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                           พระสตุตันตปฎก 
 

                             ขุททกนิกาย  ชาดก 
 
                                  เลมท่ี ๓  ภาคที่  ๗ 
 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

 

                           วีสตินิบาตชาดก 
 
                          ๑.  มาตังคชาดก 
 
         วาดวยอานุภาพของมาตังคฤๅษี 
 
                     [๒๐๓๓]   ทานมีปกตินุงหมไมสมควร    ดุจปศาจ 
             เปรอะเปอนดวยฝุนละออง   สวมใสผาขี้ริว้  ที่ไดจาก 
             กองขยะไวที่คอ  มาจากไหน  ทานเปนใคร   เปนผู 
             ไมควรแกทักษิณาทานเลย. 
                     [๒๐๓๔]   ขาวนํ้าน้ีจัดไวเพ่ือทานผูเรืองยศ 
             พราหมณทั้งหลายยอมขบเคี้ยวบริโภค  และด่ืมขาวนํ้า 
          ของทานน้ัน  ทานรูจักขาพเจาวา  เปนผูอาศัยโภชนะ 
          ที่ผูอื่นใหเลี้ยงชีวิต  แมถึงจะเปนคนจัณฑาล  กข็อจง 
          ไดกอนขาวบางเถิด.            
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                [๒๐๓๕]  ขาวนํ้าของเรานี้เราจัดไวเพ่ือพราหมณ   
         ทั้งหลาย    ทานวัตถุนี้    เราเชื่อวายอมเปนไปเพ่ือประ- 
         โยชนแกตน   ทานจงหลีกไปเสียจากท่ีนี่   จะมายืนอยู  
         ที่นี่เพ่ืออะไร   เจาคนเลว    คนอยางเรายอมไมใหทาน 
         แกเจา. 
                [๒๐๓๖]  ชาวนาท้ังหลายเมื่อหวังผลในขาวกลา 
         ยอมหวานพืชพันธุอาหาร   ลงในท่ีดอนบาง    ในท่ี 
         ลุมบาง  ในท่ีเสมอไมลุมไมดอนบาง  ฉันใด  ทานจง 
         ใหทานแกปฏิคาหกทั้งหลาย  ทั่วไปดวยศรัทธา  ฉันนั้น  
         เมื่อทานใหทานอยูอยางน้ี   ไฉนจะพึงไดทักขิเณยย- 
         บุคคล  ที่นายินดีเลา.    
                [๒๐๓๗]  เรายอมต้ังไวซึ่งพืชท้ังหลาย   ในเขต 
         เหลาใด  เขตเหลาน้ัน เรารูแจงแลวในโลก พราหมณ 
         เหลาใดสมบูรณดวยชาติและมนต   พราหมณเหลาน้ัน 
         ชื่อวาเปนเขต  มีศลีเปนที่รักในโลกนี้. 
                [๒๐๓๘]  กิเลสทั้งหลายเหลาน้ีคือ     ชาติมทะ 
         ความเมาเพราะชาติ  ๑   อติมานะ  ความดูหมิ่นทาน   ๑ 
         โลภะ ความโลภอยากไดของเขา ๑ โทสะ ความคิดประ- 
         ทุษราย๑มทะ   ความประมาทมวัเมา ๑โมหะ ความหลง 
         ๑ ทั้งหมดเปนโทษ   มิใชคุณ    ยอมมใีนเขตเหลาใด 
         เขตเหลาน้ัน     ไมใชเขตอันดีมีศีลเปนที่รัก   ในโลกนี้. 
         กิเลสท้ังหลายเหลาน้ีคือ   ชาติมทะ   อติมานะ   โลภะ  
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         โทสะ  มทะ  และโมหะ  ทั้งหมดเปนโทษมิใชคุณไมม ี
         ในเขตเหลาใด   เขตเหลาน้ัน  จัดวาเปนเขตดีมีศีลเปนที่ 
         รักในโลกน้ี. 
                [๒๐๓๙]  คนเฝาประตูทั้งสาม   คือ   อุปโชติยะ 
         อุปวัชฌะ    และภณัฑกุจฉิ  ไปไหนกันเสียหมดเลา 
         ทานท้ังหลายจงลงอาญาและเฆี่ยนตีคนจัณฑาลนี้ แลว 
         ลากคอคนลามกน้ีไสหัวไปใหพน. 
                [๒๐๔๐]  ผูใดบริภาษฤาษี    ผูนั้นชื่อวาขุดภูเขา 
         ดวยเล็บ   ชื่อวาเค้ียวกินกอนเหล็กดวยฟน  ชื่อวาพยา- 
         ยามกลนืกินไฟ. 
                [๒๐๔๑]  มาตังคฤาษี    ผูมสีัจจะเปนเคร่ืองกาว 
         ไปในเบื้องหนาเปนสภาพ   ครัน้กลาวคาถาน้ีแลว 
         เมื่อพราหมณทั้งหลายแลดูอยูไดเหาะหลีกผานไปใน 
         อากาศ. 
                [๒๐๔๒]  ศีรษะของลูกเรา   บิดกลับไปอยูเบื้อง 
         หลัง แขนเหยียดตรงไปไมไหวติง  นัยนตาขาวเหมือน 
         คนตาย   ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางน้ี. 
                [๒๐๔๓]  สมณะรูปหนึ่ง   มปีกตินุงหมไมสมควร 
         สกปรกดุจปศาจ  เปรอะเปอนดวยฝุนละออง  สวมใส 
         ผาขี้ริ้ว  ที่ไดจากกองขยะไวที่คอ ไดมา ณ  ทีน่ี้  สมณะ 
         รูปน้ัน    ไดทําบุตรของทานใหเปนอยางน้ี.  
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                [๒๐๔๔]  ดูกอนมาณพท้ังหลายสมณะผูมีปญญา 
         เสมอดวยแผนดิน   ไดไปแลวสูทิศใด  ทานท้ังหลาย 
         จงบอกเน้ือความน้ันแกเรา  เราจักไปยังสํานักของทาน 
         ขอใหทานอดโทษน้ันเสีย   ไฉนหนอ  เราจะพึงไดชีวิต  
         บุตรคืนมา. 
                [๒๐๔๕]  ฤๅษผูีมีปญญาเสมอดวยแผนดินไดไป 
         แลวในอากาศวิถี   ราวกะวาพระจันทรในวันเพ็ญ   ๑๕    
         คํ่า  อันอยูทามกลางระหวางอากาศ    อนึ่ง   พระฤๅษี  
         ผูมีปฏญิาณ    มั่นในสัจจะทรงคุณธรรมอันดีงามนั้น 
         ไดไปทางทิศบูรพา. 
                [๒๐๔๖]  ศรีษะของลูกเรา  บิดกลับไปอยูเบื้อง- 
         หลัง    แขนเหยียดตรงไมไหวติง   นัยนตาขาวเหมือน 
         คนตาย  ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางน้ี. 
                [๒๐๔๗]  ยักษทั้งหลาย   ผูมีอานุภาพมากมีอยูแล 
         ยักษเหลาน้ัน    พากนัติดตามพระฤๅษีมีคุณธรรมมาแลว 
         รูวาบุตรของทานมจีิตคิดประทุษราย   ก็โกรธเคืองจึง 
         ทําบุตรของทานใหเปนอยางน้ีแล. 
                [๒๐๔๘]  ถายักษทั้งหลายไดทําบุตรของดิฉันให 
         เปนอยางน้ี    ขอทานผูเปนพรหมจารีเทาน้ัน     อยาได 
         โกรธบตุรดิฉันเลย   ดิฉันขอถึงฝาเทาของทานนั่นแหละ 
         เปนที่พ่ึง  ขาแตทานผูเปนภิกษุ  ดิฉันตามมาก็เพราะ 
         ความเศราโศกถึงบุตร.  
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                [๒๐๔๙]  ในคราวท่ีบุตรของทานดาเราก็ดี   และ 
         เมื่อทานมาออนวอนอยู  ณ บัดนี้ก็ดี   จิตคิดประทุษราย 
         แมหนอยหน่ึง   มิไดมีแกเราเลย   แตบุตรของทานเปน 
         คนประมาท    เพราะความมัวเมาวา  เรียนจะไตรเพท 
         แมถึงจะเรียนจบไตรเพทแลว   ก็ยังไมรูจักสิง่ท่ีเปน 
         ประโยชน. 
                [๒๐๕๐]  ขาแตทานผูเปนภิกษุ     ความจําของ 
         บุรษุ  ยอมเลื่อนลืมได  โดยครูเดียวเปนแนแท   ทาน 
         ผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน      ขอไดโปรดยกโทษ 
         สักครั้งเถิด    บัณฑติท้ังหลาย   ยอมเปนผูไมมีความ 
         โกรธเปนกําลัง. 
                [๒๐๕๑]  มัณฑพัยมาณพ   บุตรของทาน  ผูม ี  
         ปญญานอย    จงบรโิภคกอนขาวท่ีเราฉันเหลือนี้เถิด 
         ยักษทัง้หลายจะไมพึงเบียดเบียนบุตรของทานเลย   อนึ่ง 
         บุตรของทานจะหายโรคในทันที. 
                [๒๐๕๒]  พอมณัฑัพยะ   เจายังเปนคนโงเขลา 
         มีปญญานอย  เจาเปนผูไมฉลาดในเขตบุญท้ังหลาย 
         ไดใหทานในหมูชนผูประกอบดวยกิเลส   ดุจน้ําฝาด- 
         ใหญ   มีกรรมเศราหมองไมสํารวม  บรรดาทักขิเณยย- 
         บุคคลของเจาบางพวกเกลาผมเปนเซิง นุงหมหนังเสือ  
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         ปากรกรุงรังไปดวยหนวดเครา  ดังปากบอน้ําเการกไป 
         ดวยกอหญา  เจาจงดูหมูชนท่ีมีรปูรางนาเกลียดน้ี  การ 
         เกลาผมผูกเปนเซิง   หาผูปองกันผูมีปญญานอยไดไม 
         ทานเหลาใด  สํารอก   ราคะ   โทสะ  และอวชิชาแลว 
         หรือเปนพระอรหันตผูมีอาสวะส้ินแลว   ทานท่ีบุคคล  
         ถวายในทานเหลาน้ัน  ยอมมีผลมาก.     
                [๒๐๕๓]   เมื่อพระเจาเมชฌราช     เขาไปทําลาย 
         ชีวิต  ทานมาตังคบัณฑิต   ผูยิง่ยศ  วงศกษตัริย  เมชฌ- 
         ราช  พรอมดวยราชบริษัท  ก็ไดขาดสูญลงต้ังแตนั้นมา. 
                                จบมาตังคชาดกที่  ๑  
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                              อรรถกถาวีสตินิบาต 
 

                            อรรถกถามาตังคชาดก  

 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ 
อุเทนราชวงศ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา   กุโต  น ุ  อาคจฺฉสิ 
ทุมฺมวาสี   ดงัน้ี. 
         ความพิสดารวา     ในกาลครั้งน้ัน     ทานพระปณโฑลภารทวาชะ 
เหาะมาจากพระเชตวันมหาวิหารทางอากาศ    ไปสูพระราชอุทยานของพระเจา 
อุเทน    ในเมืองโกสัมพี    เพ่ือพักผอนในเวลากลางวันโดยมาก.    ไดยินวา 
ในภพกอน ๆ พระเถรเจาเคยเสวยราชย ครอบครองสมบัติมีบริวารเปนอันมาก 
ในพระราชอุทยานน้ันตลอดกาลนาน.  ดวยบุรพจรรยาที่ไดเคยสั่งสมมา  พระ- 
เถระจึงมักไปนั่งพักผอนกลางวันในพระราชอุทยานน้ันเสมอมา     ในกาลเวลา 
ลวงไป ดวยสุขอันเกิดแตผลสมาบัติโดยมาก วันหนึ่ง เมื่อพระเถระไปน่ังพักผอน 
อยูที่โคนตนรังอันมีดอกบานสะพรั่งดี    ในพระราชอุทยานน้ัน    พระเจาอุเทน 
ทรงพระดําริวา   เราจักด่ืมน้ําจัณฑฉลองใหญ    แลวเลนอุยยานกีฬา   ตลอด 
๗ วัน     แลวจึงเสด็จไปยังพระราชอุทยาน   พรอมดวยราชบรพิารเปนอันมาก 
ทรงซบพระเศียรลงบนตักของนางสนมคนหน่ึง  บนแทนมงคลศิลาอาสน  แลว 
ทรงนิทราหลับสนิท   เพราะความเมามายในการเสวยนํ้าจัณฑ   เหลานางสนม 
ที่นั่งขับกลอม    ตางวางเครื่องดุริยางคดนตรีไวแลว    เขาไปสูพระราชอุทยาน 
กําลังเลือกเก็บดอกไม    และผลไมเปนตนอยู    เห็นพระเถระแลว    พากันไป 
กราบไหวแลวน่ังอยู.    พระเถระจึงน่ังแสดงธรรมกถาแกหญิงเหลาน้ัน.    ฝาย  
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นางสนม  ที่นั่งใหพระเจาอุเทนหนุนตัก   จึงสั่นพระเพลาใหกระเทือน   เตือน 
พระราชาใหต่ืนบรรทม    เมื่อพระองคตรัสถามวา    หญิงถอยเหลาน้ันไปไหน 
กันหมด ?   จึงกราบทูลวา หญิงเหลานั้นไปน่ังลอมสมณะรูปหน่ึงอยู.  ทาวเธอ 
สดับดังน้ัน ก็ทรงพระพิโรธ  เสด็จไปดา บริภาษพระเถระ  แลวตรัสวา เอาเถิด 
เราจักใหมดแดงรุมตอยสมณะรูปนี้    แลวตรัสสั่งใหเอารังมดแดง   มาแกลงทํา 
ใหกระจายลงท่ีรางกายพระเถระ ดวยอํานาจแหงความพิโรธ. พระเถระเหาะข้ึน 
ไปยืนในอากาศ  ใหโอวาทพระราชา  แลวเหาะลอยไปลงตรงประตูพระคันธกุฏ ี
ที่พระเขตวันน่ันเอง เมื่อพระตถาคตเจาตรัสถามวา  เธอมาจากไหนจึงกราบทูล 
เนื้อความน้ันใหทรงทราบ.    พระศาสดาตรัสวา    ดูกอนภารทวาชะ   พระเจา 
อุเทนเบียดเบียนบรรพชติท้ังหลาย  แตในชาตินี้เทาน้ันก็หามิได แมในชาติกอน 
ก็เบียดเบียนมาแลวเหมือนกัน  พระปณโฑลภารทวาชะทูลอาราธนา  จึงทรงนํา 
อดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้. 
         ในอดตีกาลเมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ  ณ  พระนคร- 
พาราณสี     พระมหาสัตวบังเกิดในกําเนิดตระกูลคนจัณฑาลภายนอก 
พระนคร.    มารดาบิดาขนานนามเขาวา    มาตังคมาณพ.    ในเวลาตอมา 
มาตังคมาณพ  เจริญวัยแลว   ไดมีนามปรากฏวามาตังคบัณฑิต.   ในกาลน้ัน 
ธิดาเศรษฐีในเมืองพาราณสี  ชื่อ ทิฏฐมังคลิกา เมื่อถึงวาระเดือนหนึ่ง หรือ 
กึ่งเดือน   กพ็รอมดวยบริวารเปนอันมาก    จะไปยังอุทยานเพ่ือเลนสนุกสนาน 
กัน. อยูมาวันหน่ึง พระมหาสัตวมาตังคบัณฑิต เดินทางเขาไปยังพระนคร 
ดวยกิจธุระบางประการ    ไดเห็นนางทิฎฐมังคลิกา  ระหวางประตู   จึงหลบไป 
ยืนแอบอยู   ณ  เอกเทศหน่ึง.   นางทิฏฐมังคลิกา   มองดูตามชองมาน   เห็น 
พระโพธิสัตวจึงถามวา  นั่นเปนใคร ?     เมื่อบริวารชนตอบวา    ขาแตแมเจา  
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ผูนั้นเปนคนจัณฑาล   จึงคิดวา   เราเห็นคนท่ีไมสมควรจะเห็นแลวหนอ   ดังน้ี  
แลว    จึงลางตาดวยนํ้าหอม   กลับแคนั้น.    สวนมหาชนท่ีออกไปกับธิดาของ 
ทานเศรษฐี  บริภาษวา เฮยไอคนจัณฑาลชาติชั่ว   เพราะอาศัยเจาแท ๆ  วันนี ้ 
พวกเราจึงไมไดลิ้มสุราและกับแกลมที่ไมตองซื้อหา     อันความโกรธครอบงํา 
แลว     จึงรุมซอมมาตังคบัณฑิต     ดวยมือและเทา     จนถึงสลบแลวหลีกไป. 
มาตังคบัณฑิตสลบไปชั่วครู    กลับฟนข้ึนรูตัว      คิดวา     บริวารชนของนาง 
ทิฏฐมังคลิกา โบยตีเราผูไมมีความผิด โดยหาเหตุมิได  เราไดนางทิฏฐมังคลิกา 
เปนภรรยาแลวน่ันแหละ.    จึงจะยอมลุกข้ึน    ถาไมไดจักไมยอมลุกข้ึนเลย 
ครั้นต้ังใจดังนี้แลว    จึงเดินไปนอนท่ีประตูเรือนบิดาของนางทิฏฐมังคลิกาน้ัน. 
เมื่อเศรษฐีผูบิดาของนางทิฎฐมังคลิกา   มาถามวา  เพราะเหตุไร  เจาจึงมานอน 
ที่นี่ ?   มาตังคบัณฑิตจึงตอบวา   เหตุอยางอ่ืนไมมี   แตขาพเจาตองการนาง 
ทิฏฐมังคลิกาเปนภรรยา.    ลวงมาไดวันหน่ึง    เศรษฐีนั้นก็มาถามอีก    พระ- 
โพธิสัตวก็ตอบยืนยันอยูอยางนั้น     จนลวงมาถึงวันที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ และ 
ที่  ๖    พระโพธิสัตวก็ยังคงนอนและตอบยืนยันอยางนั้น.    ธรรมดาวาการ 
อธิษฐานของพระโพธิสัตวทั้งหลายยอมสําเร็จ  เพราะเหตุนั้น  เมื่อครบ ๗ วัน 
คนทั้งหลายมีทานเศรษฐีเปนตน      จึงนํานางทิฏฐมังคลิกามามอบใหมาตังค- 
บัณฑิต.  ลําดับนั้น    นางทิฏฐมังคลิกา  กลาวกะมาตังคบัณฑิตวา   ขาแตทาน 
ผูเปนสามี    เชิญทานลุกข้ึนเถิด    เราจะไปเรือนของทาน.   มาตังคบัณฑิตจึง 
กลาววา   นางผูเจริญ     เราถูกบริวารชนของเจาโบยตีเสียยับเยิน    จนทุพลภาพ 
เจาจงยกเราข้ึนหลังแลวพาไปเถิด.     นางก็ทําตามส่ัง     เมื่อชาวพระนครกําลัง 
มองดูอยูนั่นแล  ก็พามาตังคบัณฑิตออกจากพระนครไปสูจัณฑาลคาม. 
         ลําดับนั้น   พระมหาสัตว  มิไดลวงเกินนางใหผิดประเพณีแหงเผาพันธุ 
วรรณะ  ใหนางพักอยูในเรือนสอง-สามวัน แลวคิดวา   เมื่อตัวเราจักกระทําให  
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นางถึงความเปนผูเลิศดวยลาภยศ  จําตองบวชเสียกอน  จึงจักสามารถกระทําได 
นอกจากน้ีแลวไมมีทาง.     ลําดับนั้น       พระมหาสัตวจึงเรียกนางมากลาววา 
ดูกอนนางผูเจริญ    เมื่อเรายังไมไดนําอะไร ๆ  ออกมาจากปา    การครองชีพ 
ของเราท้ังสองยอมเปนไปไมได    เจาอยากระสันวุนวายไปจนกวาเราจะกลับมา       
เราจักเขาไปสูปาดังน้ีแลว     กลาวเตือนบริวารวา    แมพวกเจาผูอยูเฝาเรือน 
ก็อยาละเลย  ชวยดูนางผูเปนภรรยาของเราดวย  ดังนี้ แลวก็เขาไปสูปาบรรพชา 
เพศเปนสมณะ  มิไดประมาทมัวเมา  บําเพ็ญสมาบัติ  ๘   และอภิญญา ๕  ให 
เกิดข้ึนในวันท่ี  ๗  คิดวา  บัดนี้เราจักสามารถเปนที่พ่ึง  แกนางทิฏฐมังคลิกาได 
จึงเหาะมาดวยฤทธิ์ไปลงตรงประตูจัณฑาลคาม   แลวไดเดินไปสูประตูเรือนของ 
นางทิฏฐมังคลิกา.  นางไดยินขาวการมาของมาตังคบัณฑิตแลวจึงออกจากเรือน 
แลวรองไหคร่ําครวญวา   ขาแตทานผูเปนสามี   เหตุไฉนทานจึงไปบวช   ทิง้ 
ฉันไวไรที่พ่ึงเลา.  ลําดับนั้น   มาตังคดาบสจึงปลอบโยนนางวา  ดูกอนนองนาง 
ผูเจริญ   เจาอยาเสียใจไปเลย   คราวนี้เราจักกระทําใหเจามียศใหญยิ่งกวายศท่ี 
มีอยูเกาของเจา    ก็แตวา   เจาจักสามารถประกาศแมขอความเพียงเทาน้ี      ใน 
ทามกลางบริษัทไดไหมวา    มาตังคบัณฑิตไมใชสามีของเรา   ทาวมหาพรหม 
เปนสามีของเรา  ดังนี้.    นางรับคําวา    ขาแตทานผูเปนสามี    ดิฉันสามารถ 
ประกาศได.  มาตังคดาบสจึงกลาววา  คราวนี้ถามีผูถามวา  สามีของเธอไปไหน? 
ก็จงตอบวา  ไปพรหมโลก  เมื่อเขาถามวาเมื่อไรจักมา  จงบอกเขาวา  นับแต 
วันนี้ไปอีก  ๗  วัน     ทาวมหาพรหมผูเปนสามีของเราจักแหวกพระจันทรมาใน 
วันเพ็ญ.    ครั้นมหาสัตวเจากลาวกะนางอยางนี้แลว     ก็เหาะกลับไปสูหิมวันต   
ประเทศทันที     ฝายนางทิฏฐมังคลิกาก็เที่ยวไปยืนประกาศขอความตามท่ี 
พระโพธิสัตวสั่งไว ในที่ทุกหนทุกแหงทามกลางมหาชน ในพระนครพาราณสี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 11 

มหาชนชาวพาราณสีพากันเชื่อวา   ทาวมหาพรหมของเรามีอยูจริง   จะยังไมได 
เปนอะไรกันกับนางทิฏฐมังคลิกา  ขอน้ันจักเปนความจริงอยางนี้แน. 
         ฝายพระโพธิสัตว  ครั้นถึงวัน  บุรณมีดิถีเพ็ญ  ๑๕  คํ่า   ในยามเม่ือ 
พระจันทรต้ังอยูทามกลางทิฆัมพร     ก็เนรมิตอัตภาพเปนทาวมหาพรหม 
บันดาลแวนแควนกาสิกรรัฐทั้งส้ิน   ซึ่งมีอาณาเขต   กวางยาว  ๑๒  โยชน   ให 
รุงโรจนสวางไสวเปนอันเดียวกัน   แลวแหวกมณฑลแหงพระจันทร    เหาะลง 
มาเวียนวนเบ้ืองบน  พระนครพาราณสี ๓ รอบ  เมื่อมหาชนบูชาอยู  ดวยเครื่อง 
สักการะ    มขีองหอม    และระเบียบดอกไมเปนตน     ไดบายหนาไปหมูบาน 
จัณฑาลคาม.   บรรดาประชาชนท่ีนับถือพระพรหม  ก็ประชุมกัน    พากันไป 
ยังหมูบานจัณฑาลคาม  ชวยกันเอาผาขาวท่ีบริสุทธิ์สะอาด   ปดบังเรือนของ 
นางทิฏฐมังคิกา     แลวไลทาพนเรือนดวยของหอมจตุรชาติ     โปรยดอกไม 
เรี่ยรายไว  จัดแจงปกไมดาดเพคานเบ้ืองบน  แตงต้ังที่นอนใหญไวแลวจุดตาม 
ประทีปดวยนํ้ามันหอม    แลวชวยกันขนทรายขาวราวกับแผนเงินมาโปรยไวที่ 
ประตูเรือน    แลวแขวนพวงดอกไม    ผูกธงทิวปลิวไสวงดงาม.    เมื่อมหาชน 
ตกแตงบานเรือนอยางนี้เสร็จแลว   พระมหาสัตวเจาจึงเลื่อนลอยลงจากนภากาศ 
เขาไปภายใน    แลวน่ังบนท่ีนอนหนอยหน่ึง.   ในกาลน้ัน   นางทิฏฐมังคลิกา 
กําลังมีระดู.   ครั้งนั้นพระโพธิสัตว  เอาหัวแมมือเบื้องขวาลูบคลํานาภีของนาง. 
นางต้ังครรภทันที  ตอมาพระมหาสัตว  จึงเรียกนางมาบอกวา  นองนางผูเจริญ 
เจาต้ังครรภแลว   จักคลอดบุตรเปนชาย   ทั้งตัวเจาและบุตรจักเปนผูสมบูรณ 
ดวยลาภยศอันเลิศล้ํา    น้าํสําหรับลางเทาของเจาจักเปนน้ําอภิเษก  สรง    ของ 
พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้น  สําหรับน้ําอาบของเจา   จักเปนโอสถอมตะ  ชน 
เหลาใดนํานํ้าอาบของเจาไปรดศีรษะ    ชนเหลาน้ันจักหายจากโรคทุก ๆ อยาง  
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ทั้งปราศจากเสนียดจัญไร   กาลกรรณี   อน่ึง   ผูคนที่วางศีรษะลงบนหลังเทา 
ของเจา   กราบไหวอยู  จักใหทรัพยพันหน่ึง  ผูที่ยืนไหวในระยะทางที่ฟงเสียง 
ไดยิน  จักใหทรัพยแกเจาหน่ึงรอย  ผูทียืนไหวในชั่วคลองจักษุ   จักใหทรพัย 
หน่ึงกหาปณะ  เจาจงเปนผูไมประมาท ครั้นใหโอวาทนางแลว  ก็ออกจากเรือน 
เมื่อมหาชนกําลังมองดูอยูนั่นเทียว  กเ็หาะลอยเขาไปสูจันทรมณฑล. 
         ประชาชนท่ีนับถือพระพรหม     ตางยืนประชุมกันอยูจนเวลารัตติกาล 
ผานไป  ครั้นเวลาเชา   จึงเชิญนางทิฏฐมังคลิกา  ข้ึนสูวอทอง  แลวยกข้ึนดวย 
เศียรเกลา   พาเขาไปสูพระนคร.  มหาชนตางพากันหลั่งไหลเขาไปหานาง ดวย  
สําคัญวาเปนภรรยาของทาวมหาพรหม    แลวบูชาดวยเครื่องสักการะ    มีของ 
หอมระเบียบดอกไมเปนตน.  คนทั้งหลายผูไดซบศีรษะ  บนหลังเทา    กราบ  
ไหว    ไดใหถุงกหาปณะพันหน่ึง     ผูที่ยืนไหวอยูในระยะโสตสดับเสียงไดยิน 
ใหรอยกหาปณะ  ผูที่ยืนไหว  ในชั่วระยะคลองจักษุ  ใหหน่ึงกหาปณะ  ประ- 
ชาชนผูพานางทิฏฐมังคลิกา  เที่ยวไปในพระนครพาราณสี  อันมีอาณาเขต  ๑๒ 
โยชน  ไดทรัพยนับได  ๑๘ โกฏิ  ดวยอาการอยางน้ี.   ลําดับนั้น      ประชาชน 
ทั้งหลาย  ครัน้พานางทิฏฐมังคลิกา   เที่ยวไปรอบพระนครแลว  จึงนําเอาทรัพย 
นั้นมาสรางมหามณฑปใหญทามกลางพระนคร  แวดวงดวยมาน   ปูลาดที่นอน 
ใหญไว  แลวเชิญนางทิฏฐมังคลิกา  ใหอยูอาศัยในมณฑปน้ัน   ดวยสิริโสภาค 
อันใหญยิ่ง   แลวเริ่มจัดการกอสรางปราสาท ๗ ชัน้   มีประตูซุมถึง ๗ แหง ไว 
ณ ที่ใกลมหามณฑปน้ัน  การกอสรางอยางมโหฬารไดมีแลวในครั้งน้ัน.   นาง 
ทิฎฐมังคลิกา    ก็คลอดบุตรในมณฑปนั่นเอง.    ตอมาในวันท่ีจะต้ังชื่อกุมาร 
พราหมณทั้งหลายจึงมาประชุมกันขนานนามกุมารวา  มัณฑัพยกุมาร 
เพราะเหตุที่คลอดในมณฑป.  แมปราสาทนั้น      ก็สรางสําเร็จ     โดยเวลา ๑๐ 
เดือน  พอดี  จําเดิมแตนั้นมา  นางก็อยูในปราสาทน้ัน    ดวยยศบริวารเปนอัน  
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มาก.  แมมัณฑัพยกุมาร    ก็เจริญวัย    พรั่งพรอมดวยหมูบริวารเปนอันมาก. 
ในเวลาท่ีมัณฑัพยกุมาร    มีอายุได ๗  -  ๘ ป   อาจารยผูอุดมดวยวิทยาการท้ัง 
หลาย  ในพ้ืนชมพูทวีป   จึงประชุมกันใหกุมารน้ัน      เรียนไตรเพท ๓ พระ- 
คัมภีร. มัณฑัพยมาณพนั้นนับแต อายุครบ ๑๖ปบริบูรณ ก็เริ่มต้ังนิตยภัตสําหรับ 
พวกพราหมณทั้งหลาย.  พราหมณหม่ืนหกพันคน ก็ไดบริโภคอาหารในสํานัก 
ของมัณฑัพยมาณพเปนประจํา    เขาถวายทานแกพราหมณทั้งหลายที่ซุมประตู 
ที่ ๔. ตอมาในวันประชุมใหญคราวหน่ึง มัณฑัพยมาณพใหจัดเตรียมขาวปายาส 
ไวในเรือนเปนอันมาก.     พราหมณทั้งหมื่นหกพัน      ก็นั่ง ณ ซุมประตูที่ ๔ 
บริโภคขาวปายาสอันปรุงดีแลว   ดวยเนยขน   เนยใส  และนํ้าผ้ึง  น้ําตาลกรวด 
ที่เขาจัดมาถวาย ดวยถาดทองคํา.   แมมัณฑัพยมาณพ   ก็ประดับประดาตกแตง 
ดวยเครื่องอลังการท้ังปวง  สวมรองเทาทอง    มือถือไมเทาทอง    เที่ยวตรวจ  
ตราการเลี้ยงดู     สั่งบริวารชนวา  ทานท้ังหลายจงใหเนยใสในสํารับนี้    จงให 
น้ําผ้ึงที่สําหรับนี้   ดังน้ี.  
         ขณะนั้น    มาตังคบัณฑิต     นั่งอยูที่อาศรมบท   ในหิมวันตประเทศ 
ตรวจดูวา  ความประพฤติแหงบุตรของนางทิฏฐมังคลิกา  เปนอยางไร ?  เห็น 
การกระทาํของเขา  โนมเอียง  ไปในลทัธิอันไมสมควร แลวคิดวา วันนี้แหละ 
เราจักไปทรมานมาณพ  ใหบริจาคทาน  ในเขตท่ีบุคคลใหแลวมีผลมาก  แลว 
จึงจักกลับมา  ดังนี้แลว   เหาะไปสูสระอโนดาตโดยทางอากาศ ทํากิจวัตรมีการ 
ลางหนาเปนตนแลว   ยืนอยูที่พ้ืนมโนศิลา  ครองจีวรสองชั้น     คาดรัดประคด 
มั่น   แลวหมผาสังฆาฏิ อันเปนผาบังสุกุล  เสร็จแลวถือเอาบาตรดินเหาะมาทาง 
อากาศ   เลื่อนลอยลงตรงโรงทานท่ีซุมประตูที่ ๔  แลวยืนอยู ณ  สวนขางหน่ึง 
มัณฑัพยมาณพกําลังตรวจตราดูแลทางโนนทางนี้อยู    แลเห็นพระดาบสน้ันแต 
ไกล  คิดวา  บรรพชิตรูปนี้  มีรูปรางคลายยักษปศาจ  เปอนฝุน  เห็นปานน้ี   มาสู  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 14 

ที่นี่  ทานมาจากท่ีไหนหนอ  ดังนี้แลว  เมื่อจะสนทนา  ปราศรยักับมาตังคดาบส 
นั้น    จึงกลาวคาถาที่ ๑  ความวา  
                ทานมีปกตินุงหมไมสมควร       ดุจปศาจเปรอะ 
         เปอนดวยฝุนละออง   สวมใสผาขี้ริ้วท่ีไดจากกองขยะ 
         ไวที่คอ    มาจากไหน  ทานเปนใคร     เปนผูไมสมควร 
         แกทักษิณาทานเลย  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ทมุมฺวาสี   ความวา   ทานเปนผูนุงหม 
ผาเกาขาดเปนรอยตอ  ไมไดซักชําระสะสางเลย.   บทวา  โอคลฺลโก  ความวา 
เปนผูสกปรกลามก  ครองผาเห็นเสนดายมากมาย  หลุดลุยหอยยอยลง.   บทวา 
ปสุปสาจโกว  ความวา คลายกับปศาจยืนอยูที่กองขยะ. บทวา  สงฺการโจฬ 
ไดแก     ผาทอนเกาท่ีเก็บไดในกองหยากเย่ือ.      บทวา  ปฏิมฺุจ   แปลวา 
สวมใส.  บทวา  อทกฺขิเณยฺโย  ความวา ทานเปนผูไมสมควรแกทักษิณาทาน 
มาสูสถานที่นั่งของพระทักขิเณยยบุคคลชั้นเยี่ยมเหลาน้ัน   แตที่ไหนเลา ? 
         พระมหาสัตวไดฟงดังน้ัน    เม่ือจะสนทนากับมัณฑัพยมาณพ  ดวยจิต 
ที่เยือกเย็นออนโยน  จึงกลาวคาถาที่  ๒ ความวา 
                ขาวนํ้าน้ีทานจัดไวเพ่ือทานผูเรืองยศ  พราหมณ   
         ทั้งหลาย ยอมขบเคีย้วบริโภค  และด่ืมขาวนํ้าของทาน 
         นั้น   ทานรูจักขาพเจาวา   เปนผูอาศัยโภชนะท่ีผูอื่นให 
         เลี้ยงชีวิต    แมถึงจะเปนคนจัณฑาล     ก็ขอจงไดกอน 
         ขาวบางเถิด  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ปกต แปลวา จัดแจงไว. บทวา ยสสฺสิน 
แปลวา สมบูรณดวยบริวาร.  บทวา  ต  ขชฺชเร  ความวา พราหมณทั้งหลาย  
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ขบเค้ียว  บริโภค และ ดืม่กิน  ของนั้นอยูทีเดียว  เพราะเหตุไร  ทานจึงโกรธ  
เคืองขาพเจา.    
         บทวา  อุตฺติฏปณฺฑ    ไดแกกอนขาว อันจําตองยืนขอจึงได หรือ 
กอนขาว  อันคนท้ังหลายลุกข้ึนยืนให  จะพึงได  ก็เพราะยืนอยูขางหลัง. 
         บทวา  ลภต  สปาโก   ความวา  แมจะเปน  สปากจัณฑาล  ก็ขอ 
จึงได  เพราะวาพราหมณผูสมบูรณดวยชาติ   ยอมไดโภชนะทุกแหงหน    แต 
สําหรับสปากจัณฑาลเลา    ใครเขาจักให     ขาพเจาหาปณฑะไดอยางแรนแคน 
เพราะฉะนั้น     ดูกอนกุมาร    ทานจงบอกใหโภชนะแกเรา    เพ่ือเปนเครื่องยัง 
ชีพใหเปนไปเถิด. 
         ลําดับนั้น   มัณฑัพยกุมารจึงกลาวคาถา  ความวา 
                ขาวนํ้าของเรานี้   เราจัดไวเพ่ือพราหมณทั้งหลาย 
         ทานวัตถุนี้    เราเชือ่วา    ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนแก 
         ตน   ทานจงหลีกไปเสียจากท่ีนี่     จะมายืนอยูที่นี่เพ่ือ 
         อะไร    เจาคนเลว     คนอยางเรายอมไมใหทานแกเจา   
         ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อตฺตตฺถาย ความวา เพ่ือประโยชนแก 
ความเจริญของตน.  บทวา  อเปหิ  เอโต   ความวา  ทานจงหลีกไปเสียจาก 
ที่นี่.  บทวา  น  มาทิสา    ความวา  ดูกอนทานผูมีเชื้อชาติเลวทราม   คน 
เชนเรายอมถวายทานแกพราหมณอุทิจจโคตรท้ังหลาย     ผูสมบูรณดวยชาติ 
ยอมไมใหทานแกทานผูเปนคนจัณฑาล  ทานจงไปเสียเถิด. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตว   กลาวคาถาความวา  
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                ชาวนาท้ังหลายเมื่อหวังผลในขาวกลา     ยอม 
         หวานพืชพันธุธัญญาหารลงในที่ดอนบาง ในที่ลุมบาง 
         ในท่ีเสมอไมลุม ๆ ดอน ๆ บางฉนัใด     ทานจงใหทาน 
         แกปฏคิาหกท้ังหลาย     ดวยศรทัธาน้ีฉันนั้นเหมือนกัน 
         เมื่อใหทานอยูอยางน้ี         ไฉนจะพึงไดทักขิเณยบุคคล 
         ที่นายินดีเลา  ดังนี้.  
         คาถาน้ัน    มีอรรถาธิบายดังน้ี   ดูกอนกุมาร   ชาวนาทั้งหลาย   เมื่อ 
หวังผลขาวกลา   ยอมหวานพืชพันธุธัญญาหารลงในเนื้อท่ีนา   แมทั้ง ๓ อยาง 
ในกาลท่ีฝนตกมากเกินไป  ขาวกลาในนาดอนน้ัน ยอมสําเร็จผล    ขาวกลาใน 
นาลุมยอมเสียหาย   สวนขาวกลาท่ีอาศัยแมน้ําและพึงกระทําในท่ีเสมอ    ไมลุม 
ไมดอน  ยอมถูกหวงน้ําพัดไปเสีย  ในเมื่อฝนตกเล็กนอย    ขาวกลาในนาดอน 
ยอมเสียหายไมไดผล  ขาวกลาในนาลุมยอมไดผลเล็กนอย  สวนขาวกลาในนา 
ที่ไมลุมไมดอน    คงไดผลดีทีเดียว      ในกาลท่ีฝนตกสมํ่าเสมอไมมากไมนอย 
ขาวกลาในนาดอนไดผลเล็กนอย  แตขาวกลาในนานอกนี้   ยอมไดผลบริบูรณ 
ดี  เพราะฉะน้ัน    ชาวนาท้ังหลาย  เมื่อหวังผลขาวกลา   ยอมเพาะหวานในเน้ือ 
นาท้ัง ๓ อยางฉันใด    แมทานก็จงบริจาคทานแกปฏิคาหกท้ังหลายผูมาแลว ๆ 
ทั้งหมด  ดวยศรัทธาคือผลน้ี  ฉันนั้นเหมือนกัน   เม่ือทานบริจาคทานอยูอยางนี้  
ไฉนเลาจะพึงใหยินดี  คือไดทักขิเณยบุคคลท่ีดี  ดังน้ี. 
         ลําดับนั้น   มัณฑัพยมาณพจึงกลาวคาถาตอไปความวา 
                เรายอมต้ังไว      ซึ่งพืชท้ังหลายในเขตเหลาใด 
         เขตเหลาน้ันเรารูแจงแลวในโลก      พราหมณเหลาใด 
         สมบรูณดวยชาติแลมนต  พราหมณเหลาน้ันชื่อวาเปน 
         เขต   มีศีลเปนที่รักในโลกนี้  ดงัน้ี.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เยสาห  ตัดบทเปน   เยสุ  อห. บทวา 
ชาติมนฺตูปนฺนา  ความวา  พราหมณเหลาใดเปนผูเขาถึง  ดวยชาติและมนต 
ทั้งหลาย.  
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตวไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                กิเลสท้ังหลายเหลาน้ี  คือ  ชาติมทะ   ความเมา 
         เพราะชาติ  ๑  อติมานะ  ความดูหมิ่นทาน ๑  โลภะ 
         ความโลภอยากไดของเขา ๑  โทสะ ความคิดประทุษ- 
         ราย ๑ มทะ ความประมาทมัวเมา ๑  โมหะ ความหลง  ๑ 
         ทั้งหมดเปนโทษมิใชคุณ   ยอมมีในเขตเหลาใด  เขต 
         เหลาน้ันไมใชเขตอนัดีมีศีลเปนที่รักในโลกนี ้   กิเลส 
         ทั้งหลายเหลาน้ีคือ   ชาติทะ  อติมานะ   โลภะ  โทสะ 
         มทะ  และโมหะ   ทัง้หมดเปนโทษมิใชคุณ    ไมมีใน 
         เขตเหลาใด เขตเหลาน้ันจัดวาเปนเขตมีศีล   เปนที่รัก 
         ในโลกนี้  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  มโท ไดแกความเมาเพราะชาติอันบังเกิด 
ข้ึนแลวอยางนี้วา   เราเปนผูสมบูรณดวยชาติ. 
         บทวา  อติมานตา  ไดแก  ความประพฤติดูหม่ินวาคนอ่ืนที่จะเสมอ 
กับเราโดยชาติเปนตนไมมี.  กิเลสทั้งหลายมีความโลภเปนตน    เปนเพียงความ 
อยากได  ความคิดประทุษราย  ความมัวเมา  และความหลงเทาน้ัน. 
         บทวา  อเปสลานิ  ความวา  ก็บุคคลท้ังหลายเห็นปานน้ี  เปนผูมิใช 
มีศีลเปนที่รกั  ราวกะวาจอมปลวกอันเต็มไปดวยอสรพิษฉะน้ัน    ทานท่ีบคุคล 
ใหแลวแกบุคคลเห็นปานนี้    ยอมไมมีผลมาก   เพราะฉะน้ัน    ทานอยาสําคัญ  
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ความท่ีชนทั้งหลายผูมิใชมีศีลเปนที่รกัเหลาน้ันวา    เปนเขตอันดี      เพราะวา 
พราหมณ   ผูมีชาติและมนตมิใชผูจะไปสวรรคได  สวนชนเหลาใด  เปนอริยชน 
เวนจากการถือชาติและมานะเปนตนได    อริยชนเหลาน้ัน    เปนเขตอันดีมีศีล 
เปนที่รัก   ทานท่ีบุคคลใหแลวในอรยิชนเหลาน้ันมีผลมาก  ทั้งอริยชนเหลาน้ัน  
ยอมเปนผูใหไปสวรรคได  ดังนี้.  
         เมื่อพระมหาสัตวกลาวอยูบอย ๆ เชนนี ้  มณัฑัพยมาณพนั้น   ขุนเคือง 
จึงพูดวา  ดาบสผูนี้พูดเพอเจอมากเกินไป   คนรกัษาประตูเหลาน้ี ไปไหนหมด 
จงมานําเอาคนจัณฑาลน้ีออกไป  แลวกลาวคาถา  ความวา 
                คนเฝาประตูทั้งสามคือ   อปุโชติยะ   อปุวัชฌะ 
         และภณัฑกุจฉิ  ไปไหนกันเสียหมดเลา  ทานท้ังหลาย 
         จงลงอาญา  และเฆีย่นตีคนจัณฑาลนี้  แลวลากคอคน 
         ลามกนี้ไสหัวไปใหพน  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  กวตฺถ    คตา  มอีธิบายวาโทวาริกบุรุษ 
ทั้ง ๓ คือ  อุปโชติยะ  อุปวัชฌะ  และภัณฑกุจฉิซึ่งยืนเฝาประตูทั้ง  ๓   อยูนี้  
ไปไหนกันเสียหมดเลา. 
         ฝายคนเฝาประตูเหลาน้ัน  ไดยนิถอยคําของมัณฑัพยมาณพแลวก็รีบมา 
ไหวแลว   กลาววา   ขาแตทานผูประเสริฐจะส่ังใหพวกผมทําอะไร ? มัณฑัพย- 
มาณพจึงบอกวา  ทานทั้งหลายเห็นคนจัณฑาลชาติชั่วคนน้ีที่ไหน ?   พวกนาย 
ประตูกลาววา  ทานผูประเสริฐ  พวกกระผมไมเห็นเลย    จึงไมรูวา  เขามาจาก 
ที่ไหน ? เขาดําริวา   ชะรอยมันจะเปนนักเลนกล  หรือโจรวิชาธรบางคนเปนแน 
ดังน้ี  กลาวสาํทับพวกนายประตูวา  บัดนี้พวกเจายังจะยืนเฉยอยูทําไม ?  นาย 
ประตูทั้งสามจึงถามวา    ขาแตทานผูประเสริฐ    จะโปรดใหพวกผมทําอะไร ?  
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มัณฑัพยมาณพ  ตอบวา พวกทานจงโบยตี  ตบ  ตอย  ปากเจาคนถอยจัณฑาล 
ผูนี้ทีเดียว   แลวเอาเรียวไมไผสําหรับลงอาญา.  โบยถลกหนงัมันข้ึน  แลวฆา 
มันเสียจับคอลากเจาคนลามกน้ีไป  ใหพนจากท่ีนี่  เมื่อนายประตูทั้ง   ๓  ยงัไม 
ทันมาใกลชดิ พระมหาสัตวก็เหาะลอยในไปยืนอยูบนอากาศกลาวคาถาความวา 
                ผูใดบริภาษฤาษี      ผูนั้นชือ่วาขุดภูเขาดวยเล็บ 
         ชื่อวาเค้ียวกินกอนเหล็กดวยฟน ชื่อวาพยายามกลืนกิน 
         ไฟ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    ชาตเวท    ปทหสิ    ความวา   ยอม 
พยายามเพ่ือจะกลืนกินซึ่งไฟ. 
         ก็แล ครั้นพระมหาสัตวกลาวดังนี้แลว เมื่อมาณพและพราหมณทั้งหลาย 
กําลังแลดูอยู  นั่นแล  ไดแลนลอยไปในอากาศ. 
         เมื่อจะประกาศความขอน้ี   พระศาสดาจึงตรัสวา 
                มาตังคฤาษี    ผูมีสัจจะเปนเครื่องกาวไปเบ้ืองหนา 
         เปนสภาพ  ครั้นกลาวคาถานี้แลว  เมือ่พราหมณทั้งหลาย 
         แลดูอยู  ไดเหาะหลีกผานไปในอากาศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สจฺจปรกฺกโม  ความวา มีความบากบ่ัน 
มุงกาวไปขางหนาเปนสภาพ.            
         มาตังคดาบสน้ันแล   บายหนามุงสูทิศปราจีน  เหาะไปลง   ณ  ถนน 
สายหน่ึง    แลวอธิษฐานวา  ขอรอยเทาของเราจงปรากฏ   แลวบิณฑบาตใกล 
ประตูดานทิศปราจีน    รวบรวมอาหารท่ีเจือปนกัน     แลวไปน่ังฉันภัตตาหาร 
ที่เจือปนกัน ณ ศาลาแหงหนึ่ง.  เทพยดาผูรักษาพระนครท้ังหลาย  กลาวกันวา 
มัณฑัพยกุมารผูนี้    พูดกาวราวเบียดเบียนพระผูเปนเจาของเราท้ังหลาย   ดงัน้ี  
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อดทนไมได  จึงมาประชุมกัน   ลําดับนั้น     ยักขเทวดาผูเปนหัวหนา   ก็พากัน 
จับคอของมัณฑัพยกุมารบิดกลับเสีย. เทวดาที่เหลือ ก็พากันจับคอของพราหมณ 
ที่เหลือท้ังหลาย    บิดกลบัเสียอยางนั้นเหมือนกัน    แตเพราะเทวดาเหลาน้ัน 
มีจิตออนนอมในพระโพธิสัตว    จึงไมฆามัณฑัพยมาณพเสีย     ดวยคิดวาเปน 
บุตรของพระโพธิสัตว   เพียงแตทําใหทรมานลําบากอยางเดียวเทาน้ัน.  ศีรษะ 
ของมัณฑัพยมาณพ    บิดกลับไป   มหีนาอยูเบื้องหลัง  มือและเทาเหยียดตรง 
แข็งท่ือต้ังอยู   กระดูกทั้งหลายก็กลับกลายเปนเหมือนกระดูกของคนที่ตายแลว. 
เขามีรางกายแข็งกระดางนอนแซวอยู.  ถึงพราหมณทั้งหลายก็สํารอกนํ้าลายไหล 
ออกทางปาก    กระเสือกกระสนไปมา.    คนทั้งหลายรีบไปแจงเรื่องราวแกนาง 
ทิฎฐมังคลิกาวา   ขาแตแมเจา   บุตรของทานเกิดเปนอะไรไปไมทราบได ? 
นางทิฏฐมังคลิการีบมาโดยเร็ว   เห็นบุตรแลวกลาววา  นี่อะไรกัน ?  แลว กลาว 
คาถาความวา 
                ศีรษะของลูกเรา  บิดกลบัไปอยูเบื้องหลัง  แขน 
         เหยียดตรงไมไหวติง  นัยนตาขาวเหมือนคนตาย ใคร 
         มาทําบตุรของเราใหเปนอยางน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อาเวลิต  แปลวา  บิดกลับไป. ลําดับนั้น  
คนผูยืนอยูในที่นั้น    เพ่ือจะแจงใหนางทราบ  จึงกลาวคาถานี้  ความวา 
                สมณะรูปหนึ่ง    มีปกตินุงหมไมสมควรสกปรก              
         ดุจปศาจ  เปรอะเปอนดวยฝุนละออง    สวมใสผาขี้ริ้ว 
         ที่ไดจากกองขยะไวที่คอ  ไดมา ณ ที่นี้    สมณะรูปน้ัน  
         ไดทําบุตรของทานใหเปนอยางน้ี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 21 

นางทิฎฐมังคลิกาไดฟงคําน้ันแลว  คิดวา นี้ไมใชพลังของผูอ่ืน คงจัก 
เปนมาตังคบัณฑิตสามีของเราโดยไมตองสงสัย  ก็แตวา ทานมาตังคบัณฑิตน้ัน  
เปนนักปราชญ   สมบรูณดวยเมตตาภาวนา   คงจักทรมานคนพวกน้ีใหลําบาก 
แลวไปเสีย   และทานจักไปทิศไหนเลาหนอ.   แตนั้น    เมื่อนางจะถามถึงมาตัง- 
คบัณฑิต   จึงกลาวคาถาความวา  
                ดูกอนมาณพท้ังหลาย สมณะผูมีปญญาเสมอดวย 
         แผนดิน      ไดไปแลวสูทิศใด       ทานท้ังหลายจงบอก 
         เน้ือความน้ันแกเรา  เราจักไปยังสํานักของทาน   ขอให 
         ทานอดโทษน้ันเสีย    ไฉนหนอ    เราจะพึงไดชีวิตบุตร 
         คืนมา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   คนฺตฺวาน   ความวา  ไปสูสํานักของ 
ดาบสน้ัน.  บทวา  ต   ปฏิกเรม ุ  อจจฺย   ความวา  เราจักกระทําคืน  คือ 
แสดงโทษนั้น  ไดแก  ขอใหทานอดโทษนั้นให. บทวา ปุตฺต ลเภมุ ความวา 
ชื่อแมไฉน  เราพึงไดชีวิตบุตรคืนมา. 
         ลําดับนั้น   มาณพท้ังหลาย    ผูยืนอยูในที่นั้น    เมื่อจะบอกความน้ัน 
แกนาง   ไดกลาวคาถา   ความวา 
                ฤาษีผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน   ไดไปแลวใน 
         อากาศวิถี    ราวกะวาพระจันทนในวันเพ็ญ    ๑๕     คํ่า 
         อันต้ังอยูทามกลางระหวางอากาศ    อนึ่ง    พระฤๅษีผูมี  
         ปฏิญาณมั่นในสัจจะ ทรงคุณธรรมอันดีงามนั้น   ไดไป 
         ทางทิศบูรพา.  
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บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปถทฺธุโน   ความวา  ดุจพระจันทรใน 
วันเพ็ญข้ึน   ๑๕   คํ่า    ต้ังอยูทามกลางระหวางอากาศ   กลาวคือทางสัญจรใน 
อากาศ.  บทวา  อปจาป    โส    ความวา  ก็อีกประการหน่ึงแล   พระฤาษีนั้น 
ไปสูทิศบูรพา.  
         นางทิฏฐมังคลิกาน้ัน    สดับคําของมาณพเหลาน้ันแลว     จึงคิดวา 
เราจักไปคนหาสามีของเรา     จึงใชใหทาสีถือเอานํ้าเตาทองคํากับขันน้ําทองคํา 
แวดลอมดวยหมูทาสี     เดินไปจนถึงสถานที่ที่พระโพธิสัตวอธิษฐานเหยียบ 
รอยเทาไว  จึงเดินตามรอยเทาน้ันไป   เมื่อพระโพธิสัตวกําลังนั่งฉันภัตตาหาร 
อยูบนต่ังท่ีศาลานั้น     นางจึงเดินเขาไปสูที่ใกลพระมหาสัตว     ทําความเคารพ 
แลวยืนอยู.  พระโพธิสัตวเห็นนางแลว   จึงเหลือขาวสุกไวในบาตรหนอยหน่ึง. 
นางทิฎฐมังคลิกาจึงถวายนํ้า    แกพระโพธิสัตวดวยนํ้าเตาทอง.    พระโพธิสัตว 
จึงลางมือบวนปากลงในบาตรน้ันเอง.  ลําดับนั้น    นางทิฏฐมังคลิกา  เมื่อจะถาม 
พระโพธิสัตววา     ใครกระทําบุตรของตนใหถึงอาการอันแปลกประหลาดน้ัน  
จึงกลาวคาถาความวา 
                ศีรษะของลูกเราบิดกลับไปอยูเบื้องหลัง  แขน 
         เหยียดตรงไมไหวติง      นัยนตาขาวเหมือนคนตาย 
         ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางน้ี. 
         ชื่อวาคาถาอันเปนคําถามและคําตอบของชนท้ังสอง    ที่ยิง่ไปกวาน้ัน  
มีดังน้ี   พระโพธิสัตวไดสดับแลว   จึงตอบนางทิฏฐมังคลิกา  โดยคาถาวา 
                ยักษทั้งหลายผูมีอานุภาพมากมีอยูแล        ยักษ  
         เหลาน้ัน   พากันติดตามพระฤาษี   มีคุณธรรม  มาแลว 
         รูวาบุตรของทาน       มีจิตคิดประทุษราย    โกรธเคือง 
         จึงทําบุตรของทานใหเปนอยางน้ีแล.  
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นางทิฏฐมังคลิกา  กลาววา 
                ถายักษทั้งหลายไดทําบุตรของดิฉันใหเปนอยางน้ี 
         ขอทานผูเปนพรหมจารีเทาน้ัน       อยาไดโกรธบุตร 
         ดิฉันเลย   ดิฉันขอถึงฝาเทาของทานน่ันแหละเปนที่พ่ึง 
         ขาแตทานผูเปนภิกษุ              ดิฉันตามมาก็เพราะความ 
         เศราโศกถึงบุตร.  
         พระมหาสัตว  มาตังคบัณฑิต   กลาวตอบวา 
                ในคราวท่ีบุตรของทานดาเรากดี็   และเมื่อทาน 
         มาออนวอนอยู  ณ  บัดนี ้ ก็ดี    จิตคิดประทุษรายแม 
         หนอยหน่ึงมิไดมีแกเราเลย   แตบุตรของทานเปนคน 
         ประมาท เพราะความมัวเมา วาเรียนจบไตรเพท แมจะ 
         เรียนจบไตรเพทแลว   ก็ยังไมรูจกัสิ่งท่ีเปนประโยชน. 
         นางทิฏฐมังคลิกา  ไดสดับดังน้ันแลว   จึงกลาวตอไปวา 
                ขาแตทานผูเปนภิกษุ    ความจําของบุรษุ     ยอม 
         หลงลมืไดโดยครูเดียวเปนแนแท   ทานผูมปีญญาเสมอ 
         ดวยแผนดิน    ขอไดโปรดอดโทษสักครั้งเถิด    บณัฑิต 
         ทั้งหลาย   ยอมไมเปนผูมีความโกรธเปนกําลัง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ยกฺขา   ไดแก   ยักษทั้งหลายผูรักษา 
พระนคร.    บทวา   อนฺวาคตา  ความวา  ยักษทั้งหลาย   มาแลวรูอยางนี้วา 
พระฤาษีทั้งหลาย  มีคุณธรรมดี  ถึงพรอมดวยคุณสมบัติ.  บทวา เต ความวา 
ยักษเหลาน้ัน       ครั้นรูคุณความดีของพระฤาษีแลว     ก็รูแจงซ่ึงบุตรของทาน 
อันเปนผูกําเริบจิตคิดประทุษราย.  
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         บทวา   ตวฺเว  เม   ความวา   ถาหากวายักษทั้งหลายโกรธเคือง 
แลว   ไดกระทําอยางนี้  ก็จงทําเถิด    ข้ึนชื่อวาเทวดาท้ังหลาย  ใคร ๆ อาจทํา 
ใหสงบระงับ  (หายโกรธ)  ไดดวยดี ดวยวิธีสักวาเอานํ้าจอกหนึ่งใหดื่ม  เพราะ 
เหตุนั้น     ดฉัินจึงไมกลัวเทวดาเหลานั้น    ขออยางเดียวทานเทาน้ัน    ซึ่งเปนผู 
ประพฤติพรหมจรรย อยาโกรธเคืองบุตรชายของดิฉันเลย.  บทวา อนฺวาคตา 
ความวา  ดิฉันเปนผูติดตามมา.   นางทิฎฐมังคลิกาเรียกพระมหาสัตววา  ภิกษุ 
วิงวอนขอรองใหไวชีวิตบุตร.  
         บทวา  ตเทว   ความวา   ดูกอนนางทิฏฐมังคลิกา    ในกาลเม่ือบุตร 
ของทานดาเราอยูในคราวน้ันก็ดี  และเมื่อทานมาออนวอนขอโทษ  อยูในคราว 
นี้ก็ดี   โทสจิตคิดประทุษรายมิไดมีแกเราเลย.    บทวา  เวทมเทน  ความวา 
เพราะความเมา   วาเราเรียนจบไตรเพทแลว.   บทวา  อธิจฺจ  ความวา   แมจะ 
เรียนจบไตรเพทแลว     กย็ังไมรูจักสิ่งที่เปนประโยชน    และมิใชประโยชน. 
บทวา มุหุตฺตเกน  ความวา  เรียนวิชาอยางใดอยางหนึ่งแลว   ยอมหลงลืมได 
โดยครูเดียวเทาน้ัน  
         พระมหาสัตว   ผูอันนางทิฏฐมังคลิกา   ออนวอนขอโทษบุตรชายอยู 
อยางนี้   จึงกลาววา   ถาเชนนั้นเราจักใหอมฤตโอสถไปเพื่อขับไลยักษทั้งหลาย 
เหลาน้ัน  ใหหนีไป   แลวกลาวคาถา  ความวา 
                มณัฑัพยมาณพ    บุตรของทานผูมีปญญานอย 
         จงบริโภคกอนขาวท่ีเราฉันเหลือนี้เถิด    ยักษทั้งหลาย 
         จะไมพึงเบียดเบียนบุตรของทานเลย    อนึง่   บุตรของ 
         ทานจะหายโรคในทันที. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุตฺติฏปณฺฑ  ไดแก  กอนขาวที่ฉัน 
เหลือ.  ปาฐะเปน  อุจฺฉิฏปณฺฑ   ดังน้ีก็มี.  
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         นางทิฏฐมังคลิกา  ฟงถอยคําของมหาสัตวแลว   จึงนอมขันทองเขาไป 
กลาววา  ขาแตทานผูเปนสามี  ทานไดโปรดใหอมฤตโอสถเถิด.   พระมหาสัตว 
จึงเทขาวสุกที่ฉันเหลือกับน้ําลางมือลงในขันทองน้ัน     แลวส่ังวา ทานจงหยอด 
น้ําครึ่งหนึ่งจากสวนน้ี   ใสในปากบุตรของทานกอนทีเดียว   สวนท่ีเหลือจงเอา 
น้ําผสมใสไวในตุมใหหยอดลงในปากพราหมณที่เหลือท้ังหลาย     ชนเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   ก็จะเปนผูหายโรคภัยไขเจ็บทันที   ครั้นกลาวดังน้ีแลว    ก็เหาะลอย 
กลับไปสูหิมวันตประเทศในทันที. ฝายนางทิฏฐมังคลิกา ก็เอาศีรษะทูนขันทอง 
นั้น   กลาววา  เราไดอมฤตโอสถแลว   รีบไปยังนิเวศนของตน   หยอดนํ้าขาว 
ลางมือใสในปากบุตรชายของตนกอน.     ยักษผูเปนหัวหนารักษาพระนคร  
ก็หนีไป   มณัฑัพยมาณพ   ลุกข้ึนปดฝุนที่เปอนกายแลวถามวา   ขาแตคุณแม 
นี่อะไรกัน   นางจึงกลาวกะบุตรชายวา  เจาน่ันแหละจักรูสิ่งท่ีตนทําไว  มาเถิด 
พอคุณ   เจาจงไปดูความวิบัติแหงทักขิเณยยชนของเจาบาง.   มัณฑัพยมาณพ 
เห็นพราหมณเหลาน้ัน   เสือกสนสลบอยู.  ก็ไดเปนผูมีวิปฏิสาร  เดือดรอนใจ 
ลาดับนั้น   นางทิฏฐมังคลิกา   ผูมารดาจึงกลาวกะมัณฑัพยมาณพวา  พอมัง- 
ฑัพยกุมาร   เจาเปนคนโงเขลา   ไมรูจักสถานที่จะใหทานมีผลมาก    ข้ึนชือ่วา 
ทักขิเณยยบุคคลท้ังหลาย    มิใชผูมีสภาพเห็นปานน้ี     ตองเปนเชนกับมาตังค- 
บัณฑิต   นับแตนี้ตอไป   เจาอยาใหทานแกคนทุศีลจําพวกนี้เลย   จงใหทาน 
แกผูมีศีลทั้งหลายเถิด   ดงัน้ี   แลวกลาวคาถาความวา 
                พอมัณฑัพยะ เจายังเปนคนโงเขลามีปญญานอย 
         เจาเปนผูไมฉลาดในเขตบุญท้ังหลาย    ไดใหทานใน 
         หมูชนผูประกอบดวยกิเลส   ดุจน้ําฝาดใหญ   มีกรรม 
         เศราหมอง ไมสํารวม  บรรดาทักขิเณยยบุคคลของเจา 
         บางพวกเกลาผมเปนเซิง นุงหมหนังเสือ  ปากรกรุงรัง  
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         ไปดวยหนวดเครา    ดังปากบอน้ําเการกไปดวยกอหญา 
         เจาจงดูหมูชนท่ีมีรปูรางนาเกลียดน้ี       การเกลาผมผูก 
         เปนเซิง  หาปองกันผูมีปญญานอยไดไม   ทานเหลาใด 
         สํารอก   ราคะ โทสะ  และอวชิชาแลว   หรือเปนพระ-  
         อรหันตผูมีอาสวะส้ินแลว    ทานท่ีบุคคลถวายในทาน 
         เหลาน้ัน  ยอมมีผลมาก.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มหกฺกสาเวสุ ความวา ในบรรดาหมูชน 
ผูประกอบดวยกิเลส   ดุจนํ้าฝาดใหญทั้งหลายไดใหทาน   ในบคุคลผูประกอบ 
ดวยกิเลสดุจน้ําฝาด  มีราคะเปนตนใหญ. 
         บทวา ชฏา จ เกสา  ความวา  ดูกอนพอมัณฑัพยะ ในทักขิเณยย- 
บุคคลท้ังหลายของเจา  บางเหลาก็เกลาผมผูกเปนเซิง. บทวา อชินา นิวตฺถา 
ความวา  นุงผาหนังเสือระคายปลายขนแหลม.  บทวา ชรูทปาน  ว  ความวา 
ปากรกรุงรัง เพราะมีหนวดเครายาว ราวกะปากบอนํ้าเกา รกรุงรังดวยกอหญา. 
         บทวา  ปช  อม  ความวา    เจาจงพิจารณาดูหมูชน   ผูมีรูปรางหนาเกลียด 
ยินดีประดับเพศตน  ดวยเครื่องอันเศราหมองนี้   คือเห็นปานฉะนี้. 
บทวา  ชฏาชนิ  ความวา   การท่ีมุนเกลาทําเปนชฎาเห็นปานน้ี  ไม 
อาจเปนที่พ่ึงตานทานบุคคลผูมีปญญานอยได  กุศลกรรม  คือ ศีล  ญาณ  แล 
ตบะเทาน้ัน     จึงจะเปนที่พ่ึงของหมูสัตวเหลาน้ันได.   บทวา   เยส   ความวา 
กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน   อันมีความยินดียินราย   และความหลงเปนภาพ 
และอวิชชามีวัตถุ ๘ ประการเหลาน้ี     แหงทักขิเณยยบุคคลท้ังหลายเหลาใดไป 
ปราศแลว   หรือทักขิเณยยบุคคลเหลาใด  ไดนามวาเปนพระอรหันตสิ้นอาสวะ 
เพราะกิเลสเหลาน้ันไปปราศแลว      ทานท่ีบุคคลใหแลวในทกัขิเณยยบุคคล 
เหลาน้ัน   มผีลมาก.  
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         นางทิฏฐมังคลิกากลาวตอไปวา   ดูกอนลูกรกั   เพราะเหตุนั้น    จําเดิม 
แตนี้ไป     เจาอยาไดใหทานแกบุคคลผูทุศีลเห็นปานน้ี    จงใหทานแกสมณ-  
พราหมณผูต้ังอยูในธรรม  ผูไดอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘  และแกพระปจเจก- 
พุทธเจาท้ังหลายซึ่งมีอยูในโลกเหลาน้ัน    มาเถิดลกูรัก  เราจักใหพวกพราหมณ 
ทั้งหลาย    ซึง่เปนผูคุนเคยชอบพอของเจา    ดื่มอมฤตโอสถแลวทําใหหายโรค 
เสียใหหมด  ดังน้ีแลว    จึงใหเอาขาวสุกที่เปนเดนเทใสลงในตุมน้ํา    แลวให 
หยอดลงในปากของพราหมณทั้งหลาย  ทั้งหม่ืนหกพันคน.  พราหมณแตละคน 
ไดสติลุกข้ึนปดฝุนที่กายของตน  ๆ.    ลําดับนั้น    พราหมณทั้งหลายเหลาอ่ืน 
พากันติเตียนวา     พราหมณเหลาน้ีพากันดื่มกินน้ําเดนเหลือของคนจัณฑาล  
แลวยกโทษทําไมใหเปนพราหมณตอไป.    พราหมณเหลาน้ัน     มีความละอาย 
จึงออกจากพระนครพาราณสี  ไปสูแควนเมชฌรัฐ   แลวพํานักอยูในสํานักของ 
พระเจาเมชฌราช.  สวนมัณฑัพยมาณพ  ยังคงอยูในพระนครพาราณสี  
นั้นตอไปตามเดิม. 
         ในครั้งน้ัน     มีพราหมณผูหน่ึงชื่อ  ชาติมันต    บวชเปนดาบสอยูที่ 
ริมฝงนํ้าเวตตวตีนที    อาศัยเวตตวตีนครเปนแหลงโคจร   อาศัยชาติเปนเหตุ 
กอเกิดมานะยิ่งใหญ.  พระมหาสัตวมาตังคบัณฑิต   คิดวา   เราจักทําลายมานะ 
ของพราหมณนี้    จึงไปยังสถานท่ีนั้น     อาศัยอยูดานเหนือน้ํา   ใกลสํานักของ 
ชาติมันตดาบส.    อยูมาวันหน่ึง    พระโพธิสัตวเค้ียวไมสีฟนแลวอธิษฐานวา 
ไมสีฟนนี้จงลอยไปติดอยูที่ชฎาของดาบสชาติมันต   ดังน้ีแลวทิ้งไมสีฟนนั้นลง 
ไปในแมน้ํา.   ไมสีฟนก็ลอยไปติดอยูที่ชฎาของชาติมันตดาบส   ผูกําลังอาบน้ํา 
ชําระกายอยู.    ชาติมันตดาบสเห็นดังนั้น  ก็กลาวบริภาษวา    คนฉิบหาย    คน 
วายราย   แลวคิดวา   ไอคนกาลกรรณีนี้   มันมาจากไหน    เราตองไปตรวจดู 
จึงเดินไปตามฝงเหนือน้ํา   พบพระมหาสัตวแลวถามวา   ทานเปนชาติอะไร ?   
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พระมหาสัตวตอบวา  เราเปนชาติจัณฑาล.   ชาติมนัตดาบสถานมา  ทานทิ้งไม 
สีฟนลงไปในแมน้ําใชไหม  ?       พระมหาสัตวตอบวาใช      ขาพเจาท้ิงไปเอง. 
ชาติมันตดาบสจึงบริภาษวา คนฉิบหาย คนวายราย คนจัณฑาล  คนกาลกรรณี 
เจาอยาอยูในสถานท่ีนี้เลย   จงไปอยูเสียที่ฝงใตน้ําทางโนน     เมือ่พระมหาสัตว 
ไปอยูฝงใตนที    ทิ้งไมสีฟนลงไปในแมน้ํา    ไมสฟีนนั้น  กลบัลอยทวนน้ําข้ึน 
ไปติดอยูในชฎาของดาบสน้ันอีก   ชาติมันตดาบสโกรธ   กลาววาไอคนฉิบหาย 
ไอคนถอย    ถาเจายังอยูในท่ีนี้     ศีรษะของเจาจักแตกเปนเจ็ดเส่ียง    ภายใน 
เจ็ดวัน.   พระมหาสัตวดําริวา   ถาเราจักโกรธดาบสผูนี้   ศลีของเราจักขาดไม 
เปนอันรักษา   เราจะทําลายมานะของดาบสดวยอุบายวิธี   ครัน้ถึงวันที่  ๗  จึง 
บันดาลฤทธิ์   หามมิใหพระอาทิตยข้ึน.   มนุษยทัง้หลายพากันวุนวาย   เขาไป 
หาชาติมันตดาบส   ถามวา   ทานขอรับ    ทานหามมิใหพระอาทิตยข้ึนหรือ ? 
ดาบสตอบวา     กรรมนัน้ไมใชของเรา     แตมีดาบสจัณฑาลผูหน่ึงอาศัยอยูที่ 
ริมฝงนที    ชะรอยกรรมนี้จักเปนของดาบสจัณฑาลผูนั้น .    มนุษยทั้งหลายพา 
กันเขาไปหาพระมหาสัตวเจาถามวา   ขาแตทานผูเจริญ   ทานไมใหพระอาทิตย 
อุทัยข้ึนหรือ ?   พระมหาสัตวรับวา ใช เราหามไมใหข้ึนไปเอง. พวกมนุษยจึง 
ถามวา   เพราะเหตุอะไร ?    พระมหาสัตวจึงกลาววา    พระดาบสผูคุนเคยใน 
ตระกูลของทานทั้งหลายไดสาปแชงขาพเจา   ผูหาความผิดมิได  เมื่อดาบสผูนั้น 
มาหมอบลงแทบเทาของขาพเจาเพ่ือขอขมาโทษ ขาพเจาจึงจักปลอยพระอาทิตย 
ใหอุทัยข้ึน.    มนุษยเหลาน้ันพากันไปฉุดลากชาติมันตดาบสนํามา   บังคับให 
หมอบลงแทบเทาของพระมหาสัตวใหขอขมาโทษ   แลวจึงกลาววา   ขาแตทาน 
ผูเจริญ   ทานโปรดปลอยพระอาทิตยใหอุทัยข้ึนเถิด.   พระมหาสัตวจึงกลาววา  
เรายังไมอาจท่ีจะปลอยได  ถาหากวา  เราจักปลอยพระอาทิตยข้ึนไซร   ศรีษะ  
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ของดาบสผูนี้จักแตกออกเปนเจ็ดเส่ียง.    ลําดับนั้น    มนุษยทัง้หลายจึงถามวา 
ขาแตทานผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้นขาพเจาท้ังหลายจะทําอยางไร?  พระมหาสัตว  
จึงกลาววา   ทานท้ังหลายจงนําเอากอนดินเหนียวมา   ครั้นใหนํามาแลว   สั่งวา 
จงเอาดินเหนียววางไวบนศีรษะของดาบสน้ี       แลวบังคับใหลงไปยืนในน้ํา 
แลวจึงปลอยพระอาทิตยใหอุทัยข้ึน.     ก็เม่ือพระอาทิตยอุทัยข้ึนไปกระทบเขา 
เทาน้ัน    กอนดินเหนียวก็แตกออกเปนเจ็ดเส่ียง.  ดาบสก็ดําลงไปในน้ํา.  ครั้น 
พระมหาสัตวเจาทรมานดาบสนั้นแลว   จึงใครครวญวา   พราหมณหม่ืนหกพัน 
เหลาน้ันไปอยู ณ ที่แหงใดหนอ? ทราบวา ไปอยูในสํานักของพระเจาเมชฌราช 
คิดวา    เราจักไปทรมานพราหมณเหลาน้ัน       แลวเหาะไปดวยฤทธิ์ลงที่ใกล 
พระนคร  ถอืบาตรสัญจรไปเพ่ือบิณฑบาตในเวตตวตีนคร.  
         พราหมณทั้งหลายเห็นพระมหาสัตวแลว     คิดวา  แมเมื่อพระดาบสน้ี  
มาอยูในที่นี้ เพียงวันสองวัน  ก็จักทําใหเราทั้งหลายไมมีทีพ่ึง    จึงพากันไปยัง 
ราชสํานักโดยเร็ว  กราบทูลพระราชาวา  ขาแตมหาราชเจา     มวิีชาธรนักเลน 
กล  ตนหน่ึงเปนโจร  มาอาศัยอยูในพระนครนี้  ขอพระองคโปรดตรัสสั่งใหจับ 
มันเถิด. พระราชาก็ตรัสรบัรองวา ดีละ เราจะจัดการ. พระมหาสัตวไดมิสสกภัต  
แลว  จึงนํามานั่งบนต่ัง  พิงฝาแหงหน่ึงฉันอยู.  ลาํดับนั้น   ราชบุรุษท่ีพระราชา 
สงมา  ติดตามมา  เอาดาบฟนคอพระมหาสัตว  ซึ่งกําลังบริโภคอาหารอยู   มิได 
ระมัดระวังตัว    ใหถึงชีพิตักษัย.    พระมหาสัตวนั้นทํากาลกิริยาแลวไปเกิดใน 
พรหมโลก.  ไดยินวา  ในชาดกนี้พระโพธิสัตวไดเปนผูทรมานโกณฑพราหมณ 
แลว     และถึงซ่ึงชีพิตักษัย     เพราะเปนผูขวนขวายท่ีจะทรมานผูอ่ืนเทาน้ัน. 
เทพยดาทั้งหลายพากัน โกรธเคือง     จึงบันดาลใหฝนเถารึงอันรอนตกลงใน  
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เมชฌรัฐทั้งส้ิน    ทําใหแวนแควนพินาศไปส้ิน.    สมดังคาถาประพันธที่ทาน 
กลาวไววา 
                เมือ่พระเจา  เมชณราช  เขาไปทําลายชีวิต  ทาน 
         มาตังคบัณฑิต    ผูยงยศ    วงศกษัตริย     เมชฌราช 
         พรอมดวยราชบริษทั   ก็ไดขาดสูญในกาลครั้งน้ัน. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว     ตรัสวา มิใช 
แตในบัดนี้เทาน้ัน      แมในกาลกอน    พระเจาอุเทนราช    ก็ทรงเบียดเบียน 
บรรพชิตเหมือนกัน   แลวทรงประชุมชาดกวา  มณัฑัพยกุมาร    ในครั้งน้ัน  
ไดมาเปนพระเจาอุเทน  สวนมาตังคบัณฑิต    ไดมาเปนเราผูสัมมาสัม- 
พุทธเจา นี้แล. 
                               จบอรรถกถามาตังคชาดก  
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                ๒. จิตตสัมภูตชาดก  

 

                 วาดวยผลของกรรม 
 
                [๒๐๕๔]  กรรมทุกอยางท่ีนรชนสั่งสมไวแลว 
         ยอมมผีลเสมอไป  ขึ้นชื่อวากรรม  แมจะเล็กนอย ที ่
         จะไมใหผลเปนไมมี   เราไดเหน็ตัวของเรา   ผูชื่อวา 
         สัมภูตะ  มีอานุภาพมาก   อันบงัเกิดขึ้นดวยผลบุญ 
         เพราะกรรมของตนเอง  กรรมทุกอยางท่ีนรชนสั่งสม 
         ไวแลว   ยอมมีผลเสมอไป  ขึ้นชือ่วากรรมแมจะเล็ก  
         นอย    ที่จะไมใหผลเปนไมมี   มโนรถของเราสําเร็จ 
         แมฉันใด มโนรถแมของจิตตบัณฑิต พระเชษฐาของ 
         เรา   กค็งสําเร็จแลวฉันนั้น    กระมังหนอ. 
                [๒๐๕๕]  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   กรรมทุก  
         อยางท่ีนรชนสั่งสมไวแลว  ยอมมีผลเสมอไป  ขึ้นชื่อ 
         วากรรมแมจะเล็กนอย       ที่จะไมใหผลเปนอนัไมม ี
         มโนรถของพระองคสําเร็จแลว แมฉันใด ขอพระองค 
         โปรดทราบเถิดวา  มโนรถของจติตบัณฑิต   ก็สําเร็จ 
         แลว  ฉนันั้น    เหมอืนกัน. 
                [๒๐๕๖]  เจาหรือคือจิตตะ     เจาไดฟงคําน้ีมา 
         จากคนอ่ืน  หรือวาใครบอกเน้ือความน้ีแกเจา คาถานี้ 
         เจาขับดีแลว  เราไมมีความสงสัย    เราจะใหบานสวย  
         รอยตําบลแกเจา.                             
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                [๒๐๕๗]  ขาพระพุทธเจา หาใชจิตตะไม   ขา- 
         พระพุทธเจาฟงคําน้ีมาจากคนอื่น และฤาษไีดบอกเนื้อ 
         ความนี้แกขาพระพุทธเจา แลวส่ังวา เจาจงไปขับคาถา 
         นี้ถวายตอบพระราชา       พระราชาทรงพอพระทัยแลว 
         จะพึงพระราชทานบานสวยใหแกเจาบางกระมัง. 
                [๒๐๕๘]  ราชบุรุษท้ังหลายจงเทียมรถของเรา 
         จัดแจงใหดี  ผูกรัดจัดสรรใหงดงามวิจิตร  จงผูกรัด 
         สายประคนมงคลหัตถี นายหัตถาจารยขึ้นประจําคอ 
         จงนําเอาเภรีตะโพนสังขมาตระเตรียม   เจาหนาท่ีทั้ง  
         หลายจงเทียมยานพาหนะโดยเร็ว วันนี้แล  เราจักไป 
         เย่ียมเยยีนพระฤาษี ซึ่งน่ังอยู ณ อาศรมสถานใหถึงท่ี   
         ทีเดียว. 
                [๒๐๕๙]   ขาพเจาเปนผูไดลาภดีแลวหนอ  คาถา 
         อันขาพเจาขับดีแลวในทามกลางบริษัท  ขาพเจาไดพบ 
         พระฤาษีผูสมบูรณดวยศีลพรต    เปนผูมีความชื่นชม 
         ยินดีปติโสมนัสยิ่งนัก.   
                [๒๐๖๐]  ขอเชญิทานผูเจริญ     โปรดรบัอาสนะ 
         น้ํา และรองเทาของขาพเจาท้ังหมดเถิด  ขาพเจายินดี  
         ตอนรบัทานผูเจริญ   ในส่ิงของอันมีราคาคูควรแกการ 
         ตอนรบั  ขอทานผูเจริญเชิญรับสักการะ   อนัมีคาของ 
         ขาพเจาท้ังหลายดวยเถิด.  
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                [๒๐๖๑] ขอเชิญพระเชษฐาทรงสรางปรางค- 
         ปราสาท  อันเปนทีอ่ยูนารื่นรมย  สําหรับพระองคเถิด 
         จงทรงบํารุงบําเรอดวยหมูนารทีั้งหลาย       โปรดให 
         โอกาสเพ่ืออนุเคราะหแกขาพเจาดวยเถิด   แมเราท้ัง  
         สองก็จะครอบครองอิสริยสมบัตินี้รวมกัน. 
                [๒๐๖๒] ดูกอนมหาบพิตร    พระองคทรงเห็น 
         ผลแหงสุจริตอยางเดียว    สวนอาตมาภาพเห็นผลแหง 
         สุจริตท่ีสั่งสมไวแลว   เปนวิบากใหญ    จึงสํารวมตน 
         เทาน้ัน  มิไดปรารถนาบุตรปศุสัตว  หรือทรพัย   ชีวิต  
         ของสตัวทั้งหลายในโลกน้ี    มกีําหนดรอยปเปนอยาง 
         มาก  ไมเกินกําหนดนั้น  ยอมจะเหือดแหงไป เหมือน 
         ไมออที่ถูกตัดแลว       มีแตจะเหี่ยวแหงไปฉะน้ัน 
         จะมัวเพลิดเพลินไปไย    จะมัวเลนคึกคะนองไปทําไม 
         ความยนิดีจะเปนประโยชนอะไร   ประโยชนอะไรดวย 
         การแสวงหาทรัพย  จะมีประโยชนอะไรดวย  บุตรและ 
         ภรรยาสําหรับอาตมา   ดูกอนมหาบพิตร    อาตมาพน 
         แลวจากเครื่องผูก     อาตมารูชัดอยางน้ีวา    มัจจุราช 
         จะไมรงัควานเราเปนไมมี  เมื่อบคุคลถูกมัจจุราชครอบ 
         งําแลว   ความยินดีจะเปนประโยชนอะไร   จะมีประ- 
         โยชนอะไรดวยการแสวงหาทรัพย     ดูกอนมหาบพิตร 
         ผูเปนจอมนระ   ชาติกําเนิดของคนเราไมสม่ําเสมอกัน 
         กําเนิดแหงคนจัณฑาลจัดวาเลวทรามในระหวางมนุษย  
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         เมื่อชาติกอน      เราท้ังสองไดอยูรวมกันในครรภแหง 
         นางจัณฑาลี  เพราะกรรมอันชัว่ชาของตน  เราท้ังสอง 
         ไดเกิดเปนคนจัณฑาล   ในกรุงอชุเชนี     อวนัตีชนบท 
         ครั้นจติุจากอัตภาพน้ันแลว     ไดเกิดเปนเน้ือสองตัวพ่ี 
         นอง  อยูที่ฝงแมน้ําเนรัญชรา   ครั้นจุติจากอัตภาพน้ัน 
         แลว  ไปเกิดเปนนกเขาสองตัวพ่ีนอง  อยูฝงน้ํารัมมทา- 
         นที   ครั้นจุติจากอัตภาพน้ันแลว  คราวน้ี  อาตมาภาพ 
         เกิดเปนพราหมณ   มหาบพิตรทรงสมภพเปนกษัตริย.  
                [ ๒๐๖๓] ชีวิตของสัตวทั้งหลาย   ถูกชรานําเขา 
         ไปสูความตาย       อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย 
         เมื่อนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย  ยอมไมมีผูตาน 
         ทาน  ดูกอนพระเจาปญจาลราช   มหาบพิตรจงทรงทํา 
         ตามคําของอาตมา อยาทรงทํากรรมท้ังหลายอันมีทุกข 
         เปนกําไรเลย      ชีวติของสัตวทั้งหลาย   ถูกชรานําเขา 
         ไปสูความตาย        อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย 
         เมื่อนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย         ยอมไมมีผู 
         ตานทาน   ดูกอนพระเจาปญจาลราช     มหาบพิตรจง 
         ทรงทําตามคําของอาตมาภาพ       อยาทรงทํากรรมท้ัง 
         หลาย     อันมีทุกขเปนผลเลย     ชีวิตของสัตวทั้งหลาย 
         ถูกชรานําเขาไปสูความตาย  อายุของสัตวทั้งหลายเปน 
         ของนอย   เมื่อนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย   ยอม 
         ไมมีผูตานทาน  ดูกอนพระเจาปญจาลราช   มหาบพิตร 
         จงทรงทําตามคําของอาตมาภาพ    อยาทรงทํากรรมทั้ง   
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         หลาย  อันมีศีรษะเกลือกกลั้วไปดวยธุลี     ชวีิตของสัตว  
         ทั้งหลายอันชรานําเขาไปสูความตาย    อายุของสัตวทั้ง  
         หลายเปนของนอย     ชรายอมกาํจัดวรรณะของนรชนผู 
         แกเฒา     ดูกอนพระเจาปญจาลราช     มหาบพิตรจงทํา 
         ตามคําของอาตมาภาพ   อยาทรงทํากรรมที่ใหเขาถึง 
         นรกเลย. 
                [๒๐๖๔]  ขาแตภิกษุ    ถอยคําของพระคุณเจาน้ี 
         เปนคําจริงแททีเดียว  พระฤาษีกลาวไวฉันใด   คําน้ีก ็
         เปนฉันนั้น  แตวา กามท้ังหลายของขาพเจายังมีอยูมาก 
         กามเหลาน้ัน    คนเชนขาพเจาสละไดยาก.   ชางจมอยู 
         ทามกลางหลมแลว  ยอมไมอาจถอนตนไปสูที่ดอนได 
         ดวยตนเอง ฉันใด  ขาพเจาจมอยูในหลมคือกามกิเลส 
         ก็ยังไมสามารถปฏิบัติตนตามทางของภิกษุได ฉันนั้น. 
         ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     อนึง่ บุตรจะมีความสุขได 
         ดวยวิธีใด มารดาบดิาก็พร่ําสอนบุตรดวยวิธีนั้น  ฉันใด 
         ขาพเจาละจากโลกน้ีไปแลว  จะพึงเปนผูมีความสุขยืน 
         นานดวยวิธีใด     ขอพระคุณเจาโปรดพร่ําสอนขาพเจา 
         ดวยวิธีนั้น  ฉันนั้นเถิด. 
                [๒๐๖๕]  ดูกอนมหาบพิตรผูจอมนรชน     ถา 
         มหาบพิตรไมสามารถจะละกามของมนุษยเหลาน้ีได 
         ไซร   มหาบพิตรจงทรงเริ่มต้ังพลีกรรมอันชอบธรรม 
         เถิด   แตการกระทําอันไมเปนธรรม   ขออยาไดมีใน  
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         รัฐสมีาของมหาบพิตรเลย.  ทูตท้ังหลายจงไปยังทิศท้ัง 
         ๔  นิมนตสมณพราหมณทั้งหลายมา  มหาบพิตร จง 
          ทรงทะนุบํารุงสมณพราหมณทั้งหลาย   ดวยขาว   น้ํา 
         ผา  เสนาสนะ  และคิลานปจจัย     มหาบพิตรจงเปนผู 
         มีกมลจิตอันผองใส    ทรงอังคาสสมณพราหมณ     ให 
         อิ่มหนําสําราญ   ดวยขาวนํ้า     ไดบริจาคทานตามสติ 
         กําลัง   และทรงเสวยแลว    เปนผูอันเทวดาและมนุษย  
         ทั้งหลาย   ไมติเตียน    จงเสด็จเขาถึงสวรรคสถานเถิด. 
         ดูกอนมหาบพิตร  ก็ถาความเมาจะพึงครอบงํา ซึ่งมหา- 
         บพิตร    ผูอันหมูนารีทั้งหลายแวดลอมอยู   มหาบพิตร 
         จงทรงมนสิการคาถาน้ีไว     แลวพึงตรัสคาถานี้ในทาม 
         กลางบริษัทวา      เมื่อชาติกอนเราเปนคนนอนอยูกลาง 
         แจง  อนัมารดาจัณฑาล      เมือ่จะไปปา    ใหด่ืมน้ํานม 
         มาแลว         นอนคลุกคลีอยูกับสุนัขท้ังหลายจนเติบโต 
         มาบัดนี้  คนน้ันใคร ๆ เขาเรียกกันวา " พระราชา." 
                           จบ   จิตตสัมภูตชาดกท่ี   ๒  
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                              อรรถกถาจิตตสัมภูตชาดก  

 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ 
ภิกษุสองรูป  ซึ่งอยูรวมรกักันสนิทเปนสัทธิงวิหาริก  ของทานพระมหากสัสปะ 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา  สพฺพ นราน  สผล  สุจณิฺณ  ดังนี้. 
         ไดยินวา  ภิกษุสองรูปนั้น    ใชสอยสมณบริขารรวมกันมีความคุนเคย 
สนิทกันอยายิ่ง  แมเมื่อเที่ยวบิณฑบาตก็ไปรวมกัน   ไมสามารถท่ีจะพรากจาก 
กันได.  ภิกษุทั้งหลายน่ังสรรเสริญความคุนเคยกันของภิกษุทั้งสองรูปนั้นแหละ 
ในธรรมสภา    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี ้
พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันกราบทูล 
ใหทรงทราบแลว   จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การท่ีภิกษุสองรูปนี้เปนผู 
คุนเคยกันในอัตภาพนี้  ไมนาอัศจรรยเลย  กโ็บราณกบัณฑิตท้ังหลาย   แมถึง 
จะทองเที่ยวไประหวางสามส่ีภพ   ก็ไมละทิ้งความสนิทสนมกันฐานมิตรเลย 
เหมือนกันแลว  ทรงนําอดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้  
         ในอดตีกาล   พระเจาอวันตีมหาราช   เสวยราชสมบัติในกรุงอุช-   
เชนี   แควนอวันตี   ในกาลน้ัน     ดานนอกกรุงอุชเชนีมีหมูบานคนจัณฑาล 
ตําบลหน่ึง.    พระมหาสัตวเจาบังเกิดในหมูบานน้ัน    ตอมา  คัพภเสยยกสัตว 
แมอ่ืน  ก็มาเกิดเปนบุตรแหงนาหญิงของพระมหาสัตวนั้นเหมือนกัน . ในกุมาร 
ทั้งสองนั้นคนหน่ึงซ่ึงเปนพระโพธิสัตว  ชื่อจิตตกุมาร    คนหน่ึงซึ่งเปนบุตร 
นาสาวชื่อสัมภูตกุมาร.   กุมารแมทั้งสองเหลาน้ัน    ครั้นเจริญวัยแลว   เรียน 
ศิลปศาสตร  ชื่อวา  จัณฑาลวังสโธวนะ  วันหน่ึงชกัชวนกัน วา เราทั้งสอง 
จักแสดงศิลปศาสตร  ที่ใกลประตูพระนครอุชเชนี  คนหน่ึงแสดงศิลปะที่ประตู   
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ดานทิศเหนือ   อีกคนหนึ่งแสดงศิลปะที่ประตูดานทิศใต.     ก็ในพระนครนั้น  
ไดมีนางทิฏฐมังคลิกาสองคน    คนหน่ึงเปนธิดาของทานเศรษฐี    อีกคนหนึ่ง 
เปนธิดาของทานปุโรหิตาจารย. นางท้ังสองไดใหบริวารชน ถือเอาของขบเค้ียว 
และของบริโภคทั้งระเบียบดอกไมและของหอมเปนตนเปนอันมากไป ดวยคิดวา 
จักเลนในอุทยาน    คนหน่ึงออกทางประตูดานทิศเหนือ    อีกคนหนึ่งออกทาง 
ประตูดานทิศใต.  นางทิฎฐมังคลิกากุมารีทั้งสองน้ัน   เห็นบุตรของคนจัณฑาล 
สองพี่นองแสดงศิลปะอยู  จึงถามวาคนเหลาน้ีเปนใคร ๆ ไดฟงวาเปนบุตรของ 
คนจัณฑาล   จึงคิดวา  เราทั้งหลายไดเห็นบุคคลท่ีไมสมควรจะเห็นแลวหนอ 
แลวเอาน้ําหอมลางตาพากันกลับ.  มหาชนท่ีไปดวยพากันโกรธ  กลาววา  เฮย 
ไอคนจัณฑาลชาติชั่ว      เพราะอาศัยเจาท้ังสอง    พวกเราจึงไมไดดื่มสุราและ 
กับแกลมที่ไมตองซื้อหา  แลวพากันโบยตีพ่ีนองแมทั้งสองเหลาน้ัน   ใหถึงความ 
บอบช้ํายอยยับ   พ่ีนองทั้งสองเหลาน้ันกลับไดสติฟนข้ึนมา  จึงลุกข้ึนเดินไปยัง 
สํานักของกันแลกัน  มาพรอมกัน  ณ  สถานท่ีแหงหน่ึง  แลวบอกเลาความทุกข 
ที่เกิดข้ึนนั้นสูกันฟง    ตางรองไหคร่ําครวญ  ปรกึษากันวา    เราทั้งสองจักทํา 
อยางไรกันดี   แลวพูดกันวา  เพราะอาศัยชาติกําเนิด   ความทุกขนี้จึงเกิดแกเรา 
ทั้งสอง  พวกเราไมสามารถจะกระทํางานของคนจัณฑาลไดจึงตกลงกันวา   เรา 
ทั้งสองปกปดชาติกําเนิดแลว   ปลอมแปลงเพศเปนพราหมณมาณพ  ไปสูเมือง 
ตักกศิลา   เลาเรียนศิลปวิทยากันเถิด ดังน้ีแลว  เดินทางไปในพระนครตักกศิลา 
นั้น  เปนธัมมันเตวาสิกเริ่มเรียนศิลปศาสตร  ในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข 
เลาลือกันไปท่ัวชมพูทวีปวา  ไดยินวา  คนจัณฑาลสองพ่ีนอง  ปกปดชาติกําเนิด 
หนีไปเรียนศิลปศาสตร. 
         ในพ่ีนองทั้งสองคนน้ัน     จิตตบัณฑิตเลาเรียนศิลปศาสตรสําเร็จ  แต 
สัมภูตกุมารยังเรียนไมสําเร็จ  อยูมาวันหน่ึง   พราหมณชาวบานผูหน่ึง  มาเชิญ   
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อาจารยทิศาปาโมกขวา  ขาพเจาจักกระทําการสวดมนต   (ในพิธีมงคล) ในคืน 
วันนั้นเอง ฝนตกเออลนซอกมุมเปนตนในหนทาง. อาจารยจึงเรียกจิตตบัณฑิต 
มาแตเชาตรู   สงไปแทนตนโดยส่ังวาพอมหาจําเริญ   เราไมสามารถจะไปได 
เธอจงไปสวดมงคลกถาพรอมดวยมาณพทั้งหลาย  บริโภคอาหารสวนท่ีพวกเธอ 
ไดรับ  แลวนําอาหารสวนท่ีเราไดมาใหดวย   จิตตบัณฑิตรับคําอาจารยแลวพา 
มาณพท้ังหลายมาแลว.   คนทั้งหลายคดขาวปายาสต้ังไว  หมายวา  กวามาณพ 
ทั้งหลายจะอาบน้ําลางหนาเสร็จ    ก็จะเย็นพอดี    เมื่อขาวปายาสยังไมทันเย็น 
มาณพท้ังหลายพากันมานั่งในเรือนแลว.     มนุษยทั้งหลายจึงใหน้ําทักษิโณทก 
ยกสํารับมาต้ังไวขางหนาของมาณพเหลาน้ัน.  สมัภูตมาณพ   เปนเหมือนคนมี 
นิสัยละโมบในอาหาร    รีบตักกอนขาวปายาสใสปาก    ดวยสําคัญวาเย็นดีแลว 
กอนขาวปายาสซ่ึงรอนระอุเหมือนเหล็กแดง  ก็ลวกปากของเขา. เขาสะบัดหนา 
สั่นไปท้ังราง    ต้ังสติไมอยู    มองดูจิตตบัณฑิตเผลอกลาวเปนภาษาจัณฑาลไป 
อยางนี้วา " ขลุ  ขล ุ"  ฝายจิตตบัณฑิต  ก็ต้ังสติไวไมไดเหมือนกัน   สงภาษา 
จัณฑาลตอบไปอยางนี้วา  " นิคคละ   นิคคละ "   มาณพทั้งหลายตางมองหนา 
แลวพูดกันวา  นี้ภาษาอะไรกัน   ?  จิตตบัณฑิตกลาวมงคลกถาอนุโมทนาแลว. 
มาณพท้ังหลาย  จึงออกไปภายนอก  แลวน่ังวิพากยวิจารภาษากันอยูในที่นั้น  ๆ 
เปนพวก ๆ พอรูวาเปนภาษาจัณฑาลแลวจึงดาวา  เฮย ! ไอคนจัณฑาลชาติชั่ว 
พวกเจาหลอกลวงวาเปนพราหมณมาตลอดเวลามีประมาณเทานี้     แลวชวยกัน 
โบยตีมาณพทั้งสอง. 
         ลําดับนั้น    สัตบุรษุผูหน่ึงจึงหามวา  ทานทั้งหลายจงหลีกไป  แลวกนั 
สองมาณพออกมา    แลวสงไปโดยพูดวา    นี้เปนโทษแหงชาติกําเนิดของทาน 
ทั้งสอง     จงพากันไปบวชเลี้ยงชีพ  ณ  ประเทศแหงใดแหงหน่ึงเถิด    มาณพ  
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ทั้งหลายกลับมาแจงเรื่องที่มาณพท้ังสองเปนจัณฑาลใหอาจารยทราบทุกประการ 
แมมาณพท้ังสอง  ก็เขาปา  บวชเปนฤาษี   ตอมาไมนานนัก   กจุ็ติจากอัตภาพ 
นั้นไปบังเกิดในทองของแมเนื้อ    ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา   จําเดิมแตคลอดจาก 
ทองแมเนื้อแลว   มฤคโปดกท้ังสองพ่ีนองก็เที่ยวไปดวยกัน     ไมอาจพรากจาก 
กันได. วันหนึ่ง นายพรานผูหน่ึง  มาเห็นมฤคโปดกท้ังสอง  คาบเหยื่อกลับมา 
แลวยืนเอาหัวตอหัว   เอาเขาตอเขา  เอาปากตอปากจรดติดชิดกัน    ยืนขนชนั 
ต้ังอยู  ณ ที่โคนไมแหงหนึ่ง  จึงพุงหอกไปที่สัตวทั้งสองใหสิ้นชีวิต   ดวยการ 
ประหารทีเดียวเทาน้ัน.  ครั้นมฤคโปดกท้ังคูจุติจากอัตภาพนั้นแลว    ไปบังเกิด 
ในกําเนิดนกเขา  อยูที่ริมฝงนํ้า  รัมมทานที.    แมในอัตภาพน้ันก็มีนายพราน 
ดักนกผูหน่ึงมาเห็นลูกนกเขาท้ังสองเหลาน้ันซึ่งเจริญวัยแลว  ไปเที่ยวคาบเหยื่อ 
แลวมายืนเอาหัวซบหัว    เอาจะงอยปากตอจะงอยปากแนบสนิทชิดเรียงยืนเคียง 
กัน    จึงเอาขายครอบฆาใหตายดวยการประหารทีเดียวเทาน้ัน.  ก็ครั้นจุติจาก 
อัตภาพนี้แลว    จิตตบัณฑิตเกิดเปนบุตรของปุโรหิตในพระนครโกสัมพี.  สัม- 
ภูตบัณฑิตไปเกิดเปนโอรสของพระเจาอุตตรปญจาลราช.     จําเดิมแตกาลท่ีถึง 
วันขนานนาม กุมารเหลาน้ัน ก็ระลึกชาติหนหลังของตน ๆ ได.  สัมภูตบัณฑิต  
ราชกุมาร  ไมสามารถระลึกชาติในระหวางได  คงระลึกไดเฉพาะชาติที่ ๔ ซึ่ง 
เกิดเปนคนจัณฑาลเทานั้น    สวนจิตตบัณฑิตกุมาร  ระลึกไดตลอด  ๔  ชาติ 
โดยลําดับ.  ในเวลาท่ีมีอายุได ๑๖  ป  จิตตบัณฑิตออกจากเรือนเขาไปสูหิมวัน- 
ตประเทศ    บวชเปนฤาษี    ยังฌานและอภิญญาใหเกิดแลว     ยบัยั้งอยูดวย 
ความสุขอันเกิดแตฌาน.  ฝายสัมภูตราชกุมารเม่ือพระชนกสวรรคตแลว  ให 
ยกเศวตฉัตรข้ึนเสวยราชสมบัติแทน  ไดตรัสพระคาถา  ๒  คาถา   ดวยความ 
เบิกบานพระราชหฤทัย     การทําใหเปนเพลงขับเฉลิมฉลองมงคล    ทามกลาง  
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มหาชน  ในวันเฉลิมฉัตรมงคลนั่นเอง. นางสนมกํานัลก็ดี นักฟอนรําท้ังหลาย 
ก็ดี  ไดสดับคาถาเพลงขับนั้นแลว คิดวา ไดยินวา  นี้เปนเพลงขับเฉลิมฉลอง 
เนื่องในวันมงคล     ของพระราชาของเราท้ังหลาย    จึงพากันขับรองบทเพลง 
พระราชนิพนธนั้นทั่วกัน ประชาชนชาวพระนครแมทั้งหมดทราบวา เพลงขับนี้ 
เปนที่โปรดปราน  พอพระราชหฤทัยของพระราชา  ก็พากันขับรองบทพระราช 
นิพนธนั่นแหละ  ตอ ๆ กันไปโดยลาํดับ.  ฝายพระจิตตบัณฑิตดาบส    อยูใน 
หิมวันตประเทศน่ันแล  ใครครวญพิจารณาดูวา    สัมภูตบัณฑิตผูนองชายของ 
เรา    ไดครอบครองเศวตฉัตรแลวหรือวายังไมไดครอบครอง      ทราบวาได 
ครอบครองแลว    จึงคิดวา    บัดนี้เรายังไมสามารถเพื่อจะไปส่ังสอนพระราชา 
ซึ่งไดเสวยราชสมบัติใหม   ใหทรงรูแจงซ่ึงธรรมวิเศษไดกอน   เราจักเขาไปหา 
ทาวเธอในเวลาที่ทรงพระชราภาพ    กลาวธรรมกถา    แลวชักนาํใหบรรพชา 
ดังน้ีแลวจึงมิไดเสด็จไปตลอดคระยะเวลา   ๕๐  ป   ในเวลาท่ีพระราชาทรงเจริญ 
ดวยพระโอรสและพระธิดาแลว     จึงเหาะมาทางอากาศดวยฤทธานุภาพ    ลงที่ 
พระราชอุทยาน  นั่งพักอยูบนแทนมงคลศิลาอาสนราวกับพระปฏิมาทองคํา. 
ขณะนั้นมีเด็กคนหน่ึง   ขับเพลงบทพระราชนิพนธ  เก็บฟนอยู.   จิตตบัณฑิต  
ดาบสเรียกเด็กนั้นมา  เด็กก็มาไหวพระดาบสแลวยืนอยู.  ทีนั้นพระจิตตบัณฑิต  
ดาบส   จึงกลาวกะเด็กนั้นวา      ต้ังแตเชามา    เจาขับเพลงขับบทเดียวน้ีเทาน้ัน 
ไมรูจักเพลงอยางอ่ืนบางเลยหรือ ?   เด็กตอบวา    ขาแตทานผูเจริญ   กระผมรู 
บทเพลงแมอยางอ่ืน  เปนอันมาก แตบทเพลงทั้งสองบทน้ี เปนบทที่พระราชา 
ทรงโปรดปราน  พอพระราชหฤทัย   เพราะฉะนั้น     กระผมจึงขับรองเฉพาะ 
เพลงบทน้ีเทาน้ัน    พระดาบสถานตอไปวา  ก็มีใคร ๆ  ขับรองเพลงขับตอบบท 
พระราชนิพนธบางหรือไม ?  เด็กตอบวา ไมมีเลยขอรับ.  พระดาบสจึงกลาววา  
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ก็เจาเลา จักสามารถเพ่ือจะขับบทเพลงตอบอยูหรือ ? เด็กตอบวา เมื่อกระผมรู 
ก็จักสามารถ.   พระดาบสกลาววา   ถาเชนนั้น    เมือ่พระราชาทรงขับบทเพลง 
พระราชนิพนธทั้งสองแลว    เจาจงจําเอาบทเพลงขับที่สามน้ีไปรองขับตอบเถิด 
แลวสอนเพลงขับนั้นใหเด็กสงไป  พรอมกับสั่งวา  เจา  ไปขับรองในสํานักของ 
พระราชา  พระราชาทรงเล่ือมใสจักพระราชทานยศยิ่งใหญแกเจา.   เด็กนั้นรีบ 
ไปยังสํานักของมารดาใหชวยประดับตกแตงตนแลว  ไปยังประตูพระราชนิเวศน 
สั่งราชบุรุษใหกราบทูลพระราชาวา     ไดยินวา      มีเด็กคนหน่ึงจักมาขับรอง 
บทเพลงตอบกับดวยพระองค     ครัน้เมื่อไดรับพระบรมราชานุญาตแลวจึงเขา 
ไปถวายบังคม  อันพระราชาตรัสถามวา  พอเด็กนอย  เขาวาเจาจักมารองเพลง 
ตอบกับเราหรือ ?  ก็กราบทูลวา   ขอเดชะพระอาญาไมพนเกลา  เปนความจริง 
พระเจาขา   แลวกราบทูลใหพระราชามีพระราชโองการ  ใหราชบริษัททั้งหลาย 
มาประชุมกัน     เมื่อราชบริษัทประชมุพรอมกันแลว     จึงกราบทูลพระราชาวา 
ขอพระองคโปรดทรงขับรองเพลงบทพระนิพนธของพระองคกอนเถิด  ขาพระ- 
พุทธเจาจักขับบทเพลงถวายตอบทีหลัง.   พระราชาไดตรัสพระคาถา  ๒  คาถา 
ความวา 
                กรรมทุกอยางท่ีนรชนสั่งสมไวแลว      ยอมมีผล 
         เสมอไป   ขึ้นชื่อวากรรม    แมจะเล็กนอยที่จะไมใหผล 
         เปนไมมี    เราไดเห็นตัวของเรา    ผูชื่อวา  สมัภูตะ   ม ี
         อานุภาพมาก   อันบงัเกิดขึ้นดวยผลบุญ   เพราะกรรม 
         ของตนเอง   กรรมทุกอยางท่ีนรชนสั่งสมไวแลว    ยอม 
         มีผลเสมอไป     ขึ้นชื่อวากรรมแมจะเล็กนอยท่ีจะไมให 
         ผลเปนไมมี       มโนรถของเราสําเร็จแลว       แมฉันใด 
         มโนรถแมของจิตตบัณฑิต    พระเชษฐาของเรา     ก็คง 
         สําเร็จแลวฉันนั้น    กระมังหนอ  ดังน้ี.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น   กมฺมุนา   กิจฺน  โมฆมตฺถิ  นี้  
พระราชาตรัสหมายถึง   อปราปรเวทนียกรรม   วาในกรรมทีบุ่คคลทําแลวท้ังดี 
และชั่ว    กรรมแมเล็กนอยเพียงอยางเดียว   ที่จะชือ่วาเปนโมฆะไมมี   คือจะไร 
ผลเสียเลย หามิได  ตองใหผลกอน จึงจักพนไปได.  บทวา  สมภฺูต  ความวา 
พระเจาสัมภูตบัณฑิต     ตรัสเรียกพระองคเองวา   เราเห็นตัวเองซึ่งมีชื่อวา 
สัมภูตะ.   บทวา  สกมฺมนุา  ปฺุผลปูปนฺนา  ความวา  ขาพเจาเห็นตัว 
ขาพเจา  ผูบังเกิดข้ึนดวยผลแหงบุญ   เพราะกรรมของตน   คือบังเกิดข้ึนดวย 
ผลแหงบุญ  เพราะอาศัยกรรมของตนเปนเหตุเปนปจจัย. 
         บทวา   กจฺจินุ  จิตฺตสฺสป  ความวา  แทจริง  เราทั้งสองไดรักษาศีล 
รวมกันมา     ไมนานนักขาพเจาก็ถึงซ่ึงยศใหญ     ดวยผลแหงศีลนั่นเองกอน 
ฉันใด   มโนรถแมแหงจิตตเชษฐาพระภาดาของเรา   จะสําเร็จสมความมุงหมาย 
ฉันนั้นเหมือนกัน   ดังมโนรถของเราหรือไมหนอ. 
         เมื่อพระเจาสัมภูตะขับเพลงคาถาสองบทจบลง     กุมารเม่ือจะขับเพลง 
ตอบถวาย   จึงกลาวคาถาท่ี ๓ ความวา 
                ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    กรรมทุกอยางท่ี 
         นรชนส่ังสมไวแลว ยอมมีผลเสมอไป   ขึ้นชือ่วากรรม 
         แมจะเล็กนอยที่จะไมใหผลเปนอันไมมี     มโนรถของ 
         พระองคสําเร็จแลว แมฉันใด   ขอพระองคโปรดทราบ 
         เถิดวา   มโนรถของจิตตบัณฑิต     ก็สําเร็จแลวฉันนั้น 
         เหมือนกัน. 
         พระราชาทรงสดับคาถานั้นแลว   จึงตรัสพระคาถาท่ี ๔ ความวา 
                เจาหรือคือจิตตะ       เจาไดฟงคําน้ีมาจากคนอื่น 
         หรือวาใครบอกเน้ือความน้ีแกเจา   คาถานี้เจาขับดีแลว 
         เราไมมีความสงสัย  เราจะใหบานสวยรอยตําบลแกเจา.  
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บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สุตมฺโต   เม  ความวา  ถอยคําท่ีวา 
เชษฐาภาดาของพระเจาสัมภูตะ  นามวา  จิตตบัณฑิตนี้    เจาไดยินมาแตสํานัก 
จิตตบัณฑิตคนนั้น   ผูกลาวอยูหรือ ?  บทวา โกจิ น  ความวา  หรือวาใคร 
บอกเน้ือความนี้แกเจาวา  จิตตบัณฑิตผูพระภาดาของพระเจาสัมภูตราชเราเห็น 
แลว.   บทวา   สุคีตา   ความวา    คาถาน้ีเจาขับดีแลว    แมโดยประการท้ังปวง 
เราไมมีความเคลือบแคลงสงสัยในเพลงขับนี้. บทวา  คามวร   สตฺจ  ความวา 
พระเจาสัมภูตราชตรัสวา   เราจะใหบานสวยรอยตําบลเปนรางวัลแกเจา. 
         ลําดับนั้น   กุมารจึงกลาวคาถาท่ี ๕ ความวา 
                ขาพระพุทธเจาหาใชจิตตะไม   ขาพระพุทธเจา 
         ฟงคําน้ีมาจากคนอื่น         และฤาษีไดบอกเนื้อความน้ี 
         แกขาพระพุทธเจาแลวส่ังวา  เจาจงไปขับคาถาน้ี   ตอบ 
         ถวายพระราชา    พระราชาทรงพอพระทัยแลว     จะพึง 
         พระราชทานบานสวยใหแกเจาบางกระมัง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  เอตมตฺถ  ความวา  พระฤาษีรูปหน่ึง 
นั่งอยูในพระอุทยานของพระองค  บอกเน้ือความน้ีแกขาพเจา.  
พระเจาสัมภูตราชทรงสดับถอยคําน้ันแลว     ทรงพระดําริวา    ชะรอย 
พระดาบสน้ัน    จักเปนจิตตบัณฑิตผูเชษฐภาดาของเรา เราจักไปพบพระเชษฐ- 
ภาดาของเรานั้น     เมื่อจะตรัสใชใหราชบุรุษเตรียมกระบวน   จึงตรัสพระคาถา 
สองคาถา   ความวา 
         ราชบุรษุท้ังหลาย             จงเทียมราชรถของเรา 
         จัดแจงใหดี    ผูกรัดจัดสรรใหงดงามวิจิตร   จงผูกรัด 
         สายประคนมงคลหัตถี นายหัตถาจารยจงขึ้นประจําคอ  
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         จงนําเอาเภรีตะโพนสังขมาตระเตรียม        เจาหนาท่ี 
         ทั้งหลายจงเทียมยานพาหนะโดยเร็ว  วันนี้แลเราจักไป 
         เย่ียมเยยีนพระฤาษี   ซึ่งน่ังอยู ณ อาศรมสถานใหถึงท่ี   
         ทีเดียว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  หฺนฺตุ   แปลวา   จงนํามาเตรียมไว. 
บทวา  อสฺสมนฺต  ตัดบทเปน  อสฺสม  ต  แปลวา  ยงัอาศรมบทนั้น. 
         พระเจาสัมภูตราช  ครั้นดํารัสสั่งอยางนี้แลว   เสด็จข้ึนทรงรถพระที่นั่ง 
เสด็จไปโดยพลัน    จอดราชรถไวที่ประตูพระราชอุทยาน   แลวเสด็จเขาไปหา 
พระดาบสจิตตบัณฑิตนมัสการแลว    ประทับนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   มี 
พระราชหฤทัยชื่นชมโสมนัส  ตรัสพระคาถาที่ ๘ ความวา 
                ขาพเจาเปนผูไดลาภดีแลวหนอ คาถาอันขาพเจา 
         ขับดีแลวในทามกลางบริษัท      ขาพเจาไดพบพระฤาษ ี
         ผูสมบรูณดวยศีลพรต    เปนผูมคีวามชื่นชมยินดี     ปติ- 
         โสมนัสยิ่งนัก.  
         พระคาถานี้มีอรรถาธิบายวา     คาถาที่ขาพเจาขับกลอมในทามกลาง 
บริษัท    ในวันฉัตรมงคลของขาพเจาน้ัน      เปนเหตุใหขาพเจาไดพบพระฤาษี 
ผูเขาถึงศีลและพรตแลว     ถึงความปติโสมนัสหาที่เปรียบมิได    นับวาขาพเจา 
ไดลาภอันดียิ่งทีเดียว. 
         จาเดิมแตไดพบพระจิตตบัณฑิตดาบสแลว    พระเจาสัมภูตราช   ทรง 
ชื่นชมโสมนสัยิ่ง    เมื่อจะมีพระราชดํารัสตรัสสั่ง    ซึ่งราชกิจมีอาทิวา    ทาน 
ทั้งหลายจงลาดบัลลังกเพ่ือเชษฐภาดาของเรา  จึงตรัสคาถาที่  ๙ ความวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 46 

                ขอเชิญทานผูเจริญ    โปรดรับอาสนะ  น้ํา  และ 
         รองเทาของขาพเจาท้ังหมดเถิด   ขาพเจายินดีตอนรับ 
         ทานผูเจริญ    ในส่ิงของอันมีราคาคูควรแกการตอนรับ 
         ขอทานผูเจริญ     เชิญรับสักการะอันมีคาของขาพเจา 
         ทั้งหลายดวยเถิด.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อคฺเฆ   ความวา   ขาพเจาขอตอนรับ 
ทานผูเจริญ  ในสิ่งของอันมีราคาควรเพ่ือการตอนรับแขก.  บทวา กุรุเต   โน 
ความวา    ขอเชิญทานผูเจริญจงรับประเคน    สิ่งอันมีคาน้ีของขาพเจาท้ังหลาย 
ดวยเถิด. 
         ครั้นพระเจาสัมภูตบัณฑิต    ทรงทําการปฏิสันถาร   ดวยพระดํารัสอัน 
ออนหวานอยางนี้แลว  เมื่อจะทรงแบงราชสมบัติถวายกึ่งหน่ึงจึงตรัสพระคาถา 
นอกน้ี  ความวา                                                                             
                ขอเชิญพระเชษฐาทรงสรางปรางคปราสาท  อัน 
         เปนที่อยูนารื่นรมยสําหรับพระองคเถิด     จงทรงบํารุง 
         บําเรอดวยหมูนารทีั้งหลาย      โปรดใหโอกาสเพ่ืออนุ- 
         เคราะหแกขาพเจาดวยเถิด     แมเราท้ังสองก็จะครอบ 
         ครองอสิริยสมบัตินีร้วมกัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อิม  อิสฺสริย ความวา เราจะเปนกษัตริย 
กันทั้งสององค    แบงราชสมบัติกันคนละครึ่ง    แลวเสวยราชยครอบครองอยู 
ในอุตตรปญจาลนคร  แควนกปลรัฐ. 
         พระจิตตบัณฑิตดาบสฟงพระดํารัส     ของพระเจาสัมภูตราชแลว 
เมื่อจะแสดงธรรมเทศนาถวาย    จึงกลาวคาถา ๖ คาถา   ความวา  
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                ดูกอนมหาบพิตร พระองคทรงเห็นผลแหงสุจริต 
         อยางเดียว   สวนอาตมาภาพเห็นผลแหงสุจริต    และ 
         ทุจริตท่ีสั่งสมไวแลว        เปนวิบากใหญจงึสํารวมตน 
         เทาน้ัน    มิไดปรารถนาบุตร  ปศุสัตวหรือทรัพย  ชีวิต 
         ของสตัวทั้งหลายในโลกน้ี    มกีําหนดรอยปเปนอยาง 
         มาก ไมเกินกําหนดนั้นไปไดเลย   ยอมจะเหือดแหงไป 
         เหมือนไมออท่ีถูกตัดแลว    มีแตจะเหี่ยวแหงไปฉะน้ัน  
         ในชวงชีวิตอันจะตองเหือดแหงไปนั้น       จะมัวเพลิด- 
         เพลินไปไย  จะมัวเลนคึกคะนองไปทําไม    ความยินดี 
         จะเปนประโยชนอะไร     ประโยชนอะไรดวยการแสวง 
         หาทรพัย        จะมปีระโยชนอะไรดวยบุตรและภรรยา 
         สําหรบัอาตมา  ดูกอนมหาบพิตร  อาตมาพนแลวจาก 
         เครื่องผูก อาตมารูชัดอยางน้ีวา มัจจุราชจะไมรังควาน 
         เราเปนอันไมมี       เมื่อบุคคลถูกมัจจุราชครอบงําแลว 
         ความยนิดีจะเปนประโยชนอะไร    จะมีประโยชนอะไร 
         ดวยการแสวงหาทรพัย      ดูกอนมหาบพิตร      ผูเปน 
         จอมนระ          ชาติกําเนิดของตนเราไมสม่ําเสมอกัน 
         กําเนิดแหงคนจัณฑาลจัดวาเลวทรามในระหวางมนุษย 
         เมื่อชาติกอนเราท้ังสองไดอยูรวมกัน          ในครรภแหง 
         นางจัณฑาล  เพราะกรรมอันชัว่ชาของตน    เราท้ังสอง 
         ไดเกิดเปนคนจัณฑาล           ในกรุงอุชเชนีอวันตีชนบท 
         ครั้นจติุจากอัตภาพน้ันแลว          ไดเกิดเปนเน้ือสองตัว  
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          พ่ีนอง   อยูที่ฝงแมน้ําเนรัญชรา   ครั้นจุติจากอัตภาพ 
         นั้นแลว        ไดเกิดเปนนกเขาสองตัวพ่ีนอง      อยูฝง 
         รัมมทานที      ครั้นจุติจากอัตภาพน้ันแลว      คราวน้ี 
         อาตมาภาพเกิดเปนพราหมณ   มหาบพิตรทรงสมภพ 
         เปนกษตัริย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ทุจฺจริตสฺส ความวา  ดูกอนมหาบพิตร 
พระราชสมภาร  พระองคทรงเห็นแตผลแหงสุจริตอยางเดียว  สวนอาตมาภาพ 
เห็นทั้งผลแหงทุจริตและสุจริตทีเดียว   ดวยวาเราท้ังสองไดบังเกิดในกําเนิดคน 
จัณฑาล ในอัตภาพที่  ๔ แตอัตภาพนี้  ดวยผลแหงทุจริต   พากนัรักษาศีลอยูใน 
อัตภาพนั้นไมนาน  ดวยผลแหงศีลอันสุจริตน้ัน   พระองคทรงบังเกิดในตระกูล 
กษัตริย    อาตมาภาพเกิดในตระกูลพราหมณ     เพราะอาตมาภาพเห็นผลแหง 
ทุจริตและสุจริตอันเคยสั่งสมดีแลว   วาเปนวิบากใหญอยางนี้   จึงจักสํารวมตน 
เทาน้ัน    ดวยความสํารวมคือศีล จะปรารถนาบุตร  ปศุสัตว หรอืธนสารสมบัติ 
ก็หามิได. 
         บทวา  ทเสวิมา  วสฺสทสา  ความวา  ดูกอนมหาราชเจา    เพราะ 
ชีวิตของสัตวทั้งหลายในมนุษยโลกน้ี   มีกําหนดสิบปสิบหน   คือรอยปเทานั้น 
ดวยสามารถแหงหมวดสิบเหลาน้ี   คือ  มันททสกะ  สิบปแหงความเปนเด็กออน 
๑  ขิฑฑาทสกะ  สิบปแหงการเลนคึกคะนอง ๑   วัณณทสกะ  สิบปแหงความ 
สวยงาม ๑   พลทสกะ  สบิปแหงความมีกําลังสมบูรณ ๑  ปญญาทสกะ  สบิป 
แหงความมีปญญารอบรู ๑ หานิทสกะ  สิบปแหงความเส่ือม ๑  ปพภารทสกะ 
สิบปแหงความมีกายเง้ือมไปขางหนา ๑  วังกทสกะ  สิบปแหงความมีกายคดโกง 
๑  โมมูหทสกะ  สิบปแหงความหลงเลอะเลือน  ๑  สยนทสกะ    สิบปแหงการ 
นอนอยูกับที่ ๑.   ชีวิตน้ียอมไมถึงข้ันลําดับทสกะเหลาน้ีครบทั้งหมด    ตามที่  
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กําหนดไว.     โดยท่ีแทยังไมทันถึงเขตท่ีกําหนดน้ันเลย     ก็ซูบซีดเห่ียวแหงไป 
ดังไมออที่ถูกตัดแลวฉะน้ัน  ถึงแมสัตวเหลาใดมีอายุอยูไดครบ ๑๐๐ ปบรบิูรณ 
รูปธรรมและอรูปธรรมของสัตวแมเหลาน้ัน   อันเปนไปในมันททสกะถูกตัดแลว 
ยอมผันแปรเหือดแหงอันตรธานไป   ในระยะมันททสกะน่ันเอง  ดุจไมออที่เขา 
ตัดแลวตากไวที่แดดฉะนั้น.     ที่จะลวงเลยกําหนดน้ัน     จนถึงข้ันขิฑฑาทสกะ 
หามิได  วัณณทสกะเปนตน   อันเปนไปแลวในขิฑฑาทสกะเปนตนก็อยางเดียว 
กัน. 
         บทวา  ตตฺถ  ความวา  เมื่อชีวิตน้ันตองซูบซีดเห่ียวแหงไปดวยอาการ 
อยางนี้   ความเพลิดเพลินยินดีเพราะอาศัยเบญจกามคุณ   จะมีประโยชนอะไร ? 
การเลนคึกคะนองดวยสามารถแหงการเลนทางกายเปนตน   จะมีประโยชนอะไร 
ความยินดีดวยสามารถแหงความโสมนัส   จะมีประโยชนอะไร ?    การแสวงหา 
ธนสารสมบัติจะมีประโยชนอะไร ?    ประโยชนอะไร   ดวยลกู   ดวยเมียของ 
อาตมาภาพ   อาตมาภาพหลุดพนแลวจากเครื่องผูกคือบุตรและภรรยานั้น. 
         บทวา  อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส  ความวา  อันมฤตยูผูกระทําที่สุดแหง 
ชีวิตครอบงําแลว.    บทวา  ทฺวิปทกนิฏา  ความวา   (กําเนิดคนจัณฑาล) 
นับเปนกําเนิดตํ่าตอย     ในระหวางมวลมนุษยผูมีสองเทาดวยกัน.     บทวา 
อวสิมฺหา  ความวา  เราแมทั้งสองคนไดเคยอยูรวมกันมา. 
         บทวา    จณฺฑลาหุมหฺา    ความวา  ดูกอนมหาราชเจา   เมื่อกอน 
นับถอยหลังจากนี้ไป ๔ ชาติ    เราทั้งสองไดเกิดเปนคนจัณฑาลอยูในพระนคร 
อุชเชนี   แควนอวันตีรัฐ    เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว   เราแมทั้งสอง    ไดเกิด 
เปนมฤคโปดก  อยูที่ฝงแมน้ําเนรัญชรานที  มีนายพรานผูหน่ึงฆาเราแมทั้งสอง 
ซึ่งยืนพิงกันอยูที่โคนตนไมตนหน่ึง  ณ  ริมฝงแมน้ําเนรัญชรานั้น จนส้ินชวิีต 
เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดเปนนกเขา  อยูรวมกันที่ฝงนํ้า  "รัมมทานที"  
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มีเนสาทผูหนึ่งดักขายทําลายเราใหถึงตายดวยการประหารคราวเดียวเทาน้ัน ครั้น 
เคลื่อนจากอัตภาพนั้น   มาในชาตินี้  เราทั้งสองเกิดเปนพราหมณ  และกษัตริย 
คือ  อาตมาภาพเกิดในตระกูลพราหมณในพระนครโกสัมพี   พระองคเกิดเปน 
กษัตริยในพระนครนี้  ครั้นพระโพธิสัตว   ประกาศชาติกําเนิดอันลามกตํ่าตอย 
ที่ผานมาแลว   แกพระเจาสัมภูตราชนั้น     ดวยประการดังกลาวมานี้แลวแสดงวา 
อายุสังขาร  แมในชาตินี้มีเวลาเล็กนอย   ใหพระเจาสัมภูตราชทรงเกิดอุตสาหะ 
ในบุญกุศลทัง้หลาย  ไดกลาวคาถา ๔  คาถา  ติดตอกันไป  ความวา 
                ชีวติของสัตวทั้งหลาย   ถูกชรานําเขาไปสูความ 
         ตาย  อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย    เมื่อนรชน 
         ถูกชรานําเขาไปสูความตาย  ยอมไมมีผูตานทาน  ดู- 
         กอนพระเจาปญจาลราช  มหาบพิตรจงทรงทําตามคํา 
         ของอาตมาภาพ  อยาทรงทํากรรมทั้งหลายมีทุกขเปน 
         กําไรเลย   ชีวิตของสัตวทั้งหลาย     ถูกชรานําเขาไปสู 
         ความตาย    อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย    เมือ่ 
         นรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมผูีตานทาน 
         ดูกอนพระเจาปญจาลราช  มหาบพิตรจงทรงทําตามคํา 
         ของอาตมภาพ  อยาทรงทํากรรมทั้งหลาย      อันมีทุกข 
         เปนผลเลย  ชีวิตของสัตวทั้งหลาย      ถูกชรานําเขาไปสู 
         ความตาย   อายุของสัตวทั้งหลาย    เปนของนอย    เมือ่ 
         นรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย    ยอมไมมีผูตานทาน 
         ดูกอนพระเจาปญจาลราช    มหาบพิตรจงทรงทําตามคํา 
         ของอาตมภาพ     อยาทรงทํากรรมทั้งหลาย    อันมีศีรษะ  
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         เกลือกกล้ัวดวยกิเลสธุลี  ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ถูกชรา 
         นําเขาไปสูความตาย      อายุของสัตวทั้งหลายเปนของ 
         นอย  ชรายอมกําจัดวรรณะของนรชนผูแกเฒา  ดูกอน 
         พระเจาปญจาลราช    มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของ 
         อาตมาภาพ  อยาทรงทํากรรมที่ใหเขาถึงนรกเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อุปนียติ   ความวา   ดูกอนมหาราชเจา 
ชีวิตแมนี้   ยอมเขาไปใกลความตาย    เพราะอายุของสัตวทั้งหลายเหลาน้ันนี้ 
มีนอย  ชื่อวา  นิดหนอยเพราะแลนไปไดนอยบาง   เพราะดํารงอยูไดนอยบาง 
เปนเชนเดียวกับหยาดนํ้าคางที่ติดอยูปลายหญา   อันเหือดแหงดวยแสงพระ- 
อาทิตยอุทัยฉะนั้น. 
         บทวา  น  สนฺติ  ตาณา   ความวา  เพราะวาเมื่อนรชนอันชรานํา 
เขาไปใกลความตายแลว     ปยชนท้ังหลายมีบุตรเปนตน     จะเปนผูที่ตานทาน 
ปองกันไวได  ก็หามิได.   บทวา   มเมว   วากฺย   ความวา  ซึ่งถอยคําของ 
อาตมาภาพน้ี.   บทวา    มากาสิ    ความวา    อยาไดถึงความประมาทมัวเมา 
เพราะเหตุแหงกามคุณมีรูปเปนตน    แลวกระทํากรรมท่ีมีทุกขเปนกําไรอันเปน 
เครื่องใหเจริญดวยทุกขในอบายมีนรกเปนตน.   บทวา   ทุกฺขผลานิ   ไดแก 
กรรมท่ีมีทุกขเปนผล.   บทวา    รชสฺสริานิ  ไดแก กรรม   อันเปนเหตุให 
ศีรษะเกลือกกลั้วดวยธุลี  คือกิเลส.  บทวา  วณฺณ  ความวา   ชรายอมกําจัด 
วรรณะแหงสรีระของนรชน    ผูเสื่อมวัยทรุดโทรม    บทวา   นิรยูปปตฺติยา 
ความวา  อยาไดสรางกรรมเพ่ือจะไปบังเกิดในนรก  อันหาความยินดีมิไดเลย.  
         เมื่อพระมหาสัตวเจากลาวอยูอยางนี้   พระเจาสัมภูตราชทรงรูสึกพระ- 
องค  แลวตรัสพระคาถา ๓ คาถา  ความวา                                
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                ขาแตภิกษุ   ถอยคําของพระคุณเจาน้ีเปนคําจริง 
         แททีเดียว  พระฤาษกีลาวไวฉันใด     คําน้ีก็เปนฉันนั้น 
         แตวากามท้ังหลายของขาพเจายังมีอยูมาก  กามเหลา 
         นั้น  คนเชนขาพเจาสละไดยาก    ชางจมอยูทามกลาง 
         หลมแลว    ยอมไมอาจถอนตนไปสูที่ดอนไดดวยตนเอง 
         ฉันใด    ขาพเจาจมอยูในหลมคือกามกิเลส       ก็ยังไม 
         สามารถปฏิบัติตนตามทางของภิกษุไดฉันนั้น      ขาแต 
         พระคุณเจาผูเจริญ อนึ่ง  บุตรจะมีความสุขไดดวยวิธีใด 
         มารดาบิดาพร่ําสอนบุตรดวยวิธีนั้นฉันใด     ขาพเจาละ 
         จากโลกน้ีไปแลวจะพึงเปนผูมีความสุขอื่นนานไดดวย 
         วิธีใด  ขอพระคุณเจาโปรดพร่ําสอนขาพเจา      ดวยวิธี  
         นั้น   ฉนันั้นเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อนปฺปรูปา ความวา  กามกิเลสทั้งหลาย 
ของขาพเจา  ยังมีชาติมิใชนิดหนอย   คือมากมาย   หาประมาณมิได.   บทวา 
เต  ทุจฺจชา    มาทิสเกน  ความวา   ขาแตภิกษุผูเชษฐภาดา   ทานละกิเลส 
ทั้งหลายดํารงตนอยูไดแลว   สวนขาพเจายังจมอยูในเปอกตม  คือ  กามกิเลส 
เพราะเหตุนั้น     คนเชนขาพเจาละกามกิเลสเหลาน้ันไดยากยิ่ง. 
         ดวยบทวา   นาโค  ยถา  นี้    พระเจาสัมภูตราชทรงแสดงถึงความท่ี  
พระองคจมลงในเปลือกตมคือกามกิเลส. บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา พฺยสนฺโน 
ความวา     ขาพเจาจมลงแลว    คือ   ลื่นไหลลงแลว    ไดแก    ถลําลงไปแลว. 
อีกอยางหนึ่งปาฐะ  ก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา   มคฺค   ไดแก  มรรคาแหง 
โอวาทานุสาสนีของทาน.  บทวา  นานุพฺพชามิ ความวา  ขาพเจาไมสามารถ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 53 

จะบรรพชาได    ขอทานจงโปรดใหโอวาทแกขาพเจาผูดํารงอยูในฆรวาสวิสัยนี้. 
เทาน้ันเถิด.   บทวา   อนสุาสเร   แปลวา  ยอมพร่ําสอน. 
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตวกลาวกะพระเจาสัมภูตราชนั้นวา 
                ดูกอนมหาบพิตร   ผูจอมนรชน   ถามหาบพิตร 
         ไมสามารถละกามของมนุษยเหลาน้ีไดไซร        มหา- 
         บพิตรจงทรงเริ่มต้ังพลีกรรมอนัชอบธรรมเถิด   แตการ 
         กระทําอันไมเปนธรรมขออยาไดมีในรัฐสมีาของมหา-  
         บพิตรเลย  ทูตทั้งหลายจงไปยังทิศท้ัง ๔ นิมนตสมณะ 
         พราหมณทั้งหลายมา    มหาบพิตรจงทรงบํารุงสมณะ 
         พราหมณทั้งหลายดวยขาว  น้ํา   ผา  เสนาสนะ   และ 
         คิลานปจจัย      มหาบพิตรจงเปนผูมีกมลจติอันผองใส 
         ทรงอังคาสสมณพราหมณใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวนํ้า 
         ไดทรงบริจาคทานตามสติกําลัง       และทรงเสวยแลว 
         เปนผูอันเทวดาและมนุษยทั้งหลายไมติเตียน  จงเสด็จ 
         เขาถึงสวรรคสถานเถิด.  ดูกอนมหาบพิตร    ก็ถาความ 
         เมาจะพึงครอบงํามหาบพิตรผูอันหมูนารีทัง้หลายแวด- 
         ลอมอยู    มหาบพิตรจงทรงมนสิการคาถาน้ีไว   แลวพึง 
         ตรัสคาถาน้ีในทามกลางบริษัทวา   เมื่อชาติกอนเราเปน 
         คนนอนอยูกลางแจง      อันมารดาจัณฑาลเมื่อจะไปปา 
         ใหด่ืมนํ้านม   มาแลว   นอนคลุกคลีอยูกับสุนัขท้ังหลาย 
         จนเติบโต      มาบัดนี้       คนน้ันใคร ๆ  เขาก็เรียกกันวา 
         พระราชา.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    น    อุตฺสาหเส    ความวา    ถาหาก 
พระองคจะไมสามารถ.  บทวา  ธมฺมพลึ   ความวา จงยึดเหน่ียวเอาธรรมิกพลี 
อยาใหบกพรองโดยธรรมสมํ่าเสมอ.    บทวา    อธมฺมถาโร   เต    ความวา 
อยาทําลายวินิจฉัยธรรมอันโบราณกษัตริยทั้งหลายต้ังไว  ประพฤติธรรมจรรยา. 
         บทวา  นิมนฺติตา  ความวา เชื้อเชิญอาราธนาสมณพราหมณผูต้ังอยู 
ในธรรมมา.    บทวา    ยถานุภาว    ความวา   ตามสติกําลังของตน.   บทวา 
อิมเมว   คาถ  พระโพธิสตัวกลาวหมายถึงขอความคาถาที่จะกลาวตอไป   ณ   
บัดนี้. 
         ในคาถาน้ัน   มีอธิบายดังน้ี  ดูกอนมหาราชเจา   ถาหากความมัวเมา 
จะพึงครอบงําพระองค  คือ  ถาหากความมานะถือตัว    ปรารภกามคุณมีรูป 
เปนตน   หรอืปรารภความสุขเกิดแตราชสมบัติจะพึงบังเกิดข้ึนแกพระองค  ผู 
หอมลอมดวยหมูสนมนารีทั้งหลายไซร  ทันทีนั้นพระองคพึงทรงจินตนาการวา 
ในชาติปางกอนเราเกิดในกําเนิดจัณฑาล     ไดหลับนอนในท่ีซึ่งเปนอัพโภกาส 
กลางแจง   เพราะไมมีแมเพียงกระทอมมุงดวยหญามิดชิด     ก็แลในกาลนั้น  
นางจัณฑาลีผูเปนมารดาของเรา    เม่ือจะไปสูปา    เพ่ือหาฟนและผักเปนตน 
ใหเรานอนกลางแจงทามกลางหมูลูกสุนัข    ใหเราด่ืมนมของตนแลวไป   เรานั้น 
แวดลอมไปดวยลูกสุนัข    ดื่มนมแหงแมสุนัข   พรอมดวยลูกสุนัขเหลาน้ัน   จึง 
เจริญวัยเติบโต เราเปนผูมีเชื้อชาติตํ่าชามาอยางนี้ แตวันนี้เกิดเปนผูที่ประชาชน 
เรียกวากษัตริย   ดูกอนมหาราชเจา    เพราะเหตุนี้แล   เมื่อพระองคจะทรงสอน 
ตนเองดวยเน้ือความน้ี   พึงตรัสคาถาวา ในชาติปางกอนเราเปนสัตวนอนอยูใน 
อันโภกาสกลางแจง    เม่ือนางจัณฑาลีผูมารดาไปสูปา    เที่ยวไปทางโนนบาง 
ทางนี้บาง เปนผูอันแมสุนัขสงสาร ใหดื่มนม คลุกคลีอยูกับพวกลูก ๆ จึงเจริญ 
เติบโตมาได  แตวันนี้   เรานั้นอันใคร ๆ เขาเรียกกันวาเปนกษัตริย  ดังนี้.  
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         พระมหาสัตวครั้นใหโอวาทแกพระเจาสัมภูตราชอยางนี้แลวจึงกลาววา 
อาตมาภาพถวายโอวาทแกพระองคแลว   บัดนี้พระองคจงทรงผนวชเสียเถิด 
อยาทรงเสวยวิบากแหงกรรมของตนดวยตนเลย แลวเหาะข้ึนไปในอากาศยังละออง 
ธุลีพระบาทใหตกเหนือเศียรเกลาของพระราชา  แลวเหาะไปยังหิมวันตประเทศ 
ทันที    ฝายพระราชาทอดพระเนตรดูพระดาบสน้ันไปแลว     เกิดความสังเวช 
สลดพระทัย    ยกราชสมบัติใหแกราชโอรสองคใหญ    ตรัสสัง่ใหพลนิกายกลับ 
ไปแลว   บายพระพักตรเสด็จไปยังหิมวันตประเทศ    (เพียงองคเดียว)  พระ- 
มหาสัตวเจา    ทรงทราบการเสด็จมาของพระราชาแลว    แวดลอมดวยหมูฤาษี 
เปนบริวาร    มาตอนรับพระราชาใหทรงผนวชแลวสอนกสิณบริกรรม.  พระ- 
สัมภูตดาบส บําเพ็ญฌานและอภิญญาใหเกิดแลว. พระดาบสท้ังสองแมเหลาน้ัน 
ไดเปนผูมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบ้ืองหนา  ดวยประการฉะน้ี. 
         พระศาสดาครั้นนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสวา  ดกูอนภิกษุ- 
ทั้งหลาย  โปราณกบัณฑิต   แมจะทองเท่ียวไป  ๓-๔  ภพ   ก็ยงัเปนผูมีความ 
คุนเคยรักใครสนิทสนม มั่นคงอยางนี้โดยแท แลวทรงประชุมชาดกวา สัมภูต- 
ดาบสในครั้งน้ันไดมาเปนพระอานนท สวนจิตตบัณฑิตดาบส  ไดมาเปน 
เราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                            จบอรรถกถาจิตตสัมภูตชาดก  
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                         ๓.  สีวิราชชาดก  

 
           วาดวยการใหดวงตาเปนทาน  
 
                [๒๐๖๖] ขาพระพุทธเจา  เปนคนชราไมแลเห็น 
         ในท่ีไกล   มาเพ่ือจะทูลขอพระเนตร   ขาพระพุทธเจา 
         มีนัยนตาขางเดียว   ขาพระพุทธเจา   ทูลขอแลว   ขอ 
         พระองคไดโปรดพระราชทานพระเนตรขางหนึ่ง     แก 
         ขาพระพุทธเจาเถิด. 
                [๒๐๖๗]  ดูกอนวณิพก   ใครเปนผูแนะนําทาน 
         ใหมาขอดวงตาเรา  ณ   ที่นี้    บณัฑิตท้ังหลายกลาว 
         ดวงตาใด  วายากท่ีบุรุษจะสละได  ทานมาขอดวงตา 
         นั้น  อนัเปนอวัยวะเบื้องสูง  ยากท่ีจะสละไดงาย ๆ. 
                [๒๐๖๘]  ในเทวโลกเขาเรียกผูใดวา    สชุัมบดี  
         ในมนุษยโลกเขาเรยีกทานผูนั้นวา " มฆวา "  ขาพระ- 
         พุทธเจาเปนวณิพก          ทานผูนั้นแนะนําใหมาขอ 
         พระเนตร ณ ที่นี้ ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก  การขอ 
         ของขาพระพุทธเจาไมมีสิ่งใดจะยิ่งไปกวา ขอพระองค 
         ทรงพระราชทานพระเนตร  แกขาพระพุทธเจาผูมาขอ 
         เถิด  บณัฑิตท้ังหลายกลาววา  ดวงตาใดยากท่ีบุรุษจะ 
         สละได   ขอพระองคโปรดพระราชทานดวงพระเนตร 
         นั้น   ทีไ่มมีสิ่งอ่ืนจะย่ิงกวา  แกขาพระพุทธเจาเถิด.  
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                ทานมาดวยประโยชนอันใด  ปรารถนาประโยชน 
         สิ่งใด  ความดําริเหลาน้ัน   เพ่ือประโยชนนั้น   ๆ  ของ 
         ทานจงสําเร็จเถิด  ดูกอนพราหมณ   ทานจงไดดวงตา 
         เถิด   เมื่อทานขอขางเดียว   เราจะใหทั้งสองขาง    ขอ 
         ทานจงมีจักษุดวยจักษุของเราไปเถิด    ทานปรารถนา 
         สิ่งใดจากเราผูมุงหมายอยู       สิ่งน้ันจงสําเร็จแกทาน 
         เถิด.  
                [๒๐๖๙]  ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประ- 
         เสริฐ   ของขาพระองคทั้งหลาย    พระองคอยาทรง 
         พระราชทานดวงพระเนตรเลย    อยาทรงทอดทิ้งขา 
         พระพุทธเจาท้ังปวงเลย  ขาแตพระมหาราชเจา   ขอ 
         พระองคทรงพระราชทานทรัพยเถิด  แกวมุกดา  แกว 
         ไพฑูรยมีเปนอันมาก ขาแตมหาราชเจาผูทรงพระคุณ  
         อันประเสริฐ    พระองคจงทรงพระราชทานรถท่ีเทียม 
         แลว  มาอาชาไนย ชางตัวประเสริฐท่ีตบแตงแลว ที่อยู 
         และเครื่องบริโภคท่ีทําดวยทองคําเถิด  ขาแตพระองค  
         ผูประเสริฐ ขอพระองคจงทรงพระราชทานเหมือนกับ  
         ชาวสีพีทั้งปวง     ที่มีเครื่องใชสอย     มีรถแวดลอม 
         พระองคอยูโดยรอบทุกเมื่อ  ฉะนัน้เถิด. 
                [๒๐๗๐]  ผูใดแลพูดวาจักให   แลวมากลบัใจวา 
         ไมให    ผูนั้นเหมือนกับสวมบวงที่ตกลงยังพ้ืนดินไวที่ 
         คอ  ผูใดแลพูดวาจักให แลวมากลับใจวาไมให ผูนั้น   
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         เปนคนลามกย่ิงกวาผูที่ลามก  ทัง้จะตองเขาถึงสถานท่ี 
         ลงอาญาของพญายม     ความจริงผูขอไดขอส่ิงใดไว 
         ผูใหก็ควรจะใหสิ่งน้ันแหละ   ผูขอยังไมไดขอสิ่งใดไว 
         ผูใหก็อยาพึงใหสิ่งน้ัน   พราหมณไดขอสิ่งใดไวกะเรา 
         เราก็จะใหสิ่งน้ันนั่นแหละ. 
                [๒๐๗๑]  ขาแตพระองคผูเปนจอมประชา   พระ- 
         องคทรงปรารถนา พระชนมายุ  วรรณะ  สขุะ  และพละ 
         อะไรหรือ    จึงทรงพระราชทานพระเนตร   พระองค  
         ทรงเปนพระราชาแหงชาวสีพี     ไมมใีครประเสริฐยิ่ง 
         ไปกวา  ทรงพระราชทานพระเนตร  เพราะเหตุปรโลก 
         หรืออยางไร ?. 
                [๒๐๗๒]  เราใหดวงตาเปนทานน้ัน  เพราะยศก็  
         หาไม  เราจะไดปรารถนาบุตร   ทรัพยหรือแวนแควน 
         เพราะผลแหงการใหดวงตาน้ีก็หาไม  อีกประการหน่ึง 
         ธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย  ทานไดเคยประพฤติกันมา 
         แลวแตโบราณ  เพราะเหตุนี้แหละ   ใจของเราจึงยินดี 
         ในทาน. 
                [๒๐๗๓]  ดวงตาท้ังสองขางจะไดเปนที่เกลียดชัง 
         ของเราก็หาไม   ตนของตนเองก็หาไดเปนที่เกลียดชัง 
         ของเราไม    พระสพัพัญุตญาณเปนที่รักของเรา 
         เพราะฉะน้ัน  เราจงึไดใหดวงตา 
                [๒๐๗๔]  ดูกอนสีวิกะ   ทานเปนมิตรสหายของ 
         เรา  ทานเปนคนศึกษามาดีแลว   จงกระทําตามคําของ  
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         เราใหดี  จงควักดวงตาท้ังสองของเรา   ผูปรารถนาอยู 
         แลววางลงในมือของพราหมณวณิพกเถิด. 
                [๒๐๗๕]  พระเจาสีวิราช    ทรงเตือนใหหมอ 
         สีวิกะ  กระทําตามพระราชดํารัส   หมอสีวิกะควักดวง 
         พระเนตรของพระราชาออกแลว  ทรงพระราชทานแก 
         พราหมณ   พราหมณก็เปนคนตาดี   พระราชาก็เขาถึง 
         ความเปนคนตาบอด.  
                [๒๐๗๖]  นับแตนั้นมาสองสามวัน   เมือ่พระ- 
         เนตรท้ังสองมีเน้ืองอกขึ้นเต็มแลว    พระราชาผูบํารุง 
         สีพีรัฐ  จึงตรัสเรียกนายสารถีผูเขาเฝาอยูนั้นวา ดูกอน 
         สารถี    ทานจงเทียมยานเถิด   เสร็จแลวจงบอกใหเรา 
         ทราบ  เราจะไปยังอุทยาน  จะไปยังสระโบกขรณี  และ 
         ราวปา      พอพระเจาสีวิราชเจาไปประทับนั่งขัดสมาธิ  
         ริมขอบสระโบกขรณีแลว        ทาวสุชัมบดีสกักเทวราช 
         ก็เสด็จมาเฝาทาวเธอ. 
                [๒๐๗๗]  หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมแหงเทพ 
         มาในสํานักของพระองคแลว  ขาแตพระราชาฤาษี  ขอ 
         พระองคจงทรงเลือกเอาพร     ตามที่พระทัยปรารถนา 
         เถิด. 
                [๒๐๗๘]  ขาแตทาวสักกเทวราช ทรัพยก็ดี  กําลัง 
         ก็ดี    ของหมอมฉันมีเพียงพอแลว    อนึ่ง   คลังของ  
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         หมอมฉันก็มีเปนอนัมาก    บัดนี้   หมอมฉนัเปนคน 
         ตาบอด  พอใจความตายเทาน้ัน.  
                [๒๐๗๙]  ดูกอนบรมกษัตรยิ   ผูเปนจอมนรชน 
         พระองคจงตรัสถอยคําท่ีเปนสัจจะ   เมื่อพระองคตรัส 
         แตถอยคําท่ีเปนสัจจะ  พระเนตรจักเกิดขึ้นอีก. 
                [๒๐๘๐]  บรรดาวณิพกท้ังหลาย ผูมีโคตรตาง ๆ 
         กัน   มาขอหมอมฉนั   แมวณิพกคนใดมาขอหมอมฉัน 
         แมวณิพกน้ันก็เปนที่รักแหงใจของหมอมฉัน   ดวยการ 
         กลาวคําสัตยนี้  ขอจักษุจงบังเกิดแกหมอมฉนัเถิด. 
                [๒๐๘๑]  พราหมณผูใดมาขอหมอมฉันวา   ขอ 
         พระราชทานพระเนตรเถิด    หมอมฉันไดใหดวงตา 
         ทั้งสอง    แกพราหมณผูนั้นซึ่งเปนวณิพก    ปติและ 
         โสมนัสเปนอันมากเกิดขึ้นแกหมอมฉันยิ่งนัก  ดวยการ 
         กลาวคําสัตยนี้  ขอจักษุจงบังเกิดขึ้นแกหมอมฉันเถิด. 
                [๒๐๘๒] ขาแตพระองคผูทรงบํารุงสีพีรฐั 
         พระองคตรัสพระคาถาแลวโดยธรรม พระเนตรท้ังสอง 
         ของพระองค     จะปรากฏเปนตาทิพยเห็นไดทะลุภาย 
         นอกฝา   ภายนอกกาํแพงและภูเขา   ตลอดรอยโยชน 
         โดยรอบ. 
                [๒๐๘๓]  ใครหนอในโลกน้ี    ถูกขอทรัพยอันนา 
         ปลื้มใจแลว  แมจะเปนของพิเศษ  แมจะเปนของท่ีรัก   
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         อยางดี   ของตนจะไมพึงให  เราขอเตือนทานท้ังหลาย 
         ผูเปนชาวแควนสีพีทุก  ๆ  คน   ที่มาประชุมกัน   จงดู 
         ดวงตาท้ังสองอันเปนทิพยของเราในวันนี้      ตาทิพย 
         ของเราไดเห็นทะลุภายนอกฝา  ภายนอกกําแพง  และ 
         ภูเขา   ตลอดรอยโยชนโดยรอบ   ในโลกอันเปนที่อยู 
         อาศัยของสัตวทั้งหลายนี้  ไมมีอะไรท่ีจะยิ่งไปกวาการ 
         บริจาคทาน  เราไดใหจักษุที่เปนของมนุษยแลว   กลับ  
         ไดจักษุทิพย    ดูกอนชาวแควนสีพีทั้งหลาย    ทาน 
         ทั้งหลายเห็นจักษุทพิยที่เราไดนี้แลว    จงใหทานเสีย 
         กอน  จึงคอยบริโภคเถิด    บุคคลผูใหทานและบริโภค 
         แลว  ตามอานุภาพของตนไมมีใครจะติเตียนได  ยอม 
         เขาถึงสุคติสถาน. 
                               จบสีวิราชชาดกที่  ๓  
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                   อรรถกถาสีวิราชชาดก  
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ 
อสทิสทาน   ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  ทูเร  จ  วส  เถโร  ว 
ดังน้ี. 
         เรื่องปจจุบันนิทานน้ัน   ไดกลาวไวพิสดารแลว   ในสีวิราชชาดก  ใน 
อัฎฐกนิบาตน้ันเอง. 
         ก็ในกาลน้ัน    พระเจาปเสนทิโกศล   ทรงถวายบริขารครบทุกอยางใน 
วันที่  ๗  แลวทูลขออนุโมทนา.    พระศาสดาไมไดตรัสอะไรเลย    เสด็จหลีก 
ไปแลว.  พระราชาเสวยพระกระยาหารเชาแลว  เสด็จไปยังพระวิหาร ทูลถามวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   เพราะเหตุไร   พระองคจึงไมทรงทําอนุโมทนา  พระ- 
ศาสดาตรัสวา    ดูกอนมหาบพิตร    เพราะบริษัทไมบริสุทธิ์      แลวทรงแสดง 
พระธรรมเทศนาโดยพระคาถาวา น หเว  กทริยา เทวโลก วชนฺติ  เปนตน 
แปลวา    คนตระหน่ีทั้งหลาย    ยอมไปสูเทวโลกไมไดเลย  ดังน้ี.   พระราชา 
ทรงเลื่อมใส ทรงบูชาพระตถาคตดวยผาอุตราสงค  สีเวยยกพัสตรมีราคาแสนหน่ึง 
แลวเสด็จกลับพระนคร. ในวันรุงข้ึน ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภา 
วา  อาวุโสท้ังหลาย  พระเจาโกศลราชทรงถวายอสทิสทาน   แลวยังไมอ่ิมดวย 
การถวายทานแมขนาดน้ัน      เมื่อพระทศพลทรงแสดงธรรมแลว    ไดถวายผา 
สีเวยยกพัสตรอันมีคาแสนหนึ่งอีก   อาวุโสท้ังหลาย    ตลอดเวลาที่ทาวเธอทรง 
ถวายทาน    ยังไมรูสึกอ่ิมพระทัยเลย    พระศาสดาเสด็จมาแลว     ตรัสถามวา 
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูล 
ใหทรงทราบแลว   จึงตรัสวา  ภิกษุทั้งหลายข้ึนชื่อวา  พาหิรภัณฑ   บุคคลจะ  
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ใหไดงายก็หาไม     โปราณกบัณฑิตท้ังหลาย    กระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นใหเปน 
เนินสูงแลว     ใหทานบรจิาคทรัพย      วันละหกแสนทุก ๆ วัน    ยังไมอ่ิมดวย 
พาหิรกทานเลย    ผูใหของรักยอมไดของรัก   ฉะน้ัน   บัณฑิตทั้งหลาย   จึงได 
ควักดวงตาท้ังสองใหทานแกยาจกผูมาถึงเฉพาะหนา   แลวทรงนําอดีตนิทานมา 
แสดงดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาลเมื่อพระเจาสีวิมหาราช    เสวยราชสมบัติในอริฎฐปุร- 
นคร   แควนสีวีรัฐ   พระมหาสัตวเจาบังเกิดเปนพระราชโอรส ของทาวเธอ. 
พระประยูรญาติทั้งหลายขนานพระนามของพระกุมารน้ันวา   สีวิราชกุมาร.  
พระราชกุมารเจริญวัยแลวไปยังพระนครตักกศิลา     ศึกษาศิลปศาสตรจบแลว 
กลับมาแสดงศิลปศาสตรถวายพระชนกทอดพระเนตร     จนไดรับพระราชทาน 
ยศเปนมหาอุปราช   ในเวลาตอมา  เมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตแลวก็ไดเปน 
พระราชา   ละการลุอํานาจแกอคติเสีย   ไมยังทศพิธราชธรรมใหกําเริบ   เสวย 
ราชสมบัติโดยธรรม  ใหสรางศาลาโรงทานไว  ๖ แหงคือ  ที่ประตูพระนคร  ๔ 
แหง   ทามกลางพระนคร   ๑   แหง   และที่ประตูพระราชนิเวศนอีก   ๑   แหง 
แลวทรงยังมหาทานใหเปนไป   ดวยทรงบริจาคทรัพยวันละ ๖ แสนทุก ๆ  วัน 
และในวันอัฏฐมี  จาตุททสี  และปณณรสี  คือวัน  ๘ คํ่า ๑๔ คํ่า และ ๑๕ คํ่า 
ทาวเธอเสด็จลงสูโรงทาน   ตรวจตราการใหทานเปนราชกรณีกจิประจํา. 
         คราวหน่ึงเปนวันปูรณมี   ดิถีที ่  ๑๕   คํ่า  เวลาเชาพระเจาสีวิราช 
ประทับเหนือราชบัลลังก ภายใตสมุสสิตเศวตฉัตร  ทรงรําพึงถงึทานที่พระองค 
ทรงบริจาค    มิไดทอดพระเนตรเห็นพาหิรวัตถุสิ่งใดส่ิงหน่ึงที่ชื่อวาพระองคยัง 
ไมเคยบริจาค    จึงทรงพระดําริวา    พาหิรวัตถุที่ชื่อวา   เรายังไมเคยบริจาค 
ไมมีเลย  พาหิรกทานหาไดยังเราใหยินดีไม  เราประสงคจะใหอัชฌัตติกทาน 
โอหนอ    เวลาท่ีเราไปในโรงทานวันนี้     ยาจกคนใดอยาไดขอพาหิรวัตถุเลย  
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พึงเอยออกชื่อขอแตอัชฌัตติกทานเถิด    กถ็าหากวาใคร ๆ  จะเอยปากขอดวง-  
หทัยของเราไซร  เราจะเอาหอกแหวะอุรประเทศนําดวงหทัย   ซึ่งมีหยาดโลหิต 
ไหลอยูออกให  ดุจถอนปทุมชาติทั้งกานข้ึนจากน้ําอันใสฉะน้ัน    ถาหากวาใคร 
เอยปากขอเน้ือในสรีรกายของเรา    เราจะเถือเน้ือในสรีระให   ดุจคนขูดจันทน 
แดงดวยศาสตราสําหรับขูดฉะน้ัน     ถาหากวาใครเอยปากขอโลหิต     เราจะว่ิง 
เขาไปในปากแหงยนต  ใหคนนําภาชนะเขาไปรองรับจนเต็มแลวจึงจักใหโลหิต 
หรือวาถาใครจะพึงพูดกะเราวา   การงานในเรือนของเราไมเรียบรอย   ทานจง 
เปนทาสทําการงานในเรือนของเราดังน้ี  เราจักละเพศกษัตริยเสีย    กระทําตน 
ใหอยูนอกตําแหนง    แลวประกาศตนทําการงานของทาส    ถาใครเอยปากขอ 
ดวงตาของเรา    เราจักควักดวงตาทั้งคูออกใหเหมือนดังควักจาวตาลฉะนั้น. 
ทาวเธอทรงดําริตอไปวา    
                วตัถุทานซ่ึงเปนของมนุษยอยางใดอยางหนึ่ง   ที่ 
         เรายังไมไดบริจาคไมมีเลย      แมยาจกคนใดจะพึงขอ 
         ดวงตากะเรา   เราจะไมหว่ันไหวใหดวงตาแกยาจกน้ัน   
         ทีเดียว 
         ดังน้ีแลว  ทรงสรงสนานดวยหมอนํ้าหอม ๑๖ หมอทรงประดับตกแตง 
องคดวยเครื่องสรรพอลังการ    เสวยพระกระยาหารท่ีมีรสอันเลิศตาง ๆ แลว  
เสด็จประทับเหนือคอมงคลหัตถีอันประดับตกแตงแลว   ไดเสด็จไปสูโรงทาน. 
         ทาวสักกะทรงทราบอัธยาศัยของพระองค จึงทรงดําริวา  วันนี้พระเจา 
สีวิราชทรงพระดําริวา     จักควักดวงพระเนตรออกพระราชทานแกยาจกผูมาถึง 
ทาวเธอจักอาจเพ่ือพระราชทานหรือหาไมหนอ     เม่ือจะทดลองพระเจาสีวิราช  
จึงทรงแปลงเปนพราหมณ    แกชรา    ตาบอด    ในเวลาท่ีพระราชาเสด็จไปสู  
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โรงทาน ไดไปยืนอยูที่เนินแหงหน่ึง ยื่นพระหัตถออกถวายชัยมงคล. พระราชา 
ทรงไสชางพระท่ีนั่งมุงเขาไปหาพราหมณนั้น   แลวตรัสถามวา  ดูกอนพราหมณ 
ทานพูดวากระไร ?   ลําดับนั้น     ทาวสักกเทวราชจึงตรัสกะทาวเธอวา   ขาแต 
มหาราชเจา โลกสันนิวาลท้ังส้ิน กึกกองดวยเสียงแซซองสาธุการ อาศัยพระอัธ- 
ยาศัยอันนอมไปในทานของพระองค  ฟุงขจรอยูเปนนิตย  สวนขาพระองคเปน 
คนตาบอด  พระองคมีพระเนตรสองขาง  ดังน้ีแลว  เมื่อจะทูลขอดวงพระเนตร 
จึงตรัส พระคาถาที่ ๑ ความวา 
                ขาพระพุทธเจาเปนคนชรา   ไมแลเห็นในท่ีไกล 
         มาเพ่ือจะทูลขอพระเนตร   ขาพระพุทธเจามีนัยนตา 
         ขางเดียว  ขาพระพุทธเจาทูลขอแลว   ขอพระองคได 
         โปรดพระราชทานพระเนตรขางหนึ่ง แกขาพระพุทธ-  
         เจาเถิด.    
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ทูเร  ความวา  อยูไกลจากท่ีนี่.   บทวา 
เถโร ความวา เปนดุจผูเฒาผูเขาถึงความคร่ําคราเพราะชรา. บทวา เอกเนตฺตา   
ความวา  ขอพระองคจงทรงพระราชทานพระเนตรขางหน่ึงแกขาพระพุทธเจา 
ดวยเถิด  ขาพระพุทธเจาผูมีนัยนตาขางเดียว  จักมีสองขางไดดวยวิธีนี้. 
         พระมหาสัตวเจาทรงสดับถอยคําน้ันแลว   ทรงดําริวา  เรานั่งนึกอยูใน 
ปราสาท  มาเด๋ียวน้ีทีเดียว    เปนลาภใหญของเรา    มโนรถของเราจักถึงท่ีสุด 
ในวันนี้ทีเดียว     เราจักบริจาคทานท่ียังไมเคยบริจาค    แลวทรงมีพระหฤทัย 
ชื่นชมโสมนสั   ตรัสพระคาถาท่ี ๒ ความวา 
                ดูกอนวณิพก    ใครเปนผูแนะนําทานใหมาขอ 
         ดวงตาเรา  ณ  ที่นี้  บัณฑิตท้ังหลายกลาวดวงตาใด  
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         วายากท่ีบุรุษจะสละได  ทานมาขอดวงตานั้น  อันเปน 
         อวัยวะเบื้องสูง  ยากท่ีจะสละไดงาย ๆ. 
         ในพระคาถานั้น       พระเจาสีวิราช      ตรัสเรียกทาวสักกเทวราชวา 
"วณิพก". บทวา  จกฺขุปถานิ  นี้เปนชื่อของจักษุทั้งสองขาง.  บทวา  ยมาหุ 
ความวา   บณัฑิตทั้งหลายกลาวดวงตาใด  อันบุรุษสละไดโดยยาก. 
         เบื้องหนาแตนี้ไป  พึงทราบสัมพันธคาถางาย ๆ โดยนัยอันมาแลวใน 
พระบาลีดังตอไปนี้  พราหมณทูลตอบวา 
                ในเทวโลกเขาเรียกทานผูใดวา  สุชัมบดี    ใน 
         มนุษยโลกเขาเรียกทานผูนั้นวา "มฆวา" ขาพระพุทธ- 
         เจาเปนวณิพก ทานผูนั้นแนะนําใหมาขอพระเนตร ณ 
         ที่นี้  ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก    การขอของขาพระ- 
         พุทธเจาไมมีสิ่งใดจะยิ่งไปกวา    ขอพระองคทรงพระ 
         ราชทานพระเนตรแกขาพระพุทธเจาผูมาขอเถิด บัณ- 
         ฑิตท้ังหลายกลาววา ดวงตาใดยากท่ีบุรุษจะสละได ขอ 
         พระองคโปรดพระราชทานดวงเนตรนั้นที่ไมมีสิ่งอ่ืน 
         จะยิ่งกวาแกขาพระพุทธเจาเถิด. 
         พระเจาสีวิราชทรงสดับแลว   ตรัสตอบวา 
                ทานมาดวยประโยชนอันใดปรารถนาประโยชน 
         สิ่งใด   ความดําริเหลาน้ัน       เพ่ือประโยชนนั้น ๆ  ของ 
         ทานจงสําเร็จเถิด      ดูกอนพราหมณ    ทานจงไดดวงตา 
         เถิด      เมื่อทานขอขางเดียว    เราจะใหทั้งสองขาง    ขอ 
         ทานจงมีจักษุดวยจักษุของเราไปเถิด        ทานปรารถนา 
         สิ่งใดจากเราผูมุงหมายอยู       ขอสิ่งน้ันจงสําเร็จแกทาน 
         เถิด.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   วนิพฺพโก    ไดแก    ยาจก   บทวา 
ยาจโต  ความวา  แกขาพระองคผูมาขออยู.  บทวา  วณึ   แปลวา   การขอ. 
บทวา  เต  ความวา    ความมุงหมายคือความดําริเพ่ือตองการส่ิงน้ันของทาน 
เหลาน้ัน   (จงสําเร็จ). 
         บทวา  สจกฺขุมา  ความวา  ทานนั้นจงเปนผูมีจักษุดวยจักษุของเรา 
ไปเถิด.  บทวา ยทจฺฉสิ  ตฺว  ต เต สมชิฺฌตุ  ความวา  ทานยังปรารถนา 
สิ่งใดจากสํานักของเรา    ขอสิ่งน้ันจงสําเร็จแกทานเถิด. 
         พระราชาตรัสเพียงเทาน้ีแลวทรงพระดําริวา   การท่ีเราจักควักนัยนตา 
ใหแกพราหมณในที่นี้ทีเดียว    เปนการไมเหมาะสมจึงพาพราหมณไปสูภายใน 
พระราชฐาน แลวประทับบนราชอาสนตรัสสั่งใหเรียกหมอชื่อวาสีวิกะมาตรัสวา 
เจาจงชาระนัยนตาของเราใหสะอาด. ไดมีเสียงเอิกเกริกโกลาหลเปนอันเดียวกัน 
ทั่วท้ังพระนครวา  ไดยินวา  พระราชาของพวกเรา  มีพระราชประสงคจะควัก 
พระเนตรท้ังสอง  พระราชทานแกพราหมณ  ลําดับนั้น     ขาราชการมีเสนาบดี 
เปนตน   ราชวัลลภ  ชาวพระนครและนางสนมท้ังหลาย    มาประชุมพรอมกัน 
เมื่อจะกราบทูลทัดทานพระราชา  ไดกลาวคาถา ๓ คาถา  ความวา 
                ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  ของ 
         ขาพระองคทั้งหลาย    พระองคอยาทรงพระราชทาน 
         ดวงพระเนตรเลย  อยาทรงทอดท้ิงขาพระพุทธเจาท้ัง- 
         ปวงเลย  ขาแตพระมหาราชเจา   ขอพระองคพระราช- 
         ทานทรัพยเถิด  แกวมุกดา  แกวไพฑูรย  มีเปนอันมาก  
         ขาแตมหาราชเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ   พระองค 
         จงทรงพระราชทานรถท้ังหลายที่เทียมแลว    มาอาชา-  
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         ไนย  ชางตัวประเสริฐท่ีตบแตงแลว    ที่อยูและเครื่อง 
         บริโภคที่ทําดวยทองคําเถิด ขาแตพระองคผูประเสริฐ 
         ขอพระองคจงทรงพระราชทานเหมือนกับชาวสิพีทั้ง- 
         ปวง  ทีม่ีเครื่องใชสอย   มีรถเฝาแหนพระองคอยูโดย 
         รอบ  ทุกเมื่อฉะนัน้เถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปรกกฺริ  แปลวา  ทอดท้ิง.  อธิบายวา 
ชาวสีพีทั้งหลายพากันกราบทูล   ดวยความประสงคอยางเดียวเทาน้ันวา    กเ็มื่อ 
พระองคพระราชทานดวงพระเนตรแลว    พระองคจักครอบครองราชสมบัติ 
ไมได  คนอ่ืนจักเปนพระราชาแทน  เมื่อเปนเชนน้ี   ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
จักชื่อวาเปนผูถูกพระองคทรงสละเสียแลว.   บทวา   ปริกเรยฺยุ    แปลวา   พึง 
แวดลอม. 
         บทวา  เอว เทหิ ความวา  ชาวสีพีทั้งหลายจะพึงไดเฝาแหนพระองค 
ผูมีพระเนตรไมบกพรองอยูตลอดกาลนาน โดยวิธีใด พระองคจงทรงพระราช- 
ทานโดยวิธีนั้นเถิด  คือพระองคจงทรงพระราชทานแตเพียงทรัพยแกพราหมณ 
เทาน้ัน    อยาไดทรงพระราชทานคูพระเนตรเลย   เพราะเม่ือพระองคทรงพระ- 
ราชทานคูพระเนตรไปแลว   ประชาชนชาวสีพีทั้งหลาย  จักไมไดเฝาแหนพระ 
องคตอไป. 
         ลําดับนั้น   พระราชาไดตรัสพระคาถา ๓ คาถา  ความวา 
                ผูใดแลพูดวาจักให  แลวมากลับใจวาไมให  ผูนั้น 
         เหมือนกับสวมบวงที่ตกลงยังพ้ืนดินไวที่คอ     ผูใดแล  
         พูดวาจักให แลวมากลับใจวาไมให ผูนั้นเปนคนลามก 
         ยิ่งกวาผูที่ลามก ทั้งจะตองเขาถึงสถานท่ีลงอาญาของ 
         พญายม    ความจรงิผูขอไดขอสิ่งใดไว    ผูใหก็ควรจะ  
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         ใหสิ่งน้ันแหละ  ผูขอยังไมไดขอสิ่งใดไว   ผูใหก็อยา 
         พึงใหสิ่งน้ัน  พราหมณไดขอสิง่ใดไวกะเรา  เราก็จัก 
         ใหสิ่งน้ันนั่นแหละ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ปฏิมฺุจติ  แปลวา  สวมใส.  บทวา 
ปาปา   ปาปตโร   ความวา  ยอมชื่อวา  เปนผูที่เลวทรามกวาผูที่เลวทราม. 
บทวา  สมฺปตฺโต  ยมสาธน  ความวา   ยอมเปนผูชื่อวาถึงอุสสุทนรก    อัน 
เปนสถานที่ลงอาญาแหงพญายมโดยแท.    บทวา   ย   หิ   ยาเจ    ความวา 
พระเจาสีวิราชตรัสวา    กย็าจกขอสิ่งใด    แมทายกก็ตองใหสิ่งนั้นทีเดียว    ก็ 
พราหมณผูนี้ขอจักษุกะเรา    หาใชขอทรัพยเชนแกวมุกดาเปนตนไม    เรานั้น 
จักใหจักษุแกเขาเทาน้ัน. 
         ลําดับนั้น     เมื่ออํามาตยทั้งหลาย   จะทูลถามทาวเธอวา   พระองคจะ 
พระราชทานพระจักษุ   เพราะทรงปรารถนาอะไร  จึงกลาวคาถา  ความวา 
                ขาแตพระองคผูเปนจอมประชา    พระองคทรง 
         ปรารถนา  พระชนมายุ  วรรณะ สุขะ และพละอะไร 
         หรือ  จงึทรงพระราชทานพระเนตร  พระองคทรงเปน 
         ราชาแหงชาวสีพี   ไมมีใครประเสริฐยิ่งไปกวา   ทรง    
         พระราชทานพระเนตร เพราะเหตุปรโลกหรืออยางไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปรโลกเหตุ  ความวา   ขาแตมหาราชเจา 
บุรุษผูเปนบัณฑิตเชนพระองค  จําตองละอิสริยยศสวนปจจุบันแลว   พระราช- 
ทานดวงพระเนตร  เพราะเหตุแหงปรโลกหรืออยางไร ? 
         ลําดับนั้น พระราชาเม่ือจะตรัสตอบอํามาตยเหลาน้ัน จึงตรัสพระคาถา 
ความวา  
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                เราใหดวงตาเปนทานน้ัน      เพราะยศก็หาไม 
         เราจะไดปรารถนาบุตร  ทรัพยหรือแวนแควน   เพราะ 
         ผลแหงการใหดวงตาน้ีก็หาไม  อีกประการหน่ึง  ธรรม 
         ของสตับุรุษท้ังหลาย    ทานไดประพฤติกันมาแลวแต 
         โบราณ  เพราะเหตุนี้แหละ  ใจของเราจึงยินดีในทาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นวาห  ตัดบทเปน น เว อห.  บทวา 
ยสสา  ความวา  เพราะเหตุแหงยศอันเปนทิพย  หรอืเปนของมนุษยก็หามิได. 
บทวา  น   ปุตฺตมิจฺเฉ   ความวา   ใชวาเราอยากจะไดบุตร    ทรพัยสมบัติ  
แวนแควน    เพราะผลแหงการใหจักษุเปนทานน้ีก็หามิได  กแ็ตวาขอน้ี   ชื่อวา 
เปนโบราณมรรค    คือเปนการบําเพ็ญบารมี    อันสัตบุรุษคือบัณฑิตไดแก 
พระโพธิสัตวผูสัพพัญูสั่งสมมาดีแลว      ดวยวาพระโพธิสัตวไมบําเพ็ญบารมี 
ใหเต็มแลว   ชื่อวาจะมีความสามารถท่ีจะบรรลุพระสัพพัญุตญาณ  ณ  โพธิ- 
บัลลังกก็หามิได  อนึ่ง  เราบําเพ็ญบารมีไว  ก็ใครจะเปนพระพุทธเจา.  บทวา 
อิจฺเจว  ทาเน   นิรโต   มโน   ความวา   เพราะเหตุนี้ใจของเราจึงไดยินดี 
เฉพาะในทานบริจาค. 
         แมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   เมื่อจะทรงแสดงจริยาปฎก   แกพระ 
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ   เพ่ือจะทรงแสดงวา  พระสัพพัญุตญาณเทานั้น 
เปนที่รักกวาดวงตาแมทั้งสองของเรา   จึงตรัสวา 
                ดวงตาท้ังสองขางจะไดเปนที่เกลียดชังของเราก็ 
         หาไม   ตนของตนเองก็หาไดเปนที่เกลียดชังของเราไม 
         พระสพัพัญุตญาณเปนที่รักของเรา      เพราะฉะน้ัน  
         เราจึงไดใหดวงตา.  
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         ก็เม่ืออํามาตยทั้งหลาย  ไดฟงพระดํารัสของพระมหาสัตวแลว  ไมอาจ 
จะทูลทัดทาน  จําตองนิ่งเฉยอยู  พระมหาสัตวเจาไดตรัสกําชับสีวิกแพทย 
ดวยพระคาถาวา 
                ดูกอนสีวิกะ   ทานเปนมิตรสหายของเรา  ทาน 
         เปนคนศึกษามาดีแลว  จงกระทําตามคําของเราใหดี 
         จงควักดวงตาท้ังสองของเราผูปรารถนาอยู  แลววาง 
         ลงในมอืของพราหมณวณิพกเถิด.  
         พระคาถานั้นมีอรรถกถาอธิบายวา  ดูกอนสีวกแพทยผูสหาย เธอเปน 
ทั้งสหายและมิตรของเรา    ไดศึกษามาในศิลปะของแพทยเปนอยางดีโดยแท 
จงทําตามคําของเราใหสําเร็จประโยชน   เมื่อเราปรารถนาพิจารณาแลดูนั่นแล 
เธอจงควักดวงตาท้ังคูของเราออกดังถอนหนอตาล  แลววางไวในมือของยาจก 
ผูนี้เถิด  ดังนี้. 
         ลําดับนั้น    สีวกแพทย   ทลูเตือนทาวเธอวา  ข้ึนชื่อวาการใหจักษุ 
เปนทาน  เปนกรรมหนัก  ขอเดชะพระองคผูสมมติเทพ  พระองคจงใครครวญ 
ใหดี.  พระราชาตรัสวา  ดูกอนสีวิกแพทย  เราใครครวญดีแลว  ทานอยามัว 
ชักชาร่ําไรอยูเลย  อยาพูดกับเราใหมากเรื่องไปเลย. สีวิกแพทยคิดวา  การท่ี 
นายแพทยผูศึกษามาดีเชนเรา จะเอาศาสตราควานพระเนตรของพระราชา 
ไมสมควร.  เขาจึงบดโอสถหลายขนาน  แลวเอาผลตัวยาอบดอกอุบลเขียว 
แลวถวายใหทรงถูพระเนตรเบื้องขวา.  พระเนตรพรา  เกิดทุกขเวทนาเปน 
กําลัง  เขากราบทูลวา  ขอเดชะ  ขาแตมหาราชเจา  ขอพระองคจงทรงกําหนด 
พระทัยดูเถิด  การทําพระเนตรใหเปนปกติ  เปนภาระของขาพระพุทธเจา. 
พระราชาตรัสวา  พอหมอ  เธอจงหลีกไป  อยามัวทําชาอยูเลย.  เขาจึงปรุง  
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โอสถนอมเขาไปใหทรงถูพระเนตรซํ้าอีก พระเนตรก็หลุดออกจากหลุมพระเนตร 
บังเกิดทุกขเวทนาเหลือประมาณ.   เขากราบทูลวา   ขอเดชะมหาราชเจา   ขอ 
พระองคจงทรงกําหนดพระทัยดูเถิด   การทําพระเนตรใหเปนปกติ    เปนภาระ 
ของขาพระพุทธเจา.    พระราชาตรัสวา    หลีกไปเถอะพอหมอ   อยาทําชกัชา 
อยูเลย.  ในวาระท่ี ๓ เขาปรุงโอสถใหแรงข้ึนกวาเดิม  นอมเขาไปถวาย.  ดวย 
กําลังพระโอสถ  พระเนตรก็หมุนหลุดออกจากเบาพระเนตร  ลงมาหอยอยูดวย 
เสนเอ็น.  เขาจึงกราบทูลซ้ําอีกวา  ขาแตพระองคผูเปนจอมนรชน ขอพระองค 
จงทรงกําหนดพระทัยดูเถิด    การทําพระเนตรใหเปนปกติ     เปนภาระของขา 
พระพุทธเจา.     พระราชาตรัสวา    เธออยาทําการชักชาอยูเลย.    ทุกขเวทนา 
บังเกิดข้ึน  เหลือท่ีจะประมาณ   พระโลหิตก็ไหลออก.   พระภูษาทรงเปยกชุม 
ไปดวยพระโลหิต  นางสนมและหมูอํามาตยทั้งหลาย   หมอบเฝาอยูแทบบาทมูล 
ของพระราชา ตางพากันปรเิทวนาการพิไรรําพันอึงคะนึงวา ขอเดชะ  พระองค 
ผูทรงคุณอันประเสริฐ     ขอพระองคอยาทรงพระราชทานดวงพระเนตรเลย. 
พระราชาทรงอดกลั้นทุกขเวทนา  ตรัสวา พอหมอ  เธออยาทําการชักชาอยูเลย. 
เขารับพระบรมราชโองการแลว     ประคองพระเนตรดวยมือซาย    จับศาสตรา 
ตัดเอ็นที่ติดพระเนตรดวยมือขวา    แลวรับพระเนตรไปวางไวในพระหัตถของ 
พระมหาสัตว.  พระองคทอดพระเนตรเบื้องขวา  ดวยพระเนตรเบ้ืองซาย ทรง 
อดกลั้นทุกขเวทนา     ตรสัเรียกพราหมณวา    มาเถิดพราหมณ    แลวตรัสวา 
สัพพัญุตญาณเทาน้ัน     เปนที่รักกวานัยนตาของเราน้ี   ต้ังรอยเทา   พันเทา 
แสนเทา  ผลที่เราบริจาคดวงตานี้  จงเปนปจจัยแกพระสัพพัญุคญาณน้ันเถิด 
แลวไดพระราชทานดวงพระเนตรน้ันแกพราหมณไป.   พราหมณรับพระเนตร 
นั้น     ประดษิฐานไวในดวงตาของตน.    ดวยอานุภาพของพระเจาสีวิราชน้ัน 
ดวงพระเนตรก็ประดิษฐานอยู    เปนเหมือนดอกอุบลเขียวท่ีแยมบาน.    พระ- 
มหาสัตวเจา  ทอดพระเนตรดูนัยนตาของพราหมณนั้น    ดวยพระเนตรเบ้ืองซาย  
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แลวทรงดําริวา  โอ  อักขทิาน เราไดใหดีแลว  ทรงเสวยปติอันซานไปภายใน 
พระหฤทัยหาระหวางมิได     จึงไดพระราชทานพระเนตรเบื้องซายนอกน้ีอีก. 
ทาวสักกเทวราช ทรงประดิษฐาน แมพระเนตรเบื้องซายนั้นไวในดวงพระเนตร 
ของพระองค     แลวเสด็จออกจากพระราชนิเวศน     เมื่อมหาชนกําลังแลดูอยู 
นั่นแล   ไดออกจากพระนครไปสูเทวโลกทันท.ี 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน     จึงตรัสพระคาถาหน่ึง 
คาถาครึ่ง   ความวา 
                พระเจาสีวิราชทรงเตือนใหหมอสีวิกะ    กระทํา 
         ตามพระราชดํารัสแลว   หมอสวีิกะควักดวงพระเนตร 
         ของพระราชาออกแลว   ทรงพระราชทานแกพราหมณ 
         พราหมณเปนคนตาดี        พระราชาก็เขาถึงความเปน 
         คนตาบอด. 
         ไมสูนานนัก    มังสะพระเนตรทั้งคูของพระราชาก็งอกข้ึน.    และเมื่อ 
งอกข้ึนก็หาถึงความเปนหลุมไม    ไดเต็มบริบูรณดวยกอนพระมังสะอันนูนข้ึน 
เหมือนปมผากัมพล    หลุมพระเนตรท้ังสองเปนเหมือนภาพนัยนตาอันนายชาง 
จิตรกรจัดทํา. ทุกขเวทนาก็เสื่อมหายขาดไปส้ิน   ครั้งน้ัน   พระมหาสัตวประทับ 
อยูบนปราสาทสอง-สามวัน   ทรงดําริวา  ประโยชนอะไรดวยราชสมบัติแกคน 
ตาบอด  เพราะฉะนั้น   เราจักมอบราชสมบัติแกอํามาตยทั้งหลาย  ไปสูพระราช 
อุทยาน  บวชบําเพ็ญสมณธรรม   ดังน้ีแลว   ตรัสสั่งใหอํามาตยทั้งหลายมาเฝา 
ตรัสบอกเนื้อความน้ันแกอํามาตยเหลาน้ัน   แลวตรัสสั่งวา  กัปปยการกคนหนึ่ง 
สําหรับใหสิ่งของ  มีน้ําบวนปากเปนตน   จักอยูในสํานักของเรา  ทานทั้งหลาย 
จงผูกรางไวในที่กระทําสรีรกิจของเราเถิด   แลวตรสัเรียกนายสารถีมาตรัสสั่งวา  
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เจาจงเทียมรถ.  สวนอํามาตยทั้งหลาย    ไมใหพระองคเสด็จดวยรถ   นําเสด็จ 
ไปดวยพระสุวรรณสีวิกา   แลวใหประทับอยูใกลฝงสระโบกขรณี   จัดแจงวาง  
กําลังพิทักษรักษาแลวจึงหลีกไป.   พระราชาประทับนั่งบนบัลลังก   ทรงรําพึง 
ถึงทานของพระองค.  ขณะนั้นไดรอนไปถึงอาสนะของทาวสักกเทวราช    ทาว 
สักกะทรงรําพึงดู   เห็นเหตุการณนั้นแลว   ทรงดํารวิา   เราจักใหพรแกพระเจา 
สีวิมหาราช  แลวทําพระเนตรใหเปนปกติ  ดังนี้แลวจึงเสด็จมาที่ฝงสระโบกขรณี 
นั้น      เสด็จดําเนินไป ๆ มา ๆ ไมไกลพระมหาสัตวเจา. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน  จึงตรัสวา 
                นบัแตนั้นมาสองสามวัน    เมื่อพระเนตรท้ังสอง 
         มีเน้ืองอกขึ้นเต็มแลว  พระราชาผูบํารุงสีพีรัฐ จึงตรัส 
         เรียกนายสารถีผูเฝาอยูนั้นวา   ดูกอนสารถี   ทานจง 
         เทียมยานเถิด    เสรจ็แลวจงบอกใหเราทราบ  เราจะ 
         ไปยังอุทยาน  จะไปยังสระโบกขรณี   และราวปา  พอ   
         พระเจาสีวิราชเขาไปประทับนั่งขัดสมาธิ   รมิขอบสระ 
         โบกขรณีแลว    ทาวสุชัมบดีสักกเทวราชก็เสด็จมาเฝา 
         ทาวเธอ. 
         ฝายทาวสักกเทวราช   อันพระมหาสัตวเจาทรงสดับเสียงแหงพระบาท 
แลวตรัสถามวา  นั่นใคร ?   จึงตรัสพระคาถาความวา 
                หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมแหงเทพ    มาใน 
         สํานักของพระองคแลว  ขาแตพระราชฤาษี  ขอพระ- 
         องคจงทรงเลือกเอาพรตามท่ีพระทัยปรารถนาเถิด. 
         เมื่อทาวสักกเทวราชตรัสอยางนี้แลว     พระราชาจึงตรัสพระคาถา 
         ความวา  
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                ขาแตทาวสักกเทวราช  ทรพัยก็ดี  กําลังก็ดี  ของ 
         หมอมฉันมีเพียงพอแลว    อนึ่ง    คลังของหมอมฉันกม็ี  
         เปนอันมาก    บัดน้ี    หมอมฉันเปนคนตาบอด    พอใจ 
         ความตายเทาน้ัน.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  มรณฺเว  รุจจฺติ  ความวา   ขาแต 
เทวราช   บัดนี้ ความตายอยางเดียวเทาน้ัน  ที่ขาพเจาพอใจเพราะความเปนคน 
ตาบอด   ขอพระองคจงใหความตายแกขาพเจาเถิด. 
         ลําดับนั้น    ทาวสักกเทวราชจึงตรัสกะทาวเธอวา  ดูกอนพระเจาสีวิราช 
ก็พระองคทรงพระประสงคจะสิ้นพระชนมเอง   จึงอยากส้ินพระชนม   หรอืวา 
อยากส้ินพระชนมเพราะเปนคนตาบอด    พระเจาสีวิราชทูลตอบวา   ขาพเจา 
อยากส้ินพระชนมเพราะเปนคนตาบอด.  ทาวสักกเทวราช   ตรัสขอสนทนาตอ 
ไปวา ดูกอนมหาราชเจา  ข้ึนชื่อวาทานจะใหผลในสัมปรายภพอยางเดียวเทาน้ัน 
ก็หามิได   ยอมเปนปจจัยแมเพ่ือประโยชนในปจจุบัน    ก็พระองคอันยาจกทูล 
ขอพระเนตรขางเดียว  ไดพระราชทานเสียทั้งสองขาง เหตุนั้น  พระองคโปรด 
ทําสัจจกิริยาเถิด   แลวตรสัวา 
                ดูกอนบรมกษตัริยผูเปนจอนนรชน  พระองคจง 
         ตรัสถอยคําท่ีเปนสัจจะ  เมื่อพระองคตรัสแตถอยคําท่ี  
         เปนสัจจะ  พระเนตรจักเกิดขึ้นอกี. 
         พระมหาสัตวเจาทรงสดับเชนนั้นแลว  ตรสัวา  ขาแตทาวสักกเทวราช 
แมหากวาพระองคทรงพระประสงคจะพระราชทานจักษุแกขาพเจา   ขออยาตอง 
ใหอุบายอยางอ่ืนเลย     ดวงจักษุจงเกิดข้ึนดวยผลแหงทานของขาพเจาเถิด 
เมื่อทาวสักกะตรัสวา     เราเปนทาวสักกเทวราชไมสามารถจะใหจักษุแกคนอ่ืน  
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ได จักษุจักเกิดข้ึนดวยกําลังแหงทาน  อันพระองคบริจาคอยางเดียว  จึงตรัสวา 
ถาเชนนั้นทานอันขาพเจาบริจาคดวยดีแลว   ดังน้ี   เมื่อจะทรงทําสัจจกิริยา  จึง 
ตรัสพระคาถาความวา                  
                บรรดาวณิพกท้ังหลาย  ผูมีโคตรตาง ๆ  กัน   มา 
         ขอหมอมฉัน     แมวณิพกคนใดมาขอหมอมฉัน     แม 
         วณิพกนั้น   ก็เปนที่รักแหงใจของหมอมฉัน     ดวยการ 
         กลาวคําสัตยนี้  ขอจักษุจงบังเกิดขึ้นแกหมอมฉันเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  โสป   เม  ความวา   วณิพกเหลาใดมา 
ขอเรา  วณิพกเหลาน้ัน     ก็เปนที่รักของเรา  เมื่อพวกเขาพากันมาขอ  ผูใดขอ 
จักษุเรา   ถึงผูนั้นก็เปนที่รักใครดวยใจของเรา.    บทวา    เอเตน    ความวา 
ถาคําวา    ยาจกทั้งมวลลวนเปนที่รักของเรา    นี้เปนสัจจวาจาอันเรากลาวแลว 
ดวยการกลาวสัจจวาจานี้     ขอจักษุขางหน่ึงของเราจงเขาถึงคือจงบังเกิดข้ึนเถิด. 
ลําดับนั้น   พระจักษุอันเปนปฐมก็เกิดข้ึนในระหวางแหงพระดํารัสของพระราชา 
นั่นเอง   แตนั้นเพ่ือจะใหพระจักษุขางที่สองเกิดข้ึน   ทาวเธอจึงตรัสหมวดสอง 
แหงคาถา   ความวา 
                พราหมณผูใดมาขอหมอมฉัน วาขอพระราชทาน 
         พระเนตรเถิด            หมอมฉันไดใหดวงตาท้ังสองแก 
         พราหมณผูนั้นซึ่งเปนวณิพก    ปติ     และโสมนัสเปน 
         อันมากเกิดขึ้นแกหมอมฉันยิ่งนัก ดวยการกลาวคําสัตย  
         นี้   ขอจักษุจงบังเกิดขึ้นแกหมอมฉันเถิด  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ย  ม  ความวา  พราหมณใดมาขอเรา. 
บทวา  โส  ความวา พราหมณนั้นมีจักษุพิการมาขอเราวา   ขอพระองคโปรด  
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พระราชทาน แกขาพระพุทธเจาเถิด.  บทวา วนิพฺพโต   ความวา แกพราหมณ 
ผูมาขอ.  บทวา  ภิยฺโย  ม  อาวิสิ  ความวา  ครั้นใหจักษุทั้งสองแกพราหมณ 
แลว   นับแตนั้นมาก็เปนคนตาบอด    แตในเวลาตาบอดน้ัน    หาไดคํานึงถึง 
ทุกขเวทนาเห็นปานน้ันไม  ปติอันยิ่งเกิดแผซานไป  คือ  เขาสูดวงหทัยของเรา 
ผูพิจารณาเห็นวา โอ  เราไดใหทานดวยดีแลว   ทัง้ความโสมนัสก็เกิดข้ึนแกเรา 
หาประมาณมิได.  บทวา  เอเตน ความวา  ถาหากปติโสมนัสมิใชนอยเกิดข้ึน 
แกเราในกาลนั้นไซร  นี้เปนสัจจวาจาอันเรากลาวแลว ดวยการกลาวสัจจวาจานี้ 
จักษุแมขางที่สองจงเกิดข้ึนแกเราเถิด. 
         ในทันใดน้ันเอง    พระเนตรดวงท่ีสองก็เกิดข้ึน.    แตพระเนตรของ 
พระเจาสีวิราชนั้น     จะวาเปนพระเนตรปกติก็ไมใช   จะวาเปนพระเนตรทิพยก็ 
ไมใช    เพราะพระเนตรของพระองคทรงพระราชทานแกสักกพราหมณแลว 
ทั้งสักกพราหมณก็ไมสามารถทําพระเนตรใหเปนปกติเหมือนของเดิมได   อน่ึง 
ธรรมดาพระเนตรทิพย  จะเกิดข้ึนแกจักษุ   ซึ่งมีที่ต้ังอันถอนเสียแลว   หามิได 
ฉะน้ัน  พระเนตรเหลาน้ัน   ของพระเจาสีวิราช ตองเรียกวา สัจจปารมิตาจักษ ุ
คือจักษุที่เกิดข้ึนเพราะสัจจบารมีของพระองค ในกาลท่ีพระเนตรเหลาน้ันเกิดข้ึน 
พรอมกันนั่นเอง   ราชบรษัิททั้งปวงตางก็มาประชุมพรอมกันดวยอานุภาพของ 
ทาวสักกเทวราช.    ลําดับนั้น      เมื่อทาวสักกเทวราช    จะทรงทําการชมเชย 
พระเจาสีวิราชในทามกลางมหาชนน่ันเอง จึงตรัสพระคาถาสองคาถา  ความวา 
                ขาแตพระองคผูทรงบํารุงสีพีรัฐ    พระองคตรัส 
         พระคาถาแลวโดยธรรม  พระเนตรท้ังสองของพระองค 
         ปรากฏเปนตาทิพยเห็นไดทะลุภายนอกฝา   ภายนอก  
         กําแพงและภูเขาตลอดรอยโยชน   โดยรอบ.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ธมเฺมน   ภาสิตา   ความวา   ขาแต 
มหาราช    คาถาเหลาน้ีพระองคตรัสแลวตามธรรม   คือ  ตามสภาพ.    บทวา 
ทิพฺยานิ  ความวา  ประกอบดวยอานุภาพอันเปนทิพย.  บทวา  ปฏิทิสฺสเส 
แปลวา  จักปรากฏ.  บทวา  ติโรกุฑฺฑ   ความวา ขาแตมหาราช  พระเนตร 
เหลาน้ันของพระองค    จงเสวยผล  คือ  ผองใส   ทอดพระเนตรเห็นรูปไดทะลุ 
ลวงนอกฝานอกกําแพง และแมภูเขาอยางใดอยางหนึ่ง   ราวกะวาจักษุแหงเหลา 
เทพยดา   ตลอด ๑๐๐ โยชนทั่วสิบทิศโดยรอบ. 
         ทาวสักกเทวราช    ประทับยืนข้ึนบนอากาศ    ตรัสพระคาถาเหลาน้ี  
ในทามกลางมหาชนแลว   ทรงโอวาทพระมหาสัตวเจาวา  ขอพระองคจงอยา 
ประมาท  แลวเสด็จไปยังเทวโลกทันท.ี 
         ฝายพระมหาสัตวเจาแวดลอมดวยมหาชนเสด็จเขาสูพระนคร  ดวย  
สักการะใหญ  แลวเสด็จข้ึนประทับ ณ สุจันทกปราสาท.  ความที่ทาวเธอได 
พระเนตรท้ังคูกลับคืนมา   ปรากฏแพรสะพัดไปตลอดทั่วสีรีรัฐสีมามณฑล. 
ลําดับนั้น     ประชาชนชาวสีวีรัฐทั้งส้ิน    ตางถือเอาเครื่องบรรณาการมาถวาย 
เปนอันมาก  เมื่อตองการจะเขาเฝาชมพระบารมี    พระเจาสีวิราช   พระมหา- 
สัตวเจาทรงดําริวา   เมื่อมหาชนน้ีประชุมกันแลว   เราจักพรรณนาทานของเรา 
จึงตรัสสั่งใหสรางมณฑปใหญ  ที่ประตูพระราชนิเวศน  ประทบัน่ังบนราชบัล- 
ลังก  ภายใต  สมุสสิตเศวตรฉัตร   ตรสัใหตีกลองประกาศในพระนคร  ตรัสสั่ง 
ใหเสนาขาราชการท้ังมวลประชุมกันแลวตรัสวา     ดูกอนประชาชนชาวสีวีรัฐ 
ผูเจริญท้ังหลาย    ทานท้ังหลายเห็นพระเนตรทิพยของเราเหลานี้แลว    จําเดิม 
แตนี้ไป  ยังไมไดใหทานกอน    แลวอยาเพ่ิงบริโภค    เม่ือจะทรงแสดงธรรม 
ไดตรัสพระคาถา ๔ คาถา  ความวา  
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                ใครหนอในโลกนี้    ถูกขอทรัพยอันนาปลื้มใจ 
         แลว  แมจะเปนของพิเศษ แมจะเปนของท่ีรักอยางดี  
         ของตน  จะไมพึงให  เราขอเตือนทานท้ังหลายผูเปน 
         ชาวแควนสีพีทุก ๆ คน  ที่มาประชุมกัน   จงดูดวงตา 
         ทั้งสองอันเปนทิพยของเราในวันนี้     ตาทิพยของเรา 
         เห็นไดทะลุภายนอกฝา  ภายนอกกําแพง   และภูเขา 
         ตลอด   ๑๐๐   โยชนโดยรอบ   ในโลกอันเปนที่อยูของ 
         สัตวทั้งหลายนี้  ไมมีอะไรที่จะยิง่ไปกวาการบริจาคทาน 
         เราไดใหจักษุที่เปนของมนุษยแลว   กลับไดจักษุทิพย 
         ดูกอนชาวแควนสีพีทั้งหลาย ทานท้ังหลายไดเห็นจักษุ 
         ทิพยที่เราไดนี้แลว จงใหทานเสียกอน  จึงคอยบริโภค 
         เถิด  บคุคลผูใหทานและบริโภคแลวตามอานุภาพของ 
         ตน  ไมมีใครจะติเตียนได  ยอมเขาถึงสุคติสถานดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา โกนีธ  ตัดบทเปน โก  น ุ  อิธ   แปลวา 
ใครหนอในโลกน้ี.  บทวา อป  วิสิฏ ความวา  แมจะเปนของสูงสุด. บทวา 
จาคมตฺตา  ความวา  ข้ึนชื่อวาจักษุอ่ืนที่จะยอดเยี่ยมกวา  ประมาณการบริจาค 
ไมมี. บทวา อิธ ชีวิเต ความวา ในชีวโลกนี้. ปาฐะวา อิธ  ชีวิต  ดังน้ีก็มี. 
ความก็วา  เปนอยูในชีวโลกนี.้  บทวา  อมานุสึ   ความวา  จักษุทิพยอันเรา 
ไดแลวดวยเหตุนี้จึงควรทราบความขอน้ีวา  ข้ึนชื่อวาส่ิงท่ีจะสูงสุดกวาการบริจาค 
ไมมี.  บทวา  เอตป  ทิสฺวา  ความวา  ทานทั้งหลายแมเห็นแลวซ่ึงจักษุอัน 
เปนทิพย  อันเราไดแลวน้ี    (จงใหทานกอนจึงบริโภค). 
         ครั้นพระเจาสีวิราช   ทรงแสดงธรรมดวยคาถา  ๔  คาถาเหลาน้ีดวย 
ประการฉะน้ีแลว   จําเดิมแตนั้นมา   ในวันกึ่งเดือนและวันปณณรสีอุโบสถ  ก ็ 
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รับสั่งใหมหาชนประชุมกัน  ทรงแสดงธรรมดวยคาถาเหลาน้ีเปนประจํา มหาชน 
สดับธรรมน้ันแลว     พากันทําบุญท้ังหลายมีทานเปนตน     ไดไปสูเทวโลกเต็ม 
บริบูรณทั่วกนั. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสวา ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    บณัฑิตทั้งหลายในปางกอน   ไมยินดีดวยทานในภายนอก   ไดควัก 
ดวงตาทั้งสองของตนบริจาคทานแกยาจกผูมาถึงเฉพาะหนาดวยอาการอยางนี้ 
แลวทรงประกาศจตุราริยสัจ  ประชุมชาดกวา สีวิกแพทยในครั้งน้ันไดมาเปน 
พระอานนท ทาวสักกเทวราชไดมาเปนพระอนุรุทธะ ราชบริษัทที่เหลือ 
ไดมาเปนพุทธบริษัท  สวนพระเจาสีวิราช   ไดมาเปนเราผูตถาคตฉะน้ีแล. 
                             จบอรรถกถาสีวิราชชาดก 
 

                               ๔.   สิริมันทชาดก  

 
                           วาดวยปญญาประเสริฐ 
 
                [๒๐๘๔]  ทานอาจารยเสนก  เราขอถามเนื้อความ      
         นี้  บรรดาคนสองจําพวกคือ   คนผูสมบูรณดวยปญญา 
         แตเส่ือมจากสิริ   กบัคนท่ีมียศแตไรปญญา  นักปราชญ 
         กลาวคนไหนวาประเสริฐ. 
                [๒๐๘๕]  ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาราษฎร  
         คนฉลาดหรือคนโง    คนบริบูรณดวยศิลปะ     หรือคน 
         หาศิลปะมิได แมจะมีชาติสูง    ก็ยอมเปนคนรับใชของ  
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         ชนผูมชีาติตํ่า แตมียศ ขาพระพุทธเจา เห็นความดังน้ี  
         จึงขอกราบทูลวา  คนมีปญญาเปนคนเลวทราม คนม ี
         สิริแลเปนคนประเสริฐ  พระเจาขา. 
                [๒๐๘๖]  ดูกอนมโหสถผูมปีญญาไมทราม ผูเห็น 
         ธรรมสิ้นเชิง  เราถามเจาในคนสองจําพวก  คือคนพาล 
         ผูมียศ    กับบณัฑิตผูไมมีโภคะ     นักปราชญกลาวคน 
         ไหนวาประเสริฐ.  
                [๒๐๘๗]  คนพาลกระทํากรรมอันชั่วชา ก็สําคัญ  
         วาส่ิงน้ีเทาน้ัน  ประเสริฐ    เห็นแตเพียงโลกน้ี  ไมเห็น 
         โลกหนา  ตองไดรับเคราะหรายในโลกท้ังสอง  ขาพระ- 
         พุทธเจาเห็นขอความแมนี ้จึงกราบทูลวา คนมีปญญา 
         เทาน้ันประเสริฐ             คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร 
         พระเจาขา. 
                [๒๐๘๙]  ศิลปะน้ีก็ดี  พวกพองก็ดี  รางกายก็ดี 
         หาไดจัดโภคสมบัติมาใหไม   มหาชนยอมคบหามหา- 
         โควินทเศรษฐีผูมีน้ําลายไหล  ออกจากคางท้ังสองขาง 
         ผูไดรับความสุข    มีสิริตํ่าชา    ขาพระพุทธเจาเห็นขอ 
         ความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคนเลวทราม 
         คนมีสริิเทาน้ัน   เปนคนประเสริฐ   พระเจาขา. 
                [๒๐๘๙]  คนมปีญญานอย   ไดรับความสุขแลว 
         ยอมมวัเมา แมถูกความทุกขกระทบแลว  ยอมถึงความ 
         หลง อนัสุขทุกขที่จรมากระทบเขาแลว  ยอมหว่ันไหว  
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         ดุจปลาท่ีด้ินรนอยูในท่ีรอน   ฉะน้ัน     ขาพระพุทธเจา 
         เห็นขอความแมนี้  จึงกราบทูลวา  คนมีปญญาเทาน้ัน 
         ประเสริฐ  คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร  พระเจาขา. 
                [๒๐๙๐]  ฝูงนกยอมพากันบนิเรรอนไปมา   โดย 
         รอบตนไมที่มีผลดีในปา   ฉันใด  คนเปนอันมาก  ยอม 
         คบหาผูมั่งค่ัง  มีทรัพย   มีโภคสมบัติ   เพราะเหตุตอง 
         การทรพัย  ก็ฉันนั้น   ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี ้
         จึงกราบทูลวา  คนมีปญญาเปนคนเลวทราม  คนมีสริ ิ
         เทาน้ันเปนคนประเสริฐ  พระพุทธเจาขา. 
                [๒๐๙๑]  คนโงถึงจะมีกําลัง      กห็ายังประโยชน  
         ใหสําเรจ็ไม     ไดทรัพยมาดวยกรรมอันรายแรง    นาย 
         นิรยบาลท้ังหลาย    ยอมฉุดคราเอาคนโง     ผูไมฉลาด 
         คร่ําครวญอยูไปสูนรกอันรายกาจ   ขาพระพุทธเจาเห็น 
         ขอความแมนี ้     จึงกราบทูลวา     คนมีปญญาเทาน้ัน 
         ประเสริฐ     คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร   พระเจาขา. 
                [๒๐๙๒]  แมน้ําแหงใดแหงหน่ึง  ยอมไหลไปสู 
         แมน้ําคงคา   แมน้าํเหลาน้ันทั้งหมดเทียว   ยอมละทิ้ง 
         ชื่อและถ่ินเดิม  แมน้ําคงคาไหลไปถึงมหาสมุทร  ยอม 
         ไมปรากฏฉันใด      คนในโลกน้ีที่มีฤทธ์ิยิ่งก็ไมปรากฏ 
         ฉันนั้นแล  ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้  จึงกราบ 
         ทูลวา   คนมีปญญาเปนคนเลวทราม   คนมีสริิเทาน้ัน  
         ประเสริฐ  พระเจาขา.  
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                [๒๐๙๓]  ขาพระพุทธเจา    จะกลาวแกปญหาท่ี 
         ทานอาจารยกลาว    แมน้ําท้ังหลายยอมไหลไปสูทะเล 
         ใหญไมไดตลอดกาลท้ังปวง    ทะเลนั้นมีกําลังมากเปน 
         นิตย        มหาสมุทรยอมไมลวงเลยฝงไปได       ฉันใด 
         กิจการท่ีคนโงประสงคก็ฉันนั้น  คนมีสริิยอมไมลวงเลย 
         คนมีปญญาไปได ไมวาในกาลไหน ๆ   ขาพระพุทธเจา 
         เห็นขอความแมนี้  จึงกราบทูลวา   คนมีปญญาเทาน้ัน  
         ประเสริฐ  คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร.  
               [๒๐๙๔]  ถาแมคนมียศไมสํารวมแลว  ผูอยูในท่ี 
         วินิจฉยักลาวขอความแกชนเหลาอื่น  คําพูดของคนน้ัน  
         ยอมเจริญงอกงามในทามกลางญาติ คนมีปญญายังคน 
         ผูมีสิรตํ่ิาชาใหทําตามคําของตนไมได     ขาพระพุทธเจา 
         เห็นขอความแมนี้   จึงกราบทูลวา   คนมีปญญาเปนคน 
         เลวทราม คนมีสิริเทาน้ันเปนคนประเสริฐ พระเจาขา. 
                [๒๐๙๕]  คนโงหาปญญามิได    ยอมกลาวมุสา 
         เพราะเหตุแหงบุคคลอื่นหรือแมแหงตน        คนโงนั้น 
         ยอมถูกนินทาในทามกลางบริษทั    แมภายหลังเขาก็ 
         ตองไปทุคติ    ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้    จึง 
         กราบทลูวา   คนมีปญญาเทาน้ันประเสริฐ  คนโงถึงมี   
         ยศจะประเสริฐอะไร  พระเจาขา. 
                [๒๐๙๖]  ถาคนมีปญญาดังแผนดิน    ไมมีที่อยู 
         อาศัย ไมมีทรัพย เปนคนเข็ญใจกลาวขอความ คําพูด  
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         ของเขาน้ันยอมไมเจริญงอกงามในทามกลางบริษัท 
         อนึ่ง   สิริของคนมปีญญายอมไมม ี  ขาพระพุทธเจา 
         เห็นขอความแมนี้  จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคน 
         เลวทราม  คนมีสิริเทาน้ันประเสริฐ  พระเจาขา. 
                [๒๐๙๗]  คนผูมีปญญาดังแผนดิน ยอมไมกลาว 
         คําเหลาะแหละ เพราะเหตุแหงคนอ่ืน  หรือแมแหงตน 
         บุคคลนั้นยอมเปนผูอันมหาชน      บชูาในทามกลางที่ 
         ประชมุ   แมภายหลังเขาก็จะไปสุคติ  ขาพระพุทธเจา 
         เห็นขอความแมนี้  จึงกราบทูลวา  คนมีปญญาเทาน้ัน 
         ประเสริฐ  คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไรพระเจาขา. 
                [๒๐๙๘]  ชาง  มา  โค  แกวมณี   กุณฑล  และ 
         นารีทั้งหลาย   ผูเกิดในตระกูลท่ีมั่งค่ัง   สิ่งท้ังปวงน้ัน  
         ยอมเปนเครื่องอุปโภคของตนที่มั่งค่ัง    คนท้ังหลายผู 
         ไมมั่งค่ัง         ก็ยอมเปนเครื่องอุปโภคของคนท่ีมั่งค่ัง 
         ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้  จึงกราบทูลวา  คน 
         มีปญญาเปนคนเลวทราม     คนมีสิริเทาน้ันประเสริฐ 
         พระเจาขา. 
                [๒๐๙๙]  สิริยอมละคนโง   ผูไมจัดแจงการงาน 
         ไมมีความคิด   มีปญญาทราม  เหมือนงูละทิง้คราบเกา 
         ไปฉะน้ัน   ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมน้ี   จึงกราบ 
         ทูลวา    คนมีปญญาเทาน้ันประเสริฐ   คนโงถึงมียศจะ 
         ประเสริฐอะไร   พระเจาขา.  
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                [๒๑๐๐]  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระพุทธเจา 
         ทั้ง ๕ คนเปนบัณฑิต   ทุกคนกราบไหวบํารุงพระองค  
         พระองคเปนอิสระ    ครอบงําขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
         ดุจทาวสักกเทวราช     ผูเปนเจาแหงหมูสัตว    ฉะนั้น 
         ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย  เห็นขอความแมนี้   จึงกราบ 
         ทูลวา   คนมีปญญาเปนคนเลวทราม   คนมีสริิเทาน้ัน  
         ประเสริฐ  พระเจาขา.  
                [๒๑๐๑]  คนโงถึงจะมียศ       ก็เปนทาสของคนมี  
         ปญญา เมื่อกิจการตาง ๆ เกิดขึ้น คนฉลาดยอมจัดแจง 
         กิจอันละเอียดใด  คนโงยอมถึงความหลงใหลในกิจนั้น 
         ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้   จึงกราบทูลวา  คน 
         มีปญญาน้ันแลประเสริฐ       คนโงถึงมียศจะประเสริฐ  
         อะไร  พระเจาขา.                   
                [๒๑๐๒]  แทจรงิสัตบุรุษท้ังหลาย     สรรเสริญ 
         ปญญาเทาน้ัน  สิริเปนที่ใครของคนโง   เพราะมนุษย 
         ทั้งหลายยินดีในโภคสมบัติ        ก็ความรูของทานผูรู 
         ทั้งหลาย      ใคร ๆ  ชั่งไมไดในกาลไหน ๆ     คนมีสิร ิ
         ยอมไมลวงเลยคนมีปญญาไปได  ไมวาในกาลไหน ๆ. 
                [๒๑๐๓]  ดูกอนมโหสถผูเห็นธรรมท้ังส้ิน     เรา 
         ไดถามปญหาขอใดกะเจา เจาไดประกาศปญหาขอนั้น  
         แกเราแลว   เรายินดีดวยการแกปญหาของเจา  เราให 
         โคพันหนึ่ง โคอุสุภราช   ชาง  รถเทียมดวยมาอาชาไนย 
         ๑๐  ตัว   และบานสวย  ๑๖  ตําบลแกเจา 
                              จบสิรมิันทชาดกท่ี   ๔  
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            อรรถกถาสิริเมณฑกชาดก  

 
         สิริเมณฑกปญหานี้    มีคําเริ่มตนวา  ปฺายุเปต  สิริยา  วหีีน 
จักมีแจงในมหาอุมมังคชาดก. 
                         จบอรรถกถาสิริเมณฑกชาดก 
 

                     ๕. โรหนมิคชาดก  

 
          วาดวยความรักในสายเลือด 
 
                [๒๑๐๔]  ดูกอนนองจิตตกะ    ฝูงเนื้อเหลาน้ี 
         กลัวความตาย  จึงพากันหนีกลับไป  ถึงเธอก็จงไปเสีย 
         เถิด อยาหวงพ่ีเลย เน้ือท้ังหลายจักมีชีวิตอยูรวมกับเธอ.  
                [๒๑๐๕]  พ่ีโรหนะ  ฉันไมไป  ถึงใครจะมาครา 
         เอาหัวใจของฉันไป    ฉันก็จักไมทิ้งพ่ีไป   ฉันจักยอม 
         สละชีวติอยูในที่นี้. 
                กม็ารดาบิดาท้ังสองของเรานั้น    ทานตาบอด 
         เมื่อไมมีผูปรนนิบติันําทาง จักตองตายแน เธอจงไปเถิด  
         อยาหวงใยพ่ีเลย   เนื้อท้ังหลายจักมีชีวิตอยูรวมกับเธอ.  
                พ่ีโรหนะฉันไมยอมไป    ถึงใครจักมาคราเอา 
         ดวงใจของฉันไป  ฉันก็จักไมทิง้พ่ีผูถูกมัดไป  ฉันจัก 
         ยอมท้ิงชีวิตไวในท่ีนี้.                  
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                [๒๑๐๖]  เจาเปนผูขลาดจงหนีไปเสียเถิด   พ่ีติด 
         อยูในหลักเหล็ก   เธอจงไปเสียเถิด    อยาหวงใยพ่ีเลย 
         เน้ือท้ังหลายจักมีชวีิตอยูกับเธอ. 
                [๒๑๐๗]  พ่ีโรหนะ  ฉันจะไมไป   ถึงใครจะมา 
         ฆาเอาหัวใจของฉนัไป  ฉันก็จะไมละทิ้งพ่ี  ฉันจะยอม 
         ทิ้งชีวิตไวในท่ีนี้. 
                กม็ารดาบิดาท้ังสองของเรานั้น     ทานตาบอด 
         ขาดผูปรนนิบตินําทาง  จักตองตายแน   เธอจงไปเถิด 
         อยาหวงใยพ่ีเลย  เนือ้ท้ังหลายจักมีชีวิตอยูกบัเธอ. 
                พ่ีโรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจ 
         ของฉนัไป  ฉันจะไมละทิ้งพ่ีผูถูกมัด    ฉันจักยอมทิ้ง 
         ชีวิตไวในท่ีนี้แหละ. 
                [๒๑๐๘]  วันนีน้ายพรานคนใด    จักฆาเราดวย  
         ลูกศรหรือหอก  นายพรานคนน้ีนั้น  มีรูปรางรายกาจ 
         ถืออาวุธเดินมาแลว. 
                [๒๑๐๙]  นางสุตตนามฤคี  ถูกภัยบีบค้ัน คุกคาม 
         หนีไปครูหน่ึง  แลวยอนกลับมา   เผชิญหนามฤตยู  ถึง 
         จะมขีวัญออน  ก็ไดกระทํากรรมท่ีทําไดแสนยาก. 
                [๒๑๑๐]  เนื้อท้ังสองน้ีเปนอะไรกับทานหนอ 
         พนไปแลวยังยอนกลับมาหาเครือ่งผูกอีก   ไมปรารถนา 
         จะละท้ิงทานไป  แมเพราะเหตุแหงชีวิต. 
                [๒๑๑๑]  ดูกอนนายพราน    เน้ือท้ังสองน้ีเปน 
         นองชายนองสาวของขาพเจา  รวมทองมารดาเดียวกัน 
         ไมปรารถนาละขาพเจาไป   แมเพราะเหตุแหงชีวิต.  
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                [๒๑๑๒]  ขาแตนายพราน     มารดาบิดาท้ังสอง 
         ของเราเหลาน้ัน    ทานตาบอด   หาผูปรนนบิัตินําทาง 
         มิได คงตองตายแนแท โปรดใหชีวิตแกพวกเราท้ัง   ๕ 
         เถิด  โปรดปลอยพ่ีชายเสียเถิด. 
                [๒๑๑๓]  ขาพเจาจะปลอยเนื้อผูเลี้ยงมารดาบิดา 
         แนนอน   มารดาบดิาไดเห็นพญาเน้ือ    หลดุจากบวง 
         แลว  กจ็งยินดีเถิด.  
                [๒๑๑๔]  ขาแตนายพราน     ทานจงยินดีเพลิด- 
         เพลินกับพวกญาติทั้งปวง เหมือนขาพเจาเห็นพญาเน้ือ 
         ที่หลุดจากบวงแลว  ชื่นชมยินดีในวันนี้  ฉะน้ัน. 
                [๒๑๑๕]  ลูกรัก    เมื่อชีวิตเจายางเขาใกลความ 
         ตายแลว  เจาหลุดมาไดอยางไร    ไฉนนายพรานจึง 
         ปลอยจากบวงเหล็กมาเลา. 
                [๒๑๑๖]  นองจิตตกะ   กลาววาจาไพเราะหูเปน 
         ที่จับใจ   ด่ืมดํ่าในหฤทัย     ชวยใหขาพเจาหลดุมาได 
         ดวยวาจาสุภาษิต. 
                นองสุตตนาไดกลาววาจาไพเราะหู จับใจ ด่ืมดํ่า 
         ในหฤทัย  ชวยขาพเจาใหหลุดมาไดดวยวาจาสุภาษิต. 
                นายพรานไดฟงวาจาไพเราะหู       เปนท่ีจับใจ 
         ด่ืมดํ่าในหฤทัย     แลวปลอยขาพเจา   เพราะฟงวาจา 
         สุภาษติ   ของนองท้ังสองน้ี.  
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                [๒๑๑๗]  ก็เราท้ังหลายเห็นลูกโรหนะมาแลว 
         พากันชื่นชมยินดี   ฉันใด  ขอนายพรานพรอมดวยลูก  
         เมีย  จงช่ืนชมยินดี   ฉันนั้นเถิด.  
                [๒๑๑๘]  แนะนายพราน เจาไดบอกไววา  จะนํา 
         เน้ือหรอืหนังมามใิชหรือ  เออกเ็หตุไรเลา  เจาจึงไมนํา 
         เอาเน้ือหรือหนังเนือ้มา. 
                [๒๑๑๙]  เนื้อนั้นไดมาติดบวงเหล็ก     ถึงมือแลว 
         แตมีเน้ือสองตัวไมไดติดบวง   มายืนอยูใกลเน้ือตัวน้ัน 
         ขาพระองคไดเกิดความสังเวชใจ      ความอัศจรรยใจ 
         ขนพองสยองเกลาวา   ถาเราฆาเน้ือตัวน้ี   เราจักตอง 
         ทิ้งชีวิต  ในสถานท่ีนี้แหละ  ในวันนี้ทีเดียว. 
                [๒๑๒๐]  ดูกอนนายพราน   เนื้อนั้นเปนเชนไร 
         เปนเน้ือมีธรรมอยางไร    มีสีอยางไร     มีศีลอยางไร 
         ทานจึงไดสรรเสริญเนื้อเหลาน้ันนัก. 
                [๒๑๒๑]  เน้ือเหลาน้ันมีเขาขาว  ขนสะอาด หนัง 
         เปรียบดวยทองคํา    เทาแดง    ตาสุกสะกาว    เปนที่ 
         นารื่นรมยใจ. 
                [๒๑๒๒]  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  เนื้อเหลา 
         นั้นเปนเชนนี้    เปนเน้ือมีธรรมเชนนี้   เปนเน้ือเลี้ยง 
         มารดาบิดา     ขาพเจาจึงมิไดนําเนื้อเหลาน้ันมาถวาย 
         พระองค  พระเจาขา.  
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                [๒๑๒๓]  ดูกอนนายพราน   เราใหทองคํา ๑๐๐ 
         แทง    กุณฑลแกวมณีอันมีคามาก     เตียง ๔ เหลี่ยม 
         มีสีคลายดอกสามหาว และภรรยาผูทัดเทียมกันสองคน                 
         กับโค   ๑๐๐  ตัวแกทาน  เราจักปกครองราชสมบัติโดย 
         ธรรม ทานเปนผูมีอุปการะแกเรามาก ดูกอนนายพราน 
         ทานจงเลี้ยงดูบุตรและภรรยาดวยกสิกรรม  พาณิชย- 
         กรรม          การใหกูหน้ีและดวยการประพฤติเลี้ยงชีพ 
         โดยสัมมาอาชีวะเถิด  อยาไดกระทําบาปอีกเลย. 
                                จงโรหนมิคชาดกท่ี   ๕ 
 

                 อรรถกถาโรหนมิคชาดก  

 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ 
การเสียสละชีวิตของทานพระอานนท   ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
เอเต  ยูเถ  ปฏิยนฺติ   ดังนี.้ 
         ก็การเสียสละชีวิตของทานพระอานนทนั้น      จักปรากฏชัดเจนในเรื่อง 
ทรมานชางชื่อวาธนบาล  ในจุลลหังสชาดก  อสีตินิบาต.  เม่ือทานพระอานนท 
นั้นสละชีวิตเพ่ือปองกันพระศาสดาอยางนี้แลว     ภิกษุทั้งหลายจึงสนทนากันใน 
โรงธรรมวา  อาวุโสท้ังหลาย  ทานพระอานนทเปนเสกขบุคคล   บรรลุปฏสิัม- 
ภิทา  ยอมสละชีวิตเพ่ือประโยชนแกพระทศพล.    พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัส 
ถามวา    ภิกษุทั้งหลาย    บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร   เมื่อ  
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ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มใิชแต 
ในบัดนี้เทานั้น     แมในปางกอน    อานนทก็เคยสละชีวิตเพ่ือประโยชนแกเรา  
เหมือนกัน   ดังน้ีแลว   ทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาลเมื่อพระเจาพรหมทัต    เสวยราชสมบัติ  ณ  พระนคร- 
พาราณสี     พระองคมีอัครมเหสีทรงพระนามวา     " เขมา "    ในครั้งน้ัน 
พระโพธิสัตวไดบังเกิดในกําเนิดมฤคชาติ    มีผิวพรรณเหมือนสีทอง    อยูใน 
หิมวันตประเทศ   แมเนื้อนองชายของพระโพธิสัตวชื่อจิตตมิคะ    ก็เปนสัตว 
ถึงความเปนเย่ียมดวยความงาม  มีผิวพรรณเสมอดวยสีทองเหมือนกัน   แมเน้ือ 
นองสาวของพระโพธิสัตว    ที่ชื่อวา  สุตตนาน้ัน      ก็เปนสัตวมีผิวพรรณปาน 
ทองคําเหมือนกัน.   สวนพระมหาสัตวไดเปนพญาเนื้อ   ชื่อโรหนมฤคราช 
พญาเนื้อน้ัน  มีเนื้อแปดหม่ืนเปนบริวาร สําเร็จนิวาสถานอยูอาศัยสระชื่อโรหนะ 
ระหวางชั้นท่ี  ๓  เลยเทือกเขาสองลูกไปในหิมวันตประเทศ.  พญาเนื้อโรหนะ 
เลี้ยงดูมารดาบิดา  ผูชรา  ตาบอด. 
         ครั้งน้ัน มีบุตรพรานคนหนึ่ง   อยูในเนสาทคามไมหางจากพระนคร 
พาราณสีนัก    เขาเขาไปสูหิมวันตประเทศพบมหาสัตวเจา    แลวกลับมาบาน 
ของตน  ตอมาเม่ือจะทํากาลกิริยาจึงบอกแกบุตรชายวา  พอคุณ  ในท่ีชื่อโนน 
ณ  ภาคน้ีสถานที่ทํากินของพวกเรา มีเนื้อสีทองอาศัยอยู  ถาพระราชาตรัสถาม 
พึงกราบทูลใหทรงทราบ. 
         อยูมาวันหน่ึง พระนางเขมา  บรมราชเทวี   ทรงพระสุบินในเวลา 
ใกลรุง.  พระสุบินนั้น   ปรากฏอยางน้ีวา 
         มีพญาเนื้อสีเหมือนทอง  ยืนอยูบนแทนทอง  แสดงธรรมแดพระเทวี 
ดวยเสียงอันไพเราะ   เหมือนบุคคลเคาะกระดิ่งทอง  พระนางประทานสาธุการ 
แลวสดับพระธรรมเทศนาอยู. เมื่อธรรมกถายังไมทันจบ  เนื้อทองนั้นก็ลุกเดิน  
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ไปเสีย.  สวนพระนางเทวีก็มีพระเสาวนียตรัสวา ทานท้ังหลายจงชวยกันจับเน้ือ 
ทานท้ังหลายจงชวยกันจับเนื้อดังน้ี อยูจนต่ืนพระบรรทม.  พวกนางสนมไดยิน 
เสียงพระนาง  พากันขบขันวา  ประหนาตางหองบรรทมก็ปดหมดแลว  แมคน 
ก็ไมมีโอกาสจะเขาไปได พระแมเจายังรับสั่งใหจับเนื้อในเวลานี้ได ขณะนั้นพระ 
เทวีทรงรูพระองควา นี้เปนความฝน จึงทรงพระดําริวา  ถาเราจักกราบทูลพระ-  
ราชาวา เราฝนเห็นดังนี้  พระองคก็จักไมทรงสนพระทัย  แตเมื่อเรากราบทูลวา 
แพพระครรภ    พระองคก็จักชวยแสวงหามาใหดวยความสนพระทัยเราจักไดฟง 
ธรรมของพญามฤคตัวมีสีเหมือนทอง      พระนางจึงทรงบรรทม     ทํามายาวา 
ประชวร. 
         พระราชาเสด็จมาตรัสถามวา      ดูกอนพระนางผูมีพักตรอันเจริญ 
เธอไมสบาย    เปนอะไรไปหรือ ? พระเทวีกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูทรง 
พระคุณอันประเสริฐ     โรคอยางอ่ืนไมมีดอกเพคะ      แตกระหมอมฉันเกิด 
แพทอง.  พระราชาตรัสถามวา  เธออยากไดอะไร ?  พระนางจึงกราบทูลวาขอ 
เดชะ   กระหมอมฉันปรารถนาจักฟงธรรมของพญาเนื้อมีสีเหมือนทองพะยะคะ 
พระราชาตรัสวา    ดกูอนพระนางผูมีพักตรอันเจริญ     สิ่งใดไมมี   เจาก็เกิดแพ 
ทองตองประสงคสิ่งน้ันหรือ ข้ึนชื่อวาเน้ือสีทองไมมีดอก.  พระนางกราบทูลวา 
ถาไมไดหมอมฉันจักนอนตายในที่นี้แหละ  แลวผินเบื้องพระปฤษฏางคใหพระ- 
ราชา  ทรงบรรทมเฉยเสีย  พระราชาทรงปลอบโยนวา  ถาหากมีอยูเจาก็จักได 
แลวประทับนั่งทามกลางบริษัท   ตรัสถามพวกอํามาตยและพวกพราหมณ  ตาม 
นัยที่กลาวแลวในโมรชาดกนั่นเอง  ทรงสดับวา  เนื้อท่ีมีสีเหมือนทองมีอยูจึงมี 
พระบรมราชโองการใหพวกนายพรานประชุมกัน ตรัสถามวา เนื้อสีเหมือนทอง 
เห็นปานน้ี    ใครเคยเห็น    เคยไดยินมาบาง ?    เมื่อบุตรนายเนสาทกราบทูล 
โดยทํานองท่ีตนไดยินมาจากสํานักบิดาแลวจึงตรัสวา  ดูกอนสหาย   เมื่อเจานํา 
เนื้อน้ันมาได  เราจักทําสักการะใหญแกเจา  ไปเถิด  จงไปนําเนื้อน้ันมา   พระ-  
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ราชทานเสบียงแลว   ทรงสงเขาไป.  ฝายบุตรนายเนสาทก็กราบทูลวา   ขอเดชะ 
พระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  ถาหากขาพระพุทธเจาไมสามารถจะนํา 
เนื้อทองนั้นมาถวายได   ขาพระพุทธเจาจักนําหนังของมันมาถวาย   เมื่อไมอาจ 
นําหนังมาถวายได  ก็จักนําแมขนของมันมาถวาย    ขอพระองคอยาทรงวิตกเลย 
แลวไปเรือนมอบเสบียงแกลูกและเมีย     แลวไปทีห่ิมวันตประเทศน้ันพบพญา 
เนื้อน้ันแลว   ดําริวา  เราจะดักบวง  ณ  ที่ไหนหนอจึงจักสามารถจับเนื้อน้ีได 
เมื่อพิจารณาไปจึงเห็นชองทางท่ีทานํ้า  เขาจึงฟนเชือกหนังทําเปนบวงใหมั่นคง 
แลวปกหลักดักบวงไวในสถานท่ีพระมหาสัตวเจาลงดื่มน้ํา. 
         ในวันรุงข้ึน    พระมหาสัตวพรอมดวยเนื้อบริวารแปดหม่ืน   เที่ยวไป 
แสวงหาอาหาร คิดวา เราจักดื่มน้ําท่ีทาเดิมนั่นแหละ จึงไปท่ีทาน้ัน พอกาวลง 
ไปเทาน้ันก็ติดบวง    พระมหาสัตวดําริวา    ถาหากเราจักรองวาติดบวงเสียใน 
บัดนี้ทีเดียว   หมูญาติของเราจักไมดื่มนํ้า    จักพากันตกใจกลัวแตกหนีไป   จึง 
แอบหลัก  เบี่ยงไวขางตัว  ทําทีเหมือนด่ืมน้ําอยู   ครั้นเวลาที่เนื้อท้ังแปดหม่ืน 
ดื่มน้ําข้ึนไปแลว  คิดวา เราจักตัดบวงใหขาด  จึงกระชากมา ๓ ครั้ง  ในวาระ 
แรกหนังขาดไป    วาระที่สองเน้ือหลุด     วาระที่สามเอ็นขาด     บวงบาดลึก 
จดแนบกระดูก.     เมื่อพระมหาสัตวไมสามารถจะตัดใหขาดได    จึงรองข้ึนวา 
เราติดบวง.   หมูเนื้อท้ังหลายตกใจกลัว    พากันแยกหลบหนีไปเปน  ๓  ฝูง 
จิตตมฤคไมเห็นพระมหาสัตว  ในระหวางฝูงเนื้อทั้ง  ๓  แลวจึงคิดวา  เมื่อภัย 
นี้เกิด  คงจักเกิดแกพ่ีชายของเรา   จึงมายังสํานักของพญาเนื้อนั้น   เห็นพระ- 
มหาสัตวติดบวงอยู. 
         ลําดับนั้น พระมหาสัตวเห็นจิตตมฤค  จึงพูดวา  พอนองชาย  เธออยา  
มายืนอยูที่นี่  สถานที่นี้นารังเกียจ   เมื่อจะสงกลับไป จึงกลาวคาถาท่ี  ๑ ความวา  
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                ดูกอนนองจิตตกะ ฝูงเนื้อเหลาน้ี  กลัวความตาย 
         จึงพากันหนีกลับไป    ถึงเธอก็จงไปเสียเถิด   อยาหวง 
         พ่ีเลย  เนื้อท้ังหลาย   จักมีชีวิตอยูรวมกับเธอ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   เอเต   พญาเนื้อกลาวหมายถึงฝูงเนื้อที่ 
หนีลวงคลองจักษุของตนไปไกล. บทวา ปฏิยนฺติ แปลวา กลบัไป อธิบายวา 
แตกหนีไป.  พระโพธิสัตวเรียกเนื้อนองชายวา " จิตตกะ ".  บทวา   ตยา  สห 
ความวา   (พระโพธิสัตว)  กลาววา  จิตตกะ  เธอจงเปนราชาแหงเนื้อเหลานั้น 
ดํารงอยูในตําแหนงแทนพ่ี   เนื้อเหลาน้ี   จักอยูรวมกับเจาตอไป. 
         ตอจากนั้น   เปนคาถาที่เนื้อท้ังสองสนทนาโตตอบกัน    รวม ๓ คาถา 
เปนลําดับกันดังตอไปนี้ 
                พ่ีโรหนะ   ฉันไมไป   ถึงใครจักมาคราเอาหัวใจ 
         ของฉนัไป ฉันก็จักไมทิ้งพ่ีไป  ฉันจักยอมสละชีวิตอยู 
         ในท่ีนี้. 
                กม็ารดาบิดาท้ังสองเราน้ัน    ทานตาบอดเมื่อไมมี  
         ผูนําจักตองตายแน    เธอจงไปเถิดอยาหวงใยพ่ีเลย 
         เน้ือท้ังหลายจักมีชวีิตอยูรวมกบัเธอ. 
                พ่ีโรหนะ   ฉันไมยอมไป  ถึงใครจักมาคราเอา 
         ดวงใจของฉันไป   ฉันจักไมทิ้งพ่ีผูถูกมัดไป   ฉันจัก 
         ยอมสละชีวิตไวในท่ีนี้.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   โรหน   ความวา  จิตตมฤคเรียกพระ- 
มหาสัตวโดยชื่อวา " โรหนะ."   บทวา อวกสฺสติ ความวา ใคร ๆ จะมาฉุด 
คือคราเอาดวงใจไป  หรือดวงใจถูกความโศกฉุดคราไป.  บทวา  เต หิ นูน  
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ความวา  มารดาบิดาของเราเหลาน้ัน      เมื่อเราทั้งสองตองตายรวมกันอยูในท่ีนี้ 
จะขาดผูชวยเหลือนําทาง เมื่อไมมีใครปฏิบัติ  ก็จักซูบผอมตายไป  เพราะฉะนั้น  
นองจิตตกะเจาจงไปเสียเถิด  เนื้อท้ังหลายเหลาน้ัน  จักไดมีชีวิตอยูรวมกับเจา. 
บทวา  อิธ   เหสฺสามิ  ความวา  ฉันจักทิ้งชีวิตไวในสถานที่นี้ทีเดียว. 
         ครั้นจิตตมฤคกลาวดังน้ีแลว   ก็เดินไปยืนพิงแนบขางเบ้ืองขวาของพระ- 
โพธิสัตว  ปลอบโยนใหดํารงกาย  สบายใจ  ฝายนางสุตตนามฤคี หนีไปไมเห็น 
พ่ีชายทั้งสองในระหวางฝูงเนื้อ  คิดวา  ภัยนี้จักเกิดแกพ่ีชายทั้งสองของเรา  จึง 
หวนกลับมายังสํานักของเนื้อท้ังสองน้ัน   พระมหาสัตวเห็นนางสุตตนามฤคีกาลัง 
เดินทางจึงกลาวคาถาที่ ๕  ความวา 
                เจาเปนผูขลาด    จงหนีไปเสียเถิด   พ่ีติดอยูใน 
         หลักเหล็ก  เธอจงไปเสียเถิด   อยาหวงใยพ่ีเลย   เน้ือ 
         ทั้งหลายจักมีชีวิตอยูกับเธอ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ภีร ุ ความวา  ข้ึนชื่อวามาตุคามยอมกลัว 
แมดวยเหตุเพียงเล็กนอย  ดวยเหตุนั้น    พระโพธสิัตวจึงกลาวกะนองสาวอยางน้ี. 
บทวา  กูเฏ  ไดแก  บวงที่เขาปกปดไว.  บทวา อายเส  ความวา ก็บวงน้ัน 
เขาวางซี่เหล็กไวภายในนํ้า แลวผูกหลกัไมแกนดักแชไวในนํ้าน้ัน   เพราะเหตุนั้น 
พระมหาสัตวจึงกลาวอยางนี้.  บทวา  ตยา  สห  ความวา  เนื้อทั้งแปดหม่ืน 
เหลาน้ัน    จักมีชีวิตอยูรวมกับเจา. 
        เบื้องหนาแตนั้น     มีคาถา ๓ คาถา   ซึ่งเน้ือสองพ่ีนองโตตอบกันโดย 
นัยกอนน่ันแหละ  ดังนี้. 
                พ่ีโรหนะ    ฉันจะไมไป      ถึงใครจะมาคราเอา 
         หัวใจของฉันไป   ฉนัก็จักไมละทิ้งพ่ี   ฉันจักยอมท้ิง 
         ชีวิตไวในท่ีนี้.  
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                กม็ารดาบิดาท้ังสองของเรานั้น   ทานตาบอด 
         ขาดผูปรนนิบัตินําทาง  จักตองตายแน  เธอจงไปเถิด 
         อยาหวงใยพ่ีเลย  เนือ้ท้ังหลายจักมีชีวิตอยูกบัเธอ. 
                พ่ีโรหนะ ฉันจะไมไป   ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจ 
         ของฉนัไป   ฉันจะไมละทิ้งพ่ีผูถูกมัด    ฉันจักยอมท้ิง 
         ชีวิตไวในท่ีนี้แหละ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    แมในบทวา   เต    หิ   นูน  นี ้  พระโพธิสัตว 
กลาวไวหมายถึง   มารดาบิดาเทาน้ัน. 
         แมนางสุตตนามฤคีนั้น    ครั้นปฏิเสธอยางนั้นแลว   ไปยนืพิงขางเบ้ือง 
ซายของพระมหาสัตวผูพ่ีชายปลอบใจอยู   ฝายนายพรานเห็นเนื้อเหลาน้ันหนีไป 
และไดยินเสียงรองแหงเนื้อท่ีติดบวง  คิดวาพญาเน้ือคงจักติดบวง   แลวนุงผา 
หยักรั้งม่ันคง  ถือหอกสําหรับฆาเนื้อ ว่ิงมาโดยเร็ว พระมหาสัตวเห็นนายพราน 
กําลังว่ิงมาจึงกลาวคาถาท่ี ๙ ความวา 
                วนันี้นายพรานคนใด    จักฆาเราดวยลูกศรหรือ 
         หอก   นายพรานคนน้ีนั้น    มีรปูรางรายกาจ    ถืออาวุธ  
         เดินมาแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ลุททฺรูโป   แปลวา  เหี้ยมโหดทารุณ. 
บทวา   สตฺติยามป  ความวา    นายพรานคนใดจักประหัตประหารฆาเราดวย 
ลูกศรก็ด ีดวยหอกก็ดี   นายพรานน้ันมีรูปรางเหี้ยมโหดทารุณ    ถืออาวุธมา 
เพราะเหตุนั้น   เจาท้ังสองจงพากันหนีไป  กอนท่ีเขายังมาไมถึง. 
         จิตตมฤคแมเห็นพรานนั้นแลวก็มิไดหนีไป    สวนนางสุตตนามฤคี 
ไมอาจดํารงอยูโดยภาวะของตนได  มีความกลัวตอมรณภัย    หนีไปหนอยหน่ึง 
แลวกลับคิดวา   เราจักท้ิงพ่ีชายท้ังสองคนหนีไปไหน  จึงยอมสละชีวิตของตน 
กล้ํากลืนความกลัวตาย  ยอนกลับมาใหม  ยืนอยูเคียงขางซายพ่ีชายของตน.  
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         เมื่อจะประกาศความน้ัน    พระศาสดาจึงตรัสพระคาถาที่  ๑๐  ความวา 
                นางสุตตนามฤคีนั้น     ถูกภยับีบค้ันคุกคามหนี 
         ไปครูหน่ึง  แลวยอนกลับมาเผชิญหนามฤตยู   ถึงจะมี  
         ขวัญออนก็ไดกระทํากรรมที่ทาํไดแสนยาก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    มรณายูปนิวตฺตถ     แปลวา   ยอน 
กลับมาเพ่ือเผชิญหนาความตาย. 
         ฝายนายพรานเห็นสัตวทั้ง  ๓  ยืนเผชิญหนากันอยูก็เกิดเมตตาจิต    ม ี
ความสําคัญประหนึ่งวา  เปนพ่ีนองเกิดรวมทองเดียวกัน   จึงคิดวา   พญาเนื้อ  
ติดบวงเรากอน   แตเนื้อท้ังสองน้ี  คิดอยูดวยหิริโอตตัปปะ   สัตวทั้งสองน้ีเปน 
อะไรกันกับพญาเน้ือน้ีหนอ  ครั้นคิดดังน้ีแลว   เมือ่จะถามเหตุนั้นจึงกลาวคาถา 
ความวา 
                เน้ือท้ังสองน้ีเปนอะไรกับทานหนอ   พนไปแลว 
         ยังยอนกลับมาหาเครื่องผูกอีก    ไมปรารถนาจะละท้ิง 
         ทานไป  แมเพราะเหตุแหงชีวิต. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กินฺน ุ เตเม  ตัดบทเปน  กึ  นุ  เต อิเม 
แปลวา  เนื้อท้ังสองน้ีเปนอะไรกับทานหนอ.  บทวา   อุปาสเร  แปลวา  ยงั 
เขาไปใกล. 
         ลําดับนั้น    พระโพธิสัตวจึงบอกแกนายพรานวา 
         ดูกอนนายพราน   เนื้อท้ังสองน้ี   เปนนองชาย 
         นองสาวของขาพเจา     รวมทองมารดาเดียวกัน  ไม 
         ปรารถนาละขาพเจาไป  แมเพราะเหตุแหงชีวิต. 
         นายพรานไดฟงคําของพระโพธิสัตวแลว      เปนผูมีจิตออนลงไปเปน 
อันมาก. จิตตมฤคราชรูวานายพรานมีจิตออนแลว  จึงกลาววา ดูกอนนายพราน  
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ผูสหาย    ทานอยาสําคัญพญาเน้ือน้ีวา    เปนเพียงเน้ือสามัญเทาน้ัน    แทจริง 
พญาเนื้อน้ี  เปนราชาแหงเนื้อแปดหม่ืน   ถึงพรอมดวยศีลและมรรยาท   มจิีต  
ออนโยนในสรรพสัตว  มีปญญามาก  เลี้ยงดูมารดาบิดาผูชราตาบอด   ถาหาก  
ทานฆาเน้ือผูต้ังอยูในธรรมเห็นปานน้ีใหตายลง    ชื่อวาฆาพวกเราใหตายถึง ๕ 
ชีวิต  คือ  มารดาบิดาของเรา  ตัวเรา  และนองสาวของเราทีเดียว   แตเมื่อทาน 
ใหชีวิตแกพ่ีชายของเรา      เปนอันไดชื่อวาใหชีวิตแกพวกเราแมทั้ง  ๕  แลว 
กลาวคาถาความวา 
                ขาแตนายพราน       มารดาบิดาของเราเหลาน้ัน 
         ตาบอด      หาผูปรนนิบัตินําทางไมได     คงจักตองตาย 
         แนแท  โปรดใหชีวติแกพวกเราท้ัง  ๕   เถิด โปรดปลอย 
         พ่ีชายเสียเถิด. 
         นายพรานไดฟงธรรมกถาของจิตตมฤคแลว  มีจิตเลื่อมใสแลวกลาววา 
ทานอยากลัวเลย   แลวกลาวคาถาเปนลําดับไปวา 
                ขาพเจาจะปลอยเนื้อผูเลี้ยงมารดาบิดาแนนอน 
         มารดาบิดาไดเห็นพญาเน้ือหลุดจากบวงแลว    จงยินดี  
         เถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  โว  เปนเพียงนิบาต.   บทวา  ทิสฺวา 
ความวา  เห็นพญาเนื้อหลุดแลวจากบวง. 
         ก็แลนายพรานครั้นกลาวอยางนี้แลวจึงคิดวา     ยศที่พระราชาพระ- 
ราชทานแลว   จักชวยอะไรเราได   ถาหากเราจักฆาพญาเนื้อน้ีเสีย   แผนดินนี้ 
จักแยกออกใหชองแกเรา     หรือสายอสนีบาตจักฟาดลงบนกระหมอมของเรา 
เราจักปลอยพญาเนื้อน้ัน.    เขาจึงเขาไปหาพระมหาสัตวเจา     แลวกลาววา 
ขาพเจาจักโยกหลักบวงใหลมลง     แลวตัดเชือกหนังออกดังน้ีแลว     ประคอง  
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พญาเนื้อใหนอนลงที่ชายนํ้า   คอย ๆ  แกบวงออกดวยมุทิตาจิต     ทําเสนเอ็น 
ใหประสานกับเสนเอ็น   เนื้อใหประสานกับเนื้อ  หนังใหประสานกับหนัง  แลว 
เอานํ้าลางเลือด    ลูบคลําไปมาดวยมุทิตาจิต.    ดวยอานุภาพแหงเมตตาจิตของ 
นายพราน  และดวยอานุภาพแหงบารมีที่พระมหาสัตวไดบําเพ็ญมา  เอ็น  หนัง 
และเน้ือทั้งหมด   ก็สมานติดสนิทดังเดิม.   เทาก็ไดมีหนังและขนปกปดสนิทดี 
ในอวัยวะที่มีแผลเกาไมปรากฏวา มีแผลติดอยูเลย. พระมหาสัตวถึงความสบาย 
ปลอดภัยลุกข้ึนยืนแลว     จิตตมฤคเห็นดังน้ันแลว    เกิดความโสมนัสเม่ือจะทํา 
อนุโมทนาตอนายพราน  จึงกลาวคาถาความวา 
                ขาแตนายพราน      ทานจงยินดีเพลิดเพลินกับ 
         พวกญาติทั้งปวง    เหมือนขาพเจาเห็นพญาเน้ือท่ีหลุด 
         จากบวงแลว   ชื่นชมยินดีในวันนี้  ฉะนั้น. 
         ลําดับนั้น     พระมหาสัตวเจาคิดวา  นายพรานน้ีเมื่อจะจับเรา  จับโดย 
งานอาชีพของตน   หรือวาจับโดยการบังคับของผูอ่ืน    จึงถามเหตุที่จับ.   บตุร 
นายพรานตอบวา   ดูกอนพญาเน้ือ   ขาพเจาจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับทานก็หามิได 
แตพระอัครมเหสีของพระราชา  ซึ่งมีพระนามวา   พระนางเขมาราชเทวี  มี 
พระประสงคจะฟงธรรมกถาของทาน  ทานจึงถูกขาพเจาจับโดยพระราชโองการ 
เพ่ือประโยชนแกพระเทวีนั้น.  พระมหาสัตวกลาววา สหายเอย เมื่อเปนเชนน้ัน 
ทานปลอยเราเสีย    ชื่อวาทําส่ิงท่ีทําไดยากยิ่ง    มาเถิด    จงนําเราไปแสดงแก 
บรมกษัตริยเถิด    เราจักแสดงธรรมถวายพระนางเทวี.    นายพรานกลาววา 
ดูกอนพญาเน้ือ  ธรรมดาพระราชาทั้งหลายมีพระเดชานุภาพรายกาจ   ใครจักรู 
วา     จักมีอะไรเกิดข้ึน     ขาพเจาไมยินดียศศักดิ์ที่ทรงพระราชทานดอก   เชิญ 
ทานไปตามสบายของทานเถิด.   พระมหาสัตวคิดวา   พรานน้ีเมื่อปลอยเราไป  
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ชื่อวาทํากิจท่ีทําไดยากอยางยิ่ง   เราจักทําอุบายใหพรานน้ันไดรับยศศักดิ์    แลว 
จึงกลาววา   ดูกอนสหาย   ทานจงเอามือลูบหลังเรากอนเถิด.   นายพรานจึงเอา 
มือลูบหลังพญาเนื้อ  มือของเขาก็เต็มไปดวยขนมีสีเหมือนทองคํา.  เขาจึงถามวา 
ดูกอนพญาเน้ือ      ขาพเจาจักทําอยางไรกับขนเหลาน้ี    พญาเนื้อจึงบอกวา 
ดูกอนสหาย ทานจงเอาขนเหลาน้ันไปถวายแดพระราชา  และพระราชเทวี ทูลวา 
นี้เปนขนของสุวรรณมฤคนั้น    ดังน้ี    ต้ังอยูในฐานะตัวแทนของเรา    แสดง 
ธรรมถวายพระบรมราชเทวี  ดวยคาถาเหลาน้ี   การแพพระครรภของพระนาง 
ก็จักสงบ    เพราะทรงสดับธรรมกถานั้นแล    ดังน้ีแลว     ใหนายพรานเรียน 
ราชธรรมคาถา  ๑๐ คาถา  มีอาทิวา   ธมฺมฺจร  มหาราช  ซึ่งแปลวา  ขาแต 
มหาราชเจา   พระราชาพึงประพฤติธรรมดังน้ีแลวใหเบญจศีล   กลาวสอนดวย 
ความไมประมาทแลวสงไป.   
         บุตรของนายพราน  ยกยองพระมหาสัตวไวในตําแหนงอาจารย  กระทํา 
ประทักษิณสามครั้ง    แลวไหวในฐานะสี่    เอาใบบัวหอขนทองทั้งหลายแลวลา 
หลีกไป.   เนือ้ท้ังสามตามไปสงนายพรานหนอยหน่ึง    แลวเอาปากคาบอาหาร 
และน้ํา  พากันกลับไปยังสํานักของมารดาบิดา.  มารดาบิดาท้ังสองเมื่อจะถามวา 
โรหนะลูกรกั    ไดยินวา   เจาติดบวง    แลวพนมาไดอยางไร    จึงกลาวคาถา 
ความวา 
                ลูกรัก    เมื่อชีวติเขาไปใกลความตายแลว   เจา 
         หลุดมาไดอยางไร    ไฉนนายพรานจึงปลอยจากบวง 
         เหล็กมาเลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อุปนีตสฺมิ  ความวา  เมื่อชีวิตสถิตอยู 
เฉพาะหนามฤตยู   เจารอดตายมาไดอยางไร.  
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         พระโพธิสัตวฟงคําน้ันแลว   กลาวคาถา ๓ คาถา  ความวา 
                นองจิตตกะกลาววาจาไพเราะหู    เปนที่จับใจ 
         ด่ืมดํ่าในหฤทัย   ชวยใหขาพเจาหลุดมาได  ดวยวาจา 
         สุภาษติ     นองสุตตนาไดกลาววาจาไพเราะหู    จบัใจ 
         ด่ืมดํ่าในหฤทัย      ชวยขาพเจาใหหลุดมาไดดวยวาจา 
         สุภาษติ   นายพรานไดฟงวาจาไพเราะหู     เปนที่จับใจ 
         ด่ืมดํ่าในหฤทัย     แลวปลอยขาพเจา     เพราะฟงวาจา 
         สุภาษติของนองท้ังสองน้ี.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ภณ  แปลวา กลาวอยู.  บทวา หทยงฺค 
แปลวา ดื่มด่ําในหฤทัย.  บทวา ภณ  ในคาถาท่ี  ๒ เทากับ  ภณมานา แปลวา 
เมื่อนองนางสุตตนากลาวอยู.  บทวา  สุตฺวา  ความวา  นายพรานน้ันฟงวาจา 
ของเน้ือท้ังสองเหลาน้ันแลว. 
         ลําดับนั้น  เมื่อมารดาบิดาพระโพธิสัตวจะอนุโมทนา  จึงกลาววา 
                ก็เราท้ังหลายเห็นลูกโรหนะมาแลว พากันชื่นชม 
         ยินดี   ฉันใด  ขอนายพรานพรอมดวยลูกเมีย  จงชื่นชม 
         ยินดี  ฉันนั้นเถิด.    
         ฝายนายพรานออกจากปาแลวไปสูราชตระกูล     ถวายบังคมพระราชา 
แลวยืน ณ  ทีส่มควรสวนขางหน่ึง.  พระราชาเห็นเขาแลวตรัสพระคาถาวา 
                แนะนายพราน  เจาไดบอกไววา  จะนาํเนื้อหรือ 
         หนังเนือ้มามิใชหรือ    เออก็เหตุอะไรเลา   เจาจึงไมนํา 
         เอาเน้ือหรือหนังเนือ้มา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา มิคจมมฺานิ ไดแก เน้ือหรือหนัง.  บทวา 
อาหรึ   แปลวา  จักนํามา.  ทานกลาวคําอธิบายไววา   ดูกอนพอพรานผูเจริญ  
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เจาไดกลาวไวอยางนี้มิใชหรือวา   เมื่อไมสามารถจะนําเนื้อมา   ก็จะนําหนังมา 
หรือเมื่อไมสามารถจะนําหนังมา  ก็จักนําขนมา  ดวยเหตุไร  เจาจึงมิไดนําเนื้อ 
หรือหนังของมันมาเลย. 
         นายพรานไดฟงพระดํารัสแลวกลาวคาถา  ความวา 
                เน้ือนั้นไดมาติดบวงเหล็กถึงมือแลว      แตมีเน้ือ 
         สองตัวไมไดติดบวง    มายืนอยูใกลเน้ือตัวน้ัน      ขา- 
         พระองคไดเกิดความสังเวชใจ           ความอศัจรรยใจ 
         ขนพองสยองเกลาวา   ถาเราฆาเน้ือตัวน้ี    เราจักตอง 
         ละทิ้งชีวิต   ในสถานท่ีนี้แหละในวันนี้ทีเดียว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อาคม   ความวา  ขาแตมหาราชเจา   ก ็
เนื้อน้ันมาสูเง้ือมมือ  ทั้งมาสูบวงที่ขาพระพุทธเจาดักไวดวย   ไดติดอยูในบวง 
นั้น.    บทวา      ตฺจ  มตฺุตา  อุปาสเร   ความวา  แตวาเนื้อสองตัวพนบวง 
ไปแลว  คือไมไดเขามาติดบวงเลย  ไดเขามายืนพิงเนื้อน้ันปลอบใจอยู.   บทวา 
อพฺภูโต   แปลวา  ไมเคยเปนมากอนเลย.    บทวา  อิมฺจาห    ตัดบทเปน 
อิม อห  แปลวา ก็ขาพระองคนั้น.  อธิบายวา  เมื่อเปนเชนนั้น    ขาพระองค 
ผูมีความสังเวชสลดใจ  ไดมีความปริวิตกน้ีวา   ถาเราจักฆาเนื้อน้ีเสีย   เราจัก 
ตองละท้ิงชีวิตในสถานที่นี้แหละในวันนี้ทีเดียว. 
         พระราชาสดับคําน้ันแลว  ตรัสวา 
                ดูกอนนายพราน   เนื้อนั้นเปนเชนไร   เปนเน้ือ 
         มีกรรมอยางไร   มสีีสรรอยางไร   มีศีลอยางไร   ทาน 
         จึงไดสรรเสริญเนื้อเหลาน้ันนัก.         
         พระราชาตรัสถามเชนนี้บอย ๆ  ดวยสามารถทรงพิศวงพระทัย.  
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         นายพรานไดฟงพระดํารัสนั้นแลว  กลาวคาถาความวา 
                เน้ือเหลาน้ันมีเขาขาว  ขนสะอาด  หนังเปรียบ 
         ดวยทองคํา เทาแดง  ตาสุกสะกาว เปนที่นารื่นรมยใจ.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  โอทาตสิงฺคา  ความวา  เนื้อเหลาน้ัน 
มีเขาเชนเดียวกับพวงเงิน.   บทวา  สุจพิาลา  ความวา  ประกอบดวยขนออน 
สะอาดเชนกับขนจามรี.    บทวา  โลหติกา  ความวา  เชนเดียวกับปลาโลมา 
และปลาวาฬแดง.  บทวา  ปาทา  ไดแก   ปลายกีบเทา.  บทวา     อฺชิตกฺขา 
ความวา     ประกอบดวยนัยนตามีประสาทท้ัง  ๕  หมดจด    เหมือนไลทาไว. 
         เมื่อนายพรานกราบทูลอยูอยางนี้แล      ไดวางโลมชาติทั้งหลายมีสี  
เหมือนทองของพระโพธิสัตว ไวในพระหัตถของพระราชา เมื่อจะประกาศสีกาย 
แหงเน้ือเหลาน้ัน    จึงกลาวคาถา  ความวา 
                ขาแตพระองคผูสมมติเทพ      เนื้อเหลาน้ันเปน 
         เชนนี้  เปนเน้ือมีธรรมเชนนี้  เปนเน้ือเลี้ยงมารดาบิดา 
         ขาพระพุทธเจา         จึงมิไดนําเนื้อเหลาน้ันมาถวาย 
         พระองค   พระเจาขา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มาตาเปติภรา  ความวา  เนื้อเหลาน้ัน 
ชวยกันเลี้ยงมารดาบิดาแกชราตาบอด   จึงชื่อวาต้ังอยูในธรรมเชนนี้.    บทวา 
น  เต   โส  อภิหารยุ  ความวา  พญาเนื้อน้ัน  ใคร ๆ ไมอาจจะนํามาเพ่ือ 
เปนเครื่องบรรณาการแกพระองคได. ปาฐะวา  อภิหารยึ  ดังน้ีก็มี.  ความก็วา 
ขาพระพุทธเจาหาไดนําพญาเนื้อน้ันมาถวาย    เพ่ือเปนบรรณาการแกพระองค 
ไม  คือมิไดนํามาเลย. 
         นายพรานกลาวพรรณนาคุณความดี      ของพระโพธิสัตวจิตตมฤค 
และนางมฤคีโปติกาชื่อสุตตนา    ดวยประการฉะน้ีแลว     กราบทูลวา    ขาแต  
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มหาราชเจา   ขาพระพุทธเจาอันพญาเน้ือน้ันใหขนของตนมาแลว    ใหศึกษา 
บทธรรมสั่งบังคับวา   ทานพึงต้ังอยูในฐานะเปนตัวแทนของเรา    แสดงธรรม 
ถวายพระราชเทวี  ดวยคาถาราชธรรมจรรยา  ๑๐ ประการเถิด. 
         พระราชาทรงสดับดังน้ันแลว ตรัสสั่งใหนายพรานน่ังเหนือราชบัลลงัก 
อันขจิตดวยรัตนะ  ๗  ประการ  พระองคเองกับพระบรมราชเทวี   ประทับนั่ง 
บนพระราชอาสนที่ตํ่า  ณ  ที่อันควรสวนขางหน่ึง   ทรงประคองอัญชลี  เชื้อ 
เชิญนายพราน. 
         เมื่อนายพรานนั้นจะแสดงธรรมถวาย  จึงทูลวา 
                ขาแตบรมขัตติยมหารา      ขอพระองคจงทรง 
         ประพฤติใหเปนธรรม   ในพระราชมารดาบดิา    ขาแต 
         องคราชันย     พระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว 
         จักไดไปสูสวรรค. 
                ขาแตบรมขัตติยมหาราช   ขอพระองคจงทรง 
         ประพฤติใหเปนธรรม    ในพระราชบุตร    และพระราช  
         ชายาท้ังหลาย     ขาแตองคราชันย   พระองคประพฤติ 
         ธรรมในโลกน้ีแลว  จักไดไปสูสวรรค. 
                ขาแตบรมขัตติยมหาราช     ขอพระองคจงทรง 
         ประพฤติใหเปนธรรม       ในมติรและอํามาตยทั้งหลาย 
         ขาแตองคราชันย          พระองคประพฤติธรรมในโลกนี ้
         แลว   จักไดไปสูสวรรค. 
                ขาแตบรมขัตติยมหาราช   ขอพระองคจงทรง 
         ประพฤติใหเปนธรรมในพาหนะ           และพลท้ังหลาย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 105 

         ขาแตองคราชันย  พระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้ 
         แลว   จักไดไปสูสวรรค. 
                ขาแตมหาราชเจา    ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ใหเปนธรรมในบานและนิคมทั้งหลาย        ขาแตองค  
         ราชันย          พระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว 
         จักไดไปสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชเจา    ขอพระองคจงทรงประ- 
         พฤติธรรม    ในแวนแควนและชนบทท้ังหลาย    ขาแต 
         องคราชันย    พระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว 
         จักไดไปสูสวรรค.  
                ขาแตพระมหาราชเจา          ขอพระองคจงทรง 
         ประพฤติใหเปนธรรม ในสมณะและพราหมณทั้งหลาย 
         ขาแตองคราชันย     พระองคทรงประพฤติธรรมในโลก   
         นี้แลว  จักไดไปสูสวรรค. 
                ขาแตมหาราชเจา       ขอพระองคจงทรงประพฤติ   
         ใหเปนธรรม  ในหมูมฤคและปกษีทั้งหลาย    ขาแตองค 
         ราชันย  พระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว    จัก  
         ไดไปสูสวรรค. 
                ขาแตมหาราชเจา      ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม   เพราะธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลว      ยอมนํา 
         สุขมาให      ขาแตองคราชันย      พระองคทรงประพฤติ 
         ธรรมในโลกน้ีแลว  จักไดไปสูสวรรค.  
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                ขาแตมหาราชเจา    ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม    พระอินทร    เทพยเจาท้ังหลายพรอมท้ังพระ- 
         พรหม   ไดเสวยทิพยสมบัติ    เพราะธรรมอนัประพฤติ 
         ดีแลว      ขาแตองคราชันย      ขอพระองคอยาไดทรง 
         ประมาทธรรม      ธรรมเหลาน้ันเปนวัตตบทในทศราช  
         ธรรมนั่นเอง   ขอนี้แล   เปนอนุสาสนีที่พร่ําสอนกันมา 
         กัลยาณชนมาซองเสพผูมีปญญา พระองคทรงประพฤติ 
         อยางน้ีแลว     จะไดไปสูไตรทิพยสถาน     ดวยประการ 
         ฉะนี้. 
         บุตรนายพรานแสดงธรรมดวยพุทธลีลา     โดยนิยามอันพระมหาสัตว 
ทรงแสดงแลวน่ันเอง     เหมือนเทวดาผูวิเศษยังแมน้ําในอากาศ     ใหตกลงมา 
ฉะน้ัน   ดวยประการฉะน้ี.  มหาชนยงัสาธุการใหเปนไปนับเปนพัน  ความแพ 
พระครรภของพระบรมราชเทวีก็ระงับไป     เพราะทรงสดับธรรมกถานั่นเอง. 
พระราชาทรงดีพระทัย    เมื่อจะทรงปูนบําเหน็จชุบเลี้ยงบุตรนายพราน    ดวย 
ยศใหญ  ไดตรัสพระคาถา ๓ คาถาความวา 
                ดูกอนนายพราน     เราใหทองคํา  ๑๐๐  แทง 
         กุณฑลแกวมณีอันมคีามาก     เตียงส่ีเหลี่ยมมสีีคลาย 
         ดอกสามหาว    และภรรยาผูทัดเทียมกันสองคน     กบั 
         โค  ๑๐๐ ตัวแกทาน เราจักปกครองราชสมบติัโดยธรรม 
         ทานเปนผูมีอุปการะแกเรามา   ดูกอนนายพราน   ทาน 
         จงเลี้ยงดูบุตรและภรรยาดวยกสิกรรม     พาณิชยกรรม 
         การใหกูหน้ี     และดวยการประพฤติเล้ียงชีพโดยสัมมา 
         อาชีวะเถิด  อยาไดกระทําบาปอีกเลย.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ถูล  ความวา    เราจักใหเครื่องประดับ 
คือมณีและแกวกุณฑลมีคามาก   แกทาน.  บทวา  จตุรสฺส ไดแก  บลัลังกสูง 
สี่เหลี่ยม  อธิบายวา มีดานศีรษะสูงส่ีเหลี่ยม. บทวา  อุมมฺารปุปฺผ   สริินฺนิภ 
ไดแก   บลัลงักที่สําเร็จดวยไมแกนสีดํา  ประกอบดวยโอภาส   มีรัศมีเชนเดยีว 
กับดอกสามหาว   เพราะลาดดวยเครื่องลาดสีเขียว.  บทวา  สาทิสิโย ความวา 
ทัดเทียมกันดวยรูปสมบัติ  และโภคสมบัติ. บทวา อุสภฺจ คว สต ความวา 
และเราจะใหโคฝูงรอยตัว   มีโคผูเปนหัวหนาแกทาน. 
         บทวา   กาเรสฺส    ความวา   เราจะไมยังทศพิธราชธรรมใหกําเริบ 
จักเสวยราชสมบัติโดยธรรมเทาน้ัน.    บทวา     พหุกาโร    เมสิ    ความวา 
แมทานก็ชื่อวาเปนผูมีอุปการะแกเรามากเพราะเปนผูต้ังอยูในฐานะเปนตัวแทน 
แหงพญาเนื้อตัวมีสีเหมือนทอง   แลวแสดงธรรมแกเรา   เราเปนผูอันทานให 
ประดิษฐานอยูในเบญจศีล  โดยนิยามดังพญาเนื้อกลาวแลวน่ันแล. 
         บทวา   กสิวณิชฺชา  ความวา  ดูกอนนายพรานผูสหาย เรามิไดเห็น 
พญาเนื้อ  ฟงแตถอยคําของพญาเนื้อเทาน้ัน     ยังต้ังอยูในเบญจศีลได   แมทาน 
ก็จงเปนคนมีศีลต้ังแตบัดนี้ไป    จงกระทํากสิกรรม    และพาณิชยกรรม  และ 
อิณทานกรรมอยางใดอยางหน่ึง.  บทวา  อฺุฉาจรยิา  ความวา อันเปนหลัก 
ของการครองชีพ  อธิบายวา  ทานจงเลี้ยงดูบุตรภรรยาของทาน  ดวยกสิกรรม  
และพาณิชยกรรมเปนตนนี้   อันเปนสัมมาอาชีวะเถิด  อยาไดกระทําบาปอีกเลย. 
         นายพรานฟงพระดํารัสของพระราชาแลว   กราบทูลวาขาพระพุทธเจา 
ไมมีความประสงคจะอยูครอบครองเรือน     ขอพระองคโปรดทรงอนุญาตการ 
บรรพชา  แกขาพระพุทธเจาดวยเถิด ครั้นไดพระบรมราชานุญาตแลว  ก็มอบ  
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ทรัพยสมบัติที่พระราชาทรงพระราชทานแกตน  แกบุตรภรรยา    แลวเขาไปสู 
หิมวันตประเทศ  บวชเปนฤาษี  ยังสมาบัติ  ๘ ใหบังเกิด    เปนผูมีพรหมโลก 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา. ฝายพระราชาทรงดํารงอยูในโอวาทของพระมหาสัตวเจา 
แลวทรงบําเพ็ญทางแหงสวรรคใหเต็มบริบูรณ     โอวาทของพระมหาสัตวนั้น 
ก็ดําเนินติดตอมาเปนเวลาพันป. 
         พระบรมศาสดา    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลวตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมในชาติกอน  พระอานนทก็ไดสละชีวิต  เพ่ือประโยชน 
แกเรา   ดวยประการอยางนี้เหมือนกัน    แลวทรงประชุมชาดกวา   นายพราน 
ในครั้งน้ันไดมาเปนพระฉันนะในบัดนี้    พระราชาไดมาเปนพระสารีบุตร 
พระเทวี   ไดมาเปนเขมาภิกษุณี     มารดาบิดาไดมาเปนตระกูลมหาราช 
สุตตนามฤคีไดมาเปนอุบลวรรณาเถรี    จิตตมฤคไดมาเปนพระอานนท  
เนื้อแปดหม่ืนไดมาเปนหมูสากิยราช สวนพญาเน้ือไดมาเปนเราตถาคตแล. 
                               จบอรรถกถาโรหนมิคชาดก  
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                           ๖. หังสชาดก  

 
                วาดวยหงสสุมุขะผูภักดี 
 
                [๒๑๒๔]  ฝูงหงสเหลาน้ัน    มีผิวกายอราม  งาม 
         เรืองรองดังทองคํา  ถูกภัยคุกคามแลว   มีตัวงอบินหนี  
         ไป  ดูกอนสุมุขะ  ทานจงหลบหลีกไปตามใจปรารถนา 
         เถิด. 
                หมูญาติทั้งหลายละท้ิงเราผูติดบวงไวผูเดียว    ไม 
         หวงใย     พากันบินหนีไป    ทานผูเดียว   จะมัวหวงอยู 
         ทําไม. 
                ดูกอนสุมุขะผูประเสริฐ        จะมัวพะวงอยูทําไม 
         ทานควรบินหนีเอาตัวรอด     เพราะความเปนสหายใน 
         เราผูติดบวงไมมี ทานหลบหลีกไปเสียเถิด อยายังความ 
         เพียรใหเส่ือมเสีย  เพราะความไมมีทุกขเลย  จงรีบบิน 
         หนีไปตามใจปรารถนาเถิด. 
                [๒๑๒๕]  ขาแตทาวธตรฐมหาราช      ถึงพระองค 
         จะถูกทุกขภัยครอบงํา     ขาพระพุทธเจาก็จกัไมละทิ้ง 
         พระองคไป      จักเปนหรือตายขาพระพุทธเจาก็จักอยู 
         รวมกบัพระองค.                                              
                [๒๑๒๖]  ดูกอนสุมุขเสนาบดี      ทานกลาวคําใด 
         คําน้ัน  เปนคําดีงามของพระอรยิเจา   อนึ่ง   เราเมื่อจะ 
         ทดลองทานดู  จึงพูดวาจงหลบไปเสีย.  
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                [๒๑๒๗]  ขาแตพระองคผูประเสริฐ    สูงสุดกวา 
         หงสทัง้หลาย  วิสัยปกษีทิชากร  สัญจรไปในอากาศ 
         ยอมบนิไปสูทาง  โดยท่ีมิใชทางได   พระองคไมทรง- 
         ทราบบวงแตที่ไกลดอกหรือ.   
                [๒๑๒๘]  คราวใดจะมีความเส่ือม   คราวนั้นเมื่อ 
         ถึงคราวจะสิ้นชีพ     สัตวแมจะติดบวงติดขายก็ยอมไม 
         รูสึก. 
                [๒๑๒๙]  ฝูงหงสเหลาน้ันมกีายอราม  งามเรือง 
         รอง  ดังทองคํา  ถูกภัยคุกคามแลว มีตัวงอ พากันบิน 
         หนีไป  ทานเทาน้ัน  ที่มัวพะวงอยู. 
                หงสเหลาน้ันกินและดื่มแลว    ก็พากันบินหนีไป 
         มิไดมคีวามหวงใย  บินไปสิ้น  กตั็วทานผูเดียวเทาน้ัน 
         เฝาพะวักพะวน. 
                หงสตัวน้ี   เปนอะไรกับทานหนอ     ทานพนแลว 
         จากบวง ทําไมจึงมาเปนหวงหงสผูติดบวงอยูเลา หงส  
         ทั้งหลายตางพากันทอดท้ิงไป   ไยเลาทานผูเดียว   จึง 
         มัวพะวงอยู. 
                [๒๑๓๐]  หงสตัวน้ัน   เปนราชาของเรา  เปนมิตร 
         สหายเสมอดวยชีวิตของเรา    เราจักไมทอดทิ้งทานไป 
         จนตราบเทาวันตาย. 
                [๒๑๓๑]  ทานปรารถนาจะสละชีวิต    เพราะเหตุ 
         แหงสหาย   เราก็จกัปลอยสหายของทานไป   ขอพญา 
         หงสจงไปตามความประสงคของทานเถิด.   
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                [๒๑๓๒]  ดูกอนนายพราน     วันนีข้าพเจาไดเห็น 
         พญาหงสผูเปนใหญ    ในหมูทชิาชาติพนจากบวงแลว 
         ยอมชืน่ชมยินดี ฉนัใด ขอทานพรอมกับหมูญาติทั้งปวง 
         จงชื่นชมยินดี   ฉนันั้นเถิด. 
                [๒๑๓๓]  (พญาหงสทูลวา)    พระองคผูทรงพระ- 
         เจริญทรงเกษมสําราญดีหรือ โรคพยาธิมิไดเบียดเบียน 
         พระองคหรือ รฐัสีมาอาณาจักรของพระองคนี้  สมบูรณ   
         ดีหรือ พระองคทรงปกครองประชาราษฎร      โดยธรรม 
         หรือ.  
                [๒๑๓๔]  (พระราชาตรัสตอบวา)        ดูกอนพญา- 
         หงส เราเกษมสําราญดี   ทั้งโรคพยาธิก็มิไดเบียดเบียน 
         รัฐสมีาอาณาจักรของเราน้ี    ก็สมบูรณดี    เราปกครอง 
         ราษฎรโดยธรรม. 
                [๒๑๓๕]  (พญาหงสทูลวา)    โทษผิดบางประการ 
         ในหมูอํามาตยราชเสวกท้ังหลายของพระองค  ไมมีอยู 
         หรือ         หมูศัตรหูางไกลจากพระองคเหมือนเงาท่ีไม- 
         เจริญดานทิศทักษิณอยูหรือ. 
                [๒๑๓๖]  (พระราชาตรัสตอบวา)        โทษผิดบาง 
         ประการในหมูอํามาตยราชเสวกท้ังหลายของเรา  แม 
         นอยหนึ่งไมมีเลย       อนึ่ง     หมูศัตรูหางไกลจากเรา 
         เหมือนเงายอมไมเจริญทางดานทิศทักษิณ  ฉะนั้น.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 112 

                [๒๑๓๗]  (พญาหงสทูลวา)    พระมเหสขีองพระ- 
         องค   มิไดทรงประพฤติลวงละเมิดพระทัย   ทรงเชื่อฟง 
         ทรงปราศรัยนารัก    พรักพรอมไปดวยบุตรสมบัติ   รูป 
         สมบัติ  และยศสมบติั      ยังเปนที่โปรดปรานของพระ- 
         องคอยูหรือประการใด.  
                [๒๑๓๘]  (พระราชาตรัสตอบวา)      พระมเหส ี
         ของเราเปนเชนนั้น       ทรงเชื่อฟง      มิไดคิดนอกใจ 
         ทรงปราศัยนารัก    พรักพรอมไปดวยบุตรสมบัติ  รูป 
         สมบัติ  และยศสมบติั   เปนที่โปรดปรานของเราอยู. 
                [๒๑๓๙]  (พญาหงสทูลวา)     พระราชโอรสของ 
         พระองคมีจํานวนมาก  ทรงอุบัติมาเปนศรีสวัสด์ิ   ใน 
         รัฐสมีาอันเจริญ  ทรงสมบูรณดวยปรีชา  เฉลียวฉลาด 
         ตางพากันบันเทิงรื่นเริงพระทัย แตที่นั้นๆอยูแลหรือ. 
                [๒๑๔๐]  (พระราชาตรัสตอบวา)     ดูกอนพญา- 
         หงสธตรฐ    เราชื่อวา      มบีุตรมากถึง    ๑๐๑    องค  
         ขอทานไดโปรดชี้แจงกิจท่ีควรแกบุตรเหลาน้ันดวยเถิด 
         เธอเหลาน้ัน    จะไมดูหมิ่นโอวาทคําสอนของทานเลย. 
                [๒๑๔๑]  แมถาวา      กุลบุตรเปนผูเขาถึงชาติกํา- 
         เนิด  หรือวินัย   แตกระทําความเพียรในภายหลัง   เมื่อ 
         ธุรกิจเกิดขึ้น   ยอมตองจมอยูในหวงอันตราย. 
                ชองทางรั่วไหลแหงโภคสมบัติเปนตน       ก็จะเกิด 
         ขึ้นอยางใหญหลวง  กับกุลบุตรผูมีปญญาออนงอนแงน  
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         นั้น    กุลบุตรน้ันยอมเห็นไดแตรูปท่ีหยาบ  ๆ  เหมือน 
         ความมดืในราตรีฉะนั้น. 
                กุลบุตรผูประกอบความเพียรในสิ่งอันไมเปน 
         สาระ   วาเปนสาระ   ยอมไมประสบความรูเลยทีเดียว 
         ยอมจะจมลงในหวงอันตรายอยางเดียว เหมือนกวางวิ่ง 
         โลดโผนไปในซอกผาตกจมเหวลงไปในระหวางทาง 
         ฉะนั้น.  
                ถึงหากวานรชนจะเปนผูมีชาติเลวทราม    แตเปน 
         ผูมีความขยันหมั่นเพียร  มีปญญาประกอบดวยอาจาระ 
         และศีล     ยอมรุงเรอืงสุกใส   เหมือนกองไฟในยาม 
         ราตรีฉะน้ัน. 
                ขอพระองคทรงทําขอนั้นนั่นแลใหเปนขอเปรียบ 
         เทียบ   แลวจงใหพระโอรสดํารงอยูในวิชา  กุลบุตรผูม ี
         ปญญายอมงอกงามขึ้น ดังพืชในนางอกงามขึ้น เพราะ 
         น้ําฝนฉะน้ัน. 
                                 จบหังสาชาดกท่ี   ๖  
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                                     อรรถกถาหังสชาดก  

 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ 
การสละชีวิตของพระอานนทเถระนั่นแล    ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตน 
วา  เอเต  หสา  ปกฺกมนฺติ   ดังน้ี. 
         ความพิสดารวา   แมในครั้งน้ัน     เมื่อภิกษุทั้งหลายกลาวสรรเสริญคุณ 
ของพระอานนทเถระอยู   ณ  โรงธรรมสภา    พระบรมศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ  ?    เมื่อภิกษุ 
เหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบแลว   ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย   ใชแตในบัดนี้เทาน้ัน 
ก็หามิได     แมในชาติปางกอน       อานนทก็เคยสละชีวิตเพ่ือประโยชนแกเรา 
เหมือนกัน   แลวทรงนําอดีตนิทานมาแสดง  ดังตอไปนี้. 
         ในอดตีกาล  มีพระราชาทรงพระนามวา พหุปุตตกะ เสวยราชสมบัติ  
อยู ในพระนครพาราณสี.    พระนางเทวีทรงพระนามวา   เขมา    ไดเปนพระ- 
อัครมเหสีของพระองค.    กาลครั้งน้ัน      พระโพธิสัตวเจาบังเกิดในกําเนิดพญา 
หงสทอง  มีหงสเกาหมื่นเปนบริวาร   อาศัยอยู   ณ  จิตตกูฏบรรพ.    แมใน 
คราวนั้น     พระบรมราชเทวีก็ทรงพระสุบินนิมิต    โดยนัยที่กลาวมาแลวน่ันเอง 
จึงกราบทูลการที่จะทรงสดับธรรมเทศนาของพญาหงสทอง      และความแพ 
พระครรภแกพระราชา.   แมพระราชาก็ตรัสถามเสวกามาตยวา ชื่อวาหงสทองมี 
อยูที่ไหน ก็แลครั้นทรงสดับวา    อยูทีจิ่ตตกูฏบรรพ     จึงมีพระบรมราชโองการ 
ใหขุดสระข้ึน   ขนานนามวา เขมาโบกขรณี แลว   เพาะพันธุธัญชาติ    สําหรับ  
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เปนอาหารแหงสุวรรณหงสมีประการตางๆ ใหประกาศโฆษณาพระราชทานอภัย 
แกฝูงหงสทั้งหลาย ในมุมสระทั้ง  ๔ แลว  แตงบุตรนายพรานคนหนึ่งไวใหคอย 
จับหงสทั้งหลาย.      ก็แลอาการท่ีพระเจาพหุปุตตกะทรงแตงต้ังนายพรานไวดัก 
หงสก็ดี   สภาวะท่ีนายพรานคอยตอนหงสใหลงสระนั้นก็ดี   อาการที่กําหนดดัก 
บวงไวในเวลาท่ีพญาหงสทองมา  แลวกราบทูลใหพระราชาทรงทราบก็ดี อาการ 
ที่กําหนดพระมหาสัตวติดบวงก็ดี กิรยิาที่สุมุขหงสเสนาบดี  ไมเห็นมหาสัตวมา 
ในฝูงหงสทั้ง ๓ เหลาน้ันแลวยอนกลบัไปดูก็ดี     ขอความท้ังปวงน้ี    จักมแีจง 
ในมหาหังสชาดก แมในชาดกน้ี    พระมหาสัตวเจาครั้นติดบวงคันแรว   จึงทอด 
ตัวลงกับหลักบวงนั่นเอง ชูคอแลดูทางที่หมูหงสบินไป ไดเห็นสุมุขหงสเสนาบดี 
บินกลับมา    จึงดําริวา     ในเวลาท่ีสุมุขหงสมาถึงแลว    เราจักลองใจดู    เมื่อ 
สุมุขหงสเสนาบดีมาถึงแลว จึงกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา 
                ฝูงหงสเหลาน้ัน       มีผิวกายอรามงามเรืองรอง 
         ดังทองคํา ถูกภัยคุกคามแลว  มีตัวงอบินหนีไป  ดูกอน 
         สุมขุะ  ทานจงหลบหลีกไปตามใจปรารถนาเถิด. 
                หมูญาติทั้งหลายละท้ิงเราผูติดบวงไวผูเดียว  ไม 
         หวงใย   พากันบินหนีไป   ทานผูเดียว    จะมวัหวงอยู 
         ทําไม. 
                ดูกอนสุมุขะ   ผูประเสริฐ     จะมัวพะวงอยูทําไม 
         ทานควรบินหนีเอาตัวรอด     เพราะความเปนสหายใน 
         เราผูติดบวงไมมี    ทานหลบหลีกไปเสียเถิด     อยายัง 
         ความเพียรใหเสื่อมเสีย   เพราะความไมมีทกุขเลย  จง 
         รีบบินหนีไปตามใจปรารถนาเถิด.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ภยเมริตา   ความวา  อันภัยเผชิญหนา 
คือถูกภัยคุกคาม  และหว่ันไหวเพราะภัย. 
         พระมหาสัตวเรียกฝูงหงสนั้นแหละ    แมดวยคําท้ังสองวา    หริตฺตจ 
เหมวณฺณ.  ดวยบทวา  กาม  นี ้ พระมหาสัตวกลาวหมายความวา    ดกูอน 
สุนทรมุขเสนาบดี    ผูมีผิวงามดังทองคํา     ทานจงหลบหลีกเอาตัวรอดไปเถิด 
ประโยชนอะไรดวยการหวนยอนกลับมาในท่ีนี้.    บทวา    โอหาย   ความวา 
ละทิ้งเราไวผูเดียวไมเหลียวแล  บินหนีไป.   บทวา  อนเปกฺขมานา  ความวา 
หมูญาติของเราแมเหลาน้ัน    ไมสนใจเหลียวแลดูเราเลย   บินหนีไป     บทวา 
ปเตว   แปลวา  โดดหนีไปทีเดียว.   บทวา   มา  อนีฆาย   ความวา     ทาน 
ไปจากท่ีนี่แลว     อยาละเลยความเพียรเสีย     เพราะเหตุที่ทานไดเปนผูนิราศ 
ปราศจากทุกข  อันจะพึงถึงนี้เลย.   
         ลําดับนั้น      หงสสุมุขเสนาบดี    จับอยูที่หลังเปลือกตม    กลาวคาถา 
ความวา 
                ขาแตทาวธตรฐมหาราช        ถึงพระองคจะถูก  
         ทุกขภยัครอบงํา ขาพระพุทธเจาก็จักไมละทิ้งพระองค  
         ไป  จักเปนหรือตาย  ขาพระพุทธเจา   ก็จักอยูรวมกับ 
         พระองค. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา ทุกขฺปเรโต  ความวา  ขาแตมหาราชเจา 
ถึงแมพระองคจะมีมรณทุกขคุกคามอยูเฉพาะหนา     ขาพระพุทธเจาจะไมละทิ้ง 
พระองคไปเสียแมดวยเหตุเพียงเทาน้ีเทาน้ัน.     เมื่อหงสสุขุมเสนาบดี    เปลง 
สีหนาทอยางนี้แลว   ทาวธตรฐมหาราช  กลาวคาถาความวา  
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                ดูกอนสุมุขเสนาบดี     ทานกลาวคําใด    คําน้ัน 
         เปนคําดีงามของพระอริยเจา  อน่ึง  เราเมื่อจะทดลอง 
         ทานดู  จึงพูดวา  จงหลบไปเสีย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา เอตทริยสฺส  ความวา ทานกลาวคําใดวา 
จะไมทิ้งเราไป    คําน้ันเปนคาดี    อุดมสมเปนคําของพระอริยเจา   ผูถึงพรอม 
ดวยอาจาระ. บทวา  ปตฺเต  ต  ความวา อน่ึง เราไดกลาวอยางนี้  ใชวามีความ 
ประสงคจะละทิ้งทานก็หามิได   ที่แทตองการจะทดลองใจทาน   จึงไดแกลงพูด 
คําวา  ไปเสียเถิด   อธิบายวา  ไดกลาวคําวา   ทานจงบินไปเสีย. 
         เมื่อหงสทั้งสองเหลาน้ัน    กําลังสนทนากันอยูนั่นเอง    บตุรของนาย 
พรานถือไมว่ิงมาโดยเร็ว.    สุมุขเสนาบดี     จึงพูดปลอบใจทาวธตรฐมหาราช 
พลางผินหนาไปหานายพราน   บินไปทําความเคารพ   แลวกลาวสรรเสริญคุณ 
ของพญาหงส.  ทันใดนัน้เอง  บุตรนายพรานไดมีจิตออนลง หงสสุมุขเสนาบดี 
รูวา   บุตรนายพรานมีจิตออนลงแลว    จึงบินกลับไปยืนปลอบใจพญาหงสอยู. 
ฝายบุตรนายพราน  เขาไปหาพญาหงส  แลวกลาวคาถาที่  ๖ ความวา 
                ขาแตพระองคผูประเสริฐสูงสุดกวาหงสทั้งหลาย 
         วิสัยปกษีทิชากร สญัจรไปในอากาศ ยอมบินไปสูทาง 
         โดยท่ีมิใชทางได     พระองคไมทรงทราบบวงแตที่ไกล  
         ดอกหรือ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อปเทน ปท  ความวา  ดูกอนมหาราช 
ทิชาชาติ    สญัจรไปในอากาศเชนทาน    ยอมนําทางในอากาศ    อันมิใชทาง 
บินไปได.  บทวา  น  พุชฌฺิ  ความวา  บุตรนายพรานถามวา  ทานมีสภาพ 
เห็นปานน้ี   ไยจึงไมเฉลียวใจ  คือไมรูวามีบวงนี้แตที่ไกลเลา.  
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พระมหาสัตวตอบวา. 
                คราวใดจะมีความเสื่อม  คราวนั้นเมื่อถึงคราวจะ 
         สิ้นชีพ  สัตวแมจะติดบวงติดขาย  ก็ยอมไมรูสึก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ยทา ปราภโว ความวา ดูกอนนายพราน 
ผูสหาย ความเสื่อมคือความไมเจริญ  ไดแกความพินาศ  จะมีในกาลใด  กาลน้ัน  
เมื่อถึงคราวส้ินชีวิต    แมสัตวจะติดขาย  ติดบวง  ก็ยอมจะรูไมได. 
         นายพรานชื่นชมยินดีถอยคําของพญาหงส     เมื่อจะสนทนากับหงส 
สุมุขเสนาบดี  จึงกลาวคาถา ๓  คาถา  ความวา    
                ฝูงหงสเหลาน้ัน     มีกายอรามงามเรืองรองดัง 
         ทองคํา    ถูกภัยคุกคามแลว    มตัีวงอพากันบินหนีไป 
         ทานเทาน้ันมัวพะวงอยู. 
                หงสเหลาน้ันกินและดื่มแลว   ก็พากันบนิหนีไป 
         มิไดมคีวามหวงใยบินไปสิ้น       ก็ตัวทานผูเดียวเทาน้ัน  
         เฝาพะวักพะวน. 
                หงสตัวน้ีเปนอะไรกับทานหนอ     ทานพนแลว 
         จากบวง  ทําไมจึงมาเปนหวงหงสผูติดบวงอยูเลา  หงส 
         ทั้งหลายตางพากันทอดท้ิงไป    ไยเลาทานผูเดียว    จึง 
         มัวพะวงอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ตฺวฺเจน  ความวา  นายพรานถามวา 
ไยทานจึงมัวพะวงอยูกับพญาหงส.  บทวา  อุปาสสิ  แปลวา  ยงัจะเขาไปใกล. 
         หงสสุมุขเสนาบดีกลาววา 
                หงสตัวน้ันเปนราชาของเรา       เปนมติรสหาย 
         เสมอดวยชีวิตของเรา   เราจักไมทอดทิ้งทานไป    จน 
         ตราบเทาวันตาย.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ยาว   กาลสฺส   ปริยาย   ความวา 
ดูกอนบุตรนายพราน     เราจักไมทอดท้ิงพญาหงสนั้นเลย     จนกวาจะถึงท่ีสุด 
กาลส้ินชีวิต. 
         นายพรานไดฟงดังนั้น     มีจิตเลื่อมใส  คิดวา  ถาเราจักประพฤติผิดใน 
หงสทองผูสมบูรณดวยศีลเหลาน้ันอยางนี้      แมแผนดินก็จะพึงใหชองแกเรา 
ประโยชนอะไรดวยยศศักดิ์    ทรัพยสมบัติที่เราจักไดจากสํานักพระราชา    เรา 
จักปลอยพญาหงสนั้นไป  ดังน้ีแลว    กลาวคาถาความวา 
                ทานปรารถนาจะสละชีวิต    เพราะเหตุแหงสหาย 
         เราก็จกัปลอยสหายของทานไป  ขอพญาหงสจงไปตาม 
         ความประสงคของทานเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  โย  จ  ตฺว   เทากับ    โย   นาม   ตฺว 
แปลวา  ข้ึนชื่อวา  ทานผูใด.  บทวา  โส  โยค  อห  แปลวา  เรานั้น.  อธิบาย 
วา พญาหงสนี้  จะเปนไปตามอํานาจความประสงคของทาน  คือจงอยูในสถานท่ี 
แหงเดียวกับทานเถิด. 
         ก็แล    นายพรานครั้นกลาวอยางนี้แลว      กป็ลดทาวธตรฐออกจาก 
หลักบวง  นาํไปยังขอบสระ  แกบวงออกแลวชําระลางโลหิต   ดวยจิตออนโยน 
ไปดวยกรุณา      แลวจัดแจงตบแตงเสนเอ็นเปนตน       ใหเรียบรอยเปนอันดี 
ดวยอํานาจมุทุจิตของนายพราน  และดวยอานุภาพแหงบารมี  ที่พระมหาสัตว 
บําเพ็ญมา   เทาท่ีมีบาดแผล    ก็มีหนังและขนงอกข้ึนในขณะน้ัน.   แมริ้วรอย 
ที่บวงผูกพัน    ก็ไมปรากฏ.   หงสสุมุขเสนาบดีแลดูพระโพธิสัตวแลวมีจิตยินดี 
เมื่อจะกระทําอนุโมทนา  จึงกลาวคาถาความวา 
                ดูกอนนายพราน   วันนีข้าพเจาไดเห็นพญาหงส 
         ผูเปนใหญในหมูทชิาชาติ พนจากบวงแลว ยอมชื่นชม  
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         ยินดี   ฉันใด  ขอทานพรอมกับหมูญาติทั้งปวง  จงชื่น 
         ชม  ยนิดี  ฉันนั้นเถิด. 
         นายพรานไดฟงดังนั้นแลว  กลาววา  ขาแตเจา เชิญทานท้ังสองไปเถิด. 
ลําดับนั้น     พระมหาสัตวจึงถามนายพรานนั้นวา    ดูกอนสหาย   ทานมาดักเรา 
เพ่ือประโยชนของตัว   หรือมาดักโดยอาณัติของผูอ่ืน    เมื่อนายพรานบอกเหตุ 
นั้นแลว     จึงไตรตรองทบทวนดูวา    เราจากที่นี้ไปยังจิตตกูฏบรรพตทีเดียวดี 
หรือวาไปสูพระนครดี   ดังน้ีแลว    ตกลงใจวา  เมื่อเราไปพระนคร   แมบุตร 
นายพรานก็จะไดทรัพยสมบัติ    แมความแพพระครรภของพระเทวีก็จะระงับ 
มิตรธรรมของสุมุขเสนาบดีก็จักปรากฏ    กําลังแหงญาณของเราก็จักปรากฏ 
เหมือนกัน     ทั้งเราจักไดสระเขมาโบกขรณี    เปนที่ใหอภัยแกปกษีทั้งหลาย 
การท่ีเราไปสูพระนครของพระเจาพาราณสีนั้นดีแน   ดังนี้แลว    จึงกลาวกะ 
นายพรานวา    ดูกอนนายพราน    ทานจงเอาเราทั้งสองใสหาบ    นําไปเฝายัง 
สํานักของพระราชาเถิด ถาหากวาพระราชาจะทรงพระเมตตาโปรดปลอยพวกเรา 
ไซร  พระองคก็จักโปรดปลอยพวกเราไปเอง.  นายพรานกลาวชี้แจงวา  ขาแต 
ทานผูเปนเจา   ข้ึนชื่อวาพระราชาท้ังหลายรายกาจนัก  ทานทั้งสองจงไปเสียเถิด 
พญาหงสกลาววา   แมนายพรานเชนทาน    พวกเรายังทําใหใจออนลงได  อัน 
การท่ีจะใหพระราชาทรงโปรดปราน   เปนภารธุระของขาพเจา   สหาย   จงนํา 
พวกเราไปเฝาเถิด.  นายพรานก็ไดทําตามน้ันทุกประการ.  พระราชาทอดพระ- 
เนตรเห็นหงสทั้งสองเทานั้น     ก็เกิดความชื่นชมโสมนัส   โปรดใหหงสทั้งสอง 
พักจับอยูที่ต่ังทอง   พระราชทานขาวตอกคลุกน้ําผ้ึงใหดื่มน้ําเจือดวยนํ้าผ้ึงแลว 
ทรงประคองอัญชลีตรัสวิงวอนขอใหแสดงธรรมกถา  พญาหงสรูชัดวา  พระเจา 
พาราณสีทรงยินดีใครจะทรงธรรม   จึงมีความยินดีไดทําปฏิสันถารข้ึนกอน. 
คาถาสนทนาโตตอบระหวางพญาหงสกับพระราชา  มลีาํดับดังตอไปนี้   
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                (พญาหงสทูลวา)           พระองคผูทรงพระเจริญ 
         ทรงเกษมสําราญดีหรือ        โรคาพยาธิมิไดเบียดเบียน 
         พระองคหรือ รฐัสีมาอาณาจักรของพระองคนี้  สมบูรณ  
         ดีหรือ      พระองคทรงปกครองประชาราษฎรโดยธรรม 
         หรือ. 
                (พระราชาตรัสตอบวา)     ดูกอนพญาหงส     เรา 
         เกษมสาํราญดี ทั้งโรคาพยาธิก็มิไดเบียดเบียน  รฐัสีมา 
         อาณาจักรของเรานี้    ก็สมบูรณดี   เราปกครองราษฏร 
         โดยธรรม. 
                (พญาหงสทูลวา)    โทษผิดบางประการในหมูอํา- 
         มาตยราชเสวกท้ังหลายของพระองค   ไมมีอยูหรือ   หมู 
         ศัตรูหางไกลจากพระองค        เหมือนเงาท่ีไมเจริญดาน 
         ทิศทักษิณอยูแลหรอื. 
                (พระราชาตรัสตอบวา)     โทษผิดบางประการใน 
         หมูอํามาตยราชเสวกท้ังหลายของเราแมนอยหน่ึงไมม ี 
         เลย  อนึ่ง  หมูศัตรกู็หางไกลจากเรา     เหมอืนเงายอม 
         ไมเจรญิทางดานทิศทักษิณฉะนั้น. 
                (พญาหงสทูลวา)   พระมเหสีของพระองค    มิได 
         ทรงประพฤติลวงละเมิดพระทัย      ทรงเชื่อฟง      ทรง 
         ปราศรยันารัก  พรักพรอมไปดวยบุตรสมบัติ  รูปสมบัติ 
         และยศสมบัติ        ยงัเปนที่โปรดปรานของพระองคอยู 
         หรือประการใด.     
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                (พระราชาตรัสตอบวา)   พระมเหสขีองเราเปน 
         เชนนั้น   ทรงเชื่อฟงมิไดคิดนอกใจ   ทรงปราศรัยนารัก 
         พรักพรอมไปดวยบุตรสมบัติ  รูปสมบัติ  และยศสมบัติ 
         เปนที่โปรดปรานของเราอยู.  
                (พญาหงสทูลวา)     พระราชโอรสของพระองค 
         มีจํานวนมาก    ทรงอุบัติมาเปนศรีสวัสด์ิในรัฐสีมาอัน 
         เจริญ  ทรงสมบูรณดวยปรีชาเฉลียวฉลาด  ตางพากัน 
         บันเทิง  รื่นเริงพระทัย  แตที่นั้น   ๆ อยูแลหรอื. 
                (พระราชาตรัสตอบวา)     ดูกอนพญาหงสธตรฐ 
         เราชื่อวา   มีบุตรมากถึง  ๑๐๑   องค    ขอทานไดโปรด 
         ชี้แจงกจิท่ีควรแกบตุรเหลาน้ันดวยเถิด      เธอเหลาน้ัน 
         จะไมดูหมิ่นโอวาทคําส่ังสอนของทานเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   กุสล   ไดแก   ความเปนผูไมมีโรค. 
บทวา  อนามย  นี้  เปนไวพจนของบทวา   กุสล  นั่นแหละ.  บทวา  ผีต 
ความวา    พญาหงสทูลถามวา    (พระโรคมิไดเบียดเบียนหรือ)    แวนแควน 
 ี้ของพระองคกวางขวาง  มีภิกษาหาไดงาย  ทั้งพระองคทรงอนุศาสนพร่ําสอน 
ชาวแวนแควนโดยธรรมบางหรือ ?  บทวา  โทโส   แปลวา  ความผิด.  
         บทวา  ฉายา  ทุกฺขณิโตริว  ความวา  เงามีหนาตรงตอทิศทักษิณ 
ยอมไมเจริญฉันใด     พวกอมิตรไพรีของพระองคยอมไมเจริญฉันนั้น     หรือ 
ประการใด ?  บทวา  สาทิสี   ความวา   ก็พระมเหสีของพระองคผูทัดเทียมกัน 
ดวยชาติสมบัติ   โภคสมบัติ  และโคตรตระกูล   ประเทศเห็นปานนี้   มิไดทรง 
ประพฤตินอกพระทัย.    บทวา    อสสฺวา    แปลวา   เชื่อถอยฟงคํา.   บทวา  
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ปุตฺตรูปยสูเปตา ความวา  พรักพรอมดวยบุตรสมบัติ   รูปสมบัติ   และยศ  
สมบัติ.  
         บทวา  ปฺาชเวน  ความวา   พญาหงสทูลถามวา  พระราชโอรส 
ทรงยังปญญา   ใหแลนไป  ดวยกําลังปญญาแลวสามารถเพ่ือจะวินิจฉัยกิจการ 
นั้น  ๆ ได.  บทวา  สมฺโมทนฺติ ตโต  ตโต ความวา  พระราชโอรสเหลาน้ัน  
ยังพากันทรงบันเทิงอยูในท่ีประกอบกิจการน้ัน ๆ  หรือประการใด. 
         บทวา  มยา  สุตา  ความวา  พระราชตรัสตอบวา  โอรสท้ังหลาย 
ปรากฏแลวเพราะเรา  ทั้งโลกก็เรียกเราวา  พระเจาพหุปุตตกราช  คือพูดกันวา 
โอรสเหลาน้ันเปนผูมีกิตติศัพทฟุงขจรไป   เพราะเราวา  อาศัยเราแพรหลายเกิด 
ปรากฏดวยประการฉะน้ี.  บทวา  เตส  ตฺว  กิจจฺมกฺขาห ิ  ความวา  ทาน 
โปรดชี้แจงกิจท่ีควรทําแกโอรสเหลาน้ันของเราดวยวา   ราชโอรสทั้งหลายจงทํา 
สิ่งน้ี ๆ.  บทวา  นาวรุชฌนฺติ    นี้พระราชาตรัสโดยพระประสงควา  จงให 
โอวาทแกโอรสของเราเหลาน้ัน    ดังน้ีทีเดียว. 
         พระมหาสัตวทรงสดับพระดํารัสนั้นแลว    เมื่อจะถวายโอวาทแกพระ- 
โอรสเหลาน้ัน   ไดกลาวคาถา ๕ คาถา  ความวา 
                แมถาวากุลบุตรเปนผูเขาถึงชาติกําเนิดหรือวินัย 
         แตกระทําความเพียรในภายหลัง      เมื่อธุรกจิเกิดขึ้น 
         ยอมตองจมอยูในหวงอันตราย. 
                ชองทางรั่วไหลแหงโภคสมบัติเปนตน      ก็จะเกิด 
         ขึ้นอยางใหญหลวง    กับกุลบุตรผูมีปญญางอนแงนนั้น  
         กุลบุตรนั้นยอมมองเห็นไดแตรูปท่ีหยาบ  ๆ       เหมือน 
         ความมดืในราตรีฉะนั้น.    
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                กุลบุตรผูประกอบความเพียรในสิ่งอันไมเปน 
         สาระวาเปนสาระ    ก็ยอมไมประสบความรูเลยทีเดียว 
         ยอมจะจมลงในหวงอันตรายอยางเดียว    เหมอืนกวาง 
         วิ่งโลดโผนไปในซอกผา        ตกจมเหวลงไปในระหวาง 
         ทางฉะน้ัน. 
                ถึงหากวา    นรชนจะเปนผูมีชาติเลวทราม    แต 
         เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร     มีปญญา   ประกอบดวย 
         อาจาระและศีล    ยอมจะรุงเรือง     สุกใสเหมือนกองไฟ 
         ในยามราตรี  ฉะนัน้. 
                ขอพระองคทรงทําขอนั้นนั่นแลใหเปนขอเปรียบ 
         เทียบ   แลวจงใหพระโอรสดํารงอยูในวิชา     กุลบุตรผูม ี
         ปญญายอมงอกงามขึ้น     ดังพืชในนางอกงามขึ้นเพราะ 
         น้ําฝน  ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วินเยน  วา  ไดแกอาจาระ.   มรรยาท. 
บทวา  ปจฺฉา   กุรุเต   โยค   ความวา   หากวากุลบุตรใดไมทําการประกอบ 
คือความเพียรในการศึกษาศิลปวิทยาที่ควรศึกษา  ในเวลาท่ียังเปนเด็ก  ทําการ 
ศึกษาตอภายหลังคือเมื่อเวลาแก  กลุบตุรเห็นปานน้ีนั้น    ยอมจมลงในทุกขหรือ 
อันตรายเห็นปานน้ันในภายหลัง    คือไมสามารถเพ่ือจะชวยเหลือตนเองได. 
บทวา  ตสฺส  สหีรปฺสฺส  ความวา เพราะกุลบุตรนั้นไมไดรับการศึกษา 
แตนั้น     (ความเส่ือมโภคสมบัติจึงเกิด)   แกเขาผูมีปญญาไมแนนอน  มีความรู 
ไมมั่นคง.  บทวา  วิวโร    ไดแก   ชองคือความเส่ือมแหงโภคสมบัติเปนตน. 
บทวา  รตฺติมนฺโธ     ไดแก   ความมืดบอดในราตรี.  ทานกลาวอธิบายไวดังนี้   
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ความมืดในราตรี  คือความมืดบอดในราตรี   ยอมเห็นไดแตรูปหยาบ ๆ อยาง- 
เดียว  โดยแสงพระจันทรเปนตนในราตรี  ไมสามารถจะเห็นรูปละเอียด ๆ ได 
ฉันใด กุลบุตรผูไมไดรับการศึกษา   มีปญญางอนแงนฉันนั้น     เมื่อภัยอยางใด 
อยางหน่ึงเกิดข้ึนแลว   ยอมไมสามารถจะเห็นกิจการอันละเอียดสุขุมได  เห็นได 
เฉพาะกิจการท่ีหยาบๆ ฉะน้ัน เพราะฉะนั้นควรท่ีจะโปรดใหพระโอรสทั้งหลาย 
ของพระองค   เลาเรียนศึกษา    ในเวลาท่ีพระโอรสยังทรงพระเยาวทีเดียว. 
         บทวา  อสาเร    ไดแก   ในเวทสมัยอันติดตอในโลก    อันไรสาระ. 
บทวา    สารโยค ฺู    ความวา    สําคัญวา   ลัทธสิมัยนี้ประกอบดวยสาระ. 
บทวา มตึ  นเตฺวว  วินฺทติ  ความวา   แมจะศึกษามากมาย  ยอมไมไดปญญา 
ความรอบรูเลย.  บทวา  คิริทุคฺคสฺมึ   ความวา   เปรียบเหมือนกวางเดินทาง 
มาสูสถานที่อยูของตน  สําคัญที่อันไมราบเรียบวาราบเรียบ    ว่ิงโลดโผนไปใน 
ซอกผาโดยกําลังเร็ว   ยอมตกหวงเหวจมลงไปในระหวาง หาถึงที่อยูไม  ฉันใด 
กุลบุตรผูเห็นปานน้ีนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน   เลาเรียนลัทธิพระเวทยอันเนื่องใน 
โลกอันไรสาระดวยความสําคัญวาเปนสาระ   ยอมจะถึงความพินาศใหญ  เพราะ 
ฉะน้ัน  พระองคโปรดใหพระโอรสทั้งหลายของพระองคศึกษาประกอบในกิจ 
ทั้งหลายอันเน่ืองดวยประโยชน  นําความเจริญมาให. 
         บทวา นิเส  อคฺคีว ความวา ขาแตมหาราชเจา  คนเราแมจะเกิดใน 
กําเนิดตํ่าทราม  แตเปนผูสมบูรณดวยคุณสมบัติ    มีความขยันหม่ันเพียรเปนตน 
ยอมสวางไสวไดเหมือนกองไฟ  ในราตรีฉะน้ัน.  บทวา   เอต  เว  ความวา 
พระองคโปรดทําการเปรียบเทียบความมืดในราตรี   กับกองไฟท่ีขาพเจากราบ- 
ทูลมา   แลวใหโอรสทั้งหลายของพระองคดํารงอยูในวิชาความรู คือ โปรดให  
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ประกอบในสิกขาทั้งหลาย    อันควรแกการศึกษาเถิด   เพราะกุลบุตรผูประกอบ 
ดวยวิชาอยางนี้แลว  เปนผูมีปญญาเครื่องทรงจํา  ยอมงอกงาม   คือเจริญดวย 
เกียรติยศและโภคสมบัติ   เหมือนพืชยอมงอกงามข้ึนในนาอันดีทั้งหลาย  เพราะ 
น้ําฝนฉะนั้น. 
         พระมหาสัตวแสดงธรรมถวายพระราชาอยูอยางนี้จนตลอดคืนยังรุง 
ความแพพระครรภของพระเทวีก็สงบระงับ.     ในเวลารุงอรุณน้ันเอง    พระ- 
มหาสัตว  ใหพระราชาดํารงอยูในศีล  ถวายโอวาทดวยอัปปมาทกถา   แลวทูล 
ลาออกไปสูจิตตกูฏบรรพตนั่นแหละ  โดยสีหบัญชรดานทิศอุดร พรอมกับหงส 
สุมุขเสนาบดี. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย 
แมในกาลกอน  อานนทนี้  ก็ไดสละชีวิตเพ่ือประโยชนแกเราอยางนี้เหมือนกัน 
แลวทรงประชุมชาดกวา    นายพรานในครั้งน้ันไดมาเปนพระฉันนะ  พระ- 
ราชาไดมาเปนพระสารีบตุร  พระเทวี  ไดมาเปนนางเขมาภิกษณุี  หมู 
หงสไดมาเปนหมูศากยราช    หงสสุมุขเสนาบดี    ไดมาเปนพระอานนท  
สวนพญาหงส   ไดมาเปนเราผูตถาคต  ฉะนี้แล. 
                                จบอรรถกถาหังสชาดก  
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                     ๗.  สัตติคุมพชาดก  

 
              วาดวยพ่ีนองก็ยังตางใจกัน 
 
                [๒๑๔๒]   พระมหาราชาผูเปนจอมชนแหงชาว 
         ปญจาลรัฐ     เปนดุจพรานเน้ือเสด็จออกมาสูปาพรอม  
         ดวยเสนา  พลัดจากหมูเสนาไป. 
                ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็นกระทอม    ที่เขาทํา 
         ไวเปนที่อาศัยของโจรท้ังหลายในปาน้ัน          สุวโปดก  
         ออกจากกระทอมนัน้ไปแลว       กลับมาพูดแข็งขันกับ 
         พอครวัวา   มีบรุุษหนุมนอย    มรีถมาเปนพาหนะ    มี  
         กุณฑลเกล้ียงเกลาดี   มีกรอบหนาแดง   งดงามเหมือน 
         พระอาทิตย   สองแสงสวางในกลางวัน   ฉะนั้น. 
                เมือ่ถึงเท่ียงวันพระราชากําลังทรงบรรทมหลับ  
         กับนายสารถี   (สุวโปดกปาวรองวา)  เอาซิพวกเรา  จง 
         รีบไปชิงเอาทรัพยทั้งหมดของทาวเธอเสีย        เวลาน้ีก ็
         เงียบสงัดดุจยามคํ่าคืน  พระราชากําลังทรงบรรทมหลับ 
         พรอมกับนายสารถี            พวกเราจงไปแยงเอาผาและ 
         กุณฑลแกวมณี    แลวฆาเสีย  เอาก่ิงไมกลบไว. 
                [๒๑๔๓]   ดูกอนสุวโปดกสัตติคุมพะ    เจาเปนบา 
         ไปกระมัง      จึงไดพูดอยางน้ัน        เพราะวาพระราชา 
         ทั้งหลายถึงจะเสด็จมาแตไกล     ก็ยอมทรงเดชานุภาพ 
         เหมือนดังไฟสวางไสว  ฉะนั้น.  
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                [๒๑๔๔]  ดูกอนนายปติโกลุมพะ   ทานเมาแลว 
         ยอมเกงกาจสามารถมิใชหรือ       เมื่อมารดาของเรา 
         เปลือยกาย  ไฉนทานจึงเกลียดการโจรกรรมหนอ. 
                [๒๑๔๕]  ดูกอนนายสารถีผูเพ่ือนยาก  เจาจงลุก 
         ขึ้นเทียมรถ     เราไมชอบใจนก     เราจงไปอาศรมอื่น 
         กันเถิด. 
                [๒๑๔๖]   ขาแตพระมหาราชา    ราชรถไดเทียม 
         แลว     และมาราชพาหนะมีกําลัง    ก็ไดจัดเทียมแลว 
         เชิญพระองคเสด็จขึ้นประทับเถิด       จะไดเสด็จไปยัง 
         อาศรมอื่น  พระเจาขา. 
                [๒๑๔๗]  พวกโจรภายในอาศรมนี้        พากันไป 
         เสียท่ีไหนหมดเลา  พระเจาปญจาลราชนั้นหลุดพนไป 
         ได   เพราะพวกโจรเหลาน้ันไมเหน็     ทานท้ังหลายจง 
         จับเกาทัณฑ     หอก   และโตมร   พระเจาปญจาลราช  
         กําลังหนีไป   ทานท้ังหลายอยาไดปลอยใหมชีีวิตอยูได 
         เลย. 
                [๒๑๔๘]  ขณะนั้น    ปุปผกสวุโปดก    ตัวมีจะงอย 
         ปากแดงงาม     ยินดีตอนรับพระราชาวา    ขาแตพระ- 
         มหาราชา    พระองคเสด็จมาดีแลว    อนึ่ง   พระองคไม 
         ไดเสด็จมาราย          พระองคผูทรงอิสรภาพเสด็จมาถึง 
         แลวโดยลําดับ       ของสิ่งใดท่ีมอียูในอาศรมนี้        ขอ 
         พระองคจงทรงเลือกเสวยของสิ่งน้ัน     ผลมะพลับ   ผล  
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         มะหาด   ผลมะซาง    ผลหมากเมา    อันเปนผลไมม ี
         รสหวานเล็กนอย    ขอพระองคจงเลือกเสวยแตที่ดี ๆ 
         ขาแตพระมหาราชา  น้ําน้ีเย็นนํามาแตซอกภูเขา  ขอ 
         เชิญพระองคทรงด่ืมถาทรงปรารถนา ฤาษีทั้งหลายใน 
         อาศรมนี้  พากันไปปาเพ่ือแสวงหาผลาผล   เชิญเสด็จ  
         ลุกขึ้นไปทรงเลือกหยิบเอาเองเถิด   เพราะขาพระองค 
         ไมมมีอืท่ีจะทูลถวายได. 
                [๒๑๔๙]  นกแขกเตาตัวน้ี เจริญดีหนอ ประกอบ 
         ดวยคุณธรรมอยางย่ิง    สวนนกแขกเตาตัวโนน    พูด 
         ถอยคําหยาบคายวา จงจับมัดพระราชาน้ีฆาเสีย  อยา 
         ใหรอดชีวิตไปไดเลย    เมื่อนกแขกเตาน้ันรําพันเพออยู 
         อยางน้ี  เราไดมาถึงอาศรมนี้  โดยสวัสดี.    
                [๒๑๕๐]  ขาแตพระมหาราชา     ขาพระองคทั้ง  
         สองเปนพ่ีนองรวมทองมารดาเดียวกัน  ไดเจริญเติบโต 
         ที่ตนไมเดียวกัน    แตตางพลัดกันไปอยูคนละเขตแดน 
         สัตติคุมพะเจริญอยูในสํานักของพวกโจร       สวนขา- 
         พระองคเจริญอยูในสํานักของฤาษีในอาศรมนี้     สัตติ 
         คุมพะนั้น  เขาอยูในสํานักของอสัตบุรุษ     ขาพระองค 
         อยูในสาํนักของสัตบุรุษ    ฉะนัน้     ขาพระองคทั้งสอง 
         จึงตางกันโดยธรรม. 
                [๒๑๕๑]  การฆาก็ดี   การจองจําก็ดี  การหลอกลวง 
         ดวยของปลอมก็ดี    การหลอกลวงดวยอาการตรง ๆ   กดี็  
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         การปลนฆาชาวบานก็ดี       การกระทํากรรมอันแสน 
         สาหัสก็ดี   มีอยูในท่ีใด    สัตติคุมพะนั้นยอมศึกษาสิ่ง 
         เหลาน้ันในท่ีนั้น  ขาแตพระองคผูภารตวงศ ในอาศรม 
         ของฤาษีนี้มีแตสัจจธรรม   ความไมเบียดเบยีน  ความ 
         สํารวม   และความฝกอินทรีย   ขาพระองคเปนผูเจริญ 
         แลว      บนตักของฤาษีทั้งหลาย     ผูมีปกติใหอาสนะ 
         และน้ํา. 
                [๒๑๕๒]  ขาแตพระราชา    บุคคลคบคนใด ๆ 
         เปนสัตบุรุษ  อสัตบรุุษ  มีศีล  หรือไมมีศีล  เขายอม 
         ตกอยูใตอํานาจของบุคคลนั้นนั่นแหละ  บุคคลคบคน 
         เชนใดเปนมิตร  หรอืเขาไปซองเสพคนเชนใด  ก็ยอม 
         เปนเชนคนน้ัน       เพราะการอยูรวมกันเปนเชนนั้น  
         อาจารยคบอันเตวาสิกยอมทําอนัเตวาสิก    ผูยังไม 
         แปดเปอนใหแปดเปอนได อาจารยถูกอันเตวาสิกพา 
         แปดเปอนแลว    พาอาจารยอื่นใหเปอนอีก   เหมือน 
         ลูกศรที่เปอนยาพิษแลว    ยอมทําแลงลูกศรใหเปอน 
         ฉะนั้น        นักปราชญไมพึงมีสหายลามกเลยทีเดียว 
         เพราะกลัวแตการแปดเปอน  ดวยบาปธรรม  นรชนใด 
         หอปลาเนาดวยใบหญาคา    แมใบหญาคาของนรชน 
         นั้น      ยอมมีกลิ่นเนาฟุงไป  ฉันใด   การเขาไปคบหา  
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         คนพาลก็เชนนั้นเหมือนกัน    นรชนใดหอกฤษณาดวย 
         ใบไม        แมใบไมของนรชนนัน้        ก็ยอมหอมฟุงไป 
         ฉันใด การเขาไปคบหานักปราชญ   ก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
         เพราะเหตุนั้น         บัณฑิตรูความเปลี่ยนแปลงของตน 
         ดุจหอใบไมแลว         ไมควรเขาไปคบหาพวกอสัตบุรุษ 
         ควรคบหาแตพวกสัตบุรุษ    ดวยวาอสัตบุรุษยอมนําไป 
         สูนรก  สัตบุรุษยอมพาใหถึงสุคติ. 
                             จบสัตติคุมพชาดกท่ี    ๗ 
 

               อรรถกถาสัตติคุมพชาดก  

 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระคทายวิหาร ใกลถ้ํามัททกุจฉิ 
ทรงปรารภพระเทวทัต    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา    มิคลุทฺโท  
มหาราช   ดงัน้ี. 
         ความยอวา เมื่อพระเทวทัตกลิ้งศิลา สะเก็ดแตกมากระทบพระบาทของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   ก็เกิดทุกขเวทนาเปนกําลัง.  ภิกษุทั้งหลายเปนอันมาก 
มาประชุมกันเพ่ือเฝาเยี่ยมพระตถาคตเจา.  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทอด 
พระเนตรเห็นพุทธบริษัทมาประชุมกันแลว     มพีระดํารัสวา    ภิกษุทั้งหลาย 
เสนาสนะน้ีคับแคบนัก  จักมีการประชุมใหญ  พวกเธอจงนําเราข้ึนคานหามไป 
ที่ถํ้ามัททกุจฉิเถิด.  ภิกษุทั้งหลาย พากันกระทําตามพุทธดํารัส. หมอชีวกโก- 
มารภัจ    ไดจัดการรักษาพระบาทของพระตถาคตเจาใหผาสุก.    ภิกษุทั้งหลาย  
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นั่งประชุมสนทนากันในสํานักของพระศาสดาวา  อาวุโสท้ังหลาย   พระเทวทัต  
แมตนเองก็ลามก   แมบรษัิทของเธอก็ลามก   พระเทวทัตน้ันเปนคนลามก 
มีบริวารลามกอยูอยางนี้   พระศาสดาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอประชุม 
สนทนาอะไรกัน ?  เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบแลว  ตรัสวา  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ใชแตในชาตินี้เทาน้ัน  ก็หามิได  แมในชาติกอน    พระเทวทัตก็เปน 
คนลามก  มบีริวารลามกเหมือนกัน  แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้  
         ในอดตีกาล  พระราชาพระนามวา  ปญจาละ    เสวยราชสมบัติอยูใน 
อุตตรปญจาลนคร    กาลนั้น    พระมหาสัตวบังเกิดเปนลูกพญานกแขกเตา 
ตัวหนึ่ง สองตัวพ่ีนองอยูที่สิมพลีวันใกลสานุบรรพตแหงหนึ่ง ในแนวปา. 
ก็ในดานเหนือของภูเขาลูกนั้น     มีบานโจรเปนที่อยูอาศัยของโจร ๕๐๐ ในดาน 
ใตเปนอาศรมสถานท่ีอยูของหมูฤาษี  ๕๐๐  ตน.   ในกาลเมื่อสุวโปดกสองพ่ีนอง 
นั้นกําลังสอนบิน   บังเกิดลมหัวดวนข้ึน   สุวโปดกตัวหนึ่ง    ถูกลมพัดไปตก 
ระหวางอาวุธของพวกโจรในโจรคาม เพราะสุวโปดกตกลงในระหวางกองอาวุธ 
พวกโจรจับไดจึงต้ังชื่อวา " สัตติคุมพะ ". สวนสุวโปดกตัวหนึ่งลมพัดไปตก 
ในระหวางกองดอกไม    ที่เนินทรายใกลอาศรมพระฤาษี    เพราะสุวโปดกน้ัน  
ตกลงในระหวางกองดอกไม พระฤาษีทั้งหลายจึงพากันต้ังชื่อนกนั้นวา " ปุปฺผ- 
กะ ". 
         สัตติคุมพสุวโปดก  เจริญเติบโตในระหวางพวกโจร.  บปุผกสุวโปดก 
เจริญเติบโตในระหวางพระฤาษีทั้งหลาย    อยูมาวันหน่ึง    พระเจาปญจาลราช 
ประดับตกแตงองคดวยเครื่องสรรพาลังการ  เสด็จทรงรถพระที่นั่งอันประเสริฐ 
เสด็จสูชายปาอันเปนรมณียสถานมีดอกไมผลไมผลิดอกออกผลงามดี  ณ   ที ่
ใกลพระนคร   โดยทรงประสงคจะลามฤค    พรอมดวยบริวารเปนจํานวนมาก    
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แลวทรงประกาศวา    มฤคหนีออกไดโดยดานหนาท่ีของผูใด   อาชญาจะพึงมี 
แกผูนั้น    แลวเสด็จลงจากราชรถ  ทรงธนูศรประทับยืนซอนพระองคอยูในซุม 
ที่ราชบุรุษจัดทําถวาย. เมื่อพวกราชบุรุษพากันตีเคาะท่ีละเมาะพุมไม  เพ่ือที่จะ 
ใหมฤคทั้งหลายลุกข้ึน  เนื้อทรายตัวหน่ึง ลุกข้ึน  แลดูทางที่จะไป  เห็นสถานที่  
ดานพระราชาประทับยืนอยูสงัดเงียบ    จึงบายหนาตรงทิศนั้นเผนหนีไป.  อํา- 
มาตยทั้งหลายรองถามกันวา  มฤคหนีไปทางดานหนาที่ของใคร    รูวาทางดาน 
หนาที่ของพระราชาแลว พากันทําการยิ้มเยาะพระราชา.  พระเจาปญจาลราช 
ทรงกลั้นการเยยหยันของเหลาอํามาตยไมได    ดวยอัสมิมานะ.    เสด็จข้ึนสูรถ- 
พระที่นั่งตรัสสั่งวา  เราจักจับมฤคนั้นใหไดเดี๋ยวน้ี   แลวตรัสสั่งบังคับนายสารถี 
วา  จงขับรถไปโดยเร็ว    เสด็จไปตามทางที่มฤคหนีไป.  ราชบริษัทไมสามารถ 
จะติดตามรถพระที่นั่งซ่ึงกําลังว่ิงไปโดยเร็วได    พระราชาสองคนกับนายสารถี 
เสด็จไปจนถึงเวลาเท่ียงวัน    ไมพบเนื้อ   จึงเสด็จกลับมา    ทอดพระเนตรเห็น 
ลําธารอันเปนรมณียสถานใกลโจรคามน้ัน   แลวเสด็จลงจากราชรถทรงเสวยแลว 
เสด็จข้ึน.  ลําดับนั้น  นายสารถีจึงเลิกเครื่องปูรถ แตงใหเปนที่บรรทมที่ภายใต  
รมไม.    พระราชาทรงบรรทม  ณ  ทีน่ั้น    ฝายนายสารถีก็นั่งถวายงานนวด 
พระบาทยุคลของพระราชาอยู.  พระราชาทรงบรรทมหลับ ๆ  ต่ืน ๆ  ในระยะ 
ติด ๆ กัน.  ฝายพวกโจรชาวโจรคามเขาปาเพ่ือถวายอารักขาพระราชากันหมด. 
ในโคจรคามจึงเหลืออยูแตสัตติคุมพสุวโปดก    กบับุรุษพอครัวชื่อปติโกลมุพะ 
สองคนเทาน้ัน.  ขณะนั้น  สัตติคุมพสุวโปดกบินออกจากบานไปเห็นพระราชา 
จึงคิดวา  เราจักฆาพระราชาผูกําลังหลับนี้เสีย เก็บเอาเครื่องประดับไปเสีย   แลว 
บินกลับไปยังสํานักของนายปติโกลุมพะ  แจงเหตุนั้นใหทราบ.  
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         พระศาสดาเมื่อจะประกาศเน้ือความน้ัน    ไดตรัสพระคาถา  ๕  คาถา 
ความวา 
                พระมหาราชา  ผูเปนจอมแหงชนชาวปญจาลรัฐ 
         เปนดุจนายพรานเน้ือ เสด็จออกมาสูปาพรอมดวยเสนา 
         พลัดจากหมูเสนาไป.  
                ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็นกระทอม   ที่เขาทํา 
         ไวเปนที่อาศัย      ของโจรท้ังหลายในปาน้ัน     สุวโปดก  
         ออกจากกระทอมนัน้ไปแลว         กลับมาพูดแข็งขันกบั 
         พอครวัวา    มบีุรษุหนุมนอย    มีรถมาเปนพาหนะ    ม ี
         กุณฑลเกล้ียงเกลาดี    มีกรอบหนาแดง   งดงามเหมือน 
         พระอาทิตย  สองแสงสวางในกลางวัน  ฉะนัน้. 
                เมือ่ถึงเท่ียงวัน       พระราชากําลังบรรทมหลับ  
         พรอมกับนายสารถี     (สุวโปดกปาวรองวา)    เอาซิพวก  
         เรา   จงรีบไปชิงเอาทรัพยทั้งหมดของทาวเธอเสีย   เวลา 
         นี้ก็เงียบสงัดดุจกลางคืน      พระราชากําลังบรรทมหลับ 
         พรอมกับนายสารถี      พวกเราจงไปแยงเอาผาและกุณ- 
         ฑลแกวมณี    แลวฆาเสียเอากิ่งไมกลบไว.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  มิคลุทฺโท  ความวา พระเจาปญจาลราช 
มีพระอาการดุจนายพรานเนื้อ เพราะทรงแสวงหาเน้ือเหมือนนายพราน.  บทวา 
โอคโณ  ความวา  ทรงลาหลัง  พลัดไปจากหมูเสนา.   บทวา    ตกฺการาน 
กุฏีกต    ความวา  พระราชานั้นไดทอดพระเนตรเห็นหมูบาน  ซึ่งเขาทําไวเปน 
ที่อยูอาศัยของพวกโจรในปาน้ัน.  บทวา   ตสฺส  ความวา  ออกจากกระทอม 
ของโจรน้ัน.  บทวา   ลุททฺานิ   ภาสติ  ความวา  นกสุวโปดกกลาวถอยคํา 
หยาบคายกับพอครัวชื่อปติโกลุมพะนั้น.  
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         บทวา   สมฺปนฺนวาหโน   แปลวา   มีมาเปนพาหนะอันสมบูรณ. 
บทวา  โลหิตุณฺหีโส  ความวา ถึงพรอมแลวดวยกรอบหนาอันแดง  งดงาม. 
บทวา   สมฺปติเก   ไดแก  บัดเด๋ียวน้ี   คือบัดนี้ ไดแก  ในเวลาท่ีพระอาทิตย 
ต้ังอยูในทามกลาง.  บทวา  สหสา  ความวา  สุวโปดกกลาววา    พวกเรามา 
ชวยกันทําอาการขมขู.  แยงชิงเอาโดยเร็วพลัน. 
         บทวา   นิสฺสิเวป   รโหทานิ  ความวา  แมบัดนี้เปนที่ลับเหมือน 
คํ่าคืน  คือ  นกสุวโปดกกลาวคํานี้วา   ในเวลาคํ่าคืน    คือในสมัยกึ่งรัตติกาล 
มนุษยทั้งหลายเลนหัวอยูยอมพากันนอน    ยอมชือ่วาเปนที่ลับไดฉันใด   บดันี้  
คือในเวลาที่พระอาทิตยต้ังอยูในทามกลางเห็นปานนี้ ยอมเปนฉันนั้นเหมือนกัน. 
บทวา    หนฺตฺวาน    ความวา    ครั้นพวกเราปลงพระชนมพระราชา  ถือเอา 
ผาผอนอาภรณพรรณแลว   แตนั้นจึงฉุดพระบาททาวเธอลากมา   เอากิ่งไมปด 
บังหมกไวในท่ีสวนขางหนึ่ง. 
         สัตติคุมพสุวโปดกน้ัน    ครั้นบนิออกไปโดยเร็วครั้งหนึ่งแลวก็บินกลับ 
ไปยังสํานักของนายปติโกลุมพะ  อีกครั้งหนึ่งดวยประการฉะนี้.  พอครัวปติโก- 
ลุมพะ    ไดฟงถอยคําของสุวโปดกน้ันแลว      จึงออกไปดูรูวาเปนพระราชาแลว 
ก็สะดุงตกใจกลัวกลาวคาถา  ความวา 
                ดูกอนสุวโปดกสัตติคุมพะ  เจาเปนบาไปกระมัง 
         จึงไดพูดอยางน้ัน  เพราะวาพระราชาท้ังหลาย   ถึงจะ 
         เสด็จมาแตไกล      ก็ยอมทรงเดชานุภาพเหมือนดังไฟ 
         สวางไสว  ฉะนั้น. 
         ลําดับนั้น สุวโปดกไดกลาวตอบพอครัวปติโกลุมพะ โดยวจนประพันธ 
คาถา   ความวา  
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                ดูกอนปติโกลุมพะ  ทานเมาแลวยอมเกงกาจมาก 
         มิใชหรอื   เมื่อมารดาของเราเปลือยกายอยู    ไยทานจึง 
         เกลียดการโจรกรรมเลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อถ  ตฺว  มีความเทากับ  นนุ   ตฺว. 
บทวา  มตฺโต  ความวา  เมื่อกอนทานไดดื่มสุราเหลือเดนของพวกโจรเมาแลว 
ยอมเกงกาจคุกคามมากมิใชหรือ ?  สุวโปดกกลาว.  บทวา ภรรยา  หมายเอา 
ภรรยาหัวหนาโจร.  ไดยนิวา  ครั้งน้ันภรรยาหัวหนาโจรน้ัน    นุงผากรองดวย 
กิ่งไมเที่ยวอยู.  บทวา  วชิิคุจฺฉเส  ความวา  เมื่อมารดาของเราเปลือยกายอยู 
บัดนี้ไยทานจึงรังเกียจการโจรกรรม  คือไมอยากทําโจรกรรมเลา. 
         พระเจาปญจาลราชทรงต่ืนพระบรรทม    ไดทรงสดับคําของสุวโปดก 
กลาวกับพอครัว     โดยภาษามนุษย    ทรงดําริวา    สถานที่นี้มีภัยเฉพาะหนา 
เมื่อจะทรงปลุกนายสารถใีหลุกข้ึน  จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                ดูกอนนายสารถี     เพ่ือนยาก    จงลุกขึ้นเทียมรถ  
         เราไมชอบใจนก   เราจงไปอาศรมอื่นกันเถิด. 
         ฝายนายสารถีก็ลุกข้ึนโดยดวน  เทียมราชรถแลว    กลาวคาถา  กราบ- 
         ทูลวา 
                ขาแตมหาราชเจา    ราชรถไดเทียมแลว  และมา 
         ราชพาหนะมีกําลัง     ก็ไดจัดเทียมแลว     เชญิพระองค 
         เสด็จขึน้ประทับเถิด       จะไดเสด็จไปยังอาศรมอื่นพระ- 
         เจาขา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   พลวาหโน   ไดแก  พาหนะที่มีกําลัง 
คือมาท่ีสมบูรณดวยกําลังมาก.  
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         เมื่อพระเจาปญจาลราชเสด็จข้ึนประทับบนราชรถเทาน้ัน     มาสินธพ 
ทั้งคูก็ว่ิงไปโดยเร็วดังลมพัด.   สัตติคุมพสุวโปดก  เห็นราชรถกําลังว่ิงไป  ถึง 
ความเคียดแคน    ไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                พวกโจรในอาศรมน้ี พากนัไปเสียท่ีไหนหมดเลา 
         พระเจาปญจาลราชน้ันหลุดพนไปได    เพราะพวก  
         โจรเหลาน้ันไมเห็น ทานท้ังหลายจงจับเกาทัณฑ  หอก 
         และโตมร    พระเจาปญจาลราชกําลังหนีไป    ทานท้ัง- 
         หลายอยาไดปลอยใหมีชีวิตอยูไดเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โกนุเม  เทากับ   กหุึ  น ุ อิเม แปลวา 
โจรในอาศรมนี้ไปไหนเสียหมดเลาหนอ.  บทวา  อสฺมึ  ความวา ในอาศรมนี้. 
บทวา    ปริจาริกา    ไดแก    โจรท้ังหลาย.  บทวา   อทสฺสนา    ความวา 
พระเจาปญจาลราชหนีพนไปได    เพราะพวกโจรเหลาน้ันไมไดเห็น.    บทวา 
เอส   คจฺฉติ   ความวา   พระเจาปญจาลราชหนีรอดเง้ือมมือพวกโจรเหลาน้ัน 
เสด็จไปได  เพราะไมเห็น.  บทวา  ชีวติ  ความวา   เมื่อพวกทานยังมีชีวิตอยู  
อยาไดปลอยไปเสีย  ทุกคนจงจับอาวุธ   ว่ิงตามไปจับพระราชาใหได. 
         เมื่อสัตติคุมสุวโปดกน้ัน        รองพลางบินตามพระราชาไปอยูอยางนี้ 
พระราชาก็เสด็จถึงอาศรมของฤาษีทั้งหลาย    ขณะนั้นหมูฤาษีไปแสวงหาผลาผล 
มีปุปผกสุวโปดกตัวเดียวเทาน้ันอยูในอาศรม.    มนัเห็นพระราชาแลว    บิน 
ออกมารับเสด็จ  ไดทําการปฏิสันถาร. 
         พระบรมศาสดา   เม่ือจะทรงประกาศความน้ัน   ไดตรัสพระคาถา ๔ 
คาถา  ความวา    
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                ขณะน้ัน  ปุปผกสุวโปดก  ตัวมีจะงอยปากแดง 
         งาม   ยนิดีตอนรับพระราชาวา     ขาแตพระมหาราชา 
         พระองคเสด็จมาดีแลว  อนึ่ง  พระองคมิไดเสด็จมาราย 
         พระองคผูทรงอิสรภาพ         เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ 
         ของสิ่งใดมีอยูในอาศรมน้ี     ขอพระองคทรงเลือกเสวย 
         ของสิ่งนั้น   ผลมะพลับ    ผลมะหาด   ผลมะซาง     ผล 
         หมากเมา   อันเปนผลไมมีรสหวานเล็กนอย     ขอพระ- 
         องคจงเลือกเสวยแตที่ดี ๆ    ขาแตพระมหาราชา   น้ําน้ี 
         เย็นนํามาแตซอกภูเขา    ขอเชิญพระองคทรงด่ืมถาทรง 
         ปรารถนา      ฤาษีทัง้หลายในอาศรมนี้      พากันไปปา 
         เพ่ือแสวงหาผลาผล      เชิญพระองคเสด็จลุกขึ้นไปทรง 
         เลือกหยิบเอาเองเถิด    เพราะขาพระองคไมมีมือจะทูล 
         ถวายได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา ปฏินนฺทิตฺถ ความวา พอเห็นพระราชา 
แลว   ก็ชื่นชมยินดี.    บทวา   โลหิตตุณฺฑโก   แปลวา   มีจะงอยปากแดง 
คือถึงสวนแหงความงาม.  บทวา  มธุเก   ไดแก   ผลาผลที่มีรสหวาน.  บทวา 
กาสมาริโย   ความวา   ขอพระองคโปรดเสวยผลมะพลับ   ผลมะหาด   ผล- 
มะซาง     และผลหมากเนา   ซึ่งมีชื่ออยางนี้ ๆ.   บทวา  ตโต  ปว  ความวา 
โปรดทรงดืม่น้ํา  จากโรงน้ําด่ืมนั้นเถิด. 
         บทวา เย   อสฺม ึ  ปรจิาริกา  ความวา   ขาแตมหาราชเจา   พระฤาษี 
เหลาใดเท่ียวไปอยูในอาศรมนี้     พระฤาษีเหลาน้ันไปสูปาเพ่ือแสวงหาผลาผล. 
บทวา  คณฺหวโห  ความวา  พระองคโปรดหยิบเอาผลาผลนอยใหญ.  บทวา 
ทาตเว  แปลวา  เพ่ือจัดถวาย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 139 

         พระราชาทรงเลื่อมใสในการปฏสิันถารของปุปผกสุวโปดก  เมื่อจะทรง 
ทําการชมเชย  จึงตรัสพระคาถา ๒  คาถา  ความวา 
                นกแขกเตาตัวน้ี   เจริญดีหนอ    ประกอบดวย 
         คุณธรรมอยางย่ิง    สวนนกแขกเตาตัวโนน     พูดคํา 
         หยาบคายวา จงจับมัดพระราชาน้ี  ฆาเสียอยาใหรอด 
         ชีวิตไปไดเลย    เมื่อนกแขกเตาตัวน้ัน   รําพันเพออยู 
         อยางน้ี  เราไดมาถึงอาศรมนี้  โดยสวัสดี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อิตโร  ไดแก  นกแขกเตาในบานโจร. 
บทวา  อิจฺเจว  ความวา  สวนเรา  เมื่อนกแขกเตาตัวน้ันเพอรําพันอยูอยางนี้ 
มาถึงอาศรมน้ีแลว   โดยสวัสดี. 
         ปุปผกสุวโปดก ฟงพระดํารัสของพระราชาแลว  ไดกลาวคาถา ๒ คาถา 
ความวา 
                ขาแตพระมหาราชา    ขาพระองคทั้งสองเปน 
         พ่ีนองรวมมารดาเดียวกัน        ไดเจริญเติบโตที่ตนไม 
         เดียวกัน   แตตางพลัดกันไปอยูคนละเขตแดน  สัตติ- 
         คุมพะเจริญอยูในสํานักของพวกโจร  สวนขาพระองค 
         เจริญอยูในสํานักของฤาษีในอาศรมน้ี  สัตติคุมพะนั้น  
         เขาอยูในสํานักของอสัตบุรุษ   ขาพระองคอยูในสํานัก 
         ของสตับุรุษ    ฉะน้ัน       ขาพระองคทั้งสองจึงตางกัน 
         โดยธรรม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ภาตโรสฺมา  ความวา   ขาแตพระมหา- 
ราชเจา    สัตติคุมพะนั้น     กับขาพระพุทธเจาท้ังสองเปนพ่ีนองกัน      บทวา  
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โจราน   ความวา  สัตติคุมพะนั้น     เจริญในสํานักพวกโจร    ขาพระพุทธเจา 
เจริญในสํานักพวกฤาษี.  บทวา  อสต   โส  สต  อห  ความวา  สัตติคุมพะ 
เขาอยูสํานักอสัตบุรุษผูทุศีล   ขาพระพุทธเจาเขาอยูสํานักสัตบุรุษผูมีศีล.  บทวา 
เตน   ธมฺเมน  โน  วินา  ความวา     ขาแตพระมหาราชเจา    โจรท้ังหลาย 
แนะนําส่ังสอนสัตติคุมพะนั้น     ดวยธรรมของโจร    และกิริยาโจร    พระฤาษี 
ทั้งหลายแนะนําส่ังสอนขาพระพุทธเจาดวยธรรมของฤาษี   และอาจาระมรรยาท 
ของฤาษี      เพราะเหตุนั้น       แมสัตติคุมพะน้ันจึงแตกตางจากขาพระพุทธเจา 
โดยโจรธรรมนั้น      สวนขาพระพุทธเจา      ก็แตกตางจากเขาโดยอิสิธรรม. 
         บัดนี้    ปุปผกสุวโปดก  เมื่อจะจําแนกธรรมน้ัน   จึงกลาวคาถา ๒ คาถา 
ความวา 
                การฆาก็ดี     การจองจําก็ดี     การหลอกลวงดวย 
         ของปลอมก็ดี    การหลอกลวงดวยอาการตรง ๆ  ก็ดี  
         การปลนฆาชาวบานก็ดี      การกระทํากรรมอันแสน 
         สาหัสก็ดี    มีอยูในที่ใด  สัตติคุมพะนั้นยอมศึกษาสิ่ง 
         เหลาน้ันในท่ีนั้น      ขาแตพระองคผูภารตวงศ      ใน 
         อาศรมของฤาษีนี้มแีตสัจจธรรม  ความไมเบียดเบียน 
         ความสาํรวมและความฝกอินทรยี    ขาพระองคเปนผู 
         เจริญแลวบนตักของฤาษีทั้งหลาย   ผูมีปกติใหอาสนะ 
         และน้ํา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  นิกตี   ไดแก   การหลอกลวงดวยของ 
ปลอม. บทวา  วฺจนานิ  ไดแก  การหลอกลวงกันตรง ๆ  (ซึง่ ๆ หนา). 
บทวา    อาโลปา    ไดแก    การปลนฆาชาวบานในเวลากลางวัน.    บทวา   
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สหสาการา   ไดแก   การเขาไปสูเรือนแลวจับเจาทรัพย    ทําใหบอบช้ําแสน 
สาหัส  โดยคุกคามขูเข็ญดวยความตาย. 
         บทวา สจฺจ  ไดแก สภาวธรรม.  บทวา ธมฺโม ไดแก  สุจรติธรรม. 
บทวา   อหึสา   ไดแก    ความไมเบียดเบียน    มีเมตตาธรรมเปนบุรพภาค. 
บทวา  สยโม  ไดแก   ความสํารวมระวังในศีล.   บทวา  ทโม  ไดแก  การ 
ทรมานอินทรีย. 
         บทวา   อาสนูทกทายีน   ความวา    แหงพระฤาษีทั้งหลายผูมีปกติ 
ใหอาสนะและอุทกวารี    แกชนทั้งหลายผูมาถึงเฉพาะหนา.    ปุปผกสุวโปดก 
เรียกพระราชาวา   " ภารตา ". 
         บัดนี้    เมื่อปุปผกสุวโปดก  จะแสดงธรรมแกพระราชาสืบไป ไดกลาว 
คาถาเหลาน้ี   ความวา 
                ขาแตพระราชา   บุคคลคบคนใด ๆ เปนสัตบุรุษ 
         อสัตบรุุษ  มีศีล หรอืไมมีศลี  บคุคลนั้นยอมไปสูอํานาจ 
         ของบคุคลนั้นนั่นแล  บุคคลคบคนเชนใดเปนมิตร  หรือ 
         เขาไปซองเสพคนเชนใด  ก็ยอมเปนเชนคนน้ัน   เพราะ 
         การอยูรวมกันเปนเชนนั้น   อาจารยคบอันเตวาสิกยอม  
         ทําอันเตวาสิกผูยังไมแปดเปอนใหแปดเปอนได อาจารย 
         ถูกอันเตวาสิกพาแปดเปอนแลว       ยอมพาอาจารยอื่น 
         ใหเปอนอีก    เหมือนลูกศรท่ีเปอนยาพิษแลว    ยอมทํา 
         แลงลูกศรใหเปอน     ฉะนั้น     นักปราชญไมพึงมีสหาย 
         ลามกเลยทีเดียว         เพราะกลัวแตการแปดเปอนดวย 
         บาปธรรม     นรชนใดหอปลาเนาดวยใบหญาคา     แม  
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         ใบหญาคาของนรชนนั้น ก็ยอมมีกลิ่นเนาฟุงไป ฉันใด 
         การเขาไปเสพคนพาลก็ฉันนั้นเหมือนกัน      นรชนใด 
         หอกฤษณาดวยใบไม  แมใบไมของนรชนน้ัน    ก็ยอม 
         หอมฟุงไปฉันใด      การเขาไปเสพนักปราชญก็ฉันนั้น  
         เหมือนกัน   เพราะเหตุนั้น  บณัฑิตรูความเปลี่ยนแปลง 
         ของตน    ดุจหอใบไมแลว    ไมควรเขาไปเสพอสัตบุรุษ 
         ควรเสพแตสัตบุรุษ  ดวยวา   อสัตบุรุษยอมนําไปสูนรก 
         สัตบุรษุยอมพาใหถึงสุคติ.    
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  สนฺต  วา  ยทิ  วา  อส   ความวา 
จะเปนสัตบุรุษ  หรืออสตับุรุษก็ตาม.  บทวา  เสวมาโน  เสวมาน  ความวา 
เมื่ออาจารยคบหาอันเตวาสิก  ยอมทําอันเตวาสิกผูที่ตนคบ.  บทวา สมฺผุฏโ  
ความวา    อาจารยถูกอันเตวาสิกพาแปดเปอนแลว.    บทวา    สมฺผุส   ปร 
ความวา  อันเตวาสิกไปแตะตองอาจารยคนอ่ืนเขา.   บทวา  อลตฺิต  ความวา 
อาจารยนั้นยอมทําอันเตวาสิกนั้น   ผูยงัไมแปดเปอนดวยบาปธรรมใหแปดเปอน 
ได    เหมือนลูกศรท่ีเปอนยาพิษแลว     ยอมทําแลงลูกศรท่ีเหลอืใหแปดเปอน 
ฉะน้ัน.  บทวา เอว  พาลูปเสวนา  ความวา  แทจริง  ผูชอบคบหาคนพาล 
แมจะไมไดกระทําความช่ัวเลย  ยอมไดรับคําติเตียน  และความเสื่อมเสียชื่อเสียง 
เหมือนหอปลาเนาไวดวยใบหญาคา  (ยอมมีกลิ่นเนาฟุงไป)  ฉะนั้น. 
         บทวา   ธีรูปเสวนา  ความวา  บุคคลผูคบหาธีรชนก็ยอมเปนเหมือน 
ใบไมอันหอคันธชาติ    มกีฤษณาเปนตนฉะน้ัน     ถึงยังไมอาจเปนบัณฑิตได 
ก็ยังไดรับเกียรติคุณวา   คบกัลยาณมิตร.    บทวา  ปตฺตปูฏสฺเสว  ความวา 
เหมือนดังใบไมที่หอของมีกลิ่นเหม็นและกลิ่นหอมฉะน้ัน.    บทวา  สมฺปาก-  
มตฺตโน    ความวา    บัณฑิตรูความท่ีญาณของตนแกกลา    คือสุกงอมแลว  
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ดวยอํานาจการเก่ียวของกับกัลยาณมิตร.    บทวา  ปาเปนฺติ  สุคตึ  ความวา 
ปุปผกสุวโปดกน้ัน   ยังเทศนาใหถึงอนุสนธิตามลําดับวา  สัตบุรุษคือสัมมาทิฏฐิ 
บุคคลท้ังหลาย    ยอมยังหมูสัตวที่อาศัยตน    ใหถึงสวรรคอยางเดียว    ดวย 
ประการฉะน้ี. 
         พระเจาปญจาลราชทรงเลื่อมใส  ในธรรมกถาของปุปผกสุวโปดกน้ัน. 
ฝายหมูพระฤาษีกลับมาจากปา.     พระราชาทรงนมัสการพระฤาษีทั้งหลายแลว 
ตรัสวา  ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     เมือ่พระคุณเจาทั้งหลายจะอนุเคราะหขาพเจา 
โปรดพากันไปอยูในสถานท่ีอยูของขาพเจาเถิด     ทรงรับปฏญิญาของฤาษี 
ทั้งหลายเหลาน้ันแลว      เสด็จไปพระนคร     ไดพระราชทานอภัยแกสุวโปดก 
ทั้งหลาย.  ฝายพวกฤาษี   ก็ไดพากันไปในพระนครน้ัน   พระราชาทรงนิมนต 
หมูพระฤาษีใหอยูในพระราชอุทยาน     ทรงอุปฏฐากบํารุงตลอดพระชนมายุ 
แลวเสด็จสูสวรรคาลัย.   ฝายพระราชโอรสของทาวเธอ   โปรดใหยกเศวตฉัตร 
เสวยราชสมบัติสืบตอมา   ทรงปฏิบัติหมูพระฤาษี   เสมือนพระราชบิดา.    ใน 
ราชสกุลตอมาน้ัน   ไดยงัทานใหเปนไปแกหมูพระฤาษี ชั่วพระราชาเจ็ดพระองค 
พระมหาสัตวเมื่ออยูในอรัญประเทศตามสมควร  ก็ไปตามยถากรรมของตน. 
         พระบรมศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว   ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมในชาติกอนพระเทวทัตก็เปนคนลามก   มีบริวารลามก  
เหมือนกันอยางนี้  แลวทรงประชุมชาดกวา สัตติคุมพสุวโปดก   ในครั้งน้ัน 
ไดมาเปนพระเทวทัตน้ี    โจรท้ังหลายไดมาเปนบริษัทบริวารของพระเทวทัต  
พระราชาไดมาเปนพระอานนท   หมูแหงฤาษีไดมาเปนพุทธบริษัท   สวน 
ปุปผกสุวโปดกไดมาเปนเราผูตถาคต  ฉะน้ีแล. 
                             จบอรรถกถาสัตติคุมพชาดก  
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                   ๘.   ภัลลาติย๑ชาดก 
 
                  วาดวยอายุของกินนร 
 
                [๒๑๕๓]  ไดมีพระราชาทรงพระนามวา ภัลลา 
         ติยะ     ทรงละรัฐสมีา    เสด็จประพาสปา   ลามฤค 
         ทาวเธอเสด็จไปถึงคันธมาทนวรคิรี   มีพรรณดอกไม 
         บานสะพรั่ง    ซึ่งกนินรเลือกเก็บอยูเนือง ๆ     กินนร 
         สองผัวเมีย   ยืนคลงึเคลากันอยู  ณ  ที่ใด    ทาวเธอ 
         ประสงคจะตรัสถาม   จึงทรงหามหมูสุนขั    และเก็บ 
         แลงธนูเสีย  แลวเสด็จเขาไปใกล  ณ ที่นั้น   ดํารัสวา 
         ลวงฤดูเหมันตแลว  ไยเลาเจาท้ังสองจึงมายืนกระซิบ 
         กระซาบกันอยูเนือง ๆ   ที่ริมฝงเหมวดีนทีนี้     เราขอ 
         ถามเจาท้ังสองผูมีเพศเหมือนรางมนุษย  ชนทั้งหลาย 
         ในมนุษยโลก  รูจักเจาท้ังสอง  วาเปนอะไร. 
                [๒๑๕๔]  ขาแตทานพรานผูสหาย    เราทั้งสอง 
         เปนมฤค  มีเพศพรรณปรากฏเหมือนมนุษย  เท่ียวอยู 
         ตามแมน้ําเหลาน้ี คือ มาลาคิรนีที ปณฑรกนที ติกูฏนที 
         ซึ่งมีน้าํใสเย็นสนิท       ชาวโลกรูจักเราทั้งสองวาเปน 
         กินนร. 
                [๒๑๕๕]  เจาท้ังสองเหมือนไดรับความทุกขรอน 
         เสียเหลือเกิน     ปรเิทวนาการอยู     เจาท้ังสองรักกัน 
         ไดสวมกอดกัน  สมความรักแลว  ดูกอนกินนรท้ังสอง 
 



๑ อรรถกถาเปน  ภัลลาติกะ  
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         ผูมีเพศพรรณเหมอืนกายมนุษย  เราขอถามเจาท้ังหลาย 
         เหตุไรเจาท้ังสองจึงรองไหอยูในปาน้ี         ไมสรางซาเลย 
         เจาท้ังสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลือเกิน 
         ปริเทวนาการอยู    เจาท้ังสองรักใครกัน    ก็ไดสวมกอด 
         กัน  สมความรักแลว ดูกอนกินนร  ผูมีเพศพรรณเหมือน 
         กายมนุษย  เราขอถามเจาท้ังหลาย เหตุไรเจาท้ังสองจึง 
         มาบนเพออยูในปาน้ี  ไมสรางซาเลย  เจาท้ังสองเหมือน 
         ไดรับความทุกขรอนเสียเหลือเกิน        ปริเทวนาการอยู 
         เจาท้ังสองรักใครกนั    ก็ไดสวมกอดกันสมความรักแลว 
         ดูกอนกินนร    ผูมีเพศพรรณเหมือนกายมนษุย    เราขอ 
         ถามเจาท้ังหลาย       เหตุไรเจาท้ังสองจึงเศราโศกอยูใน 
         ปาน้ีไมสรางซาเลย. 
                [๒๑๕๗]  (นางกินรีทูลตอบวา)     ขาแตทานนาย 
         พราน    เราท้ังสองไมอยากจะจากกัน     ก็ตองจากกัน 
         แยกกนัอยูสิ้นราตรีหน่ึง       เมือ่มาระลึกถึงกันและกัน 
         เดือดรอนเศราโศกถึงกันตลอดราตรีหน่ึง         ที่ลวงไป 
         นั้นวา  ราตรีนั้นจักไมมีอีก. 
                [๒๑๕๗]  (พระราชาดํารัสถามวา)      เจาท้ังสอง 
         คิดถึงทรัพยที่หายไปหรือ     หรือวาคิดถึงมารดาบิดาผู 
         ลวงลับไปแลว     จึงไดเดือดรอนอยูสิ้นราตรีหน่ึง    เรา 
         ขอถามเจาท้ังสอง  ผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย   เหตุไร 
         เจาท้ังสองจึงตองจากกันไป.  
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         [๒๑๕๘]  (นางกินรีทูลวา)   ทานเห็นนทีนี้แหงใด 
         มีกระแสเชี่ยว    ไหลมาในระหวางหุบผา     ปกคลุมไป 
         ดวยหมูไมนานาพรรณ        ในฤดูฝนกินนรสามีสุดท่ีรัก 
         ของดิฉัน    ไดขามแมน้ําน้ันไปดวยสําคัญวา    ดิฉันจะ 
         ติดตามมาขางหลัง. 
                สวนดิฉันมัวเลือกเก็บดอกปรู       ดอกลําดวน 
         ดอกมะลิซอน และดอกคัดคาวที่บานสลาง ดวยคิดวา 
         สามีของเราจักไดทัดทรงดอกไม   สวนเราก็จักไดสอด  
         แซมดอกไม  เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น  
                อนึ่ง  ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกบานไมรูโรย  ดอก- 
         ราชพฤกษ  ดอกแคฝอย  ดอกยานทราย  ดวยคิดวา 
         สามีทีร่ักของเรา   จักทัดทรงดอกไม   สวนเราก็จักได 
         สอดแซมดอกไม  เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น. 
                อนึ่ง  ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษ  ซึ่งกําลัง 
         บานสลาง  รอยเปนพวงมาลัย   ดวยคิดวา  สามีที่รัก 
         ของเราจักสวมใสพวงมาลัย     สวนเราก็จักไดสวมใส 
         พวงมาลัย   เขาไปนอนแนบสามทีี่รักนั้น. 
                อนึ่ง  ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษ  ซึ่งกําลัง 
         บานสลาง  แลวรอยทําเปนพวงมาลัย  ดวยคิดวา คืน 
         วันนี้    เราท้ังสองจะอยู   ณ   ทีใ่ด   พวงมาลยัท่ีทําไว 
         นี้แหละจักเปนเครื่องปูลาด      สําหรับเราท้ังสอง   ณ 
         ที่นั้น.   
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                อนึ่ง    ดิฉันมวัเลินเลอ    บดกฤษณาดํา   และ 
         จันทนแดงดวยศิลา  ดวยคิดวา  สามีที่รักของเราจักได 
         ประพรมรางกาย  สวนเราประพรมรางกายแลว จะเขา 
         ไปนอนแนบชิดสามีที่รักนั้น. 
                ครัง้น้ัน     กระแสนํ้าเชี่ยวไหลมา    พัดเอาดอก 
         สาลพฤกษ    ดอกสน   ดอกกรรณิการ  ที่ดิฉันเก็บมา 
         วางไวไปหมดสิ้น     โดยกาลประมาณครูเดียวเทาน้ัน 
         น้ําก็ขึน้เต็มฝง     ถึงเวลาเย็น  ดิฉันก็ขามไปไมได. 
                คราวนั้น      เราทั้งสองอยูกันคนละฝงนํ้า    มอง 
         เห็นหนากันก็หัวเราะครั้งหนึ่ง     มองไมเหน็หนากันก็ 
         รองไหอีกครั้งหนึ่ง       คืนนั้น      ไดผานเราท้ังสองไป 
         โดยยาก. 
                ขาแตนายพราน        เมื่อพระอาทิตยขึ้นยามเชา 
         เราท้ังสองขามแมน้ําอันยุบแหง มาสวมกอดกันแลกัน 
         รองไหอยูคราวหน่ึง  หัวเราะอยูคราวหน่ึง. 
                ขาแตนายพรานผูภูมิบาล เมื่อครั้งกอนเราท้ังสอง 
         ไดพรากกันอยูนาน ถึง ๖๙๗ ป ชีวิตของทานน้ีมีกําหนด 
         เพียง ๑๐๐ ป อนึ่ง  เมื่อเปนเชนนี้  ใครเลาหนอ  ในท่ีนี้ 
         จะพึงอยู  ปราศจากภรรยาสุดท่ีรักได. 
                [๒๑๕๙]  (พระราชาตรัสวา)  ดูกอนสหาย   อายุ 
         ของพวกทานมีประมาณเทาไร      ถาทานท้ังสองรูก็จง 
         บอกอายุของพวกทานแกเรา   ขอทานท้ังหลายอยาได  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 148 

         บิดพลิว้  จงบอกอายุของพวกทานแกเรา  ตามท่ีไดยิน 
         ไดฟงมาจากวุฒบุคคล  หรอืจากตํารับตํารา. 
                [๒๑๖๐]  (นางกินรีทูลตอบวา)  ขาแตนายพราน 
         อายุของเราท้ังสอง    ประมาณ  ๑,๐๐๐  ป   อนึ่ง   ใน 
         ระหวางอายุนั้น   โรครายยอมไมมี     มีความทุกขนอย 
         มีแตความสุขยิ่ง  ๆ   ขึ้นไป         เราท้ังสองยังรักกันไม 
         จืดจาง   ก็ตองมาละท้ิงชีวิตไป. 
                [๒๑๖๑]  พระเจาภัลลาติยะ  ไดทรงสดับถอยคํา 
         ของกนินรทั้งสองน้ีแลว      ทรงพระดําริวา     ชีวิตเปน 
         ของนอย     จึงเสด็จกลับ      ไมเสด็จลาเนื้อ      ไดทรง 
         บําเพ็ญทาน  เสวยราชสมบัติสบืมา. 
                [๒๑๖๒]  (พระบรมศาสดาตรัสวา)     มหาบพิตร 
         ทั้งสองทรงสดับเรื่องราวของกินนรทั้งหลาย      อันมิใช 
         มนุษยนี้แลว   จงทรงเบิกบานพระทัย     อยาไดทรงทํา 
         การทะเลาะกันเลย  กรรมอันเปนโทษของตน    อยาได 
         ทําใหมหาบพิตรท้ังสองตองเดือดรอน       เหมือนกรรม 
         อันเปนโทษของตน            ทําใหกินนรสองสามีภรรยา 
         เดือดรอนอยูราตรีหน่ึง  ฉะนั้น. 
                มหาบพิตรท้ังสอง   ทรงสดับเรื่องราวของกินนร 
         ทั้งหลาย อันมใิชมนษุยนี้แลว จงทรงเบิกบานพระทัย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 149 

                อยาไดทําความวิวาทบาดหมางกันเลย     กรรมอันเปน 
         โทษของตน   อยาทําใหมหาบพิตรท้ังสองตองเดือดรอน 
         เหมือนกรรมอันเปนโทษของตน     ทําใหกนินรสองสาม ี
         ภรรยา  เดือดรอนอยูราตรีหน่ึง  ฉะนั้น. 
                [๒๑๖๓]  (พระนางมัลลิกาทูลวา)   หมอมฉันม ี 
         ใจเลื่อมใส        ต้ังใจฟงพระธรรมเทศนาของพระองค 
         ที่พระองคทรงแสดงประกอบไปดวยเหตุตาง   ๆ 
         ประกอบไปดวยประโยชน       พระองคทรงเปลงพระ- 
         สุรเสียงอันไพเราะ      ดับความกระวนกระวายใจของ 
         หมอมฉันได   ขาแตพระสมณเจา   ผูทรงนาํความสุข 
         มาใหหมอมฉัน   ขอพระองคจงทรงมีชนมชีพยืนนาน 
         เถิด. 
                              จบภัลลาติยชาดกที่   ๘  
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                                   อรรถกถาภัลลาติกชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรงพระ 
ปรารภพระนางมัลลิกาเทวี   ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีมีคําเริ่มตนวา   ภลฺลาติโก 
นาม  อโหสิ  ราชา  ดังนี้. 
         ไดยินวา   วันหน่ึงอาศัยเหตุที่พระนางมัลลิกาเทวี     บรรทมรวมกับ 
พระเจาโกศลราช  จึงเกิดวิวาทบาดหมางกันข้ึน.  พระราชาทรงกริ้ว   ถึงกบัไม 
ทอดพระเนตรเหลียวแลพระนางมัลลิกาอัครมเหสี     พระนางจึงทรงพระดําริวา 
พระตถาคตเจา   จะไมทรงทราบเรื่องที่พระราชาทรงกริ้วเราหรือหนอ  ?  พระ- 
ศาสดาทรงทราบเหตุนั้น  จึงวันรุงข้ึน   แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ   เสด็จเขาไป 
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี    ทรงดาํเนินไปถึงประตูพระราชวัง.    พระราชา 
จัดการรับเสด็จ  ทรงรับบาตรแลวทูลเสด็จสูปราสาท  อาราธนาภิกษุสงฆใหนั่ง 
โดยลําดับแลว   ถวายนํ้าทักษิโณทก  ทรงอังคาสดวยพระกระยาหารอันประณีต  
เมื่อเสร็จภัตกิจแลว   ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระศาสดาตรัสถามวา 
ขอถวายพระพรมหาบพิตร   เหตุไรหนอ  พระนางมัลลิกาบรมราชเทวี  จึงทรง 
หายไปไมปรากฏ   เมื่อทาวเธอทูลตอบวา   เพราะพระนางเพลิดเพลินมัวเมาใน 
ความสุขสวนตัวเสีย จึงตรัสวาดูกอนมหาบพิตร ในชาติกอนพระองคทรงบังเกิด 
ในกําเนิดกินนร  พลัดจากนางกินรีไปหนึ่งราตรี   ตองเท่ียวปริเทวนาการอยูถึง 
เจ็ดรอยปมิใชหรือ  ?    พระราชาทูลอาราธนา     จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัส 
ดังตอไปนี้  
         ในอดตีกาล   เมื่อครั้งพระเจาภัลลาติกราช    เสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี   ทรงพระดําริวา    เราจักบริโภคเนื้อยางสุกดวยถาน    จึง  
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ทรงมอบราชสมบัติแกหมูอํามาตยแลวทรงสะพักราชปญจาวุธ  แวดลอมดวยหมู 
โกเลยยสุนัขท่ีฝกหัดดีแลว   เสด็จออกจากพระนครไปยังหิมวันตประเทศ  เสด็จ 
ถึงแมน้ํานอยแหงหน่ึง     ไมสามารถจะขามฝงนํ้าไปได     ทอดพระเนตรเห็น 
แมน้ําที่มีกระแสไหลผานลงคงคาแหงหนึ่ง จึงพระราชดําเนินเลียบไปตามกระแส 
น้ําน้ัน   ทรงฆามฤคและสุกรเปนตนแลว   เสวยเนื้อยางสุกดวยถานเพลิง  พลาง 
เสด็จข้ึนยังท่ีเนินอันสูง   ณ    บนที่ราบสูงน้ันมีแมน้ํานอย  ๆ  เปนที่นารื่นรมย.  
ยามท่ีน้ําเต็มบริบูรณ  นทธีารน้ันจะมีสวนลึกประมาณราวนมไหลผานอยูเสมอ  
ในเวลาอ่ืน จะมีน้ําลดลงประมาณแคแขงและเขา   มีปลาและเตาแหวกวายไปมา 
อยูดาษด่ืน.   ที่ชายหาดมีทรายสะอาดขาวราวกับแผนเงิน   สองฟากฝงมีพรรณ 
หมูไมสะพรั่ง      สลางไปดวยดอกแลผลนานาชนิด    หมูวิหคและภมรมากมาย 
ที่หลงใหลในดอกผลและรส  ตางพากันมาคลึงเคลา  ทั้งหมูพิพิธมฤคามฤคีเลา 
ก็เขาเสพอาศัย    รมเงาตนไมก็เย็นสนิท.    ที่ฝงนํ้าเหมวดีนทีนารื่นรมยอยางนี้ 
มีกินนรสองตัวผัวเมียคลอเคลียจุมพิตซ่ึงกันและกัน        แลวรองไหคร่ําครวญ 
อยูโดยนานัปการ.    เมื่อพระราชาเสด็จข้ึนภูเขาคันธมาทน    ทางฝงนทีนั้น  
ทอดพระเนตรเห็นกินนรเหลาน้ัน  แลวทรงพระดําริวา     เพราะเหตุไรเลาหนอ 
กินนรทั้งคูนี้จึงมาปริเทวนาการอยูอยางนี้     เราจักถามดู    จึงดีดพระหัตถ  ขึง 
พระเนตรดูหมูสุนัข    โกเลยยสุนัขท่ีฝกหัดดีแลวท้ังหลาย  พากันว่ิงเขาซอนยัง 
พุมไม  หมอบราบติดดินอยูโดยสัญญานั้น   พระราชาทรงทราบวาสุนัขเหลาน้ัน 
แอบซอนแลว  ทรงวางแลงธนูและอาวุธอ่ืนพิงไวกับตนไม  ไมทําเสียงพระบาท 
ใหดัง  คอย ๆ  เสด็จไปยังสํานักกินนรเหลาน้ัน    แลวตรัสถามกินนรทั้งสองวา 
เพราะเหตุไร  เจาทั้งสองจึงพากันรองไห. 
         พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน ไดตรัสพระคาถา ๓ คาถา 
ความวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 152 

                ไดมีพระราชาทรงพระนามวา ภัลลาติยะ ทรงละ 
         รัฐสมีา  เสด็จประพาสปา ลามฤค ทาวเธอเสด็จไปถึง 
         คันธมาทนวรคิรี    มีพรรณดอกไม    บานสะพรั่ง   ซึ่ง 
         กินนรเลือกเก็บอยูเนือง ๆ. 
                กนินรสองผัวเมียยืนคลึงเคลากันอยู    ณ    ที่ใด 
         ทาวเธอประสงคจะตรัสถามจึงทรงหามหมูสุนัข   และ 
         เก็บแลงธนูเสีย     แลวเสด็จเขาไปใกล  ณ   ทีน่ั้นตรัส 
         วา 
                ลวงฤดูเหมันตแลว   ไยเลาเจาท้ังสอง   จึงมายืน 
         กระซบิกระซาบกันอยูเนือง ๆ         ที่ริมฝงเหมวดีนทีนี ้
         เราขอถามเจาท้ังสองผูมีเพศพรรณเหมอืนรางมนุษย 
         ชนท้ังหลายในมนษุยโลกรูจักเจาท้ังสองวาเปนอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สาลรูสงฺฆ  ไดแก  หมูแหงสุนัข.   บทวา 
หิมจฺจเย   ความวา  ลวงเดือนในฤดูเหมันตทั้งส่ีไปแลว.   บทวา  เหมวตาย 
ความวา   ทีฝ่งแหงแมน้ําเหมวดีนี้. 
         กินนรไดสดับพระราชดํารัสถามแลวก็นิ่งเสีย  ฝายนางกินรีจึงกราบทูล 
โตตอบพระราชาวา 
                ขาแตทานพรานผูสหาย  เราท้ังสองเปนมฤค  มี  
         เพศพรรณปรากฏเหมือนมนุษย     เท่ียวอยูตามแมน้ํา 
         เหลาน้ี   คือ   มาลาคิรีนที     ปณฑรกนที      ติกูฏนท ี
         ซึ่งมีน้าํใสเย็นสนิท        ชาวโลกรูจักเราทั้งสองวาเปน 
         กินนร.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มลลฺคิรึ ความวา  ทานนายพรานผูสหาย 
เราทั้งหลายเท่ียวอยูตามแมน้ําเหลาน้ี   คือ  มัลลคิรนีที   ปณฑรกนที   ติกูฏนที. 
ปาฐะเปน มาลาคิรึ ดังน้ีก็มี. บทวา นภิาสวณฺณา ความวา มีเพศผิวพรรณ 
คือ  มีอวัยวะรางกายปรากฏ  (เหมือนมนุษย). 
ลําดับนั้น    พระราชาไดตรัสพระคาถา ๓ คาถา  ความวา 
                เจาท้ังสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลือ- 
         เกิน   ปริเทวนาการอยู    เจาท้ังสองรักกัน   ไดสวมกอด 
         กันสมความรักแลว     ดูกอนกินนรท้ังสองผูมีเพศพรรณ 
         เหมือนกายมนุษย   เราขอถามเจาท้ังหลาย    เหตุไรเจา 
         ทั้งสองจึงรองไหอยูในปาน้ีไมสรางซาเลย      เจาท้ังสอง 
         เหมือนไดรับความทุกขเสียเหลือเกิน    ปริเทวนาการอยู 
         เจาท้ังสองมีความรกักัน    ไดสวมกอดกัน   สมความรัก 
         แลว  ดูกอนกินนรผูมีเพศพรรณเหมือนกายมนุษย   เรา 
         ขอถามเจาท้ังหลาย    เหตุไรเจาท้ังสองจึงมาบนเพออยู 
         ในปาน้ี  ไมสรางซาเลย. 
                    เจาท้ังสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลือ- 
         เกิน   ปริเทวนาการอยู   เจาท้ังสองรักใครกนั    ก็ไดสวม 
         กอดกันสมความรกัแลว          ดูกอนกินนรผูมีเพศพรรณ 
         เหมือนกายมนุษย    เราขอถามเจาท้ังหลาย    เหตุไรเจา 
         ทั้งจึงเศราโศกอยูในปาน้ี  ไมสรางซาเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สุกจิฺฉรูป   ความวา   มีอาการเหมือนมี 
ทุกขเดือดรอนเหลือขนาด.  บทวา  อาลิงฺคิโต   จาสิ   ปโย  ปยาย  ความวา  
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ความท่ีเจารักกัน  ก็เปนอันไดสวมกอดกันสมความรักแลว. ปาฐะวา อาลงฺคิโย 
จาสิ  ดังนี้ก็ม ี เนื้อความก็อยางเดียวกันนี้.  บทวา   กิมิธา   วเน   ความวา 
เพราะเหตุไร     เจาท้ังสอง     จึงคลึงเคลาจุมพิตกัน     กลาววาจานารักตอกัน 
ในระหวาง ๆ แลวพากันรองไห  ในปาน้ีอีกมิไดสราง. 
         ตอจากนี้ไป    เปนคาถาแสดงการปราศรัยโตตอบกันระหวางพระราชา 
กับนางกินรีทั้งสอง  ดังตอไปนี้  
                (นางกินรีทูลตอบวา)    ขาแตทานนายพราน    เรา 
         ทั้งสองไมอยากจะจากกัน    ก็ตองจากกัน    แยกกันอยู 
         สิ้นราตรีหน่ึง    เมือ่มาระลึกถึงกันและกัน    ก็เดือดรอน 
         เศราโศกถึงกันตลอดราตรีหน่ึงท่ีลวงไปนั้นวา       ราตรี  
         นั้นจักไมมีอีก. 
                (พระราชาตรัสถามวา)     เจาทังสองคิดถึงทรัพย 
         ที่หายไปหรือ หรือวาคิดถึงมารดาบิดาผูลวงลับไปแลว 
         จึงไดเดือดรอนอยูสิ้นราตรีหน่ึง   เราขอถามเจาท้ังสอง 
         ผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย    เหตุไรเจาท้ังสองจึงตอง 
         จากกันไป. 
                (นางกินรีทูลวา)    ทานเห็นนทีนี้แหงใด   มีกระ- 
         แสเชี่ยว  ไหลมาในระหวางหุบผา  ปกคลุมไปดวยหมู 
         ไมนานาพรรณ  ในฤดูฝน  กินนรสามีสุดท่ีรักของดิฉัน 
         ไดขามแมน้ําน้ันไปดวยสําคัญวา    ดิฉันจะติดตามมา 
         ขางหลงั. 
                สวนดิฉันมัวเลือกเก็บดอกปรู        ดอกลําดวน 
         ดอกมะลิซอน และดอกคัดคาวที่บานสลาง ดวยคิดวา 
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                สามีของเรารักไดทัดทรงดอกไม    สวนเราก็จักได 
         สอดแซมดอกไม  เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น.         
                อนึ่ง  ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกบานไมรูโรย   ดอก 
         ราชพฤกษ  ดอกแคฝอย  ดอกยานทราย  ดวยคิดวา 
         สามีทีร่ักของเราจกัทัดทรงดอกไม    สวนเราก็จักได 
         สอดแซมดอกไม  เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น. 
                อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษ  ซึ่งกําลัง 
         บานสลาง  รอยเปนพวงมาลัย  ดวยคิดวา  สามีที่รัก 
         ของเราจักสวมใสพวงมาลัย   สวนเราก็จักไดสวมใส 
         พวงมาลัย   เขาไปนอนแนบสามทีี่รักนั้น. 
                อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษ  ซึ่งกําลัง 
         บานสลาง  แลวรอยทําเปนพวงมาลัย  ดวยคิดวา  คืน 
         วันนี้   เราท้ังสองจะอยู  ณ  ทีใ่ด    พวงมาลัยท่ีทําไวนี้ 
         แหละ จักเปนเครื่องปูลาด  สําหรับเราทั้งสอง ณ ที่นั้น. 
                อนึ่ง   ดิฉันมัวเลินเลอ    บดกฤษณาดํา    และ 
         จันทนแดงดวยศิลา  ดวยคิดวา  สาทีที่รักของเราจักได 
         ประพรมรางกาย  สวนเราประพรมรางกายแลว จะเขา 
         ไปนอนแนบชิดสามีที่รักนั้น. 
                ครัง้น้ัน    น้ํามกีระแสเชี่ยวไหลมา    พัดเอาดอก 
         สาลพฤกษ    ดอกสน   ดอกกรรณิการ   ที่ดิฉันเก็บมา 
         วางไวไปหมดสิ้น      โดยกาลประมาณครูเดียวเทาน้ัน 
         น้ําก็ขึน้เต็มฝง  ถึงเวลาเย็นดิฉันก็ขามไปไมได.  
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                คราวนั้นเราท้ังสองอยูกันคนละฝงนํ้า   มองเห็น 
         หนากนั     หัวเราะครั้งหนึ่ง  มองไมเห็นหนากัน    ก ็
         รองไหอีกครั้งหนึ่ง คืนนั้นไดผานเราทั้งสองไปโดยยาก. 
                ขาแตนายพราน  เมื่อพระอาทิตยขึ้นยามเชา เรา 
         ทั้งสองขามแมน้ําอันยุบแหงมาสวมกอดกันและกัน 
         รองไหอยูคราวหน่ึง  หัวเราะอยูคราวหน่ึง. 
                ขาแตนายพรานผูภูมิบาล  เมื่อครั้งกอน  เราท้ัง- 
         สองไดพรากกันอยูนานถึง  ๖๙๗ ป  ชีวิตของทานน้ีมี  
         กําหนดเพียง ๑๐๐ป เมื่อเปนเชนนี้ใครเลาหนอ ในท่ีนี ้
         จะพึงอยูปราศจากภรรยาสุดท่ีรักได. 
                (พระราชาตรัสถามวา) ดูกอนสหาย อายุของพวก 
         ทานมปีระมาณเทาไร   ถาทานท้ังสองรู   กจ็งบอกอายุ 
         ของพวกทานแกเรา      ขอทานทั้งหลายอยาไดบิดพลิ้ว 
         จงบอกอายุของพวกทานแกเรา     ตามท่ีไดยินไดฟงมา 
         จากวุฒบุคคล  หรอืจากตํารับตํารา. 
                (นางกินรีทูลตอบวา)   ขาแตนายพราน     อายุ 
         ของเราท้ังสองประมาณ  ๑,๐๐๐ ป  อนึ่ง  ในระหวาง 
         อายุนั้น    โรครายยอมไมม ี  มคีวามทุกขนอย   มีแต 
         ความสขุยิ่ง ๆ ขึ้นไป      เราท้ังสองยังรักกันไมจืดจาง 
         ก็ตองมาละท้ิงชีวิตไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มเยกรตฺต  ตัดบทเปน  มย เอกรตฺต 
ความวา   เราทั้งสองตองจากกันชั่วราตรีหน่ึง.  บทวา  วิปฺปวสิมหฺ  ความวา  
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เราตองพรากจากกันอยู.    บทวา   อนตุปฺปมาณา   ความวา   ทั้ง ๆ  ที่เรา 
ทั้งสองไมปรารถนาจะจากกัน    ราตรีหน่ึงก็ไดผานพนไป    เราท้ังสองก็เฝาแต 
ครุนคิดถึงราตรีเดียวน้ันอยู.   บทวา  ปุน  น  เหสฺสติ  ความวา  ราตรีนั้น 
จักไมมีคือจักไมยางมาอีก. 
         บทวา   ธนว   นฏ  ปตรฺจ   เปต   ความวา   เจาท้ังสองคิดถึง 
ทรัพยที่หายไปแลว   หรอืคิดถึงมารดาบิดาท่ีละโลกนี้ไปแลว   ดวยเหตุไร   จึง 
ไดแยกกันตลอดราตรีหน่ึงนั้น  จงบอกเหตุนั้นแกเราเถิด. บทวา  ยมิม ตัดบท 
เปน  ย  อิม  แปลวา  นี้ใด.   บทวา   เสลกุล  ความวา  ไหลมาในระหวาง 
หุบผาทั้งสอง   บทวา  วสฺสกาเล  ความวา  นางกินรีกลาววา  ในเวลาที่เมฆ 
กอนหนึ่งต้ังข้ึนฝนตก  แมยามท่ีเราทั้งสองยํ่าราตรี  ทองเที่ยวไปในไพรสณฑนี้ 
เมฆกอันหน่ึงต้ังข้ึน  ลําดับนั้น    กินนรผูสามีสุดที่รักของดิฉัน   สําคัญวาดิฉัน 
ตามมาขางหลัง  จึงขามนทีนี้ไป.    บทวา   อหฺจ   ความวา   ก็ดิฉันหาได 
ทราบวา    สามีของตนขามไปฝงโนนแลวไม     มวัเลือกเก็บดอกไมทั้งหลายมี 
ดอกปรูเปนตน   ที่บานสะพรั่งอยูแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สตฺตลิโยธิกฺจ  ความวา ก็เม่ือขาพเจา 
เลือกเก็บดอกลําดวน  และดอกมะลิซอน  ก็ดวยเหตุที่วา   สามีที่รักของเราจัก 
ทัดทรงระเบียบดอกไม  สวนเราก็จักสอดแซมระเบียบดอกไมนอนแนบสามีนั้น.  
บทวา  อุทฺทาลกา  ปาตลี   สินฺธุวาริตา  ความวา  นางกินรีกลาววา   แม 
ดอกไมเหลานี้   ก็เปนอันขาพเจาเลือกเก็บแลวทีเดียว.  บทวา โอเจยฺย แปลวา 
เลือกเก็บแลว.  บทวา  อคฺคลุ  จนฺทนฺจ ไดแก  กฤษณาดําและจันทนแดง. 
บทวา โรสิตงฺโค    ความวา มีสรีระรางกายลูบไลแลว.  บทวา โรสิตา แปลวา 
ประพรมสรรีะแลว.    บทวา   อชฺฌุเปสฺส   ความวา   จักเขาไปแนบชิดบน  
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ที่นอน.  บทวา  นุท  สาเล  สลเล กณณฺิกาเร  ความวา  พัดพาเอาดอกไม 
เหลาน้ี   ที่ดฉัินเลือกเก็บแลววางไวริมฝงไปจนหมด. 
         บทวา  สุทุตฺตรา  ความวา  ก็ในเวลาท่ีนางกินรีนั้นยืนอยูที่ฝงฟากนี้  
นั้นเอง  น้ําในแมน้ําทวมทนข้ึนมา  ทั้งในขณะนั้นพระอาทิตยก็อัสดงคตไปแลว 
สายฟาก็แลบแปลบปลาบ ธรรมดาวา  กินนรทั้งหลายยอมกลัวนํ้า  เพราะฉะนั้น 
นางกินรีนั้น  จึงไมสามารถจะขามไปฝงโนนได  ดวยเหตุนั้น   นางจึงกลาววา 
ในเวลายามเย็น  ขาพเจาขามนํ้าไปไมได.     บทวา  สมฺปสฺสนฺตา   ความวา 
มองเห็นกันในเวลาฟาแลบ.   บทวา  โรทาม  ความวา  ในเวลามืดมองไมเห็น 
กันก็รองไห  ในเวลาฟาแลบมองเห็นหนากันก็หัวเราะ.  บทวา สมฺพรี แปลวา 
ราตรี.   บทวา   จตุกฺก    แปลวา   วางเปลาหรือยุบแหง.   บทวา   อุตฺตริยาน 
แปลวา   ขามไป.    บทวา  ติหูนก  ความวา  เปนเวลาหกรอยเกาสิบเจ็ดป. 
         บทวา  ยมิธ   มย  ความวา   นางกินรีกลาววา   เราทั้งสองตองจาก 
พรากกันอยูในที่นี้    ตลอดเวลาที่ผานมาน้ีนั้น   เปนเวลานานถึงเจ็ดรอยหยอน 
สามป.  บทวา  วสฺเสกิม  ตัดบทเปน วสฺส เอก อิม  ความวา  นางกินรี 
กลาววา  ชีวิตความเปนอยูของทานน้ี  มีกําหนดเพียงรอยปหน่ึงเทาน้ัน.    บทวา 
โกนีธ    ความวา    นางกนิรีกลาววา    เมื่อชีวิตความเปนอยูมีเล็กนอยอยางนี้ 
ใครเลาจะพรากจากภรรยาที่รักใครได  หรือไมบงัควรที่จะพลัดพรากจากภรรยา 
สุดที่รักเลย.    บทวา  กีวตโก  นุ   ความวา   พระราชาทรงสดับถอยคําของ 
นางกินรีแลว   ทรงดําริวา   เราจักถามประมาณอายุของกินนรเหลาน้ัน     กะนาง 
กินรีดู   จึงตรัสถามวา  อายุของพวกทานมีประมาณเทาใด.  บทวา  อนุสฺสวา 
ความวา  ถาเม่ือจะมีใคร ๆ บอกกลาวแกพวกทาน   หรือวาตํานับตํารา   มีอยู 
ในสํานักมารดาบิดาหรือผูเฒาผูแกไซร   เมื่อเปนเชนนั้น     ทานอยาบิดพลิ้วเลย 
จงบอกประมาณแหงอายุ   จากท่ีไดยินไดฟงมา  หรือจากตํารับตํารา.   
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         บทวา  น  จนฺตรา  ความวา  อายุของเราท้ังหลายประมาณหน่ึงพันป 
และในระหวางนั้น   โรคภัยอันเลวรายซึ่งจะทําอันตรายแกชีวิต    ก็ไมมีแกพวก 
เราเลย.   บทวา  อวีตราคา  ความวา   เราทั้งหลายมิใชผูปราศจากความรักใคร 
กันและกันเลย. 
         พระเจาภัลลาติกราช   ทรงสดับถอยคําของนางกินรี    แลวทรงดําริวา 
นาอัศจรรย  กินนรเหลาน้ันเปนสัตวเดียรัจฉาน  พลัดพรากจากกันชั่วราตรีเดียว 
ยังเที่ยวร่ําไหถึงกันตลอดเวลา  ๗๐๐ ป   สวนเราเองละเลยมหาสมบัติ   ในความ 
เปนพระราชา   มีอาชญาแผไปถึง  ๓๐๐ โยชน  มาอยูในปา  นาอนาถ   เราได 
ทํากิจท่ีไมควรทํา  ดังนี้แลว   เสด็จนิวัตนจากอรัญประเทศน้ันสูพระนคร 
พาราณสี    อันหมูมุขอํามาตยทูลถามวา    ขอเดชะมหาราชเจา    พระองคทรง 
ทอดพระเนตรเห็นอะไร   เปนสิ่งอัศจรรยในหิมวันตประเทศ   จึงตรัสบอกเหตุ 
ทั้งปวงที่ทรงประสบมา    แลวทรงบําเพ็ญกุศลมีทานเปนตน     เสวยราชสมบัติ 
นับแตวาระน้ันเปนตนมา. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน     จึงตรัสวา 
                พระเจาภัลลาติยะ ไดทรงสดับถอยคําของกินนร 
         ทั้งสองน้ีแลว  ทรงพระดํารูวา    ชีวิตเปนของนอย    จึง 
         เสด็จกลับ        ไมเสด็จลาเนื้อ       ไดทรงบําเพ็ญทาน 
         เสวยราชสมบัติสืบมา. 
         พระบรมศาสดาครั้นตรัสพระคาถาน้ีแลว      เมื่อจะทรงโอวาทซํ้าอีก 
ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา ความวา 
                มหาบพิตรท้ังสอง    ทรงสดับเรื่องราวของกินนร 
         ทั้งหลายมิใชมนุษยนี้แลว        จงทรงเบิกบานพระทัย  
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         อยาไดทรงทําความทะเลาะกันเลย  กรรมอันเปนโทษ 
         ของตน  อยาไดทําใหมหาบพิตรท้ังสองตองเดือดรอน 
         เหมือนกรรมอันเปนโทษของตน ทําใหกินนรสองสามี  
         ภรรยาเดือดรอนอยูราตรีหน่ึง  ฉะนั้น. 
                มหาบพิตรท้ังสอง   ทรงสดับเรื่องราวของกินนร 
         ทั้งหลายมิใชมนุษยนี้แลว      จงทรงเบิกบานพระทัย 
         อยาไดทรงทําความวิวาทบาดหมางกันเลย   กรรมอัน 
         เปนโทษของตน    อยาไดทําใหมหาบพิตรท้ังสองตอง 
         เดือดรอน     เหมือนกรรมอันเปนโทษของตน    ทําให 
         กินนรสองสามีภรรยาเดือดรอนอยูราตรีหน่ึง  ฉะนั้น.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อมานุสาน  ไดแก   กินนรทั้งหลาย. 
บทวา อตฺตกมฺมาปราโธ  ไดแก กรรมโทษของตน.  บทวา  กึปุรเิสกรตฺต 
ความวา    กรรมโทษของตนอันทําใหพรากกันราตรีหน่ึง   ทาํกินนรเหลาน้ัน 
ใหเดือดรอน   ฉันใด  กรรมโทษของตนอยาใหมหาบพิตรทั้งสองตองเดือดรอน 
ฉันนั้นเลย. 
         พระนางมัลลิกาเทวี ทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระตถาคตจาแลว 
เสด็จลุกข้ึนจากอาสนะ  ทรงประคองอัญชล ี เมื่อจะทรงชมเชยพระทศพล  จึง 
ตรัสคาถาสุดทายความวา     
                หมอมฉันมีใจเลื่อมใส ต้ังใจฟงพระธรรมเทศนา 
         ของพระองค       ที่พระองคทรงแสดงประกอบไปดวย 
         เหตุตาง ๆ  ประกอบไปดวยประโยชน     พระองคทรง 
         เปลงพระสุรเสียงอันไพเราะ  ดับความกระวนกระวาย  
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         ใจของหมอมฉันได    ขาแตพระสมณะเจา    ผูทรงนํา 
         ความสขุมาใหหมอมฉัน   ขอพระองคจงทรงมีชนมชีพ 
         ยืนนานเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ววิิธ   อธิมนา  สุณามิห   ความวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    กระหมอมฉันเปนผูชื่นชมยินดี    มีจิตเลื่อมใส    ฟง 
พระธรรมเทศนาที่พระองคทรงแสดง  ประดับประดาไปดวยเหตุตาง ๆ.  บทวา 
วจนปถ  ความวา    ทานองคลองพระพุทธพจน   ประกอบไปดวยประโยชน 
อันพระองคตรัสแลวน้ัน ๆ.  บทวา  มฺุจ  คิร  นุทเสว  เม  ทร  ความวา 
เมื่อพระองคทรงเปลงมธุรพจน   อันเสนาะโสต    ชื่อวาบรรเทาแลว   คือนําไป 
แลวทีเดียว   ซึ่งความกระวนกระวาย   คือความเศราโศกในหทัยของหมอมฉัน. 
บทวา  สมณ  สขุาวห  ชีว  เม จิร  ความวา  ขาแตพระมหาสมณะผูพุทธเจา 
ผูเจริญ    ผูทรงนําทิพยมานุษยโลกิยสมบัติ     และโลกุตรสมบติัมาให    ผูเปน 
เจาของกระหมอมฉัน  ผูเปนพระธรรมราชา ขอพระองคจงทรงเจริญพระชนม- 
ชีพยืนนานเถิด. 
         จําเดิมแตนั้นมา    พระเจาโกศลราชก็ทรงอยูรวมสมัครสโมสร    กบั 
พระนางมัลลิการาชเทวี. 
         พระบรมศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชมุ 
ชาดกวา  กินนรในครั้งน้ัน   ไดมาเปนพระเจาโกศลราช   ในบัดนี้   กินร ี
ไดมาเปนพระนางมัลลิการาชเทวี  สวนพระเจาภัลลาติกราช  ไดมาเปน 
เราผูตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                             จบอรรถกถาภัลลาติกชาดก  
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                     ๙.   โสมนัสชาดก 
 
วาดวยการใครครวญเสียกอนแลวจึงคอยทา 
 
                [๒๑๖๕]  ใครมาตี    มาดาทานหรือ  ทําไมทาน 
         จึงเสียใจ  นอยใจ   เศราโศกอยู   วันนี้มารดาบิดาของ 
         ทานมารองไหรบกวน  ประการใด    หรอืวาวันนี้มีใคร 
         มารังแกทานใหทานตองนอนเหนือแผนดิน. 
                [๒๑๖๕]  (ดาบสตอบวา)  ขอถวายพระพรพระ- 
         จอมภูมิบาล  อาตมาภาพดีใจมาก  ที่ไดเห็นมหาบพิตร 
         อาตมาภาพเขามาอาศัยมหาบพิตร  มิไดเบียดเบียนใคร 
         ขอถวายพระพร     อาตมาภาพถูกพระราชโอรส     ของ 
         มหาบพิตรเบียดเบียน. 
                [๒๑๖๖]  (พระราชาทรงพระพิโรธ       ตรัสวา) 
         เหวยเหลานายทวารบาล    พนักงานตํารวจดาบ    และ 
         นายเพชรฆาตท้ังหลาย        พวกเจาจงไปทําตามหนาท่ี 
         ของตน ๆ  จงไปยังภายในพระราชฐาน    ฆาเจาโสมนัส- 
         สกุมารเสีย  แลวตัดเอาศีรษะมา  ทูตท้ังหลายท่ีพระราชา 
         สงไป      ไดกราบทูลพระกุมารวา     ขาแตพระขัตติโยรส 
         พระองคเปนผูที่พระอิสราธิบดี         ราชบิดาทรงตัดขาด 
         แลว     พระองคตองโทษ    ถึงประหารชีวิต   พระเจาขา.  
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                พระราชโอรส  ทรงพระกันแสงอยู  ทรงประคอง 
         อัญชลี  ยกพระหัตถทั้งสิบนิ้วขึ้นออนวอนวา   ตัวเรา 
         อยากจะขอเขาเฝาพระราชบิดา    ผูเปนจอมประชา 
         ราษฎร  ขอทานท้ังหลาย  จงนําเราผูยังมีชีวิตไปเฝา 
         พระราชบิดาเถิด. 
                ทตูท้ังหลายไดฟงพระดํารัสของพระราชกุมาร 
         แลว  ไดพาพระราชโอรสเขาเฝาพระราชา  ฝายพระ- 
         ราชโอรส   ครั้นเหน็พระราชบดิา   จึงกราบทูลไปแต 
         ไกลวา 
                ขาแตพระราชบิดา  ผูเปนจอมประชาราษฎร 
         พวกนายประตู  ตํารวจดาบ  และเพชฌฆาตท้ังหลาย 
         พากันมาเพ่ือจะฆาขาพระพุทธเจาเสีย ขาพระพุทธเจา 
         ขอกราบทูลถาม   ขอไดทรงพระกรุณาโปรดบอกเน้ือ- 
         ความนั้นแกขาพระพุทธเจา     วันนี้ขาพระพุทธเจามี- 
         ความผิดในเรื่องน้ีเปนประการใดหรือ  พระเจาขา. 
                [๒๑๖๗]   ทิพพจักษุดาบสผูไมประมาท ทํากิจรด- 
         น้ําบําเรอไฟ    ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาทุกเมื่อ   เหตุไรเจา 
         จึงเรียก  ทิพพจักษดุาบสผูสํารวมอินทรีย   เปนพรหม-  
         จารีเชนนั้นวา  พราหมณคฤหบดี. 
                [๒๑๖๘]  (พระกุมารทูลวา)     ขอเดชะ    กุลุปก- 
         ดาบสผูนี้มีของเกบ็ไวหลายอยาง       คือผลสมอพิเภก 
         เผือกมนั    และผลไมทั้งหลาย    กุลุปกดาบสผูนี้เปนผู  
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         ไมประมาท  เกบ็รักษาของเหลาน้ันไว   เพราะเหตุนั้น  
         ขาพระพุทธเจา  จึงเรียกดาบสนั้นวา  " คฤหบดี ". 
                [๒๑๖๙]  (พระราชาตรัสวา) ดูกอนเจาโสมนัสส- 
         กุมาร    เรื่องน้ีเจาพูดไดจริง    ดาบสผูนี้มีของเก็บไว 
         หลายอยาง  ดาบสผูนี้เปนผูไมประมาท  เก็บรักษาสิ่ง- 
         ของเหลาน้ันไว   เพราะฉะน้ัน   ดาบสผูนี้   จงึชื่อวา 
         พราหมณ   คฤหบดี. 
                [๒๑๗๐]  (พระกุมารตรัสวา)     บรษิัทท้ังหลาย 
         ทั้งชาวนิคมและชาวชนบทที่มาประชุมกันถวนทุกคน 
         ขอจงฟงขาพเจา  พระราชาผูเปนจอมประชาราษฎรนี ้
         เปนพาล  ไดฟงคําชฎิลโกงแลว  ตรัสสั่งใหฆาเราเสีย 
         โดยหาเหตุมิไดเลย. 
                [๒๑๗๑]  (พระกุมารตรัสวา)   เมื่อรากยงัเจริญ 
         งอกงามแผไพศาลอยู      ไมไผที่แตกเปนกอใหญแลว 
         ก็แสนยากท่ีจะถอนใหหมดสิ้นไปได     ขาแตพระราช 
         บิดา ผูเปนจอมประชาราษฎร ขาพระพุทธเจา ขอถวาย 
         บังคมพระยุคลบาท    ขอพระราชทานพระบรมราชา- 
         นุญาต  ขาพระพุทธเจาจักออกบวช  พระเจาขา. 
                [๒๑๗๒]  (พระราชาตรัสวา)     โสมนัสสกุมาร 
         เอย เจาจงเสวยสมบัติอันไพบูลยเถิด อนึ่ง บิดาจะมอบ 
         อิสริยยศท้ังหมดใหแกเจา เจาจงเปนพระราชาของชาว 
         กุรุรัฐเสียในวันนี้ทีเดียวเถิด  อยาบวชเลย   เพราะการ 
         บวชเปนทุกข.  
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                [๒๑๗๓]  (พระกุมารทูลวา)  ขอเดชะ   บรรดา 
         โภคสมบัติของพระองค      ซึ่งมีอยูในราชธานีนี้     สิ่ง 
         ไรเลาท่ีขาพระพุทธเจาควรบริโภคมีอยูหรือ  ?      เมื่อ 
         ชาติกอนขาพระพุทธเจาเคยรื่นรมยอยูในเทวโลก ดวย 
         รูป เสียง  กลิ่น รส และผัสสะทั้งหลาย  ที่นาร่ืนรมยใจ 
         ขอเดชะ    ขาพระพุทธเจาเคยบริโภคสมบัติมาแลวใน 
         ไตรทิพย   เคยมหีมูนางอัปสรแวดลอมมาแลว ขาพระ- 
         พุทธเจามารูวา  พระองคเปนพาล  อันคนอ่ืนตองนําไป 
         แลวจะอยูในราชสกุลเชนนั้นไมไดเลย. 
               [๒๑๗๔]  (พระราชาตรัสวา)  ดูกอนพอโสมนัสส 
         ถาหากวา บิดาเปนพาลตองอาศัยผูอื่นจูงไปไซร เจาจง 
         อดโทษใหบิดาสักครั้งหนึ่งเถิด     ถาแมวาโทษเชนนี้จะ 
         พึงมีอกีไซร  เจาจงกระทําตามมติของตนเถิด. 
                [๒๑๗๕]  (พระกุมารตรัสวา)    กรรมทีบ่คุคลใด 
         ไมพิจารณาใหถ่ีถวนเสียกอน  แลวทําลงไป  ผลช่ัวราย 
         ยอมมแีกบุคคลน้ัน     เหมือนความวิบัติแหงยาแกโรค 
         ฉะนั้น. 
                สวนกรรมทีบ่คุคลใดพิจารณาถ่ีถวนกอนแลวทํา 
         ลงไป      ผลอันเจรญิยอมมีแกบคุคลนั้นเหมือนความ 
         ถึงพรอมแหงยาแกโรคฉะนั้น. 
                คฤหัสถผูบริโภคกาม   เปนคนเกียจครานไมดี  
         บรรพชิตไมสํารวมไมงาม  พระราชาไมใครครวญเสีย 
         กอนแลวทําลงไป    ไมดี    บัณฑิตมีความโกรธเปน 
         เจาเรือน  ก็ไมดี.  
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                ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงทิศ    กษัตริยทรง 
         ใครครวญเสียกอนแลวจึงคอยทํา      ยังไมไดพิจารณา 
         ใครครวญกอนแลว  ไมควรทํากจิการอะไร  พระเกียรติ- 
         ยศของพระราชาผูทรงใครครวญเสียกอนแลว     จึงทํา 
         ลงไป  ยอมเจริญย่ิง ๆ  ขึ้น. 
                ขาแตพระภูมิบาล  อิสรชนควรพิจารณาเสียกอน 
         แลวจึงลงอาชญา        กรรมที่ทําดวยความรีบรอนยอม 
         เดือดรอน  อนึ่ง  ความต้ังตนไวโดยชอบ   และประโยชน 
         ของนรชน  ยอมไมตามเดือดรอนในภายหลัง.  
                อนึ่ง    ชนเหลาใด    จําแนกแจกแจงดวยปญญา 
         แลวกระทํากรรมท้ังหลาย      ที่ไมตามเดือดรอนในภาย-  
         หลัง   ในโลก   กรรมของชนเหลาน้ัน    ทานผูรูสรรเสรญิ  
         มีความสุขเปนกําไร  พุทธาทิบัณฑิตอนุมัติแลว. 
                ขอเดชะ  ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงประชาชน 
         นายประตู  ตํารวจดาบ และพวกเพชฌฆาต    พากัน ไป 
         จะฆาขาพระพุทธเจา  พวกนั้นพากันฉุดคราขาพระพุทธ 
         เจา     ผูกําลังน่ังอยู     บนพระเพลาแหงพระราชมารดา 
         มาโดยพลัน. 
                ขาแตพระราชบิดา    แทจรงิขาพระพุทธเจา   ถึง 
         ความหว่ันกลัวตอมรณภัย   คับแคบ    ฝดเคืองเหลือเกิน 
         วันนี้ขาพระพุทธเจาไดมีชีวิตอันเปนที่รัก        หวานซาบ- 
         ซึ้งใจ      รอดพนจากการถูกประหารมาไดแสนยาก     จึง 
         นอมใจไปในบรรพชาอยางเดียว. 
                [๒๑๗๖]  (พระราชาตรัสวา)     ดูกอนสุธรรมาเทว ี
         โสมนัสสกุมารโอรสของเธอนี้      ยังรุนหนุม      นาเอ็นดู  
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         วันนี้เราออนวอนเขาไว  ก็ไมไดสมปรารถนา   แมเธอ 
         ก็ควรจะออนวอนโอรสของเธอดูบาง. 
                [๒๑๗๗]  (พระนางสุธรรมาเทวีตรัสวา)  ดูกอน 
         พระลกูรัก เจาจงยินดีดวยภิกขาจาริยวัตรเถิด จงใคร- 
         ครวญในธรรมทั้งหลายแลวละเวนบรรพชาของคนมิจ- 
         ฉาทิฏฐิเสียเถิด เจาจงวางอาชญาในสรรพสัตว นักบวช 
         ละวางอาชญาในสรรพสัตวทั้งหลายแลว   เปนผูไมถูก 
         ติเตียน  ยอมเขาถึงพรหมสถาน. 
                (พระราชาตรัสวา)  ดูกอนสุธรรมาเทวี  เธอพูดคํา 
         เชนใด     คําเชนนั้น     นาอัศจรรยจริงหนอ    เราไดรับ 
         ทุกขอยูแลว  เธอยงักลับเพ่ิมทุกขใหอีก   ฉนัขอรองเธอ 
         ใหชวยออนวอนลูก       เธอกลบัสนับสนุนใหโสมนัสส- 
         กุมารเกิดอุตสาหะย่ิงขึ้น. 
                [๒๑๗๘]  (พระนางสุธรรมาเทวีตรัสวา)     พระ- 
         อริยเจาเหลาใดพนวิเศษแลว  บริโภคปจจัยอันหาโทษ 
         มิได    ดับรอบแลว     เท่ียวไปในโลกน้ี     หมอมฉันไม 
         อาจจะหามโอรสผูดําเนินไปตามมรรคา  ของพระอริย- 
         เจา  เหลาน้ันได. 
                [๒๑๗๙]  (พระราชาตรัสวา)   ชนเหลาใดมีปญญา 
         เปนพหูสูต     ตรึกตรองเหตุการณถ่ีถวนมาก     พระนาง 
         สุธรรมาเทวีนี้    เปนผูมีความขวนขวายนอย   ปราศจาก 
         ความโศกเศรา         ไดสดับคําสุภาษิตของชนเหลาใด 
         ชนเหลาน้ันควรจะสมาคมคบหาทีเดียว. 
                               จบโสมนัสสชาดกท่ี   ๙  
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                 อรรถกถาโสมนัสสชาดก  

 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ 
ความท่ีพระเทวทัตพยายาม    เพ่ือจะปลงพระชนมพระองค     ตรัสพระธรรม 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  โก  ต  หืสติ  เหเติ    ดังน้ี. 
         ก็ในกาลครั้งน้ัน  พระบรมศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใชแตใน 
บัดนี้เทาน้ันก็หามิได แมในปางกอนพระเทวทัตน้ี ก็พยายามเพ่ือจะฆาเราตถาคต  
เหมือนกัน   แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้. 
         ในอดตีกาล  มีพระราชาทรงพระนามวา   เรณุราช   เสวยราชสมบัติ   
ในอุตตรปญจาลนคร  แควนกุรุ.   ครั้งน้ัน   พระดาบสชื่อ  มหารักขิตะ 
มีดาบส ๕๐๐ เปนบริวาร    อยูในหิมวันตประเทศเที่ยวจาริกไป    เพ่ือจะเสพ 
อาหารรสเค็มและรสเปรี้ยว   จนลถุึงอุตตรปญจาลนคร  พักอยูในพระราชอุทยาน 
รุงข้ึนพรอมดวยบริวารเที่ยวไปบิณฑบาตจนถึงราชทวาร.     พระเจาเรณุราช 
ทรงเห็นหมูฤาษี  ทรงเลือ่มใสในอิริยาบถ   จึงตรัสสั่งใหนิมนตมาน่ัง  ณ  ทอง 
พระโรง    มพ้ืีนกวางใหญอันประดับตกแตงแลว     ทรงอังคาสดวยอาหารอัน 
ประณีต  แลวตรัสวา   ขาแตทานผูเจริญ   นิมนตพระผูเปนเจาทั้งหลาย    อยู 
จําพรรษาที่อุทยานของขาพเจาตลอดฤดูฝนนี้เถิด  แลวเสด็จไปพระราชอุทยาน 
พรอมดวยดาบสเหลานั้น      ตรัสสั่งใหสรางที่อยูพระราชทานบรรพชิตบรขิาร 
ทรงนมัสการแลวเสด็จกลับพระราชวัง. นับแตนั้นมา ดาบสเหลาน้ันแมทั้งหมด 
ก็รับพระราชทานฉัน    ในพระราชนิเวศนเปนประจํา.   ก็พระราชามิไดมีพระ- 
โอรส   จึงทรงปรารถนาจะไดพระโอรส.   ราชโอรสก็หาไดมาอุบัติสมพระราช 
ประสงคไม     ลวงกาลฤดูฝน  ๓  เดือนแลว    ทานมหารักขิตดาบส    จึงเขา  
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ไปถวายพระพรลาพระราชาวา  บัดนี้   ที่ปาหิมพานตเปนรมณียสถาน    พวก 
อาตมาภาพจะไปอยูที่ปาหิมพานตนั้นตามเดิม     อันพระราชาทรงกระทําการ 
สักการะบูชาแลว     จึงออกจากพระราชอุทยานไป    ในเวลาเที่ยงวัน     ไดแวะ 
ออกจากทางเสียในระหวางมรรคา     พาบริวารน่ังอยูที่เนินหญาแพรกออน  ๆ 
ณ  ภายใตตนไมมีรมเงาอันเยือกเย็นตนหน่ึง. 
         ดาบสเหลาน้ันนั่งประชุมสนทนากันวา ในพระราชวังหามีพระราชโอรส 
ที่จะสืบราชตระกูลไม  ถาพระราชาจะพึงไดพระราชโอรส  ก็จะเปนการดีทีเดียว 
จะไดสืบราชสกุลสืบไป.      ทานมหารักขิตดาบส      ไดยินถอยคําของดาบส 
เหลาน้ันแลว  จึงใครครวญดูวา พระราชาจักมีพระโอรสหรือไมหนอ  ทราบวา 
จักมี จึงพูดข้ึนวา ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย พวกทานอยาคิดวิตกไปเลย  วันนี้ 
เวลาใกลรุง   เทพบุตรหน่ึงองคจักจุติลงมา   ถือปฏสินธิในครรภแหงอัครมเหสี 
ของพระราชา    ชฎลิโกงผูหน่ึงไดยินดังน้ัน    จึงคิดวา   เราจักเปนราชกุลุปกะ 
(พระดาบสประจําราชสํานัก)  เสียแตบัดนี้   จึงในเวลาที่พวกดาบสออกเดินทาง 
ไป  แกลงลวงวาเปนไขแลวนอนเสีย  ถูกพวกดาบสอ่ืน ๆ เตือนวา ลุกข้ึนเถิด 
พวกเราจักไปกันละ.  ก็ตอบวา  เราไมสามารถจะไปได.  ทานมหารักขิตดาบสรู 
เหตุที่ดาบสน้ันแกลงนอน  จึงกลาววา  ทานสามารถจะไปไดเม่ือใด  จงตามมา 
เมื่อน้ันเถิด  ดังนี้แลว   พาหมูฤาษีเดินทางไปยังหิมวันตประเทศทีเดียว.   ฝาย 
ดาบสโกง  จึงรีบยอนกลบัมาโดยเร็ว  ยืนอยูที่ราชทวาร  สั่งใหราชบุรุษกราบทูล 
พระราชาวา  ดาบสอุปฏฐากของทานมหารักขิตดาบสมาเฝา ครั้นพระราชาตรัส 
สั่งใหรีบนิมนตเขาไปเฝา จึงข้ึนสูปราสาท  นั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไวแลว.  พระ- 
ราชาทรงนมัสการพระดาบสแลว   ประทับนั่ง  ณ  สวนขางหน่ึง   ตรัสถามถึง 
สุขภาพอนามัยของพระฤาษีทั้งหลาย   แลวตรัสวา   พระคุณเจารีบดวนกลับมา  
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ทั้งน้ีดวยเหตุอันใดหรือ ?   ดาบสโกงถวายพระพรวา    ขอถวายพระพรถูกตอง 
ทีเดียว   หมูฤาษีนั่งพักกันอยูตามสบาย   ตางสนทนาปราศรัยกันวา   ถาหากวา 
พระโอรสผูสืบสันตติวงศของพระราชาจะพึงเสด็จอุบัติข้ึนไซร     ขอน้ันจะเปน 
ความดีฉะนั้นแลว     อาตมาภาพฟงคําสนทนาน้ันแลว     ตรวจดูดวยทิพยจักษุวา 
มหาบพิตรจักมีพระราชโอรสหรือไมหนอ   เห็นวา   เทพบุตรผูมีมหิทธิฤทธิ์  
จักจุติมาบังเกิดในพระครรภ  แหงพระนางสุธรรมาอัครมเหสี จึงคิดวา  ผูที่ 
ไมรู ก็จะพึงทําลายพระครรภใหพินาศเสีย  จําเราตองแจงแกมหาบพิตรทั้งสอง 
จึงไดรีบมาเพ่ือตองการถวายพระพรใหทรงทราบ  บัดนี้  อาตมาภาพก็ไดถวาย 
พระพรใหพระองคทรงทราบแลว     ขอถวายพระพรลาไป.     พระเจาเรณุราช 
ทรงโสมนัสยินดี  มีพระหฤทัยเลื่อมใส  ตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ  พระคุณเจา 
ยังไปไมได   ดังนี้แลว    นําดาบสโกงไปสูพระราชอุทยานี้  จัดแจงสถานท่ีอยู 
พระราชทาน.   จําเดิมแตนั้นมา  ดาบสโกงนั้น    ก็พํานักอาศัยขบฉัน    ในราช 
ตระกูล  จนไดมีนามวา  ทิพพจักษุดาบส  (ดาบสผูมีตาทิพย)  ทีเดียว. 
         ครั้งน้ัน   พระโพธสิัตวจุติจากดาวดึงสพิภพ  ถือปฏิสนธใินพระครรภ 
แหงพระนางสุธรรมาราชเทวี  ในพระนครนั้น.  ในวันขนานพระนามพระราช- 
กุมารน้ัน    พระราชมารดาบิดา    จึงขนานพระนามวา    โสมนัสสกุมาร. 
พระราชโอรสทรงเจริญพระชนมพรรษาดวยกุมารบริหารโดยลาํดับ   ฝายดาบส 
โกงจัดแจงปลูกผักอันเกื้อกูลแกสูปะ  และวัลลิผล  คือผลไมเครือเถา  มีประการ 
ตาง ๆ     ดานริมพระราชอุทยานแหงหน่ึง     แลวจําหนายขายแกชาวรานตลาด 
รวบรวมทรพัยไว.  ในกาลเม่ือพระโพธิสัตว   มพีระชันษาได ๗ ป  ประเทศ 
ชายแดนราชอาณาเขตกําเริบจลาจล. พระเจาเรณุราชตรัสสั่งวา เจาอยาประมาท 
ทานทิพพจักษุดาบส ทรงใหพระราชกมุารรับคําแลวเสด็จไป ดวยหวังวา เราจัก 
จัดการใหปจจันตชนบทสงบราบคาบ.  ครั้นวันหน่ึง  พระราชกุมารคิดวา  เรา  
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จักไปเย่ียมเยียนทานชฎิล จึงเสด็จสูพระราชอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นชฎิลโกง 
นุงผากาสาวะหยักรั้งผืนหนึ่ง    หมผืนหน่ึง    สองมือถือนํ้าขางละหมอ     กําลัง 
รดนํ้าไรผักอยู    ก็ทรงทราบวา   ชฎิลผูนี้เปนชฎิลโกง   ไมบําเพ็ญสมณธรรม 
ของตน    มัวปลูกผักทําสวนครัวเสีย     จึงทรงทักทายใหชฎิลโกงนั้นไดอายวา 
ดูกอนคฤหบดีพอคาผัก    ทานกําลังทําอะไรอยู  ?     แลวมิไดทรงกราบไหว 
เสด็จออกกลับไปยังพระนคร.    ชฎลิโกงคิดวา  บัดนี้   พระราชกุมารน้ี    เปน 
ศัตรูเราเสียแลว    ใครรูเขา    ความเสื่อมเสียอะไร  ๆ  จักมี   ควรท่ีเราจะกําจัด 
พระราชกุมารน้ัน  เสียแตบัดนี้ทีเดียว   ในเวลาใกลที่พระราชาจะเสด็จมา   จึง 
โยนแผนหินไปรวมไว ณ  สวนหนึ่ง  ทุบตอยหมอน้ําใหแตก  ทั้งเกลี่ยหญาท้ิง 
เรี่ยราดไวบนบรรณศาลา  เอานํ้ามันทาตัว  เขาไปยังบรรณศาลา  นอนคลุมโปง 
อยูบนเตียง   ทําประหน่ึงวาถึงความทุกขรอนอยางใหญหลวง.   พระราชาครั้น 
เสด็จมาแลว    ทรงกระทาํประทักษิณพระนคร   ยงัไมเสด็จเขาพระราชนิเวศน 
ทรงดําริวา    เราจักเย่ียมเยียนทานทิพพจักษุดาบสผูเปนเจาแหงเรากอน   แลว 
เสด็จไปถึงประตูบรรณศาลา  ทอดพระเนตรเห็นอาการอันวิปริตเชนนั้น  ทรง 
พระดําริวา    นี้เรื่องอะไรหนอ    จึงเสด็จเขาไปทอดพระเนตรเห็นชฎิลโกงน้ัน 
นอนอยู   ทรงลูบคลําเทาทั้งสองของชฎิลโกง  ตรสัพระคาถาที่ ๑ ความวา 
                ใครมาตี    มาดาทานหรือ     ทําไมทานจึงเสียใจ 
         นอยใจ   เศราโศกอยู   วันนี้มารดาบิดาของทาน    มา 
         รองไหรบกวน   ประการใด  หรอืวาวันนี้   ใครมารังแก 
         ทาน  ใหตองนอนเหนือแผนดิน.    
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  หึสติ  แปลวา  ทบุตี.  บทวา  เหเติ 
แปลวา ดาวา.  บทวา กวชชฺ เสตุ ความวา หรือวาวันนี้  มีใครมาเบียดเบียน 
รังแก  ใหทานตองนอนเหนือแผนดิน.  
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         ชฎลิโกงไดยินพระดํารัสนั้น    จึงทอดถอนหายใจลุกข้ึนกลาวคาถาที่ ๒ 
ความวา 
                ขอถวายพระพรพระจอมภูมิบาล    อาตมาภาพ 
         ดีใจมากท่ีไดเห็นมหาบพิตร  อาตมาภาพเขามาอาศัย 
         มหาบพิตร      มิไดเบียดเบียนใคร     ขอถวายพระพร 
         อาตมาภาพถูกพระราชโอรสของมหาบพิตรเบียดเบียน. 
         เบื้องหนาแตนี้ไป    พึงทราบคาถาประพันธ    ที่พระคันถรจนาจารย 
ประพันธไวงาย ๆ  ตามนัยวาระพระบาลีความวา 
                (พระราชาทรงพระพิโรธ     ตรัสวา)      เหวยเหลา 
         นายทวารบาล พนักงานตํารวจดาบ และนายเพชฌฆาต  
         ทั้งหลาย      พวกเจาจงไปตามหนาท่ีของตน ๆ      จงไป 
         ยังภายในพระราชฐาน   ฆาเจาโสมนัสสกุมารเสีย   แลว 
         ตัดเอาศีรษะมา. 
                ทตูท้ังหลายท่ีพระราชาสงไป     ไดกราบทูลพระ- 
         กุมารวา      ขาแตพระขัตติโยรส     พระองคเปนผูที่พระ 
         อิสราธบิดี    ราชบิดาทรงตัดขาดแลว   พระองคตองโทษ 
         ถึงประหารชีวิต   พระเจาขา. 
                พระราชโอรส  ทรงพระกันแสงอยู    ทรงประคอง 
         อัญชลี   ยกพระหัตถทั้งสิบนิ้วขึ้นออนวา   ตัวเราอยาก 
         จะขอเฝาพระราชบิดา   ผูเปนจอมประชาราษฎร    ขอ 
         ทานท้ังหลายจงนําเราผูยังมีชีวิตไปเฝาพระราชบิดาเถิด.  
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                ทตูท้ังหลายไดฟงพระดํารัส   ของพระราชกุมาร 
         แลว  ไดพาพระราชโอรสเขาเฝาพระราชา   ฝายพระ- 
         ราชโอรส     ครั้นเห็นพระราชบิดา   จึงกราบทูลไปแต 
         ไกลวา 
                ขาแตพระราชบิดา     ผูเปนจอมประการาษฎร  
         พวกนายประตู  พนักงานตํารวจดาบ   และเพชฌฆาต 
         ทั้งหลาย        พากันมาเพ่ือจะฆาขาพระพุทธเจาเสีย 
         ขาพระพุทธเจาขอกราบทูลถาม   ขอไดทรงพระกรุณา 
         โปรดตรัสบอกเน้ือความน้ัน   แกขาพระพุทธเจา  วันนี ้
         ขาพระพุทธเจามีความผิดในเรื่องน้ี      เปนประการใด 
         หรือ  พระเจาขา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อหึสโก    ความวา   ขาพระองคไม 
เบียดเบียนใคร ๆ   เปนผูเพรียบพรอมดวยศีลและอาจาระ.   บทวา  เรณุมน-ุ 
ปวิสฺส  ความวา  ขอถวายพระพร  พระองคเรณุมหาราช   อาตมาภาพเขามา 
อยูอาศัย.  บทวา เหยิโตสฺมิ ความวา อาตมาถูกโอรสของพระองค  พาพวก 
บริวารเปนอันมาก    เขามากลาวหม่ินประมาทวา    เฮยเจาดาบสโกง   เพราะ 
เหตุไร   เจาจึงมาอยูในที่นี้   ดังน้ีแลว   งัดแผนหินโยนทิ้ง  ซ้ําทุบตอยหมอน้ํา 
แลวมิหนํา  ชกตอยถีบเตะเบียดเบียนอาตมาภาพอีกดวย.  ดาบสน้ันกลาวคําเท็จ 
แตงใหเปนเหมือนจริง  ทูลใหพระราชาหลงเชื่อ  ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  อายนฺตุ  ความวา พระเจาเรณุราช ทรงกริ้วพระราชกุมารวา 
นับแตกาลท่ีไดปฏิบัติผิดในพระผูเปนเจาของเราแลว     โสมนสัสกุมารน้ัน  จัก 
ละอายแมในตัวเราก็หามิได     เมื่อจะตรัสสั่งบังคับใหสําเร็จโทษพระราชกุมาร  
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เสียจึงตรัสอยางนี้.   บทวา    กสาวิยา   ความวา   พระเจาเรณุราช   ตรัสสั่งวา 
เหวย !    เหลาชาวเพชฌฆาตทุกหมูเหลาผูมีขวานอยูในมือ    จงมาโดยวิธีการ 
ของตน ๆ.   บทวา  วร  ความวา จงตัดศีรษะอันประเสริฐ คือ อวัยวะเบ้ืองสูง 
นํามาใหเรา.  บทวา  ราชิโน  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ทูตทั้งหลายท่ี 
พระราชาทรงสงไปจากราชสํานัก   พากันรีบไปลอมจับพระราชกุมาร  ซึ่งพระ- 
ราชมารดาทรงประดับตกแตงแลว    ใหประทับเหนือพระเพลาของพระองค 
แลวพากันกราบทูลความน้ัน   บทวา  อิสฺสเรน  หมายถึง พระราชา.  บทวา 
วิติณฺโณสิ  ความวา  พระองคเปนผูอันพระราชาตัดขาดแลว. 
         บทวา  ส  ราชปุตฺโต  ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรส 
ทรงสดับถอยคําของทูตเหลาน้ันแลว   สะดุงตกพระทัยกลัวตอมรณภัย   ผลุดลุก 
จากพระเพลาของพระมารดา. บทวา ปฏิทสฺสเยถ ความวา ทานทั้งหลายจงนํา 
เราเขาเฝา. บทวา  ตสฺส ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทูตเหลานั้น ฟงพระดํารัส 
นั้นของพระกุมารแลว   จึงงดการประหารชีวิตไว    และเอาเชือกมัดพระกุมาร 
จูงไปเฝาพระราชา   เหมอืนดังคนจูงโคฉะน้ัน  ก็เมื่อพวกเพชฌฆาต    กําลังนํา 
พระกุมารไป  พระนางสุธรรมาราชเทวี  พรอมดวยนางนักสนม  แวดลอมดวย 
หมูทาสี  อีกทั้งชาวพระนครทั้งหลาย   ตางพูดกันวา   พวกเราจักไมยอมให 
สําเร็จโทษพระกุมารผูหาความผิดมิไดแลวไดตามไป  พรอมกบัพระกุมารน้ัน. 
         บทวา อาคจฺฉุ ความวา พวกเพชฌฆาตมายังสํานักของขาพระพุทธเจา 
เพ่ือจะลงพระราชอาญา.  บทวา หนฺตุ  มม ความวา เพ่ือจะฆาขาพระพุทธเจา 
เสีย.  บทวา   โกนีธ    ความวา  พระกุมารทูลถามวา   พระราชบิดาตรัสสั่งให 
ประหารชีวิตขาพระพุทธเจาดวยประการใด   อะไรหนอเปนความผิดของขา 
พระพุทธเจาในเรื่องนี้.  
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พระเจาเรณุราชตวาดวา  ภวัคคพรหมยังตํ่านัก   โทษของเจาใหญโต  
มาก  เมื่อจะตรัสบอกโทษผิดของพระราชกุมาร  จึงตรัสพระคาถาความวา 
                ทพิพจักษุดาบสผูไมประมาท  ทํากิจรดน้ําบําเรอ 
         ไฟ ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาทุกเมื่อ เหตุไรเจาจึงเรียกทิพพ- 
         จักษุดาบสผูสํารวมอินทรีย      เปนพรหมจารีเชนนั้นวา 
         " พราหมณ    คฤหบดี " 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา อุทก  สชาติ   ความวา   ทําการลงสูน้ํา. 
บทวา   ต   ตาทิส   ความวา   พระเจาเรณุราชตรัสวา   เพราะเหตุไร   เจาจึง 
รองเรียกทิพพจักษุดาบสผูเปนเจาของเราเห็นปานน้ัน    ดวยวาทะวา " คฤหบดี " 
เลา. 
         ลําดับนั้น  พระกุมารกราบทูลวา  ขอเดชะพระอาญาไมพนเกลา  เมื่อ 
ขาพระพุทธเจาเรียกคฤหบดีแท ๆ ดวยวาทะวา  คฤหบดี   ดังน้ี   จะมีโทษผิด 
อะไรหรือ   ดังน้ีแลวตรัสคาถาความวา 
                ขอเดชะ กุลุปกดาบสผูนี้มีของเก็บไวหลายอยาง 
         คือผลสมอพิเภก  เผือกมัน   และผลไมทั้งหลาย    กุล-ุ 
         ปกดาบสผูนี้เปนผูไมประมาทเก็บรักษาสิ่งของเหลาน้ัน 
         ไว  เพราะเหตุนั้น  ขาพระพุทธเจา  จึงเรียกดาบสน้ันวา 
         " คฤหบดี ". 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มูลา  ไดแก พืชท้ังหลายมีพืชที่เกิดจาก 
รากเปนตน.  บทวา ผลา ไดแก  วัลลิผลาผลนานาชนิด.  บทวา เต  รกขฺติ 
โคปยตปฺปมตฺโต       ความวา   กลุุปกดาบสของเสด็จพอน้ี    ทาํการปลูกผัก 
นั่งเฝาอยู   ไมประมาท   ทํารั้วลอมคุมครองดูแล   ดวยเหตุนั้นแหละ  กลุุปก  
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ดาบสน้ัน  จึงจัดวาเปนพราหมณคฤหบดีของเสด็จพอ.  บทวา อิติ  น   อหมปฺ 
คหปติ    ความวา    ที่ขาพระพุทธเจากราบทูลมา    หากเสด็จพอไมทรงเชื่อ 
โปรดตรัสสัง่ใหถามชาวรานขายผัก   ที่พระราชทวารทั้ง  ๔ ทศิดูเถิด. 
         พระราชาจึงตรัสสั่งใหราชบุรุษไปเรียกชาวรานขายผักมาซักถาม  ชาว- 
รานขายผักทั้งหลายก็พากันกราบทูลวา   ขอเดชะ  เปนความจริงพระพุทธเจาขา 
พวกขาพระพุทธเจาซ้ือผักและผลไมจากมือของทานดาบสรูปน้ีจริง.    พระราช 
กุมารโสมนสัส  ตรัสสั่งใหพนักงานเจาหนาท่ีพิสูจนสิ่งของดู ทําใหเห็นประจักษ 
ราชบุรุษของพระกุมารเขาไปยังบรรณศาลาของดาบสนั้น    แลวคนนําเอาหอ 
กหาปณมาสกท่ีไดจากการขายผัก     มาถวายยืนยัน     แดพระราชา.    พระราชา 
ทรงทราบวา  พระมหาสัตวไมมีความผิด จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                ดูกอนเจาโสมนัสสกุมาร     เรื่องน้ีเจาพูดไดจริง 
         ดาบสผูนี้  มขีองเกบ็ไวหลายอยาง  ดาบสผูนี้เปนผูไม 
         ประมาท   เกบ็รักษาส่ิงของเหลาน้ันไว    เพราะฉะน้ัน  
         ดาบสผูนี้จึงชื่อวา  พราหมณ  คฤหบดี. 
         ลําดับนั้น   พระมหาสัตว   ทรงพระดําริวา   การท่ีเราเขาปาหิมพานต 
แลวบวชเสีย    ดีกวาอยูในสํานักของพระราชาผูโงเขลาเห็นปานนี้    แลวแถลง 
โทษของพระราชาใหแจงชัด    ในทามกลางบริษัทนั่นเอง    แลวกราบทูลลาวา 
ขาพระพุทธเจาจักทูลลาออกไปบรรพชาเสียวันนี้ทีเดียว. พระโพธิสัตวทําสักการะ 
แกบริษัทแลว   ตรัสพระคาถาความวา 
                บริษัทท้ังหลาย    ทั้งชาวนิคม    และชาวชนบท 
         ที่มาประชุมกันถวนทุกคน    ขอจงฟงขาพเจา   พระ- 
         ราชาผูเปนจอมประชาราษฎรนี้ เปนพาลไดฟงคําชฎิล 
         โกงแลวตรัสสั่งใหฆาเราเสียโดยหาเหตุมิได.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา พาลาย พาลสฺส  ความวา  พระราชานี้  
เปนพาลดวยพระองคเอง    ทรงฟงถอยคําของชฎิลโกงผูเปนพาลโงเขลาแลว 
ตรัสสั่งใหฆาขาพเจาโดยหาเหตุมิได. 
         ก็แลพระโพธิสัตวเจา    ตรัสดังน้ีแลว   ถวายบังคมพระราชบิดาใหทรง 
อนุญาตใหพระองคทรงบรรพชาแลว   ตรัสพระคาถานอกน้ีความวา 
                เมือ่รากยังเจริญงอกงามแผไพศาลอยู   ไมไผที่ 
         แตกเปนกอใหญแลว  ก็แสนยากท่ีจะถอนใหหมดสิ้น 
         ไปได    ขาแตพระราชบิดาผูเปนจอมประการาษฎร 
         เกลากระหมอมฉันขอถวายบังคมพระยุคบาท    ขอ 
         พระราชทานพระบรมราชานุญาต  กระหมอมฉันจักขอ 
         ออกบวช   พระเจาขา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  วิสเต  ความวา  (ไมไผ)   แตกเปนกอ 
ลําใหญ.  บทวา  ทุนฺนิกฺขโย  ความวา  ยากท่ีจะถอนใหหมดสิ้น. 
         ตอแตนี้ไป  เปนคาถาประพันธ  โตตอบระหวางพระราชากับพระราช- 
โอรส. 
                (พระราชาตรัสวา)     โสมนัสสกุมารเอย    เจาจง 
         เสวยสมบัติอันไพบลูยเถิด  อนึ่ง บิดาจะมอบอิสริยยศ 
         ทั้งหมดใหแกเจา     เจาจงเปนพระราชาของชาวกุรุรัฐ  
         เสียในวันนี้ทีเดียวเถิด   อยาบวชเลย    เพราะการบวช  
         เปนทุกข. 
                (พระโพธิสัตวทูลวา)     ขอเดชะ     บรรดาโภค- 
         สมบัติของพระองค   ซึ่งมีอยูในราชธานีนี้  สิ่งไรเลาท่ี  
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         ขาพระพุทธเจาควรบริโภคมีอยูหรือ       เมื่อชาติกอน 
         ขาพระพุทธเจาเคยรื่นรมย อยูในเทวโลกดวยรูป เสียง 
         กลิ่น รส  และผัสสะท้ังหลายท่ีนารื่นรมยใจ    ขอเดชะ 
         ขาพระพุทธเจา   เคยบริโภคสมบัติมาแลวในไตรทิพย 
         เคยมีหมูนางอัปสรแวดลอมมาแลว    ขาพระพุทธเจา 
         มารูวา   พระองคเปนพาล   อันคนอ่ืนตองนําไป   แลว 
         จะอยูในราชสกุลเชนนั้น  ไมไดเลย. 
                (พระราชาตรัสวา)   ดูกอนพอโสมนัสส  ถาหากวา 
         บิดาเปนพาล    ตองอาศัยผูอื่นจูงไปไซร    เจาจงอดโทษ 
         ใหแกบดิาสักครั้งหนึ่งเถิด      ถาแมวาโทษเชนนี้จะพึงมี 
         อีกไซร  เจาจงกระทาํตามมติของตนเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ทุกขฺา  ความวา  พระราชาตรัสวิงวอน 
พระโอรสวา ลูกรัก ข้ึนชือ่วาการบรรพชาเปนทุกข  เพราะตองมีชีวิตเนื่องดวย 
ผูอ่ืน   เจาอยาบวชเลย   จงเปนพระราชาเถิด. 
         บทวา   กินฺนูธ    เทว   ความวา  ขอเดชะ  พระองคผูทรงพระคุณ 
อันประเสริฐ  โภคสมบัติของพระราชบิดาเหลาใด  มีอยูในราชธานีนี้  ในโภค 
สมบัติเหลานั้น     สิ่งใดเลา   สมควรท่ีขาพระพุทธเจาจะพึงบริโภคใชสอยได 
มีอยูแลหรือ.  
         บทวา   ปริวารโต   ความวา   ขาพระพุทธเจาอันนางเทพอัปสรเคย 
บํารุงบําเรอมาแลว.  อีกนัยหน่ึง  ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน. 
         ไดยินวา พระญาณระลึกชาติไดเกิดข้ึนแกพระโพธิสัตว เพราะเหตุนั้น 
พระโพธิสัตวเจาจึงตรัสอยางนี้.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 179 

         บทวา  ปรเนยฺย   ความวา  (พระองคเปนพาล)  ตองอาศัยคนอ่ืน 
นําไปดวยไมเทา   ดังคนตาบอด. 
         บทวา  ตาทิเส  ความวา  พระโพธิสัตวตรัสอยางนี้   เพ่ือจะใหพระ- 
ราชบิดาทรงทราบวา  บัณฑิตไมพึงอยูในสํานักของพระราชาเชนนั้น   ขาพระ- 
พุทธเจารอดชีวิตมาไดวันนี้   ก็ดวยกาํลังญาณของตน  ขาพระพุทธเจาจักอยูใน 
สํานักของพระราชบิดา  หาไดไม. 
         บทวา  ยถามตึ    ความวา   พระเจาเรณุราชทรงขอใหพระราชโอรส 
งดโทษใหวา  ถาหากวาโทษผิดเห็นปานน้ีของบิดาจะพึงมีอีกไซร   เมื่อน้ันเจา 
จงทําตามอัธยาศัยเถิด. 
พระมหาสัตว  เมื่อจะถวายโอวาทพระราชบิดา จึงตรัสคาถา  ๘  คาถา 
ความวา 
                กรรมที่บุคคลใดไมพิจารณา   ใหถ่ีถวนเสียกอน 
         แลวทําลงไป    ผลชัว่รายยอมมีแกบุคคลนั้น   เหมือน 
         ความวบิัติแหงยาแกโรคฉะนั้น. 
                สวนกรรมทีบ่คุคลใดพิจารณาถ่ีถวนกอนแลวทํา 
         ลงไป  ผลอันเจริญยอมมีแกบุคคลน้ัน       เหมือนความ 
         ถึงพรอมแหงยาแกโรคฉะนั้น. 
                คฤหัสถผูบริโภคกาม     เปนคนเกียจครานไมดี  
         บรรพชิตไมสํารวม  ไมงาม  พระราชาไมทรงใครครวญ  
         เสียกอนแลวทําลงไป  ไมดี    บณัฑิตมีความโกรธเปน 
         เจาเรือน  ก็ไมดี.                                                          
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                ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงทิศ   กษตัริยทรง 
         ใครครวญเสียกอนแลวจึงคอยทํา     ยังไมไดพิจารณา 
         ใครครวญกอน      แลวไมควรทํากิจการอะไร     พระ- 
         เกียรติยศของพระราชาผูทรงใครครวญเสียกอนแลวจึง 
         ทําลงไป  ยอมเจริญย่ิง ๆ ขึ้น. 
                ขาแตพระจอมภูมิบาล      อสิรชนควรพิจารณา 
         เสียกอนแลวจึงลงอาชญา กรรมที่ทําดวยความรีบรอน 
         ยอมเดอืดรอน    อนึ่ง    ความต้ังตนไวโดยชอบ     และ 
         ประโยชนของนรชนยอมไมตามเดือดรอนในภายหลัง. 
                อนึ่ง    ชนเหลาใดจําแนกแจกแจง   ดวยปญญา 
         แลวกระทํากรรมท้ังหลาย     ที่ไมตามเดือดรอนในภาย 
         หลังในโลก         กรรมของชนเหลาน้ันทานผูรูสรรเสริญ 
         มีความสุขเปนกําไร  พุทธาทิบัณฑิต  อนุมัติแลว. 
                ขอเดชะ        ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน 
         นายประตู  ตํารวจดาบ  และพวกเพชฌฆาต   พากันไป 
         จะฆาขาพระพุทธเจา   พวกนั้นพากันฉุดครา   ขาพระ- 
         พุทธเจา ผูกําลังน่ังอยูบนพระเพลาแหงพระราชมารดา 
         มาโดยพลัน. 
                ขาแตพระราชบิดา   แทจรงิ   ขาพระพุทธเจาถึง 
         ความหว่ันกลัวตอมรณภัย   คับแคบ   ฝดเคืองเหลือเกิน 
         วันนี้ขาพระพุทธเจาไดมีชีวิตอันเปนที่รัก      หวานซาบ- 
         ซึ้งใจ    รอดพนจากการถูกประหารมาไดแสนยาก    จึง 
         นอมใจตอบรรพชาอยางเดียว.  
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         บรรดาบทเหลาน้ันวา อนิสมฺม ความวา ไมตรวจตราพิจารณา 
คือใครครวญ  (กอนทํา).  บทวา  อนวตฺถาย  จินฺติต ความวา ไมกําหนด 
คือไมพิจารณาดําริตริตรองใหรอบคอบ.  บทวา   วิปาโก   โหติ   ปาปโก 
ความวา  จริงอยูพิษสงคือความวิบัติแหงยาแกโรคเปนฉันใด   ผลลามกชั่วราย 
ยอมมีแกบุคคลน้ันฉันนั้น. 
         บทวา    อสฺโต      ความวา   บรรพชิตผูไมสํารวมดวยกายทวาร 
เปนตน   เปนผูทุศีล.  บทวา  ต  น  สาธุ  ความวา ความโกรธของบัณฑิต 
นั้นเองไมดี.  บทวา นานิสมฺม ความวา ยังไมไดพิจารณาใครครวญกอนแลว 
ไมควรกระทํากิจการอะไร.  บทวา   ปณเยยฺย  ความวา   พึงเริ่มต้ังคือพึงยัง 
อาชญาใหเปนไป.  บทวา  เวคา  ความวา  โดยเร็ว   คือ โดยฉับพลันทันที. 
         บทวา    สมฺมาปณิธ ี จ ความวา ความต้ังตนไวโดยชอบและประโยชน 
ของนรชน  ที่ทําดวยจิตอันต้ังไวโดยแยบคาย    ยอมเปนของไมตามเดือดรอน 
ในภายหลัง. บทวา วิภชฺช  ความวา  ชนเหลาใด  จัดแจงดวยปญญาอยางน้ีวา 
กิจการเหลานี้ควรทํา    เหลาน้ีไมควรทํา.    บทวา    กมมฺายตนานิ    ไดแก 
การงานท้ังหลาย.    บทวา    พุทฺธานุมตานิ    ความวา  การงานอันบัณฑิต 
อนุมัติแลว    ยอมเปนของหาโทษมิได.   บทวา    กฏก   ความวา   ขอเดชะ 
ขาแตพระราชบิดา ขาพระพุทธเจา  ถงึความหว่ันกลัวตอมรณภัย  อันเผ็ดรอน 
คับแคบ   ฝดเคืองเหลือเกิน.   บทวา    ลทฺธา    ความวา  ไดชีวิตคืนมาดวย 
กําลังแหงญาณของตน.     บทวา    ปพฺพชฺชเมวาภิมโนหมสฺมิ    ความวา 
ขาพระพุทธเจาเปนผูมีจิตนอมเฉพาะตอบรรพชาอยางเดียว. 
         เมื่อพระมหาสัตวเจาแสดงธรรมอยางนี้แลว   พระเจาเรณุราชตรัสเรียก 
พระราชเทวี   มาเฝาแลวตรัสพระคาถาความวา  
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                ดูกอนสุธรรมาเทวี   โสมนัสสกุมารโอรสของเธอ 
         นี้   ยังรุนหนุม  นาเอ็นดู   วันนี้เราออนวอนเขาไว    ก ็
         ไมไดสมปรารถนา   แมเธอก็ควรจะออนวอนโอรสของ 
         เธอ  ดูบาง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ยาจิตเว   ความวา   เพ่ือชวยออนวอน. 
         พระนางสุธรรมาเทวี กลับสงเสริมพระโอรส   เพ่ือบรรพชาอยางเดียว 
ตรัสคาถาความวา 
                ดูกอนพระลูกรัก    เจาจงยินดีดวยภิกขาจาริยวัตร 
         เถิด  จงใครครวญในธรรมทั้งหลาย  แลวละเวนบรรพชา 
         ของคนมิจฉาทิฏฐเิสียเถิด    เจาจงวางอาชญาในสรรพ- 
         สัตว   นักบวชละวางอาชญาในสรรพสัตวทั้งหลายแลว 
         เปนผูไมถูกติเตียนแลว   ยอมเขาถึงพรหมสถาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   นสิมฺม   ความวา    เม่ือเจาจะบวชแน 
จงใครครวญดูแลวละการบรรพชาของมิจฉาทิฏฐิกชนเสีย       จงบรรพชาลทัธิ 
อันเปนธรรมนําสัตวออกจากทุกข  ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิเถิด. 
         ลําดับนั้น    พระเจาเรณุราชตรัสพระคาถา  ความวา 
                ดูกอนสุธรรมาเทวี   เธอพูดคําเชนใด   คําเชนนั้น 
         นาอัศจรรยจริงหนอ   เราไดรับทุกขอยูแลว   เธอยังกลับ 
         เพ่ิมทุกขใหอีก   ฉนัขอรองเธอใหชวยออนวอนลูก    เธอ 
         กลับสนับสนุนใหโสมนัสสกุมารเกิดอุตสาหะย่ิงขึ้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ยาทิสฺจ  ความวา  เธอพูดคําน้ีเชนใด 
คําน้ันนาประหลาดอัศจรรยจริงหนอ.  บทวา  ทุกฺขติ  ความวา เธอเพ่ิมทุกข 
ใหฉันซึ่งมีทุกขอยูแลวโดยปกติ  ใหทกุขหนักข้ึน.                    
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         พระนางเทวี   ตรัสคาถาอีกความวา 
                พระอริยเจาเหลาใด   พนวิเศษแลวบริโภคปจจัย 
         อันหาโทษมิได  ดับรอบแลวเท่ียวไปในโลกน้ี  หมอมฉัน 
         ไมอาจจะหามโอรสผูดําเนินไปตามมรรคาของพระ- 
         อริยเจาเหลาน้ันได.    
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   วิปฺปมุตฺตา   ความวา   หลุดพนแลว 
จากกิเลสทั้งหลาย  มีราคะเปนตน.  บทวา  ปรินิพฺพุตา  ความวา ผูดับแลว 
ดวยกิเลสปรนิิพพานธาตุ.  บทวา  ตมรยิมคฺค ความวา  ขาแตพระองคผูทรง 
พระคุณอันประเสริฐ      หมอมฉันไมอาจจะหามพระโอรสของหมอมฉัน 
ผูเจริญรอยมรรคาอันเปนของแหงพระอริยเจาท้ังหลาย    มีพระพุทธเจาเปนตน 
เหลาน้ันได. 
         พระราชาทรงสดับพระเสาวนีย  ของพระนางเทวีแลวตรัสคาถาสุดทาย 
ความวา  
                ชนเหลาใดมีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุ- 
         การณถ่ีถวนมาก    พระนางสุธรรมาเทวีนี้      เปนผูมี 
         ความขวนขวายนอย ปราศจากความโศกเศรา ไดสดับ 
         คําสุภาษิตของชนเหลาใด   ชนเหลาน้ันควรจะสมาคม 
         คบหาทีเดียว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  พหุานจินฺติโน   ความวา   เปนผูคิด 
เหตุการณตาง ๆ เปนอันมาก.  บทวา เยสาย   ตัดบทเปน  เยส  อย. แทจริง 
พระนางสุธรรมาราชเทวีนั้น     ไดทรงสดับคําสุภาษิตของโสมนัสสกุมารน่ันเอง 
จึงเกิดเปนผูมีความขวนขวายนอย     แมพระราชาก็ตรัสหมายถึงพระราชโอรส 
นั้นเหมือนกัน.  
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         พระมหาสัตวเจา     ถวายบังคมพระราชมารดาบิดาแลวกราบทูลวา 
ถาหากวาโทษผิดของขาพระพุทธเจามีอยูไซร   ขอพระชนกชนนี  ไดโปรดทรง 
พระกรุณาอดโทษดวยเถิด  แลวประคองอัญชลีตอมหาชน   บายพระพักตรตอ 
หิมวันตประเทศเสด็จดําเนินไป เมื่อมหาชนสงเสด็จกลับแลว  เทพยดาทั้งหลาย 
พากันมาดวยเพศมนุษย พาขามขุนเขา ๗ ลูก นําไปสูปาหิมพานตทรงบรรพชา 
เพศเปนดาบส    อยูในบรรณศาลา    อันวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตไวให.   เทพ- 
ยดาทั้งหลายตางอภิบาลบํารุงพระมหาสัตวเจา   ดวยเพศมนุษยผูอภิบาลบํารุงใน 
ราชสกุล    จนกระท่ังจวบกาลพระมหาสัตวเจามีพระชนมายุได  ๑๖  ป.  ฝาย  
มหาชนพากันโบยตีชฎิลโกงจนถึงส้ินชีวิต.     พระมหาสัตวเจา     ยังฌานและ 
อภิญญาใหเกิดแลว  ไดเปนผูมีพรหมโลกเปนทีไ่ปในเบื้องหนา. 
         พระบรมศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว  ตรัสวา 
ภิกษุทั้งหลาย   แมในชาติกอน   พระเทวทัตน้ี    กพ็ยายามฆาเราตถาคตอยางนี้ 
เหมือนกัน   ดังน้ีแลว   ทรงประชุมชาดกวา    ชฎิลโกหกในครั้งน้ันไดมาเปน 
พระเทวทัต   พระมารดา  ไดมาเปนพระนางสิริมหามายา   พระมหา- 
รักขิตดาบส   ไดมาเปนพระสารีบุตร   สวนโสมนัสสกุมาร   ไดมาเปน 
เราผูตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                               จบอรรถกถาโสมนัสสชาดก  
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                              ๑๐.  จัมเปยยชาดก   

 
               วาดวยบําเพ็ญตบะเพื่อเกิดเปนมนุษย 
 
                [๒๑๘๐]  ทานเปนใคร  งามผองใส   ดุจสายฟา 
         และอุปมาเหมือนดาวประจํารุง   เราไมรูจักทานวาเปน 
         เทวดา  หรือคนธรรพ   หรือเปนหญิงมนุษย. 
                [๒๑๘๑]  (นางสุมนาทูลวา)    ขาแตพระมหา- 
         ราชา       หมอมฉันหาใชเทพธิดา      หญิงคนธรรพ 
         หรือหญิงมนุษยไม  ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉัน 
         เปนนางนาคกัญญา  อาศัยเหตุอยางหนึ่ง  จึงไดมาใน 
         พระนครนี้. 
                [๒๑๘๒]  (พระราชาตรัสถามวา) ดูกอนนางนาค 
         กัญญา      ทานมีอาการเหมือนคนมีจิตฟนเฟอน     ม ี 
         อินทรยีอันเศราหมอง      ดวงเนตรของทานไหลนองไป 
         ดวยหยาดน้ําตา       อะไรของทานหาย     หรือวาทาน 
         ปรารถนาอะไร    จงึไดมาในเมืองน้ี         เชญิทานบอก 
         มาเถิด. 
                [๒๑๘๓]  (นางสุมนาทูลตอบวา)  ขาแตพระองค  
         ผูเปนจอมประชาชน             มหาชนชาวโลกเรียกรอง 
         สัตวใดวา    อุรคชาติผูมีเดชสูง     ในมนุษยโลก    เขา 
         เรียกสตัวนั้นวา " นาค "  บุรุษคนน้ีจับนาคนั้นมา   เพ่ือ 
         ตองการเลี้ยงชีพ   นาคนั้นแหละเปนสามีของหมอมฉัน  
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         ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคนั้น   เสีย 
         จากท่ีคุมขังเถิด  เพคะ. 
                [๒๑๘๔] (พระราชาตรัสถามวา)    ดูกอนนาง 
         นาคกัญญา  นาคราชน้ีประกอบดวยกําลังอันแรงกลา 
         ไฉนจึงมาถึงเง้ือมมือ   ของชายวณิพกไดเลา   เราใคร 
         จะรูถึงการที่นาคราชถูกกระทําจนถูกจับมาได      ขอ 
         ทานจงบอกความขอนั้นแกเราเถิด. 
                [๒๑๘๕] (นางสุมนาทูลตอบวา)  แทจรงินาค- 
         ราชนัน้ประกอบดวยกําลังอันแรงกลา          พึงทําแม 
         นครใหเปนภัสมธุลีไปได            แตเพราะนาคราชน้ัน 
         เคารพนบนอบธรรม  ฉะนั้น   จงึไดบากบั่นมั่นบําเพ็ญ 
         ตบะ. 
                [๒๑๘๖] (นางสุมนาทูลวา)    ขาแตองคราชันย 
         นาคราชน้ีมีปกติรักษาจาตุททสีอุโบสถ       และ 
         ปณณรสีอุโบสถ   นอนอยูใกลทางส่ีแพรง   บรุุษหมองู 
         จับนาคราชน้ันมา  ดวยตองการหาเลี้ยงชีพ  นาคราชน้ี 
         เปนสามีของหมอมฉัน     ขอพระองคไดทรงพระกรุณา 
         โปรดปลอยนาคราชนั้นจากท่ีคุมขังเถิด. 
                [๒๑๘๗] (นางสุมนาทูลวา)       สนมนารีถึง 
         หมื่นหกพันนาง  ลวนสวมใสกณุฑลแกวมณี  บันดาล 
         หวงวารีทําเปนหองไสยาสน    แมสนมนารีเหลาน้ัน  ก ็
         ยึดถือเอานาคราชน้ันเปนที่พ่ึง.  
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                ขอพระองคไดทรงพระกรณุาโปรดปลอยนาคราช 
         นั้นโดยธรรม  ปราศจากกรรมอนัสาหัส   ดวยบานสวย  
         รอยบาน   ทองรอยแทง   และโครอยตัว    ขอนาคราช 
         ผูแสวงบุญ   จงเหยียดกายไดตรงเที่ยวไป   จงพนจาก 
         ที่คุมขงัเถิด. 
                [๒๑๘๘]  (พระราชาตรัสวา) เราจะปลอยนาคราช 
         นี้ไปโดยธรรม  ปราศจากกรรมอนัสาหัส   ดวยบานสวย 
         รอยบาน     ทองคํารอยแทง     โครอยตัว      นาคราชผู 
         แสวงบญุ จงเหยียดกายตรงเที่ยวไป จงพนจากท่ีคุมขัง. 
                ดูกอนลุททกพราหมณ   เราจักใหทอง  ๑๐๐ แทง 
         กุณฑลแกวมณีราคามาก   บัลลังกสี่เหลี่ยม   สีดังดอก 
         ผักตบ  ภรรยารูปงามสองคน  และโคอุสุภะ   ๑๐๐  ตัว 
         แกทาน    ขอนาคราชผูแสวงบุญ      จงเหยียดกายตรง 
         เท่ียวไป  จงพนจากท่ีคุมขังเถิด. 
                [๒๑๘๙]  (ลุททกพราหมณ    กราบทูลวา)  ขาแต 
         พระองคผูเปนจอมประชาชน   แมจะมิทรงพระราชทาน 
         สิ่งใดเลย         เพียงแตพระองคตรัสสั่งใหปลอยเทาน้ัน  
         ขาพระพุทธเจา     กจ็ะปลอยนาคราชนั้น    จากท่ีคุมขัง 
         ทันที     ขอนาคราชผูแสวงบุญ   จงเหยียดกายตรงเที่ยว 
         ไป. 
                [๒๑๙๐]  จัมเปยยนาคราช   หลุดพนจากท่ีคุมขัง 
         แลว  จงึกราบทูลพระราชาวา   ขาแตพระเจากาสิกราช   
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         ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค  ขาแตพระองค 
         ผูทรงผดุงกาสิกรัฐใหรุงเรือง    ขาพระพุทธเจาขอถวาย 
         บังคมพระองค     ขาพระพุทธเจาขอประคองอัญชลีแด 
         พระองค     ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิเวศน       ของ 
         ขาพระพุทธเจาเถิด  พระเจาขา. 
                [๒๑๙๑]  (พระราชาตรัสตอบวา)  ดูกอนนาคราช 
         แทจริง  คนท้ังหลายเขากลาวถึงเหตุที่มนุษย      จะพึง 
         คุนเคยกับอมนุษยวา  พึงคุนเคยกันไดยาก  ถาทานขอ 
         รองเราถึงเรื่องน้ัน  เราก็อยากจะไปดูนิเวศนของทาน. 
                [๒๑๙๒]  (พระยานาคราชกราบทูลวา)     ขาแต 
         พระราชา  แมถึงวาลมจะพัดภูเขาไปไดก็ดี   พระจันทร  
         และพระอาทิตย    จะพึงเผาผลาญแผนดินก็ดี   แมน้ํา 
         ทุกสายพึงไหลทวนกระแสก็ดี    ถึงกระนั้น    ขาพระ- 
         พุทธเจา  ก็จะไมกลาวคําเท็จเลย. 
                ขาแตพระราชา   ทองฟาจะทําลายไป   ทะเลจะ 
         เหือดแหงไป  มหาปฐพีมีนามวา ภูตธรา และพสุนธรา 
         จะพึงมวนได   เมรบุรรพตอันหนาแนนดวยศิลา     จะ 
         พึงถอนไปท้ังราก  ถึงกระนั้น    ขาพระพุทธเจา    ก็จะ 
         ไมกลาวคําเท็จเลย. 
                [๒๑๙๓]  (พระราชาตรัสวา)     ดูกอนนาคราช 
         แทจริง  คนท้ังหลาย  เขากลาวถงึเหตุที่มนุษยจะพึง 
         คุนเคยกับอมนุษยวา  พึงคุนเคยกันไดยาก  กถ็าเธอ 
         ขอรองเราถึงเรื่องน้ัน   เราก็อยากไปดูนิเวศนของเธอ.  
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                [๒๑๙๔]  (พระราชาตรัสกําชับวา) เธอเปนผูมีพิษ 
         รายแรงยิ่ง     มีเดชมาก    ทั้งโกรธงาย     เธอหลุดพน 
         จากท่ีคุมขังไปได     ก็เพราะเหตุที่เราชวยเหลือ     เธอ 
         ควรจะรูบุญคุณท่ีเราทําไวแกเธอ. 
                [๒๑๙๕]  (นาคราชทูลวา)      ขาพระพุทธเจาถูก 
         คุมขังอยูในกระโปรง  เกือบจะถึงความตาย  จักไมรูจัก 
         อุปาการคุณท่ีพระองคทรงกระทําแลวเชนนั้น    กข็อให 
         ขาพระพุทธเจา       จงหมกไหมอยูในนรก       อันแสน 
         รายกาจ  อยาไดรับความสําราญกายสักหนอยหน่ึงเลย. 
                [๒๑๙๖]  (พระราซาตรัสวา)    คําปฏิญญาของ 
         เธอนั้น    จงเปนคําสัตยจริง    เธออยาไดมีความโกรธ 
         อยาผูกโกรธไว   อนึง่     ขอสุบรรณทั้งหลายจงละเวน 
         นาคสกุลของทานท้ังมวล  เหมอืนไฟในฤดูรอนฉะนั้น. 
                [๒๑๙๗]  (นาคราชทูลวา)   ขาแตพระองคผูเปน 
         จอมประชาชน   พระองคทรงเอ็นดูนาคสกุล   เหมือน 
         มารดาผูเอ็นดูบุตรคนเดียว  ผูเปนสุดท่ีรักฉะนั้น   ขา- 
         พระพุทธเจา       พรอมท้ังเหลานาค      จะขอกระทํา 
         เวยยาวฏิกกรรม  อยางโอฬารแดพระองค. 
                [๒๑๙๘]  (พระราชาตรัสสั่งวา)   เจาพนักงานรถ  
         จงตระเตรียมราชรถอันงามวิจิตร      จงเทียมอัสดรอัน 
         เกิดในกัมโพชกรัฐ      ซึ่งฝกหัดอยางดีแลว     และเจา 
         พนักงานชาง  จงผูกชางตัวประเสริฐท้ังหลาย    ใหงาม  
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                ไปดวยสุวรรณหัตถาภรณ   เราจะไปดูนิเวศนแหงทาว 
         นาคราช. 
                [๒๑๙๙]  พนักงานเภรี ตะโพน บัณเฑาะว และ 
         แตรสังข  ของพระเจาอุคคเสนราช   มาพรอมหนากัน 
         พระราชาทรงแวดลอมดวยสนมนารี          เสด็จไปใน 
         ทามกลาง   หมูสนมนารี  งามสงาย่ิงนัก. 
                [๒๒๐๐]  พระเจากรุงกาสีวัฒนราช    ไดทอด 
         พระเนตรเห็นภูมิภาคอันงดงาม  วิจิตร  ลาดดวยทราย 
         ทอง   ทั้งสุวรรณปราสาทก็ปูลาดไปดวยแผนกระดาน 
         แกวไพฑูรย. 
                พระองคเสด็จเขาไปสูนิเวศนของจัมเปยย- 
         นาคราช  มีรัศมีโอภาสดังแสงอาทิตยแรกอุทัย  รุงเรือง 
         ไปดวยรัศมี   ประหนึ่งสายฟาในกลุมเมฆ. 
                พระเจากาสิกราช     ทรงทอดพระเนตรจนท่ัว 
         นิเวศนของจัมเปยยนาคราช อันดาดาษไปดวยพฤกษ- 
         ชาตินานา         หอมฟุงขจรไปดวยทิพยสุคนธอบอวล 
         ลวนวิเศษ. 
                เมือ่พระเจากาสิกราช    เสด็จเขาไปในนิเวศน 
         ของทาวจัมเปยยนาคราช  เหลาทิพยดนตรี  ก็ประโคม 
         ขับบรรเลง    ทั้งนางนาคกัญญาท้ังหลาย      ก็ฟอนรํา 
         ขับรอง. 
                พระเจากาสิกราชเสด็จขึ้นนิเวศน   ซึ่งมหีมูนาง 
         นาคกัญญาตามเสด็จ    ทรงพอพระทัยประทับนั่ง  ณ  
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                พระสุวรรณแทนทอง    อนัมีพนักงานไลทา   ดวย 
         แกนจนัทนทิพย. 
                [๒๒๐๑]  พระเจากาสิกราชนั้น   ครั้นเสวยสมบัติ 
         และทรงรื่นรมยประทับอยู    ในนาคพิภพน้ันแลว     ได 
         ตรัสถามจัมเปยยนาคราชวา       วิมานอันประเสริฐของ 
         ทานเหลาน้ี  มรีัศมดัีงพระอาทิตย   งามผุดผาด    วมิาน 
         เชนนี้ไมมีในมนุษยโลก     ดูกอนพระยานาคราช     ทาน 
         บําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร. 
                นางนาคกัญญาเหลาน้ัน          สวมใสกําไลทอง 
         นุงหมเรียบรอย    มนีิ้วมือกลมกลึง    ฝามือฝาเทาแดง 
         งามยิ่งนัก     ผิวพรรณงดงามไมทรามเลย     พากันยก  
         ทิพยปานะ  ถวายใหพระองคทรงเสวย   สนมนารีเชนนี้  
         จะมีอยูในมนุษยโลก  กห็ามิได   ดูกอนพระยานาคราช 
         ทานบําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร. 
                อนึ่ง   มหานทีอันชุมชื่น     ดาษด่ืนไปดวยปลามี  
         เกล็ดหนานานาชนิด มีอาทาสสกุณปกษีร่ํารองไพเราะ 
         จับใจ  ทั้งทาขึ้นลงนทีธาร    กร็าบร่ืนเปนอันดี    แมน้ํา 
         เชนนี้จะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม      ดูกอนพระยา- 
         นาคราช  ทานบําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร. 
                ฝูงนกกระเรียน  ฝูงนกยูง    ฝูงหงส    และฝูงนก  
         ดุเหวาทิพย   ร่ํารองเสียงไพเราะจับใจ   ตางก็โผผินบิน  
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         จับอยูบนตนไม ทพิยสกุณาเชนนี้ จะไดมีในมนุยษโลก 
         ก็หาไม  ดูกอนพระยานาคราช    ทานบําเพ็ญตบธรรม 
         เพ่ือประโยชนอะไร. 
                ตนมะมวง   ตนสาละ    ทั้งชางนาว    ออยชาง 
         และตนชมพู   ตนคูนและแคฝอย    ผลิตดอกออกผล 
         เปนพวง ๆ ทิพยรุกขชาติเหลาน้ี  จะไดมีอยูในมนุษย- 
         โลกก็หาไม  ดูกอนพระยานาคราช   ทานบําเพ็ญตบะ 
         เพ่ือประโยชนอะไร. 
                อนึ่ง      ทิพยสุคนธรอบสระโบกขรณีเหลาน้ี 
         หอมฟุงอยูเปนนิตย     ทิพยสุคนธเชนนี้    จะมีอยูใน 
         มนุษยโลกก็หามิได   ดูกอนพระยานาคราช    ทาน 
         บําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร. 
                [๒๒๐๒]   (จัมเปยยนาคราช   ทูลวา)      ขาแต 
         พระองคผูเปนจอมประชาชน   ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญ 
         ตบธรรม   เพราะเหตุแหงบุตร   ทรัพย   หรอืแมเพราะ 
         เหตุแหงอายุก็หาไม  แตเพราะขาพระพุทธเจาปรารถนา 
         กําเนิดมนุษย      ฉะน้ัน      จึงไดบากบั่นมุงมั่นบําเพ็ญ 
         สมณธรรม. 
                [๒๒๐๓]   (พระราชาตรัสวา)   ทานมีดวงเนตร 
         แดง  มรีัศมีสองแสงสวาง   ประดับตกแตงแลว  ปลง- 
         เกศาและมัสสุแลว         ประพรมดวยจรุณจันทนแดง 
         ฉายแสงไปท่ัวทิศ  ดังคนธรรพราชฉะนั้น.  
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                ทานเปนผูประกอบไปดวยเทวฤทธิ์   มีอานุภาพ 
         มาก เพรียบพรอมไปดวยสรรพกามารมณ ดูกอนทาน 
         นาคราช    เราขอถามเนื้อความน้ีกะทาน   มนษุยโลก 
         ประเสริฐกวานาคพิภพดวยเหตุไร. 
                [๒๒๐๔]  ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน 
         เวนมนษุยโลกเสียแลว  ความบริสุทธ์ิหรือความสํารวม 
         ยอมไมมีเลย ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบธรรมดวยต้ังใจ 
         วา  เราไดกําเนิดมนุษยแลว    จักทําท่ีสุดแหงชาติและ 
         มรณะได. 
                [๒๒๐๕]  (พระราชาตรัสวา)     ชนเหลาใดมี 
         ปญญาเปนพหูสูต   ตรึกตรองเหตุการณถ่ีถวนมาก 
         ชนเหลาน้ันควรคบหาแททีเดียว ดูกอนพระยานาคราช  
         เราไดเห็นนางนาคกัญญาท้ังหลายของทานและตัวทาน 
         แลว  จกัทําบุญใหมาก. 
                [๒๒๐๖]  (นาคราชกราบทูลวา)   ชนเหลาใด 
         มีปญญา  เปนพหูสูต  ตรึกตรองเหตุการณถ่ีถวนมาก 
         ชนเหลาน้ันควรคบหาแททีเดียว   ขาแตพระมหาราชา 
         พระองคไดทอดพระเนตรเห็นนางนาคกัญญา และตัว 
         ขาพระพุทธเจาแลว  ขอจงบําเพ็ญกุศลใหมากเถิด. 
                [๒๒๐๗]   กองเงินและกองทองของขาพระพุทธ 
         เจาน้ีมากมาย    สูงประมาณเทาตนตาล   พระองคจง  
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         ตรัสสั่งใหพวกราชบุรุษ   ขนไปจากนาคพิภพนี้ แลว 
         จงตรัสสั่งใหสรางพระราชวังดวยทองคํา  ใหสรางกํา 
         แพงดวยเงินเถิด. 
                นีก้องแกวมุกดา     อันเจือปนดวยแกวไพฑูรย 
         หาพันเลมเกวียน พระองคจงตรัสสั่งใหราชบรุุษขนไป 
         จากนาคพิภพน้ี    แลวใหลาดลง  ณ  ภูมิภาคภายใน 
         พระราชฐาน  ภมูิภาคภายในพระราชฐานก็จักสะอาด 
         ปราศจากเปลือกตมและละอองธลุี.      
                ขอเดชะพระองคผูเปนราชาอันประเสริฐ  ผูทรง 
         พระปรีชาอันล้ําเลิศ ขอพระองคโปรดเสวยราชสมบัติ 
         ครอบครองพระนครพาราณสี  อันมั่งค่ังสมบูรณ สงา 
         ล้ําเลิศ  ดุจทิพยวิมานเห็นปานฉะนี้เถิด  พระเจาขา.  
                              จบจัมเปยยชาดกท่ี ๑๐  
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                 อรรถกถาจัมเปยยชาดก  
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ   
อุโบสถกรรม  ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  กา  น ุ วิชฺชุริวาภาสิ 
ดังน้ี. 
         ความพิสดารวา   ในกาลน้ัน     พระบรมศาสดาตรัสวา  ดูกอนอุบาสก 
อุบาสิกาท้ังหลาย   การที่ทานท้ังหลายอยูรักษาอุโบสถกรรมเปนความดี   โบรา- 
ณกบัณฑิตท้ังหลาย    ละนาคสมบัติแลว     อยูรักษาอุโบสถกรรมเหมือนกัน 
อุบาสกอุบาสิกาเหลาน้ัน  ทลูอาราธนา  จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล พระราชาทรงพระนามวา พระเจาอังคติราช เสวยราช- 
สมบัติอยูในอังครัฐ    ราชธานี.    ในระหวางแควนอังคะและมคธะตอกัน    ม ี
แมน้ําชื่อจัมปานที ไดมีนาคพิภพอยูใตแมน้ําจัมปานทีนั้น.  พระยานาคราชช่ือ 
วาจัมเปยยะ ครองราชสมบัติในนาคพิภพนั้น. (โดยปกติ  พระราชาแหงแควน 
ทั้งสอง   เปนศัตรูกระทํายุทธชิงชัยแกกันและกันเนือง ๆ ผลัดกันแพ  ผลัดกัน 
ชนะ)   บางครั้งพระเจามคธราช    ยึดแควนอังคะได   บางครั้งพระเจาอังคราช 
ยึดแควนมคธได. 
         อยูมาวันหน่ึง พระเจามคธราช  กระทํายุทธนาการกับพระเจาอังคราช 
ทรงปราชัยตอยุทธสงคราม    เสด็จข้ึนมาพระที่นั่งหลบหนีไป    ถึงฝงจัมปานที 
พวกทหารพระเจาอังคราช  ติดตามไปทันเขา   จึงทรงพระดําริวา    เราโดดนํ้า 
ตายเสียดีกวาตายในเง้ือมมือของขาศึกดังน้ีแลว    จึงโจนลงสูแมน้ํา  พรอมทั้งมา 
พระที่นั่ง.  ครั้งน้ัน    จัมเปยยนาคราช   เนรมิตมณฑปแกวไวภายในหวงน้ํา 
แวดลอมดวยบริวารเปนอันมาก    ดืม่มหาปานะอยู.     มาพระท่ีนั่งกับพระเจา-  
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มคธราช  จมนํ้าด่ิงลงไป เฉพาะพระพักตรแหงพระยานาคราช.  พระยานาคราช 
เห็นพระราชาทรงเครื่องประดับตกแตงก็บังเกิดความสิเนหา    จึงลุกจากอาสนะ 
ทูลวา ขาแตมหาราชเจา พระองคอยาทรงหวาดกลัวเลย แลวอัญเชิญใหพระราชา 
ประทับนั่งบนบัลลังกของตน    ทลูถามถึงเหตุที่ดําน้ําลงมา.     พระเจามคธราช 
ตรัสเลาความตามเปนจริง. 
         ลําดับนั้น    จัมเปยยนาคราชปลอบโยนพระเจามคธราชใหเบาพระทัย 
วา  ขาแตพระมหาราชเจา   พระองคอยาทรงหวาดกลัวเลย   ขาพระพุทธเจาจัก 
ชวยจัดการใหพระองคเปนเจาของท้ังสองรัฐ   ดังน้ีแลว   เสวยยศอันยิ่งใหญอยู 
๗ วัน ในวันที่ ๘ จึงออกจากนาคพิภพ   พรอมดวยพระเจามคธราช.  พระเจา 
มคธราชทรงจับพระเจาอังคราชไดดวยอานุภาพของพระยานาคราช    แลวตรัส 
สั่งใหสําเร็จโทษเสีย     เสวยราชสมบัติในสองรัฐสีมามณฑล.    นับแตนั้นมา 
ความวิสาสะคุนเคยระหวางพระเจามคธราช   กับพระยานาคราชก็ไดกระชบัม่ัน 
คงยิ่งข้ึน.  พระเจามคธราชใหสรางรัตนมณฑปข้ึนท่ีฝงจัมปานที  แลวเสด็จออก 
กระทําพลีกรรมแกพระยานาคราชดวยมหาบริจาคทุก ๆ ป.  แมพระยานาคราช 
ก็ออกจากนาคพิภพมารับพลีกรรมพรอมดวยมหาบริวาร.   มหาชนพากันมาเฝา 
ดูสมบัติของพระยานาคราช. 
         กาลครัง้น้ัน     พระบรมโพธิสัตวเกิดในตระกูลเข็ญใจ     ไปท่ีฝงน้ํา 
พรอมดวยราชบริษัท  เห็นสมบัติของพระยานาคราชนั้นแลว   ก็เกิดโลภเจตนา 
ปรารถนาจะไดสมบัตินั้น       จึงทําบุญใหทานรักษาศีล     พอจัมเปยยนาคราช 
ทํากาลกิริยาไปได ๗ วัน   ก็จุติไปบังเกิดเหนือสิริไสยาสน  ณ  หองอันมีสิริใน 
ปราสาทท่ีอยูของจัมเปยยนาคราชน้ัน      สรรีะรางกายของพระบรมโพธสิัตวได 
ปรากฏใหญโต    มีวรรณะขาวราวกะพวงดอกมะลิสด.  พระโพธิสัตวเห็นดังน้ัน  
ก็เกิดวิปฏิสาร  คิดไปวา  อิสริยยศในฉกามาวจรสวรรค เปนเสมือนขาวเปลือก  
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ที่เขาโกยกองเก็บไวในฉาง ไดมีแกเรา ดวยผลแหงกุศลที่เราทําไว เราสิกลับมา 
ถือปฏิสนธิในกําเนิดสัตวดิรัจฉานนี้    ประโยชนอะไรท่ีเราจะมีชีวิตอยูดังนี้แลว 
เกิดความคิดท่ีจะตาย.  ลําดับนั้น   นางนาคมาณวิกา  ชื่อวา  สมุนา เห็นพระ- 
มหาสัตวนั้นแลวดําริวา    ชะรอยจักเปนสัตวผูมีอานุภาพมากมาเกิดแนดังน้ีแลว 
จึงใหสัญญาแกนางนาคมาณวิกาท้ังหลาย.    นางนาคมาณวิกาเหลาน้ันทั้งหมด 
ตางถือนานาดุริยสังคีต  มากระทําการบําเรอขับกลอมพระมหาสัตว   นาคพิภพ 
ที่สถิตของพระมหาสัตวนั้น ไดปรากฏเสมือนพิภพแหงทาวสักกเทวราช.  มรณ- 
จิต  (คือจิตท่ีคิดอยากตาย)  ของพระมหาสัตวก็ดับหายไป.    พระมหาสัตวเจา 
ละเสียซึ่งสรีระของงู  ทรงประดับเครื่องสรรพาลังการ   ประทบัเหนือพระแทน 
บรรทม. นับจําเดิมแตนั้นมา พระอิสริยยศก็ปรากฏแกพระมหาสัตวเจามากมาย. 
เมื่อพระมหาสัตวเจาเสวยนาคราชสมบัติอยูในนาคพิภพนั้น       ในเวลาตอมา 
ก็เกิดวิปฏิสาร   คิดวา   ประโยชนอะไรดวยกําเนิดดิรัจฉานนี้แกเรา   เราจักอยู 
รักษาอุโบสถกรรม     พนจากอัตภาพน้ีไปสูดินแดนมนุษย    จักไดแทงตลอด 
สัจจธรรม กระทําท่ีสุดแหงทุกขดังน้ี นับจําเดิมแตนั้น ก็ทรงรักษาอุโบสถกรรม 
อยูในปราสาทน้ันทีเดียว.  พวกนางมาณวิกา   ตกแตงกายงดงาม    พากันไปยัง 
สํานักของพระมหาสัตวนั้น.    ศีลของพระมหาสัตว    ก็วิบัติทําลายอยูเนือง ๆ. 
จําเดิมแตนั้น   พระมหาสัตวเจาจึงออกจากปราสาท ไปสูพระอุทยาน.  นางนาค- 
มาณวิถาเหลาน้ัน     ก็ติดตามไปแมในพระอุทยาน   อุโบสถศีลของพระมหาสัตว 
ก็แตกทําลายอยูร่ําไป.   ลาํดับนั้น   พระมหาสัตวเจาทรงจินตนาการวา  ควรท่ี 
เราจะออกจากนาคพิภพนี้    ไปยังมนุษยโลกอยูรักษาอุโบสถ.     นับแตนั้นมา 
เมื่อถึงวันอุโบสถ  พระองคก็ออกจากนาคพิภพไปยังมนุษยโลก (ทรงประกาศ) 
สละรางกาย  ในทานมุขวาใครจะมีความตองการอวัยวะของเรามีหนังเปนตน 
จงถือเอาเถิด   ใครตองการจะทําใหเราเลนกีฬางู   กจ็งกระทําเถิด   แลวคูขด-  
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ขนดกายนอนรักษาอุโบสถอยูที่ยอดจอมปลวกใกลมรรคา    แถบปจจันตชนบท 
แหงหน่ึง.   ชนทั้งหลายเดินผานไปมา ในหนทางใหญเห็นพระโพธิสัตวเจาแลว 
พากันบูชาดวยเครื่องสักการะมีของหอมเปนตนแลวหลีกไป. ชาวปจจันตชนบท 
ไปพบแลวคิดวา    คงจักเปนนาคราชผูมีมหิทธานุภาพ    จึงจัดทํามณฑปข้ึน 
เบื้องบน ชวยกันเกลี่ยทรายรอบบริเวณ แลวบูชาดวยสักการะมีของหอมเปนตน 
จําเดิมแตนั้นมา     มนุษยทั้งหลายก็เลื่อมใสในพระมหาสัตวเจา     ทําการบูชา 
ปรารถนาบุตรบาง  ปรารถนาธิดาบาง. 
         แมพระมหาสัตวเจา    ทรงรักษาอุโบสถกรรม    ถึงวันจาตุททสี   และ 
ปณณรสี  ดถิี ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ก็มานอนอยูเหนือจอมปลวก   ตอในวันปาฏิบท 
แรมคํ่าหนึ่ง จึงกลับไปสูนาคพิภพ. เมื่อพระมหาสัตวเจารักษาอุโบสถอยูอยางนี้ 
เวลาลวงไปเน่ินนาน.  อยูมาวันหน่ึง  นางสุมนาอัครมเหสี    ทลูถามพระมหา- 
สัตววา ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองคเสด็จไปยังมนุษยโลก 
เขาอยูรักษาอุโบสถศีลนัน้  ความจริง มนุษยโลกนารังเกียจ มีภัยรอบดาน หากวา 
ภัยจะพึงบังเกิดแกพระองค    เมื่อเปนเชนนั้น      พวกหมอมฉันจะพึงรูไดดวย 
นิมิตอยางไร    ขอพระองคจงตรัสบอกนิมิตอยางนั้น     แกพวกหมอมฉันดวย 
เถิด.   ลําดับนั้น  พระมหาสัตวจึงนํานางสุมนาเทวีไปยังขอบสระมงคลโบกขรณี 
แลวตรัสวา   ดูกอนพระนางผูเจริญ   ถาหากใคร ๆ จักประหารทําใหเราลําบาก 
ไซร  น้ําในสระโบกขรณีนี้จักขุนมัว   ถาพญาครุฑจับเอาไป   น้าํจักเดือดพลุง 
ข้ึนมา   ถาหมองูจับเอาไป  น้ําจักมีสีแดงเหมือนโลหิต  พระโพธิสัตวตรัสบอก 
นิมิต ๓ ประการ   แกนางสุมนาเทวีอยางนี้แลว   ทรงอธิษฐานจาตุททสีอุโบสถ 
เสด็จออกจากนาคพิภพไปมนุษยโลก   นอนเหนือจอมปลวก    ยังจอมปลวกให 
งดงามดวยรัศมีแหงสรีรกาย แมสรีรกายของพระมหาสัตวนั้น   ก็ปรากฏขาวสะอาด  
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ผุดผาดดังพวงเงิน.     ทอนพระเศียรเบื้องบนคลายคลุมไวดวยผากัมพลแดง. 
อน่ึง  ในชาดกน้ี     สรรีกายของพระโพธิสัตวมีขนาดเทาศีรษะคันไถ    ในภูริ- 
ทัตตชาดก  มีขนาดเทาลําขา.  ในสังขปาลชาดก  มขีนาดเทาเรือโกลนลําหนึ่ง. 
         กาลครัง้น้ัน    มีมาณพชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง    ไปเมอืงตักกศิลา 
เรียนอาลัมภายนมนต    ในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข    เดินทางกลับบาน 
ของตน   โดยผานมรรคาน้ัน     เห็นพระมหาสัตวเจาแลวคิดวา    เราจักจับงูนี้ 
บังคับใหเลนกีฬา  ในคามนิคมราชธานีทั้งหลาย   ยังทรัพยใหเกิดข้ึนดังน้ีแลว 
จึงหยิบทิพโอสถ   รายทพิมนต   ไปยงัสํานักของพระมหาสัตวเจา    จําเดิมแต 
พระมหาสัตวเจาสดับทิพมนตแลว      เกิดอาการเหมือนซ่ีเหล็กรอนยอนเขาไป 
ในพระกรรณท้ังสอง   เบื้องพระเศียรปวดราวราวกะถูกเหล็กสวานไช.    พระ- 
มหาสัตวเจาทรงรําพึงวา    นี่อยางไรกันหนอ   จึงยกพระเศียรข้ึนจากวงภายใน 
ขนดแลไป    ไดเห็นหมองูแลวดําริวา    พิษของเรามากมาย   ถาเราโกรธแลว 
พนลมจมูกออกไป  สรรีะของหมองูนี้จักยอยแหลกไปเหมือนกองเถา    แตเมื่อ 
ทําเชนนั้น     ศีลของเราก็จักดางพรอย    เราจักไมแลดูหมองูนั้น   ทาวเธอจึง 
หลับพระเนตรท้ังสอง ทอดพระเศียรไวภายในขนด พราหมณหมองูเค้ียวโอสถ 
แลวรายมนตพนน้ําลาย    ลงที่สรีรกายของพระมหาสัตว.    ดวยอานุภาพแหง 
โอสถและมนต  เรือนรางของพระมหาสัตวในท่ีซึ่งถูกน้ําลายรดแลว  ๆ  ปรากฏ 
เปนเสมือนพองบวมข้ึน  ครั้งน้ันพราหมณหมองู    จึงฉุดหางพระมหาสัตวลาก 
ลงมาใหนอนเหยียดยาว บีบตัวดวยไมกีบแพะทําใหทุพพลภาพ จับศีรษะใหมั่น 
แลวบีบเคน   พระมหาสัตวจึงอาปากออก.    ทีนั้นพราหมณหมองูจึงพนน้ําลาย 
เขาไปในปากของพระมหาสัตว แลวจัดการพนโอสถและมนต  ทําลายพระทนต 
จนหลุดถอน  ปากของมหาสัตวเต็มไปดวยโลหิต.   พระมหาสัตวสูอดกลั้นทุกข- 
เวทนาเห็นปานนี้   เพราะกลัวศีลของตัวจะแตกทําลาย     ทรงหลับพระเนตรน่ิง  
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มิไดทําการเหลียวมองดู.    แมพราหมณหมองูนั้นยังคิดวา     เราจักทานาคราช 
ใหทุพพลภาพ   ดังนี้   จึงข้ึนเหยียบย่ํารางกายของพระมหาสัตวต้ังแตหางข้ึนไป 
คลายกับจะทําใหกระดูกแหลกละเอียดไป   แลวมวนพับอยางผืนผา    ขยี้กระดูก 
ใหขยายเชนอยางกลายเสนดายใหกระจาย   จับหางทบทุบเชนอยางทุบผา   สกล 
สรีรกายของพระมหาสัตวแปดเปอนไปดวยโลหิต     พระมหาสัตวนั้นสูอดกลั้น 
มหาทุกขเวทนาไว.  ครั้นพราหมณหมองูรูวา    พระมหาสัตวออนกําลังลงแลว 
จึงเอาเถาวัลยมาถักทําเปนกระโปรง   ใสพระมหาสัตวลงไปในกระโปรงนั้นแลว 
นําไปสูปจจันตคามใหเลนทามกลางมหาชน.  พราหมณหมองู  ปรารถนาจะให 
แสดงทวงทีอยางใด ๆ   ในประเภทสีมีสีเขียวเปนตน      และสัณฐานทรวดทรง 
กลมหรือส่ีเหลี่ยมเปนตน  หรือขนาดเล็กใหญเปนตน  พระมหาสัตวเจาก็กระทํา 
ทวงทีนั้น ๆ ทุกอยาง  ฟอนรําทําพังพานไดต้ังรอยอยาง   พันอยาง.   มหาชน 
ดูแลวชอบใจ ใหทรัพยแกพราหมณเปนอันมาก  เพียงวันเดียวเทาน้ันไดทรัพย 
ต้ังพัน  และเครื่องบริขารราคานับเปนพัน   แตชั้นแรก    พราหมณหมองูคิด 
ไววา    เราไดทรัพยสักพันหน่ึงแลวก็จักปลอยไป      แตครั้นไดทรัพยจํานวน 
เทาน้ันแลวคิดเสียวา  ในปจจันตคามแหงเดียว   เรายังไดทรัพยถึงขนาดน้ี  ใน 
สํานักพระราชาและมหาอํามาตย  คงจักไดทรัพยมากมาย  จึงซื้อเกวียนเลมหน่ึง 
กับยานสําหรับนั่งสบายเลมหน่ึง     บรรทุกของลงในเกวียนแลวน่ังบนยานนอย 
พรอมดวยบริวารเปนอันมาก      บังคับพระมหาสัตวใหเลนในบานและนิคม 
เปนตน    โดยลําดับไป    แลวคิดวา    เราจักใหนาคราชเลนถวายในสํานักของ 
พระเจาอุคคเสนแลวก็จักปลอยดังนี้    แลวก็เดินทางตอไป    พราหมณหมองู 
ฆากบนํามาใหนาคราชกินเปนอาหาร.    นาคราชรําพึงวา    พราหมณหมองูนี้ 
ฆากบอยูบอย ๆ เพราะอาศัยเราเปนเหตุ   เราจักไมบริโภคกบนั้น  แลวไมยอม 
บริโภค.   เมือ่พราหมณหมอดูรูดังนั้น     ไดใหขาวตอกเคลานํ้าผ้ึงแกพระมหา-  
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สัตว   พระมหาสัตวคิดวา     ถาหากเราจักถือเอาอาหารน้ีไซร     เราคงจักตาย 
ภายในกระโปรงเปนมั่นคง  จึงมิไดบริโภคอาหารแมเหลาน้ัน.  พราหมณหมองู  
ไปถึงพระนครพาราณสีแลว    ใหพระมหาสัตวเลนใหคนดู    ที่ใกลประตูเมือง 
ไดทรัพยสินอีกเปนจํานวนมาก.    แมพระราชา     ก็ตรัสสั่งใหพราหมณหมองู 
เขาเฝา   แลวตรัสวา  เจาจงใหงูเลนใหเราดูบาง.   เขาทูลสนองพระราชโองการ 
วาไดพะยะคะ  ขาพระพุทธเจาจักใหเลนถวายพระองค  ในวันปณณรสี พรุงน้ี. 
พระราชาตรัสสั่งใหพนักงานเภรีตีกลองประกาศวา   พรุงน้ี   นาคราชจักฟอนรํา 
ที่หนาชานชาลาหลวง  มหาชนจงมาประชุมกันดูเถิด  แลวในวันรุงข้ึน  ตรสัสั่ง 
ใหประดับตกแตงชานชาลาหลวง และตรัสสั่งใหพราหมณหมองูมาเฝา พราหมณ 
หมองู นําพระมหาสัตวมาดวยกระโปรงแกว   ต้ังกระโปรงไวที่พ้ืนลาดอันวิจิตร 
นั่งคอยอยู.     ฝายพระราชาเสด็จลงจากปราสาท     แวดลอมดวยหมูมหาชน 
ประทับนั่งเหนือพระราชอาสน.   พราหมณหมองู   นําพระมหาสัตวออกมาแลว 
ใหฟอนรําถวาย.    มหาชนพากันดีใจ    ไมอาจดํารงตนอยูไดตามปกติ  พากัน 
ปรบมือ  โบกธงโบกผา    แสดงความรื่นเริงนับดวยหม่ืนแสน.   ฝนรัตนะเจ็ด 
ประการ  ก็ตกลงมาตรงเบ้ืองบนพระโพธิสัตว     เม่ือพระมหาสัตวถูกจับมานั้น 
ครบหน่ึงเดือนเต็มบริบูรณ     ตลอดเวลาเหลาน้ี    พระมหาสัตวสูทน    มิได 
บริโภคอาหารเลย. 
         ฝายนางสุมนาเทวีระลึกถึงวา      สามีที่รักของเราเสด็จไปนานนักหนา 
จนปานน้ียังไมเสด็จมาที่นี่เลย  ครบหนึ่งเดือนพอดี   จักมีเหตุเภทภัยอะไรหนอ 
ดังน้ีแลวจึงไปตรวจดูสระโบกขรณี   เห็นมีน้ําสีแดงดังโลหิต   ก็ทราบวาชะรอย 
สามีของตนจักถูกหมองูจับเอาไป  จึงออกจากนาคพิภพไปตรวจดูใกลจอมปลวก 
เห็นรองรอยท่ีพระมหาสัตวถูกหมองูจับ      และทาํใหลําบาก     แลวทรงกันแสง 
ร่ําไหคร่ําครวญ    ดําเนินไปยังปจจันตคามสอบถามดู     สดับขาวความเปนไป  
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นั้นแลว  ติดตามไปจนถึงเมืองพาราณสี   ยืนกันแสงอยูที่กลางอากาศ   ในทาม 
กลางบริษัท   ณ  ประตูพระราชวัง.    พระมหาสัตวกําลังฟอนรําถวายพระราชา 
อยูนั่นแหละ     เหลือบแลดูอากาศ    เห็นนางสุมนาเทวีแลวละอายพระทัยเลื้อย 
เขาไปนอนขดในกระโปรงเสีย.   ในเวลาที่พระมหาสัตว  เลื้อยเขาไปสูกระโปรง 
แลว   พระราชาทรงพระดําริวา   นี่เหตุอะไรกันเลาหนอ ?    จึงทอดพระเนตร 
แลดูทางโนนทางนี้      เห็นนางสุมนาเทวียืนอยูบนอากาศ     จึงตรัสคาถาที่  ๑ 
ความวา 
                ทานเปนใคร  งามผองใสดุจสายฟา   และอุปมา 
         เหมือนดาวประจํารุง    เราไมรูจกัทานวา    เปนเทวดา 
         หรือคนธรรพ   หรอืเปนหญิงมนุษย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  น  ต  มฺามิ  มานุสี   ความวา 
เรามิไดเขาใจวาทานเปนหญิงมนุษย   ทานควรจะเปนนางเทพธิดา   หรือหญิง 
คนธรรพ. 
         บัดนี้  เปนคาถาโตตอบระหวางราชากับนางสุมนาเทวี       (ซึ่งมี 
ลําดับดังตอไปนี้) 
                (นางสุมนาทูลวา)  ขาแตพระมหาราชา   หมอม- 
         ฉันหาใชเทพธิดา        หรือคนธรรพ       หรอืหญิง- 
         มนุษยไม     ขาแตพระองคผูเจริญ    หมอมฉันเปนนาง 
         นาคกัญญา  อาศัยเหตุอยางหนึ่ง  จึงไดมาในพระนครนี้. 
                (พระราชาตรัสถามวา)   ดูกอนนางนาคกัญญา 
         ทานมอีาการเหมือนคนมีจิตฟนเฟอน    มอีินทรียอัน 
         เศราหมอง   ดวงเนตรของทานไหลนองไปดวยหยาด-  
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         น้ําตา   อะไรของทานหาย  หรือวาทานปรารถนาอะไร 
         จึงไดมาในเมืองน้ี  เชิญทานบอกมาเถิด. 
                (นางสุมนาทูลตอบวา)  ขาแตพระองคผูเปนจอม 
         ประชาชน            มหาชนชาวโลกเรียกรองสัตวใดวา 
         อุรคชาติ ผูมีเดชอันสูงในมนุษยโลก เขาเรียกสัตวนั้นวา 
         นาค     บุรษุคนนี้จับนาคนั้นมา    เพ่ือตองการเลี้ยงชีพ 
         นาคนั้นแหละเปนสามีของหมอมฉัน      ขอพระองคได 
         ทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคน้ันเสียจากท่ีคุมขังเถิด 
         เพคะ. 
                (พระราชาตรัสถามวา)    ดูกอนนางนาคกัญญา 
         นาคราชน้ีประกอบดวยกําลังอันแรงกลา     ไฉนจึงมา 
         ถึงเง้ือมมือของชายวณิพกไดเลา   เราจะใครรูถึงการที่ 
         นาคราชถูกกระทําจนถูกจับมาได        ขอทานจงบอก 
         ความขอนั้นแกเราเถิด. 
                (นางสุมนาทูลตอบวา)    แทจริง    นาคราชนั้น 
         ประกอบดวยกําลังอันแรงกลา    พึงทําแมนครใหเปน 
         ภัสมธลุีไปได   แตเพราะนาคราชน้ัน   เคารพนบนอบ 
         ธรรม  ฉะนั้น    จึงไดบากบั่นบําเพ็ญตบะ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    อตฺเถนมฺหิ  ความวา  หมอมฉันอาศัย 
เหตุอยางหน่ึง   จึงไดมาในพระนครน้ี.  บทวา  กุปตินฺทฺริยา  ไดแก   เปนผู 
มีอินทรียเศราหมอง.   บทวา  วาริคณา  ไดแก  หยาดนํ้าตา.   บทวา อุรโคติ 
จาหุ   ความวา   ก็มหาชนเรียกขานสัตวใดวา  อุรคชาติ.     บทวา   ตมคฺคห ี 
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ปุริโส  ความวา  บุรุษผูนี้จับพระยานาคน้ันมา  เพ่ือตองการเลี้ยงชีวิต.   บทวา 
วนิพฺพกสฺส     ความวา  พระราชาตรัสถามวา   นาคราชน้ีเปนผูมีอานุภาพมาก 
อยางไรเลา   จึงตกมาอยูในเง้ือมมือของบุรุษวณิพกนี้ได. 
         บทวา  ธมฺมฺจ  ความวา  นางสุมนาเทวีกราบทูลวา  นาคราชภัสดา 
ของหมอมฉันนี้    ทําความเคารพพระธรรมคือเบญจศีล   และพระธรรมคือการ 
อยูรักษาอุโบสถ     เพราะฉะนั้น     แมถูกบุรุษน้ีจับมา     ถึงแมพระยานาค 
จะคิดวา   หากเราจะพนลมหายใจลงเบ้ืองบนบุรุษนี้ไซร  เขาก็จักแหลกละเอียด 
ไปเหมือนกองเถา    เม่ือเปนเชนนั้น     ศลีของเราก็จักแตกทําลาย    เพราะกลัว 
ศีลจะแตกทําลาย    จึงสูอุตสาหบากบ่ันอดกลั้นความทุกขนั้นไว    ต้ังใจทําตบะ 
คือกระทําความเพียรอยางเดียวเทาน้ัน. 
         พระราชาตรัสถามตอไปอีกวา     ไฉนนาคราชจึงยอมใหบุรุษน้ีจับมา 
ไดเลา    ลําดับนั้น    นางสุมนาเทวีเมื่อจะกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ    จึง 
กลาวคาถาความวา 
                ขาแตองคราชันย     นาคราชน้ี     มีปกติรกัษา 
         จาตุททสีอุโบสถ   และปณณรสอีุโบสถ   นอนอยูใกล 
         ทางส่ีแพรง  บรุุษหมองูจับนาคราชนั้นมาดวยตองการ 
         หาเลี้ยงชีพ    นาคราชนี้เปนสามีของหมอมฉนั     ขอ 
         พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคราชนั้นจาก 
         ที่คุมขงัเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  จตุปฺปเถ   ความวา  นาคราชนี้ต้ังจิต 
ปรารถนาอธิษฐานธรรมอันประกอบดวยองค   ๔    ณ    ที่จอมปลวกแหงหน่ึง 
ในสถานท่ีใกลทางสี่แพรง.   บทวา  ต   พนฺธนา  ความวา  ขอพระองคโปรด  
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พระราชทานทรัพยแกหมองูนี้  แลวปลดปลอยนาคราชผูต้ังอยูในธรรม   มคุีณ 
ความดีอยางนี้นั้น    จากท่ีคุมขังคือกระโปรงเสียเถิด   พระเจาขา. 
         ก็แลครัน้นางนาคกัญญาสุมนาเทวีทูลอยางนี้แลว    เมื่อจะทูลออนวอน 
พระราชาซ้ําอีก   ไดกลาวคาถาสองคาถา   ความวา 
                สนมนารีถึงหมื่นหกพันนาง ลวนสวมใสกุณฑล 
         แกวมณี     บันดาลหวงวารีทําเปนหองไสยาสน   แม 
         สนมนารีเหลาน้ัน  ก็ยึดถือนาคราชนั้นเปนที่พ่ึง.  
                ขอพระองค     ไดทรงพระกรุณาโปรดปลอย 
         นาคราชน้ันโดยธรรม  ปราศจากกรรมอันสาหัส  ดวย 
         บานสวยรอยบาน   ทองรอยแทง   และโครอยตัว  ขอ 
         นาคราชผูแสวงบุญ  จงเหยียดกายไดตรงเท่ียวไป  จง 
         พนจากท่ีคุมขังเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ  ความวา  นาง 
สุมนาเทวีแสดงความวา      ขอพระองคอยาทรงสําคัญวา      นาคราชน้ีจะเปนผู 
ขัดสนยากจน  เพราะสนมนารีทั้งหลายของนาคราชน้ี   ลวนประดับตกแตงดวย 
สรรพาลังการ   ยังมีประมาณเทาน้ี   สมบัติที่เหลือยากท่ีจะนับหาประมาณมิได. 
บทวา   วาริเคเห  สยา   ความวา   ทรงบันดาลหวงวารีทําเปนหองไสยาสน 
บรรทมอยู   ณ  หวงวารีนั้น.  บทวา  โอสฏกาโย   ความวา  จงเปนผูมีกาย 
เปนอิสระ.   บทวา  จราตุ  แปลวา   จงเท่ียวไป. 
         ลําดับนั้น    พระราชาไดตรัสพระคาถา ๓ คาถา  ความวา 
                เราจะปลอยนาคราชนี้ไปโดยธรรม     ปราศจาก 
         กรรมอนัสาหัส ดวยบานสวยรอยบาน  ทองคํารอยแทง  
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         โครอยตัว    นาคราชผูตองการบุญ   จงเหยียดกายตรง 
         เท่ียวไป   จงพนจากท่ีคุมขัง. 
                ดูกอนลุททกพราหมณ    เราจะใหทอง ๑๐๐ แทง 
         กุณฑลแกวมณีราคามาก  บัลลังกสี่เหลี่ยม   สดัีงดอก- 
         ผักตบ   ภรรยารูปงามสองคน  และโคอุสุภะ  ๑๐๐  ตัว 
         แกทาน   ขอนาคราชผูตองการบุญ   จงเหยียดกายตรง 
         เท่ียวไป  จงพนจากท่ีคุมขังเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา ลุทฺท   ความวา เพ่ือจะปลดปลอยพระยา 
นาคราช   พระราชาจึงตรัสเรียกพราหมณหมองูมา     เมื่อจะแสดงไทยธรรมท่ี 
จะพึงพระราชทานแกเขา  จึงตรัสอยางนี้  สวนพระคาถาก็มีอรรถาธิบายดังกลาว 
แลวในหนหลังน้ันแล. 
         ลําดับนั้น    ลุททกพราหมณกราบทูลพระราชาวา 
                ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน  แมจะมิทรง 
         พระราชทานสิ่งไรเลย  เพียงแตตรัสสั่งใหปลอยเทาน้ัน 
         ขาพระพุทธเจาก็จะปลอยนาคราชนั้นจากท่ีคุมขังทันท ี
         ขอนาคราชผูตองการบุญจงเหยียดกายตรงเท่ียวไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  ตว   วจน  ความวา  ขอเดชะ   ขาแต 
พระมหาราชเจา      ถึงแมพระองคจะมิไดทรงพระราชทานส่ิงใดเลย     เพียงแต 
พระองคตรัสสั่งใหปลอยเทาน้ัน      ขาพระพุทธเจาก็จักเคารพ    รับเหนือเกลา. 
บทวา  มฺุเจมิ   น  ความวา   พราหมณหมองูกราบทูลวา   ขาพระพุทธเจา 
จักปลอยพระยานาคน้ีทันที. 
         ก็แลครัน้ลุททกพราหมณกราบทูลอยางน้ีแลว    ก็นําพระมหาสัตวออก 
จากกระโปรง.  นาคราชออกมาแลว  เลื้อยเขาไประหวางกองดอกไม  ละอัตภาพ  
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นั้นเสียแลว     กลายเพศเปนมาณพนอย    ตบแตงรางกายดวยเครื่องประดับอัน 
งดงาม    คลายกับชําแรกดินออกมายืนอยูฉะน้ัน.    นางสุมนาเทวีลอยลงมาจาก 
อากาศ  ยืนเคียงขางพระภัสดาของตน.  นาคราชไดยืนประคองอัญชลี นอบนอม 
พระราชาอยู. 
         พระบรมศาสดา  เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน      ไดตรัสพระคาถา 
๒ คาถา   ความวา 
                จมัเปยยนาคราช    หลุดพนจากท่ีคุมขงัแลว   จึง 
         กราบทลูพระราชาวา     ขาแตพระเจากาสิกราช    ขา-  
         พระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค      ขาแตพระองค 
         ผูทรงผดุงกาสิกรัฐใหรุงเรือง    ขาพระพุทธเจาขอถวาย 
         บังคมพระองค    ขาพระพุทธเจาขอประคองอัญชลี แด 
         พระองค        ขอเชญิเสด็จทอดพระเนตรนิเวศน    ของ 
         ขาพระพุทธเจาเถิด   พระเจาขา. 
                (พระราชาตรัสตอบวา)  ดูกอนนาคราช   แทจริง 
         คนท้ังหลายเขากลาวถึงเหตุที่มนุษยจะพึงคุนเคยกับ 
         อมนษุยวา  พึงคุนเคยกันไดยาก  ถาทานขอรองเราถึง 
         เรื่องน้ัน  เราก็อยากจะไปดูนิเวศนของทาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ปสฺเสยฺย   เม   นิเวสน    ความวา 
จัมเปยยนาคราชทูลวา     ขาแตพระองคผูเปนจอมนรชน     จัมเปยยนาคพิภพ 
อันเปนนิเวศนของขาพระพุทธเจาเปนรมณียสถาน  ควรท่ีจะดูจะเห็น   ขาพระ- 
พุทธเจาประสงคจะแสดงพิภพนั้น    เพ่ือทรงทอดพระเนตร     ขอเชิญพระองค 
พรอมท้ังพลพาหนะ เสด็จไปทอดพระเนตรเถิด. บทวา ทุพฺพิสฺสาส ความวา  
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เปนของคุนเคยไดโดยยาก.  บทวา  สเจ   จ   ความวา  พระราชาตรัสตอบวา 
ถาหากเธอจะออนวอนเธอเชิญเรา    เราก็อยากจะเห็นนิเวศนของเธอ   ก็แตเรา 
ยังไมวางใจเชื่อเธอได 
         ลําดับนั้น   พระมหาสัตวเม่ือจะทําสัตยสาบาน   เพ่ือใหพระราชาทรง 
เชื่อถือ   ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                ขาแตพระราชา    แมถึงวา    ลมจะพึงพัดภูเขา 
         ไปไดก็ดี  พระจันทรและพระอาทิตย  จะพึงเผาผลาญ 
         แผนดินก็ดี   แมน้ําทุกสายพึงไหลทวนกระแสก็ดี   ถึง 
         กระนัน้  ขาพระพุทธเจา  ก็จะไมกลาวคําเท็จเลย. 
                ขาแตพระราชา   ทองฟาจะทําลายไป   ทะเลจะ 
         เหือดแหงไป  มหาปฐพีมีนามวา  ภูตธราและพสุนธรา 
         จะพึงมวนได   เมรบุรรพตอันหนาแนนดวยศิลา     จะ 
         พึงถอนไปท้ังราก   ถึงกระนั้น   ขาพระพุทธเจา    ก็จะ 
         ไมกลาวคําเท็จเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สวตฺเตยฺย ภูตธรา พสุนฺธรา ความวา 
มหาปฐพีอันถึงการนับวา  ภูตธรา  ก็ด ี  วสุนธรา  ก็ดีนี้  จะพึงมวนไดดังเส่ือ 
ลําแพน.  บทวา สมูลมุพฺพเห  ความวา มหาสิเนรุบรรพตจะพึงถอนรากปลิว 
ไปในอากาศได   ดังใบไมแหงอยางนี้.  
         เมื่อพระมหาสัตวกราบทูลอยางนี้แลว  พระราชาก็มิไดทรงเชื่อ  จึงตรัส 
พระคาถานั้นแหละซ้ําอีกวา 
                ดูกอนนาคราช  แทจริง  คนท้ังหลายเขากลาวถึง 
         เหตุที่มนุษยจะพึงคุนเคยกับอมนุษยวา   พึงคุนเคยกัน   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 209 

         ไดยาก   ก็ถาเธอขอรองเราถึงเรื่องน้ัน    เราก็อยากไปดู 
         นิเวศนของเธอ  ดังนี้. 
         เมื่อจะประกาศกําชับวา   เธอควรจะรูจักคุณที่เราทําแลวแกเธอ   สวน 
ตัวเราเอง   ยอมรูสิ่งท่ีควรเชื่อหรือไมควรเชื่อไดดังน้ี    จึงตรัสพระคาถานอกนี้ 
ความวา 
                เธอเปนผูมีพิษรายแรงยิ่ง  มีเดชมาก ทัง้โกรธงาย 
         เธอหลดุพนจากท่ีคุมขังไปได      ก็เพราะเหตุที่เราชวย 
         เหลือ   เธอควรจะรูบุญคุณท่ีเราทําไวแกเธอ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อุฬารา  แปลวา  รายแรงอยางยิ่ง.  บทวา 
ชานิตเว   แปลวา   ควรจะรู. 
         พระมหาสัตว  เมื่อจะทําสัตยสาบาน    เพ่ือใหพระราชาทรงเชื่อตอไป 
จึงกลาวคาถา   ความวา 
                ขาพระพุทธเจาถูกคุมขังอยูในกระโปรงเกือบจะ 
         ถึงความตาย  จักไมรูจักอุปการคุณท่ีพระองคทรงกระ- 
         ทําแลวเชนนั้น    กข็อใหขาพระพุทธเจาจงหมกไหมอยู 
         ในนรก   อันแสนรายกาจ   อยาไดรับความสําราญกาย 
         สักหนอยหน่ึงเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปจฺจต   แปลวา   จงหมกไหม.    บทวา 
กมฺมกต  ความวา  นาคราชกราบทูลวา  หากขาพระพุทธเจาไมรูจักอุปการคุณ 
ที่บุคคลทําแลว     เชนพระองคอยางนี้     ขอขาพระพุทธเจา   จงมีอันเปนเห็น 
ปานน้ีเถิด.  
         ลําดับนั้น พระราชาทรงเชื่อถอยคําของพระมหาสัตว เมื่อจะทรงชมเชย 
จึงตรัสพระคาถา   ความวา  
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                คําปฏิญาณของเธอน้ัน   จงเปนคําสัตยจริง  เธอ 
         อยาไดมีความโกรธ  อยาผูกโกรธไว   อนึ่ง  ขอสุบรรณ 
         ทั้งหลายจงละเวนนาคสกุลของทานท้ังมวล     เหมือน 
         ผูเวนไฟในฤดูรอนฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตวเมส  โหตุ   ความวา   สัจจปฏิญาณ 
ของเธอน้ัน     จงเปนวาจาสัตยเที่ยงตรงเถิด.  บทวา    คิมฺหาส ุ   วิวชฺชยนฺตุ 
ความวา    มนุษยทั้งหลายเมื่อไมปรารถนาความรอนในฤดูคิมหันต    ยอมเวน 
หางกองไฟอันลุกโพลงอยูฉันใด   ขอสุบรรณท้ังหลาย    จงเวนวางหลีกหางไป 
เสียใหไกลฉันนั้น. 
         แมพระมหาสัตวเจา      เมื่อจะชมเชยพระราชา     จึงกลาวคาถานอกน้ี 
ความวา 
                ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน     พระองค  
         ทรงเอ็นดูนาคสกุล  เหมือนมารดาผูเอ็นดูบุตรคนเดียว 
         ผูเปนสุดท่ีรักฉะนั้น ขาพระพุทธเจากับ นาคสกุลจะขอ 
         กระทําเวยยาวฏิกกรรม   อยางโอฬารแดพระองค. 
         พระราชาทรงสดับคําของนาคราชแลว    มีพระประสงคจะเสด็จไป 
         นาคพิภพ      เมื่อจะตรัสสั่งใหทําการตระเตรียมพลเสนาท่ีจะเสด็จไป     จึง 
         ตรัสพระคาถา   ความวา 
                เจาพนักงานรถ จงตระเตรียมราชรถอนังามวิจิตร 
         จงเทียมอัสดรอันเกดิในกัมโพชกรัฐ    ซึ่งฝกหัดอยางดี 
         แลว   และเจาพนักงานชางจงผูกชางตัวประเสริฐท้ัง- 
         หลาย   ใหงามไปดวยสุวรรณหัตถากรณ   เราจะไปดู 
         นิเวศนแหงทาวนาคราช.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    กมฺโพชเก    อสฺสตเร    สุทนฺเต 
ความวา  จงเทียมอัศวพาชี  อันเกิดในกัมโพชกรัฐ   ที่ไดรับการฝกหัดอยางดี. 
         คาถานอกน้ีตอไป  เปนพระคาถาอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในกาล 
เมื่อพระองคตรัสรูแลว    ความวา 
                พนักงานเภรี  ตะโพน บัณเฑาะว  และแตรสังข  
         ของพระเจาอุคคเสนราช  มาพรอมหนากัน  พระราชา 
         ทรงแวดลอมดวยสนมนารี    เสด็จไปในทามกลางหมู 
         สนมนารีงามสงาย่ิงนัก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  พหุ  โสภมาโน ความวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  พระเจาพาราณสี   แวดลอมดวยเหลาสนมนารีหมื่นหกพันนาง   เปน 
บริวาร   เสด็จไปสูนาคพิภพ    แตพระนครพาราณสีทามกลางหมูสนมนารีนั้น 
เสด็จดําเนินไปงดงามย่ิงนัก. 
         ในกาลเม่ือพระเจาพาราณสี     เสด็จออกจากพระนครไป     พระมหา- 
สัตวเจา   ทรงบันดาลนาคพิภพใหปรากฏมีกําแพงแกว  ๗ ประการ    และประตู 
ปอมคู  หอรบ   แลวนิรมิตบรรดาที่จะเสด็จไปยังนาคพิภพ   ใหประดับตกแตง 
ดวยเครื่องประดับงดงาม ดวยอานุภาพของตน.  พระราชาพรอมดวยราชบรพิาร 
เสด็จเขาไปยังนาคพิภพโดยมรรคานั้น     ไดทอดพระเนตรเห็นภูมิภาคและ 
ปราสาทราชวัง  นารื่นเริง  บันเทิงพระทัย.   
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน  จึงตรัสวา 
                พระเจากรุงกาสีวัฒนราช  ไดทอดพระเนตรเห็น 
         ภูมิภาคอันงาม วิจติรลาดแลวดวยทรายทอง ทั้งสุวรรณ 
         ปราสาทก็ปูลาดไปดวยแผนกระดานแกวไพฑูรย  พระ-   
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         องคเสด็จเขาไปสูนิเวศน   ของจมัเปยยนาคราชมีรัศม ี
         โอภาสดังแสงอาทิตยแรกอุทัย       รุงเรืองไปดวยรัศมี 
         ประหน่ึงสายฟาในกลุมเมฆ. 
                พระเจากาสิกราช     ทรงทอดพระเนตรจนท่ัว 
         นิเวศน     ของจัมเปยยนาคราช     อันดารดาษไปดวย 
         พฤกษชาตินานาชนิด  หอมฟุงขจรไป  ดวยทิพยสุคนธ   
         อบอวลลวนวิเศษ. 
                เมือ่พระเจากาสิกราช เสด็จเขาไปในนิเวศนของ 
         ทาวจัมเปยยนาคราช  เหลาทิพยดนตรี  ก็ประโคมขับ 
         บรรเลง ทั้งนางนาคกัญญาท้ังหลายก็ฟอนรํา ขับรอง. 
                พระเจากาสิกราช     เสด็จขึน้นิเวศน    ซึ่งมีหมู 
         นางนาคกัญญาตามเสด็จ ทรงพอพระทัย  ประทับน่ัง 
         ณ  พระสุวรรณแทนทอง    อันมีพนักไลทาดวยแกน- 
         จันทนทิพย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สุวณฺณจิตฺตก  ความวา   ลาดแลวดวย 
ทรายทอง.    บทวา    พฺยมฺห    ความวา   สูนาคพิภพอันประดับตกแตงแลว. 
บทวา   จมฺเปยฺยสฺส    ความวา    เสด็จไปยังนาคพิภพอันประดับแลว   ทรง 
พระราชดําเนินเขาสูนิเวศน  ของจัมเปยยนาคราช.  บทวา  กสวิชฺชูปภสฺสร 
ความวา  รุงเรืองไปดวยรัศมีประหน่ึงสายฟาในกลุมเมฆ.  บทวา  นานาคนฺธ- 
สมีริต  ความวา  หอมฟุงขจรไปดวยทิพยสุคนธมีอยางตาง ๆ.  บทวา   จริต 
คเณน     ความวา    สูนิเวศนนั้นอันนางนาคกัญญา  ตามเสด็จไปพรอมหนา. 
บทวา  จนฺทนสารลิตฺเต    ความวา  ไลทาแลวดวยแกนจันทนอันเปนทิพย.  
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         เมื่อพระเจากาสิกราช      ประทบันั่งบนบัลลงักแลว     พนักงานชาว 
เครื่องวิเศษ  ก็เชิญเครื่องทิพยอันสมบูรณดวยรสโอชานานาประการ  นอมเขา 
ไปถวาย และเชิญไปเลี้ยงดู เหลาสนมนารีหม่ืนหกพันนาง  พรอมท้ังราชบริษัท 
ที่เหลือ.    พระเจาพาราณสี    พรอมดวยราชบริษัท    ทรงเสวยขาวน้ําอันเปน 
ทิพยเปนตน   เพลิดเพลินเจริญใจดวยทิพยกามคุณ  และประทบั  ณ สุขไสยาสน 
ประมาณไดเจ็ดวัน    ทรงสรรเสริญอิสริยยศของพระมหาสัตว    แลวตรัสถามวา 
ดูกอนทานนาคราช  ก็เพราะเหตุไรหรือ   ทานจึงละสมบัติเห็นปานน้ี    ไปนอน 
อยูรักษาอุโบสถศีล  ณ  จอมปลวกในมนุษยโลก   ฝายพระมหาสัตวเจาก็ทูลเลา 
ถวายใหทรงทราบ.  
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน  จึงตรัสวา 
                พระเจากาสิกราชนั้น    ครัน้เสวยสมบติั   และ 
         ทรงรืน่รมยประทบัอยู  ในนาคพิภพน้ันแลว   ไดตรัส 
         ถามจัมเปยยนาคราชวา  วิมานอันประเสริฐของทาน 
         เหลาน้ี  มีรัศมีดังพระอาทิตย งามผุดผาด วิมานเชนนี้ 
         ไมมใีนมนุษยโลก ดูกอนพระยานาคราช  ทานบําเพ็ญ 
         ตบธรรมเพ่ือประโยชนอะไร. 
                นางนาคกัญญาเหลาน้ัน  สวมใสกําไลทองนุงหม 
         เรียบรอย มีนิ้วมือกลมกลึง  ฝามอืฝาเทาแดงงามย่ิงนัก 
         ผิวพรรณงดงามไมทรามเลย  พากันยกทิพยปานะถวาย 
         ใหพระองคทรงเสวย    สนมนารีเชนนี้จะมีอยูในมนุษย- 
         โลกก็หามิได   ดูกอนพระยานาคราช   ทานบําเพ็ญตบ-  
         ธรรมเพื่อประโยชนอะไร.  
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                อนึ่ง  มหานทีอันชุมชื่น    ดาษด่ืนไปดวยปลามี  
         เกล็ดหนานานาชนิด  มีอาทาสสกุณปกษีร่ํารองไพเราะ 
         จับใจ   ทั้งทาขึ้นลงนทีธารก็ราบรื่นเปนอันดี   แมน้ํา 
         เชนนั้นจะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม    ดูกอนพระยา- 
         นาคราช  ทานบําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร. 
                ฝูงนกกระเรียน   ฝูงนกยูง   ฝูงหงส   และฝูงนก 
         ดุเหวาทิพย  ร่ํารองเสียงไพเราะจับใจ  ตางก็โผผินบิน 
         จับอยูบนตนไม   ทิพยสกุณาเชนนี้  จะไดมีในมนุษย- 
         โลกก็หาไม  ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญตบธรรม 
         เพ่ือประโยชนอะไร. 
                ตนมะมวง  ตนสาละ  ทั้งชางนาว  ออยชางและ 
         ตนชมพู    ตนคูนและแคฝอย    ผลิตดอกออกผลเปน 
         พวง ๆ ทิพยรุกขชาติเชนนี้   จะไดมีอยู  ในมนุษยโลก 
         ก็หาไม  ดูกอนพระยานาคราช    ทานบําเพ็ญตบะเพ่ือ 
         ประโยชนอะไร. 
                อนึ่ง   ทิพยสุคนธรอบ ๆ  สระโบกขรณีเหลาน้ี 
         หอมฟุงอยูเปนนิตย   ทิพยสุคนธเชนนี้    จะมีอยูใน 
         มนุษยโลกก็หามิได ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญ  
         ตบธรรมเพ่ือประโยชนอะไร. 
                (จัมเปยยนาคราช ทูลวา)  ขาแตพระองคผูเปนจอม 
         ประชาชน          ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบธรรมเพราะ  
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                เหตุแหงบุตร ทรัพย หรือแมเพราะเหตุแหงอายุก็หาไม 
         แตเพราะขาพระพุทธเจา ปรารถนากําเนิดมนุษย ฉะนั้น 
         จึงไดบากบั่นมุงมั่นบําเพ็ญสมณธรรม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ตา พระราชาตรัสหมายถึงนางนาคกัญญา 
หม่ืนหกพันนางเหลาน้ัน.   บทวา   กมฺพุกายูรธรา   แปลวา  สวมใสอาภรณ 
อันลวนดวยทอง.  บทวา  วฏฏงฺคุลี   แปลวา   มีองคุลีกลมเชนกันหนอแกว- 
ประพาฬ.  บทวา   ตมฺพตลูปปนฺนา   ความวา   ประกอบไปดวยฝามือและ 
ฝาเทา   แดงงดงามย่ิงนัก.  บทวา   ปาเยนฺติ   ความวา  พากันยกทิพยปานะ 
ประคองเขาถวาย   ใหพระองคทรงเสวย.   บทวา   ปุถุโลมมจฺฉา   ความวา 
ประกอบไปดวยปลานานาชนิด  ที่มีเกล็ดหนา. บทวา อาทาสสกุนฺตาภิสุทา 
ความวา  มีนกเงือกร่ํารองอยูอึงมี่.   บทวา   สุติตฺถา    ความวา   มีทาข้ึนลง 
ราบรื่นเรียบรอย.   บทวา   ทิวิยา   จ   หสา   ไดแก   ฝูงหงสทิพย.   บทวา 
สมฺปตนฺติ    ความวา    ร่ํารองเสียงไพเราะจับใจ   ตางโผผินบินจากตนโนน 
มาตนนี้. 
         บทวา  ทิพฺยา  คนฺธา  ความวา  อนึ่ง  ทิพยสุคนธทั้งหลาย   ยอม 
ฟุงตลบไปไมขาดสาย ในสระโบกขรณีทั้งหลายเหลาน้ัน. บทวา อภิปตฺถยาโน 
ความวา  ปรารถนาซึ่งกําเนิดมนุษยเที่ยวไป.  บทวา  ตสฺมา  ความวา   ดวย 
เหตุนั้น    ขาพระพุทธเจา  จึงบากบ่ัน     คือประคองความเพียร   กระทําตบะคือ 
บําเพ็ญอุโบสถศีล  ไดแก   เขาอยูรักษาอุโบสถ. 
         เมื่อพระมหาสัตวกราบทูลอยางนี้แลว      พระราชาเม่ือจะทรงทําการ 
ชมเชย  จึงตรัสพระคาถาความวา  
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                ทานมีดวงเนตรแดง       มีรศัมีสองแสงสวาง 
         ประดับตกแตงแลว ปลงเกศาและมัสสุแลว ประพรม 
         ดวยจุรณจันทนแดง  ฉายแสงไปท่ัวทิศ  ดังคนธรรพ- 
         ราชฉะนั้น ทานเปนผูประกอบดวยเทวฤทธิ์ มีอานุภาพ 
         มาก เพรียบพรอมไปดวยสรรพกามารมณ ดูกอนทาน 
         นาคราช   เราขอถามเนื้อความน้ีกะทาน    มนุษยโลก 
         ประเสริฐกวานาคพิภพดวยเหตุไร. 
         ลําดับนั้น พระยานาคราช   เมื่อจะกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ  จึง 
กราบทูลวา 
                ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน   เวนมนุษย- 
         โลกเสียแลว  ความบริสุทธิ์  หรอืความสํารวมยอมไมมี  
         เลย     ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบธรรม    ดวยต้ังใจวา 
         เราไดกําเนิดมนุษยแลว          จักทําท่ีสุดแหงชาติและ 
         มรณะได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา สุทฺธิ  วา ความวา ขอเดชะพระมหาราชเจา 
เวนจากมนุษยโลกแลว    ความบริสุทธ์ิกลาวคืออมตนฤพานก็ดี    ความสํารวม 
ระวังในศีลก็ดี  ไมมีเลย.  บทวา  อนฺต  ความวา   ขาพระพุทธเจากระทําตบะ 
ดวยคิดวา   เราไดกําเนิดมนุษยแลว   จักกระทําท่ีสุดแหงชาติและมรณะได. 
พระราชาทรงสดับคําน้ันแลว   ตรัสพระคาถาความวา 
                ชนเหลาใด    มีปญญาเปนพหูสูต    ตรกึตรอง 
         เหตุการณถ่ีถวนมาก  ชนเหลาน้ันควรคบหาแททีเดียว 
         ดูกอนพระยานาคราช        เราไดเห็นนางนาคกัญญา 
         ทั้งหลายของทานและตัวทานแลว  จักทําบญุใหมาก.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นาริโย  จ  ความวา  พระราชาตรัสวา 
เราเห็นนางนาคกัญญาทั้งหลายเหลาน้ัน  ของทานและตัวทานแลว   จักกระทําบุญ 
เปนอันมาก. 
         ลําดับนั้น    พระยานาคราชกราบทูลพระราชาวา 
                ชนเหลาใด    มีปญญาเปนพหูสูต    ตรกึตรอง 
         เหตุการณถ่ีถวนมาก ชนเหลาน้ันควรคบหาแททีเดียว 
         ขาแตพระมหาราชา    พระองคไดทอดพระเนตรเห็น 
         นางนาคกัญญา  และตัวขาพระพุทธเจาแลว  ขอจง 
         บําเพ็ญบุญใหมากเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  กโรหิ  ความวา  ขาแตพระมหาราชเจา 
พระองคพึงกระทํา  (บุญกุศลใหมาก ๆ เถิด). 
         ครั้นพระมหาสัตวกราบทูลอยางน้ีแลว   พระเจาอุคคเสนะ  ทรงมีพระ 
ประสงคจะเสด็จกลับไปยังมนุษยโลก     จึงตรัสอําลาวา     ดกูอนทานนาคราช 
เรามาอยูก็เปนเวลานาน  จําจักตองลากลับไปยังมนุษยโลก. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวเจาจึงทูลทาวเธอวา  ขอเดชะ พระมหาราชเจา 
ถาเชนนั้นพระองคโปรดเลือกถือเอาทรัพยสมบัติไปตามพระประสงคเถิด   เมื่อ 
จะทรงแสดงทรัพยสมบัติ   จึงกราบทูลวา 
                กองเงินและกองทอง  ของขาพระพุทธเจาน้ีมาก 
         มาย   สูงประมาณเทาตนตาล   พระองคจงตรัสสั่งให 
         พวกราชบุรุษน้ีไปจากนาคพิภพนี้     แลวจงตรัสสั่งให 
         สรางพระราชวังดวยทองคํา    ใหสรางกําแพงดวยเงิน 
         เถิด.  
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                นีก้องแกวมุกดา     อันเจือปนดวยแกวไพฑูรย  
         หาพันเลมเกวียน  พระองคจงตรัสสั่งใหราชบรุุษขนไป 
         จากนาคพิภพน้ี    แลวใหลาดลง   ณ  ภมูิภาคภายใน 
         พระราชฐาน   ภูมิภาคภายในพระราชฐานก็จักสะอาด 
         ปราศจากเปลือกตมและละอองธลุี    ขอเดชะพระองค  
         ผูเปนราชาอันประเสริฐ        ผูทรงพระปรีชาอันล้ําเลิศ 
         ขอพระองคโปรดเสวยราชสมบัติ       ครอบครองพระ- 
         นครพาราณสี   อันมั่งค่ังสมบูรณ   สงางามลํ้าเลิศ  ดุจ 
         ทิพยวิมานเห็นปานฉะนี้เถิด  พระเจาขา.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ราสิ  ความวา กองเงินกองทองประมาณ 
ชั่วลําตาล  มอียูในที่นั้น  ๆ.  บทวา โสวณฺณฆรานิ ไดแก พระราชวังทอง.  
บทวา   นิกฺกทฺทมา   ความวา   เมื่อเปนเชนนี้    ภูมิภาคภายในพระราชฐาน 
ก็จักสะอาดปราศจากเปลือกตมและละอองธุลี.    บทวา    เอตาทิส    ความวา 
(ครอบครองพระนครพาราณสี)  อันมีกําแพงลอมไปดวยทองและเงิน มีภูมิภาค 
ลาดแลวดวยแกวมุกดา  และแกวไพฑูรย  เห็นปานฉะนี้.   บทวา  ผีต  ความวา 
ขอพระองคจงทรงอยูครอบครองพระนครพาราณสี   อันมั่งค่ังแพรหลายฉะนี้.  
บทวา  อโนมปฺา  ความวา  มีพระปญญาอันไมทราม  
         พระราชาทรงสดับถอยคําของพระมหาสัตวแลวก็ทรงรบัไว.      พระ- 
มหาสัตวจึงใหพนักงานเภรี  เที่ยวตีกลองประกาศวา   ราชบุรุษท้ังปวงจงพากัน 
ขนเอาทรัพยสมบัติ    มีเงินทองเปนตนไปตามปรารถนาเถิด     แลวเอาเกวียน 
หลายรอยเลมบรรทุกทรพัยสมบัติ   สงถวายพระราชา.  พระราชาเสด็จออกจาก 
นาคพิภพ  กลับไปสูพระนครพาราณสี  ดวยยศบรวิารเปนอันมาก.   เลากันวา 
นับแตนั้นมา  พ้ืนชมพูทวีปจึงเกิดมีเงินมีทองข้ึน.  
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         พระบรมศาสดา    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     จึงตรัสวา 
โปราณกบัณฑิททั้งหลาย   ละนาคสมบัติแลว   อยูรักษาอุโบสถศีล   ดวยอาการ 
อยางนี้    แลวทรงประชุมชาดกวา    หมองูในครั้งน้ัน     ไดมาเปนพระเทวทัต 
ในบัดนี้  นางนาคกัญญาสุมนาเทวี ไดมาเปนราหุลมารดา  พระเจาอุคคเสนราช 
ไดมาเปนพระสารีบุตร   สวนจัมเปยยนาคราช   ไดมาเปนเราผูตถาคตฉะน้ีแล. 
                              จบอรรถกถาจัมเปยยชาดก 
 

                          ๑๑.   มหาปโลภนชาดก  

 
             วาดวยหญิงเปนมลทินของพรหมจรรย 
 
                [๒๒๐๘]  เทพบุตรผูมีฤทธ์ิมาก   จุติจากพรหม- 
         โลกแลว   มาเกิดเปนพระโอรสของพระเจากาสี  ผูทรง 
         ดํารงอยูในราชสมบติั  อันเพรียบพรอมดวยสรรพกาม. 
                ความใครก็ดี    ความสําคัญในกามก็ดี    ไมมีใน 
         พรหมโลกเลย  พระราชกุมารน้ัน     จึงทรงรังเกียจกาม 
         ทั้งหลาย        ดวยฌานสัญญาอันบังเกิดในพรหมโลก 
         นั้นเอง. 
                พระราชบิดา     ตรัสสั่งใหสรางฌานาคารไวใน 
         ภายในพระราชฐาน       สําหรับพระราชกุมารน้ันทรง 
         หลีกเรน บําเพ็ญฌานในอาคารน้ัน เพียงพระองคเดียว.  
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                พระเจากาสิกราช   ทรงอัดอ้ันตันพระทัย   ดวย 
         ความเศราโศกถึงพระโอรส     ทรงปริเทวนาการวา 
         โอรสคนเดียวของเรานี้ ไมยินดีเสวยกามารมณเสียเลย. 
                อบุายในขอนี ้มีอยูอยางไรหนอ ผูใดพึงประเลา 
         ประโลมโอรสของเรา ใหเธอปรารถนากามได หรือวา 
         ผูนั้นใครเลาจะรูเหตุที่จะใหโอรสของเราพัวพันในกาม 
         ได. 
                [๒๒๐๙]  ภายในพระราชฐานน่ันเอง มีกมุารีคน 
         หน่ึง มฉีวีวรรณงดงาม  รูปสวย  ฉลาดในการฟอนรํา 
         ขับรอง   และชํานาญในการดีดสีตีเปา   นางเขาไปใน 
         พระราชฐานน้ันแลว    กราบทูลความน้ีกะพระราชาวา 
         เกลากระหมอมฉันนี้แล จะพึงประเลาประโลมพระราช 
         กุมารน้ันได      ถาหากพระราชกุมารนั้น     จกัไดเปน 
         พระภสัดาของกระหมอมฉัน. 
                [๒๒๑๐]  พระราชาจึงตรัสกะนางกุมาริกา    ผู 
         กลาวยืนยันเชนนั้นวา   เธอจงประเลาประโลมลูกของ 
         เรา  ลูกของเราจักเปนสามีของเจา. 
                [๒๒๑๑]  นางกุมารีนั้น   เขาไปในพระราชฐาน 
         แลว    จึงกลาวเปนคาถาไพเราะจับจิตจับใจ  ยั่วยวน 
         ชวนใหรักใคร    เปลีย่นแปลงขับลํานํา    ประกอบไป 
         ดวยกามารมณมากมายหลายอยาง.  
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                [๒๒๑๒]  กามฉันทะ    บังเกิดแกพระราชกุมาร 
         นั้น  เพราะไดทรงสดับเสียงของนางกุมารี  ผูขับกลอม 
         อยู    พระราชกุมารจึงตรัสถามคนใกลเคียงวา    โอ ! 
         นั่นเสียงใคร   หรือใครมาขับรองเสียงสูงตํ่า   ไพเราะ 
         จับใจ  นารักนักหนา  ไพเราะหูเรานัก. 
                [๒๒๑๓]  (พวกพระพ่ีเลี้ยงจึงกราบทูลวา)   ขอเดชะ 
         เสียงน้ีนายินดี   นาสนุกสนานมิใชนอย   ถาพระองค  
         พึงบริโภคกามคุณไซร     กามท้ังหลายจะพึงเปนที่ 
         โปรดปรานพระทัยของพระองคอยางย่ิง. 
                [๒๒๑๔]  (พระราชกุมารรับสั่งวา)     เชญิมาภาย 
         ในน้ี    จงมาขับรองใกล ๆ เรา  เลือ่นเขามาขับรอง 
         ใกลตําหนักเรา  จงขับกลอมใกลที่บรรทมของเรา. 
                [๒๒๑๕]  นางกุมารีนั้น     เขาไปขับกลอมภาย 
         นอกฝาหองบรรทม     แลวเลื่อนเขาไป  ณ  ตําหนัก 
         ฌานาคารโดยลําดับ    จนผูกพระราชกุมารไวได 
         เหมือนนายหัตถาจารยจับคชสารปามัดไว  ฉะนั้น.   
                [๒๒๑๖]  เพราะรูกามรสโลกียแหงนางกุมารีนั้น 
         พระราชกุมารจึงเกดิความปรารถนาเปนอธรรมวา  เรา 
         เทาน้ันพึงไดบริโภคกาม  อยาไดมีบุรษุอื่นเลย  ตอแต 
         นั้น   พระราชกุมารทรงถือดาบเลมหนึ่งแลว   เสด็จไป 
         เพ่ือจะฆาบุรุษท้ังหลายเสีย    ดวยทรงดําริวา   เราจัก 
         บริโภคกามแตผูเดียว  อยาพึงมบีุรุษอื่นอยูเลย. 
                [๒๒๑๗]  ตอแตนั้น    ชาวชนบทท้ังปวงจึงมา 
         ประชมุกัน    ถวายเรื่องราวรองทุกขวา    ขาแตพระ-  
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         มหาราชา   พระโอรสของพระองคนี้   ทรงเบียดเบียน 
         ผูหาโทษมิได  พระเจาขา. 
                [๒๒๑๘]  พระเจากาสีบรมกษัตริย  ทรงเนรเทศ 
         พระราชกุมารออกไปจากรัฐสีมาของพระองคแลว   ม ี
         พระราชโองการวา      อาณาเขตของเรามีอยูเพียงใด 
         เจาอยาอยูในอาณาเขตของเราเพียงน้ัน   เปนอันขาด. 
                [๒๒๑๙]  ครั้งน้ัน    พระราชกุมารทรงพาพระ- 
         ชายาไป   จนบรรลถึุงสมุทรนทีแหงหนึ่ง      ทรงสราง 
         บรรณศาลาแลว     จึงเสด็จเขาไปสูปา   เพ่ือแสวงหา 
         ผลาผล. 
                [๒๒๒๐]  ครั้งนั้น   มีฤาษีตนหนึ่ง  มาถึงบรรณ 
         ศาลาน้ัน  โดยทางเบื้องบนสมุทร  เขาไปยังศาลาของ 
         พระราชกุมาร ในเวลาท่ีนางกุมารีจัดแจงอาหารไวแลว. 
                [๒๒๒๑]  ชายาของพระราชกุมาร     ประเลา 
         ประโลมพระฤาษีนัน้   ดูเถิด  กรรมที่นางกุมารีทาน้ัน 
         หยาบชาเพียงไร  ฤาษีนั้นเคลื่อนจากพรหมจรรย เส่ือม 
         จากฤทธ์ิ. 
                [๒๒๒๒]  ฝายพระราชโอรสแสวงหาผลาผล 
         ในปาไดจํานวนมากแลว  ครั้นถึงเวลาเย็น  จึงใสหาบ 
         ขนเขาไปสูอาศรม.  
                [๒๒๒๓]  ฝายพระฤาษี  พอเห็นขัตติยราชกุมาร 
         จึงรีบเขาไปยังฝงสมุทร    ดวยต้ังใจวา   เราจักไปทาง 
         เวหาส  แตตองจมลงในมหรรณพนั่นเอง.   
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                [๒๒๒๔]  ฝายขัตติยราชกุมาร ไดทอดพระเนตร 
         เห็นพระฤาษีจมลงไปในมหรรณพ จึงไดตรัสพระคาถา 
         เหลาน้ี  ดวยความอนุเคราะหตอพระฤาษีนั้น ความวา 
                [๒๒๒๕]  ตัวทานเองมาดวยฤทธิ์   บนน้ําอันไม 
         แตกแยก ครั้นถึงความระคนดวยสตรีแลว  ตองจมลง 
         ในมหรรณพ   ธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียน    มีมายา 
         มาก   มักทําพรหมจรรยใหกําเริบ   ยอมทํานักพรตให 
         จมลง     ทานรูแจงฉะน้ีแลว      พึงเวนเสียใหหางไกล 
         สตรีทั้งหลาย  มีวาจาไพเราะ  เจรจานุมนวล   ถมไมรู 
         จักเต็ม   เหมือนกบันทีธาร     ยอมยังนักพรตใหจมลง 
         ทานรูแจงฉะน้ีแลว       พึงเวนเสียใหหางไกล      สตรี  
         ทั้งหลายยอมเขาไปซองเสพบุรุษใด    ดวยความพอใจ 
         หรือดวยทรัพยก็ตาม  ยอมพลนัตามเผาผลาญบุรุษน้ัน 
         เหมือนไฟปาเผาสถานท่ีตนเอง  ฉะนั้น. 
                [๒๒๒๖]  ความเบื่อหนายไดเกิดมีแกฤาษี เพราะ 
         ไดฟงถอยคําของขัตติยราชกุมาร    ฤาษีนั้นกลับไดทาง 
         อันมมีากอน  แลวเหาะขึ้นไปยังเวหาส. 
                [๒๒๒๗]  ฝายขัตติยราชกุมารผูทรงพระปรีชา 
         ไดทอดพระเนตรเห็นพระฤาษี   กําลังเหาะไปยังเวหาส 
         จึงไดความสลดจิต   นอมพระทัยสูการบรรพชา   ตอ 
         แตนั้น    ขัตติยราชกุมารก็ทรงบรรพชา    สํารอกกาม 
         ราคะแลวไดเขาถึงพรหมโลก. 
                            จบมหาปโลภนชาดกที่  ๑๐  
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            อรรถกถามหาปโลภชาดก 
  
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ 
มาตุคามทําสัตวผูบริสุทธิ์ใหเศราหมอง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา 
พฺรหฺมโลกา  จวิตฺวาน  ดังน้ี. 
         เรื่องปจจุบัน  ขาพเจากลาวไวพิสดารแลวในหนหลัง.   กใ็นชาดกน้ี 
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ  ข้ึนชื่อวามาตุคามน้ี   ยอมกระทาํสัตวผูบริสุทธิ์   
ใหเศราหมองได  ดังนี้แลว   ทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้ 
         เรื่องอดีตนิทาน    บัณฑิตพึงใหพิสดารตามนัยที่กลาวแลว   ในจุลล- 
ปโลภนชาดก ในอดีต.  ก็ในครั้งน้ัน  พระมหาสัตวเจา จุติจากพรหมโลก มาบัง 
เกิดเปนพระโอรสของพระเจากาสิกราช  ทรงพระนามวา  อนิตถิคันธกุมาร. 
พระกุมารไมยอมอยูในมือของสตรีเลย.    สตรีที่จะใหพระกุมารด่ืมน้ํานมตอง 
แปลงเปนบุรุษเพศ  พระราชกุมารโปรดประทับในฌานาคาร  ไมอยากพบเห็น 
สตรีเพศ. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความน้ัน  ไดตรัสพระคาถา  ๔ คาถา 
ความวา 
                เทพบุตรผูมีฤทธ์ิมาก  จุติจากพรหมโลกแลว  มา 
         เกิดเปนพระโอรสของพระเจากาสี    ผูทรงดํารงอยูใน 
         ราชสมบัติ  อันเพรยีบพรอมดวยสรรพกาม. 
                ความใครก็ดี    ความสําคัญในกามก็ดี    ไมมีใน 
         พรหมโลกเลย      พระราชกุมารน้ันจึงทรงรังเกียจกาม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 225 

         ทั้งหลาย   ดวยฌานสัญญาอันบังเกิดในพรหมโลกนั้น  
         เอง. 
                พระราชบิดาตรัสสั่งใหสรางฌานาคารไวภายใน 
         พระราชฐาน      สําหรับพระราชกุมารน้ันทรงหลีกเรน 
         บําเพ็ญฌานในอาคารน้ันเพียงพระองคเดียว. 
         พระเจากาสิกราช   ทรงอัดอ้ันตันพระทัย  ดวย 
         ความเศราโศกถึงพระโอรส ทรงปริเทวนาการวาโอรส 
         คนเดียวของเรานี้   ไมยินดีเสวยกามารมณเสียเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สพฺพกามสมิทฺธสิุ ความวา  ก็เทพบุตร 
องคหน่ึง  บังเกิดเปนพระโอรสของพระราชา  ผูดํารงอยูในราชสมบัติอันมั่งค่ัง 
บริบูรณดวยสรรพกามารมณ.  บทวา  สฺวาสฺสุ  ความวา  พระราชกุมารน้ัน. 
บทวา   ตาเยว   ความวา   ดวยฌานสัญญาอันบังเกิดแลวในพรหมโลกนั้นเอง. 
บทวา  สุมาปต ความวา  พระราชบิดาทรงสรางฌานาคารไวอยางนาพึงใจย่ิง. 
บทวา  รหส ิ ฌายถ  ความวา  พระกุมารหาไดสนพระทัยมองดูมาตุคามไม. 
บทวา   ปริเทเวสิ  ความวา  ทรงบนพร่ําเพอ. 
         คาถาท่ี ๕   เปนคาถาแสดงความปริเทวนาการของพระราชา   ความวา 
               อุบายในขอนี้มอียูอยางไรหนอ  ผูใดพึงประเลา- 
         ประโลมโอรสของเรา  ใหเธอปรารถนากามได  หรอืวา 
         ผูนั้นใครเลาจะรูเหตุที่จะใหโอรสของเราพัวพันในกาม 
         ได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  โก  นุ  โขตฺถ  อปุาโย  โส ความวา 
ในเรื่องนี้  จะมีอุบายใหโอรสของเราเสวยกามสมบัติไดอยางไรหนอ.   ปาฐะวา  
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โก  นุโข   อิธปูาโย   โส   อุบายในขอน้ี  มีอยูอยางไรหนอ  ดังนี้ก็มี  แตใน 
อรรถกถาทานกลาวไววา    โก   นุโข   ต   อุปวสิตฺวา   อุปลาปนการณ 
ชานาติ  ความวา  ใครเลาหนอท่ีจะเขาไปรูเหตุที่ทําใหลูกของเราเขาไปพัวพัน 
อยูในกามได.  บทวา  โก   วา  ชานาติ  กิฺจน  ความวา   หรือวาใครจะ 
รูเหตุใหโอรสของเรานี้หมกมุนในกามได. 
         เบื้องหนาตอไปนี้    เปนอภิสัมพุทธคาถาอันพระศาสดาตรัสไว   พระ- 
คาถากึ่ง   ความวา 
                ภายในพระราชฐานนั้นเอง   มีกมุารีคนหนึ่ง   ม ี
         ฉวีวรรณงดงาม  รปูสวย  ฉลาดในการฟอนรําขับรอง 
         และชํานาญในการดีดสีตีเปา    นางเขาไปในพระราช- 
         ฐานนัน้แลว  กราบทูลความน้ีกะพระราชา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อห ุ  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใน 
ภายในพระราชฐานนั่นเอง มีดรุณกุมารีนางหน่ึง ในจํานวนจูฬนาฏนารีทั้งหลาย. 
บทวา  ปทกฺขิณา  ความวา  ไดรับการฝกจนชํานาญ. 
         นางกุมาริกา   กลาวคาถากึ่งคาถาทูลพระราชา   ความวา 
                 เกลากระหมอมฉันนี้แล   จะพึงประเลาประโลม 
         พระราชกุมารน้ันได  ถาหากพระราชกุมารน้ัน  จักได 
         เปนพระภัสดาของกระหมอมฉัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา สเจ ภตฺตา ความวา ถาพระราชกุมารน้ัน 
จักเปนพระภัสดาของหมอมฉัน. 
                พระราชาจึงตรัสกะนางกุมาริกา    ผูกลาวยืนยัน 
         เชนนั้นวา   เธอจงประเลาประโลมลูกของเรา   ลกูของ 
         เราจักเปนสามีของเจา.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตว  ภตฺตา   ความวา  โอรสของเราน้ี 
จักเปนสามีของเจา   และตัวเจาก็จักไดเปนอัครมเหสีแหงโอรสของเราทีเดียว 
ไปเถิด  เจาจงประเลาประโลมลอพระโอรส  ใหทราบซ้ึงกามรส. 
         ครั้นพระราชาตรัสอยางนี้แลว    ทรงสงนางกุมาริกาน้ันไปมอบแกชาว 
พนักงาน    ผูอภิบาลบํารุงพระกุมาร    โดยพระราชโองการวา    เจาพนักงาน 
ผูอภิบาลท้ังหลาย   จงเปดโอกาสแกนางกุมาริกาน้ีเถิด.    ในเวลาใกลรุง   นาง 
กุมาริกาถือพิณไปยืนอยูภายนอกใกลหองบรรทมของพระกุมาร    แลวเอาปลาย 
เล็บดีดพิณ  ขับกลอมคลอไปดวยเสียงอันไพเราะ  ประโลมลอพระกุมารน้ัน   
         พระบรมศาสดา  เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน จึงตรัส  (พระคาถา 
ทั้งหลาย)   ความวา 
                นางกุมารีนั้น   ไดเขาไปภายในพระราชฐานแลว 
         จึงกลาวเปนคาถาไพเราะ    จับจิตใจ    ยั่วยวนชวนให 
         รักใคร   เปลี่ยนแปลงขับลํานํา   ประกอบไปดวยกามา- 
         รมณ  มากมายหลายอยาง. 
                กามฉันทะบังเกิดแกพระราชกุมารน้ัน   เพราะได 
         ทรงสดับเสียงของนางกุมารี  ผูขับกลอมอยู  พระราช-  
         กุมารจึงตรัสถามคนท่ีอยูใกลเคียงวา โอ ! นัน่เสียงใคร 
         หรือใครมาขบัรองเสียงสูงตํ่าไพเราะจับใจ    นารักนัก- 
         หนา  ไพเราะหูของเรานัก. 
                (พวกพระพ่ีเลี้ยงจึงกราบทูลวา) ขอเดชะ เสียงน้ี 
         นายินดี นาสนุกสนานมิใชนอย  ถาพระองคพึงบริโภค 
         กามคุณไซร  กามทั้งหลายจะพึงเปนที่โปรดปรานพอ- 
         พระทยัของพระองคอยางย่ิง.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 228 

                (พระราชกุมารรับสั่งวา) เชิญมาภายในนี้ จงมา 
         ขับรองใกล ๆ เรา  เลือ่นเขามาขับใกลตําหนักของเรา 
         จงขับกลอมใกลทีบ่รรทมของเรา. 
                นางกุมารีนั้น  เขาไปขับกลอมภายนอกฝาหอง 
         บรรทม   แลวเลื่อนเขาไป  ณ  ตําหนักฌานาคารโดย 
         ลําดับ   จนผูกพระราชกุมารไวได  เหมอืนนายหัตถา- 
         จารย   จับคชสารปา  มัดไวฉะนั้น.   
                เพราะรูกามรสโลกียแหงนางกุมารีนั้น  พระราช 
         กุมารจึงเกิดความปรารถนาเปนอธรรมวา  เราเทาน้ัน 
         พึงไดบริโภคกาม    อยาไดมีบรุษุอื่นเลย     ตอแตนั้น 
         พระราชกุมารทรงถือดาบเลมหน่ึงแลว เสด็จไปเพ่ือจะ 
         ฆาบุรษุท้ังหลายเสีย ดวยทรงดําริวา เราจักบริโภคกาม 
         แตเพียงผูเดียว   อยาพึงมีบุรุษอืน่อยูเลย. 
                ตอแตนั้น     ชาวชนบทท้ังปวงจึงมาประชุมกัน 
         ถวายเรื่องราวรองทุกขวา  ขาแตพระมหาราชา  พระ- 
         ราชโอรสของพระองคนี้  ทรงเบียดเบียนผูหาโทษมิได 
         พระเจาขา. 
                พระเจากาสีบรมกษัตริย    ทรงเนรเทศพระราช- 
         กุมารออกไปจากรัฐสีมาของพระองคแลว   มีพระราช 
         โองการวา  อาณาเขตของเรามีอยูเพียงใด เจาอยาอยู 
         ในอาณาเขตของเราเพียงน้ันเปนอันขาด. 
                ครัง้น้ัน     พระราชกุมารทรงพาพระชายาไปจน 
         บรรลุถึงสมุทรนทีแหงหนึ่ง        ทรงสรางบรรณศาลา 
         แลว  จงึเสด็จเขาไปสูปา  เพ่ือแสวงหาผลาผล.  
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                ครัง้น้ัน    มีฤาษีตนหน่ึง   มาถึงบรรณศาลาน้ัน 
         โดยทางเบื้องบนสมทุร  เขาไปยังบรรณศาลาของพระ- 
         ราชกุมาร ในเวลาท่ีนางกุมาร  จดัแจงภัตตาหารไวแลว. 
                ชายาของพระราชกุมาร ประเลาประโลมฤาษีนั้น  
         ดูเถิด   กรรมที่นางกุมารีทําน้ันหยาบชาเพียงไร  ฤาษ ี
         นั้นเคลื่อนจากพรหมจรรยเส่ือมจากฤทธิ์. 
                ฝายพระราชโอรสแสวงหามลูผลาผลในปาได 
         จํานวนมากแลว ครั้นถึงเวลาเย็น  จึงใสหาบขนเขาไป 
         สูอาศรม. 
                ฝายพระฤาษีพอเห็นพระขตัติยราชกุมาร  จึงรบี 
         เขาไปยังฝงสมุทร    ดวยต้ังใจวา  เราจักไปทางเวหาส 
         แตตองจมลงในมหรรณพนั่นเอง. 
                ฝายขัตติยราชกุมาร   ไดทอดพระเนตรเห็นฤาษ ี
         จมลงในมหรรณพ    จึงไดตรัสพระคาถาเหลาน้ี  ดวย 
         ความอนุเคราะหตอพระฤาษีนั้นวา 
                ตัวทานเองมาดวยฤทธิ์      บนนํ้าอันไมแตกแยก 
         ครั้นถึงความระคนดวยสตรีแลวตองจมลงในมหรรณพ 
         ธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียน     มีมายามาก     มักทํา 
         พรหมจรรยใหกําเริบ   ยอมทํานักพรตใหจมลง    ทาน 
         รูแจงฉะน้ีแลว    พึงเวนเสียใหหางไกล    สตรทีั้งหลาย 
         มีวาจาไพเราะ    เจรจานุมนวล     ถมไมเต็มเหมือนกับ 
         นทีธาร    ยอมยังนักพรตใหจมลง    ทานรูแจงฉะน้ีแลว  
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         พึงเวนเสียใหหางไกล     สตรีทั้งหลายยอมเขาไปซอง- 
         เสพบุรษุใด ดวยความพอใจหรือดวยทรัพยก็ตาม ยอม 
         พลันตามเผาผลาญบุรุษน้ัน    เหมือนไฟปาเผาสถานท่ี 
         ตนเองฉะน้ัน. 
                ความเบื่อหนายไดเกิดมีแกฤาษี       เพราะไดฟง 
         ถอยคําของขัตติยราชกุมาร    ฤาษีนั้นกลับไดทางอันมี 
         มากอน  แลวเหาะขึ้นไปยังเวหาส. 
                ฝายขัตติยราชกุมารผูทรงพระปรีชา      ไดทอด- 
         พระเนตรเห็นพระฤาษีกําลังเหาะไปยังเวหาส     จึงได 
         ความสลดจิต   นอมพระทัยสูการบรรพชา   ตอแตนั้น 
         ขัตติยราชกุมารก็ทรงบรรพชา    สํารอกกามราคะแลว 
         ไดเขาถึงพรหมโลก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนฺเตปุร  ไดแก  พระราชฐานอันเปน 
ที่อยูของพระกุมาร.  บทวา  พหุ  ความวา  ใหแปลก ๆ ไปมากอยาง.   บทวา 
กามูปสฺหิต  ความวา  ผลัดเปลี่ยนขับลํานํา  อันมีใจความกระตุนกามารมณ. 
บทวา  กามจฺฉนฺทสฺส  ความวา  กามฉันทบังเกิดข้ึนแกพระอนิตถิคันธกุมาร 
นั้น.  บทวา   ชน  ไดแก   ปริจาริกชนผูอยูใกลพระองค.    บทวา  อุจฺจาวจ 
ไดแก   เพลงที่มีเสียงสูงและตํ่า.   บทวา  ภฺุเชยฺย  ความวา   ถาหากพระองค 
พึงบริโภค  (กามคุณ)  ไซร.   บทวา  ฉนิฺเทยฺยุ   ต  ความวา  ข้ึนชื่อวากาม 
ทั้งหลายเหลาน้ัน  จะพึงเปนที่โปรดปรานพอพระทัย  ของพระองคเปนอยางยิ่ง. 
         พระราชกุมารทรงสดับวา   สมุททฺา    (คลื่นสมุทร)    ดังน้ีแลวทรง 
นิ่งเฉยเสีย.   แมในวันรุงข้ึน   นางกุมาริกาก็ขับรองอยูอยางนั้น.  เมื่อเปนเชนนี้   
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พระกุมารก็เกิดมีจิตรักใคร  เมื่อจะโปรดใหนางกุมาริกาน้ันมาเฝา  จึงตรัสเรียก 
ขาราชบริพาลท้ังหลายมาแลวตรัสพระคาถามีคําวา อิงฺฆ (นี่แนะเราจะบอกให) 
ดังน้ีเปนตน.  บทวา ติโรกุฑฺฑมฺห ิความวา ภายนอกฝาหองบรรทม.  บทวา 
มา  อฺโ  ความวา  ชื่อวาบุรุษผูบริโภคกามคนอ่ืน  ไมควรมีเลย.  บทวา 
หนฺตุ   อุปกกฺมิ   ความวา    พระกุมารเสด็จลงไปยืนขวางกลางถนน    แลว 
ปรารภจะฆาพวกบุรุษเสีย. บทวา วิกฺกนฺทึสุ  ความวา เมื่อบุรุษสอง-สามคน 
ถูกพระราชกุมารประหารไปแลว    ผูคนทั้งหลายตางพากันว่ิงหนี   หลบเขาไป 
สูเรือน.     พระราชกุมารนั้นไมพบปะพวกบุรุษท้ังหลาย     ก็สงบไปพักหนึ่ง. 
ขณะนั้น     ชาวพระนครก็พากันมาประชุมที่พระลานหลวง    กราบทูลเรื่องราว 
แดพระราชา.  บทวา  ชน เหเตฺยทูสก  ความวา  ชาวเมืองกราบทูลกลาว 
โทษวา   พระโอรสของพระองคทรงประหารคนผูไรความผิด    ขอไดโปรดให 
ทรงจับพระราชโอรสนัน้.  พระราชาตรัสสั่งใหจับพระกุมารไวดวยอุบาย   แลว 
ตรัสถามทวยนาครวา    ควรลงโทษกุมารน้ีอยางไร ?   เมื่อทวยนาครกราบทูล 
วา ขอเดชะพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ไมมีทางอ่ืน  แตควรท่ีพระองค 
จะทรงเนรเทศพระกุมารน้ี   พรอมดวยนางกุมาริกานั้น   ไปเสียจากแวนแควน 
พระเจาขา   จึงไดทรงทําตามน้ัน. 
         เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน      จึงตรัสพระคาถา 
มีอาทิวา  ตฺจ  ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา วิปาเหสิ  แปลวา  ทรง 
เนรเทศแลว.  บทวา  น  เต  วตฺถพฺพ  ตาวเท   ความวา  พระราชอาณาเขต 
ของเรามีอยูเพียงใด  เจาอยาอยูในอาณาเขตของเราเพียงนั้นเปนอันขาด.  บทวา 
อฺุฉาย   ความวา   เพ่ือแสวงหาผลาผล    ก็เม่ือพระราชกุมารน้ันเสด็จไปปา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 232 

นางกุมาริกาผูชายาเฝาอาศรมจัดแจงของควรเผาและตม     ซึ่งมีอยูในอาศรมนั้น 
นั่งอยูที่ประตูบรรณศาลา    คอยดูทางที่ภัสดาจะกลับมา.    เมื่อกาลเวลาลวงไป 
อยางนี้   วันหน่ึง     อิทธมิันตดาบสองคหน่ึง   ซึ่งอาศัยอยูที่เกาะกลางสมุทร 
ออกจากอาศรมสถาน เดนิบนน้ําไดเหมือนเดินบนแผนแกวมณี แลวเหาะข้ึนไป 
บนอากาศ     เที่ยวไปภิกษาจารจนบรรลุถึงเบ้ืองบนบรรณศาลาน้ัน     แลเห็น 
ควันไฟจึงคิดวา  ชะรอยในท่ีนี้จะมีมนุษยอยูอาศัย  แลวเลื่อนลอยลงมาที่ประตู 
บรรณศาลา.    ฝายนางกุมาริกาผูชายาของพระกุมาร    ครั้นเห็นพระดาบสแลว 
จึงนิมนตใหนั่ง  เกิดมีจิตปฏิพัทธ  ไดแสดงมายาแหงสตรีใหเห็น จนไดประพฤติ 
อนาจารรวมกับพระดาบสน้ัน.      เมื่อพระศาสดาจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน 
จึงตรัสพระคาถา   มีอาทิวา   อเถตฺถ   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อิสิ  มาคฺฉิ  ความวา  พระฤาษีได 
เหาะมาแลว.    บทวา   สมุทฺทมุปรูปร ิ  ความวา   โดยทางเบ้ืองบนสมุทร. 
บทวา  ปสฺส  ยาว  สุทารณุ  ความวา  ดูเถิดภิกษุทั้งหลาย  กรรมอันทารุณ 
หยาบชาเพียงไร    ที่นางกุมาริกาน้ันกระทําแลว.     บทวา   สาย   ไดแก   ใน 
สายัณหสมัย. 
         บทวา  ทิสฺวา   ความวา   อิทธิมนัตดาบสน้ัน    เมื่อไมอาจจะละนาง 
กุมาริกาน้ันไปได  ก็อยูทีบ่รรณศาลาน้ันจนตลอดวัน    เห็นพระราชกุมารเสด็จ 
มาในเวลาเย็น  คิดวา  เราจักหนีไปทางอากาศ   จึงกระทําอาการโลดลอยข้ึนไป 
ตกจมลงในมหรรณพ.    บทวา   อิสึ   ทิสฺวา   ความวา   พระราชกุมารน้ัน 
ติดตามไป  จึงเห็น  (พระฤาษี).    บทวา  อนุกมฺหปาย   ความวา  พระกุมาร 
เกิดความเอ็นดูวา     ถาพระดาบสน้ีจักมาทางพ้ืนดิน     ก็ควรจะหนีเขาปาไป  
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ชะรอยจักมาทางอากาศ  เพราะเหตุนั้น    แมจะตกไปในสมุทร  ทานก็ยังทําอาการ 
เหมือนกับจะเหาะไป   แลวไดตรัสพระคาถาดวยความเอ็นดู   ตอพระดาบสน้ัน 
นั่นเอง.     ก็เน้ือความแหงคาถาเหลานั้น     ขาพเจาไดกลาวไวในติกนิบาตแลว 
ทั้งน้ัน.    บทวา  นิพฺพิโท   อหุ   ความวา    ความเบื่อหนายในกามท้ังหลาย 
เกิดแลว.   บทวา  โปราณก   มคฺค  ไดแก   ฌานวิเศษอันตนบรรลุแลวใน 
กาลกอน.    บทวา  ปพฺพชิตฺวาน  ความวา   พระราชกุมารทรงพานางกุมารี 
ไปสงยังท่ีอยูของมนุษย   แลวเสด็จกลับมาบรรพชาเพศเปนฤาษี   อยูในราวปา 
ทรงสํารอกกามราคะเสียได  ครั้นสํารอกกามราคะไดแลว   ไดเปนผูมีพรหมโลก 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา   ดวยประการฉะน้ี. 
         พระบรมศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว   ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมสัตวผูบริสุทธิ์ดีแลวท้ังหลาย    ยอมเศราหมองเพราะ 
อาศัยมาตุคามเปนเหตุอยางนี้   แลวทรงประกาศอริยสัจจธรรม  แลวทรงประชุม 
ชาดก.    ในเวลาจบอริยสัจจเทศนา  ภิกษุผูกระสันไดบรรลุพระอรหัตผล.   ก็ 
อนิตถิกุมารในครั้งน้ัน    ไดมาเปนเราผูตถาคตฉะน้ีแล. 
                           จบอรรถกถามหาปโลภนชาดก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 234 

                     ๑๒.  ปญจบัณฑิตชาดก  

 
              วาดวยความลับอันไมควรเปดเผย 
 
               [๒๒๒๘]  ทานท้ังหลายผูเปนบัณฑิตทั้ง ๕  คน 
         มาพรอมกันแลว  ทานท้ังหลายจงพิจารณาปญหาน้ัน 
         บุคคลควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน        หรือควร 
         สรรเสริญ   แกใคร. 
                [๒๒๒๙]  ขาแตพระจอมภูมิบาล   พระองคจง 
         ตรัสเปดเผยกอน        พระองคเปนผูชุบเลี้ยงพวกขา 
         พระองค ทรงอดทนตอกรณียกิจอันหนัก เชญิตรัสกอน 
         ขาแตจอมประชาชน ขาพระองคผูเปนนักปราชญ ทั้ง 
         ๕  คน   จักพิจารณาส่ิงท่ีพอพระทัย   และเหตุที่ชอบ 
         พระทยัของพระองค   แลวจักกราบทูลในภายหลัง. 
                [๒๒๓๐]  สามคีวรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน 
         หรือควรสรรเสริญ  อันเปนเน้ือความลับ    แกภรรยาผู 
         มีศีล   ไมยอมใหบุรษุอื่นลักสัมผัส   คลอยตามอํานาจ 
         ความพอใจของสามี  เปนที่รกัท่ีพอใจของสามี. 
                [๒๒๓๑]  (เสนกบัณฑิตทูลวา)   บุคคลควรเปด- 
         เผยขอความท่ีควรติเตียน   หรอืควรสรรเสริญ   อันเปน 
         เน้ือความลับ   แกสหายผูเปนที่ระลึกเปนคติ   และเปน 
         ที่พ่ึงของสหาย  ผูไดรับความทุกขลําบากได.  
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                [๒๒๓๒]  (ปุกกุสบัณฑิตทูลวา) บุคคลควรเปด- 
         เผยขอความท่ีควรติเตียน    หรอืควรสรรเสริญ      อัน 
         เปนเน้ือความลับ     แกพ่ีนองซ่ึงเปนพ่ีใหญ     พ่ีกลาง 
         หรือนอง  ถาเขาต้ังอยูในศีล  มีจติต้ังมั่น. 
                [๒๒๓๓]  (กามินทบัณฑิตทูลวา)  บิดาควรเปด- 
         เผยขอความท่ีควรติเตียน        หรือความสรรเสริญอัน 
         เปนเน้ือความลับ     แกบุตรผูดําเนินไปตามใจของบิดา 
         เปนอนุญาตบุตร  มปีญญาไมทรามกวาบิดา. 
                [๒๒๓๔]  (เทวินทบัณฑิตทูลวา)  ขาแตพระจอม 
         ประการาษฎร    ผูประเสริฐกวามนุษยนิกร   บุตรควร- 
         เปดเผยขอความท่ีควรติเตียน          หรือควรสรรเสริญ  
         อันเปนเน้ือความลับ      แกมารดาผูเลี้ยงดูบุตร     ดวย 
         ความพอใจรักใคร. 
                [๒๒๓๕]  (มโหสถทูลวา) การปกปดความลับเอา 
         ไวนั่นแหละเปนความดี     การเปดเผยความลับบัณฑิต 
         ไมสรรเสริญเลย    นักปราชญพึงอดกล้ัน    ในเมื่อประ- 
         โยชนยังไมสําเร็จ    เมื่อประโยชนสําเร็จแลว    พึงกลาว 
         ตามสบาย. 
                [๒๒๓๖] ขาแตพระราชาผูประเสริฐ   พระองค  
         ทรงมพีระมนัสวิปริตไปอยางไรหรือ    ขาแตพระจอม- 
         ประชากร    หมอมฉัน    ขอฟงพระดํารัสของพระองค  
         พระองคทรงดําริอยางไรหรือ       จึงทรงโทมนัสขาแต 
         สมมติเทพ  ความผิดของหมอมฉันไมมีเลยหรือ.  
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                [๒๒๓๗]  มโหสถจะถูกฆาเพราะปญหา  เพราะ 
        มโหสถผูมีปญญาดังแผนดินฉันสั่งใหฆาแลว    ฉันคิด 
        ถึงเรื่องน้ันจึงโทมนัส     ดูกอนพระเทวี    ความผิดของ 
        เธอไมมีเลย. 
                [๒๒๓๘]  เจาไปต้ังแตหัวค่ํา     มาเอาจนบัดน้ี 
        ใจของเจารังเกียจ   เพราะไดฟงอะไรหรือ   ดูกอนเจา 
        ผูมีปญญาดังแผนดิน   ใครไดพูดอะไรแกเจา   เราจะ 
        ขอฟงคําของเจา  เชญิเจาบอกแกเรา. 
                [๒๒๓๙]  มโหสถจะถูกฆาเพราะปญหา    ขาแต 
        พระจอมประชากร    ในกาลใด     พระองคเสด็จอยูใน 
        ที่ลับ        ไดตรัสความลับกับพระอัครมเหสีเมื่อหัวคํ่า 
        ความลบัของพระองคนั้นไดเปดเผยแลว     ขาพระบาท 
        ไดฟงแลวในกาลนั้น. 
                [๒๒๔๐]  เสนกบัณฑิตไดทํากรรมอันลามก อัน 
        ไมใชกรรมของสัตบุรุษ   ในสวนไมรัง   อยูในท่ีลับแลว 
        ไดบอกเรื่องน้ันแกสหายคนหน่ึง      กรรมอันลามกน้ัน  
        เปนความลับ     อันเสนกบัณฑิตไดเปดเผยแลว    ขา- 
        พระบาทไดฟงแลว. 
                [๒๒๔๑]  ขาแตพระจอมประชานิกร  โรคเรื้อน 
        เกิดขึ้นแกปุกกุสบุรษุของพระองค          เปนโรคท่ีไม 
        สมควรจะใกลชิดพระราชา   ปุกกสุะอยูในท่ีลบั    ได 
        แจงเรื่องน้ีแกนองชาย ความลับอนันั้นปุกกุสะเปดเผย 
        แลว  ขาพระบาทไดฟงแลว.  
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                [๒๒๔๒]  กามนิทนี้    เปนคนอาพาธ    ลามก 
         ถูกยักษชื่อนรเทพสิงแลว   อยูในท่ีลับ   ไดแจงเรื่องน้ี 
         แกบุตร    ความลับน้ันอันกามินทไดเปดเผยแลว 
         ขาพระบาทไดฟงแลว. 
                [๒๒๔๓]  ทาวสักกเทวราช ไดประทานมณีรัตน 
         อื่นโอฬาร   มีคด  ๘  คด   แกพระอัยกาของพระองค  
         เด๋ียวน้ี    มณีรัตนนัน้ไดตกถึงมือของเทวินทแลว    ก ็
         เทวินทอยูในท่ีลับ  ไดแจงเรื่องน้ันแกมารดา ความลับ 
         นั้น    อันเทวินทไดเปดเผยแลว  ขาพระบาทไดฟงแลว. 
                [๒๒๔๔]  การปกปดความลับเอาไวนั่นแหละ 
         เปนความดี    การเปดเผยความลับบัณฑิตไมสรรเสริญ 
         เลย    นักปราชญพึงอดกล้ันไวในเมื่อประโยชนยังไม 
         สําเร็จ   เมื่อประโยชนสําเร็จแลว   พึงกลาวตามสบาย 
         ไมควรเปดเผยความลับเลย   ควรรักษาความลับน้ันไว 
         เหมือนรักษาขมุทรพัย   ฉะนั้น   ความลับอันบุคคลผูรู 
         แจมแจง   ไมเปดเผยนั่นแหละเปนความดี   บัณฑิตไม 
         ควรบอกความลับแกสตรี    และแกคนท่ีไมใชมิตร 
         กับอยาบอกความในใจแกคนท่ีถูกอามิสลากไป    และ 
         แกคนท่ีไมใชมิตร บัณฑิตยอมอดทนคําดา คําบริภาษ 
         และการประหารของตนผูรูความลับ     ซึ่งคนอ่ืนไมรู 
         เพราะกลัวจะขยายความลับท่ีคิดไว    เหมือนคนที่เปน 
         ทาส   อดทนตอคําดาวาเปนตนของนาย  ฉะนั้น  ชน  
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         ทั้งหลายผูรูความลับที่ปรึกษากนัของคน   ๆ   หน่ึง 
         เพียงใด  ความสะดุงความหวาดกลัวของคนนั้น    ยอม 
         เกิดขึ้นเพียงน้ัน      เพราะเหตุนั้น      จึงไมควรเปดเผย 
         ความลบัเลย     บุคคลจะพูดความลับในเวลากลางวัน 
         ควรหาโอกาสท่ีเงียบสงัด    เมื่อจะพูดความลับในเวลา 
         คํ่าคืน    อยาปลอยเสียงใหเกินขอบเขต  เพราะวา  คน 
         แอบฟงจะไดยินความลับท่ีปรึกษากัน      เพราะฉะน้ัน 
         ความลบัท่ีปรึกษากนั      ก็จะพลันถึงความแพรงพราย 
         ทันที. 
                          จบปญจบัณฑิตชาดกท่ี ๑๒ 
 
           อรรถกถาปญจบัณฑิตชาดก  
         ปญจบัณฑิตชาดก  จักมีพิสดารในมหาอุมมังคชาดก. 
 
                          จบอรรถกถาปญจบัณฑิตชาดก  
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                         ๑๓.  หัตถิปาลชาดก 
 
                  วาดวยกาลเวลาไมคอยใคร 
 
                [๒๒๔๕]  นานทีเดียวขาพเจาเพ่ิงไดพบเห็นผูม-ี 
         ผิวพรรณดังเทพเจา  มุนชฎาใหญ  ทรงไวซึ่งหาบคอน 
         ผูทรมานกิเลสดังเปลือกตมแลว  ผูยอมเศียรเกลา. 
                นานนักหนา  ขาพเจาเพ่ิงไดเห็น   พระฤาษีผูยินดี  
         ในธรรมคุณ    นุงหมผายอมฝาด    ครองผาคากรอง 
         ปกปดโดยรอบ.  
                ขอทานผูเจริญจงรับอาสนะ    น้ํา    ผาเช็ดหนา 
         และน้ํามันทาเทาของขาพเจา   ขาพเจาขอตอนรับทาน 
          ดวยส่ิงของมีคามาก  ไดกรุณารบัของมีคามากของ 
         ขาพเจาเถิด. 
                [๒๒๔๖]  (ปุโรหิต   กลาววา)    หัตถิปาละลูกรัก 
         เจาจงเรียนวิชา   และจงแสวงหาทรัพย  จงปลูกฝงบุตร 
         และธิดา   ใหดํารงอยูในเรือนเสียกอน   แลวจึงบริโภค 
         กลิ่น     รส     และวตัถุกามท้ังปวงเถิด    กิจท่ีจะอยูปา 
         เมื่อเวลาแกสําเร็จประโยชนดี     มุนีใด     บวชในกาล  
         เชนนี้ได  มุนีนั้น  พระอริยเจาสรรเสริญ. 
                [๒๒๔๗]  (หัตถิปาลกุมารกลาววา)  วิชาเปนของ 
         ไมจริงและลาภคือทรัพยก็ไมจริง   ใคร ๆ  จะหามความ 
         ชราดวยลาภคือบุตรไมไดเลย      สัตบุรษุท้ังหลายสอน  
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         ใหปลอยวางคันธารมณ   และรสารมณเสีย  ความอุบัติ 
         แหงผลยอมมีไดเพราะกรรมของตน. 
                [๒๒๔๘] (พระราชาตรัสวา)     คําของเจาท่ีวา 
         ความอบุัติแหงผลยอมมีได     เพราะกรรมของตนน้ัน 
         เปนคําจริงแทแนนอน   อนึ่ง    มารดาบิดาของทานน้ี 
         แกเฒาแลว  หวังจะเห็นทานมีอายุยืนรอยป ไมมีโรค. 
                [๒๒๔๙] (หัตถปิาลกุมารทูลวา) ขาแตพระราชา 
         ผูประเสริฐกวานรชน    ความเปนสหาย    กบัความ 
         ตาย   ความไมตรีกับความแก   พึงมีแกผูใด   หรือแม 
         ผูใดจะพึงรูวา   เราจักไมตาย   มารดาบิดาพึงเห็นผูนั้น  
         มีอายุยนืรอยป   ไมมีโรคเบียดเบียนไดในบางคราว. 
                บรุุษเอาเรือมาจอดไวที่ทานํ้า  รบัคนฝงน้ี  สงถึง 
         ฝงโนน  แลวยอนกลับมารับคนฝงโนน   พามาสงถึง 
         ฝงน้ี   ฉันใด    ชราและพยาธิ   ก็ยอมนําเอาชีวิตสัตว  
         ไปสูอํานาจแหงมัจจุราชอยูเนือง ๆ ฉะนั้น. 
                [๒๒๕๐] (อัสสปาลกุมารทูลวา) กามท้ังหลาย 
         เปนดังเปลือกตม  เปนเครื่องใหจมลง   เปนเครื่องนํา 
         น้ําใจสตัวไป   ขามไดยาก    เปนที่ต้ังแหงมฤตยู   สัตว 
         ทั้งหลายผูของอยูในกามอันเปนดังเปลือกตม       เปน 
         เครื่องใหจมลงน้ี เปนสัตวมีจิตเลวทราม ยอมขามถึงฝง 
         ไมได.  
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                เมือ่ครั้งกอน    อัตภาพของขาพระองคนี้   ได 
         กระทํากรรมอันหยาบชา   ผลแหงกรรมนั้น   อันขา- 
         พระองคยึดไวมั่นแลว    ขาพระองคจะพนไปจากผล 
         แหงกรรมน้ีไมไดเลย   ขาพระองคจักปดก้ันรักษาอัต- 
         ภาพนั้นอยางรอบคอบ  ขออัตภาพน้ี  อยาไดทํากรรม 
         อันหยาบชาน้ีอีกเลย. 
                [๒๒๕๑]  (โคปาลกุมาร   ทลูวา)     ขอเดชะ 
         พระราชาธิบดี  บุรษุผูเลี้ยงโค  ไมเห็นโคท่ีหายไปใน 
         ปาทึบมืดฉันใด    ขอเดชะพระองคผูทรงพระนามวา 
         เอสุการี  ประโยชนของขาพระพุทธเจา  ก็หายไปแลว 
         ฉันนั้น     อยางไรเลา   ขาพระพุทธเจาจักไมแสวงหา 
         ตอไป. 
                [๒๒๕๒]  บุรุษผูกลาว    ผัดเพ้ียนการงานท่ี 
         ควรกระทําในวันนี้วา   ควรทําในวันพรุงน้ี   การงาน 
         ที่ควรทําในวันพรุงน้ี    วาควรทําในวันตอไป    ยอม 
         เส่ือมจากการงานน้ัน     ธีรชนคนใดรูวาส่ิงใดเปน 
         อนาคต   สิ่งน้ันไมมีแลว   พึงบรรเทาความพอใจท่ีเกิด 
         ขึ้นเสีย. 
                [๒๒๕๓]  (อชปาลกุมาร  ทลูวา) ขาพระองคได 
         เห็นหญิงสาวคนหน่ึง     รูปรางงามพอประมาณ     ม ี
         ดวงเนตรเหมือนดอกการะเกด  มัจจุราชมาฉุดคราเอา  
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         หญิงสาวคนน้ัน    ซึ่งกําลังต้ังอยูในปฐมวัย  ยังมิทันได 
         บริโภคโภคสมบัติไป. 
                อนึ่ง   ชายหนุม   มีทรงงดงาม   มใีบหนาผองใส 
         นาดูนาชม  มีวรรณะเรืองรองดังทองคํา   มหีนวดเครา 
         ละเอียดออน ดังเกสรดอกคําฝอย แมชายหนุมเห็นปาน 
         นี้ก็ยอมไปสูอํานาจแหงมฤตยู  ขอเดชะ  ขาพระองคจะ 
         ละกามละเรือนเสียแลว     จักบวช    ขอไดโปรดทรง 
         พระกรณุาอนุญาตขาพระองคบวชเถิด พระเจาขา. 
                [๒๒๕๔]  (พราหมณปุโรหิต    กลาววา)    ดูกอน 
         แมวาเสฏฐิ  ตนไมจะไดนามโวหารวาตนไมได   ก็เพราะ 
         มีกิ่งและใบ     ชาวโลกเขาเรียกตนไมที่ไมมีกิง่และใบวา 
         เปนตอไม     ทุกวันน้ี     เราเปนผูมีบุตรละท้ิงไปเสียแลว 
         ถึงเวลาท่ีเราจักบวชภิกษาจาร.  
                [๒๒๕๕]  (นางพราหมณี   กลาววา)   นกกระเรียน 
         ทั้งหลาย   บินไปในอากาศไดคลองแคลว    ฉนัใด    เมือ่ 
         สิ้นฤดูฝนแลว    หงสทั้งหลาย     พึงทําลายใยท่ีแมลงมมุ 
         ทําไวไปไดฉันนั้น        บุตรและสามีของเราพากันไปหมด 
         ไฉนเราจะไมปฏิบติัตามบุตรและสามีของเราเลา. 
                [๒๒๕๖]  (พระนางเทวี  ตรสัวา)   ฝูงแรงเหลาน้ี 
         ครั้นกนิเน้ือแลว   ก็สํารอกออกเสีย  จึงบินไปได    ฝาย 
         แรงเหลาใด       กินเนื้อแลวไมสํารอกเนื้อออก      แรง  
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         เหลาน้ันก็ตกอยูในเงื้อมมือของหมอมฉัน ขาแตพระ- 
         ราชา      พราหมณไดคลายกามท้ังหลายออกท้ิงแลว 
         สวนพระองคนั้นกลับรับเอากามน้ันไวบริโภคอีก บุรษุ 
         ผูบริโภคส่ิงท่ีผูอื่นคายออกแลว       ไมพึงไดรบัความ 
         สรรญเสริญเลย. 
                [๒๒๕๗]  (พระราชา   ตรัสวา)   ดูกอนพระนาง 
         ปญจาลีผูเจริญ  บุรษุผูมีกําลัง  ชวยฉุดบุรุษทุพพลภาพ 
         ผูจมอยูในเปลือกตมขึ้นได    ฉนัใด    เธอกช็วยพยุงฉัน 
         ใหขึ้นจากกามได  ดวยคาถาอันเปนสุภาษิตฉันนั้นแล. 
                [๒๒๕๘]  (พระศาสดา  ตรัสวา)   พระเจาเอสุการี 
         มหาราช  ผูเปนอธบิดีในทิศ ทรงภาษิตคาถาน้ีแลว  ทรง 
         สละราชสมบัติออกบรรพชา         อุปมาดังนาคหัตถีตัว 
         ประเสริฐ  สลัดตัดเครื่องผูกไปไดฉะนั้น. 
                [๒๒๕๙]  (ชาวเมือง  ทูลวา)  ก็พระราชาผูกลาหาญ 
         ประเสริฐท่ีสุดกวานรชน      ทรงพอพระทัยในบรรพชา- 
         เพศ   ละรัฐสีมาไปแลว   ขอพระนางโปรดเปนพระราชา 
         แหงขาพระพุทธเจาท้ังหลายเถิด        พระนางเจาอันขา 
         พระพุทธเจาท้ังหลายคุมครองแลว    โปรดทรงอนุศาสน 
         เสวยราชสมบัติ  เหมือนเชนพระราชาเถิด. 
                [๒๒๖๐]  (พระนางเทวี   ตรสัวา)     ก็พระราชาผู 
         กลาหาญ  ประเสริฐท่ีสุดกวานรชน     ทรงพอพระทัยใน  
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         บรรพชาเพศ    ละรัฐสีมาไปแลว    แมเราก็จกัละกาม 
         ทั้งหลาย  อันนารื่นรมยใจ  เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. 
                กพ็ระราชาผูกลาหาญ    ประเสริฐสุดกวานรชน 
         ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ         ละรัฐสมีาไปแลว 
         แมเราก็จักละกามทั้งหลาย  อนัต้ังอยูเปนถองแถวแลว 
         เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. 
                กาลยอมลวงไป   ราตรียอมผานไป    ชัน้แหงวัย 
         ยอมละลําดับไป   แมเราก็จักละกามท้ังหลาย  อันนา- 
         รื่นรมยใจ  เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. 
         กาลยอมลวงไป   ราตรียอมผานไป    ชั้นแหงวัย 
         ยอมละลําดับไป  แมเราก็จักละกามท้ังหลาย  อันต้ังอยู 
         เปนถองแถว  เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. 
                กาลยอมลวงไป  ราตรียอมผานไป   ชั้นแหงวัย 
         ยอมละลําดับไป  แมเราก็จักเปนผูเยือกเย็น  กาวลวง 
         ความของท้ังปวง  เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. 
                            จบหัตถิปาลชาดกที่  ๑๓  
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                              อรรถกถาหัตถิปาลชาดก  
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ 
การออกมหาภิเนษกรมณ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา จิรสฺส วต 
ปสฺสาม  ดังน้ี. 
         แทจริงในครั้งน้ัน    พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ใชแต 
ในชาตินี้เทานั้นก็หามิได  แมในชาติกอน   ตถาคตก็ไดออกสูมหาภิเนษกรมณ 
มาแลวเหมือนกัน    แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังน้ี 
         ในอดตีกาล   มีพระราชาทรงพระนามวา  เอสุการี  ไดครองราชสมบัติ 
อยูในพระนครพาราณสี    พราหมณปุโรหิตผูหน่ึงเปนปยสหายของพระราชา 
นั้น   ต้ังแตครั้งยังเยาวอยูดวยกัน  แมทั้งสองนั้น หามีโอรสและบุตรผูจะสืบสกุลไม 
ครั้นวันหน่ึงในยามที่มีความสุข  พระราชากับพราหมณปุโรหิต   จึงปรึกษากันวา 
อิสริยยศของเราท้ังสองมีมาก     โอรสหรือธิดาไมมีเลย     เราทั้งสองควรจะทํา 
อยางไรดี.   ลําดับนั้น     พระเจาเอสุการี   ตรัสสั่งพราหมณปุโรหิตวา  สหายรัก 
ถาหากวาในเรือนของทาน  จักเกิดมีบตุรข้ึนไซร   บุตรของทานจักเปนเจาของ 
ครอบครองราชสมบัติของเรา   ถาวาเราจักเกิดมีบุตรข้ึน   บุตรของเราจักตอง 
เปนเจาของครอบครองโภคสมบัติในเรือนของทานดวย.   ทั้งสองฝายตางไดทํา 
การนัดหมายซ่ึงกันแลกันไวดวยอาการอยางน้ี. ตอมาวันหน่ึง พราหมณปุโรหิต  
ไปยังบานสวยของตน ในเวลาจะกลับ  จึงเขาสูพระนครทางประตูดานทิศทักษิณ 
พบสตรีเข็ญใจชื่อ  พหุปุตติกะ คนหน่ึง ในภายนอกพระนคร   นางมีบุตรเจ็ด 
คนทั้งหมดไมมีโรคภัยไขเจ็บ   ลูกชายคนหนึ่งถือกระเบื้องอันเปนภาชนะหุงตม 
คนหน่ึงหอบเสื่อปูนอน  คนหน่ึงเดินนําหนา  คนหน่ึงเดินตามหลัง คนหน่ึงเดิน  
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เกาะน้ิวมือมารดาเดินไป  คนหน่ึงอยูที่สะเอว   อีกคนหน่ึงอยูบนบา  ลําดับนั้น 
พราหมณปุโรหิต    ถามหญิงผูเปนมารดาวา    แมมหาจําเริญ   บิดาของเด็ก ๆ 
เหลาน้ันอยูที่ไหน ?   ฝายหญิงเข็ญใจน้ัน     ก็ตอบวา   บิดาของเด็ก  ๆ  เหลาน้ี  
จะไดมีอยูประจําก็หามิได.   ปุโรหิตจึงถามตอไปวา   เจาทําอยางไรถึงไดลูกชาย 
มากถึงเจ็ดคนเชนนี้    นางไมเห็นหลักฐานอ่ืนเปนเครื่องยืนยัน     เห็นตนไทร 
ตนหน่ึง  ข้ึนอยูใกลประตูพระนคร  จึงตอบไปวา  ขาแตนาย  ดิฉันบวงสรวง 
ปรารถนาในสํานักของเทพยดา    ซึ่งสงิอยูที่ตนไทร    จึงไดบุตรถึงเจ็ดคน 
เทพยดาที่สิงอยูนี้ใหบุตรทั้งหมดแกดิฉัน. 
         ปุโรหิตพูดวา   ถาเชนนั้นเจาจงไปเถิดแลวลงจากรถตรงไปยังตนไทร 
จับกิ่งไทรเขยา     พลางขูรุกขเทพยดาวา    เทพยดาผูเจริญ     ทานไมยอมให 
โอรสแกพระราชาบางเลย      อะไรบางที่ทานไมไดจากสํานักพระราชา  ทกุ ๆ 
ปมา  พระราชาทรงสละพระราชทรพัยถึงพันกหาปณะ   ตรัสสั่งใหทําพลีกรรม 
แกทาน     ทานยังไมใหโอรสแกพระองคเลย     หญิงเข็ญใจนี้ทําอุปการคุณ 
อะไรแกทาน   เหตุไรทานจึงใหบุตรแกนางถึงเจ็ดคน   ถาหากวาทานไมให 
โอรสแกพระราชาของเรา    จากน้ีไปอีก  ๗  วัน    เราจักใหคนฟนตนไทร 
โคนลงทั้งราก    สับใหเปนทอน ๆ  ดังน้ีแลวก็หลีกไป   พอรุงข้ึน ๆ ปุโรหิต 
ก็ไปยังตนไทรนั้น  แลวกลาวขูโดยทํานองน้ี  จนครบ ๖ วัน.   แตในวันที่  ๖ 
ไดจับกิ่งไทรพูดวา     ดูกอนรุกขเทวดา  เหลืออีกเพียงราตรีเดียวเทาน้ัน    ถา 
ทานไมยอมใหโอรสผูประเสริฐแกพระราชาของเราไซร     พรุงน้ีเราจักให 
สําเร็จโทษทาน.    รกุขเทวดาคํานึงดูรูเหตุผลนั้นแนนอนแลว   คิดวา   เมื่อ 
พราหมณผูนี้ไมไดบุตร   คงจักทําลายวิมานของเราจนพินาศ   เราควรใหบุตร 
แกพราหมณปุโรหิตน้ี    ดวยอุบายอยางใดหนอ    ดังน้ีแลวจึงไปยังสํานักของ 
ทาวจาตุมหาราช   แจงเนื้อความน้ันใหทราบ   ทาวจาตุมหาราชกลาวปฏิเสธวา 
พวกเราไมสามารถจะใหบุตรแกพราหมณปุโรหิตน้ันได  รุกขเทวดาจึงไปยัง  
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สํานักของยักขเสนาบดี  ๒๘ ตน   แจงเรื่องใหทราบ.   แมยักขเสนาบดีเหลานั้น 
ก็กลาวอยางนั้นเหมือนกัน    รกุขเทวดาจึงไปยังสํานักของทาวสักกเทวราช 
กราบทูลใหทรงทราบ ฝายทาวสักกเทวราชทรงใครครวญดูวา  พระราชาจักได 
พระราชโอรสผูสมควรหรือหาไม    ทอดพระเนตรเห็นเทพบุตร ๔ องคผูมีบุญ 
(ควรเกิดในราชตระกูล). 
         ไดยินวา   ในภพกอน ๆ   เทพบุตรทั้ง   ๔  นัน้เกิดเปนชางหูกอยูใน 
เมืองพาราณสี   แบงทรัพยที่หาไดจากการงานน้ันเปน ๕ สวน  บริโภคเสีย   ๔ 
สวน  ถือเอาสวนท่ี  ๕ พรอมกันทําบุญใหทาน  ชางทอหูกท้ัง ๔ นั้น  เคลื่อน 
จากภพนั้นแลว    บังเกิดในดาวดึงสพิภพ    ตอแตนั้น    เลื่อนข้ึนไปบังเกิดใน 
พิภพยามา    เที่ยวเสวยทิพยสมบัติอยูในเทวโลก  ๖   ชั้น   วนไปเวียนมาดวย 
อาการอยางนี้  ก็คราวนัน้  ถึงวาระที่เทพบุตรเหลาน้ัน   จะเคลื่อนจากดาวดึงส 
พิภพไปเกิดยังพิภพยามา   ทาวสักกเทวราช    จึงเสด็จไปยังสํานักของเทพบุตร 
เหลาน้ัน     ตรัสเรียกมาแลว     มีเทวบัญชาวา    ดกูอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย 
ควรท่ีพวกทานจักไปบังเกิดยังมนุษยโลก   พวกทานจงบังเกิดในพระครรภ 
อัครมเหสี   แหงพระเจาเอสุการีราชเถิด. 
         เทพบุตรเหลาน้ัน  ไดฟงพระดํารัสแหงทาวสักกเทวราชแลว    พากัน 
กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูประเสริฐ   พะยะคะ   พวกขาพระบาทจักไปตาม 
เทวโองการ  แตวาพวกขาพระบาทไมมีความตองการราชตระกูล   จักพากันไป 
บังเกิดในเรือนของทานปุโรหิต   แลวจักละกามสมบัติออกบวชในเวลาที่ยังเปน 
หนุมอยูนั่นเอง.     ทาวสกักเทวราชทรงรับปฏิญญาของเทพบุตรเหลาน้ันวา 
ดีแลว   จึงเสด็จมาบอกเน้ือความน้ันแกรุกขเทวดา.   รุกขเทวดาดีใจถวายบังคม 
ทาวสักกเทวราช แลวตรงไปยังวิมานของตนทันที. ครั้นในวันรุงข้ึน  พราหมณ 
ปุโรหิตมีบัญชาใหบุรุษที่ล่ําสัน     มีกาํลังมาประชุมกัน    แลวใหถือมีดและขวาน  
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เปนตน     ไปยังโคนตนไม    จับกิ่งไทรไวแลวพูดวา    ดกูอนเทพยดาผูเจริญ 
เราเพียรขอบุตรกะทาน  ครบ  ๗  วันทั้งวันนี้   บัดนี้เปนเวลาที่จะสําเร็จโทษ 
ทานละ.  ลําดับนั้น   รุกขเทวดาจึงออกมาจากระหวางตนไทร    ดวยอานุภาพ 
อันยิ่งใหญ  เชื้อเชิญปุโรหิตน้ันมาดวยเสียงอันไพเราะ     แลวกลาววา    ดกูอน 
พราหมณ  บุตรคนเดียวจะเปนไรไป  เราจักใหบุตรแกทาน ๔ คน  พราหมณ 
ปุโรหิต   ตอบวา     ขาพเจาไมมีความตองการบุตร   ทานโปรดใหแกพระราชา 
ของขาพเจาเถิด. รุกขเทวดากลาววา เราจักใหแกทานเทาน้ัน  พราหมณปุโรหิต  
ขอรองวา    ถาเชนนั้น    ทานจงใหขาพเจาสองคน   ใหพระราชาสองคนเถิด. 
รุกขเทวดาตอบวา  เราจะไมใหพระราชา จะใหทานผูเดียวเทานั้น  แมทั้ง ๔ คน 
แตบุตรทั้ง  ๔  นั้น     ทานจักเปนเพียงแตสักวาไดเทาน้ัน    (เพราะ)   บุตรทัง้ 
๔ นั้น      จะไมอยูครองเรือน    จักพากันออกบวช    แตในเวลาท่ียังเปนหนุม 
ทีเดียว.    พราหมณปุโรหิตออนวอนไปวา   ทานโปรดใหบุตรแกพระราชา 
หมดทั้ง ๔ คนเถิด  สวนเหตุที่จะไมใหบุตรทั้ง    ๔  ออกบวช   เปนภาระของ 
ขาพเจาเอง.   รุกขเทวดา   ประทานบุตรผูประเสริฐ   แกพราหมณปุโรหิตน้ัน 
แลวเขาไปยังพิภพของตน     จําเดิมแตนั้นมา    ลาภสักการะ    ก็เกิดแกเทวดา 
อยางนองเนือง. 
         เชษฐกเทพบุตร    จุติมาบังเกิดในครรภนางพราหมณีภรรยา   ของ 
พราหมณปุโรหิต   ในวันขนานนามกุมารน้ัน    มารดาบิดาพรอมกัน    ใหชือ่วา 
หัตถิปาลกุมาร แลวมอบใหนายควาญชางรับเลี้ยงไว เพ่ือตองการปองกันมิให 
กุมารน้ันบวช.    หัตถิปาลกุมารน้ัน      เจริญเติบโตในสํานักของนายควาญชาง. 
ในกาลท่ีหัตถิปาลกุมารเดินไปมาได  เทพบุตรองคที่สองก็จุติมาบังเกิดในครรภ 
ของนางพราหมณีอีก.  กาลเม่ือกุมารน้ันเกิดแลว   มารดาบิดาก็ขนานนามใหวา  
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อัสสปาลกุมาร.  อัสสปาลกุมารก็เจริญเติบโตในสํานักของคนเลี้ยงมา. ในกาล 
ที่บุตรคนท่ีสามเกิดแลว  มารดาบิดาขนานนามใหวาโคปาลกุมาร  มอบใหนาย 
โคบาลเลี้ยงไว      ในเวลาท่ีบุตรคนท่ีสี่เกิดแลว      มารดาบิดาขนานนามใหวา 
อชปาลกุมาร   มอบใหนายอชบาลเลี้ยงไว.   อชปาลกุมารเจริญเติบโตกับพวก 
อชบาล. ครัน้กุมารเหลาน้ันเจริญวัย เติบโตแลว  ไดเปนผูมีรูปรางงดงามย่ิงนัก. 
         ตอมามารดาบิดาทั้งสองก็เชื้อเชิญบรรพชิตทั้งหลาย    ออกไปเสียจาก 
พระราชอาณาเขต เพราะกลัวกุมารเหลาน้ันจะบวช.  ในแควนกาสิกรัฐทั้งหมด 
จะมีบรรพชิตแมองคเดียวก็หามิได.   กุมารท้ัง   ๔   เหลาน้ัน     เปนผูหยาบชา 
กลาแข็งย่ิงนัก    จะไปสูทิศใดก็พากันแยงชิงเอาส่ิงของท่ีเขานําจากทิศนั้น  ๆ. 
เมื่อหัตถิปาลกุมารอายุครบ  ๑๖  ป   พระราชาและพราหมณปุโรหิตไดเห็น 
สรีรสมบัติแลว   จึงปรึกษากันวา  กมุารท้ัง    ๔  เติบใหญแลวเปนสมัยที่จะยก 
เศวตฉัตรใหครอบครองราชสมบัติ    เราควรจะจัดการกับกุมารเหลาน้ันอยางไร 
ดี   แลวคิดตอไปวา   กุมารเหลาน้ัน    นับแตไดรับอภิเษกแลว     คงจักหยาบชา 
สาหัสยิ่งข้ึน  ถาบรรพชิตทั้งหลายจักมาจากที่ตาง ๆ  ในเวลาน้ี    กุมารเหลาน้ี 
เห็นเขา   ก็จักพากันบวชเสีย    เวลาท่ีกุมารเหลาน้ีบวชแลว     ชาวชนบทกจ็ะ 
รวนเร    กําเริบ    เราทั้งสองตองทดลองดูกอน     จึงจักอภิเษกกุมารเหลาน้ัน 
ตอภายหลัง  แลวท้ังสองคนตางแปลงเพศเปนฤาษี (ทําเปน) เที่ยวภิกษาจารไป 
จนถึงประตูนิเวศนแหงหัตถิปาลกุมาร    หัตถิปาลกุมาร   เห็นบรรพชิตจําแลง- 
เหลาน้ันแลว   ยินดี   มีความเลื่อมใส    เขาไปใกล    ถวายนมัสการแลวกลาว 
คาถา ๓ คาถา   ความวา 
                นานทีเดียว   ขาพเจาเพ่ิงไดพบเห็นผูมีผิวพรรณ 
         ดังเทพยเจา มุนชฎาใหญทรงไวซึ่งหาบคอน ผูทรมาน 
         กิเลสดังเปลือกตมแลว   ผูยอมเศียรเกลา.  
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                นานนักหนา  ขาพเจาเพ่ิงไดเห็นพระฤาษีผูยินดี 
         ในธรรมคุณ     นุงหมผายอมฝาด    ครองผาคากรอง 
         ปกปดโดยรอบ. 
                ขอทานผูเจริญจงรับอาสนะ  น้ํา  ผาเช็ดเทาและ 
         น้ํามันทาเทาของขาพเจา   ขาพเจาขอตอนรับทานดวย 
         สิ่งของมีคามาก  ไดกรุณารับของมีคามากของขาพเจา 
         เถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พฺราหฺมณ  ไดแก  พราหมณผูลอยบาป 
แลว.   บทวา   เทววณฺณิน   ความวา  ผูมีวรรณะอันประเสริฐ   มตีบะกลา 
มีอินทรียผองใสนานับถือ   มีอัตภาพแหงบรรพชิตมีตบธรรมอันสูงสง.   บทวา 
ขาริธร  ความวา  ผูทรงไวซึ่งขาริภารภัณฑ.  บทวา อิสึ   ความวา ผูแสวงหา 
คุณธรรมมีกองศีลเปนตน   ดํารงอยูแลว.  บทวา  ธมฺมคุเณรต  ความวา ผูยิน 
ดียิ่งแลวในสวนแหงสุจริตธรรม. 
         บทวา  อาสน  ความวา  หัตถิปาลกุมาร แตงต้ังอาสนะน้ีไว เพ่ือฤาษี 
เหลาน้ันนั่ง  แลวนอมนํ้าเจือดวยนํ้าหอม  ผาเช็ดเทา  และน้ํามันสําหรับหยอดเขา 
ไปถวายแลวกลาวเชื้อเชิญ.  บทวา  อคฺเฆ   ความวา ขาพเจามอบอาสนะเปนตน 
อันมีคามาก  ทั้งหมดเหลานี้   กะทานผูเจริญ.    บทวา   กุรุเต   โน  ความวา 
ขอทานผูเจริญจงรับอาสนะเปนตนอันมีคามากเหลาน้ี   ของขาพเจาดวยเถิด. 
         หัตถิปาลกุมาร    กลาวเชื้อเชิญบรรดาฤาษีทั้งสองเหลาน้ันเปนรายรูป 
ตางวาระกันอยางนี้.   ลําดับนั้น     ปุโรหิตฤาษีแปลงแกลงถามวา   แนะพอหัตถ- 
ปาละ  เจาสําคัญเราท้ังสองเปนใครกัน  จึงกลาวอยางนี้  หัตถิปาลกุมารตอบวา 
ขาพเจาสําคัญวา   พวกทานเปนฤาษีผูอยูในหิมวันตประเทศ   ปุโรหิตแปลงจึง  
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ชี้แจงวา    พอคุณ   พวกเรามิใชพระฤาษี    นี้คือราชาเอสุการี    เราคือปุโรหิต 
ผูเปนบิดาของเจา.      หัตถิปาลกุมารถามวา    เม่ือเปนเชนนั้น      เพราะเหตุไร 
บิดากับพระราชาจึงตองปลอมเพศเปนฤาษี ?.  ปุโรหิตตอบวา   เพ่ือจะทดลอง 
เจาดู.    หัตถปิาลกุมารถามวา   ทดลองขาพเจาทําไม ?    พราหมณปุโรหิตจึง 
กลาววา  ทดลองดูวา  ถาเจาเห็นพวกเราแปลงเปนพระฤาษีแลว   มิไดบวชไซร 
เมื่อเปนเชนน้ัน   พวกเราจึงมาเพ่ืออภิเษกเจาใหเสวยราชสมบัติ. หัตถิปาลกุมาร 
กลาววา    ขาแตทานบิดา    ขาพเจาไมมีความตองการราชสมบัติเลย   ขาพเจา 
จักบวช.   ลําดับนั้น  ปุโรหิตผูบิดาจึงกลาวชี้แจงกะหัตถิปาลกุมารวา  หัตถิปาล- 
กุมารลูกรัก      เวลาน้ียังไมใชเวลาท่ีเจาจะบวช      เม่ือจะพร่ําสอนตามอัธยาศัย 
จึงกลาวคาถาท่ี ๔  ความวา                 
                หตัถิปาละลูกรัก เจาจงเรียนวิชา  และจงแสวง- 
         หาทรพัย   จงปลูกฝงบุตรและธิดาใหดํารงอยูในเรือน 
         เสียกอน    แลวจงบริโภค   กลิ่น   รส    และวตัถุกาม 
         ทั้งปวงเถิด กิจท่ีจะอยูปา เมื่อเวลาแกสําเร็จประโยชนดี  
         มุนีใด     บวชในกาลเชนนี้ได    มุนีนั้น    พระอริยเจา 
         สรรเสริญ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อธิจจฺ  แปลวา  เลาเรียนศึกษา.  บทวา 
ปุตฺเต    ความวา    จงยกเศวตฉัตรใหพวกนาฏกชนเขาอุปฏฐากบํารุงโดยวาระ 
จนเจริญดวยบุตรธิดา  แลวใหบุตรธิดาเหลาน้ัน  ครอบครองบานเมืองแทนตน. 
บทวา  สพพ   ความวา   เจาจงเสวยกลิ่นและรสเหลานี้    ทั้งพัสดุกามท่ีเหลือ 
ทั้งหมดกอน.  บทวา  อรฺ  สาธุ  มนุิ  โส  ปสตฺโถ  ความวา  ปุโรหิต 
กลาววา    การอยูปาของผูที่บวชในเวลาแกภายหลัง    ยอมไดประโยชนสําเร็จดี  
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ผูใดบวชในเวลาดังกลาวมาน้ี   ผูนั้นเปนคนมีความคิด    อันอริยชนทั้งหลายมี 
พระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญแลว. 
ลําดับนั้น    หัตถิปาลกุมารกลาวคาถา  ความวา 
                วิชาเปนของไมจริง   และลาภคือทรัพยก็ไมจริง 
         ใคร ๆ  จะหามความชราดวยลาภ  คือ  บุตรไมไดเลย 
         สัตบุรษุท้ังหลาย   สอนใหปลอยวางคันธารมณ  และ 
         รสารมณเสีย  ความอุบัติแหงผลยอมมีได เพราะกรรม 
         ของตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   น  สจฺจา  ความวา  ชนทั้งหลายกลาว 
วิทยาการอันใด    วาเปนสวรรค    และเปนมรรค    แตก็หาใชวิทยาการอันนั้น 
ใหสําเร็จประโยชนไม  วิชาทั้งหลายเปนของเปลาประโยชนไรสาระ  หาผลมิได. 
บทวา  วิตฺตลาโภ  ความวา  แมลาภคือทรัพยสมบัติ  จะเปนของมีสภาพเปน 
อันเดียวไปทุกอยางก็หามิไดมี   เพราะเปนของปญจสาธารณ.    บทวา  น  ชร 
ความวา  ขาแตทานบิดา   ใคร ๆ จะชื่อวาสามารถ  เพ่ือจะหามชรา  หรือพยาธิ 
มรณะไดดวยลาภคือบุตรก็มิไดมี   เพราะลาภคือบุตรเปนตนน้ี   มีทุกขเปนมูล 
เปนที่ต้ังแหงอุปธิกิเลส.    บทวา   คนฺเธ    รเส   ความวา   บัณฑิตทั้งหลาย 
มีพระพุทธเจาเปนตน       ยอมกลาวสอนเฉพาะความปลอยวางคันธารมณ 
รสารมณ  และอารมณที่เหลือท้ังหลายเทานั้น.    บทวา  สกมมฺุนา  ความวา 
ความบังเกิดแหงผลคือความเผล็ดผล    ยอมเกิดแกสัตวทั้งหลาย    เพราะกรรม 
อันตนทําไวเทาน้ัน    ขาแตทานบิดา   เพราะสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน. 
         พระราชาทรงสดับคําของกุมารแลว    ตรัสพระคาถา     ความวา  
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                คําของเจาท่ีวา     ความอุบัติแหงผลยอมมีได    
         เพราะกรรมของตนนั้น   เปนคําจริงแทแนนอน  อนึ่ง 
         มารดาบิดาของทานน้ี แกเฒาแลว หวังจะเห็นทานมี  
         อายุยืนรอยป  ไมมีโรค. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  วสฺสสต  อโรคฺย  ความวา  พระราชา 
ตรัสวา  มารดาบิดาของเจาน้ัน  ประสงคจะเห็นเจามีอายุยืนรอยป  ไมมีโรคภัย 
เบียดเบียน   เมื่อเจามีชีวิตอยูถึงรอยป   จักไดเลี้ยงดูมารดาบิดาบาง. 
หัตถิปาลกุมาร  ฟงพระราชดํารัสแลว   กราบทูลวา  ขอเดชะพระองค 
ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ     เหตุไรพระองคจึงตรัสเชนนี้      แลวกลาวคาถา 
สองคาถา   ความวา 
                 ขาแตพระราชาผูประเสริฐกวานรชน  ความเปน 
         สหายกบัความตาย    ความไมตรกีับความแกพึงมีแก 
         ผูใด  หรือแมผูใดจะพึงรูวา เราจักไมตาย  มารดาบิดา 
         พึงเห็นผูนั้นมีอายุยืนรอยป   ไมมีโรคเบียดเบียนไดใน 
         บางคราว. 
                บรุุษเอาเรือมาจอดไวที่ทานํ้า   รับคนฝงน้ีสงถึง 
         ฝงโนน  แลวยอนกลับรับคนฝงโนน  พามาสงถึงฝงน้ี 
         ฉันใด   ชรา   และพยาธิ   ก็ยอมนําเอาชีวิตสัตวไปสู 
         อํานาจแหงมัจจุราชอยูเนือง ๆ  ฉนันั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สกฺข ีไดแก มิตรธรรม.  บทวา มรเณน 
ความวา  ความเปนมิตรกับความตายโดยสมมติวา  นายทัตตะ นายมิตตะ   ตาย  
ไปแลว.   บทวา   ชราย   ความวา   ก็มิตรไมตรีกับชราอันปรากฏพึงมีแกผูใด  
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อธิบายวา  มรณะน้ีกับชราไมเคยเปนมิตรกับผูใดเลย.    บทวา  เอเรติ  เจน 
ความวา   ขอเดชะพระมหาราชเจา    บรุุษจอดเรือไวที่ทานํ้าแลว    ใหคนที่จะ 
ขามไปฝงโนนลงเรือ     ถาเขาเอาถอยัน     หรือฉุดไปดวยใจรัก     ยอมใหเรอื 
หว่ันไหวติดตอกันไป    ทีนั้นก็นําผูนั้นเขาสูฝงโนนไดฉันใด  ชรา   และพยาธิ 
ยอมนําสัตวทั้งหลายเขาไปสูอํานาจแหงมฤตยู อันเปนที่สุด (ของชีวิต) เปนนิตย 
ฉันนั้น. 
         ครั้นหัตถิปาลกุมาร    แสดงชีวิตและสังขารแหงสัตวเหลานี้     วาเปน 
ของนิดหนอยอยางนี้แลว  จึงถวายโอวาทพระราชาวา  ขอเดชะพระมหาราชเจา 
ขอพระองคดํารงอยูเปนสุขเถิด   ชรา   พยาธิ  และมรณะ   ยอมรุกรานเขาใกล 
ขาพระพุทธเจา     ผูกําลังกราบทูลสนทนาอยูกับพระองคทีเดียว     ขอพระองค 
อยาไดทรงประมาทมัวเมา   แลวถวายบังคมพระราชา   กราบไหวบิดาพาบริวาร 
ของตน    ละทิ้งราชสมบัติในพระนครพาราณสี   ออกไปดวยต้ังใจวา    เราจัก 
บรรพชา.     มหาชนออกไปพรอมกับหัตถิปาลกุมาร    ดวยคิดวา    ข้ึนชื่อวา 
บรรพชานี้  คงจะงดงามดี.  ไดมีบริษัทติดตามไปประมาณหน่ึงโยชน.   หัตถ-ิ 
ปาลกุมารไปถึงฝงน้ําคงคา    พรอมดวยบริษัทนั้น      เพงดูน้ําในแมน้ําคงคา 
เจริญกสิณบริกรรม  ยังฌานใหบังเกิดแลว  คิดวา สมาคมน้ีจักใหญยิ่ง  นองชาย 
ของเราสามคน   มารดาบิดาของเรา   พระราชาและพระราชเทวี  ทานท้ังหมด 
เหลาน้ัน   พรอมดวยบริวารก็จักบวช   เมืองพาราณสีจักวางเปลา   เราจักอยูใน 
ที่นี้แหละ  จนกวาคนเหลาน้ันจะตามมา หัตถิปาลกุมาร นั่งใหโอวาทแกมหาชน 
อยูที่ฝงแมน้ําคงคานั่นเอง. 
         ในวันรุงข้ึน   พระเจาเอสุการี   กบัพราหมณปุโรหิต  คิดกันวา  เจา 
หัตถิปาลราชกุมารสละราชสมบัติ     พามหาชนลวงหนาไปกอน    ดวยคิดวา 
จักบวช    ดังน้ีแลว     นั่งพักอยูที่ฝงแมน้ําคงคาแลว     เราทั้งสองตองทดลอง  
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อัสสปาลกุมารดู    จักไดอภิเษกใหครองราชสมบัติ.    คนทั้งสองจึงไดไปยัง 
ประตูเรือนของอัสสปาลกุมาร    ดวยการจําแลงเพศเปนฤาษีเหมือนกัน.    ฝาย 
อัสสปาลกุมารครั้นเห็นแลว     มีจิตเลื่อมใส    เขาไปใกลแลวกลาวคําเปนตนวา 
นานมาแลวขาพเจาเพ่ิงจะไดเห็น    แลวปฏิบัติตามนัยที่กลาวมาแลวน้ัน.    แม 
ฤาษีจําแลงเหลาน้ัน     กบ็อกอัสสปาลกุมารอยางท่ีกลาวมาแลวเหมือนกัน   และ 
ไดแถลงเหตุที่ตนมาใหทราบ.  อัสสปาลกุมารถามวา   เมื่อหัตถิปาลกุมารพ่ีชาย 
ของขาพเจายังอยู  ไยเศวตฉัตรจะมาถึงขาพเจากอนเลา  เมื่อบิดาตอบวา  ลูกรกั 
พ่ีชายของเจาพูดวา  ไมตองการราชสมบัติ   จักบวช   ออกไปบวชเสียแลว  จึง  
ถามตอไปวา เดี๋ยวน้ีพ่ีชายของขาพเจาอยูที่ไหน  ครั้นบิดาบอกวา  พํานักอยูที่ 
ฝงแมน้ําคงคา   จึงพูดวา   ขาแตทานบิดา   ขาพเจาไมมุงหมายราชสมบัติ    ซึ่ง 
อุปมาดังกอนเขฬะ   อันพ่ีชายของขาพเจาบวนท้ิงแลว      แทจริงสัตวทั้งหลาย 
ผูโงเขลาเบาปญญา    ยอมไมอาจจะทิ้งกิเลสนั้นได   แตขาพเจาจักละ    เมื่อจะ 
แสดงธรรมแกพระราชาและบิดาของตน   ไดกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                กามท้ังหลายเปนดังเปลือกตม   เปนเครื่องใหจม 
         ลง  เปนเครื่องนํานํ้าใจสัตวไป   ขามไดยาก   เปนที่ต้ัง 
         แหงมฤตยู       สัตวทั้งหลายผูของอยูในกามอันเปนดัง 
         เปลือกตม     เปนเครื่องใหจมลงน้ี    เปนสัตวมีจิตเลว- 
         ทราม  ยอมขามถึงฝงไมได.   
                เมือ่ครั้งกอน   อัตภาพของขาพระองคนี้   ได 
         กระทํากรรมอันหยาบชา   ผลแหงกรรมนั้น   อันขา 
         พระองคยึดไวมั่นแลว  ขาพระองคจะพนไปจากผล 
         แหงกรรมน้ีไมไดเลย     ขาพระองคจักปดก้ันรักษา 
         อัตภาพนั้นอยางรอบคอบ  ขออัตภาพนี้  อยาไดทํา 
         กรรมอนัหยาบชาน้ีอีกเลย.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ปงฺโก ไดแก เปลือกตมอยางใดอยางหน่ึง. 
บทวา  ปลิโป   ไดแก    เปลือกตมละเอียด    อันเจือดวยทรายละเอียด.   ใน 
สองอยางนั้น     ทานกลาววา  กามชื่อปงกะ ดวยอรรถวา  ยังสัตวใหของ  ชื่อวา 
ปลิปะ  ดวยอํานาจยังสัตวใหจมลง.  บทวา  ทุตฺตรา  แปลวา  กาวลวงไดยาก. 
บทวา   มจฺจุเธยฺยา   ไดแก   เปนที่ต้ังแหงมฤตยู.    เพราะวา    สัตวทั้งหลาย 
ทั้งของอยู    ทั้งเขาไปใกลกามเหลาน้ี    ไมสามารถจะขามไปได     ยอมถึงท้ัง 
ความทุกขและความตาย  มีประการดงัท่ีทานกลาวไว  ในทุกขักขันธปริยายสูตร 
ดวยเหตุนั้น     อัสสปาลกมุารจึงกลาววา   สัตวทั้งหลายผูสายซานไปในกามปงกะ 
กามปลิปะน้ีแลว   เปนผูมีสภาพแหงจิตเลวทราม   ยอมขามฝงไมได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา วิสนฺนา ความวา ผูสายซานไป. ปาฐะวา 
พฺยสนฺนา  ดงัน้ีก็มี  ความก็อยางเดียวกันนี้.    บทวา  หีนตฺตรูปา  ไดแก 
เปนผูมีสภาพแหงจิตตํ่าทราม.    บทวา  ปาร  ความวา  ยอมไมสามารถจะไป 
สูฝงแหงพระนิพพานได.    บทวา   อย   ความวา   ขอเดชะพระมหาราชเจา 
อัตภาพของขาพระพุทธเจาน้ี   เจริญเติบโตมากับพวกนายควาญมา    ไดกระทํา  
บาปกรรมอันหยาบชาสาหัสเปนอันมาก    ดวยสามารถแหงการปลน     แยงชิง 
เบียดเบียนมหาชนเปนตน.  บทวา สวาย  คหิโต  ความวา  วิบากแหงกรรม 
นี้นั้น     ขาพระพุทธเจายึดไวมั่นแลว.   บทวา  น  หิ โมกขฺิโต  เม  ความวา 
เมื่อความเปนไปแหงสารวัฏยังมีอยู      ความพนไปจากผลแหงอกุศลกรรมนี้ 
ของขาพระพุทธเจา  จะมีอยูก็หามิได.  บทวา โอรุนฺธิยา น ปริรกฺขิสฺสาม ิ
ความวา  บัดนี้  ขาพระพุทธเจาจักปดกั้นกายทวาร   วจีทวาร   และมโนทวาร 
รักษาอัตภาพน้ันไวโดยรอบคอบ เพราะเหตุไร. บทวา มาย  ปุน  ลุทฺทมกาสิ 
กมฺม  ความวา  เพราะตอแตนี้ไป   ขาพระพุทธเจาจักไมกระทําความชั่ว   จัก 
กระทําแตความดีอยางเดียวเทาน้ัน.  
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         อัสสปาลกุมารใหโอวาทตอไปวา   ขอพระองคและทานบิดา   จงดํารง 
อยูเปนสุขเถิด    ชรา   พยาธิ    และมรณะยอมรุกรานขาพระพุทธเจา   ผูกําลัง 
กลาวสนทนากับทานท้ังสองอยูทีเดียว     แลวพาบริษัทมีโยชนหน่ึงเปนกําหนด 
ออกไปยังสํานักของหัตถิปาลกุมาร.     หัตถิปาลกุมารน่ังอยูบนอากาศ     แสดง 
ธรรมแกอัสสปาลกุมารแลวกลาววา   นองรัก   สมาคมน้ีจักใหญยิ่ง   พวกเราจัก 
อยูในที่นี้กอน.    ฝายอัสสปาลกุมารก็รับคํา    (แลวอยูในที่นั้น ).    วันรุงข้ึน 
พระราชากับราชปุโรหิต  พากันไปสูนิเวศนของโคปาลกุมาร  ดวยอุบายอยางนั้น 
เหมือนกัน  อันโคปาลกุมารยินดีตอนรับ  เหมือนดังท่ีกลาวมาแลว  จึงแจงเหตุ 
แหงการมาของตนใหทราบ.      แมโคปาลกุมารก็ปฏิเสธเหมือนอัสสปาลกุมาร 
กลาววา  ขาพเจาปรารถนาจะบวชมานานแลว.   เที่ยวใครครวญหาทางบรรพชา 
ดังคนหาโคท่ีหายไป       ขาพเจาเห็นทางที่พ่ีชายท้ังสองของขาพเจาไปแลว 
เหมือนคนพบรอยโคที่หายไป  ฉะนั้นขาพเจาเองก็จักไปตามทางนั้นเหมือนกัน 
แลวกลาวคาถา   ความวา 
                ขอเดชะพระราชาธิบดี    บรุุษผูเลี้ยงโคไมเห็นโค 
         ที่หายไปในปาทึบมดื   ฉันใด   ขอเดชะพระองคผูทรง 
         พระนามวา   เอสุการี    ประโยชนของขาพระพุทธเจา 
         ก็หายไปแลวฉันนั้น  อยางไรเลา  ขาพระพุทธเจาจักไม 
         แสวงหาตอไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   โคปาลกุมารเรียกพระราชาวา   เอสุการี.   บทวา 
มมตฺโถ    ความวา    ประโยชนกลาวคือบรรพชาของขาพระพุทธเจาหายไป 
เหมือนโคหายไปในปา.   บทวา   โสห  ความวา  วันนี้   ขาพระพุทธเจาเห็น 
รอยทางแหงบรรพชิตท้ังหลายแลว   ไฉนจะไมแสวงหาการบรรพชา     ขอเดชะ 
พระนรินทรราชเจา    ขาพระพุทธเจา    จักไปสูทางที่พ่ีชายทั้งสองของขาพระ- 
พุทธเจาไปแลวเหมือนกัน.  
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         ลําดับนั้น  พระราชาและปุโรหิตบิดา พากันกลาวออนวอนโคปาลกุมาร 
วา  พอโคปาลกุมาร    รออีกวันสองวันกอนเถิด    พอใหเราทั้งสองเบาใจแลว 
ภายหลังเจาจักไดบวช.    โคปาลกุมารกราบทูลวา    ขอเดชะพระมหาราชเจา 
กรรมดีควรทําในวันนี้   ไมควรกลาวผัดเพ้ียนวา  จักทําในวันพรุงน้ี  ข้ึนชือ่วา 
กรรมดีควรทําวันนี้   วันนี้เทาน้ัน    แลวกลาวคาถานอกน้ี    ความวา 
                 บรุุษผูกลาวผัดเพ้ียนการงานท่ีควรจะทําในวัน 
         นี้วา   ควรทําในวันพรุงน้ี   การงานที่ควรจะทําในวัน  
         พรุงน้ีวา  ควรทําในวันตอไป  ยอมเสื่อมจากการงาน 
         นั้น   ธรีชนคนใดรูวา  สิ่งใดเปนอนาคต    สิ่งน้ันไมม ี
         แลว  พึงบรรเทาความพอใจท่ีเกิดขึ้นเสีย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   หิยโฺย  ไดแก  ในวันพรุงน้ี.    บทวา 
ปเร   ไดแก   ในวันมะรืนนี้.     มีคําอธิบายวา     ขาแตมหาราชเจา    บุรุษใด 
ผัดเพ้ียนการงานท่ีควรทําในวันนี้วา  ควรทําในวันพรุงน้ี   การงานที่ควรทําใน 
วันพรุงน้ี  วาควรทําในวันมะรืนนี้   แลวไมทําการงาน  บุรุษนั้นยอมเสื่อมจาก 
การงานน้ัน     คือไมสามารถจะทําการงานน้ันใหสําเร็จได.    โคปาลกุมารแสดง 
ถึงการงานชื่อ  " ภัทเทกรตัตะ "  มีราตรีเดียว  เจริญดวยอาการอยางน้ี.  อรรถา- 
อธิบายความขอน้ี  ควรกลาวในภัทเทกรัตตสูตร.  บทวา  อนาคต  เนตมตฺถิ 
ความวา   บณัฑิตชนคนใดรูวา   สิ่งใดเปนอนาคต   สิ่งน้ันยังไมมีไมเปนแลว 
พึงบรรเทาคือนํากุศลฉันทะท่ีเกิดข้ึนแลวไป. 
         โคปาลกุมารแสดงธรรมดวยคาถา   ๒  คาถาอยางนี้แลวกลาววา  ขอ 
ทานท้ังสองจงดํารงอยูเปนสุขเถิด  ชรา   พยาธิ   มรณะเปนตน    ยอมคุกคาม 
ขาพเจา   ผูกําลังกลาวสนทนาอยูกับทานท้ังสองทีเดียว   แลวพาบริวารมีโยชน  
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หน่ึงเปนกําหนด   ออกไปยังสํานักแหงพ่ีชายท้ังสอง.    หัตถปิาลกุมารจึงแสดง 
ธรรมแกโคปาลกุมาร.    วันรุงข้ึนพระราชาและราชปุโรหิต    ไปยังนิเวศนของ 
อชปาลกุมาร  โดยอุบายอยางนั้นเหมือนกัน    แมอชปาลกุมารนั้นก็ยินดีตอนรับ 
ดังท่ีกลาวมาแลว     ทานท้ังสองบอกเหตุที่ตนมาแลวกลาววา    เราทั้งสองจะยก 
เศวตฉัตรมอบใหเจา.   อชปาลกุมารถามวา พ่ีชาย ๓ คนของขาพเจาไปไหน  ? 
พระราชาและราชปุโรหิตตอบวา    พ่ีชายของเจาท้ัง ๓ คนนั้น     กลาววาไมมี 
ความตองการดวยราชสมบัติ   ทิ้งเศวตฉัตรไว   แลวพาบริวารมี ๓ โยชนเปน 
กําหนด   ออกไปบวชพํานักอยูที่ฝงแมน้ําคงคา.  อชปาลกุมารกลาววา  ขาพเจา 
จักเอาศีรษะทูลราชสมบติั   อันเปรียบเสมือนกอนเขฬะ  ที่พ่ีชายของขาพเจาท้ัง 
๓ บวนท้ิงแลว     เที่ยวไปอยูหาไดไม    แมขาพเจาก็จักบวช.     พระราชาและ 
ราชปุโรหิตกลาววิงวอนวา   พออชปาลกุมาร  เจายังหนุมนัก   เปนภาระที่เรา 
ทั้งสองตองอุมชู   คงจักไดบวชในเวลาที่ถึงวัยอันสมควร.  ลําดับนั้น   อชปาล- 
กุมารจึงกลาววา  ทานทั้งสองพูดอยางไร   ธรรมดาสัตวทั้งหลายเหลาน้ี   ยอม 
ตายในเวลาเปนเด็กก็มี  ในเวลาแกก็มี   มิใชหรือ   ไมมีนิมิตเครื่องหมายที่มือ 
หรือท่ีเทาของใครเลยวา   ผูนี้จักตายในเวลาเปนเด็ก   ผูนี้จักตายในเวลาแกเฒา 
ขาพเจาเองก็ไมรูเวลาตายของขาพเจา   เพราะฉะนั้น     ขาพเจาจักบวชเสียเด๋ียวน้ี  
ทีเดียว   แลวกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                ขาพระองคไดเห็นหญิงสาวคนหน่ึง   รูปรางงาม 
         พอประมาณ มีดวงเนตรเหมือนดอกการะเกด  มัจจรุาช 
         มาฉุดคราเอาหญิงสาวคนนั้น   ซึ่งกําลังต้ังอยูในปฐมวัย 
         ยังไมทันไดบริโภคโภคสมบัติไป.  
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                อนึ่ง ชายหนุมมีทรวดทรงงาม  มีใบหนาผองใส 
         นาดูนาชม  มีวรรณะเรืองรองดังทองคํา  มีหนวดเครา 
         ละเอียดออนดังเกสรดอกคําฝอย     แมชายหนุมเห็น 
         ปานน้ี    ก็ยอมไปสูอํานาจแหงมฤตยู   ขอเดชะ   ขา- 
         พระองคจะละกามละเรือนเสียแลว    จักบวช   ขอได 
         โปรดทรงพระกรุณา    อนุญาตใหขาพระองคบวชเถิด 
         พระเจาขา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  โว  เปนนิบาต.  ความก็วาขาพระองค 
เห็นอยูทีเดียว.  บทวา มตฺตูปม ความวา สัญจรไปมา  ดวยลีลาการแยมสรวล 
เจรจาไพเราะ  เปรียบไดพอประมาณ.    บทวา  เกตกปุปฺผเนตฺต  ความวา 
มีดวงเนตรหนากวางคลายกลีบดอกการะเกด. บทวา  อภุตฺวา โภเค  ความวา 
ยังไมทันไดบริโภคโภคสมบัติเลยทีเดียว.    บทวา  วชเต  ความวา   มฤตยมูา 
ยึดเอาตัวนางกุมารี    ผูมีรปูทรงงดงาม    กําลังต้ังอยูในปฐมวัย    ยังไมทันได 
บริโภคโภคสมบัติเลยทีเดียว      ไปเสียอยางนี้      ยังความเศราโศกใหตกใน 
เบื้องบนมารดาบิดาอยางใหญหลวง.  บทวา  สุชาโต  ไดแก   มสีรีรสัณฐาน 
ทรวดทรงงาม.  บทวา  สมุุโข  ความวา  มีพักตรผองใส  ดังแวนกรอบทอง 
และพระจันทรในวันเพ็ญ. 
         บทวา  สุทสฺสโน ความวา สมบูรณดวยรูปอันอุดมนาทัศนา.  บทวา 
สาโม  ความวา  มีผิวกายเรืองรองเสมอดวยทองธรรมชาติ.  บทวา  กุสุมฺภ- 
ปริกิณฺณมสสฺุ   ความวา   มีหนวดเคราละเอียดงดงามคลายเกสรดอกคําฝอย 
เพราะทั้งเรียบรอยสนิท   ทั้งละเอียดออน.    ดวยบทน้ี     อชปาลกุมารแสดงวา 
เยาวกุมารแมเห็นปานน้ี   ยังไปสูอํานาจของมฤตยุราชได    เพราะมฤตยุราชไร  
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ความกรุณาคราชีวิตแมเยาวกุมารเห็นปานน้ีไป    คลายกับบุคคลเพิกถอนภูเขา 
สิเนรุราช  ฉะน้ัน.  บทวา  หิตฺวาน  กาเม  ปฏิคจฺฉ  เคห  อนุชานาถ  ม 
ปพฺพชิสฺสามิ  เทว   ความวา   ขอเดชะพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ 
ก็เม่ือเครื่องผูกคือบุตรและภรรยาเกิดแลว   เครื่องผูกน้ันเปนของตัดขาดไดยาก 
ดวยเหตุนั้น     ขาพระพุทธเจาจักละกามและเหยาเรือนเสียกอนทีเดียว  แลวบวช 
เสียในบัดนี้   ขอไดโปรดทรงอนุญาตใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด. 
         ก็แหละครั้นอชปาลกุมารกลาวอยางนี้แลว     กลาวตอไปวา    ขอทาน 
ทั้งสองจงดํารงอยูเปนสุขเถิด  ชรา  พยาธิและมรณะรุกรานขาพเจา  ผูกําลังกลาว 
สนทนากับทานท้ังสองอยูทีเดียว ดังน้ีแลว  ไหวกราบลาทานทั้งสอง  พาบริวาร 
มีโยชนหน่ึงเปนกําหนด   ออกไปสูฝงแมน้ําคงคาทีเดียว.   หัตถปิาลกุมารน่ังอยู 
ในอากาศแสดงธรรม    แมแกอชปาลกุมารน้ัน   แลวพูดวา   สมาคมจักใหญยิ่ง 
แลว นั่งลงพํานักอยูในที่นั้นตอไป.      วันรุงข้ึนพราหมณปุโรหิตน่ังทามกลาง 
บัลลังก   พลางคิดวา   บุตรทั้ง  ๔ ของเราบวชแลว   บัดนี้    เหลอืแตเราผูเดียว 
เปนเหมือนมนุษยตอไม    แมเราก็จักบวช.     เขาจึงปรึกษากับนางพราหมณี 
กลาวคาถา   ความวา 
                ดูกอนแมวาเสฏฐิ       ตนไมจะไดนามโวหารวา 
         ตนไมได  ก็เพราะมกีิ่งและใบ  ชาวโลกเขาเรียกตนไม 
         ที่ไมมกีิ่งและใบวา เปนตอไม  ทุกวันนี้ เราเปนผูมีบุตร 
         ละทิ้งไปแลว   ถึงเวลาท่ีเราจะบวชภิกษาจาร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ลภเต สมฺ ความวา  อนุปาทินนก- 
สังขาร    ไดชื่อวาตนไม.    พราหมณปุโรหิตเรียกนางพราหมณีวา    วาเสฏฐี. 
บทวา  ภิกฺขาจริยาย   ความวา  พราหมณปุโรหิตกลาววา   แมเราก็ถึงกาลท่ี 
ควรจะบวช  จักไดไปสูสํานักของบุตรทั้งส่ีนั่นเทียว.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 262 

         ครั้นพราหมณปุโรหิตกลาวอยางนี้แลว   จึงเรียกพราหมณหม่ืนหกพัน 
คน  มาประชุมกัน.  ลําดับนั้นพราหมณปุโรหิตจึงกลาวกะพราหมณเหลาน้ันวา 
พวกทานจักทําอยางไร  ?   พราหมณเหลาน้ันยอนถามวา    ทานอาจารยเลา 
จักทําอยางไร ?  พราหมณปุโรหิตตอบวา  เราจักบวชในสํานักแหงบุตรของเรา 
พราหมณเหลาน้ันจึงกลาววา   นรกเปนของรอนเฉพาะทานผูเดียวก็หามิได 
แมเราทั้งหลายก็จักบวช.  พราหมณปุโรหิตมอบทรัพยสมบัติ ๘๐ โกฏ ิ  ใหแก 
นางพราหมณีผูภรรยาแลว   พาพราหมณบริษัทมีโยชนหน่ึงเปนกําหนด    ไปสู 
สํานักแหงบุตรทั้ง  ๔ ทนัที.    หัตถปิาลกุมารยืนอยูในอากาศ    แสดงธรรมแก 
บริษัทแมนั้น.  ในวันรุงข้ึน  นางพราหมณีคิดวา  บุตร  ๔  คนของเราละท้ิง  
เศวตฉัตรไป    ดวยคิดวา  จักบวช   แมพราหมณสามีของเราก็ทิ้งสมบัติ   ๘๐ 
โกฏ ิ  พรอมดวยตําแหนงปุโรหิต   ไปสูสํานักบุตรทั้ง ๔ เหมือนกัน เราผูเดียว 
เทาน้ัน    จักทําอะไรได    เราก็จักไปตามทางที่บุตรของเราไปแลวเหมือนกัน. 
นางพราหมณี    เมื่อจะนําเอาเรื่องที่ผานมาแลวเปนอุทาหรณ    จึงกลาวอุทาน 
คาถา   ความวา 
                นกกระเรียนท้ังหลาย  บินไปในอากาศไดคลอง 
         แคลว  ฉันใด    เมื่อสิ้นฤดูฝนแลวหงสทั้งหลาย    พึง 
         ทําลายใยท่ีแมลงมมุทําไวไปได  ฉันนั้น  บุตรและสาม ี
         ของเราพากันไปหมด     ไฉนเราจะไมปฏิบติัตามบุตร 
         และสามีของเราเลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    อฆสฺมึ   โกฺจาว    ยถา  ความวา 
นกกระเรียนท้ังหลาย   บนิไปไดไมติดอยูในอากาศฉันใด.     บทวา  หิมจจฺเย 
ความวา  เมื่อฤดูฝนลวงไปแลว.  บทวา  กตานิ   ชาลานิ  ปทาเลยฺยุ  หสา  
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ความวา ไดยินวา  ในอดีตกาล  หงสทองเกาหมื่นหกพัน   พากันเก็บขาวสาลีไว 
ในกาญจนคูหา    ใหพอกินจนส้ินฤดูฝน   ไมออกไปภายนอก    เพราะกลัวฝน 
อยูในถ้ําทองน้ันตลอด  ๔  เดือนฤดูฝน  ครั้งน้ัน     แมลงมุมจึงขึงขาย  ดักไวที่ 
ประตูถ้ํา  ของหงสเหลาน้ัน.  ในหงสเหลาน้ัน     ดรุณหงสสองตัว  ตัดใยใหขาด 
เปนสองตอน. ดรุณหงสเหลาน้ัน    ตัดใยไดขาดเพราะเปนสัตวสมบูรณดวยกําลัง 
แลว   บินไปขางหนากอนทีเดียว    หงสที่เหลือก็บินไปตามท่ีดรุณหงสไปแลว. 
นางพราหมณี เมื่อจะประกาศความน้ัน จึงกลาวคาถาอยางนี้.  ทานกลาวอธิบาย 
ไวดังนี้  นกกระเรียนบินไปในอากาศไดไมขัดของฉันใด หงสทั้งหลายก็ฉันนั้น 
เมื่อลวงเลยฤดูฝนแลว ดรณุหงสสองตัว ทําลายขายที่แมลงมุมทําไว แลวบินไป 
ทีนั้นหงสอ่ืน ๆ ก็บินไปตามทางที่ดรุณหงสนั้นไป   ก็บัดนี้บตุรของเราตัดขาย 
คือกามไปแลว   เหมือนดรุณหงสตัดขายแมลงมุมไปฉะนั้น    แมเราก็ควรจะไป 
ตามทางท่ีบุตรเหลาน้ันของเราไปแลว  เพราะฉะน้ัน  นางพราหมณีเมื่อจะไปตาม 
ความต้ังใจนี้   จึงกลาววา   ลูกและผัวของเราพากันไปหมด   ไฉนเราจะไมพึง 
คลอยตามเลา   ดังน้ี. 
         นางพราหมณีตกลงใจวา    เม่ือเรารูชัดอยางนี้    ไฉนจักไมออกบวช 
เราจักบวชแนนอน    ดังน้ีแลว     จึงเรียกนางพราหมณีทั้งหลายมาชี้แจง   แลว 
กลาววา   ทานท้ังหลายจักทําอยางไร ?   นางพราหมณีเหลาน้ัน  ถามวา  ขาแต 
แมเจา   ทานเลาจักทําอยางไร  ?   นางพราหมณีตอบวา    เราจักบวช.    นาง- 
พราหมณีพากันพูดวา   ถงึพวกขาพเจาก็จักบวช   นางพราหมณีจึงสละละโภค- 
สมบัตินั้น   พาบริษัทมีโยชนหน่ึงเปนกําหนดไปสูสํานักบุตรของตนทันที หัตถ-ิ 
ปาลกุมาร   นั่งบนอากาศแสดงธรรมแกบริษัทแมนั้น.    วันรุงข้ึน    พระราชา 
ตรัสถามราชบุรุษวา  ปุโรหิตไปไหน ?  ราชบุรุษกราบทูลวา   ขาแตพระองค 
ผูสมมติเทพ  ทานปุโรหิตและนางพราหมณี   ละทิ้งสมบัติทั้งหมด   พาบริวาร  
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ของตนมีสองโยชนเปนกําหนด  ไปสูสํานักแหงบุตรชายท้ัง ๔ แลว พระเจาขา. 
พระราชาทรงพระดําริวา ทรัพยสมบัติที่ไมมีเจาของปกครองยอมตกเปนของเรา 
แลวตรัสสั่งใหราชบุรุษ ไปขนเอาทรัพยสมบัติมาจากเรือนของปุโรหิตท้ังหมด. 
ตอมาพระอัครมเหสีของทาวเธอตรัสถามราชบุรุษวา   พระราชาทรงทําอะไรอยู 
เมื่อราชบุรุษกราบทูลวา   พระราชาตรัสสั่งใหขนทรัพยมาจากเรือนของปุโรหิต 
จึงตรัสถามวา  ปุโรหิตไปไหน ?  ทรงสดับขาววา    ปุโรหิตพรอมดวยภรรยา 
ออกบวชเสียแลว    จึงทรงดําริวา   พระราชสวามีของเราน้ีชางหลงใหลดวย 
โมหจริต  ใหไปขนเอาทรัพยสมบัติที่เปนเหมือนคบเพลิง อันพราหมณปุโรหิต 
นางพราหมณีและบุตร ๔ คน  ของเขาละท้ิง    และเปนเหมือนกอนเขฬะท่ีเขา 
บวนท้ิงแลว   เอามาบรรจุไวในพระคลังหลวง    เราจักใหทาวเธอทิ้งสมบัตินั้น  
เสีย   ดวยอุปมาขอเปรียบเทียบ   ดังนีแ้ลว   รับสั่งใหคนไปขนเอาเน้ือสุนัขและ 
โค   มากองไวที่หนาพระลานหลวง    จัดแจงทางใหตรงแลวรับสั่งใหขึงตาขาย 
ลอมไวโดยรอบ    แรงท้ังหลายเห็นเน้ือแตไกล    จึงโผลงมาเพ่ือจะกินเนื้อนั้น 
แรงในจํานวนน้ัน  พวกท่ีมีปญญารูวาเขาขึงตาขายดักไว  คิดวา เรากินเนื้ออ่ิม 
หนักกาย    ไมอาจบินไปตรง ๆ  ได  จึงคายสํารอกเน้ือท่ีตนกินแลวออกเสีย 
โผบินข้ึนไปตรงได  หาติดขายไม  สวนพวกท่ีโงเขลาเบาปญญา พากันกินเน้ือ 
ที่แรงเหลาน้ัน      คายสํารอกท้ิงไว    จนกายหนักไมอาจบินเหินไปตรง ๆ  ได 
ก็พากันติดอยูในขาย     ราชบุรุษท้ังหลายจับแรงไดตัวหนึ่ง    แลวนํามาถวาย 
พระเทวี  พระนางจึงนําแรงตัวนั้น   ไปสูสํานักพระราชาทูลวา    ขอเดชะพระ- 
มหาราชเจา      ขอเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรกิริยาของแรงตัวหนึ่ง      ที่หนา 
พระลานหลวงเถิด   แลวทรงเปดพระแกลทูลวา  ขาแตพระมหาราชเจา  ขอเชิญ 
ทอดพระเนตรแรงฝูงนี้เถิด   พะยะคะ   แลวตรัสคาถา ๒ คาถา   ความวา     
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                ฝูงแรงเหลาน้ี  ครั้นกินเน้ือแลวก็สํารอกออกเสีย 
         จึงบินไปได    ฝายแรงเหลาใด   กินเน้ือแลวไมสํารอก 
         เน้ือออก แรงเหลาน้ันก็ตกอยูในเงื้อมมือของหมอมฉัน 
         ขาแตพระราชา    พราหมณไดคลายกามท้ังหลายออก  
         ทิ้งแลว  สวนพระองคนั้น  กลับรับเอากามน้ันไวบริโภค 
         อีก   บรุุษผูบริโภคสิ่งท่ีผูอื่นคายออกแลว    ไมพึงไดรับ 
         ความสรรเสริญเลย.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ภุตฺวา  วมิตฺวา  จ  ความวา กินเน้ือแลว 
ก็สํารอกออกเสีย.  บทวา   ปจฺจาวมิสสฺสิ   ความวา   กลับรับเอามาบริโภค. 
บทวา   วนฺตาโท    ความวา  ผูใดเค้ียวกินสิ่งท่ีผูอ่ืนคายทิ้งแลว.  บทวา   น 
ปสสิโย  ความวา    ผูนั้นเปนคนโง    ตกอยูในอํานาจแหงตัณหา   เปนผูอัน 
บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน   ไมพึงสรรเสริญ.  
         พระราชาทรงสดับคําของพระเทวีแลว     ไดเปนผูมีวิปฏิสาร    ภพท้ัง 
สามปรากฏประหนึ่งไฟลุกโพลงแลว    ทาวเธอเกิดความสลดพระทัย   ราํพึงวา 
ควรท่ีเราจะสละราชสมบัติบวชเสียวันนี้ทีเดียว  เมื่อจะทรงชมเชยพระเทวี  จึง 
ตรัสพระคาถา  ความวา 
                ดูกอนพระนางปญจาลีผูเจริญ   บุรุษผูมีกําลัง 
         ชวยฉดุบุรุษทุพพลภาพ   ผูจมอยูในเปลือกตมขึ้นได 
         ฉันใด   เธอก็ชวยพยุงฉันใหขึ้นจากกามไดดวยคาถา 
         อันเปนสุภาษิต  ฉันนั้นแล. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  พฺยสนฺน  แปลวา  จมลงแลว.  ปาฐะวา 
วิสนฺน ดังน้ีก็มี. บทวา อทฺุธเรยฺย ความวา บุรุษผูมีกําลังยึดบุรุษทุพพลภาพ  
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ที่ผมหรือท่ีมือแลว   พยุงยกข้ึนบก.  บทวา  อุทตารี    ความวา   เธอก็ไดพยุง 
เราใหพนจากเปลือกตมคือกาม.  ปาฐะวา   อุทตาสิ    ดังน้ีก็มี.   ความก็อยาง 
เดียวกันนี้.  ปาฐะวา  อุทฺธตาสิ  บาง ความก็วายกข้ึนแลว.  บทวา ปฺจาลี  
ไดแก  พระเทวีผูเปนพระราชธิดา  ของพระเจาปญจาละ. 
         ครั้นพระเจาเอสุการีราชตรัสอยางนี้แลว    ทรงมีพระราชประสงคจะ 
บรรพชาทันที  ในขณะนั้น   จึงตรัสสั่งใหเรียกอํามาตยทั้งหลายมาเฝา   ตรสัเลา 
ใหฟงแลวตรัสถามวา  ทานท้ังหลายจักทําอยางไร  ?  อํามาตยทั้งหลายก็กราบ 
ทูลวา  ขอเดชะ  พระองคเลา พระเจาขา ?  พระองคตรัสตอบวา  เราจักบวชใน 
สํานักของหัตถิปาลกุมาร   อํามาตยเหลาน้ันจึงกราบทูลวา   ขอเดชะ   ขาพระ- 
พุทธเจาท้ังหลายก็จักบวช    พระเจาขา.   พระเจาเอสุการีราช    ทรงละทิ้งราช- 
สมบัติในพระนครพาราณสี   อันมีอาณาเขตถึง  ๑๒  โยชน   ทรงประกาศวา 
ผูใดมีความตองการราชสมบัติ   จงใหยกเศวตฉัตรข้ึนครองราชยเถิด  แลวทรง 
แวดลอมดวยหมูอํามาตยราชบริพาร  พาบริษัทมีประมาณ ๓ โยชนเปนกําหนด 
เสด็จไปยังสํานักของหัตถิปาลกุมารเหมือนกัน    หัตถิปาลกุมารน่ังอยูบนอากาศ 
แสดงธรรมแกบริษัทแมนั้น    พระบรมศาสดาเม่ือจะทรงประกาศความเปน 
บรรพชิตของพระราชา  จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                พระเจาเอสุการีมหาราช  ผูเปนอธิบดีในทิศ ทรง 
         ภาษิตคาถาน้ีแลว      ทรงสละราชสมบัติออกบรรพชา 
         อุปมาดังนาคหัตถีปตัวประเสริฐ สลัดตัดเคร่ืองผูกไปได 
         ฉะนั้น. 
         ในวันรุงข้ึน  ประชาชนที่เหลืออยูในพระนคร   ประชุมกนัแลวพากัน 
ไปยังประตูพระราชวัง   ใหกราบทูลพระราชเทวีแลว    พากันเขาไปในพระราช 
นิเวศน  ถวายบังคมพระราชเทวีแลว   ยืนอยู  ณ ทีส่มควรสวนขางหน่ึง กลาว 
คาถา  ความวา  
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                กพ็ระราชาผูกลาหาญ   ประเสริฐท่ีสุดกวานรชน 
         ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ    ละรฐัสีมาไปแลว 
         ขอพระนางจงโปรดเปนพระราชา  แหงขาพระพุทธเจา 
         ทั้งหลายเถิด    พระนางเจาอันขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
         คุมครองแลว    โปรดทรงอนุศาสน   เสวยราชสมบัติ 
         เหมือนเชนพระราชาเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  อนุสาส  ความวา   พระนางเจาเปนผู 
ที่ขาพระพุทธเจาท้ังหลายถวายอารักขาแลว      โปรดเสวยราชสมบัติโดยทศพิธ  
ราชธรรม. 
         พระราชเทวีทรงสดับถอยคําของมหาชนแลว   ไดตรัสพระคาถาที่เหลือ 
ทั้งหลาย   ความวา 
                กพ็ระราชาผูกลาหาญประเสริฐท่ีสุดกวานรชน 
         ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ  ละรฐัสีมาไปแลว แม 
         เราก็จกัละกามท้ังหลายอันนารื่นรมยใจ   เที่ยวไปใน 
         โลกแตผูเดียว. 
                กพ็ระราชาผูกลาหาญ   ประเสริฐสุดกวานรชน 
         ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ       ละรัฐสมีาไปแลว 
         แมเราก็จักละกามทั้งหลาย อันต้ังอยูเปนถองแถวแลว 
         เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. 
                กาลยอมลวงไป   ราตรียอมผานไป   ชั้นแหงวัย 
         ยอมละลําดับไป     แมเราก็จักละกามท้ังหลายอันนา 
         รื่นรมยใจ  เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว.  
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                กาลยอมลวงไป   ราตรียอมผานไป   ชั้นแหงวัย 
         ยอมละลําดับไป แมเราก็จักละกามท้ังหลายอนัต้ังอยู 
         เปนถองแถว  เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. 
                กาลยอมลวงไป   ราตรียอมผานไป   ชั้นแหงวัย 
         ยอมละลําดับไป  แมเราก็จักเปนผูเยือกเย็น  กาวลวง 
         ความของท้ังปวง  เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   เอกา   ความวา    เราจักหลีกออกจาก 
กิเลสสัมภาระ คือ  บุตรธดิา   เปนผู ๆ เดียวเที่ยวไปในโลก.  บทวา  กามาน ิ
ไดแก  กามคุณท้ังหลาย   มีรูปเปนตน.   บทวา  ยโถธิกานิ  ความวา  กามคุณ 
ทั้งหลายต้ังอยูโดยถองแถวใด ๆ    เราจักละเสียซึ่งกามคุณท้ังหลายอันต้ังอยูโดย 
ถองแถวนั้น  ๆ อยางนั้น     คือเราจักไมแตะตองอะไรอีก.    บทวา  อจฺเจนฺติ 
กาลา  ความวา    กาลท้ังหลายมีเวลาเชาเปนตน      ยอมลวงไป ๆ.     บทวา 
ตรยนฺติ   ความวา  ราตรียอมผานไป  คือมิไดผานไปเปลา  ยอมยังอายุสังขาร 
ใหสิ้นเปลืองไป    เค้ียวกินอายุสังขารไป.     บทวา     วโยคุณา     ความวา 
วัยทั้งสามมีปฐมวัยเปนตนก็ดี     สวนแหงหมวดสิบ     มีมันททสกะเปนตนก็ดี 
(ยอมละลําดับไป).    บทวา  อนุปุพฺพ  ชหนฺติ  ความวา  หาถึงโกฏฐาสคือ 
สวนท่ีสูง ๆ ข้ึนไปไม   ยอมดับไปเสียในระหวางนั้น ๆ นั่นเอง. 
         บทวา  สีติภูตา  ความวา   แมเราก็จักละกิเลสทั้งหลาย   อันกระทํา 
ความรอน  คือมีความรอนเปนสภาพ  เปนผูเยือกเย็น.   บทวา  สพฺพมติจฺจ 
สงฺค  ความวา   เราจักกาวลวงกิเลสเปนเครื่องของทุกอยาง   มกีิเลสเปนเครื่อง 
ของคือราคะเปนตน     แลวเปนผูเดียวเที่ยวไป    ไดแกจักไปสูสํานักแหงหัตถิ- 
ปาลกุมารแลวบวช.  
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         พระนางเทวี    ทรงแสดงธรรมแกมหาชน    ดวยคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะน้ีแลว    มรีบัสั่งใหเรียกภรรยาของอํามาตยทั้งหลายมาเฝา   แลวตรัส 
วา   พวกเธอจักทําอยางไร ?   เหลาภรรยาของอํามาตยทั้งหลายกราบทูลถามวา 
ขาแตพระแมเจา   พระองคเลาจักทรงทําอยางไร ?    พระนางตรัสตอบวา   เรา 
จักบวช.  ภรรยาของหมูอํามาตยก็กราบทูลวา   แมพวกกระหมอมฉันก็จักบวช. 
พระนางเทวีมีพระเสาวนีย วาดีแลวละ แมคุณท้ังหลาย ดังน้ีแลว มีรับสั่งใหเจา 
พนักงานเปดประตูพระคลังทองเปนตนในพระราชนิเวศน     รบัสั่งใหจารึก 
พระสุพรรณบัฏวา  ขุมทรัพยใหญ   ฝงไวแลวในที่โนนบาง  ในท่ีนี้บาง   แลว 
ดํารัสวา   ใครมีความตองการ   ก็จงขนเอาทรัพยที่เราพระราชทานแลวน้ีไปเถิด 
แลวใหผูกสุพรรณบัฏ    แขวนไวที่เสาตนใหญ     ใหพนักงานเภรีตีกลองปาว- 
ประกาศไปท่ัวพระนคร  แลวทรงสละมหาสมบัติ   เสด็จออกจากพระนคร. 
         ขณะนั้น      ทวยนาครก็เดือนรอนโกลาหลวา     พระราชาและนางเทวี 
ทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวชแลว      พวกเราจักทําอะไรในพระนครน้ี. 
แตนั้น  ประชาชนท้ังหลายตางก็ละทิ้งเคหสถาน     ทั้งท่ียังมีสมบัติเต็มบริบูรณ 
จูงลูกหลานออกไป   (โดยเสด็จพระราชเทวี).   เรอืนโรง  รานตลาดก็มีสิ่งของ 
วางอยูเกลื่อนกลาด   โดยนิยามท่ีวางแบแผไว   จะมีผูใดผูหน่ึงซ่ึงจะเหลียวกลับ 
มาแลดูก็มิไดมี.    พระนครท้ังสิ้นวางเปลาปราศจากผูคน.    ฝายพระนางเทวี 
ทรงพาบริวารมีประมาณ ๓ โยชนเปนกําหนด    เสด็จไปในสํานักของหัตถิปาล 
กุมารน่ันแหละ.    หัตถิปาลกุนารน่ังบนอากาศแสดงธรรม    แมแกบริษัทนั้น 
แลวพาบริษัทมีประมาณ  ๑๒  โยชนนั้น     บายหนาไปสูหิมวันตประเทศ 
ทวยนาครชาวกาสิกรัฐ    ก็ระบือกันกระฉอนไปวา    ไดยินวา    หัตถิปาลกุมาร 
รวบรวมบรษัิทไดถึง ๑๒ โยชน    กระทําพระนครพาราณสีใหวางเปลา    พา 
มหาชนไปสูหิมวันตประเทศ  ดวยคิดวาจักบวช   พวกเราจะอยูไปไยในเมืองนี้.  
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ในเวลาตอมาบริษัทก็ไดเพ่ิมประมาณถึง ๓๐ โยชน.   หัตถิปาลกุมารก็ไปยงัปา 
หิมพานต  พรอมดวยบรษัิทนั้น.  ทาวสักกเทวราชทรงรําพึงดู   รูพฤติเหตุนั้น 
แลวทรงดําริวา    หัตถิปาลกุมารออกสูมหาภิเนษกรมณแลว      จักเปนสมาคม 
ใหญยิ่ง   ควรท่ีบริษัททั้งหลายจักไดที่อยู    จึงทรงบังคับวิสสุกรรมเทพบุตรวา 
ไปเถิดวิสสุกรรมเทพบุตร    เธอจงเนรมิตอาศรม   ยาว ๓๖ โยชน  กวาง ๑๕ 
โยชน  แลวจัดแจงบริขารของบรรพชิตไวใหเสร็จบริบูรณ.  วิสสุกรรมเทพบุตร 
รับเทวบัญชาแลว   ไปเนรมิตอาศรมบทขนาดยาวกวาง  ตามเทวบัญชา  ไวใน 
ภูมิภาคอันรื่นรมยใกลฝงแมน้ําคงคา  แตงต้ังอาสนะ  มีอาสนะที่ลาดดวยทอนไม 
และใบไมเปนตนไว   แลวเนรมิตบรรพชิตบริขาร    ทั้งหมดไวในบรรณศาลา 
และที่ประตูบรรณศาลาแตละแหง   ก็เนรมิตท่ีจงกรมไว   แหงละหน่ึงที่   มทีี่ 
พักกลางคืนและที่พักกลางวันค่ันเปนระยะ    และมีกระดานท่ีพิงพัก    ฉาบดวย  
ปูนขาวสะอาด ในสถานท่ีทุกแหง มีพุมดอกไม  ดาดาษไปดวยสุรภี  และโกสุม 
ในแนวสวนหยอมนานาพรรณ  ในทีสุ่ดแหงท่ีจงกรมแตละแหง   เนรมิตบอนํ้า 
ไวบอหนึ่ง ๆ   เต็มเปยมไปดวยนํ้า  ในที่ใกลบอนํ้าน้ัน    เนรมิตตนไมมีผลไว 
ตนหน่ึง ๆ ตนไมแตละตนก็เผล็ดผลตกท่ัวถึงกัน.    ทั้งหมดน้ี   ไดสําเร็จข้ึนดวย  
เทวานุภาพ.   วิสสุกรรมเทพบุตร  ครัน้เนรมิตอาศรมสถาน  จัดต้ังบรรพชิต- 
บริขารไวในบรรณศาลาเสร็จแลว      จึงเอาชาดแลหรดาลจารึกอักษรไวที่ฝาวา 
ใคร  ๆ  มีความประสงคจะบวช    จงถือเอาบริขารเหลาน้ีเถิด    แลวขับไลหมู 
มฤคและปกษีที่มีเสียงนาหวาดกลัว      ทั้งหมูอมนุษยที่มีรูปชั่วรายใหหลีกไป 
หางไกล  ดวยอานุภาพของตน แลวกลับไปยังทิพยวิมานสถานท่ีอยูของตนทันที. 
         หัตถิปาลกุมาร    เขาไปสูอาศรมท่ีทาวสักกะประทาน   โดยทางจรไป 
เฉพาะตนผูเดียวกอน  เห็นอักษรท่ีจารึกไวแลวดําริวา   ทาวสักกเทวราชคงจัก 
ทรงทราบความท่ีเราออกสูมหาภิเนษกรมณ   ดังน้ีแลว    จึงเปดประตูเขาไปยัง  
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บรรณศาลา    บรรพชาเปนฤาษีแลวออกสูที่จงกรม     เดินจงกรมไปมาอยูสอง 
สามวาระแลว    ยังหมูชนท่ีเหลือใหบรรพชา    ตรวจตราดูอาศรมท่ัวไป    ให 
บรรณศาลาแกสตรีแมลูกออนอยูในทามกลาง.     ถัดจากน้ันมาใหแกสตรีชรา 
ถัดออกมาใหแกสตรีที่มีวัยปานกลาง    สวนชั้นนอกสุด    ใหบุรุษท้ังหลายอยู 
รายรอบ.  ครัง้น้ันมีพระราชาองคหน่ึงทรงทราบวา   ในพระนครพาราณสีไมมี 
พระราชาประทับอยู   จึงเสด็จมาตรวจดูพระนคร   อันประดับประดาตกแตงไว 
ดีแลว     เสด็จข้ึนสูพระราชนิเวศน    ทอดพระเนตรเห็นกองรัตนะในท่ีนั้น  ๆ 
ทรงดําริวา  จําเดิมแตเวลาที่พระเจากรุงพาราณสี  ทรงสละพระนครเห็นปานนี้ 
ออกทรงผนวช ชะรอยบรรพชาเพศน้ี  จักเปนของมีคุณคาโอฬารยิ่ง  แลวตรัส 
ถามหนทางกะพวกนักเลงสุรา  เสด็จไปยังสํานักของหัตถิปาลดาบส.   หตัถิปาล 
ดาบสทราบวา    พระราชาพระองคนั้นเสด็จมาถึงแนวปา    จึงเดินสวนทางไป 
รับเสด็จ  นั่งในอากาศแสดงธรรมแกบริษัท  แลวนําไปสูอาศรมบท  ใหบรษัิท 
ทั้งหมดบรรพชา.    พระราชาแมเหลาอ่ืนทรงออกบรรพชา   โดยอุบายน้ีถึง  ๖ 
พระองค.    รวมพระราชาสละโภคัยมไหศวริยสมบัติ    ออกบรรพชาเปน   ๗  
พระองค.  อาศรมมีปริมณฑล  ๓๖  โยชน  เต็มบริบูรณหาที่วางมิได.   ดาบส 
องคใดตรึกวิตกอยางใดอยางหนึ่งมีกามวิตกเปนตน    หัตถิปาลดาบสผูมหาบุรุษ 
ก็แสดงธรรมแกดาบสน้ัน   บอกใหเจริญพรหมวิหารภาวนาบาง    กสิณภาวนา 
บาง.    ดาบสเหลาน้ันยังฌานและอภิญญาใหเกิดแลวโดยมาก    ในสามสวนไป 
บังเกิดในพรหมโลกสองสวน.   แบงสวนท่ี  ๓ ออกเปน ๓ ประเภท  สวนหน่ึง 
บังเกิดในพรหมโลก  สวนหน่ึง  บังเกิดในฉกามาพจรสวรรค  สวนหนึ่งทําการ 
บํารุงบําเรอแกฤาษีทั้งหลาย แลวบังเกิดในกุลสมบติั ๓ (คือ กษัตริย พราหมณ 
และคฤหบดี)    ในมนุษยโลก.    คําส่ังสอนของหัตถิปาลดาบส    ทําใหมหาชน 
ปราศจากทุคติคือนรก    กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน    ปตติวิสัย    และอสุรกาย 
ดวยประการฉะน้ี.  
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         สมาคมของกุททาลบัณฑิต     สมาคมของมุคคผักกมหาบุรุษ   สมาคม 
ของจุลลสุตตโสมมหาบุรุษ     สมาคมของอโยฆรบัณฑิต     และสมาคมของ 
หัตถิปาลดาบส    ไดเปนเชนเดียวกับทานท่ีออกบรรพชาในภายหลังเขาทั้งหมด 
ในลังกาทวีปนี้   คือ   พระปฐวีจาลกธัมมคุตตเถระ    พระผุสสเทวเถระผูอยูใน 
กตกัณฑการวิหาร พระมหาสังฆรักขิตเถระผูอยูในภัคคิรีวิหาร พระมหาสิวเถระ  
ผูอยูในคามันตปพภารวิหาร       พระมหานาคเถระผูอยูในกาฬวัลลิมหามณฑป 
วิหาร.  สมดงัท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                บคุคลพึงขวนขวายในกรรมที่ดี     พึงหามจิตเสีย 
         จากความช่ัว   เพราะเมื่อทําความดีชา   ใจยอมยินดีใน 
         ความชัว่     คนเราจึงควรกระทําความดี     โดยเร็วพลัน 
         ทีเดียว. 
         พระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว      ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมในปางกอน   ตถาคตก็ออกสูมหาภิเนษกรมณอยางนี้ 
เหมือนกัน   แลวทรงประชุมชาดกวา   พระเจาเอสุการีในครั้งน้ัน     ไดมาเปน 
พระเจาสุทโธทนมหาราชในบัดนี้   พระเทวีไดมาเปนพระนางมหามายา ปุโรหิต  
ไดมาเปนพระกัสสป   นางพราหมณีไดมาเปนนางภัททกาปลานี   อชปาลกุมาร 
ไดมาเปนพระอนุรุทธะ  โคปาลกุมารไดมาเปนพระโมคคัลลานะ  อัสสปาลกุมาร 
ไดมาเปนพระสารีบุตร    บริษัทที่เหลือไดมาเปนพุทธบริษัท  สวนหัตถิปาล- 
กุมาร   ไดแกเราผูตถาคตนั่นเอง   ฉะน้ีแล. 
                             จบอรรถกถาหัตถิปาลชาดก  
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                               ๑๔.   อโยฆรชาดก  

 
                          วาดวยอาํนาจของมัจจุราช 
 
                [๒๒๖๑]  (อโยฆรกุมารตรัสวา)  สัตวถือปฏิสนธิ  
         กลางคืนก็ตาม กลางวันก็ตาม  ยอมอยูในครรภมารดา 
         กอน   สัตวนั้นยอมเกิดเพราะกําลังลม   ยอมไปสูความ 
         เปนกลละเปนตน  ยอมไมยอนกลับมาสูความเปนกลละ 
         เปนตนอีก. 
                [๒๒๖๒]  นรชนทั้งหลาย    จะยกพลโยธายุทธ- 
         นาการกับชรา     พยาธิ     มรณะไมไดเลยเปนอันขาด 
         เพราะวาชีวิตของสัตวทั้งมวลนี้ ถูกความเกิดและความ 
         แกเขาไปประทุษรายเบียดเบียน    เพราะเหตุนั้น   ขา- 
         พระพุทธเจาจึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม.  
                [๒๒๖๓]  พระราชาผูเปนอธิบดีในรัฐทัง้หลาย 
         ยอมจะขมขี่ราชศัตรู  ผูมีเสนาอันประกอบดวยองค ๔ 
         ลวนมรีูปรางนาสะพรึงกลัว    เอาชัยชนะได    แตไม 
         สามารถจะชนะเสนาแหงมัจจุราชได    เพราะเหตุนั้น  
         ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๖๔]  พระราชาบางพวก  แวดลอมดวยพล- 
         มา   พลรถ   และพลเดินเทา  ยอมพนจากเง้ือมมือของ 
         ขาศึกได   แตก็ไมอาจจะพนจากสํานักของมจัจุราชได  
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         เพราะเหตุนั้น    ขาพระพุทธเจา   จึงคิดวา จะบวชประ-  
         พฤติธรรม. 
                [๒๒๖๕]  พระราชาทั้งหลายผูกลาหาญ   ยอม 
         หักคายทําลายพระนคร     แหงราชศัตรูใหยอยยับได 
         และกําจัดมหาชนไดดวยพลชาง  พลมา  พลรถ และ 
         พลเดินเทา แตไมสามารถจะหักรานเสนาแหงมัจจุราช  
         ได  เพราะเหตุนั้น    ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา   จะบวช  
         ประพฤติธรรม. 
                [๒๒๖๖]  คชสารท้ังหลายท่ีตกมัน     มมีนัเหลว 
         แตกออกจากกระพอง   ยอมย่ํายีนครท้ังหลายและเขน-  
         ฆาประชาชนได   แตไมสามารถจะย่ํายีเสนาแหงมัจจ-ุ 
         ราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช  
         ประพฤติธรรม. 
                [๒๒๖๗]  นายขมังธนูทั้งหลาย    แมมมีอือันได 
         ฝกฝนมาดีแลว    เปนผูมีปญญา  สามารถยิง่ขึ้นใหถูก 
         ไดในท่ีไกล   ยิงไดแมนยําไมผิดพลาด     ก็ไมสามารถ  
         จะยิ่งตอตานมฤตยูได  เพราะเหตุนั้น   ขาพระพุทธเจา 
         จึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๖๘]  สระทั้งหลาย  และมหาปฐพี    กับท้ัง  
         ภูเขาราวไพร  ยอมเส่ือมสิ้นไป  สังขารท้ังปวงน้ัน   จะ 
         ต้ังอยูนานสักเทาไร  ก็ยอมเสื่อมสิ้นไป    เพราะสังขาร 
         ทั้งปวงน้ัน ครั้นถึงกาลกําหนดแลว ยอมจะแตกทําลาย  
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         ไป  เพราะเหตุนั้น    ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา   จะบวช 
         ประพฤติธรรม. 
                [๒๒๖๙]  แทจรงิชีวิตของสัตวทั้งมวล  ทั้งท่ีเปน 
         สตรีและบุรุษในโลกน้ี     เปนของหว่ันไหวเหมือนแผน 
         ผาของนักเลงสุรา    และตนไมเกิดใกลฝง     เปนของ 
         หว่ันไหว   ไมยั่งยืนฉะนั้น     เพราะเหตุนั้น    ขาพระ- 
         พุทธเจาจึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม.    
                [๒๒๗๐]  ผลไมที่สุกแลว  ยอมหลนลวง  ฉันใด 
         สัตวทั้งหลาย  ทั้งหนุมแก  ทั้งปานกลาง   ทั้งหญิงท้ัง  
         ชาย  ยอมเปนผูมีสรีระทําลายหลนไป ฉันนั้น   เพราะ 
         เหตุนั้น     ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา   จะบวชประพฤติ 
         ธรรม. 
                [๒๒๗๑]  พระจันทรอันเปนดาราแหงดวงดาว 
         เปนฉันใด   วัยน้ีหาเปนฉันนั้นไม  เพราะสวนใดลวง 
         ไปแลว    สวนน้ันเปนอันลวงไปแลวในบัดนี้     อนึ่ง 
         ความยนิดีในกามคุณของคนแกชราแลวยอมไมมี ความ 
         สุขจะมีมาแตไหน    เพราะเหตุนั้น    ขาพระพุทธเจา 
         จึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๗๒]  ยักษก็ดี    ปศาจก็ดี     หรือเปรตก็ดี 
         โกรธเคืองแลวยอมเขาสิงมนุษยได   แตไมสามารถจะ  
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         เขาสิงมัจจุราชไดเลย   เพราะเหตุนั้น  ขาพระพุทธเจา 
         จึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๗๓]  มนุษยทั้งหลายยอมกระทําการบวง- 
         สรวงยกัษ     ปศาจ    หรือเปรตทั้งหลายผูโกรธเคือง 
         แลวได     แตไมสามารถจะบวงสรวงมัจจุราชไดเลย 
         เพราะเหตุนั้น  ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประ- 
         พฤติธรรม. 
                [๒๒๗๔]  พระราชาทั้งหลายทรงทราบโทษผิด 
         แลว ยอมลงอาชญาผูกระทําความผิด ผูประทุษราย 
         ตอราชสมบัติ และผูเบียดเบียนประชาชน ตามสมควร 
         แตไมสามารถลงอาชญามัจจุราชไดเลย เพราะเหตุนั้น 
         ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๗๕]  ชนท้ังหลายผูกระทําความผิด   ฐาน 
         ประทษุรายตอพระราชาก็ดี  ผูประทุษรายตอราชสมบติั 
         ก็ดี  ผูเบียดเบียนประชาชนก็ดี   ยอมจะขอพระราชทาน 
         อภัยโทษได   แตหาทํามัจจุราชใหผอนปรนกรุณาปรานี 
         ไดไม    เพราะเหตุนั้น    ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา    จะ 
         บวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๗๖]  มัจจรุาชมิไดมีความเกรงใจเลยวา  ผูนี ้
         เปนกษตัริย   ผูนี้เปนพราหมณ   ผูนี้มั่งค่ัง   ผูนี้มีกําลัง  
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         ผูนี้มีเดชานุภาพ   ยอมยํ่ายีทั่วไปหมด  เพราะเหตุนั้น  
         ขาพระพุทธเจา  จึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๗๗]  ราชสีหก็ดี   เสือโครงก็ดี   เสือเหลือง 
         ก็ดี  ยอมขมขี่เค้ียวกนิสัตวที่ด้ินรนอยูได แตไมสามารถ  
         จะเค้ียวกินมัจจุราชได  เพราะเหตุนั้น   ขาพระพุทธเจา 
         จึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๗๘]  นักเลนกลท้ังหลาย เมื่อทํามายากล ณ 
         ทามกลางสนาม  ยอมลวงนัยนตาประชาชนในท่ีนั้น  ๆ 
         ใหหลงเชื่อได      แตไมสามารถจะลวงมัจจุราชใหหลง- 
         เชื่อไดเลย  เพราะเหตุนั้น    ขาพระพุทธเจา    จึงคิดวา 
         จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๗๙]  อสรพิษ ที่มีพิษราย โกรธขึ้นมาแลว 
         ยอมขบกัดมนุษยใหถึงตายได แตไมสามารถจะขบกัด 
         มัจจุราชใหตายได     เพราะเหตุนั้น    ขาพระพุทธเจา 
         จึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๘๐]  อสรพิษโกรธขึ้นแลวขบกัดผูใด หมอ 
         ทั้งหลาย  ยอมถอนพิษรายน้ันได  แตจะถอนพิษของ 
         ผูถูกมจัจุราชประทุษรายหาไดไม   เพราะเหตุนั้น  ขา 
         พระพุทธเจาจึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๘๑]  แพทยผูมีชื่อเสียงเหลาน้ีคือ    แพทย- 
         ธรรมมนตรี     แพทยเวตตรุณะ     แพทยโภชะอาจจะ  
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         กําจัดพิษพระยานาคได  แตแพทยเหลาน้ันตองทํากาล 
         กิริยานอนตาย  เพราะเหตุนั้น  ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา 
         จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๘๒]  วิชาธรท้ังหลาย    เมื่อรายอาคมชื่อ 
         โฆรมนต  ยอมหายตัวไปไดดวยโอสถทั้งหลาย  แตจะ 
         หายตัวไมใหมัจจุราชเห็นไมไดเลย เพราะเหตุนั้น    ขา 
         พระพุทธเจา  จึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                [๒๒๘๓]  ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม 
         ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําสุขมาให นี้เปน 
         อานิสงส ในธรรมทีป่ระพฤติดีแลว ผูมีปกติประพฤติ 
         ธรรม  ยอมไมไปสูทุคติ. 
                [๒๒๘๔]  สภาพท้ังสองคือ  ธรรม  และอธรรม 
         มีวิบากไมเสมอกัน     อธรรมยอมนําไปสูนรก  ธรรม 
         ยอมยังสัตวใหถึงสุคติ. 
                              จบอโยฆรชาดกท่ี  ๑๔ 
                                จบวีสตินิบาตชาดก  
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                    อรรถกถาอโยฆรชาดก  
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ 
การออกมหาภิเนษกรมณนั่นเอง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  ยเม- 
กรตฺตึ     ปม  ดังนี้. 
         แทจริงแมในครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา   ใชแตในชาตินี้ 
เทาน้ันก็หามิได   แมในชาติกอน   ตถาคตก็เคยออกมหาภิเนษกรมณเหมือนกัน 
แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังน้ี 
         เมื่อพระเจาพรหมทตั  เสวยราชสมบัติ ณ  พระนครพาราณสี พระ- 
อัครมเหสีของทาวเธอทรงพระครรภ     ไดรับการบริหารพระครรภเปนอยางดี 
จนพระครรภแกแลว     ประสูติพระราชโอรส    ในระหวางเวลาปจจุสมัยใกลรุง 
ในภพกอนมีสตรีผูหน่ึงรวมสามีเดียวกันกับพระนางเทวีนั้น   ต้ังความปรารถนา 
ไววา  ขอใหเราไดกินลูกของทานท่ีคลอดแลว ๆ.  ไดยินวา สตรีผูนั้น  ตนเอง 
เปนหญิงหมัน    ทําความปรารถนาเชนนั้น      เพราะความโกรธสตรีที่มีบุตร 
แลวไดมาบังเกิดในกําเนิดนางยักษิณี   สตรีที่มีบุตรนั้นไดมาเปนพระอัครมเหสี 
ของพระเจาพรหมทัต  จนคลอดพระโอรสองคนี้  คราวนั้น นางยักษิณีไดโอกาส 
จึงแปลงกายมา     เมื่อพระเทวีทอดพระเนตรดูอยูนั้นแล    ตรงเขาจับทารกน้ัน 
แลวหนีไป.    พระนางเทวีทรงรองข้ึนดวยเสียงอันดังวา    นางยักษิณีจับโอรส 
ของเราหนีไปแลว.  ฝายนางยักษิณี   ก็กัดกินทารกทําเสียงมุรุ  มุรุ   เหมือนกิน 
เงาบัว   แสดงทายกมือชี้หนาคุกคามพระเทวี   แลวก็หลีกหนีไป   พระราชาทรง 
สดับพระเสาวนียของพระเทวีแลวทรงดําริวา    ไฉนนางยักษิณีจึงบังอาจการทํา 
ไดแตทรงนิ่งเฉยเสีย. ในกาลท่ีพระเทวีทรงประสูติพระโอรสอีก ทาวเธอไดทรง  
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จัดการอารักขามั่นคง.  พระเทวีก็ประสูติพระโอรสอีกเปนคํารบสอง.  นางยักษิณี 
ก็มาเค้ียวกินพระกุมารน้ันแลวหนีไปอีก.  ในวาระท่ีสาม   พระมหาสัตวเจาทรง 
ถือปฏิสนธิในพระครรภของพระเทวี   พระราชาทรงมีพระโองการใหมหาชนมา 
ประชุมกัน ตรัสถามวา ยักษิณีตนหน่ึงมากินโอรสที่ประสูติจากพระเทวีของเรา 
ทุกคราว  ควรจะจัดการสถานใด ?  ครั้งน้ันบุรุษคนหนึ่งกราบทูลวา  ขอเดชะ 
ธรรมดานางยักษิณี    ยอมกลัวใบตาล    ควรท่ีจะผูกใบตาลไวที่พระหัตถและ 
พระบาททั้งสองของพระเทวี  อีกคนหน่ึงทูลวา  ขอเดชะ   ธรรมดานางยักษิณี 
ยอมกลัวเรือนเหล็ก ควรทําเรือนเหล็กไว พะยะคะ. พระราชาตรัสสั่งวาดีละ แลว 
ตรัสสั่งใหชางเหล็กทั้งหลายในแวนแควนของพระองค มาประชุมกัน  ทรงบัญชา 
วา  ทานทั้งหลายจงชวยกันทําเรือนเหล็กใหเรา    แลวโปรดใหราชบุรุษผูดูแล 
คอยกํากับการ.    ชางเหล็กทั้งหลายจึงกอสรางพระตําหนักข้ึน  ณ   ภูมิภาคอัน 
รื่นรมยภายในพระนครน่ันเอง.     สัมภาระแหงพระตําหนักทุกอยาง   ต้ังแตเสา 
เปนตน   ลวนแลวไปดวยเหล็กทั้งน้ัน    ตําหนักรูปทรงจตุรมุขหลังใหญลวนแลว 
ไปดวยเหล็ก   สําเร็จลงโดยเวลาเกาเดือน.  พระตําหนักนั้นงามรุงเรืองเทาเทียม 
กับแสงประทีปอันโพลงอยูเปนนิตย   พระราชาทรงทราบวา   พระราชเทวีทรง 
พระครรภแกแลว  จึงตรสัสั่งใหประดับตกแตงพระตําหนักเหล็ก พาพระนางเทวี 
ไปประทับยังตําหนักนั้น    พระนางเทวีก็ประสูติพระราชโอรส    สมบูรณดวย 
ธัญบุญลกัษณะ  ณ   พระตําหนักเหล็กนั้น.       พระราชากับพระอัครมเหสี 
ทรงพระราชทานนามพระราชโอรสวา  " อโยฆรกุมาร "   พระราชาทรงมอบ 
พระกุมารแกพระพี่เลี้ยงนางนมแลว   ทรงจัดแจงอารักขาใหญยิ่ง   พาพระราช- 
เทวีกระทําประทักษิณเสด็จเลียบพระนคร  แลวเสด็จสูพ้ืนอลังกตปราสาท. ฝาย 
นางยักษิณี   ถึงเวรตักนํ้า  นําน้ําไปถวายทาวเวสวัณ  ถึงความส้ินชีวิตแลว.  
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         พระมหาสัตวเจาทรงเจริญเติบโตในพระตําหนักเหล็กนั่นเอง   จนรู 
เดียงสา    ทรงศึกษาศิลปวิทยาทุกอยางในท่ีนั้นแหละ.    พระราชาตรัสถานหมู  
อํามาตยวา  โอรสของเรามีพระชันษาไดเทาไร  ทรงสดับวา  พระโอรสมีพระ- 
ชันษา ๑๖ แกลวกลา สมบูรณดวยพลานามัย สามารถตอสูกับยกัษไดแมต้ังพัน 
จึงมีพระราชโองการวา     เราจักมอบราชสมบัติแกโอรสของเรา   ทานท้ังหลาย 
จงใหจัดการตกแตงท่ัวท้ังพระนคร      แลวเชญิพระโอรสออกจากตําหนักเหล็ก 
นํามายังพระราชฐาน   อํามาตยทั้งหลายรับพระราชโองการวา   ดีละ พระเจาขา 
แลวใหพนักงานตบแตงพระนครพาราณสี    อันมีปริมณฑลได  ๑๒  โยชน 
เสร็จแลวนํามงคลหัตถี   อันเพริศแพรวไปดวยสรรพาลังการ ไปยังพระตําหนัก 
เหล็กนั้น     ประดับตกแตงพระราชกุมารแลว  ทลูเชิญใหประทับเหนือมงคลหัตถี 
แลวทูลวา  ขอเดชะพระกุมารผูประเสริฐ ขอเชิญพระองคทรงทําประทักษิณเลียบ 
พระนครอันอลงกต    ซึ่งเปนมรดกแหงราชตระกูล    แลวเสด็จไปถวายบังคม 
พระเจากาสิกราชผูพระราชบิดา พระองคจักไดเศวตฉัตรในวันนี้แหละ พะยะคะ 
เมื่อพระมหาสัตวทําการประทักษิณพระนครอยู    ทอดพระเนตรเห็นพระราช- 
อุทยาน  แนวปา   สระโบกขรณี   พ้ืนภูมิภาคและปราสาทราชวังอันนารื่นรมย 
ยินดีเปนตนแลว  ทรงจินตนาการวา พระราชบิดาของเรา   ใหเราอยูในเรือนจํา 
ตลอดกาลเพียงน้ี     ไมใหเราไดเห็นพระนครอันตกแตงงดงามเห็นปานน้ีเลย 
โทษผิดของเรามีอยางไรหนอ    ดังนี้แลว    จึงตรัสถามพวกอํามาตย    อํามาตย 
ทั้งหลายกราบทูลวา   ขอเดชะ   พระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ    โทษผิด 
ของพระองคไมมีเลย พะยะคะ แตนางยักษิณีตนหน่ึงมาเค้ียวกินพระเชษฐาธิราช 
ของพระองคถึงสองพระองค    เพราะเหตุนั้น    พระราชบิดาของพระองค  จึง 
โปรดใหพระองคอยูในตําหนักเหล็ก    พระองครอดพระชนมชพีมาได  เพราะ 
พระตําหนักเหล็กแท ๆ  พะยะคะ  อโยฆรราชกุมาร   ทรงสดับคําของอํามาตย  
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กราบทูล    แลวทรงพระดําริวา    เราอยูในครรภของพระมารดา   ๑๐  เดือน 
เหมือนอยูในโลหกุมภีนรก  และคูถนรก   นับแตคลอดออกจากพระครรภพระ- 
มารดาแลว   ตองอยูในที่คุมขังถึง ๑๖ ป  ไมไดโอกาสท่ีจะไดดูโลกภายนอกเลย 
เปนเหมือนตกอยูในอุสสุทนรกฉะนั้น     แมเราจะพนจากเง้ือมมือของนางยักษิณี 
มาได    ใชวาจะไมแกไมตายก็หามิได      ประโยชนอะไรดวยราชสมบัติแกเรา 
นับแตวาระท่ีไดดํารงอยูในราชสมบติัแลว    จะออกบรรพชาไดยาก   เราจักให 
พระราชบิดาทรงอนุญาตารบรรพชาแกเรา  แลวเขาไปสูปาหิมพานต  บวชเสีย 
วันนี้ทีเดียว ครั้นพระราชกุมารทรงกระทําประทักษิณพระนครแลว  เสด็จเขาไป 
สูราชตระกูล    ถวายบังคมพระราชบิดาแลวประทับยืนอยู     พระเจาพรหมทัต 
ทอดพระเนตรสรีรโสภาแหงพระโอรสแลว   ทรงเสนหารักใครเปนกําลังจึงทรง 
ชําเลืองดูหมูอํามาตย    อํามาตยทั้งหลายทูลวา    ขอเดชะ    จะโปรดใหพวกขา 
พระพุทธเจา  จัดแจงอยางไรตอไป.  ทาวเธอจึงตรัสสั่งวา  ทานทั้งหลายจงเชิญ 
โอรสของเราใหประทับเหนือกองรัตนะ     แลวสระสรงดวยนํ้าสังขสามอยาง 
แลวสอดสวมกาญจนมาลา     และยกเศวตฉัตรข้ึน      พระมหาสัตวเจาจึงถวาย 
บังคมพระราชบิดาทูลคัดคานวา  ขาพระพุทธเจาไมมีความตองการดวยราช- 
สมบัติ   ขาพระพุทธเจาจักบวช     ขอพระองคไดโปรดทรงอนุญาตใหขาพระ- 
พุทธเจาบวชเถิด.   พระเจาพรหมทัตจึงตรัสวา  ลูกรัก  เจาบอกคืนราชสมบัติ 
แลวจักบวช   เพราะเหตุอะไร ?  พระมหาสัตวเจาทูลตอบวา   ขอเดชะพระราช 
บิดาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ    ขาพระพุทธเจาอยูในพระครรภพระมารดา 
๑๐  เดือน เหมือนอยูในคูถนรก  ประสูติจากพระครรภแลว  ตองอยูในที่คุมขัง 
ถึง ๑๖ ป  ไมไดโอกาสที่จะเห็นโลกภายนอกได  เพราะภัยอันเกิดแตนางยักษิณี 
ไดเปนเหมือนตกอยูโนอุสสุทนรก  ถงึพนจากเง้ือมมือนางยักษิณีแลว   ใชวาขา  
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พระพุทธเจาจะเปนคนไมแกไมตายก็หามิได   ข้ึนชื่อวา   มฤตยุราชน้ี  ใคร ๆ 
ไมอาจชนะ  ไมอาจจะลวงได  ขาพระพุทธเจาเปนผูเอือมระอาในภพ  ขาพระ- 
พุทธเจาจักบวชประพฤติธรรมไปจนกวา  ชรา  พยาธิ   และมรณะ จะไมมาถึง 
ขาพระพุทธเจา   ขาพระพุทธเจาไมปรารถนาราชสมบัติ    ขอเดชะพระราชบิดา 
ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  โปรดทรงอนุญาตใหขาพระองคบวชเถิด  ดังนีแ้ลว 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมถวายพระราชบิดา   จึงตรัส   (พระคาถา)   ความวา 
                สตัวถือปฏิสนธิ  กลางคืนกต็าม  กลางวันก็ตาม 
         ยอมอยูในครรภมารดากอน     สัตวนั้นยอมเกิดเพราะ 
         กําลังลม ยอมไปสูความเปนกลละเปนตน ยอมไมยอน 
         กลับมาสูความเปนกลละเปนตนอีก. 
                นรชนท้ังหลาย จะยกพลโยธายุทธนาการกับชรา  
         พยาธิ  มรณะไมไดเลยเปนอันขาด   เพราะวาชีวิตของ 
         สัตวทั้งมวลนี้     ถูกความเกิดและความแกเขาไปประ- 
         ทุษรายเบียดเบียน    เพราะเหตุนั้น      ขาพระพุทธเจา 
         จึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                พระราชาผูเปนอธิบดีในรฐัท้ังหลาย ยอมจะขมขี ่
         ราชศัตรูผูมีเสนาอันประกอบดวยองค ๔ ลวนรูปรางนา 
         สะพรงึกลัว  เอาชัยชนะได  แตไมสามารถจะชนะเสนา 
         แหงมจัจุราชได  เพราะเหตุนั้น  ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา 
         จะบวชประพฤติธรรม. 
                พระราชาบางพวก   แวดลอมดวยพลมา   พลรถ 
         และพลเดินเทา  ยอมพนจากเง้ือมมือของขาศึก   แตก็  
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         ไมอาจจะพนจากสํานักของมัจจุราชได    เพราะเหตุนั้น 
         ขาพระพุทธเจา  จึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                พระราชาทั้งหลายผูกลาหาญ  ยอมหักคายทําลาย 
         พระนครแหงราชศตัรูใหยอยยับได      และกาํจัดมหาชน 
         ไดดวยพลชาง   พลมา   พลรถ    และพลเดินเทา      แต 
         ไมสามารถจะหักรานเสนาแหงมจัจุราชได         เพราะ 
         เหตุนั้น     ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา    จะบวชประพฤติ- 
         ธรรม. 
                คชสารท้ังหลายท่ีตกมัน  มมีันเหลวแตกออกจาก 
         กระพอง  ยอมย่ํายีนครท้ังหลาย  และเขนฆาประชาชน 
         ได  แตไมสามารถจะย่ํายีเสนาแหงมัจจุราชได    เพราะ 
         เหตุนั้น  ขาพระพุทธเจา     จึงคิดวา    จะบวชประพฤติ 
         ธรรม. 
                นายขมังธนูทั้งหลาย      แมมีมืออันไดฝกฝนมาดี 
         แลว    เปนผูมีปญญา   สามารถยิงธนูใหถูกไดในท่ีไกล 
         ยิงไดแมนยําไมผิดพลาด      ก็ไมสามารถจะยิงตอตาน 
         มัจจุราชได  เพราะเหตุนั้น    ขาพระพุทธเจา    จึงคิดวา 
         จะบวชประพฤติธรรม. 
                สระท้ังหลาย      และมหาปฐพีกับท้ังภูเขาราวไพร 
         ยอมเสือ่มสิ้นไป         สังขารท้ังปวงนั้นจะต้ังอยูนานสัก 
         เทาไร      ก็ยอมเสื่อมสิ้นไป       เพราะสังขารทั้งปวงน้ัน 
         ครั้นถึงกาลกําหนดแลวยอมจะแตกทําลายไป      เพราะ  
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         เหตุนั้น      ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา   จะบวชประพฤติ 
         ธรรม. 
                แทจริง  ชีวิตของสัตวทั้งมวลท้ังท่ีเปนสตรี และ 
         บุรษุในโลกน้ี   เปนของหว่ันไหว   เหมือนแผนผาของ 
         นักเลงสุรา    และตนไมเกิดใกลฝง   เปนของหว่ันไหว 
         ไมยั่งยืนฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา 
         จะบวชประพฤติธรรม. 
                ผลไมที่สุกแลว    ยอมหลนลวง    ฉันใด    สัตว 
         ทั้งหลาย  ทั้งหนุมแก  ทั้งปานกลาง  ทั้งหญิง  ทั้งชาย 
         ยอมเปนผูมีสรีระทาํลายหลนไปฉันนั้น  เพราะเหตุนั้น 
         ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                พระจันทร   อนัเปนราชาแหงดวงดาวเปนฉันใด 
         วัยน้ีหาเปนฉันนั้นไม  เพราะสวนใดลวงไปแลว   สวน 
         นั้นเปนอันลวงไปแลวในบัดน้ี     อน่ึง    ความยินดีใน 
         กามคุณของคนแกชราแลวยอมไมมี  ความสขุจะมมีา 
         แตไหน  เพราะเหตุนั้น   ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา   จะ 
         บวชประพฤติธรรม. 
                ยักษก็ดี  ปศาจก็ดี หรือเปรตก็ดี โกรธเคืองแลว 
         ยอมเขาสิงมนุษยได  แตไมสามารถจะเขาสิงมัจจุราช 
         ไดเลย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช 
         ประพฤติธรรม.   
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                มนุษยทั้งหลายยอมกระทําการบวงสรวงยักษ  
         ปศาจ หรือเปรตทั้งหลาย ผูโกรธเคืองแลวได แตไม 
         สามารถจะบวงสรวงมัจจุราชไดเลย  เพราะเหตุนั้น 
         ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                พระราชาทั้งหลายทรงทราบโทษผิดแลว    ยอม 
         ลงอาชญากะบุคคลผูกระทําความผิด ผูประทุษรายตอ 
         ราชสมบัติ   และผูเบียดเบียนประชาชน  ตามสมควร 
         แตไมสามารถลงอาชญามัจจุราชได     เพราะเหตุนั้น 
         ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                ชนทั้งหลายผูกระทําความผิด   ฐานประทุษราย 
         ตอพระราชาก็ดี    ผูประทุษรายตอราชสมบัติก็ดี    ผู 
         เบียดเบียนประชาชนก็ดี ยอมจะขอพระราชทานอภัย- 
         โทษได   แตหาทํามจัจุราชใหผอนปรน   กรณุาปรานี 
         ไดไม เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา  จะบวช  
         ประพฤติธรรม. 
                มจัจุราชมิไดมคีวามเกรงใจเลยวา     ผูนีเ้ปน 
         กษัตรยิ ผูนี้เปนพราหมณ ผูนีม้ัง่ค่ัง ผูนี้มีกําลัง ผูนี้ 
         มีเดชานุภาพ   ยอมย่ํายีทั่วท้ังหมด  เพราะเหตุนั้น 
         ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                ราชสีหก็ดี  เสือโครงก็ดี   เสือเหลืองก็ดี  ยอม 
         ขมขี่เค้ียวกินสัตวที่ด้ินรนอยูได แตไมสามารถจะเค้ียว 
         กินมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา 
         จะบวชประพฤติธรรม.  
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                นกัเลนกลท้ังหลาย     เมื่อกระทํากลมายา  ณ 
         ทามกลางสนาม  ยอมลวงนัยนตาประชาชนในท่ีนั้นๆ 
         ใหหลงเชื่อได    แตไมสามารถจะลวงมัจจุราชใหหลง 
         เชื่อได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช 
         ประพฤติธรรม. 
                อสรพิษท่ีมีพิษราย  โกรธขึ้นมาแลว ยอมขบกัด 
         มนุษยใหถึงตายได   แตไมสามารถจะขบกัดมัจจุราช 
         ใหตายได  เพราะเหตุนั้น  ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะ 
         บวชประพฤติธรรม. 
                อสรพิษท้ังหลายโกรธขึ้นแลว  ขบกัดผูใด  หมอ 
         ทั้งหลายยอมถอนพิษรายน้ันได    แตจะถอนพิษของผู 
         ถูกมัจจุราชประทุษรายหาไดไม   เพราะเหตุนั้น    ขา- 
         พระพุทธเจาจึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม. 
                แพทยผูมีชื่อเสียงเหลาน้ีคือ    แพทยธรรมมนตรี  
         แพทยเวตตรุณะ    แพทยโภชะ    อาจจะกําจัดพิษ 
         พระยานาคได   แตแพทยเหลาน้ัน    ตองทํากาลกิริยา 
         นอนตาย    เพราะเหตุนั้น    ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา 
         จะบวชประพฤติธรรม. 
                วิชาธรท้ังหลาย    เมื่อรายอาคมชื่อ    โฆรมนต  
         ยอมหายตัวไปไดดวยโอสถทั้งหลาย  แตหายตัวไมให 
         มัจจุราชเห็นไมไดเลย  เพราะเหตุนั้น  ขาพระพุทธเจา 
         จึงคิดวา  จะบวชประพฤติธรรม.  
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                ธรรมแลยอมรกัษาผูประพฤติธรรม     ธรรมที ่
         บุคคลประพฤติดีแลว ยอมนําความสุขมาให  นี้เปน 
         อานิสงสในธรรมทีป่ระพฤติดีแลว  ผูมีปกติประพฤติ 
         ธรรม  ยอมไมไปสูทุคติ.   
                สภาพท้ังสองคือ ธรรมและอธรรม มีวบิากไม 
         เสมอกนั  อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรมยอมยังสัตว  
         ใหถึงสุคติ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ยเมกรตฺตึ    ความวา    โดยมากสัตว 
ทั้งหลายเม่ือจะถือปฏิสนธิในทองมารดา    มักถือปฏิสนธิในเวลาราตรี   เพราะ 
เหตุนั้น    พระโพธิสัตวเจาจึงตรัสอยางนี้.  ในขอน้ีมีอรรถาธบิายวา  สัตวจะถือ 
ปฏิสนธิในเวลาราตรีก็ตาม    ในเวลากลางวันก็ตาม    ยอมอยูในครรภคือทอง 
ของมารดากอน.   บทวา  มาณโว  ความวา   สัตวยอมดํารงอยูโดยความเปน 
กลละ.  บทวา อพฺภุฏ ิโตว โส ยาติ  ความวา  เมฆหมอกกลาวคือวลาหก 
ต้ังข้ึน  เกิดข้ึน  ถูกกําลังพายุพัดไปฉันใด  สัตวนัน้ยอมไปสูความเปนกลละกอน 
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         ขอน้ี  สมกับที่พระโบราณาจารยกลาวไววา 
                แรกสัตวถือปฏิสนธินั้น    เปนกลละคือขนเขา 
         หนอยหน่ึง ตอจากกลละก็เปนอัพพุทะ คือขนขุนดัง 
         น้ําลางเน้ือ ตอจากอัพพุทะ ก็เกิดเปนเปสิ คือชิ้นเน้ือ 
         ออน ๆ  ตอจากเปสิก็เปนฆนะ คือกอนแข็ง  ตอจาก 
         ฆนะก็เกิดเปนสาขาอวัยวะ คือ ผมบาง ขนบาง เล็บ 
         บาง  มารดาของนระนั้นบริโภคโภชนะสิ่งใด  ทั้งขาว 
         ทั้งนํ้า นระผูอยูในครรภมารดาน้ัน ยอมเลี้ยงอัตภาพ 
         ดวยโภชนะสิ่งน้ัน    อยูในครรภมารดานั้น.  
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         ในคาถาน้ัน   พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ 
         นระนัน้ยอมถึงความเปนกลละเปนตนในครรภมารดานี้   และครั้นออก 
จากครรภมารดาแลว   กถ็ึงความเปนมันททสกะเปนตน    ยอมเปนไปติดตอไม 
ขาดระยะ.  บทวา ส คจฺฉ น นิวตฺตติ ความวา และเม่ือเปนไปอยางนี้  นระนี้ 
มิไดยอนรอยถอยกลับเขาไปถึงความเปนกลละจากอัพพุทะ ถึงความเปนอัพพุทะ 
เปนตน   จากเปสิเปนตน   เปนมันททสกะ  จากขิฑฑาทสกะ  หรือถึงความเปน 
ขิฑฑาทสกะเปนตน    จากวัณณทสกะเปนตน     เปรียบเหมือนวลาหกอันกําลัง 
ลมพัดใหกระจัดกระจาย  ยอมไมไดที่จะคิดวา เราต้ังข้ึน ณ ที่โนน   จักกลับไป 
แลวดํารงอยูโดยปกติภาพ  ณ ทีโ่นนอีกทีเดียว ที่ใดอันวลาหกน้ันไปแลว  ที่นั้น 
ชื่อวาไดไปแลว  ทีใ่ดอันตรธานไป  ที่นั้นเปนอันชื่อวาอันตรธานไปแลว  ฉันใด 
แมสัตวผูถือปฏิสนธิในครรภก็ฉันนั้น       เมื่อไปโดยความเปนกลละเปนตน 
ยอมไปทีเดียว    สังขารทั้งหลายในสวนน้ัน   ๆ    เปนปจจัยแหงภาวะมีในกอน 
มิไดถอยกลบัคืนขางหลัง  ยอมแตกทําลายไปในท่ีนั้น  ๆ ทีเดยีว  สังขารท้ังหลาย 
ในชรากาลยอมไมไดสิ่งที่จะคิดวา     เมื่อกอนน้ีหนุมแนนสมบูรณดวยกําลัง 
พวกเรากระทําไดตามตองการ   พวกเราจักใหสังขารน้ันกลับสภาพเดิม   ทําได 
เหมือนกอนนั้นอีก  ดังนี้  ยอมจะอันตรธานไปในที่นั้น  ๆ นั่นแหละ. 
         บทวา น  ยุชฺฌมานา  ความวา  นรชนท้ังหลายจะต้ังคายประชิดพล 
ทั้งสองขาง  กระทํายุทธสงคราม  (กับชรามรณะหาไดไม).  บทวา น  พเลน 
วสฺสิตา  ความวา  นรชนท้ังหลายจะเขาถึง  คือประกอบดวยกําลังกาย  กําลงั 
พลโยธาก็ตาม.  บัณฑิตพึงนําเอา  "น"  อักษรขางหนา  ในบทวา น   ชรีนฺติ  
มาประกอบแลว   ทราบเนื้อความวา   นรชนทั้งหลายแมเห็นปานน้ี   จะไมแก 
ไมตายก็หามิได.    บทวา  สพฺพมฺห ิ ต  ความวา   ขอเดชะพระมหาราชเจา  
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เพราะมณฑลแหงปาณะสัตวทั้งหมดนี้   ถูกชาติ   และชราเบียดเบียนบีบค้ันเปน 
นิตย  ดุจลําออยถูกเครื่องยนตขนาดใหญบีบค้ัน   ฉะน้ัน.  บทวา  ต เม มตี   
โหติ ความวา แมเพราะเหตุนั้น   ความคิดของขาพระพุทธเจาจึงมี  คือเกิดความ 
คิดข้ึนวา  จะบวชประพฤติธรรม.  บทวา จาตุรงฺคินึ  ความวา ประกอบดวย 
องค ๔  มีมาเปนตน.   บทวา เสน  สุภสึรูป  ไดแก  เสนาซ่ึงมีรูปรางนากลัว. 
บทวา  ชยนฺต ิ  ความวา  บางครั้งพระราชาบางจําพวกชนะ   (เสนาของศัตรู) 
ดวยเสนาของตนได.  บทวา  น  มจฺจุโน  ความวา   แตพระราชาแมเหลาน้ัน 
ไมอาจชนะเสนาแหงมัจจุราชผูมีเสนาใหญได    คือไมสามารถเพ่ือจะย่ํายี   ชรา 
พยาธิ   และมรณะได. 
         บทวา   มุจฺจเร  เอกจฺจยา   ความวา   พระราชาบางพวกแวดลอม 
ดวยพลชางเปนตนเหลานี้  ยอมพนจากเง้ือมมือของปจจามิตรได  แตไมสามารถ 
เพ่ือจะพนจากสํานักของมัจจุราชได.  บทวา  ปภิฺชนฺติ  ความวา  พระราชา 
ผูแกลวกลา    ยอมหักหาญตีเอาพระนครของราชศัตรูได    ดวยพลชางเปนตน 
เหลาน้ัน.  บทวา  ปธสยนฺติ  ความวา  ยอมกําจัดย่ํายียังมหาชนใหถึงความตาย 
ได.    บทวา  น  มจฺจุโน  ความวา  แตพระราชาเหลานั้น    เมื่อกาลมรณะ 
มาถึงแลว    ไมอาจที่จะหักรานมฤตยูได.    บทวา    ภินฺนคฬา    ปภินฺนา 
ความวา  คชสารท้ังหลาย  เปนสัตวมีมันเหลวแตกออกในท่ี ๓ สถาน  ก็เมามัน 
คือมีมันเหลวไหลออก.    บทวา  น   มจฺจุโน  ความวา   แมคชสารเหลาน้ัน 
ไมอาจย่ํายีมัจจุราชผูมีเสนาใหญได. 
         บทวา   อิสฺสาสิโน ไดแก  นายขมังธนูทั้งหลาย.   บทวา กตหตฺถา 
ความวา ผูศึกษาดีแลว.   บทวา ทูเรปาตี   ความวา  เปนผูสามารถยิงใหถูกได 
ณ ที่ไกล.    บทวา  อกฺขณเวธิโน  ความวา  ยิงไดแมนไมผิดพลาด   หรือ  
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เปนผูสามารถยิงไดดวยสายฟาแลบ.  บทวา  สรานิ  ความวา   แมสระใหญๆ 
ทั้งหลาย   มสีระอโนดาตเปนตน    ยอมเสื่อมส้ินไปเหมือนกัน.   บทวา  สเสล- 
กานนา  ความวา   แมมหาปฐพีพรอมทั้งบรรพต   และไพรสณฑก็ดี    ยอม 
เสื่อมส้ินไป.   บทวา  สพฺพ  ห ิ ต  ความวา  ธรรมชาติอันนับวาเปนสังขาร 
ทั้งหมดน้ี     แมต้ังอยูยืนนานเพียงใด    ก็ยอมจะเส่ือมส้ินไป    แมมหาเมรุราช 
ถึงไฟบัลลัยกัลปแลว    ยอมจะยอยยับไปเหมือนข้ีผ้ึงใกลเตาไฟ    ยอมละลายไป 
ฉะน้ัน  ฝายสังขารมีประมาณเล็กนอย  ไมสามารถดํารงอยูได.   สังขารทั้งหมด 
ถึงกาลเปนที่สุด   คือถึงวาระกาลพินาศแลว   ยอมจะหักละเอียด  คือแตกทําลาย 
ไป.   เพ่ือจะประกาศความน้ีนั้น  ควรนําสัตตสุริยสูตรมาแสดง.  
         บทวา   จลาจล   ความวา   เปนของจลาจล   คือไมสามารถดํารงอยู 
ตามสภาพของตนได  มีอันเปนไปตาง ๆ แปลก ๆ กัน.  บทวา  ปาณภุโนธ 
ชีวิต ความวา ชีวิตของปาณสัตวทั้งหลายเหลาน้ันในโลกน้ี  (กฉั็นนั้น).  บทวา 
ปโฏว  ธุตฺตสฺส  ทุโมว  กลูโช  ความวา  ธรรมดานกัเลงสุราเห็นสุราแลว 
ยอมเปลื้องผาคาดพุงแลกดื่มไดทีเดียว    ตนไมที่เกิดใกลฝงแมน้ํา   เมื่อฝงพังลง 
ไป  ก็ยอมโคนลมไป   แผนผาของนักเลงสุรา   และตนไมใกลฝงน้ีเปนฉันใด 
ขอเดชะ  ชีวิตของสัตวทั้งหลายก็ฉันน้ัน.   บทวา  ทุมฺมปฺผลาเนว  ความวา  
ผลไมทั้งหลายท่ีสุกแลวถูกลมกระทบ    ยอมหลนจากตนตกลงที่พ้ืนดิน  ฉันใด 
มาณพท้ังหลายเหลาน้ี   ถกูลมคือชรากระทบแลว   กลืนกินชีวิตแลว   ยอมลวง 
หลนไปในแผนดินคือความตาย  ฉันน้ันเหมือนกัน.  บทวา  ทหรา  ความวา 
มาณพท้ังหลายเหลาน้ี   คือคนหนุม   โดยที่สุดแมต้ังอยูในความเปนกลละก็ดี.  
บทวา  มชฺฌมิโปริสา  ความวา  หญิงชายผูต้ังอยูในวัยกลางคน   ทั้งอุภโต- 
พยัญชนก  และนปุงสกเพศ.  
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         บทวา  ตารกราชสนฺนิโภ      ความวา   พระจันทรเปนราชาแหง 
ดวงดารา  สิ้นแรงลงในกาฬปกษขางแรม  แตก็แจมใสเต็มดวง  ในชุณหปกษ 
ขางข้ึนฉันใด  วัยของสัตวทั้งหลายหาเปนฉันนั้นไม.  เพราะวัยของสัตวทั้งหลาย 
สวนใดลวงไปแลว   เปนอันวาสวนน้ันลวงไปแลวในบัดนี้ทีเดียว  ไมมีทางที่จะ 
กลับคืนไปสูวัยนั้นไดอีก.  บทวา  กุโต  รติ ความวา แมความยินดีในกามคุณ  
ทั้งหลายของคนแกชรายอมไมมี   ความสุขอันเกิดข้ึน   เพราะอาศัยกามคุณนั้น 
จะมีมาแตไหน.  บทวา  ยกฺขา  ไดแก   ยักษผูมีมหิทธิฤทธิ์ .  บทวา ปสาจา 
ไดแก   ปศาจคลุกฝุน.   บทวา   เปตา   ไดแก   สัตวผูเขาถึงเปตวิสัย.   บทวา 
อสฺสสนฺติ    ความวา เขาไปกระทบ หรือแทรกซึมเขาไปตามลมหายใจเขาออก. 
บทวา  น  มจฺจุโน  ความวา  แตแมยักษเปนตน    แมเหลาน้ัน  ไมสามารถ 
จะเขาไปกระทบทรือแทรกซึมตามลมหายใจมฤตยูได. 
         บทวา  นิชฺฌาปน   กโรนฺติ   ความวา  ใหอดโทษ   คือใหยนิดี 
ดวยสามารถแหงพลีกรรมได.  บทวา   อปราธเก    ไดแก  ผูกระทําความผิด 
ตอพระราชา.    บทวา    ทูสเก    ไดแก   ผูประทุษรายตอราชสมบัติ.   บทวา 
เหเก   ไดแก   ผูเบียดเบียนชาวโลกดวยการตัดชองยองเบาเปนตน.   บทวา 
ราชิโน  ไดแก   พระราชาทั้งหลาย.   บทวา    วิทิตฺวาน    โทส    ความวา 
พระราชาทั้งหลายทรงทราบโทษผิดแลว  ยอมลงอาชญา ตามสมควรแกความผิด. 
บทวา  น  มจฺจุโน  ความวา   แตพระราชาเหลาน้ัน     ไมอาจลงอาชญา  แก 
มฤตยุราชได.  บทวา  นิชฌฺาเปตุ ความวา  ยอมไดเพ่ือจะประกาศความเปน 
ผูไรความผิดของตนได  ดวยหลักฐานพยาน.  บทวา  น  อฑฺฒกา   พลวา    
เตชวาป  ความวา  พระโพธิสัตวเจาทรงแสดงวา มัจจุราชมิไดมีความเกรงใจ 
แมอยางนี้วา  ชนเหลาน้ี  มั่งค่ัง  ผูนี้มีกําลัง  ทั้งดวยกําลังกาย   และกําลังความรู 
ผูนี้มีเดชานุภาพ  คือไมมีความเกรงใจ รักใครสิเนหาในสัตวนิกายแมแตผูเดียว 
ยอมย่ํายีทั้งหมดทีเดียว.  
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         บทวา   ปสยฺห  ความวา  ขมข่ีโดยพลการ.  บทวา  น   มจจฺุโน  ความวา 
แมสัตวเหลานั้น   ก็ไมอาจเค้ียวกินมัจจุราชได. 
บทวา   กโรนฺตา    ความวา  กระทํากลมายา.    บทวา  โมเหนติฺ 
ความวา   แสดงสิ่งท่ีไมจริง  ทําใหเห็นเปนจริง ลวงนัยนตาประชาชน.  บทวา 
อุคฺคเตชา   ความวา  อสรพิษท้ังหลายที่ประกอบดวยเดชคือพิษกลา.  บทวา 
ติกิจฺฉกา   ไดแก  หมอผูเยียวยาแกพิษ.  บทวา   ธมมฺนฺตรี  เวตฺตรุโณ  จ 
โภโช   ความวา แพทยผูมีชื่ออยางนี้  เหลาน้ี.  บทวา โฆรมธียมานา  ไดแก 
ผูทรงไวซึ่งวิชาชื่อโฆระ.   บทวา  โอสเธภิ  ความวา วิชาธรทั้งหลาย ครั้นราย 
วิชา ชื่อโฆระหรือคันธะเปนตนแลว  ถือโอสถไปสูที่ซึ่งขาศึกท้ังหลายไมอาจแล 
เห็นไดดวยโอสถเหลานั้น.  บทวา  ธมฺโม ไดแก  สุจริตธรรม.  บทวา รกฺขติ 
ความวา  สุจริตธรรม  อันบุคคลใดรักษาแลว   สุจริตธรรมนั้นยอมรักษาผูนั้น 
ตอบ.   บทวา   สขุ   ความวา  ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลว   ยอมนําสุขมา 
คือใหถึงสุข  ไดแก  นําเขาไปดวยอํานาจแหงปฏิสนธิในฉกามาพจรสวรรค. 
         ครั้นพระมหาสัตวเจา   แสดงธรรมถวายพระราชบิดา   ดวยคาถา  ๒๔  
คาถา  อยางนี้แลว   กราบทูลวา  ขอเดชะพระชนกมหาราชเจา  ราชสมบัติของ 
พระราชบิดา    จงเปนของพระราชบิดาผูเดียวเถิด    ขาพระพุทธเจาไมมีความ 
ตองการดวยราชสมบัตินี้  ชรา  พยาธิ   และมรณะ ยอมรุกรานขาพระพุทธเจา 
ซึ่งกาลังกราบทูลสนทนากับพระองคอยูทีเดียว      ขอพระองคจงอยูเปนสุขเถิด 
ดังนี้แลว    สละกามท้ังหลายถวายบังคมลาพระชนกชนนี    เสด็จออกบรรพชา 
อุปมาเหมือนชางซับมัน  สลัดตัดเสียซึ่งหวงเหล็กแลนไป หรือดุจสีหโปดกทําลาย 
กรงทองไปไดฉะน้ัน.  ลําดับนั้น     พระราชบิดาของพระมหาสัตว   ทรงดํารวิา 
ประโยชนอะไรดวยราชสมบัติแมแกเรา   จึงสละราชสมบัติ   เสด็จออกพรอมกับ 
พระราชโอรสทีเดียว.  เมือ่พระเจาพรหมทัตกําลังเสด็จออกไปน้ัน  ทั้งพระเทวี  
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ทั้งหมูอํามาตยราชบริพาร     ตลอดจนชาวพระนครท้ังส้ิน     มีพราหมณและ 
คฤหบดีเปนตน    ตางพากันสละเคหสถานออกตามเสด็จพระเจาพรหมทัต    ได 
เกิดเปนมหาสมาคมใหญ   มีบริษัทนบัไดประมาณ ๑๒ โยชน พระมหาสัตวเจา 
พาบริษัทนั้นเขาไปสูหิมวันตประเทศ    ทาวสักกเทวราช  ทรงทราบวา  พระ- 
มหาสัตวเจาเสด็จออกแลว   จึงสงวิสสุกรรมเทพบุตร   ไปเนรมิตอาศรมบทให 
ยาว  ๑๒   โยชน  กวาง  ๗  โยชน  ทัง้ใหจัดแจงบรรพชิตบริขารไวครบถวน. 
ตอจากนี้ไป    การบรรพชาของพระมหาสัตวเจาก็ดี    การใหโอวาทก็ดี   ความ 
เปนผูมีพรหมโลกเปนทีไ่ปในเบื้องหนาก็ดี     ความไมไปสูอบายของบริษัทก็ดี 
พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลงัท้ังหมด. 
         พระบรมศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมในชาติกอน  ตถาคตก็ออกสูมหาภิเนษกรมณอยางนี้  
เหมือนกัน   แลวทรงประชุมชาดกวา  พระราชมารดาบิดาในครั้งน้ัน    ไดมาเปน 
มหาราชสกุล  บริษัทไดมาเปนพุทธบริษัท  สวน อโยฆรบัณฑิต  ไดมาเปน 
เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฉะน้ีเลย. 
                               จบอรรถกถาอโยฆรชาดก 
                        จบอรรถกถา  วีสตินิบาต  เพียงเทาน้ี 
 

                       รวมชาดกที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  มาตังคชาดก  ๒.  จิตตสัมภูตชาดก  ๓.  สีวิราชชาดก   ๔.  สิร-ิ 
มันทชาดก  ๕.  โรหนมคิชาดก  ๖.  หังสชาดก  ๗.  สัตติคุมพชาดก  ๘.  ภัลลา- 
ติยชาดก    ๙.  โสมนัสสชาดก     ๑๐.  จัมเปยยชาดก    ๑๑.  มหาโลภนชาดก 
๑๒.  ปญจบัณฑิตชาดก  ๑๓.  หัตถิปาลชาดก  ๑๔.  อโยฆรชาดก และอรรถกถา.   
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                                ติงสตินิบาตชาดก 
 

                                 ๑.  กิงฉันทชาดก  

 
         วาดวยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชนของคนอื่น  
 
                [๒๒๘๕]  ดูกอนพราหมณ  ทานมีความพอใจ 
         อะไร  ประสงคอะไร  ปรารถนาอะไร  แสวงหาอะไร 
         จึงมานัง่อยูแตผูเดียว ในเวลารอน เพราะเหตุไร ทาน 
         จึงมานัง่ดูแมน้ํา. 
                [๒๒๘๖]  หมอน้ําใหญ  มีรปูทรงงดงามฉันใด 
         ผลมะมวงสุก  อันมีสีกลีบและรสดีเยี่ยม  กม็ีอุปไมย 
         ฉันนั้น. 
                เราไดเห็นผลมะมวงน้ัน  อนักระแสน้ําพัดลอย 
         มาทามกลางแมน้ํา จึงไดหยิบเอามาเก็บไวในเรือนไฟ. 
                แตนั้น   ก็วางไวบนใบตอง  ทําวิกัปดวยมีดเอง 
         แลวฉนั    ความหวิ  และความกระหายของเราก็หายไป. 
                เราหมดความกระวนกระวายใจ  พอมะมวงหมด 
         เราตองอดทนตอความทุกข    ยอมไมไดประสบความ 
         พอใจในผลไมไร ๆ อื่น. 
                ผลมะมวงใดเกิดมีแกขาพเจา     ผลมะมวงน้ัน 
         มีรสอรอยเปนเลิศ  เปนที่นารื่นรมยใจ  คงจกันําความ  
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         ตายมาแกขาพเจาแน    เพราะซูบผอม    เน่ืองจากอด 
         อาหาร. 
                ขาพเจาเก็บผลมะมวงสุก    อันลอยมาจากทะเล 
         ในหวงมหรรณพได   ขาพเจาเขาใจวา   ผลมะมวงสุก  
         นั้น  คงจักนําความตายมาแกขาพเจา ตองมานั่งอยู ณ 
         ที่นี้    เพราะเหตุใด   เหตุนั้นทั้งหมดขาพเจาบอกทาน 
         แลว. 
                ขาพเจาน่ังอยูเฉพาะแมน้ําอันนารื่นรมย   แมน้ํา 
         นี้กวางขวางมีปลาโลมาใหญอาศัยอยู นาจะพึงมีความ 
         สบาย    ขาแตทานผูยืนอยูเฉพาะหนาแหงเราไมหนีไป 
         ทานจงบอกความน้ันแกเราเถิด. 
                ดูกอนทานผูมีรางกายอันสันทัดงามดี    ทานผูม ี
         รางอันสะคราญ   เชนกับดวยทองใบท้ังแผน   หรือดุจ 
         นางพยัคฆีที่สัญจรไปตามซอกเขา  ทานเปนใคร  หรือ 
         วาทานมาท่ีนี่เพ่ืออะไร. 
                เทพนารีทั้งหลายในเทวโลก    ซึ่งเปนบรจิาริกา 
         แหงทวยเทพในฉกามาพจรสวรรค มีอยูเหลาใด หรือ 
         สตรีมรีูปงาม ในมนุษยโลกเหลาใด เทพนารีและสตรี 
         ทั้งหลายเหลาน้ัน    ในหมูเทวดาคนธรรพและมนุษย  
         ไมมีทีจ่ะเสมอเหมอืนทานดวยรูป  ทานผูมตีะโพกอัน 
         งามประหน่ึงทอง เราถามทานแลว ขอจงบอกช่ือและ 
         เผาพันธุเถิด.  
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                [๒๒๘๗]  ดูกอนพราหมณดาบส    ทานนั่งอยู 
         เฉพาะหนาแมน้ําโกสิกิคงคาอันนารื่นรมยใจ  โกสิก-ิ 
         คงคาน้ัน มีกระแสอันเชี่ยว เปนหวงนํ้าใหญ  ขาพเจา 
         สิงสถิตอยูในวิมาน  อันต้ังอยูทีแ่มน้ําน้ัน. 
                มลีําหวย  และลําธาร ไหลมาจากเขาหลายแหง 
         เกลื่อนกลนไปดวยหมูไมนานาพรรณ     ยอมไหลตรง 
         มารวมอยูที่ขาพเจาท้ังน้ัน. 
                ใชแตเทาน้ัน  ยังมีน้ําท่ีไหลมาจากปา  มกีระแส 
         ไหลเชีย่ว  สีเขียวปดอีกมากหลาย  และน้ําท่ีพวกนาค 
         กระทําใหมีสีวิจิตรตาง ๆ  ยอมไหลมาตามกระแสนํ้า. 
                แมน้ําเหลาน้ัน  ยอมพัดเอาผลมะมวง  ผลชมพู 
         ผลขนุนสํามะลอ  ผลกระทุม  ผลตาล  และผลมะเด่ือ 
         เปนอันมากเนือง ๆ. 
                ผลไมชนิดใดชนิดหน่ึง  ทีฝ่งท้ังสองตกลงในนํ้า 
         แลว     ผลไมนั้นยอมเปนไปในอํานาจแหงกระแสน้ํา 
         ของขาพเจา  โดยไมตองสงสัย. 
                ดูกอนทานผูเปนปราชญมีปญญามาก  ผูยิ่งใหญ 
         กวานรชน   ทานรูอยางน้ีแลวจงฟงขาพเจา    ทานอยา 
         พอใจความเกี่ยวเกาะดวยตัณหาอยางน้ีเลย  จงเลิกคิด 
         เสียเถิด.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 298 

                ดูกอนพระราชฤาษี    ผูยังรัฐใหเจริญ   ขาพเจา 
         ไมเขาใจวา    ทานจะเจริญรุงเรืองไปไดอยางไร   เมื่อ 
         ทานซูบผอมรอความตายอยู. 
                พรหม  คนธรรพ   เทวดา  และฤาษีทั้งหลายใน 
         โลกนี้  ผูมีตบะอันสํารวมแลว เรอืงตบะ  เริม่ต้ังความ 
         เพียร   ผูเรืองยศ    ยอมรูความที่ทานตกอยูในอํานาจ 
         แหงตัณหา  อยางไมตองสงสัยเลย. 
                [๒๒๘๘]  บาปยอมไมเจริญแกนรชน  ผูรูจักศีล 
         และความไมเท่ียง ดํารงอยูเหมือนเราฉะน้ัน ซึ่งรูธรรม 
         ทั้งปวง  รูความสลาย  และความจุติแหงชีวิต  ถานระ 
         นั้นไมคิดฆาบุคคลอื่นผูมีความสุข. 
                ดูกอนทานผูอันหมูฤาษีรูกนัทั่วแลว   ทานเปนผู 
         อันชนผูลอยบาปรูแจงแลววา     เปนผูเกื้อกลูแกโลก 
         แตตองปรารถนาบาปกรรมแกตน เพราะใชคําบริภาษ 
         อันไมประเสริฐไพเราะ. 
                ดูกอนทานผูมีตะโพกอันผ่ึงผาย   ถาเราจักตาย 
         อยูที่รมิฝงนํ้าของทาน     เมื่อเราตายไปแลว    ความ 
         ติเตียนก็จักมาถึงทาน  โดยไมตองสงสัย. 
                ดูกอนทานผูมีสะเอวอันกลมกลึง  เพราะฉะน้ัน  
         แล  ทานจงรักษาบาปกรรมไวเถิด  อยาใหคนทั้งปวง 
         ติเตียนทานไดในภายหลัง   ในเมือ่เราตายไปแลว.  
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                [๒๒๘๙]  เหตุนั้น  ขาพเจาทราบแลว  ทานจง 
         อดกลัน้ไวกอน    ขาพเจาจะยอมอุทิศตน    และให 
         มะมวงแกทาน เพราะทานละกามคุณท่ีละไดยาก แลว 
         ต้ังไวซึ่งความสงบ  และสุจริตธรรม. 
                บคุคลใดละสังโยชนในกอนได    แลวภายหลัง 
         มาต้ังอยูในสังโยชน   ประพฤติอธรรมอยู  บาปยอม 
         เจริญแกบุคคลนั้น. 
                มาเถิด ขาพเจาจะนําทานไปยังสวนมะมวง ทาน 
         จงเปนผูมีความขวนขวายนอย     โดยสวนเดียวเถิด 
         ขาพเจาจักนําทานไปในสวนมะมวงอันรมเยน็   ทาน 
         จงเปนผูไมขวนขวายอยูเถิด. 
                ดูกอนทานผูปราบปรามขาศึก   สวนนัน้เกลื่อน- 
         กลนไปดวยหมูนก     ที่มัวเมาอยูในรสดอกไม    มีนก 
         กระเรยีน นกยูง นกเขา  ตัวมีสรอยคออันนาชม  มีหมู 
         หงสสงเสียงรองขรม       ฝูงนกดุเหวาท่ีรองปลุกสัตว 
         ทั้งหลายอยูในสวนมะมวงน้ัน. 
                ผลมะมวงในสวนน้ัน  ดกเปนพวงๆดุจฟอนฟาง 
         ปลายกิ่งหอยโนมลงมา มีทั้งตนคํา ตนสน ตนกระทุม 
         และผลตาลสุกหอยอยูเรียงราย. 
                [๒๒๙๐]  ทานทรงทิพมาลา    ผาโพกศีรษะ 
         และเครื่องอาภรณลวนแตเปนทิพย  มีทองตนแขน  
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         ลูบไลดวยจุรงจันทน   กลางคืนมีหญิง ๑๖,๐๐๐ คน 
         เปนบรจิาริกาบําเรอทานอยู     แตกลางวันตองเสวย 
         ทุกขเวทนา. 
                หญิงเหลาน้ีไดเปนบริจาริกาของทาน   มีถึง 
         ๑๖,๐๐๐นาง ทานมีอานุภาพมากอยางน้ี ไมเคยมีใน 
         มนุษยโลก  นาขนพองสยองเกลา. 
                ในภพปางกอน  ทานทํากรรมอะไรไว   จงึตอง 
         นําทุกขเวทนามาสูตน ทานทํากรรมอะไรไวในมนุษย- 
         โลก   จงึตองเค้ียวกินเน้ือหลังของตนเองในบัดน้ี. 
                [๒๒๙๑]  ขาพเจาเรียนจบไตรเพท หมกมุนอยู 
         ในกามทั้งหลาย      ไดประพฤติเพ่ือความฉิบหายใช 
         ประโยชน  แกชนเหลาอื่น  ตลอดกาลนาน. 
                บคุคลใดเปนผูขูดเลือดเนื้อผูอื่น  บุคคลนั้นยอม 
         ตองควักเน้ือของตนกิน    เชนเดียวกับขาพเจากินเน้ือ 
         หลังของตนอยูจนทุกวันนี้. 
                                จบกงิฉันทชาดกท่ี  ๑  
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                           อรรถกถาติงสตินิบาต 
 
                  อรรถกถากิงฉันทชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ 
อุโบสถกรรม  ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา กึฉนฺโท กิมธิปฺปาโย 
ดังน้ี. 
         ความยอวา  วันหน่ึง  พระศาสดาตรัสถามอุบาสก - อุบาสิกาเปนอันมาก 
ผูรักษาอุโบสถ  ผูมาน่ังเพ่ือจะฟงพระธรรมเทศนาอยูที่โรงธรรมสภาวา  ดูกอน 
อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย    พวกทานรกัษาอุโบสถหรือ ?    เมื่อเขากราบทูลให 
ทรงทราบแลว   ตรัสวา  ทานท้ังหลายทําการรักษาอุโบสถ   จัดวาไดทําความดี 
โบราณกบัณฑิตท้ังหลายไดรับยศอันยิ่งใหญ     ก็เพราะผลแหงอุโบสถกรรม 
กึ่งหนึ่ง    อันพวกอุบาสกอุบาสิกากราบทูลอาราธนา    จึงทรงนําอดีตนิทานมา 
ตรัสดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล   เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติอยูในพระนคร 
พาราณสี โดยธรรม ทรงเปนผูมีศรัทธา ปสาทะ ไมประมาทในทานศีล  และ 
อุโบสถกรรม.  ทาวเธอมีตรัสสั่งแมกะชนท่ีเหลือ  มีอํามาตยเปนตน   ใหต้ังม่ัน 
ในกุศลจริยามีทานเปนตน.    แตปุโรหิตของพระองค    มีปกติรีดเลือดเนื้อ 
ประชาชน  กินสินบน   วินิจฉัยอรรถคดีโดยอยติุธรรม.  ในวันอุโบสถตรัสสั่ง 
ใหประชาขนมีอํามาตยเปนตนมาเฝา   แลวตรัสสัง่วา    พวกทานท้ังหลายจงมา 
รักษาอุโบสถ.   ปุโรหิตก็ไมยอมสมาทานอุโบสถ  คราวนั้น  เมื่อพระราชากําลัง 
ทรงซักถามพวกอํามาตยวา    ทานทั้งหลายสมาทานอุโบสถละหรือ ?    จึงตรัส  
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ถามปุโรหิตน้ัน    ผูรับสนิบนและตัดสินอรรถคดโีดยอยุติธรรม  ในเวลากลางวัน 
แลวมาสูที่เฝาวา    ทานอาจารย  ทานสมาทานอุโบสถแลวหรอื ?  ปุโรหิตนั้น 
ทูลคําเท็จวาสมาทานแลว  พะยะคะ  แลวลงจากปราสาทไป.   ครั้งน้ัน    อํามาตย 
ผูหน่ึงทวงวา   ทานไมไดสมาทานอุโบสถมิใชหรอื  ?    ปุโรหิตน้ันพูดแกตัววา 
ขาพเจาบริโภคอาหารเฉพาะในเวลาเทาน้ัน        และขาพเจากลับไปเรือนแลว 
จักบวนปากอธิษฐานอุโบสถ   ไมบรโิภคอาหารในเวลาเย็น     ขาพเจาจักรักษา 
อุโบสถศีลในเวลากลางคืน    ดวยอาการอยางนี้     ขาพเจาก็จักมีอุโบสถกรรม 
กึ่งหนึ่ง.   อํามาตยผูนั้นกลาววา   ดีละขอรับ    ทานอาจารย   เขากลับเรือนแลว 
ก็ไดกระทําอยางนั้น. 
         อยูมาวันหน่ึง  เมื่อปุโรหิตน้ันนั่งอยูในศาล.  สตรีผูมีศีลคนหนึ่ง   มา 
ยื่นฟองคดี    เม่ือไมไดโอกาสที่จะกลับไปเรือน     จึงคิดวา    เราจักไมละเลย 
อุโบสถกรรม  พอใกลเวลา  นางจึงเริ่มบวนปาก.  ขณะนั้น มีผูนําผลมะมวงสุก 
มาใหพราหมณปุโรหิตพวงหน่ึง.    พราหมณปุโรหิตรูวา  หญิงน้ันจะสมาทาน 
อุโบสถ   จึงหยิบมะมวงสงให   พรอมกับพูดวา   เจาจงรับประทานมะมวงสุก 
เหลาน้ีกอน  แลวจึงสมาทานอุโบสถเถิด.  หญิงน้ันก็ไดกระทําตามน้ัน.    กุศล- 
กรรมของพราหมณปุโรหิตมีเพียงเทาน้ี. 
         ในเวลาตอมา    พราหมณปุโรหิตน้ันทํากาลกิริยาแลว    ไดไปบังเกิด 
เหนือสิริไสยาสนอันอลงกต     ในวิมานทองอันงามเรืองรอง    มีภูมิภาคเปน 
รมณียสถาน  ในสวนอัมพวัน  มีบริเวณ  ๓  โยชน   ใกลฝงนํ้าโกสิกิคงคานที 
ในหิมวันตประเทศ    ดุจคนท่ีหลับแลวต่ืนข้ึน    มีเรือนรางอันประดับตกแตง 
ดีแลว ทรงรปูโฉมงามสงา แวดลอมดวยนางเทพกัญญาหมื่นหกพันเปนบริวาร.  
เขาไดเสวยสิริสมบัตินั้น  เฉพาะในเวลากลางคืนเทาน้ัน.  ความจริง เทพบุตรนั้น 
ไดเสวยวิบากผลสมกับกรรมที่ตนทําไว    โดยภาวะเปนเวมานิกเปรต.   เพราะ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 303 

ฉะน้ัน     เมื่อเวลาอรุณข้ึน  เขาจะตองไปสูสวนอัมพวัน.   ในขณะท่ียางเขาไปสู 
สวนอัมพวันเทาน้ัน     อัตภาพอันเปนทิพยของเขาก็อันตรธานไป    เกิดอัตภาพ  
ประมาณเทาลําตาล   สูง ๘๐ ศอกแทน    ไฟติดทั่วรางกาย    เปนเหมือนดอก 
ทองกวาวท่ีบานเต็มที่ฉะนั้น     นิ้วแตละนิ้วที่มือทั้งสองขาง    มีเล็บโตประมาณ 
เทาจอบใหญ.   เขาเอาเล็บเหลาน้ัน  กรดีจิกควักเน้ือขางหลังของตนออกมากิน 
เสวยทุกขเวทนารองโอดครวญอยู.    เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว     รางนั้นก็ 
อันตรธานไป     รางอันเปนทิพยก็เกิดข้ึนแทน.     เหลานางฟอนอันเปนทิพย 
ผูประดับตกแตงแลวดวยทิพพาลังการ  ตางถือดุริยางดนตรี  มาหอมลอมบําเรอ 
เมื่อจะเสวยมหาสมบัติ     ก็ข้ึนไปยังปราสาทอันเปนทิพย    ในสวนอัมพวันอัน 
เปนรมณียสถาน. เวมานิกเปรตนั้น ไดเฉพาะซ่ึงสวนอัมพวัน  อันมีปริมณฑล 
๓ โยชน  ดวยผลแหงการใหผลมะมวง  แกสตรีผูสมาทานอุโบสถ  แตเพราะผล 
แหงการกินสินบน  ตัดสนิคดีโดยอยุติธรรม  จึงตองจิกควักเน้ือหลังของตนกิน 
และเพราะผลแหงอุโบสถกรรมกก่ึงหนึ่ง   จึงไดเสวยยศอันเปนทิพยแวดลอมดวย 
หญิงฟอนหม่ืนหกพันเปนบริวาร  บํารุงบําเรอดวยประการฉะนี้. 
         กาลน้ัน      พระเจาพาราณสี     เห็นโทษในกามารมณ    จึงเสด็จออก 
ทรงผนวชเปนดาบส    ใหกระทําบรรณศาลาท่ีภูมิประเทศอันนารื่นรมยประทับ 
อยู   ยังอัตภาพใหเปนไปดวยอุญฉาจริยวัตร   (เท่ียวภิกษาเลี้ยงชีวิต).    อยูมา 
วันหน่ึง   ผลมะมวงสุกโตประมาณเทาหมอเข่ือง ๆ  ตกมาจากสวนอัมพวันน้ัน 
ลอยมาตามกระแสแมน้ําคงคา        มาถึงตรงทาน้ําซ่ึงเปนที่บริโภคใชสอยของ 
พระดาบสน้ัน.    พระดาบสกําลังลางปากอยู    เหลือบเห็นผลมะมวงสุกนั้นลอย 
มากลางน้ํา  จึงลงวายน้ําเก็บมานําไปอาศรมบท  เก็บไวในเรือนไฟ  ผาดวยมีด 
แลวฉันพอเปนเครื่องประทังชีวิต สวนที่เหลือเอาใบตองปดไว  แลวตอมาก็ฉัน 
ผลมะมวงนั้นทุก ๆ วันจนหมด.  เมื่อมะมวงสุกผลนั้นหมดแลว  ก็ไมอยากฉัน  
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ผลไมอ่ืน ๆ เพราติดรส  จึงต้ังใจวา  จักฉันเฉพาะผลมะมวงสุกชนิดนั้น   จึง 
ไปน่ังคอยดูอยูที่ริมแมน้ํา  ตกลงใจวา   ถาไมไดผลมะมวงสุกจักไมยอมลุกข้ึน. 
ดาบสน้ันไมยอมขบฉัน    สูนั่งคอยดูผลมะมวงอยูที่ริมน้ํานั้นถึง  ๖  วัน     จน 
รางกายซูบซีดเพราะลมและแดดแผดเผา  ครั้นถึงวันที่เจ็ด  นางเทพธิดาผูรักษา 
แมน้ํา  พิจารณาดูรูเหตุนั้น   แลวคิดวา  พระดาบสผูนี้เปนผูตกอยูในอํานาจของ 
ความอยาก   สูอดอาหารถึง ๗ วัน     มานั่งคอยดูแมน้ําคงคา     การท่ีเราจะไม 
ถวายผลมะมวงสุกแกดาบสนี้ไมสมควรเลย     เมื่อดาบสน้ีไมไดผลมะมวงสุกคง 
จักมรณภาพ   เราจักถวายแกทาน   จึงมายืนบนอากาศเหนือแมน้ําคงคา  เมื่อจะ 
สนทนากับดาบสน้ัน  จึงกลาวคาถาที่ ๑  ความวา 
                ดูกอนพราหมณ  ทานมีความพอใจอะไร ประสงค  
         อะไร  ปรารถนาอะไร  แสวงหาอะไร  จึงมานั่งอยูแต 
         ผูเดียวในเวลารอน เพราะเหตุไร ทานจึงมานั่งดูแมน้ํา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ฉนฺโท ไดแก อัธยาศัย. บทวา อธิปฺปาโย 
ไดแก  ความคิด.  บทวา  สมฺมส ิความวา ทานปรารถนา  (อะไร) ?  บทวา 
ฆมฺมน ิ แปลวา  ในฤดูรอน.  บทวา  เอส  แปลวา  แสวงหา. 
         นางเทพธิดากลาวเรียกดาบสน้ันวา    " พราหมณ "    เพราะบวชแลว. 
ทานอธิบายไววา  ดูกอนพราหมณ  ทานประสงคอะไร  คิดถึงอะไร  ปรารถนา 
อะไร  แสวงหาอะไร  เพราะตองการอะไร   ทานจึงมาแลดูแมน้ําอยูที่ฝงคงคานี้. 
         พระดาบสไดฟงดังนั้น     จึงกลาวคาถา ๑๐ คาถา  ความวา 
                หมอน้ําใหญ  มีรูปทรงงดงามฉันใด  ผลมะมวง 
         สุกอันมีสีกลีบและรสดีเยี่ยม  กม็ีอุปไมยฉันนั้น. 
                เราไดเห็นผลมะมวงน้ัน    อันกระแสน้าํพัดลอย 
         มาทามกลางแมน้ํา  จึงไดหยิบเอามาเก็บไวในเรือนไฟ.  
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                แตนั้นก็วางไวบนใบตอง      ทําวิกัปดวยมีดเอง 
         แลวกฉั็น  ความหิวและความระหายของเราก็หายไป. 
                เราหมดความกระวนกระวายใจ พอมะมวงหมด 
         เราตองอดทนตอความทุกข    ยอมไมไดประสบความ 
         พอใจในผลไมไร ๆ อ่ืน. 
                ผลมะมวงใดเกิดมีแกขาพเจา    ผลมะมวงนั้นมี  
         รสอรอยเปนเลิศ   เปนที่นารื่นรมยใจ   คงจักนําความ 
         ตายมาแกขาพเจาแน   เพราะซูบผอม    เนื่องจากอด 
         อาหาร. 
                ขาพเจาเก็บผลมะมวงสุก   อันลอยมาจากทะเล  
         ในหวงมหรรณพได  ขาพเจาเขาใจวาผลมะมวงสุกนั้น  
         คงจักนําความตายมาแกขาพเจา ขาพเจาตองมาน่ังอยู 
         ที่นี่เพราะเหตุใด เหตุนั้นทั้งหมดขาพเจาบอกทานแลว. 
                ขาพเจาน่ังอยู  เฉพาะแมน้ําอันนารื่นรมย  แมน้ํา 
         นี้กวางขวางมีปลาโลมาใหญอาศัยอยู นาจะพึงมีความ 
         สบาย    ขาแตทานผูยืนอยูเฉพาะหนาแหงเราไมหนีไป 
         ทานจงบอกความน้ันแกเราเถิด. 
                ดกูอนทานผูมีรางกายอันสันทัดงามดี    ทานผูมี  
         รางอันงามเชนกับดวยทองใบท้ังแผน    หรือดุจนาง- 
         พยัคฆี   ที่สัญจรไปตามซอกเขา  ทานเปนใคร  หรือ 
         วาทานมาท่ีนี่เพ่ืออะไร.  
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                เทพนารีทั้งหลายในเทวโลก    ซึ่งเปนบรจิาริกา 
         แหงทวยเทพในฉกามาพจรสวรรค มีอยูเหลาใด หรือ 
         สตรีมรีูปงาม  ในมนุษยโลกเหลาใด  เทพนารี   และ 
         สตรีทั้งหลายเหลาน้ัน     ในหมูเทวดาคนธรรพ  และ 
         มนุษย   ไมมีที่จะเสมอเหมือนทานดวยรูป    ทานผูมี 
         ตะโพกอันงามประหนึ่งทอง  เราถามทานแลว  ขอจง 
         บอกชือ่และเผาพันธเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   วาริธโร   กมฺุโภ   ไดแก   หมอนํ้า. 
บทวา  สุปรินาหวา  แปลวา  มีทรวดทรงงาม.  บทวา  วณฺณคนฺธรสุตฺตม 
ความวา  อุดมดวยสีกลิ่นและรสท้ังหลาย.   บทวา  ทิสฺวาน   เทากับ   ทิสฺวา 
แปลวา เห็นแลว.  บทวา  อมลมชฺฌิเม  ไดแก  ผูมทีรวดทรงสันทัดปราศจาก 
มลทิน.    พระดาบสเม่ือจะสนทนาปราศรัยกับเทวดาจึงกลาวอยางนี้.    บทวา 
ปาณิภิ  ไดแก  ดวยมือทั้งสอง.  บทวา   อคฺยายตนมาหร ี  ความวา ไดนํา 
มาสูโรงพิธีบูชาไฟของตน.  บทวา  วิกปฺเปตฺวา  ไดแก  ผาตัดแลว.  ปาฐะเปน 
วิกนฺเตตฺวา  ดังนี้ก็มี.   ยังมีปาฐะเหลืออยูบทหน่ึงคือบทวา   ขาทึ. 
         บทวา   อหาสิ    เม    ความวา  พอขาพเจาวางมะมวงลงท่ีปลายลิ้น 
เทาน้ัน    รสแหงมะมวงสุกนั้น  แผไปตลอดเสนเอ็น รับรสทั้ง ๗ พัน จนบําบัด 
ความหิวและความระหายของขาพเจาได.    บทวา    อเปตทรโถ    ความวา 
มีความกระวนกระวายทางกายและใจปราศไปแลว.   เพราะวา  ผลมะมวงสุกนั้น  
กําจัดความกระวนกระวายของขาพเจาได   เหมือนบริโภคโภชนะอันมีรสดี. 
บทวา  พยนฺตีภูโต  ความวา  ผลมะมวงนั้นเกิดหมดไป  อธิบายวา  เปนผูมี 
ผลมะมวงสุกสิ้นไปแลว.  
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         บทวา  ทุกฺขกฺขโม   ความวา   ประกอบไปดวยความทุกขอันไมนา 
ชื่นใจ คือดวยความทนทรมานกาย   และความทนทรมานจิต.   พระดาบสแสดง 
ความหมายวา     ก็เพราะขาพเจาไมถึงความยินดี     แมเล็กนอยในผลกลวยและ 
ผลขนุนเปนตน   อยางอ่ืน   ผลกลวย  ผลขนุนทั้งหมด  พอขาพเจาวางแตะล้ิน 
ก็สําเร็จความอ่ิมทันที   (คือเมื่อไมอยากกิน).     บทวา    โสสิตฺวา   ความวา 
เพราะซูบผอมเนื่องจากอดอาหาร.  บทวา  ต  มม ความวา  ผลมะมวงสุกนั้น 
(คงจักนําความตาย)    มาแกขาพเจา.    บทวา   ยสฺส   ความวา   ผลมะมวงใด 
พึงมี   คือ   ผลมะมวงยอมมี.   ทานอธิบายวา   ผลาผลอันใดไดยังประโยชนให 
สําเร็จแกขาพเจา.  บทวา  วุยฺหมาน  ความวา  กําลังลอยมาในหวงน้ํา กลาวคือ 
ลํานํ้า   อันมกีระแสทังลึกทั้งกวาง.   อธิบายวา  ขาพเจาเก็บผลมะมวงสุกข้ึนจาก 
ทะเลน้ัน    ขาพเจาเขาใจวา  ผลมะมวงสุกนั้นคงนําความตายมาใหขาพเจา  เพราะ 
เมื่อขาพเจาไมไดผลมะมวงสุกนั้น  ชวิีตคงจักไมเปนไปได.  บทวา อุปวสาม ิ
ความวา  ขาพเจาถูกความหิวระหายเบียดเบียนแลวจึงตองอยู   ในที่นี้.    บทวา 
รนฺม  ปฏินิสนิฺโนสฺมิ     ความวา  ขาพเจาน่ังอยูเฉพาะแมน้ําอันนารื่นรมย. 
บทวา ปุถุโลมายุตา ปุถู  ความวา   แมน้ํานี้กวางใหญไพบูลย  อันปลาโลมา 
ใหญอยูอาศัย  อธิบายวา  สถานที่เชนนี้   นาจะเปนสถานที่ผาสุกสําหรับขาพเจา  
         บทวา   อปาลยินี  แปลวา  ไมหนีไป.  พระดาบสเรียกเทพยดานั้นวา 
มม สมมฺุขา   ิเต  ขาแตทานผูยืนอยูเฉพาะหนาแหงเรา.  ปาฐะวา อปลามินี 
ดังน้ีก็มี. อธิบายวา มีสรีระรางกายหาตําหนิมิไดดังทองท่ีไลมลทินโทษออกแลว.  
บทวา   กิสฺส   วา   ความวา  พระดาบสถามวา หรือทานมาในท่ีนี้ดวยเหตุไร.  
บทวา    รูปปฏฏปฺลมตฺถีว    ความวา   มีรูปรางเกลี้ยงเกลาดังแผนทองใบ.  
บทวา   พยคฺฆีว   ความวา   ดูดุจพยัคฆราชหนุมงามแชมชอย   ดวยทาทาง 
เยื้องกราย.  บทวา  เทวาน  ไดแก  เทวดาชั้นกามาพจรสวรรคทั้ง ๖.  บทวา  
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ยา  วา  มนุสสฺโลกสฺมึ   ความวา  หรือสตรีมีรูปรางในมนุษยโลกเหลาใด. 
บทวา  รูเปนนฺวาคติตฺถิโย  ไดแก  สตรผูีสมบูรณดวยรูปสมบัติ. 
         บทวา นตฺถิ  ความวา  โดยที่ตนมุงจะสรรเสริญเทพธิดา  พระดาบส 
จึงกลาวอยางนี้. ก็พระดาบสน้ันมีความมุงหมายวา (เทพนารี และสตรีทั้งหลาย 
เหลาน้ัน) ไมมีที่จะเสมอเหมือนทานดวยรูป. บทวา คนฺธพฺพมานุเส ความวา 
ในหมูคนธรรพและมนุษยโลก    ซึ่งอาศัยกลิ่นหอมท่ีรากเปนตน      ประพรม. 
บทวา  จารุปุพฺพงฺคี   ความวา  ผูประกอบไปดวยอวัยวะ  ตะโพก    ขาออน 
งามดังทอง.  บทวา   นามฺจ   พนฺธเว   ความวา  พระดาบสกลาววาทาน 
โปรดบอก   นามโคตรและเผาพันธุของตน   แกขาพเจาเถิด. 
         ลําดับนั้น    นางเทพธิดาไดกลาวคาถา ๘ คาถา  ความวา 
                ดูกอนพราหมณดาบส  ทานน่ังอยู  เฉพาะแมน้ํา 
         โกสิกิคงคาอันนารื่นรมยใด   โกสิกิคงคานั้น   มีกระแส 
         อันเชี่ยว  เปนหวงนํ้าใหญ   ขาพเจาสิงสถิตอยูในวิมาน 
         อันต้ังอยูที่แมน้ําน้ัน. 
                มลีําหวย   และลําธาร  ไหลมาจากเขาหลายแหง 
         เกลื่อนกลนไปดวยหมูไมนานาพรรณ       ยอมไหลตรง 
         มารวมอยูที่ขาพเจาท้ังน้ัน. 
                ใชแตเทาน้ัน  ยังมีน้ําท่ีไหลมาจากปา  มกีระแส 
         ไหลเชีย่ว  สีเขียวปด อีกมากหลาย และน้ําท่ีพวกนาค 
         กระทําใหมีสีวิจิตรตาง ๆ   ยอมไหลมาตามกระแสนํ้า. 
                แมน้ําเหลาน้ัน   ยอมพัดเอาผลมะมวงผลชมพู 
         ผลขนุนสํามะลอ  ผลกระทุม  ผลตาล และผลมะเด่ือ 
         เปนอันมาก   มาเนือง  ๆ.  
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                ผลไมชนิดใดชนิดหน่ึง  ทีฝ่งท้ังสอรตกลงในน้ํา 
         แลว   ผลไมนั้นยอมเปนไปในอํานาจ  แหงกระแสน้ํา 
         ของขาพเจา  โดยไมตองสงสัย. 
                ดูกอนทานผูเปนปราชญ มีปญญามาก ผูเปนใหญ 
         กวานรชน    ทานรูอยางน้ีแลวจงฟงขาพเจา     ทานอยา 
         พอใจความเกี่ยวเกาะดวยตัณหาอยางน้ีเลย    จงเลิกคิด 
         เสียเถิด. 
                ดูกอนพระราชฤาษี    ผูยังรัฐใหเจริญ     ขาพเจา 
         ไมเขาใจวาทานจะเจริญรุงเรืองไปไดอยางไร   เมื่อทาน 
         ซูบผอมรอความตายอยู. 
                พรหม  คนธรรพ  เทวดา  และฤาษีทั้งหลาย ใน 
         โลกนี้  ผูมีตนอันสํารวมแลว   เรอืงตบะ  เริม่ต้ังความ 
         เพียร ผูเรืองยศ ยอมรูความท่ีทานตกอยูในอํานาจแหง 
         ตัณหา  อยางไมตองสงสัยเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  โกสิกึ   ความวา ดูกอนพราหมณดาบส 
ทานน่ังอยูเฉพาะแมน้ําโกสิกิคงคา  อันรื่นรมยใด.  บทวา   ภูสาลยา  วุตฺถา 
ความวา      ขาพเจาอาศัยอยูที่แมน้ํานั้น       ซึ่งมีกระแสอันเชี่ยว    ประกอบดวย 
หวงนํ้าใหญ.  อธิบายวา  ขาพเจาสิงอยูที่วิมานอันต้ังอยูที่แมน้ําคงคา.    บทวา 
วรวาริวโหฆวา  ความวา    มีน้ําไหลเชีย่วประกอบดวยหวงนํ้าใหญ.   บทวา 
สมฺมขุา   ความวา   เทพยดาแสดงวาหวยละหานลําธารเขา   มีประการดังกลาว 
แลว  ยอมบายหนาพรอมมายังเรา   เราเปนประธานของแมน้ําทั้งหลายเหลาน้ัน. 
         บทวา   อภิสนฺทนฺติ   แปลวา   ยอมไหลไป.  อธิบายวา   นทีธาร 
ทั้งหลายอันไหลมาจากที่นั้น   ๆ ยอมเขาไปสูเรา  คือแมน้ําโกสิกิคงคาส้ิน.  บทวา  
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วนโตทา  ความวา  ใชแตหวยละหาน   ลําธาร  เขา  เทาน้ันก็หามิได  ที่แท 
น้ําท่ีบามาจากปา  คือนํ้าท่ีไหลมาจากปาน้ันเปนอันมาก   ยอมไหลไป.   บทวา 
นีลวาริวหินธฺรา  ความวา  ทรงไวซึ่งหวงน้ํา กลาวคือกระแสนํ้าอันประกอบ 
ดวยนํ้าสีเขียว  ดังสีแกวมณี.  บทวา นาคจิตฺโตหา ความวา  น้ําอันประกอบ 
ดวยนํ้า กลาวคือสี อันนาคทั้งหลายการทําใหวิจิตรก็ดี. บทวา วารินา ความวา 
นางเทพธิดาแสดงวา  แทจริงแมน้ําท้ังหลาย  จํานวนมากเห็นปานนี้   ยอมไหล 
ไปตามกระแสนํ้าคือยังเราใหเต็มบริบูรณดวยนํ้าทีเดียว.   บทวา   ตา   ไดแก 
แมน้ําทั้งหลายเหลาน้ัน.     บทวา  อาวหนฺติ  ความวา  แมน้ําท้ังหลายเหลาน้ัน 
ยอมพัดพาผลมะมวงเปนตนเหลาน้ันเขามา.   ก็บทท้ังหลายเหลาน้ีทั้งหมด   เปน 
ปฐมาวิภัติ   ลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.  อีกอยางหนึ่ง บทวา ตา เปนทุติยา- 
วิภัตติ  พหุวจนะ. 
         บทวา   อาวหนฺติ    ความวา แมน้ําเหลาน้ันยอมพัดพาผลมะมวง 
เปนตนเหลานี้เขามา  อธิบายวา   และผลมะมวงเปนตน    อันถกูพัดไปอยางนี้ 
ยอมเขาไปสูกระแสของเรา.  บทวา โสตสฺส  ความวา ผลไมชนิดใดหลนจาก 
ตนไม  ที่เกิดอยู  ณ ริมฝงท้ังสองขาง  ลอยไปในน้ํา    ผลไมชนดินั้นทั้งหมด 
เปนอันเขาถึงอํานาจแหงกระแสนํ้าของเราทีเดียว   ไมมีขอสงสัยในเรื่องนี้. 
เทพธิดาน้ันบอกเหตุที่ผลมะมวงสุกนั้นลอยมาตามกระแสนํ้าอยางนี้. บททั้งสอง 
คือ เมธาวี  ปุถุปฺา เปนอาลปนะ. (คําเรียกรอง) ทั้งน้ัน. บทวา มา โรจย 
ความวา  ทานอยาพอใจความเก่ียวเกาะดวยตัณหาอยางนี้เลย.  บทวา  ปฏิเสธ  
แปลวา  จงหามเสียเถิด.  บทวา  ต  ความวา   นางเทพธิดากลาวสอนพระราชา. 
บทวา  วุทฺธว  ไดแก  ความเจริญดวยปญญา  คือความเปนบัณฑิต.  บทวา 
รฏาภิวฑฺฒน แปลวา  ทานราชฤาษีผูยังรัฐมณฑลใหเจริญ.  บทวา  อาจย- 
มาโน   ความวา   ทานจงกออัตภาพ  คือเจริญดวยเน้ือและเลือด   เปนหนุม  
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แนนเถิด. นางเทพธิดาเรียกพระดาบสน้ันวา ราชิสิ (ทานราชฤาษี) ทานกลาว- 
อธิบายไววา ทานยังเปนหนุม แตซูบผอมเพราะอดอาหาร  หวังจะไดความตาย 
เพราะโลภในมะมวง   เราหาสําคัญความเปนบัณฑิตเชนนี้ของทานไม.    บทวา 
ตสฺส    ความวา    บุคคลใดเปนผูตกอยูในอํานาจแหงตัณหา    ยอมรูความท่ี 
บุคคลน้ันเปนผูตกอยูในอํานาจแหงตัณหา  โดยไมตองสงสัย. 
         เมื่อนทีเทพธิดา จะใหดาบสน้ันเกิดความสังเวชจึงกลาวอยางนี้วา 
พรหมผูที่ถึงการนับวาเปนบิดา  คนธรรพพรอมท้ังกามาวรเทพยดา   และฤาษี 
ผูมีจักษุทิพยดังที่กลาวมาแลว     ยอมรูความท่ีบุคคลน้ันเปนผูตกอยูในอํานาจ 
ตัณหาโดยไมตองสงสัย   แตขอท่ีทานผูมีฤทธิ์เหลาน้ันรูวา  ดาบสชื่อโนนเปนผู 
ตกอยูในอํานาจของตัณหาดังน้ี   ไมนาอัศจรรย    ถึงปริจาริกชนของฤาษีผูเริ่ม 
ดังความเพียร  ผูยงยศเหลาน้ัน  ก็จะรูเพราะฟงคําของชนเหลานั้นพูดกันอยูอีก 
เพราะข้ึนชื่อวา  ความลับของบุคคลผูทําความชั่ว  ยอมไมมี. 
         ลําดับนั้น     พระดาบสไดกลาวคาถา  ๔  คาถา  ความวา 
                บาปยอมไมเจริญแกนรชน  ผูรูจักศีล  และความ 
         ไมเท่ียง    ดํารงอยูเหมือนเราฉะนั้น    ซึ่งรูธรรมทั้งปวง 
         รูความสลายและความจุติแหงชีวิต     ถานระนั้นไมคิด 
         ฆาบุคคลอ่ืนผูมีความสุข. 
                ดูกอนทานผูอันหมูฤาษีรูกนัทั่วแลว   ทานเปนผู 
         อันชนผูลอยบาปรูแจงแลววา      เปนผูเกื้อกูลแกโลก 
         แตตองปรารถนาบาปกรรมแกตน เพราะใชคําบริภาษ 
         อันไมประเสริฐไพเราะ.  
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                ดูกอนทานผูมีตะโพกอันผ่ึงผาย ถาเราจักตายอยู 
         ที่ริมฝงนํ้าของทาน   เมื่อเราตายไปแลว   ความติเตียน 
         ก็จักมาถึงทานโดยไมตองสงสัย. 
                ดูกอนทานผูมีสะเอวอันกลมกลึง     เพราะฉะน้ัน 
         แล  ทานจงรักษาบาปกรรมไวเถิด     อยาใหคนทั้งปวง 
         ติเตียนทานไดในภายหลัง   ในเมือ่เราตายไปแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอว  วิทิตฺวา ความวา ขาพเจารูจักศีล 
และความไมเที่ยงฉันใด  บาปยอมไมพอกพูน  คือไมเจริญแกนระผูรูแลวดํารง 
อยูฉันนั้น.  บทวา วิทู ไดแก ผูรูแจง.  บทวา สพฺพธมฺม ไดแก  สุจริตธรรม 
ทุกอยาง. เพราะในคาถาน้ี  สุจริตธรรมสามอยาง  ประสงคเอาเปนสรรพธรรม. 
บทวา วิทฺธสน ไดแก  ความดับ. บทวา จวน ไดแก จุติ. บทวา ชวีิตสฺส 
ไดแก   อายุ.  ทานกลาวอธิบายไววา    บาปยอมไมพอกพูน    คือไมเจริญแก 
พระผูเปนบัณฑิต    รูแจงแลวดํารงอยูอยางนี้    คือรูแจงซ่ึงสุจริตธรรมท้ังปวง 
และความไมเที่ยงแหงชีวิต. 
         บทวา  สเจ  น  เจเตติ  วธาย  ตสฺส  ความวา ถานระน้ันไมคิด 
คือ  ไมดําริเพ่ือจะฆาบุคคลอ่ืนผูถึงความสุข   ไดแก  ไมยังบุคคลอ่ืน  หรือแม 
ทรัพยมรดกของเขาใหพินาศ  ก็ขาพเจาไมคิดเพ่ือจะฆาใคร ๆ  นั่งคอยดูแมน้ํา 
ทําความอาลัยในมะมวงสุกอยางเดียว    ทานตรวจดู    ไดเห็นอกุศลกรรมอะไร 
ของขาพเจาบางเลา ?  บทวา    อิสิปูคสมฺาเต    ความวา   ผูอันหมูฤาษี 
รูทั่วแลวดวยดี  คืออันฤาษีทั้งหลายรับรูแลว.  บทวา  เอว  โลกยฺา ความวา 
ทานเปนผูอันชนผูลอยบาปรูทั่วแลวอยางนี้วา เปนผูเกื้อกูลแกโลก. บทวา สติ 
นี้  เปนอาลปนะเรียกขานวา  ดูกอนทานผูสวยงาม เลอโฉม.   บทวา  อนริย  
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ปริสภาเส  ความวา  ประกอบไปดวยคําบริภาษ   อันไมงดงาม    เปนตนวา 
รําเลิกถึงบิดามารดาของเขา.   บทวา   ชิคึสติ   ความวา  แมเมื่อบาปในตัวของ 
ขาพเจาไมมีอยูเลย   ทานก็มาบริภาษขาพเจาถึงอยางนี้   ทั้งเพงเล็งความตายตอ 
ขาพเจา   ชื่อวาใฝแสวงหาบาปกรรม   ทําใหเกิดข้ึนแกตน. 
         บทวา  ตีเร เต ความวา ที่ริมฝงนํ้าของทาน.  บทวา  ปุถุสุสฺโสณิ 
ความวา  ประกอบไปดวยตะโพก  อันงดงาม  ผ่ึงผาย.  บทวา เปเต  ความวา 
เมื่อขาพเจาตายไปสูปรโลกแลว   เพราะไมไดผลมะมวงสุก. บทวา ปกฺวกฺขาสิ 
ความวา ชนทั้งปวงอยากลาวราย  ดาวา  ติเตียน  นนิทา.  ปาฐะวา  ปกฺขตฺถาสิ 
ดังน้ีก็มี. 
         นางเทพธิดาไดฟงดังน้ัน    จึงกลาวคาถา ๕ คาถา  ความวา 
                เหตุนั้นขาพเจาทราบแลว  ทานจงอดกล้ันไวกอน 
         ขาพเจาจะยอมตน  และใหมะมวงแกทาน   เพราะทาน 
         ละกามคุณท่ีละไดยาก    แลวต้ังไวซึ่งความสงบ    และ 
         สุจริตธรรม. 
                บคุคลใดละสังโยชนในกอนได    แลวภายหลัง 
         มาต้ังอยูในสังโยชน   ประพฤติอธรรมอยู   บาปยอม 
         เจริญแกบุคคลนั้น. 
                มาเถิด  ขาพเจา   จะนําทานไปยังสวนมะมวง 
         ทานจงเปนผูมีความขวนขวายนอยโดยสวนเดียวเถิด 
         ขาพเจาจักนําทานไปในสวนมะมวงอันรมเยน็ ทานจง 
         เปนผูไมขวนขวายอยูเถิด.  
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                ดูกอนทานผูปราบปรามขาศึก   สวนนัน้เกลื่อน- 
         กลนไปดวยหมูนก   ที่มัวเมาอยูในรสดอกไม      มีนก  
         กระเรยีน   นกยูง   นกเขา   ซึ่งมีสรอยคออนันาชม  มี  
         หมูหงสสงเสียงรองขรม    ฝูงนกดุเหวาท่ีรองปลุกสัตว          
         ทั้งหลายอยูในสวนมะมวงน้ัน. 
                ผลมะมวง ในสวนน้ัน  ดกเปนพวง ๆ ดุจฟอนฟาง 
         ปลายกิ่งหอยโนมลงมา  มีทั้งตนคํา ตนสน ตนกระทุม 
         และผลตาลสุกหอยอยูเรียงราย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อฺาตเมต  ความวา  เหตุที่ทานอางวา 
ความครหาจักมีแกทาน    กลาวอางไวเพ่ือตองการผลมะมวงสุกนั้น      ขาพเจา 
ทราบแลว.  บทวา  อวิสยฺหสาหิ  ความวา  ข้ึนชื่อวาพระราชาท้ังหลายยอม 
อดกลั้นสิ่งท่ีอดกลั้นไดยาก    ดวยเหตุนั้น    นางเทพธิดาเมื่อปรารภถึงเหตุนั้น 
จึงกลาวอยางนี้.  บทวา  อตฺตาน    ความวา  เมื่อขาพเจาโอบอุมทานพาไปสู 
สวนมะมวง   ชื่อวายอมถวายตนแกทาน    และจะถวายผลมะมวงสุกนั้นแกทาน 
ดวย. บทวา กามคุเณ ไดแก  วัตถุกามทั้งหลาย   อันประดับดวยกาญจนมาลา 
และเศวตฉัตร. 
         บทวา  สนฺติฺจ  ธมมฺฺจ ไดแก ศีลกลาวคือสันติอันยังความทุศีล 
ใหสงบระงับ   และสุจริตธรรม.  บทวา   อธิฏ ิโตสิ   ความวา   ทานเปนผู 
เขาถึงคุณธรรมเหลาน้ี   และเปนผูต้ังม่ันอยูในคุณธรรมเหลาน้ี. บทวา ปุพฺพ-  
สโยค  ไดแก    ขอผูกพันอันมีในกอน.   บทวา   ปจฺฉาสโยชเน   ไดแก 
ขอผูกพันอันมีในภายหลัง.    ทานอธิบายไวดังนี้    ดูกอนดาบสผูเจริญ   ผูใด 
สละสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ  แลวติดในรสตัณหาเพียงแคผลมะมวงสุกไมคํานึง  
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ถึงลมและแดด  สูนั่งซบเซาอยูที่ชายฝงนํ้า  ผูนั้นขามมหาสมุทรได  ก็เปนเชน 
กับบุคคลผูจมลงในท่ีสุดฝง  บุคคลใดเปนผูตกอยูในอํานาจรสตัณหา  ประพฤติ 
อธรรมอยางเดียว    บาปซ่ึงกระทําดวยอํานาจรสตัณหา  ยอมเพ่ิมแกบุคคลน้ัน  
นางเทพธิดานั้นกลาวตําหนิดาบสอยางนี้ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  กาม  อปฺโปสฺสุโก ภว ความวา ทานตองเปนผูไมมีอาลัย 
อยูที่สวนมะมวง  โดยสวนเดียวเถิด.  บทวา  ตสฺมึ  ความวา ขาพเจาจักเปนผู 
นําทานไปที่สวนมะมวงอันเยือกเย็นน้ัน.  บทวา ต ความวา   เมื่อนางเทพธิดา 
กลาวอยางนี้แลว   จึงอุมดาบสข้ึนนอนแนบอก    เหาะไปในอากาศ   เห็นทพิ- 
อัมพวันอันมีปริมณฑลได ๓ โยชน  และไดสดับเสียงแหงสกุณปกษี    แลวจึง 
บอกแกดาบส  กลาวอยางนี้วา ต เปนตน.  บทวา ปุปฺผรสมตฺเตหิ  ความวา 
มัวเมาดวยรสแหงปุปผชาติ. 
         บทวา  วงฺกงฺเคภิ    ความวาสวนอัมพวันนั้น   เซ็งแซไปดวยฝูงนก 
ทั้งหลาย ตัวมีคออันคด   และบัดนี้เมื่อนางเทพธิดา    จะบอกชื่อนกเหลาน้ัน 
จึงกลาวคํามีอาทิวา   โกฺจา  (นกกระเรียน) ดังน้ี. บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา 
ทิวิยา แปลวา อันเปนทิพย.  บทวา โกยฏ ิมธุสาลิยา ความวา  นางเทพธิดา 
แสดงวา    ทพิสกุณปกษีเหลาน้ีคือ    (นกกระเรียน  นกยูง   นกเขา   และนก 
ขุนทอง)  ซึ่งมีสรอยคออันนาชม ยอมอยูในสวนอัมพวันนี้.  บทวา  กุชฺชิตา 
หสูปเคภิ  ความวา  มีฝูงหงสขันคู   สงเสียงรองระงม.   บทวา   โกกิเลตฺถ 
ปโพธเร ความวา นกดุเหวาทั้งหลาย  อยูในสวนอัมพวันนั้น  กูกองรองปลุก 
สัตวทั้งหลายใหต่ืนอยู.  บทวา  อมฺเพตฺถ  ความวา  มีตนมะมวง อยูในสวน 
อัมพวันนั้น.  บทวา  วิปฺปสูนคฺคา  ความวา  ปลายกิง่โนมนอมลง    เพราะ 
เต็มไปดวยพวงผล.  
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บทวา   ปลาลขลสนฺนิภา   ความวา    มีผลดกเชนกับ    ฟอนฟาง 
ขาวสาลี  เพราะสั่งสมไปดวยชอเเละดอก.  บทวา  ปกฺกตาลวิลมฺพิโน  ความ 
วา  นางเทพธิดาพรรณนาถึงสวนอัมพวันวา  มีผลตาลสุกหอยยอยอยูไสว  และ 
ตนไมเห็นปานนี้   มีอยูในสวนอัมพวันนี้. 
         ก็แหละครั้นนางเทพธิดาพรรณนาแลว    พาพระดาบสมาในสวนอัมพ- 
วัน   แลวส่ังวา     ทานโปรดขบฉันผลมะมวงทั้งหลาย    ยังความอยากของตน 
ใหเต็มบริบูรณ    ในสวนอัมพวันนี้  แลวหลีกไป  ครั้นพระดาบส  ขบฉันผล 
มะมวงจนอ่ิมสมอยากแลว   พักผอนแลว   จึงเท่ียวไปในสวนอัมพวัน    พบเห็น 
เปรตน้ันกําลังเสวยทุกข   (แต)  ไมสามารถจะพูดอะไรได   แตเมื่อพระอาทิตย 
อัสดงแลว     เห็นเปรตนั้น    มีหญิงฟอนแวดลอมบําเรอ   เสวยทิพยสมบัติอยู 
จึงกลาวคาถา   ๓   คาถา   ความวา 
                 ทานทรงทิพมาลา     ผาโพกศีรษะ   และเครื่อง 
         อาภรณลวนแตเปนทิพย   มีทองตนแขน   ลูบไลดวย 
         จุรณจันทน กลางคืนมีหญิง๑๖,๐๐๐คน เปนปริจาริกา 
         บําเรอทานอยู  แตกลางวันตองเสวยทุกขเวทนา. 
                หญิงเหลาน้ีไดเปนปริจาริกาของทาน     มีถึง 
         ๑๖,๐๐๐นาง ทานมีอานุภาพมากอยางน้ี ไมเคยมีใน 
         มนุษยโลก  นาขนพองสยองเกลา. 
               ในปุริมภพ  ทานทาบาปกรรมอะไรไว  จึงตอง 
         นําทุกขเวทนามาสูตน ทานทํากรรมอะไรไวในมนุษย- 
         โลก   จงึตองเค้ียวกินเน้ือหลังของตนเองในบัดน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มาล ี แปลวา  ผูทรงมาลาทิพย.  บทวา 
ติรีฏิ  แปลวา   ผูทรงผาโพกอันเปนทิพย.   บทวา   กายุรี  แปลวา  ประดับ  
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อาภรณลวนเปนทิพย.  บทวา  องฺคที   ความวา  ประกอบดวยกําไลมือ  และ 
แขนอันเปนทิพย.  บทวา  จนฺทนุสฺสโท  ความวา มีรางกายไลทาดวยจันทน 
อันเปนทิพย.    บทวา   ทวิา    ความวา    แตในเวลากลางวันตองเสวยมหา- 
ทุกขเวทนา.  บทวา ยา เตมา ตัดบทเปน ยา เต  อมิา แปลวา หญิงเหลาน้ี. 
บทวา  อพฺภูโต  ความวา  ไมเคยมีเลยในมนุษยโลก.   บทวา   โลมหสโน 
ความวา  ชนเหลาใดเห็นทาน  ขนของคนเหลาน้ันยอมชูชัน.  บทวา  ปุพฺเพ 
ไดแก   ในภพกอน.  บทวา  อตฺตทุกฺขาวห  ความวา  เปนเหตุนําทุกขเวทนา 
มาสูตน.    บทวา   มนุสฺเสสุ   ความวา   ทานทํากรรมอะไรไวในมนุษยโลก 
จึงตองมาเคี้ยวกินเนื้อหลังของตนในบัดนี้. 
         เปรตจําพระดาบสได   จึงทูลวา   พระองคคงจําขาพระพุทธเจาไมได 
ขาพระพุทธเจา   คือผูที่ไดเปนปุโรหิตของพระองค   ขาพระพุทธเจาตองเสวย 
ความสุขในกลางคืนนี้   เพราะผลแหงอุโบสถกึ่งหนึ่งท่ีตนไดทํามา  เพราะอาศัย 
พระองค     แตที่ไดเสวยทุกขเวทนาในเวลากลางวัน    เพราะผลแหงบาปกรรม 
ที่ทําไวแลวเหมือนกัน  แทจริง  ขาพระพุทธเจา    อันพระองคทรงตั้งไวใน 
ตําแหนงผูพิพากษา ไดชําระคดีโดยอยุติธรรมรับสินบน  ขูดเลือดเนื้อประชาชน 
ทางเบ้ืองหลัง   เพราะผลแหงกรรมท่ีทําไวนั้น    ตอนกลางวัน  ขาพระพุทธเจา 
จึงไดเสวยทุกขเวทนาน้ี    แลวกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                ขาพเจาเรียนจบไตรเพท     หมกมุนอยูในกาม 
         ทั้งหลาย ไดประพฤติเพ่ือความฉิบหายมใิชประโยชน  
         แกชนเหลาอื่น  ตลอดกาลนาน. 
                บคุคลใดเปนผูขูดเลือดเนื้อผูอื่น  บุคคลนั้นยอม 
         ตองควักเน้ือของตนกิน    เชนเดียวกับขาพระพุทธเจา 
         กินเน้ือหลังของตนอยูจนทุกวันนี้.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อชฺเฌนานิ ไดแก   พระเวทยทั้งหลาย. 
บทวา ปฏิคฺคยฺห  ความวา  เลาเรียนทรงจํา.   บทวา  อจรึ  ไดแก  ปฏิบัติ 
แลว.    บทวา   อหิตายห  ความวา   ขาพระพุทธเจาไดปฏิบัติความฉิบหาย 
มิใชประโยชน.  บทวา  โย  ปฏ ิมสิโก  ความวา บุคคลใดกินเนื้อหลังของ 
คนอ่ืน  ยอมเปนผูยุยง  สอเสียด.  บทวา อุกฺกจฺจ แปลวา ตองลวง-ตองควัก. 
         ก็แลครัน้เปรตกราบทูลอยางน้ีแลว   จึงทูลถามพระดาบสวา  พระองค 
เสด็จมาในท่ีนี้ไดอยางไร  ?     พระดาบสเลาเรื่องทั้งหมดใหฟงโดยพิสดาร. 
เปรตทูลถามอีกวา  ก็บัดนี้พระองคจะประทับอยูในที่นี้ตอไป   หรือจักเสด็จไป 
ที่อ่ืน ?  พระดาบสตรัสตอบวา  เราหาอยูไม   จักกลับไปสูอาศรมบทน่ันเทียว. 
เปรตทูลวา  ดีละพระเจาขา   ขาพระพุทธเจาจักบํารุงพระองคดวยผลมะมวงสุก 
เปนประจํา  แลวนําพระดาบสไปในอาศรมบท   ดวยอานุภาพของตน   ทูลขอ 
ปฏิญญาวา     ขอพระองคอยาไดมีความกระสัน    ประทับอยูในที่นี้เถิด    แลว 
ทูลลาไป   ต้ังแตนั้นมา   เปรตน้ันก็บํารุงพระดาบสดวยผลมะมวงสุกเปนนิตย. 
พระดาบสเม่ือไดฉันผลมะมวงสุกนั้น    ก็กระทํากสิณบริกรรม     ยังฌานและ 
อภิญญาใหบังเกิด  แลวไดเปนผูมีพรหมโลกเปนท่ีไปในเบื้องหนา. 
         พระบรมศาสดา ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแกอุบาสกอุบาสิกา 
ทั้งหลายแลว   ทรงประกาศอริยสัจธรรม  ในที่สุดแหงอริยสัจเทศนา  บางพวก 
ไดเปนพระโสดาบัน      บางพวกไดเปนพระสกทาคามี    บางพวกไดเปนพระ- 
อนาคามี  ทรงประชุมชาดกวา นางเทพธิดาในครั้งน้ัน   ไดมาเปน  นางอุบล 
วรรณา  สวน ดาบส ไดมาเปน เราผูตถาคต  ฉะนี้แล. 
                           จบอรรถกถากิงฉันทชาดก  
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                          ๒.  ภุมภชาดก 
 
                     วาดวยโทษของสุรา  
 
                [๒๒๙๒]  (พระเจาสัพพมิตตตรัสถามวา)  ทานเปน 
         ใคร   มาจากไตรทิพยหรือ       จงึเปลงรัศมีสวางไสว 
         อยูในนภากาศ       เหมือนพระจนัทรสองสวางในยาม 
         รัตติกาล    ฉะนั้น       รัศมีแผซานออกจากตัวทานดุจ 
         สายฟาแลบในเวหาสฉะน้ัน. 
                ทานเหยียบลมหนาวในอากาศได  เดินและยืน 
         ในอากาศได  ฤทธิ์ของเทวดาท้ังหลาย  ผูไมตองเดิน 
         ทางไกล   ทานทําใหเปนที่ต้ัง และใหเจริญดีแลวเปน 
         ไฉน ? 
                ทานเปนใคร มายืนอยูในอากาศ รองขายหมอ 
         อยู หรอืวาหมอของทานน้ีใชประโยชนอะไรได ดูกอน 
         พราหมณ ขอทานจงบอกเนื้อความน้ันแกขาพเจาเถิด. 
                [๒๒๙๓]  (ทาวสักกเทวราชตรัสวา)  หมอใบน้ีมใิช 
         หมอเนยใส    มิใชหมอน้ํามัน    มิใชหมอน้ําผ้ึง    โทษ 
         ของหมอใบน้ี      มอียูมิใชนอย     ทานจงฟงโทษเปน 
         อันมากท่ีมีอยูในหมอใบน้ี. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว    เดินโซเซตกลงไปยัง 
         บอ  ถํ้า  หลุมน้ําครํา  และหลุมโสโครก    พึงบริโภค  
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         ของที่ไมควรบริโภคแมมากได     ทานจงซ้ือหมอใบน้ี 
         ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดน้ัน. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว    ไมมีกฎเกณฑในใจ 
         เท่ียวหยําเปไป    เหมือนโคกินกากสุราฉะนั้น     เปน 
         เหมือนขาดท่ีพักพิง  ยอมฟอนราํได  ขับรองได  ทาน 
         จงซ้ือหมอใบน้ี  ซงึเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดนี้แลว แกผาเปลือยกาย เท่ียว 
         ไปตามตรอก   ตามน้ัน   ในบานเหมือนชีเปลอืย    มี  
         จิตลุมหลง  นอนต่ืนสาย  ทานจงซื้อหมอใบน้ี  ซึ่งเต็ม 
         ไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว    ลุกขึ้นโซเซ    โคลง 
         ศีรษะ  และยกแขนขึ้นรายรํา  เหมือนหุนรปูไมฉะนั้น 
         ทานจงซ้ือหมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว       นอนจนถูกไฟไหม 
         และกนิอาหารที่เหลือเดนสุนัขได   ยอมถึงการถูกจอง 
         จํา  ถูกฆา  และถึงความเสื่อมแหงโภคะ    ทานจงซื้อ 
         หมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดน้ัน. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว  พูดคําท่ีไมควรพูด  นั่ง 
         พร่ําในที่ประชุม   ปราศจากผาผอน   เลอะเทอะ  นอน 
         จมอยูในอาเจียนของตน  มีแตเรือ่งฉิบหาย  ทานจงซ้ือ 
         หมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดน้ัน.  
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                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว   วางมาดเปนคนสําคัญ  
         นัยนตาขุนขวาง เขาใจวาบานเมอืงเปนของเราคนเดียว 
         พระราชาแมมมีหาสมุทร  ๔  เปนขอบขัณฑสีมา   ก็ไม 
         เสมอเรา   ทานจงซ้ือหมอใบน้ี    ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิด 
         นั้น. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว ถือตัวจัด กอการทะเลาะ 
         วิวาท  ยุยงสอเสียด  มีผิวพรรณนาเกลียด  เปลือยกาย 
         วิ่งไป    อยูอยางนักเลงเกา   ทานจงซ้ือหมอใบน้ี    ซึ่ง 
         เต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                น้ําชนิดน้ี  ทําตระกูลท้ังหลายในโลกน้ีอันมั่งค่ัง 
         บรบิูรณ     มีเงินทองต้ังหลายพัน   ใหขาดทายาทได 
         ทานจงซ้ือหมอใบน้ีซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                ขาวเปลือก  ทรพัยสินเงินทอง  ไรนา  โค  กระบือ 
         ในสกุลใดยอมพินาศไป ตระกูลท่ีมั่งมีทั้งหลายขาดสูญ   
         ไป    เพราะด่ืมน้ําชนิดใด     ทานจงซ้ือหมอใบน้ี     ซึ่ง 
         เต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                บรุุษด่ืมน้ําชนิดใดแลว    เปนคนหยาบชา    ดา 
         มารดาบิดาได  แมถึงเปนพอผัวก็พึงหยอกลูกสะใภได 
         ทานจงซ้ือหมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                นารีด่ืมน้ําชนิดใดแลว    กลายเปนคนกักขฬะ 
         หยาบชา  ดาพอผัว  แมผัว และสามีได  แมเปนทาส 
         เปนคนรับใช   ก็ยอมรับเปนสามีของตนได   ทานจง 
         ซื้อหมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 322 

                บรุุษด่ืมน้ําชนิดใดแลว  ฆาสมณะหรือพราหมณ 
         ผูต้ังอยูในธรรมได   พึงไปสูอบายเพราะกรรมนั้นเปน 
         เหตุ  ทานจงซ้ือหมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
         ชนท้ังหลายด่ืมนําชนิดใดแลว    ประพฤติทุจริต 
         ทางกาย  ทางวาจา  หรือทางใจไดยอมไปสูนรกเพราะ 
         ประพฤติทุจริต   ทานจงซ้ือหมอใบน้ี   ซึ่งเต็มไปดวย 
         น้ําชนิดนั้น. 
                ชนทั้งหลายแมยอมสละเงนิเปนอันมาก มาออน- 
         วอนบรุุษใด  ซึ่งไมเคยด่ืมสุรา  ใหพูดเท็จ  ยอมไมได 
         บุรษุน้ันครั้นด่ืมสุราแลว ยอมพูดเหลาะแหละเหลวไหล 
         ได  ทานจงซ้ือหมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดน้ัน. 
                คนรับใช  ด่ืมน้ําชนิดใดแลว   เมื่อถูกเขาใชไป 
         ในกรณียกิจรีบดวน  ถูกซักถามก็ไมรูเน้ือความ  ทาน 
         จงซ้ือหมอใบน้ี   ซึง่เต็มไปดวยนาชนิดนั้น. 
               ชนท้ังหลายด่ืมน้ําชนิดใดแลว  ถึงจะเคยมีความ 
         ละอายใจอยูบาง ก็ยอมจะทําความไมละอายใหปรากฏ 
         ได  ถึงแมจะเปนคนมีปญญา  ก็อดพูดมากไมได  ทาน 
         จงซ้ือหมอใบน้ี   ซึง่เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น. 
                ชนทั้งหลายด่ืมน้ําชนิดใดแลว   นอนคนเดียว 
         ไมมีเพ่ือน    คลายลกูสุกรนอนเดียวดาย   ดวยขาติ 
         กําเนิดอันตํ่าตอยฉะนั้น     อดขาวปลาอาหาร   ยอมถึง 
         การนอนเปนทุกขอยูกับแผนดิน   สิ้นสงาราศรี    และ  
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         ตองครหานินทา  ทานจงซ้ือหมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวย 
         น้ําชนิดนั้น. 
                ชนทั้งหลายด่ืมน้ําชนิดใดแลว ยอมนอนคอตก 
         หาเปนเหมือนโคท่ีถูกลงปฏักฉะนั้นไม  ฤทธิ์สุรายอม 
         ทําใหคนอดทนได  ไมกินขาวกนิน้ํา   ทานจงซ้ือหมอ 
         ใบนี ้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น. 
                มนุษยทั้งหลาย  ยอมเวนด่ืมน้ําชนิดใดอันเปรียบ 
         ดวยงูมพิีษราย    นรชนคนใดเลาควรจะด่ืมน้ําชนิดนั้น  
         อันเปนเชนยาพิษในโลก    ทานจงซ้ือหมอใบนี้   ซึ่งเต็ม 
         ไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                โอรสทั้งหลายของทาวอันธกเวฑะ  ด่ืมสุราแลว 
         พาหญิงไปบําเรออยูที่ฝงสมุทรประหารกันและกันดวย 
         สาก  ทานจงซ้ือหมอใบน้ี   ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                บรุพเทพ  คืออสูรทั้งหลาย   ด่ืมน้ําชนิดใดแลว 
         เมามาย  จนจุติจากไตรทิพย  คือดาวดึงสเทวโลก  ยัง 
         สําคัญตนวาเท่ียง    เปนไปกับดวยอสุรมายา   ดูกอน 
         มหาราชเจา บุรุษผูฉลาดเชนกับพระองค  เมือ่ทราบวา 
         น้ําด่ืมชนิดน้ีเปนน้ําเมา    หาประโยชนมิได    จะด่ืม 
         ทําไม ? 
                ในหมอนี ้ ไมมีเนยขน  หรือน้ําผ้ึง   พระองครู 
         อยางน้ีแลว  จงขายเสีย  ดูกอนทานสัพพมิตต   สิ่ง 
         ที่อยูในหมอนี ้ขาพเจาบอกแกทานแลวตามความเปน 
         จริง   อยางน้ีแหละ.  
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                [๒๒๙๔]  ทานมิใชเปนบิดาหรือมารดาของขาพ- 
         เจา  เปนคนชนิดใดชนิดหน่ึง       ซึ่งเปนผูมุงเกื้อกูล 
         อนุเคราะห   ปรารถนาประโยชนอยางย่ิงแกขาพเจา 
         ขาพเจาจักกระทําตามถอยคําของทานในวันนี้. 
               ขาพเจาจักใหบานสวย  ๕  ตําบล    ทาสี  ๑๐๐ 
         โค ๗๐๐ และรถเทียมดวยมาอาชาไนย ๑๐คัน เหลาน้ี 
         แกทาน  ขอทานผูปรารถนาประโยชน  จงเปนอาจารย  
         ของขาพเจาเถิด. 
                [๒๒๙๕]  ดูกอนพระราชา  ทาสี  บานสวย  โค 
         และรถอันเทียมดวยมาอาชาไนย จงเปนของพระองค  
         ตามเดิมเถิด   ขาพเจาเปนทาวสักกะ   จอมเทพ  ของ 
         ชาวไตรทิพย. 
                พระองคเสวยพระกระยาหาร   เนยใส  และขาว 
         ปายาส  พึงเสวยขนมกุมมาสอันโอชารส  ดูกอนพระ- 
         องคผูเปนจอมประชาชน     ขอพระองคจงทรงยินดีใน 
         ธรรม    ใคร ๆ   ไมติเตียนดวยอาการอยางน้ีแลว   จง 
         เขาถึงซ่ึงสวรรคสถาน. 
                                จบกมุภชาดกที่  ๒  
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                                      อรรถกถากุมภชาดก  

 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ 
หญิง  นักดื่มสุรา    ๕๐๐  คน  ผูเปนสหายของนางวิสาขามหาอุบาสิกา   ตรสั 
พระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  โก   ปาตุราสิ  ดงัน้ี. 
         ไดยินวา    เมื่อเขาประกาศเรื่องมหรสพสุรา    ในพระนครสาวัตถี 
หญิง  ๕๐๐ คนเหลาน้ัน  จัดเตรียมสุรามีรสเขมไว    เพ่ือสามีที่ไปเลนมหรสพ 
แลวปรึกษากันวา   เราทัง้หลายก็จะเลนมหรสพ  ดังนี้แลว   ทกุคนจึงพากันไป 
ยังสํานักของนางวิสาขากลาวชักชวนวา สหายรัก  พวกเราไปเลนมหรสพกันเถิด 
เมื่อนางวิสาขาปฏิเสธวา     มหรสพนีเ้ปนมหรสพสุรา     เราจักไมดื่มสุราเลย 
จึงพากันกลาววา  ทานจงถวายทานแดพระสัมมาสัมพุทธเจาเถิด  พวกเราจักเลน 
มหรสพกัน.    นางวิสาขารับคําวาดีแลว    จึงสงคนไปทูลเชิญพระบรมศาสดา 
ถวายมหาทานแลวถือเอาของหอมและระเบียบเปนอันมาก    หอมลอมดวยหญิง 
เหลาน้ัน     ไปยังพระเชตวันมหาวิหาร    เพ่ือสดับพระธรรมกถา   ในเวลาเย็น. 
ก็หญิงเหลาน้ันดื่มสุราไปพลาง  เดินทางรวมไปกับนางวิสาขา   ยืนดื่มสุราที่ซุม 
ประตู    แลวจึงไดเขาไปยังสํานักพระศาสดาพรอมกับนางวิสาขา.    นางวิสาขา 
ถวายบังคมพระศาสดา   แลวน่ังลง   ณ  สวนขางหน่ึง.   บรรดาหญิงเหลานั้น 
บางพวกก็ฟอนรํา    บางพวกก็คะนองมือคะนองเทา  จนทะเลาะวิวาทกัน   ใน 
สํานักของพระศาสดานั่นเอง    พระบรมศาสดาจึงทรงเปลงพระรัศมี   ออกจาก 
ขนพระโขนงโดยพระประสงคจะใหหญิงเหลาน้ันเกิดความสังเวช หญิงเหลาน้ัน 
ตกใจกลัว   ถูกมรณภัยคุกคาม  ดวยเหตุนั้น     หญิงเหลาน้ันจึงสรางเมา.  พระ-  
ศาสดาทรงอันตรธานหายไปจากบัลลังกที่ประทับ   ทรงยืนอยู   ณ    ยอดสิเนรุ-  
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บรรพต   เปลงพระรัศมีออกจากพระอุณาโลม    เปนประหน่ึงวาไดมีพระจันทร 
และพระอาทิตยอุทัยข้ึนถึงพันดวง. พระศาสดาประทับยืน ณ ยอดสิเนรุบรรพต 
นั่นเอง โดยพระประสงคจะใหหญิงเหลาน้ันเกิดความสังเวช  จึงตรัสพระคาถานี้ 
ความวา 
                ทานท้ังหลายจะมัวราเริง     บันเทิงกันอยูทําไม 
         ในเมื่อโลกกําลังลุกเปนไฟอยูเนืองนิตย  ทานท้ังหลาย 
         อันความมืดมิดหุมหอแลว ยังไมพากันแสวงหาประทีป 
         คือท่ีพ่ึง  (อีกหรือ ?). 
         ในเวลาจบพระคาถา หญิงท้ัง ๕๐๐ เหลาน้ัน ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล 
พระศาสดาเสด็จมาประทับนั่งเหนือพุทธอาสน ใตรมเงาพระคันธกุฎี   ลําดับนั้น  
นางวิสาขา   ถวายบังคมพระศาสดาแลวกราบทูลถามวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
น้ําด่ืมที่ชื่อวาสุราอันเปนเครื่องทําลายหิริโอตตัปปะน้ี    เกิดแลวแตครั้งไร 
พระเจาขา.    เมื่อพระศาสดาจะตรัสบอกแกนาง    จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัส 
ดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัต  เสวยราชสมบัติใน พระนคร- 
พาราณสี มีนายพรานปาผูหน่ึงชื่อวา  สุระ  เปนชาวแควนกาสี  ไดไปสูปา 
หิมพานต    เพ่ือตองการแสวงหาสิ่งของ  ในปาหิมพานตนั้น     มีตนไมตนหนึ่ง 
ลําตนต้ังตรง ที่ฐานสูงประมาณชั่วบุรุษหนึ่งไดแตกออกเปนสามคาคบ  ระหวาง 
คาคบ ๓ แหงของตนไมนั้น  ไดมีโพรงใหญขนาดเทาตุม เมื่อฝนตกก็เต็มไปดวย  
น้ํา ไดมีตนเสมอ  มะขามปอม และเถาพริกไท  ข้ึนลอมรอบตนไมนั้น.  ผลแหง 
ตนไมนั้น   ๆ สุกแลวกห็ลุดออกจากข้ัว  ตกลงไปในโพรงนั้น. ใกลๆ  ตนไมนั้น  
มีขาวสาลีเกิดข้ึนเอง     และนกแขกเตาท้ังหลายมาคาบเอารวงขาวสาลีจากท่ีนั้น  
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แลวก็บินไปจับกินอยูบนตนไมนั้น     เมื่อนกแขกเตาพากันจิกกินอยู   เมลด็ขาว- 
เปลือกก็ดี   เมล็ดขาวสารก็ดี   หลุดหลนลงไปในโพรงนั้น     น้ําในโพรงนั้นถูก 
แสงแดดแผดเผา   ก็เกิดมีรส   มีสีแดง ๆ ดวยประการฉะน้ี.   ในฤดูรอนฝูงนก 
ทั้งหลายท่ีกระหายนํ้า  บินมากินน้ําน้ัน    ก็มึนเมาพลัดตกลงไปท่ีโคนตนไม มอย 
ไปหนอยหน่ึงแลวสงเสียงคูขันบินไป.    ถึงสุนัขปาและลิงเปนตน    ก็มีนัยอยาง 
เดียวกันนี้.  พรานปาเห็นดังน้ันก็หลากใจคิดวา  ถานํ้าน้ีเปนพิษ   สัตวเหลาน้ี 
คงตาย  แตนี่มันมอยไปหนอยหน่ึงแลวก็บินไปไดตามสบาย   น้ําน้ีคงไมมีพิษ. 
เขาจึงลองดื่มเอง  ก็เกิดมึนเมา  และอยากจะกินเนื้อสัตว   ลําดับนั้นเขาจึงกอไฟ 
ใหโชนข้ึน   แลวฆานกท่ีพลัดตกไปท่ีโคนไม    มนีกกระทาและไกเปนตนตาย 
ยางเนื้อท่ีถานเพลิง  มือหนึ่งฟอนรํา  มือหนึ่งถือเน้ือกัดกิน  อยูในที่นั้นวันหน่ึง 
ถึงสองวัน  ก็ ณ ที่ใกลบริเวณน้ัน   มีดาบสรูปหน่ึงชื่อ วรุณะ  นายพรานปา 
เดินไปยังสํานักพระดาบสน้ัน     โดยธุระอยางอ่ืน.  เขาไดเกิดความคิดวา  เราจัก 
ดื่มน้ําน้ีรวมกับพระดาบส  เขาจึงตักน้ําใสกระบอกไมไผอันหนึ่งจนเต็ม  หิ้วไป 
กับเน้ือยาง  ถึงบรรณศาลาแลวกลาวชวนวา  ทานขอรับ  จงลองด่ืมน้ําน้ีดูเถิด 
แลวท้ังสองก็บริโภคเนื้อด่ืมน้ําดวยกัน.   ดวยประการฉะน้ี  น้ําดื่มนั้นเลยเกิดมี 
ชื่อวา สุราบาง วรุณีบาง  เพราะนายพรานสุระและพระวรุณดาบส  พบ 
เห็นเขา. 
         ฝาย  สรุพราน  กับวรุณดาบส   ทั้งสองคนคิดไดวา  มีอุบายทํามาหา 
กินไดอยู  จึงตักสุราใสกระบอกไมไผจนเต็ม  แลวพากันหาบไป จนถึงปจจันต- 
นคร  ใหคนกราบทูลพระราชาวา  มีคนทํานํ้าด่ืมมาเฝา   พระราชาจึงตรัสส่ังให 
คนทั้งสองเขาเฝา     เขาจึงนํานํ้าด่ืมเขาไปถวาย     พระราชาทรงเสวยได   สอง 
-สามครั้งก็ทรงมึนเมา    แตน้ําเมาน้ัน    พอเสวยไดเพียงวัน   สองวัน เทานั้น 
ตอมาพระราชาตรัสถามคนท้ังสองวา  น้ําชนิดนี้  มอียูที่อ่ืนบางไหม ?  เขาพา  
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กันกราบทูลวา   ขอเดชะมีอยู   พระเจาขา   พระราชาตรัสถามวา  มีอยูที่ไหน ?  
เขาทูลวา  ที่ปาหิมพานต  พระเจาขา   พระราชาตรัสสั่งวา  ถาเชนนั้นทานท้ัง 
สองจงไปเอามา    ชนทั้งสองไปนําเอามาคราว   สองคราว     แลวปรึกษากันวา 
พวกเราไมอาจเอามาบอย  ๆ   ได   จึงกําหนดจดจําเครื่องปรุงท้ังปวงไว    แลว 
เอาเปลือกเปนตน    ของตนไมนั้นมาใสปนลงในเครื่องปรุงทุกอยาง ปรุงสุราข้ึน 
ในพระนคร  ชาวพระนครพากันดื่มสุราจนถึงความประมาทมัวเมา   เลยยากจน 
เข็ญใจไปตาม  ๆ กัน  พระนครก็ไดเปนเหมือนเมืองราง   ดวยเหตุนั้น คนทํา 
น้ําด่ืมทั้งสอง  จึงหลบหนีออกจากพระนครน้ัน   ไปยังเมืองพาราณสี  ใหกราบ 
ทูลพระราชาวา  คนทํานํ้าดื่มมาเฝา  พระเจาพาราณสีตรัสสั่งใหคนท้ังสองเขาเฝา 
แลวพระราชทานเสบียงแกคนทั้งสอง     เขาชวยกันจัดการปรุงสุราข้ึน    แมใน 
พระนครพาราณสีนั้น   ถงึพระนครน้ัน    ก็พินาศไปเชนนั้นอีก   เขาทั้งสองจึง 
หนีออกจากเมืองนั้นไปเมืองสาเกต     หนีออกจากเมืองสาเกตไปยังเมืองสาวัตถี 
ครั้งน้ัน  พระเจาสัพพมิตต ไดเปนกษัตริย พระนครสาวัตถี ทาวเธอทําการ 
สงเคราะหแกคนทั้งสองน้ัน     แลวตรัสถามวา   พวกเจาตองการสิ่งใดบาง   เมื่อ 
เขากราบทูลวา    ตองการรากไมสําหรับปรุง    แปงขาวสาลี    และตุม   หารอย 
ดังน้ี  ก็ตรัสสั่งใหประทานครบทุกอยาง.    พรานสุระ    และวรุณดาบสท้ังสอง 
ปรุงสุราใสตุม  ๕๐๐  ใบต้ังไวแลว  ประสงคจะปองกันโดยเกรงวาหนูจะรบกวน 
จึงผูกแมวไวขาง ๆ  ตุมใบละตัว   แมวเหลาน้ัน  พากันดื่มสุราท่ีไหลลงกนตุม 
ในเวลาท่ีตมแลวตักใสตุม    จนมึนเมาหลับไป    พวกหนูมาแทะ    หู    จมูก 
หนวด  และหางแมว  แลวพากันว่ิงหนีไป  พวกอายุตตกบุรุษ (คนสอดแนม) 
คิดวา  แมวดื่มสุราพากันตายหมด   จึงไปกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ พระ 
เจาสัพพมิตต   ทรงเห็นวา  ชนทั้งสองน้ี    จักทํายาพิษ จึงตรัสสั่งใหตัดศีรษะ 
คนทั้งสองเสีย    คนทั้งสอง    พร่ําทูลขอรองวา   ขอเดชะ   ดื่มสุรามีรสอรอย  
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พระเจาขา ดังน้ี จนขาดใจตาย  ครั้นพระราชาตรัสสั่งใหประหารชีวิตคนท้ังสอง 
แลว  มีพระราชโองการใหทําลายตุมเลีย   ฝายแมวทั้งหลาย   เมือ่ฤทธิ์สุราสราง 
จางไป  ก็ลุกข้ึนว่ิงเลนได    พวกราชบรุุษเห็นดังน้ัน   จึงกราบทูลใหพระราชา 
ทรงทราบ   พระราชาทรงพระดําริวา   ถานํ้าสุราเปนพิษ  แมวคงตาย  ชะรอย 
จะมีรสอรอย  เราจะลองดื่มดู    แลวตรสัสั่งใหประดับตกแตงพระนคร  ใหสราง 
มณฑปข้ึนที่หนาพระลาน  เสร็จแลวประทับนั่งบนราชบัลลังก  ซึ่งยกเศวตฉัตร 
ข้ึนไวบนมณฑปท่ีประดับตบแตงแลว     แวดลอมดวยหมูอํามาตย    มุขมนตรี 
เริ่มจะเสวยสุรา. 
         ครั้งน้ัน  ทาวสักกเทวราช  ทรงตรวจดูสัตวโลกวา  ชนเหลาไหนบาง 
หนอ  ไมประมาทในการบํารุงมารดาบิดาเปนตน     บําเพ็ญสุจริต   ๓  ใหเต็ม 
บริบูรณ  ทอดพระเนตรเห็นพระเจาสัพพมิตตนั้น  ประทับนั่ง  เพ่ือจะด่ืมสุรา 
จึงทรงพระดําริวา    ถาพระเจาสัพพมิตตนี้จะด่ืมสุราไซร   สกลชมพูทวีป  จัก 
พินาศฉิบหาย  เราจักตองแกไข  โดยวิธีที่จะใหทาวเธองดด่ืม  แลวทรงวางหมอ 
ที่เต็มไปดวยสุราใบหนึ่งไวที่พระหัตถ    จําแลงเพศเปนพราหมณ  เสด็จมายืน 
อยูในอากาศ   ณ  ที่เฉพาะพระพักตรพระเจาสัพพมิตต  แลวตรัสวา   ทานทั้ง 
หลายจงซื้อหมอใบนี้  พระเจาสัพพมิตตราช    ทอดพระเนตรเห็นพราหมณจํา 
แลง    ยืนพูดอยูบนอากาศอยางนั้น     ทรงสงสัยวา   พราหมณนี้มาจากไหนกัน 
หนอ  เม่ือจะทรงสนทนากับพราหมณนั้น    ไดตรสัพระคาถา ๓ คาถา  ความวา 
                ทานเปนใคร  มาจากไตรทิพยหรือ จึงเปลงรัศม ี
         สวางไสวอยูในนภากาศ   เหมือนพระจันทรสองสวาง 
         ในยามรัตติกาลฉะนั้น    รัศมีแผซานออกจากตัวทาน 
         ดุจสายฟาแลบในเวหาสฉะนั้น.  
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                ทานเหยียบลมหนาวในอากาศได    เดินและยืน 
         ในอากาศได   ฤทธิข์องเทวดาท้ังหลาย   ผูไมตองเดิน 
         ไกล ทานทําใหเปนที่ต้ัง  และใหเจริญดีแลวเปนไฉน ? 
                ทานเปนใครมายืนอยูในอากาศ   รองขายหมอ 
         อยู   หรือวาหมอของทานน้ี   ใชประโยชนอะไรได   ดู 
         กอนพราหมณ  ขอทานจงบอกเนื้อความน้ันแกขาพเจา 
         เถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  โก  ปาตุราสิ   ความวา  ทานเปนใคร 
มาจากไหน   จึงมาปรากฏ   อธิบายวา   ทานมาจากไหน  ?   บทวา   ติทิวา 
นภมฺห ิ ความวา   พระเจาสัพพมิตต  ตรัสถามวา   ทานมาจากดาวดึงสพิภพ 
หรือ    จึงปรากฏในนภากาศน้ี.  บทวา  สวรึ    แปลวา  ในรัตติกาล.  บทวา 
สเตริตา  ไดแก   พระจันทรซึ่งมีชื่ออยางนี้.   บทวา  โส  ไดแก    ทานน้ัน. 
บทวา  ฉินฺนวาต  ความวา  วลาหกเทพ   ยอมกาวเดินตามลม   อันมีกระแส 
พัดเยือกเย็นไปได ก็แมลมนั้นไมมีแกทานเลย ดวยเหตุนั้น  พระเจาสัพพมิตต 
จึงตรัสอยางน้ี.  บทวา   กมสิ  แปลวา  ลองลอยไป.  บทวา  อฆมหฺิ ไดแก 
ในอากาศ  อันไมมีอะไรกระทบ. บทวา  วตฺถุกตา ความวา (ฤทธิ์ของทาน) 
เปนสิ่งท่ีทําแลว    เหมือนวัตถุ   เหมือนท่ีต้ังฉะนั้น.  บทวา  อนทฺธคูนมสิ 
เทวตาน  ความวา  พระเจาสัพพมิตต  ตรัสถามวา    ฤทธิ์ของทานที่อบรมดี 
แลว   คลายฤทธิ์ของทวยเทพ  ผูชื่อวา   ไมตองเดินทางไกล   เพราะไมตองใช 
เทาเดินไปในทางไกล.  บทวา  เวหาสย   กมมฺาคมฺม   ความวา   ทานเปน 
ใครหรือ จึงอาศัยการยางเทา   เขาไปยืนบนอากาศได.    บัณฑิตพึงเชื่อมความ 
ของบาทคาถาน้ัน    เขาดวยบทวา โก  วา  ตุว   ทานเปนใครหรือ  ?  อธิบาย  
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วา  ทานมายืนอยูอยางนี้ชื่อไรเลา.   บทวา  ยเมตมตฺถ   ความวา  ทานพูดคํา 
นี้ใด   ตองเชื่อมความของบาทคาถานี้    เขากับบทวา  อิมสฺส  กิสสฺ  วตาย 
จึงไดความวา  ทานพูดคําวา   จงซื้อหมอใบนี้  ดังน้ี.   อธิบายวา   ทานพูดวา 
จงซื้อหมอใบนี้ดังนี้  หมอใบนี้ของทานใชประโยชนอะไรหรือ ? 
         ลําดับนั้น  ทาวสักกเทวราชตรัสวา  ถาเชนนั้นทานจงฟง   เมื่อจะทรง 
แสดงโทษของสุรา   จึงตรัสวา  
                หมอใบน้ีมิใชหมอเนยใส  มิใชหมอน้ํามัน   มิใช 
         หมอน้าํผ้ึง   โทษของหมอใบน้ีมีอยูมใิชนอย   ทานจง 
         ฟงโทษเปนอันมากที่มีอยูในหมอใบน้ี. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว    เดินโซเซตกลงไปยัง 
         บอ  ถํ้า  หลุมน้ําครําและหลุมโสโครก  พึงบริโภคของ 
         ที่ไมควรบริโภคแมมากได   ทานจงซ้ือหมอนี้   ซึ่งเต็ม 
         ไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว     ไมมีกฎเกณฑในใจ 
         เท่ียวหยําเปไป   เหมือนโคกินกากสุรา   ฉะน้ัน    เปน 
         เหมือนขาดท่ีพักพิง  ยอมฟอนราํได   ขบัรองได  ทาน 
         จงซ้ือหมอใบน้ี  ซึง่เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว แกผาเปลือยกาย เท่ียว 
         ไปตามตรอก  ตามถนน  ในบานเหมือนชีเปลือย  มีจิต 
         ลุมหลง   นอนต่ืนสาย   ทานจงซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไป 
         ดวยนํ้าชนิดนั้น.  
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                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว ลกุขึ้นโซเซโคลงศีรษะ 
         และยกแขนขึ้นรายรํา  เหมือนรปูหุนไม  ฉะน้ัน   ทาน 
         จงซ้ือหมอใบน้ี  ซึง่เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว     นอนจนถูกไฟไหม 
         และกนิอาหารที่เหลือเดนสุนัขได ยอมถึงการถูกจองจํา 
         ถูกฆา  และความเสื่อมแหงโภคะ  ทานจงซ้ือหมอใบน้ี 
         ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดน้ัน. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว  พูดคําพูดท่ีไมควรพูด 
         นั่งพร่ําในท่ีประชุม    ปราศจากผาผอน    เลอะเทอะ 
         นอนจมอยูในอาเจยีนของตน มีแตเรื่องฉิบหาย  ทาน 
         จงซ้ือหมอใบน้ี  ซึง่เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว  วางมาดเปนคนสําคัญ 
         นัยนตาขุนขวาง เขาใจวาบานเมอืงเปนของเราคนเดียว 
         พระราชาแมมมีหาสมุทร ๔ เปนขอบขัณฑสีมา    ก็ไม 
         เสมอเรา  ทานจงซ้ือหมอใบน้ี     ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิด 
         นั้น. 
                บคุคลด่ืมน้ําชนิดใดแลว    ถือตัวจัด   กอการ 
         ทะเลาะวิวาท    ยุยงสอเสียด    มีผิวพรรณนาเกลียด 
         เปลือยกายวิ่งไป  อยูอยางนักเลงเกา  ทานจงซ้ือหมอ 
         ใบนี ้  ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น. 
                น้ําชนิดน้ี ทําตระกูลท้ังหลายในโลกน้ี อันมั่งค่ัง 
         บรบิูรณ  มีเงินทองต้ังหลายพันใหขาดทายาทได ทาน 
         จงซ้ือหมอใบน้ี  ซึง่เต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น.  
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                ขาวเปลือก    ทรัพยสิน  เงินทอง  ไร  นา  โค 
         กระบือ    ในสกุลใดยอมพินาศไป    ตระกูลที่มั่งมี  
         ทั้งหลายขาดสูญไป เพราะด่ืมน้ําชนิดใด ทานจงซ้ือ 
         หมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดน้ัน. 
                บรุุษด่ืมน้ําชนิดใดแลว  เปนคนหยาบชา  ดา 
         มารดาบิดาได แมถึงเปนพอผัวก็พึงหยอกลูกสะใภได 
         ทานจงซ้ือหมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                นารีด่ืมน้ําชนิดใดแลว    กลายเปนคนกักขฬะ 
         หยาบชา ดาพอผัว   แมผัว และสามีได แมเปนทาส 
         เปนคนใช  พึงรับเปนสามีของตนได  ทานจงซ้ือหมอ 
         ใบนี ้ ซึ่งเต็มไปดวยนําชนิดนั้น. 
                บรุุษด่ืมน้ําชนิดใดแลว  ฆาสมณะ หรือพราหมณ  
         ผูต้ังอยูในธรรมได   พึงไปสูอบาย    เพราะกรรมนั้น 
         เปนเหตุ  ทานจงซ้ือหมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิด 
         นั้น. 
                ชนทั้งหลายด่ืมน้ําชนิดใดแลว   ประพฤติทุจริต 
         ทางกาย    ทางวาจา    หรือทางใจได   ยอมไปสูนรก 
         เพราะประพฤติทุจริต  ทานจงซ้ือหมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไป 
         ดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                ชนทั้งหลายแมจะยอมสละเงินเปนอันมาก   มา 
         ออนวอนบุรุษใด  ซึ่งไมเคยด่ืมสุรา   ใหพูดเท็จ   ยอม 
         ไมได     บรุุษน้ันครัน้ด่ืมสุราแลวยอมพูดเหลาะแหละ  
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         เหลวไหลได  ทานจงซ้ือหมอใบน้ี   ซึ่งเต็มไปดวยนํ้า 
         ชนิดน้ัน. 
                คนรับใชด่ืมน้าํชนิดใดแลว เมื่อถูกเขาใชไปใน 
         กรณียกิจรีบดวน ถูกซักถามก็ไมรูเน้ือความ ทานจง 
         ซื้อหมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น. 
                ชนทั้งหลายด่ืมน้ําชนิดใดแลว ถึงจะเคยมีความ 
         ละอายใจอยู   ก็ยอมจะทําความไมละอายใหปรากฏได 
         ถึงแมจะเปนคนมีปญญาก็อดพูดมากไมได ทานจงซ้ือ 
         หมอใบน้ี  ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดน้ัน. 
                ชนทั้งหลายด่ืมน้ําชนิดใดแลว  นอนคนเดียว 
         ไมมีเพ่ือน คลายลูกสุกรนอนเดียวดาย ดวยชาติกําเนิด 
         อันตํ่าฉะน้ัน  อดขาวปลาอาหาร  ยอมเขาถึงการนอน 
         เปนทุกขอยูกับแผนดิน  สิ้นสงาราศรี   และตองครหา 
         นินทา ทานจงซ้ือหมอใบน้ี ซึ่งเต็มไปดวยนํ้าชนิดน้ัน.  
                ชนทั้งหลายด่ืมน้ําชนิดใดแลว ยอมนอนคอตก          
         หาเปนเหมือนโคท่ีถูกปฏักฉะนั้นไม     ฤทธิส์ุรายอม 
         ทําใหคนอดทนได (ไมกินขาวกนิน้ํา) ทานจงซ้ือหมอ 
         ใบนี ้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น. 
                มนุษยทั้งหลาย ยอมเวนด่ืมน้ําชนิดใด อันเปรียบ  
         ดวยงูมพิีษราย  นรชนคนใดเลา  ควรจะด่ืมน้าํชนิดนั้น 
         อันเปนเชนยาพิษมีในโลก    ทานจงซ้ือหมอใบน้ี     ซึ่ง 
         เต็มไปดวยนํ้าชนิดนั้น.  
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                โอรสทั้งหลายของทาวอันธกเวณฑะ     ด่ืมสุรา 
         แลว   พาหญิงไปบําเรออยูที่ริมฝงสมุทร   ประหารกัน 
         และกนัดวยสาก  ทานจงซ้ือหมอใบน้ี   ซึ่งเต็มไปดวย 
         น้ําชนิดนั้น. 
                บรุพเทพ  คืออสูรทั้งหลาย  ด่ืมนํ้าชนิดใดแลว 
         เมามาย จนจุติจากไตรทิพย คือดาวดึงสเทวโลก ยัง 
         สําคัญตนวาเท่ียง   เปนไปกับดวยอสุรมายา  ดูกอน 
         มหาราชเจา  บุรษุผูฉลาดเชนกับพระองค  เมือ่ทราบ 
         วานํ้าด่ืมชนิดน้ีเปนน้ําเมา   หาประโยชนมิได  จะด่ืม 
         ทําไม ? 
                ในหมอใบน้ี ไมมีเนยขน  หรือน้ําผ้ึง  พระองค  
         รูอยางนี้แลว   จงซ้ือเสีย  ดูกอนทานสัพพมิตต  สิ่ง 
         ที่อยูในหมอนี ้ ขาพเจาบอกแกทานแลวตามความเปน 
         จริงอยางน้ีแหละ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา วชฺชานิ  ไดแก  โทษท้ังหลาย.  บทวา 
คเลยฺย ความวา เมื่อจะเดินก็เดินโซเซไปทุกยางกาว.  บทวา ย  ปตฺวา  ปเต  
ความวา  บุคคลด่ืมน้ําชนิดใดแลวพึงตกลงไป.  บทวา  โสพภ ไดแก หลุม- 
บอ.  บทวา  จนฺทนิโยฬิคลฺล  ไดแก  หลุมเทขยะ  และหลุมโสโครก. 
บทวา   อโภชเนยฺย   ไดแก    ของไมควรเพื่อจะบริโภค.    บทวา 
อเนสมาโน แปลวา ไมเปนอิสระ.  บทวา โคริว ความวา อุปมาเหมือนโค. 
         บทวา  ภกฺขสานี    ความวา  เหมือนโคกินกากสุรา   เที่ยวแสวงหาของกินใน 
ที่ตางๆ ฉันใด ไมมีกฎเกณฑในใจ ทองเท่ียวไปฉันนั้น. บทวา อนาถมาโน  
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ความวา   เปนเหมือนคนขาดท่ีพักพิงไรที่พ่ึง.    บทวา  อุปคายติ   ความวา 
เห็นคนอ่ืนเขาขับเขารํา  ก็เขาไปขับบาง   ฟอนรําบางได.   บทวา   อเจลโกว 
ความวา เปลือยกายไดเหมือนอเจลก.  บทวา วิสิขนฺตรานิ  ความวา  (เที่ยว 
ซอกแซกไป)  ตามตรอก  ตามถนน.   บทวา  อติเวลสายี   ความวา  เปนผูมี 
ปกตินอนเกินเวลา   ปาฐะวา  อติเวลาจารี    ดังนี้กม็ี.  อธิบายวา   นอนหลับ 
ไปไดนาน ๆ.   บทวา  ทารุกฏลฺลโกว  แปลวา  เหมือนรูปหุนไม.   บทวา 
โภคชานิฺจุ เปนฺติ ความวา ยอมเขาถึงความเส่ือมแหงโภคทรัพย. อธิบายวา 
บุคคลด่ืมน้ําใดแลว   ยอมทําทุจริตเปนตนวา  ปาณาติบาต   ถกูลงอาชญาแลว 
ยอมถึงความเส่ือมทรัพยและถึงทุกขอ่ืน ๆ  มถีูกฆาและจองจําเปนตน. 
         บทวา    วนฺตคโต    ความวา    จมอยูในอาเจียนของตน.     บทวา 
พฺยสนฺโน  แปลวา  ถึงความพินาศ.  ปาฐะวา วิสนฺโน ดังน้ีก็มี.  ความก็วา 
นอนจมอยูในกองอาเจียนนั้น.    บทวา   อุกฺกฏโ   ความวา   บุคคลด่ืมน้ํา 
ชนิดใดแลวฮึกเหิม   คุยโววา   เรามีทะแกลวทหารมาก    จะมีใครเสมอกับเรา. 
บทวา  อาวิลกฺโข  แปลวา  มีนัยนตาแดง  (ตาขวาง).   บทวา  สพฺพปวี  
แปลวา แผนดินทั้งหมด. ปาฐะวา สพฺพาปวี  ดังนี้ก็มี.  บทวา จาตุรนฺโต 
ความวา  เปนใหญในแผนดิน  มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต.  บทวา  มานา 
แปลวา  กอเกิดมานะ.  แมในบททั้งสองท่ีเหลือก็มีนัยนี้. 
         บทวา  คติ  แปลวา ปฏิปทาเครื่องดําเนินใหเกิดผล.  บทวา นิเกโต 
แปลวา  อยู   (อยางนักเลง).   บทวา  ตสฺสา  ปุณฺณ  ความวา   ทานจงซื้อ 
หมอใบนี้  ซึง่เต็มไปดวยสุราเห็นปานน้ัน. บทวา ยตฺถ  วินาสยนฺติ ความวา 
ชนทั้งหลายอาศัยน้ําสุราใด     ดํารงตนไวในการด่ืมน้ําสุราใด     ทําลายสมบัติ  
มีทรัพยและขาวเปลือกเปนตน    แมอยางเดียว   หรือแมหลายอยางใหพินาศได 
จนเปนคนกําพรา.  บทวา  อิทฺธานิ  แปลวา มั่งค่ัง.  บทวา ผีตานิ  ความวา  
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มั่งค่ังบริบูรณดวยวัตถาลังการ  และเครื่องใชสอยทั้งหลาย.   บทวา  อุจฺฉินนฺ- 
ทายชฺชกตานิ  ความวา  น้ําสุราน้ียอมทําทายาทใหขาดสูญ   พาทรัพยสมบัติ  
ใหพินาศ.   บทวา  ทุฏรูโป   เปนคนกักขฬะหยาบคาย.  บทวา  คณฺเหยฺย 
ความวา  จับมือถือแขนลูกสะใภ  ดวยอํานาจกิเลส  โดยสําคัญวาเปนภรรยาได. 
บทวา  ทาสป  คณฺเห  ความวา  จับมือถือแขน   แมทาสคนรับใชของตนได 
ดวยอํานาจกิเลส โดยสําคัญวา สามีของตัว.  บทวา ปตฺวาน แปลวา  ดื่มแลว.  
         บทวา  ทุจฺจริต  จรตฺิวา  ความวา  กระทําอกุศลกรรมบถสิบอยาง 
ดวยไตรทวารอยางนี้.  บทวา    ยาจมานา    ความวา   ชนทั้งหลายแมจะสละ 
เงินทอง   เปนสินน้ําใจจํานวนมาก  กลาวออนวอนบุรุษใด   ซึง่ไมเคยดื่มสุรา 
มากอนวา  ทานจงพูดเท็จดังน้ี  ยอมไมได.   บทวา   ปตฺวา   ความวา  คน 
รับใชดื่มน้ําชนิดใดแลว.  บทวา  นปฺปชานาติ  วุตฺโต ความวา ถูกซักถาม 
วาเจามาเพ่ือตองการอะไร   เขายอมไมรูแมเรื่องราวนั้น   เพราะตนรับขาวสาสน 
ไปไมดี.  บทวา  หิรมินาป  ความวา  แมจะมีจิตประกอบไปดวยหิริ. บทวา 
เอกถูปา   ความวา  นอนคนเดียวไมมีเพ่ือน   คลายลูกสุกรนอนเดียวดายดวย 
ชาติกําเนิดอันคํ่าฉะนั้น.    บทวา    อนาสกา    แปลวา  อดอาหาร.    บทวา 
ถณฺฑิล ทุกฺขเสยฺย ความวา นอนเปนทุกขอยูบนแผนดิน. บทวา อายสกฺย 
ไดแก   คําครหา.    บทวา    ปตฺตกฺขนฺธา    ความวา  นอนคอตก.    บทวา 
กูฏหตาริว    ความวา    ยอมนอนคอพับคลายโค    อันหมอน้ําผูกติดอยูที่คอ 
เบียดเบียน.  อธิบายวา  ยอมนอนแซวเหมือนโคท่ีไมกินหญา กินน้ํา นอนซม 
อยูฉะน้ัน.   บทวา    โฆรสมิว   แปลวา  อันเปรียบดวยงูมีพิษราย.   บทวา 
วิสสมาน  แปลวา  อันเปนเชนกับดวยยาพิษ.  บทวา อนฺธกเวณฺฑปุตฺตา 
ไดแก    ราชาพ่ีนองกันสิบองค.    บทวา    อุปฺกฺกมุ    แปลวา   ประหารกัน  
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(ดวยสาก).  บทวา  ปุพฺพเทวา  ไดแก  อสูรท้ังหลาย.  บทวา  ติทิวา  ความวา 
จากดาวดึงสเทวโลก.  บทวา  สสฺสติยา   ความวา  ยังสําคัญตนวาเที่ยง  โดย 
ความเปนผูมีอายุยืน อธิบายวา  จากเทวโลก  อันสมมติกันวาเที่ยงเปนนิรันดร. 
บทวา  สมายา  ความวา  เปนไปกับดวยอสุรมายา. 
         บทวา  ชาน  ความวา   บุรุษผูฉลาดเชนกับพระองค    เม่ือทราบวา 
น้ําด่ืมชนิดนี้  เปนน้ําเมาหาประโยชนมิไดเชนนั้น  จะพึงดื่มทําไมกัน.   บทวา 
กุมฺภคตา  มยา  ความวา  สิ่งที่อยูในหมออันขาพเจาบอกแลว. อีกอยางหนึ่ง 
ปาฐะก็อยางเดียวกันนี้.  บทวา  อกฺขาตรูป    ความวา  อันขาพเจาบอกแลว 
ตามความเปนจริง. 
         พระเจาสัพพมิตต  ทรงสดับดังนั้น  ก็ทรงทราบโทษของสุรา ดีพระทัย 
เมื่อจะทรงชมเชยทาวสักกเทวราช  ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                ทานมิใชเปนบดิา  หรือมารดาของขาพเจา  เปน 
         คนชนิดใดชนิดหน่ึง    ซึ่งเปนผูมุงเกื้อกูลอนเุคราะห 
         ปรารถนาประโยชนอยางย่ิงแกขาพเจา   ขาพเจาจัก  
         กระทําตามถอยคําของทานในวันนี้. 
                ขาพเจาจักใหบานสวยหาตําบล   ทาสีหนึง่รอย 
         โคเจ็ดรอย และรถเทียมดวยมาอาชาไนยสิบคันเหลาน้ี- 
         แกทาน   ขอทานผูปรารถนาประโยชนจงเปนอาจารย 
         ของขาพเจาเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  คามวรานิ  ความวา  พระเจาสัพพมิตต 
ตรัสวา   ขาแตทานพราหมณ  อาจริยภาค คือสวนของอาจารย  อันชื่อวาบุคคล 
ผูเปนอาจารยควรปรารถนา    ขาพเจาขอมอบบานสวยหาตําบล    ซึ่งมีรายได  
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ปละหน่ึงแสนแกทาน.  บทวา  ทสา  อเิม   ความวา  และเม่ือพระเจาสัพพ- 
มิตตจะทรงชี้รถอันวิจิตรดวยทอง  ซึง่จอดอยูเฉพาะพระพักตรสิบคัน    จึงตรัส 
อยางนี้. 
         ทาวสักกเทวราช     ทรงสดับเชนนั้น      เมื่อจะทรงแสดงอัตภาพของ 
เทพยดาใหพระเจาสัพพมิตตทรงรูจักพระองค      จึงประทับยืนบนอากาศ 
ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                ดูกอนพระราชา  ทาสี  บานสวย  โค   และรถ  
         อันเทียมดวยมาอาชาไนย  จงเปนของพระองคตามเดิม 
         เถิด  เราเปนทาวสักกะจอมเทพ  ของชาวไตรทิพย. 
                พระองคจงเสวยพระกระยาหาร  เนยใส  และ 
         ขาวปายาส  พึงเสวยขนมกมุมาสอันโอชารส  ดูกอน 
         พระองคผูเปนจอมประชาชน  พระองคจงทรงยินดีใน 
         ธรรม  ใคร ๆ ไมติเตียนดวยอาการอยางน้ีแลว  จงเขา 
         ถึงสวรรคสถาน.              
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   เอว   ตุว   ธมมฺรโต    ความวา  เมื่อ 
ทานเสวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ อยางนี้    จะเวนการดื่มสุรา  ละทุจริต  ๓ อยาง 
เปนผูยินดีในสุจริตธรรม  ๓  ประการ  อันใคร ๆ  ไมติเตียนแลว    จงเขาถึง 
สวรรคสถานเถิด. 
         ทาวสักกะครั้นทรงประทานโอวาทแกพระเจาสัพพมิตต   ดวยประการ 
ฉะน้ีแลว    ก็เสด็จไปยังสถานวิมานของพระองคทันที.    ฝายพระเจาสัพพมิตต  
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ก็ไมทรงดื่มสุรา      ตรัสสั่งใหทําลายภาชนะสุราส้ิน     แลวทรงสมาทานศีล 
บริจาคทาน  ไดเปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.   การด่ืมสุรา    เกิดนยิม 
กันอยางกวางขวาง  แมในชมพูทวีป   (ติดตอสืบเนื่องมาจนบัดนี้). 
         พระบรมศาสดา  ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว   ทรงประชุม 
ชาดกวาพระราชาในครั้งน้ัน  ไดมาเปนพระอานนท  สวนทาวสักกเทวราช 
ไดมาเปนเราผูตถาคต   ฉะน้ีแล.   
                              จบอรรถกถากุมภชาดก 
 

                                ๓.  ชัยทิสชาดก  

 
                 วาดวยโปริสาทกับพระเจาชัยทิส 
 
                [๒๒๙๖]  เปนเวลานานนักหนา    นบัแตเวลาท่ี 
         เราอดอาหารมาครบ ๗วัน  อาหารมากมายพงึเกิดขึ้น 
         แกเราวนันี้ ทานเปนใคร มาจากไหน ขอเชิญทานบอก 
         ชาติสกุล   ตามท่ีรูกนัมาเถิด. 
                [๒๒๙๗]  เราคือพระเจาปญจาลราช    มนีามวา 
         ชัยทิส    ถาทานไดยินชื่อก็คงรูจัก    เราออกมาลาเนื้อ 
         เท่ียวมาตามขางภูเขาและปา ทานจงกินเน้ือกวางน้ีเถิด 
         วันนี้จงปลอยเราไป. 
                [๒๒๙๘]  พระองคถูกขาพเจาเบียดเบียน   กลับ 
         เอาของท่ีตกเปนของขาพเจาน่ันเอง   มาแลกเปลี่ยน  
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         กวางท่ีพระองคตรัสถึงน้ัน   เปนอาหารของขาพระองค 
         ขาพระองคกินพระองคแลว   อยากจะกินเน้ือกวาง    ก ็
         จักกินไดในภายหลัง   เวลาน้ีมิใชเวลาขอรอง. 
                [๒๒๙๙]   ถาความรอดพนของเราไมมดีวยการ 
         แลกเปลี่ยน   ขอใหเราไดกลับไปยังพระนครเสียกอน 
         เราผัดพราหมณไววา จะใหทรพัย เราจักรักษาคําสัตย 
         ยอนกลับมาหาทานอีก.  
                [๒๓๐๐]   ดูกอนราชา   พระองคใกลจะสวรรคต 
         อยูแลว   ยังทรงเดือดรอนถึงกรรมอะไรอยู  ขอจงตรัส 
         บอกกรรมนั้นแกขาพระองค     ขาพระองคจะอนุญาต 
         ใหกลับกอนได. 
                [๒๓๐๑]   ความหวังในทรพัย     เราไดทําไวแก 
         พราหมณ  ความผัดเพ้ียนเปนขอผูกมัดตัว  ยังพนไป 
         ไมได   เพราะเราผัดไววา    จะใหทรัพยแกพราหมณ  
         เราจักรกัษาคําสัตย   กลับมาหาทานอีก. 
                [๒๓๐๒]   ความหวังในทรพัย  พระองคไดทําไว 
         แกพราหมณ  ความผัดเพ้ียนเปนขอผูกมัดตัว   ยังพน 
         ไปไมได   เพราะไดผัดเพ้ียนไวแกพราหมณวา     จะ 
         พระราชทานทรัพย    พระองคจงรักษาคําสัตยไวเสด็จ 
         กลับมาเถิด. 
                [๒๓๐๓]   พระเจาชัยทิส   ทรงพนเง้ือมมือยักษ 
         แลว รบีเสด็จกลับไปยังพระราชมณเฑียรของพระองค   
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         เพราะไดทรงผัดเพ้ียนไวแกพราหมณวา   จะพระราช- 
         ทานทรัพย   ไดตรัสใหหาพระราชโอรส    พระนามวา 
         อลีนสตัตุมา. 
                ตรสัวา  เจาจงอภิเษก   ปกครองรัฐสีมาในวันนี้ 
         จงประพฤติธรรมในรัฐสีมาและในประชาชนทั้งหลาย 
         บุคคลไมประพฤติธรรม     อยาไดมีในแวนแควนของ 
         เจา  เราจะไปสํานักแหงยักษ. 
                [๒๓๐๔]   ขอเดชะ ขาแตพระราชบิดาผูทรงพระ- 
         คุณอันประเสริฐ    ขาพระองคไดทําความไมพอพระทัย 
         อะไรไวในใตฝาพระบาท      ขาพระองคปรารถนาจะได 
         สดับความท่ีพระองคจะใหขึ้นครองราชสมบัติในวันนี้ 
         เพราะขาพระพุทธเจาขาดพระราชบิดาเสียแลว     หา 
         ปรารถนาแมราชสมบัติไม. 
                [๒๓๐๕] ลูกรัก   พอไมไดนึกถึงความผิด  ทาง 
         กายกรรมและวจีกรรมของเธอเลย   แตพอไดทําความ 
         ตกลงไวกับยักษ      พอตองรักษาคําสัตยจึงตองกลับ 
         ไปอีก. 
                [๒๓๐๖]  ขาพระพุทธเจาจักไปแทน ขอพระราช  
         บิดาจงประทับอยู  ณ  ที่นี ้ เมื่อทางท่ีจะรอดชีวิตจาก 
         สํานักแหงยักษไมม ี    ขาแตสมเด็จพระราชบิดา   ถา 
         พระองคมีพระประสงคจะเสด็จใหได  ขาพระพุทธเจา 
         จักตามเสด็จดวย  เราท้ังสองจะไมยอมอยู.  
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                [๒๓๐๗]  ลูกรกั นั่นเปนธรรมของสัตบรุุษ  โดย 
         แทจริง  แตเมื่อไร  ยักษขมขี่ทําลาย  เผาเธอกินเสียท่ี  
         โคนไม  นั่นเปนความดางพรอยของพอ    ขอนี้แหละ 
         เปนทุกขยิ่งกวาความตายของพอเสียอีก.  
                [๒๓๐๘]  ขาพระพุทธเจา     ขอเอาชีวิตของขา- 
         พระพุทธเจา      แลกพระชนมชีพของพระราชบิดาไว 
         พระราชบิดาอยาเสด็จไปในสํานักของยักษเลย     ขา 
         พระพุทธเจาจะขอเอาชีวิตของขาพระพุทธเจา     แลก 
         พระชนมชีพของพระราชบิดาน้ีแหละไว   เพราะฉะน้ัน  
         ขาพระพุทธเจา          ขอยอมตายแทนพระราชบิดา 
         พระเจาขา. 
                [๒๓๐๙]  ลําดับน้ันแล     พระราชโอรสผูทรง 
         พระปรีชา  ถวายบงัคมพระยุคลบาท  พระชนกชนนี  
         แลวเสด็จไป    พระชนนีของพระราชกุมารนัน้   ทรง 
         มีทุกขโทมนัสลมลงเหนือปฐพี      พระชนกนาถเลา 
         ทรงประคองสองพระพาหา   คร่ําครวญดวยเสียงอัน 
         ดัง. 
                [๒๓๑๐]  พระราชบิดา   ทรงทราบชัดวา   พระ- 
         โอรสกาํลังมุงหนาเสด็จไป           ทรงเบือนพระพักตร 
         ประคองอัญชลีกราบไหวเทวดาทั้งหลาย   คือพระโสม 
         ราชา    พระวรุณราช    พระปชาบดี    พระจนัทรและ 
         พระอาทิตย  ขอเทพเจาเหลาน้ี   ชวยคุมครองโอรส  
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         ของเรา  จากอํานาจแหงยักษ   อลีนสัตตุลูกรักขอยักษ  
         นั้นจงอนุญาต  ใหเจากลับมาโดยสวัสดี. 
                [๒๓๑๑]  มารดาของรามบรุษุ  ผูไปสูแควนของ 
         พระเจาทัณฑกิราช   ไดคุมครองทําความสวัสดี    แก 
         รามะผูเปนบุตรอยางใด แมขอทาํความสวัสดีอยางน้ัน 
         แกเจา   ดวยคําสัตยนั้น   ขอทวยเทพจงชวยคุมครอง 
         ใหเจาไดรับอนุญาต   กลับมาโดยสวัสดีเถิด  ลูกรัก. 
                [๒๓๑๒]  นองนึกไมออกเลย      ถึงความคิด 
         ประทษุรายในอลีนสัตตุตผูพระเชษฐา ทั้งในที่แจงหรือ 
         ที่ลับ   ดวยความสัตยนี้    ขอเทพยเจาโปรดระลึกถึง 
         พระเชษฐาท่ีเคารพ   ขอพระเชษฐาจงไดรับอนุญาต 
         ใหกลับมาโดยสวัสดี.   
                [๒๓๑๓]  ขาแตพระสวามี     พระองคไมเคย 
         ประพฤตินอกใจหมอมฉันเลย ฉะนั้น จึงเปนที่รักของ 
         หมอมฉันดวยใจจรงิ  ดวยความสัตยนี้  ขอเทพยเจา 
         โปรดระลึกถึงพระสวามีที่เคารพ     ขาแตพระสวามี  
         ขอพระองคจงไดรับอนุญาต  ใหกลับมาโดยสวัสดี. 
                [๒๓๑๔]  ทานผูมีรางกายอันสูงใหญ มใีบหนา 
         อันงดงาม มาจากไหน ทานไมรูหรือวา เราอยูในปาน้ี 
         ชะรอยจะไมรูวา เราเปนคนดุราย กินเน้ือมนษุยกระมัง 
         จึงไดมา  ผูที่ไมรูความสวัสดีของตนดอก จึงไดมาใน 
         ที่นี้. 
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                [๒๓๑๕]  เรารูวาทานเปนคนหยาบชา กนิมนุษย  
         แตหารูวาทานอยูในปาน้ีไม    เราคือโอรสของพระเจา 
         ชัยทิส    วันนี้ทานจงกินเราแทนพระชนก     เพ่ือปลด 
         เปลื้องใหพระองคพนไป. 
                [๒๓๑๖]  เรารูวาทานเปนโอรสของพระเจาชัยทิส 
         ดูพระพักตรและผิวพรรณ   ของทานท้ังสองคลายคลึง 
         กัน    การท่ีบุคคลยอมตายแทน   เพ่ือปลดเปลื้องบิดา 
         ใหพนไปน้ี   เปนกรรมที่ทําไดยากทีเดียว     แตทานก็ 
         ทําได. 
                [๒๓๑๗]  มิใชของท่ีทําไดยากเลยในเรื่องน้ี  เรา 
         ไมเห็นสําคัญอะไร  ผูใดยอมตายแทน เพ่ือเปลื้องบิดา 
         หรือเพราะเหตุแหงมารดา  ผูนัน้ไปสูปรโลกแลว  ยอม 
         เปนผูเพรียบพรอมดวยสุข  และอารมณอันงามเลิศ. 
                [๒๓๑๘]  เราระลึกไมไดเลยวา     เราจะกระทํา 
         ความชัว่เพ่ือตัวเอง   ทั้งในท่ีแจงและที่ลับ   เพราะเรา 
         เปนผูมีชาติและมรณะ  อันกําหนดไวแลววา  ในโลกนี ้
         ของเราฉันใด  โลกหนาก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                เชญิทานกินเน้ือเราในวันนี้   เสียบัดน้ีเถิด  เชิญ 
         ทานทํากิจเถิด     สรรีะนี้เราสละแลว     เราจะทําเปน 
         พลัดตกมาจากยอดไม   ทานชอบใจเน้ือสวนใด ๆ   ก ็
         เชิญทานกินเน้ือสวนน้ัน ๆ  ของเราเถิด. 
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                [๒๓๑๙]  ดูกอนพระราชโอรส    เรือ่งน้ีทาน     
         เต็มใจจริง จึงสละชีวิตเพ่ือปลดเปลื้องพระชนกได 
         เพราะเหตุนั้นแหละ  ทานจงรีบไปหักไมมากอไฟเถิด. 
                [๒๓๒๐]  ลําดับน้ันแล พระราชโอรสผูมีปญญา 
         ไดนําเอาฟนมากอไฟกองใหญขึน้แลว      แจงใหยักษ 
         ทราบวา  บัดนี้  ไดกอไฟเสร็จแลว. 
                [๒๓๒๑]  เมื่อครูนี้  ทานทําการขูเข็ญวา  จะกิน 
         เรา      ในวันนี้ทําไมจึงหวาดระแวงเรา      มองดูอยู 
         บอย ๆ  เราไดทําตามคําของทานเสร็จแลว   เมื่อพอใจ 
         จะกิน  ก็เชิญกินเถิด. 
                [๒๓๒๒]  ผูที่ต้ังอยูในธรรม มีวาจาสัตย รูความ 
         ประสงคของผูขอเชนทาน ใครจะนํามากินเปนภักษา- 
         หารได   ผูใดกินผูมวีาจาสัตยเชนทาน   ศีรษะของผูนั้น 
         จะพึงแตกเปนเจ็ดเสี่ยง. 
                [๒๓๒๓]  แตจริงสสบัณฑตินั้น     สําคัญทาว 
         สักกเทวราชนี้   วาเปนพราหมณจึงไดใหอยู   เพ่ือให 
         สรีระของตนเปนทาน  ดวยเหตุนั้นแล จันทมิเทพบุตร 
         จึงมีรปูกระตายปรากฏ  สมประสงคของโลกอยูจนทุก  
         วันนี้. 
                [๒๓๒๔]  พระจันทรพระอาทิตย    พนจากปาก  
         แหงราหูแลว   ยอมไพโรจนในวันเพ็ญฉันใด    ดูกอน  
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         ทานผูมีอานุภาพมาก   ทานก็ฉนันั้น   หลุดพนจากเรา 
         ผูกินเน้ือมนุษยเปนอาหารแลว     ยังพระชนกชนนีให 
         ปลื้มพระทัย  จงรุงโรจนในกบิลรัฐ  อนึ่ง พระประยูร- 
         ญาติ  ของทานจงยินดีกันทั่วหนา. 
                [๒๓๒๕]  ลําดับน้ันแล พระราชโอรสอลีนสัตตุ 
         มีพระปญญา   ทรงประคองอัญชลีไหวยักษโปริสาท 
         ไดรับอนุญาตแลว    มีความสขุสวัสดี     หาโรคมิได 
         เสด็จกลับมายังกบลิรัฐ. 
                [๒๓๒๖]  ชาวนิคม    ชาวชนบทถวนหนา   ทั้ง  
         พลชาง   พลรถ   และพลเดินเทา  ตางพากันมาถวาย 
         บังคมพระราชโอรสน้ัน         พรอมกับกราบทูลขึ้นวา 
         ขาพระองคทั้งหลาย ขอถวายบังคมพระองค  พระองค  
         ทรงกระทํากิจซึ่งยากท่ีจะกระทําได. 
                               จบชัยทิสชาดกท่ี    ๓  
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                                    อรรถกถาชัยทิสชาดก  
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ  ณ พระเชตวันมหาวิหาร   ทรงปรารภ 
ภิกษุผูเลี้ยงมารดารูปหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา จิรสฺส วต   
เม  ดังนี้. 
         ก็ในครัง้น้ัน    พระศาสดาตรัสวา   โปราณกบัณฑิตทั้งหลาย  ละเศวต  
ฉัตร  อันประดับดวยกาญจนมาลา   แลวเลี้ยงดูมารดาบิดา   ดังน้ี  อันภิกษุนั้น  
ทูลอาราธนา  จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้ 
ในอดีตกาล มีพระราชาทรงพระนามวา อุตตรปญจาลราช เสวยราช 
สมบัติอยูในกปลรัฐ   พระอัครมเหสีของทาวเธอทรงต้ังพระครรภ  แลวประสูติ  
พระราชโอรส  ในภพกอน  หญิงคนหนึ่งรวมสามีกับพระนาง    โกรธเคืองกัน 
แลว     ต้ังความปรารถนาวา     ขอใหเราสามารถเค้ียวกินบุตรของทานท่ีคลอด 
แลว   ดังน้ี   แลวไดมาเกิดเปนนางยักษิณี   คราวนั้น    นางยักษิณีนั้นไดโอกาส 
ทั้ง  ๆ  ที่พระนางเทวีทอดพระเนตรเห็นอยู   ควาเอาพระกุมารผูมีวรรณะ  ดุจ 
ชิ้นเน้ือสดไปเค้ียวกิน  เสียงกรวม  ๆ  แลวหลบหลีกไป  แมในวาระที่ ๒ ก็ได 
ทําอยางนั้น  แตในวาระท่ี  ๓  ในเวลาท่ีพระนางเทวีเสด็จเขาไปสูเรือนประสูติ 
แลว    พวกราชบุรุษพากันแวดลอมตําหนัก    จัดการถวายอารักขามั่นคง   ใน 
วันที่พระเทวีประสูติ    นางยักษิณี  ก็มาจับเอาทารกไปอีก    พระนางเทวีจึงสง 
พระสุรเสียงรองข้ึนวา   นางยักษ ๆ  ราชบุรุษท้ังหลายมีอาวุธครบมือ   พากัน 
ว่ิงติดตามนางยักษิณี  ตามสัญญาที่พระนางบอกให  นางยักษิณีไมไดโอกาสเพ่ือ 
จะเค้ียวกิน   หนีไปจากท่ีนั้น    เขาไปยังทอนํ้า   สวนทารก  อาปากดูดนมนาง 
ยักษิณี  โดยเขาใจวาเปนมารดา    นางยักษิณีก็เกิดความรักเหมือนบุตรของตน  
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หนีออกจากทอน้ําไดแลว   ไปยังสุสานสถาน    ทําการประคบประหงมทารกน้ัน  
อยูในถ้ําศิลา    ตอมาเม่ือทารกนั้นเจริญเติบโตข้ึนโดยลําดับ      นางยักษิณีก็นํา 
เนื้อมนุษยมาใหกินเปนอาหาร    ทั้งสองก็กินเน้ือมนุษยอยูในที่นั้น   ทารกไมรู 
ตัววาเปนมนุษย  สําคัญวาเปนบุตรนางยักษิณี   แตกไ็มอาจที่จะจําแลงกายหาย 
ตัวได  ตอมานางยักษิณีจึงใหรากไมอยางหน่ึง  แกพระราชกุมาร  เพ่ือตองการ 
ใหหายตัวได  ดวยอานุภาพแหงรากไม  พระราชกุมารหายตัวได  ก็เท่ียวไปกิน 
เนื้อมนุษย     นางยักษิณีไปปรนนิบัติทาวเวสสวัณมหาราช     เลยทํากาลกิรยิา 
เสีย  ณ   ที่นัน้เอง   ฝายพระนางเทวีประสูติพระโอรสองคหน่ึง   ในวาระท่ี  ๔ 
พระราชโอรสจึงปลอดภัย    เพราะพนจากนางยักษิณี    พระชนกชนนีและพระ 
ประยูรญาติ  ไดขนานพระนาม   ใหพระโอรสน้ันวา  ชัยทิสกมุาร เพราะเกิด 
มาชนะนางยักษิณีผูเปนปจจามิตร    พระชัยทิสกุมารทรงเจริญวัยแลว   ไดทรง 
ศึกษาศิลปวิทยาสําเร็จ    แลวใหยกเศวตฉัตร    ครองราชสมบัติสืบสันติวงศ. 
         คราวนั้น    พระโพธิสัตว   บังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของ 
พระเจาชัยทิสนั้น  พระชนกชนนีและพระประยูรญาติ ขนานพระนามวา "อลีน 
สัตตุกุมาร"   พออลีนสัตตุกุมารเจริญวัยแลว   ทรงเลาเรียนศิลปศาสตร   จน 
สําเร็จ  ไดเปนอุปราช ในเวลาตอมา  กุมารผูเปนบุตรนางยักษิณีทํารากไมหาย 
เพราะความประมาท   ไมสามารถเพ่ือจะหายตัวได   จึงมีรูปรางปรากฏเค้ียวกิน 
เนื้อมนุษยอยูที่สุสาน    คนทั้งหลายเห็นเขาก็พากันสะดุงตกใจกลัว   แลวเขามา 
รองทุกขพระราชาวา   ขอเดชะ   พระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ    มียักษ 
ตนหน่ึง    ปรากฏตนเค้ียวกินเนื้อมนุษยอยูที่สุสาน    มันคงเขามาพระนครโดย 
ลําดับ  ๆ  จักฆามนุษยเค้ียวกินเปนอาหาร   ควรตรัสสั่งใหจับเสีย   พระเจาขา 
พระราชาทรงรับทราบแลว    มีพระราชโองการสั่งพลนิกายวา   ทานท้ังหลายจง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 350 

จับยักษตนน้ัน   พลนิกายเหลาน้ัน    ไปยืนรายลอมสุสานประเทศ  กุมารบุตรนาง 
ยักษิณีมีรูปรางเปลาเปลือย  นาสะพรึงกลัว  หวาดตอมรณภัย   รองข้ึนดวยเสียง 
อันดัง   ว่ิงผาฝูงคนไป  ผูคนทั้งหลาย  หวาดหว่ันตอมรณภัย    รองบอกกันวา 
ยักษ ๆ  ดังนี ้   แตกกลุมออกเปนสองฝาย   ฝายกุมารบุตรนางยักษิณี  หนีจาก 
ที่นั้นไดแลวก็เขาไปสูปา    ไมกลับมายังถิ่นมนุษยอีก    ไดไปอาศัยดงใกลทาง 
ใหญแหงหน่ึง    คอยจับผูคนที่เดินทางผานมาไดทีละคน     แลวเขาไปสูปาฆา 
เค้ียวกิน  พํานักอาศัยอยูที่โคนตนไมนิโครธตนหน่ึง.  
         ลําดับนั้น    พราหมณพอคาเกวียนคนหน่ึง    จางคนรักษาดงเปนราคา 
หน่ึงพัน    เพ่ือพาขามดง   พรอมดวยเกวียน  ๕๐๐  เลม   มนษุยยักษ   เห็น 
แลวจึงสงเสียงดังลั่น   ว่ิงมา  ผูคนทั้งหลายตางตกใจกลัว   พากันนอนราบหมด  
มนุษยยักษจับพราหมณพอคาไดแลว   หนีไป  ถูกตอไมตําเอาท่ีเทา    และเมื่อ 
พวกมนุษยรักษาดงว่ิงติดตามมา    จึงทิ้งพราหมณว่ิงหนี   เมื่อมนุษยยักษนั้น 
นอนอยูในที่นั้น๗วัน พระเจาชัยทิสเสด็จออกจากพระนครลาเนื้อ พราหมณผู 
เลี้ยงดูมารดาคนหนึ่งชื่อนันทะ  เปนชาวเมืองตักกศิลา ไดเรียนสตารหคาถา 
๔  บาท  มาเฝาพระเจาชัยทิส   ซึ่งกําลังจะเสด็จออกจากพระนคร  พระเจาชัย 
ทิส  ตรัสสั่งวา   เรากลับมาแลวจักฟง     พระราชทานบานพักแกพราหมณนั้น 
แลวเสด็จไปลาเนื้อ  ตรัสสั่งวา เนื้อหนีไปทางดานผูใด   ผูนั้นจักตองมีโทษ. 
                ลําดับนั้น   กวางตัวหนึ่ง  ลกุข้ึนแลวว่ิงหนีผานหนาพระราชาไป  อํา- 
มาตยทั้งหลาย ตางพากันหัวเราะ  พระราชาทรงถือพระขรรค  ติดตามกวางไป 
สิ้นระยะทาง  ๓  โยชนจึงตามทัน   แลวเอาพระขรรคฟนกวางน้ันขาดออกเปน 
สองทอนทรงใสหาบ ๆ  เสด็จมาถึงสถานที่มนุษยยักษนอนอยู   ประทับนั่งพัก 
หนอยหน่ึง ที่ลานหญาแพรก แลวเตรยีมจะเสด็จตอไป  ลําดับนั้น  มนุษยยกัษ  
ลุกข้ึน  กลาววา  หยุดนะ !  ทานจะไปไหน    ทานตกเปนอาหารของเราแลว 
ยึดพระหัตถไว  กลาวคาถาที่ ๑  ความวา  
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                เปนเวลานานนักหนา  นบัแตเวลาท่ีเราอดอาหาร 
         มาครบ  ๗  วัน    อาหารมากมาย  พ่ึงเกิดขึ้นแกเราวัน 
         นี้   ทานเปนใคร    มาจากไหน     เชิญทานบอก   ชาติ  
         สกุล    ตามท่ีรูกันมาเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ภกโฺข  มหา   ความวา   อาหารเปนอัน 
มาก.  บทวา    สตฺตมิภตฺตกาเล   ความวา   นับแตวันปาฏิบทมา  ถึงการท่ี 
เราอดอาหารครบ   ๗  วัน.   บทวา   กุโตสิ   ความวา    ทานมาจากไหน  ? 
         พระราชาทอดพระเนตรเห็นยักษ  แลวตกใจกลัว     ถึงกับอุรประเทศ  
แข็งท่ือดังเสา    ไมทรงสามารถจะว่ิงหนีไปได  จึงต้ังพระสติ  ตรัสพระคาถาที่ 
๒ ความวา 
                เราเปนพระเจาปญจาลราช   มีนามวาชัยทิส  ถา 
         ทานไดยินชื่อก็คงรูจัก  เราออกมาลาเนื้อ  เท่ียวมาตาม 
         ขางภูเขาและปา    ทานจงกินเน้ือกวางน้ีเถิด    วันนี้จง 
         ปลอยเราไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   มิคว   ปวิฏโ   ความวา   ออกจาก 
แวนแควน  เขาปา  เพ่ือลาเนื้อ.  บทวา   คจฺฉานิ   ความวา  (เที่ยวลัดเลาะมา) 
ริมภูเขาลําเนาไพร.  บทวา  ปสทิม   ความวา   (ทานจงกิน)   กวางน้ี. 
         ยักษไดยินดังนั้น  จึงกลาวคาถาท่ี   ๓   ความวา  
                พระองคถูกขาพเจาเบียดเบียน  กลบัเอาของที่ตก 
         เปนของขาพเจาน่ันเองมาแลกเปลี่ยน   กวางท่ีพระองค  
         ตรัสถึงน้ันเปนอาหารของขาพระองค      ขาพระองคกิน 
         พระองคแลว    อยากจะกินเน้ือกวาง      ก็จักกินไดภาย 
         หลัง  เวลานี้มิใชเวลาขอรอง.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เสเนว  ความวา อันเปนของ  ๆ ขาพ- 
เจาน่ันเอง.  บทวา  ปณสิ  ความวา   พระองคตรัสเอาของ ๆ  ขาพเจา   มา 
แลกเปลี่ยนตัว.  บทวา  สสฺสมาโน  แปลวา  ถกูขาพเจาเบียดเบียนอยู.  บทวา 
ต  ขาทิยาน  ความวา  กินเนื้อกวางนั้น.  บทวา  ชิฆฺ ความวา   ขาพ- 
เจาประสงคจะเค้ียวกิน.  บทวา  ขาทิสฺส  ความวา  เพราะขาพเจาจักกินเนื้อ 
กวางนั้น ในภายหลัง.  บทวา น  วิลาปกาโล  ความวา  ยักษทูลวา  พระองค 
อยาขอรองเลย   เวลาน้ีไมใชเวลาท่ีจะขอรอง. 
         พระราชาทรงสดับดังน้ันแลว   ทรงระลึกถึงนันทพราหมณได  จึงตรัส 
พระคาถาที่   ๔  ความวา 
                ถาความรอดพนของเราไมมีดวยการแลกเปลี่ยน  
         ขอใหเราไดกลับไปยังพระนครเสียกอน  เราผัดพราหมณ  
         ไววา  จะใหทรัพย   เราจักรักษาคําสัตย   ยอนกลับมา 
         หาทานอีก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  น  จตฺถิ  ความวา   ถาวาการหลุดพน 
ของเราจะไมมี  แมดวยการแลกเปลี่ยนแลวไซร.  บทวา  คนฺตฺวาน  ความวา 
เมื่อเปนอยางนี้   วันนี้ทานจงกินเนื้อกวางตัวน้ี   ขอใหเราไดกลับไปยังพระนคร 
กอน.  บทวา  ปเคเยว  แปลวา  กอนทีเดียว.  อธิบายวา  ทานจงรับปฏิญญา 
เพ่ือตองการใหเรากลับมาทันเวลาบริโภคอาหารเชาวันพรุงน้ีเถิด.    บทวา  ต  
สงฺคร    ความวา    เพราะเราไดทําความผัดเพ้ียนไวแกพราหมณวา    จักให 
ทรัพยแกเขา   ครั้นเราใหทรัพยแกเขาแลว   จักตามรักษาซึ่งสัจจะตามท่ีขาพเจา 
กลาวไวนี้   กลับมาหาทานอีก.  
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ยักษไดฟงดังน้ัน     จึงกลาวคาถาที่ ๕ ความวา 
                ดูกอนพระราชา   พระองคใกลจะถึงสวรรคตอยู 
         แลว    ยังทรงเดือดรอนถึงกรรมอะไรอยู     ขอจงตรัส 
         บอกกรรมนั้น  แกขาพระองค   ขาพระองคจะอนุญาต 
         ใหกลับไปกอนได. 
         กรรม   ในคาถาน้ัน    ก็ไดแกกรรมนั่นเอง.   บทวา  อนุตปฺปตี   ต   
ความวา   ยังจะตามรอนใจถึงกรณียกิจอะไร ?  บทวา  ปตฺต   แปลวา เขาถึง. 
บทวา  อป   สกฺกุเณมุ ความวา  เออก็  ถาขาพระเจาไดฟงเหตุแหงความเศรา 
โศกของทานแลว  อาจจะอนุญาตใหทานมาตอนเชาตรูได. 
         พระราชาเม่ือจะตรัสบอกเหตุนั้น     จึงตรัสพระคาถาท่ี  ๖  ความวา 
                ความหวังในทรพัย       เราไดทําไวแกพราหมณ 
         ความผัดเพ้ียนเปนขอผูกมัดตัว  ยังพนไปไมได เพราะ  
         เราผัดไววา    จะใหทรัพยแกพราหมณ     เราจักรักษา 
         คําสัตย   กลับมาหาทานอีก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปฏิโมกฺก   น   มตฺุต   ความวา  ขาพเจา 
ต้ังความผัดเพ้ียนเปนสัญญามัดตัว    โดยปฏิญญาแกพราหมณวา   ฟงสตารห- 
คาถา ๔ บาท แลวจักใหทรัพยแกเขา เพราะขาพเจายังมิไดใหทรัพยแกพราหมณ 
จึงหาพนไปไดไม. 
         ยักษไดฟงดังน้ัน  จึงกลาวคาถาท่ี ๗ ความวา 
                ความหวังในทรพัยพระองคไดทําไวแกพราหมณ  
         ความผัดเพ้ียนเปนขอผูกมัดตัว  ยังพนไปไมได  เพราะ  
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         ไดผัดเพ้ียนไวแกพราหมณวา   จะพระราชทานทรัพย 
         พระองคจงรักษาคําสัตยไวเสด็จกลับมาเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปุนราวฏฏสฺสุ   ความวา  จงเสด็จกลับ 
มาอีก. 
         ก็แลครัน้ยักษกลาวอยางนี้แลว    ก็ปลอยพระราชาไป.   พระราชาอัน 
ยักษปลอยแลว   จึงตรัสวา    ทานอยาวิตกเลย     ขาพเจาจักมาแตเชาตรูทีเดียว 
แลวทรงสังเกตเครื่องหมายตามทาง      เสด็จเขาไปหาพลนิกายของพระองค 
แวดลอมดวยพลนิกาย   เสด็จเขาสูพระนคร   ตรัสสั่งใหหานันทพราหมณมาเฝา 
เชิญใหนั่งบนอาสนะอันมีคามาก  ทรงสดับคาถาเสร็จแลว   พระราชทานทรัพย 
๕ พัน   เชิญพราหมณใหข้ึนยานพาหนะแลวตรัสสั่งวา   ทานจงนําทรัพยนี้ไปยัง 
เมืองตักกศิลาเถิด    ทรงมอบคนใหแลวก็สงพราหมณไป   ทรงพระประสงคจะ 
เสด็จกลับคืนไปหายักษในวันรุงข้ึน จึงตรัสสั่งใหหาพระโอรสมาทรงสั่งสอน 
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน   จึงไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา 
ความวา 
                พระเจาชัยทิสทรงพนเง้ือมมือยักษแลว  รีบเสด็จ 
         กลับไปยังพระราชมณเฑียรของพระองค       เพราะได 
         ทรงผัดเพ้ียนไวแกพราหมณวาจะพระราชทานทรัพยได 
         ตรัสสั่งใหหาพระราชโอรสพระนามวา อลีนสัตตุมา. 
                ตรสัวา   เจาจงอภิเษกปกครองรัฐสีมาในวันนี้ 
         จงประพฤติธรรมในรัฐสีมาและในประชาชนทั้งหลาย 
         บุคคลไมประพฤติธรรม     อยาไดมีในแวนแควนของ 
         เจา  เราจะไปในสํานักแหงยักษ.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อลนีสตฺตุ    ไดแก  พระราชกุมารผูมี 
พระนามอยางนี้.   แตในพระบาลี    ทานเขียนไววา   " อลีนสัตตะ ".    บทวา 
อชฺเชว   รชฺช  ความวา  ลกูรัก  พอจะมอบราชสมบัติใหแกเจา เจาจงสนาน 
มุรธาภิสิตในวันนี้แหละ.  บทวา   นฺเต   ไดแก ตฺยนฺเต  แปลวา ในสํานัก.  
         พระราชกุมารทรงสดับดังน้ัน  ตรัสคาถาที่ ๑๐ ความวา 
                ขอเดชะ ขาแตพระราชบิดาผูทรงพระคุณอันประ 
         เสริฐ    ขาพระองคไดทําความไมพอพระทัยอะไรไวใน 
         ใตฝาพระบาท    ขาพระองคปรารถนาจะไดสดับความ 
         ที่พระองคจะใหขึ้นครองราชสมบัติในวันนี้     เพราะขา 
         พระพุทธเจา  ขาดพระราชบิดาเสียแลว    หาปรารถนา 
         แมราชสมบัติไม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา กุพฺพ  แปลวา  กระทําอยู.  บทวา  ยมชชฺ   
ความวา    พระราชบิดาใหขาพระพุทธเจาข้ึนครองราชสมบัติในวันนี้    เพราะ 
กระทําการท่ีไมพอพระทัยอันใด.   บทวา  อุทสฺสเย   ความวา   พระราชบิดา 
ทรงยกข้ึน   คือ   แตงต้ังใหขาพระพุทธเจาดํารงอยูในราชสมบติั     เพราะการ 
กระทําท่ีไมพอพระทัยอันใด    พระองคจงตรัสบอกการกระทําอันนั้น       เพราะ 
ขาพระพุทธเจาขาดพระองคเสียแลว   ยอมไมปรารถนาแมราชสมบัติ. 
         พระราชาทรงสดับดังน้ัน  จึงตรัสพระคาถาตอไปวา 
                ลูกรัก     พอไมไดเพงถึงความผิดทางกายกรรม 
         และวจกีรรมของเธอเลย     แตพอไดทําความตกลงไว 
         กับยักษ  พอตองรกัษาคําสัตย  จึงตองกลับไปอีก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อปราธิโต   ความวา   เราไมคํานึงถึง 
ความผิดทางไตรทวารน้ีของเจาเลย.   บทวา   ตุริย   แปลวา    อันเปนของเจา.  
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มีคําอธิบายวา  ลูกรัก  พอมิไดคํานึงถึงความผิดอันไมเปนที่โปรดปรานของพอ 
อะไร ๆ  ของเจาท้ังทางกายและทางวาจาเลย. บทวา สทฺธิฺจ  กตฺวา ความวา 
แตเพราะยักษตนหน่ึง  จับพอไว  คราวไปปาลาเนื้อ   จักกินเปนอาหาร   เมื่อ 
เปนเชนนั้น    พอจึงใหสัตยสาบานไวกับยักษนั้นวา  เมื่อเราไดฟงธรรมกถาของ 
พราหมณ    กระทําสักการะแกเขาแลว     จักมาใหทันเวลาอาหารเชา    พรุงน้ี 
จึงกลับมาได  เพราะเหตุนั้น     เพ่ือจะตามรักษาความสัตยไว   พอจักตองไปใน 
ที่นั้นอีก  เจาจงเสวยราชสมบัติเถิด. 
         อลีนสตัตุราชกุมาร  ทรงฟงพระราชดํารัสของพระราชบิดาแลว   ตรัส 
คาถา   ความวา 
                ขาพระพุทธเจาจักไปแทน     ขอพระราชบิดาจง 
         ประทบัอยู ณ ที่นี้ เมื่อทางท่ีจะรอดชีวิตจากสํานักแหง 
         ยักษ   ไมมี   ขาแตสมเด็จพระราชบิดา   ถาพระองคมี 
         พระประสงคจะเสด็จใหได     ขาพระพุทธเจาก็จักตาม 
         เสด็จดวย  เราท้ังสองจะไมยอมอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อิเธว  ความวา   ขอพระองคจงประทับ 
อยู  ณ ที่นี้เถดิ.  บทวา    ตโต   ความวา   ข้ึนชื่อวาความรอดชีวิตจากสํานัก 
ของยักษนั้น   ไมมีทางเลย.  บทวา   อโุภ   ความวา  เมื่อเปนเชนนี้  ก็เปน 
อันวาจักไมตองอยูกันทั้งสองคน. 
         พระราชาทรงสดับดังน้ัน   จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                ลูกรัก    นั้นเปนธรรมของสัตบุรุษ    โดยแทจริง 
         แตเมื่อไรยักษขมขีท่ําลายเผาเธอกินเสียท่ีโคนไม  นั่น 
         เปนความดางพลอยของพอ  ขอนี้แหละ   เปนทุกขยิ่ง 
         กวาความตายของพอเสียอีก.  
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         พระคาถานั้นมีอธิบายวา    นั้นเปนธรรม   คือ   ธาตุแทของสัตบุรุษ 
คือบัณฑิตทั้งหลาย   โดยแนแท    เจาพูดคําท่ีถูกตองแลว    ก็แตวาจะเปนความ 
ทุกขยิ่งกวาความตายของพอเอง  ขอน้ันจะเปนความดางพรอยผูกพันพอ. 
         บทวา   ภิทารุกฺขมูเล    ความวา    เมื่อยักษขมข่ีทําลายเผาเจากินโดย 
พลการ  ทีโ่คนตนไมอันกลาแข็ง. 
         พระราชกุมารทรงสดับดังน้ัน    จึงตรัสคาถา  ความวา 
                ขาพระพุทธเจา   ขอเอาชีวิตของขาพระพุทธเจา 
         แลกพระชนมชีพของพระราชบดิาไว     พระราชบิดา 
         อยาเสด็จไปในสํานักของยักษเลย ขาพระพุทธเจาจะ 
         ขอเอาชีวิตของขาพระพุทธเจา   แลกพระชนมชีพของ 
         พระราชบิดาน้ีแหละไว  เพราะฉะน้ัน  ขาพระพุทธเจา 
         ขอยอมตายแทนพระราชบิดา  พระเจาขา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   นมิิสฺส   ความวา   ขาพระพุทธเจาจัก 
แลกชีวิตของตน    กับพระชนมชีพของพระราชบิดาในคราวน้ีแหละ.    บทวา 
ตสฺมา  ความวา  เพราะขาพระพุทธเจาจักแลกพระชนมชีพ  ของพระราชบิดา 
ไว  ฉะน้ัน  จึงเลือกเอาความตาย   เพ่ือตองการใหพระราชบิดามีพระชนมชพี 
อยู  ขาพระพุทธเจาสรรเสริญความตายอยางเดียวเทาน้ัน    จึงเลือกคือปรารถนา 
ความตาย. 
         พระเจาชัยทิส    ไดทรงสดับดังน้ัน    ก็ทรงทราบกําลังของพระโอรส 
จึงตรัสสั่งวา   ดีละลูกรัก    เจาจงไปเถิด.    อลีนสัตตุราชกุมาร    ถวายบังคมลา 
พระราชมารดาและพระราชบิดาแลวก็เสด็จออกจากพระนคร. 
         เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน   จึงตรัสพระคาถากึ่ง 
คาถา   ความวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 358 

                ลําดับน้ันแล      พระราชโอรสผูทรงพระปรีชา 
         ถวายบังคมพระยุคบาท  พระชนกชนนีแลวเสด็จไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปาเท ความวา ถวายบังคมพระยุคลบาท 
พระชนกชนนีเสด็จไปแลว. 
         ลําดับนั้น พระชนกชนนีก็ดี พระภคินีก็ดี พระชายาก็ดี  ของพระราช 
กุมารน้ัน    พรอมดวยหมูอํามาตย    และบริวารชนก็เสด็จออกไปดวย.    ครั้น  
พระราชกุมารน้ันออกจากพระนครแลว ก็ทลูถามหนทางกะพระราชบิดากําหนด 
ไวดวยดีแลว   ถวายบังคมพระชนกชนนี   ประทานโอวาทแกชนที่เหลือ  แลว 
มิไดสะดงตกพระทัยกลวั   เสด็จข้ึนสูทางดําเนินไปสูที่อยูของยักษ   ประหน่ึงวา 
ไกรสรสีหราชฉะน้ัน.   พระมารดาทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกําลังทรงดําเนิน 
ไป  ไมสามารถจะดํารงพระองคอยูได  กล็มลง   ณ  พ้ืนปฐพี.   พระราชบิดา 
ก็ทรงประคองพระพาหา  คร่ําครวญดวยเสียงอันดัง. 
         เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน   จึงทรงตรัสพระคาถา 
กึ่งคาถา   ความวา 
                พระชนนีของพระราชกุมารน้ัน        ทรงมีทุกข  
         โทมนัสลมลงเหนือพ้ืนปฐพี  พระชนกนาถเลา  ก็ทรง 
         ประคองสองพระพาหา  คร่ําครวญดวยเสียงอันดัง. 
         ครั้นตรัสกึ่งพระคาถาดังนี้แลว     เมื่อจะทรงประกาศสัจจกิริยา    อัน 
พระราชบิดาของพระกุมารนั้นทรงประกอบ     และอันพระราชมารดาพระภคินี 
และพระชายาทรงกระทําแลว   จึงไดตรัสพระคาถาตอไปอีก ๔ คาถา   ความวา 
                พระราชบิดา  ทรงทราบชัดวา  พระโอรสกําลัง 
         มุงหนาเสด็จไป   ทรงเบือนพระพักตรประคองอัญชลี  
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         กราบไหวเทวดาทั้งหลาย  คือ  พระโสมราชา    พระ- 
         วรุณราช    พระปชาบดี    พระจนัทรและพระอาทิตย 
         ขอเทพยเจาเหลาน้ี    ชวยคุมครองโอรสของเรา  จาก 
         อํานาจแหงยักษ อลนีสัตตุลูกรัก ขอยักษนั้นจงอนุญาต 
         ใหเจากลับมาโดยสวัสดี. 
                มารดาของรามบุรุษ     ผูไปสูแควนของพระเจา 
         ทัณฑกิราช ไดคุมครองทําความสวัสดี แกรามะผูเปน 
         บุตรอยางใด      แมขอทําความสวัสดีอยางน้ันแกเจา 
         ดวยคําสัตยนั้น ขอทวยเทพจงชวยคุมครอง  ขอใหเจา 
         ไดรับอนุญาต  กลับมาโดยสวัสดีเถิด  ลูกรัก.   
                นองนึกไมออกเลย  ถึงความคิดประทุษราย  ใน 
         อลีนสตัตุผูพระเชษฐา    ทั้งในท่ีแจงหรือทีล่ับ    ดวย 
         ความสตัยนี้    ขอเทพยเจาโปรดระลึกถึงพระเชษฐาท่ี 
         เคารพ   ขอพระเชษฐาจงไดรับอนุญาตใหกลับมาโดย 
         สวัสดี. 
                ขาแตพระสวามี พระองคไมเคยประพฤตินอกใจ 
         หมอมฉันเลย   ฉะน้ัน   จงเปนที่รักของหมอมฉันดวย 
         ใจจริง   ดวยความสัตยนี้    ขอเทพยเจาโปรดระลึกถึง 
         พระสวามีที่เคารพ   ขาแตพระสวามี  ขอพระองค  จง 
         ไดรับอนุญาตใหกลับมาโดยสวัสดี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ปรมฺมุโข   ความวา    พระราชบิดา 
ทรงทราบชัดวา  พระโอรสของเรานี้  กําลังมุงหนาเสด็จไป.  บทวา  ปฺชลีโก  
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ความวา   ทรงเบือนพระพักตรประดิษฐานอัญชลีเหนือเศียรเกลา    ในกาลนั้น 
ทรงไหววิงวอน นอบนอมเทพยเจาท้ังหลาย. บทวา โปริสาทกมฺหา ความวา 
ขอเทพเจาจงชวยคุมครองโอรสของเราจากอํานาจแหงยักษ  ดูกอนอลีนสัตตุลูก 
รัก  ยักษนั้นจงอนุญาตใหเจากลับมาโดยความสวัสดี. 
         บทวา  รามสฺสกา   ความวา   มารดาของรามบุรุษไดกระทําความ 
คุมครอง.  เลากันมาวา  มีบุรุษคนหน่ึงเปนชาวเมืองพาราณสี  ชื่อรามะ  เปนผู 
เลี้ยงดูมารดา    ปฏิบัติมารดาบิดา    คราวหนึ่งไปคาขายถึงเมืองกุมภวดี    ใน 
แวนแควนของพระเจาทัณฑกิราช     เมื่อแควนทั้งสิ้นตองพินาศลง    ดวยฝน 
เกาประการ  เขาไดระลึกถึงคุณของมารดาบิดา.  ครั้งน้ัน  ดวยผลแหงมาตาปตุ- 
ปฏฐานธรรม    เทพยเจาทั้งหลายไดนําเขามามอบใหแกมารดาดวยความสวัสดี. 
พระชนนีของอลีนสัตตุราชกุมาร  ทรงนําเหตุการณนั้นมาตรัสอยางนี้   ก็โดยท่ี  
ไดยินไดฟงมา. 
         บทวา  โสตฺถาน  ไดแก  ความสวัสดี.    ถึงเทพยเจาท้ังหลาย   จะ 
กระทําความสวัสดีไดก็จริง   แตทานกลาววา   มารดาไดกระทําแลว   เพราะเกิด 
แลวโดยอาศัยมาตาปตุอุปฏฐานธรรม.  บทวา  ตนฺเต   อห  ความวา   (มารดา 
ของรามบุรุษทําความสวัสดี   แกรามะผูบุตรฉันใด)   แมแมกท็ําความสวัสดีนั้น 
แกเจาเหมือนกัน  คือ  เพราะอาศัยแม    ขอความสวัสดีจงมีแกลูกของแมฉันนั้น  
เหมือนกัน.    อีกนัยหน่ึง    บทวา  กโรมิ  แปลวา  จะไป.  บทวา  เอเตน 
สจฺจน  ความวา   ถาวารามบุรุษน้ันเปนผูอันเทพยเจา    นํามาแลวโดยความ  
สวัสดี  เปนความจริงไซร  ดวยอานาจคําสัตยนั้น   ขอเทพยเจาท้ังหลายจงระลึก 
ถึงเจา  เพ่ือชนกชนนี  คือขอเทพยเจาจงนําเจามาแสดงแกแม  เหมือนรามบุรุษ 
ฉะน้ัน.  
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         บทวา  อนฺุาโต  ความวา ลูกรกั  อันยักษอนุญาตวาไปได  คือ  พระชนนี 
ตรัสวา  ดูกอนลูกรัก  ขอเจาจงกลับมาโดยสวัสดี  ดวยเทวานุภาพเถิด. 
         บทวา  ชาตุมลีนสตฺเต  ความวา  พระกนิษฐภคินีของอลีนสัตตุราช 
กุมารน้ัน  ไดต้ังสัตยาธิษฐานอยางนี้วา  นองระลึกไมได  ซึ่งความคิดประทุษราย 
ทั้งตอหนาหรือลับหลัง     ในอลีนสัตตุผูพระเชษฐา  โดยสวนเดียวเปนแนแท. 
บทวา   ยสฺมา  จ  เม  อนธิมโนสิ  สามิ  ความวา   พระอัครมเหสีของ 
อลีนสัตตุราชกุมารน้ัน      ไดต้ังสัตยาธิษฐานอยางนี้วา    ขาแตพระอลีนสัตตุผู 
พระสวามี   พระองคมิไดประพฤตินอกใจหมอมฉันเลย   คือพระองคมิไดขมข่ี 
ลวงเกินหมอมฉัน    ถึงกบัเอาพระทัยใฝปรารถนาหญิงอ่ืนเลย.   บทวา  น จาป  
เม   มนสา   อปฺปโยสิ   ความวา   พระองคจะไมเปนที่รัก   ดวยใจจริงของ 
หมอมฉันก็หามิได  เราทั้งสองอยูรวมกันมาดวยความรักใครทีเดียว. 
         พระราชกุมาร   เสด็จดําเนินไปสูทางที่อยูของยักษ    ตามคําแนะนําท่ี 
พระราชบิดาตรัสบอก.   ฝายยักษคิดวา  ธรรมดากษัตริยมีมายามาก  ใครจะรูวา 
จักเกิดอะไรข้ึน  จึงข้ึนตนไมนั่งแลดูทางที่พระเจาชัยทิสจะเสด็จมา  เหลือบเห็น 
พระกุมารกําลังดําเนินมา  คิดวา   ชะรอยพระโอรสจักใหพระราชบิดากลับแลว 
ตัวมาแทน  ภัยคงไมมีแกเรา   จึงลงจากตนไมนั่งผินหลังให.    พระราชกมุาร 
เสด็จมาถึงแลว   เขาไปยืนอยูตรงหนายักษ. 
         ลําดับนั้น    ยักษกลาวคาถา  ความวา 
                 ทานผูมีรางกายอันสูงใหญ   มีหนาอันงดงามมา 
         จากไหน    ทานไมรูหรือวา   เราอยูในปาน้ี   ชะรอยจะ 
         ไมรูวา  เราเปนคนดุราย  กินเน้ือมนุษยกระมงัจึงไดมา 
         ที่ไมรูความสวัสดีของตนดอกจึงไดมาในท่ีนี้.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา โก  โสตฺถิมาชานมิธาวเชยฺย ความวา 
ดูกอนกุมาร  บุรุษไรเลารูความสวัสดีของตน   เดินไปจะกลามาในที่นี้  ชะรอย  
ทานจะไมรูจึงไดมา. 
         พระราชกุมารทรงสดับดังน้ัน    จึงตรัสคาถา  ความวา 
                เรารูวาทานเปนคนหยาบชา  กินมนษุย แตหารูวา 
         ทานอยูในปาน้ีไม         เราคือโอรสของพระเจาชัยทิส 
         วันนี้ทานจงกินเราแทนพระชนก     เพ่ือปลดเปลื้องให 
         พระองคพนไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ปโมกฺขา   ความวา   เพราะเหตุที่จะ 
ปลดเปลื้องภาระเสีย     เราจึงยอมมอบชีวิตแทนพระราชบิดามาในท่ีนี้    เพราะ 
ฉะน้ัน    ทานจงปลอยพระชนกเราเถิด  เชญิกินเราแทนพระองค. 
         ลําดับนั้น  ยักษกลาวคาถา  ความวา 
                เรารูวาทานเปนโอรสของพระเจาชัยทิส   ดูพระ- 
         พักตรและผิวพรรณ       ของทานท้ังสองคลายคลึงกัน 
         การท่ีบคุคลยอมตายแทน   เพ่ือเปลื้องบิดาใหพนไปน้ี 
         เปนกรรมท่ีทําไดยากทีเดียว  แตทานก็ทําได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตาทิโส  โว  ความ วา  พระพักตรและ 
ผิวพรรณของทานท้ังสองคลาย ๆ กัน  คือเหมือนกันแท.  บทวา   กต   ตเวท 
ความวา  กรรมของทานทั้งน้ี  เปนกรรมที่ทําไดโดยยากแท. 
         ลําดับนั้น     พระราชกุมารตรัสคาถา  ความวา 
                มิใชของทํายากเลยในเรื่องน้ี    เราไมเห็นสําคัญ 
         อะไร   ผูใดยอมตายแทนเพ่ือเปลื้องบิดา   หรอืเพราะ  
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         เหตุแหงมารดา    ผูนั้นไปสูปรโลกแลว     ยอมเปนผู 
         เพรียบพรอมดวยสุข  และอารมณอันงามเลิศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  กิฺจิมเหตฺถ  มฺเ  ความวา  ใน 
ขอน้ี   เราไมเห็นสําคัญอะไรเลย.   ทานกลาวอธิบายไววา   บุคคลใดปรารถนา 
จะตาย  เพ่ือปลดเปลื้องบิดา  หรือเพราะเหตุแหงมารดา.  บทวา ปรโลกคมฺยา 
ความวา  เขาไปสูปรโลกแลว.  บทวา  สุเขน  สคฺเคน  ความวา  ยอมเปน 
ผูประกอบดวยสุขอันบังเกิดในสวรรค.   บทวา  มตฺตุมิจฺเฉ  ความวา  เพราะ 
ฉะน้ัน   ในการสละชีวิตเพ่ือประโยชนแกมารดาบิดาน้ี  เราไมสําคัญวาเปนสิ่ง 
ที่ทําไดยากอะไรเลย. 
         ยักษฟงดังน้ันแลวจึงถามวา  พอกุมาร  ธรรมดาวาสัตวบุคคลท่ีจะไม 
กลัวตายไมมีเลย    เหตุไฉนทานจึงไมกลัวเลา  ?    เมื่อพระราชกุมารจะบอก 
ความแกยักษ  ไดกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                เราระลึกไมไดเลยวา   เราจะกระทําความช่ัวเพ่ือ 
         ตนเอง   ทั้งในท่ีแจงและในท่ีลับ    เพราะวาเราเปนผูมี  
         ชาติและมรณะ   อันกําหนดไวแลววา  ในโลกนี้ของเรา 
         ฉันใด   โลกหนาก็ฉนันั้นเหมือนกัน. 
                เชญิทานกินเน้ือเราในวันนี้  เสียบัดน้ีเถิด   เชิญ 
         ทานทํากิจเถิด     สรรีะนี้เราสละแลว     เราจะทําเปน 
         พลัดตกมาจากยอดไม        ทานชอบใจเน้ือสวนใด ๆ 
         ก็เชิญทานกินเน้ือสวนน้ัน ๆ   ของเราเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา สเร  น  ชาตุ  ความวา  เราระลึกไมได 
เลย  แมเพียงสวนเดียว.    บทวา   สงฺขาตชาตี    มรโณหมสฺม ิ  ความวา  
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เรารูวาสัตวที่เกิดมาแลว     มีความเกิดและความตาย     อันญาณกําหนดไวแลว 
ดวยดี    ที่จะชื่อวามีความไมตายเปนธรรมดาไมมี.    บทวา  ยเถว  เม   อิธ  
ความวา    ขอน้ีญาณของเรากําหนดไวแลวเปนอยางดีทีเดียววา    โลกน้ีของเรา 
ฉันใด  โลกหนาก็ฉันนั้น   โลกหนาฉันใด   แมโลกน้ีก็ฉันนัน้     ชื่อวาการพน 
จากความตายไมมี.  บทวา  กรสฺสุ  กิจจฺานิ  ความวา  ทานจงทํากิจท่ีควรทํา 
ดวยสรีระนี้   สรีระนี้เราสละแกทานแลว.  บทวา  ฉาทมาโน   มยฺห  ตฺวเม 
เทสิ  มส  ความวา  เมื่อเราตกจากยอดไมตายแลว   เมื่อทานจะกิน   ชอบใจ 
ปรารถนาเนื้อสวนใดจากสรีระของเรา  ก็ควรบรโิภคเนื้อสวนน้ัน. 
         ยักษฟงถอยคําของพระกุมารแลว    ตกใจกลวั  คิดวา  เราไมอาจที่จะ 
กินเน้ือพระกุมารน้ีได    จักตองหาอุบายไลใหเธอหนีไปเสีย     จึงกลาวคาถาน้ี 
ความวา 
                ดูกอนพระราชโอรส  เรื่องน้ีทานเต็มใจจริง  จึง 
         สละชีวติเพ่ือปลดเปลื้องพระชนกได    เพราะเหตุนั้น 
         แหละ  ทานจงรีบไปหักไมมากอไฟเถิด.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ชเลหิ  ความวา  ทานจงเขาไปสูปา  หา 
ฟนไมแกน   มากอไฟข้ึน  ทําใหเปนถาน   ที่ปราศจากควัน  เราจักปงเนื้อของ 
ทานในถานเพลิงน้ันกิน. 
         อลีนสตัตุราชกุมาร    ไดกระทําตามท่ียักษบอกทุกประการ  เสร็จแลว 
ไปยังสํานักของยักษ    พระบรมศาสดาเม่ือจะทรงประกาศเหตุนั้น จึงตรัสพระ 
คาถานอกน้ี   ความวา 
                ลําดับน้ันแล     พระราชโอรสผูมีปญญา   ไดนํา 
         เอาฟนมากอไฟกองใหญขึ้นแลว   แจงใหยักษทราบวา 
         บัดน้ีไดกอไฟเสร็จแลว.  
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         ยักษมองดูพระราชกุมาร    ซึ่งกอไฟเสร็จแลวเดินมาหา   เกิดขนพอง 
สยองเกลาวา บุรุษน้ีเปนดุจราชสีห  ไมกลัวความตายเลย  ตลอดกาลมีประมาณ 
เทาน้ี    เราไมเคยพบเห็นคนที่ไมกลัวตายอยางนี้เลย  จึงนั่งชําเลืองดูพระกุมาร 
บอย  ๆ  พระราชกุมารเห็นกิริยาของยักษแลว  จึงตรัสคาถา  ความวา 
                เมือ่ครูนี้  ทานทําการขูเข็ญวา  จะกินเราในวันนี้ 
         ทําไมจึงหวาดระแวงเกรงเรา  มองดูอยูบอย  ๆ  เราได 
         ทําตามคําของทานเสร็จแลว     เมื่อพอใจจะกินก็เชิญ 
         กินได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    มหุุ  แปลวา  บอย ๆ .  บทวา  ตถา 
ตถา  ตุยฺหมห ความวา   ทานพอใจปรารถนาจะบริโภคเค้ียวกินเราโดยวิธีใด 
เราการทําตามคําของทานโดยวิธีนั้นแลว     คราวนี้จักใหเราทําอยางไร   เพราะ 
ฉะน้ัน    เชญิทานกินเราเสียวันนี้เถิด. 
         ยักษฟงคําของพระกุมารแลว   กลาวคาถา  ความวา 
                ผูที่ต้ังอยูในธรรม   มีวาจาสัตย  รูความประสงค 
         ของผูขอเชนทาน     ใครจะนํามากินเปนภักษาหารได 
         ผูใดกินผูมีวาจาสัตยเชนทาน  ศีรษะของผูนั้น   จะพึง 
         แตกออกเปนเจ็ดเสี่ยง. 
         พระราชกุมารไดสดับดังน้ัน   จึงพูดวา    ถาทานไมประสงคจะกินเรา 
เหตุไรจึงบอกใหเราหักฟนมากอไฟ    เมื่อยักษบอกวา    เพ่ือตองการลองดูวา 
ทานจะหนีหรือไม   จึงตรัสวา   ทานจักเขาใจเราในบัดนี้ไดอยางไร    ครั้งเรา 
บังเกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน      ยังไมยอมใหทาวสักกเทวราชดูหม่ินตน 
ได  จึงตรัสคาถา  ความวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 366 

                แทจริง  สสบณัฑิตนั้น  สาํคัญทาวสักกเทวราชนี้ 
         วาเปนพราหมณ     จึงไดใหอยู     เพ่ือใหสรีระของตน 
         เปนทาน  ดวยเหตุนั้นแล  จันทมิเทพบุตร  จึงมีรูปกระ- 
         ตายปรากฏ  สมประสงคของโลกอยูจนทุกวันนี้. 
         คาถาน้ัน   มีอธิบายวา    สสบัณฑิตน้ัน    สําคัญสักกพราหมณ    แม 
นี้วา  ผูนี้เปนพราหมณ   จึงพูดวา    วันนี้เชิญทานเค้ียวกินสรีระของเราในท่ีนี้  
แหงเดียวเถิด   แลวใหอาศัย    คือใหอยูพักเพ่ือใหสรีระของตนเปนทานอยางน้ี 
และแลวไดใหสรีระเพ่ือเปนอาหารแกสักกพราหมณนั้น       ทาวสักกเทวราช 
จึงบีบเอารสอันเกิดแตบรรพต   มาเขียนเปนภาพกระตายไวในมณฑลพระจันทร 
นับแตนั้นมา  เพราะภาพกระตายน้ันเอง  จันทิมเทพบุตรนั้น    ชาวโลกจึงรูกัน 
ทั่ววา  กระตาย   กระตาย  ดังนี้    จันทิมเทพบุตรมีรูปกระตายปรากฏ   แจม 
กระจางอยางนี้   สมประสงค   คือยังความพอใจของโลกใหเจริญ    รุงโรจนอยู 
จนทุกวันนี้   และเรื่องนี้   ก็เปนเรื่องอัศจรรย  อยูตลอดกัป. 
         ยักษไดฟงดังน้ัน     เมื่อจะปลอยพระราชกุมาร  จึงกลาวคาถา  ความวา 
                พระจันทร  พระอาทิตย  พนจากปากแหงราห ู
         แลว   ยอมไพโรจนในวันเพ็ญฉันใด   ดูกอนทานผูมี  
         อานุภาพมาก ทานก็ฉันนั้นหลุดพนจากเรา  ผูกินเน้ือ 
         มนุษยเปนอาหารแลว   ยังพระชนกชนนีใหปลื้มพระ- 
         ทัย   จงรุงโรจนในกบิลรัฐ  อนึง่  พระประยรูญาติของ 
         ทานจงยินดีกันทั่วหนา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ภาณมุา  ไดแกพระอาทิตย ทานอธิบาย 
วา   พระจันทรหรือพระอาทิตย    พนจากปากราหูแลวยอมสวางไสว    ในดิถี  
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๑๕  คํ่าฉันใด    ดูกอนทานผูมีอานุภาพมาก    แมทานพนไปจากสํานักของเรา 
แลว  กร็ุงโรจนในกบิลรฐัฉันนั้นเถิด.   บทวา   นนฺทตุ   ความวา   ขอพระ 
ประยูรญาติทั้งหลาย  จงทรงยินดี  ราเริง. 
         ยักษกลาววา   ดูกอนทานมหาวีรเจา   เชิญทานไปเถิด   แลวสงเสด็จ 
พระมหาสัตวเจา   ฝายพระมหาสัตวเจา   ครั้นทรงทําใหยักษสิ้นพยศแลวใหศีล 
๕  กําหนดดูวา  ผูนี้จะมิใชยักษกระมงั  จึงทรงพระดําริวา  ธรรมดายักษยอม 
มีนัยนตาแดงและไมกระพริบ    เขาก็ไมปรากฏ  เปนผูดุราย  อาจหาญ      ผูนี้ 
ชะรอยจะมิใชยักษ  คงเปนมนุษยแน   เขาเลากันวา    พระเชษฐาแหงพระราช 
บิดาของเรา  ถูกนางยักษิณีจับไปถึงสามองค  ในจํานวนนั้น นางยักษิณีกินเสีย 
สององค  แตประคบประหงมเลี้ยงดูดวยรักใครเหมือนบุตรองคเดียว  ชะรอยจะ 
เปนองคนี้แน   เราจักนําไปทูลชี้แจง  แกพระราชบิดาของเรา  ใหทานผูนี้ครอง 
ราชสมบัติแลว จึงตรัสชักชวนวา  มาเถิด ทานผูเจริญ ทานไมใชยักษ ทานเปน 
พระเชษฐาแหงพระราชบิดาของเรา  เชิญทานมาไปกับเรา  แลวใหยกเศวตฉัตร 
เสวยราชสมบัติ  สืบสันตติวงศเถิด  เมื่อยักษคานวา  เราไมใชมนุษย  จึงตรัสวา 
ทานไมเชื่อเรา   แตมีผูทีท่านพอจะเชื่อถืออยูบางหรือ  ?  เมื่อยักษตอบวามีอยู 
คือพระดาบสผูมีจักษุเปนทิพย ณ ที่โนน   จึงทรงพายักษนั้นไปสํานักพระดาบส 
นั้น  พระดาบสเห็นคนท้ังสองแลว ทักข้ึนวา ทานทั้งสองคือลุงกับหลาน เที่ยวทํา 
อะไรอยูในปา    แลวชี้แจงความท่ีชนเหลาน้ันเปนญาติกันใหทราบ  ยักษเชือ่ 
ถอยคําของพระดาบส   จึงกลาววา  พอหลานชาย  เจาจงกลับไปเถิด   ลุงเกิดมา 
ชาติเดียวเปนถึงสองอยาง   ลุงไมตองการราชสมบติัดอก   ลุงจักบวช  แลวบวช 
เปนฤาษีอยูในสํานักของพระดาบส.     ลําดับนั้น   พระอลีนสัตตุราชกุมารถวาย 
บังคมลาพระเจาลุงแลว   ไดเสด็จกลับไปยังพระนคร.  
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         พระบรมศาสดา   เม่ือจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน    จึงตรัสพระคาถา 
ความวา 
                ลําดับน้ันแล  พระราชโอรสอลีนสัตตุ   ผูมีพระ- 
         ปญญา   ทรงประคองอัญชลีไหวยักษโปริสาท  ไดรับ 
         อนุญาตแลว   มีความสุขสวัสดี  หาโรคมิไดเสด็จกลับ 
         มายังกบิลรัฐ. 
         พระบรมศาสดา  ครั้นตรัสพระคาถาน้ีแลว   เมื่อจะทรงแสดงกรณียกิจ 
อันชาวพระนคร  และชาวนิคมเปนตนกระทํา  จึงตรัสโอกาสคาถาความวา 
                ชาวนิคม  ชาวชนบท  ถวนหนาท้ังพลชาง พลรถ  
         และพลเดินเทา     ตางพากันมาถวายบังคมพระราช 
         โอรสนัน้   พรอมกับกราบทูลขึน้วา     ขาพระองคทั้ง  
         หลาย  ถวายบังคมพระองค  พระองคทรงกระทํากิจ 
         ซึ่งยากท่ีจะกระทําได. 
         พระเจาชัยทิส    ทรงสดับขาววา  พระราชกุมารกลับมาไดทรงจัดการ 
สมโภชตอนรับ.   พระราชกุมารแวดลอมดวยมหาชน   ไปถวายบังคมพระราช 
บิดา.    ลําดับนั้น  พระราชาตรัสถามวา  ลูกรกั  เจาพนมาจากยักษเชนนั้นได 
อยางไร.  พระราชกุมารทูลวา  ขอเดชะ พระราชบิดาเจา ผูนี้มิใชยักษ แตเปน 
พระเชษฐาธิราชของพระราชบิดา  ผูนีเ้ปนพระปตุลาของขาพระพุทธเจา   แลว 
กราบทูลเรื่องราวทั้งปวงใหทรงทราบ   แลวทูลวา  ควรท่ีพระราชบิดาจะเสด็จ  
เยี่ยมพระปตุลาของขาพระพุทธเจาบาง.   ทันใดนัน้  พระเจาชัยทิส   จึงตรัสสั่ง 
ใหพนักงานเภรีตีกลองประกาศใหทราบท่ัวกัน    แลวเสด็จไปยังสํานักแหงดาบส 
ทั้งหลาย ดวยราชบริพารเปนอันมาก. พระมหาดาบสจึงทรงเลาเรื่องนางยักษิณี  
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นําพระองคไปเลี้ยงดูไวไมกินเสีย  เรือ่งที่พระองคมิใชยักษ  และเรื่องที่พระองค 
เปนพระประยูรญาติของราชสกุลเหลาน้ัน       แดพระเจาชัยทิสหมดทุกอยางโดย 
พิสดาร    พระเจาชัยทิสทรงเชื้อเชิญวา      ขาแตพระเชษฐาธิราชเจา    ขอเชญิ 
พระองค  เสด็จเสวยราชสมบัติเถิด พระมหาดาบส  ถวายพระพรหามวา  อยา 
เลย  มหาราชเจา   พระเจาชัยทิส   ตรสัเชิญชวนวา   ถากระน้ัน    ขอเชิญพระ 
เชษฐาธิราชเจาไปอยูในพระอุทยานเถิด    กระหมอมฉันจักบํารุงดวยปจจัย   ๔ 
พระมหาดาบสถวายพระพรวา   อาตมาภาพจะยังไมไปกอน  มหาบพิตร  พระ 
เจาชัยทิส  ตรัสสั่งใหขุดคลองใหญ   เหยียดยาวไประหวางภูเขาลูกหนึ่ง  ไมหาง 
จากอาศรมบท   ของเหลาพระดาบส    แลวใหหักลางถางพงทําไรนา  โปรดให 
มหาชนพันตระกูลอพยพมาต้ังครอบครัว   เปนตําบลใหญ   ต้ังไวเปนภิกขาจาร 
ของพระดาบสทั้งหลาย  บานตําบลน้ัน ปรากฏชื่อวา  " จุลลกัมมาสทัมมนิคม " 
สวนประเทศท่ีพระมหาสัตวเจา     สตุตโสมบัณฑิต     ทรมานพระยาโปริสาท 
พึงทราบวา  ชื่อมหากมัมาสทัมมนิคม. 
         พระบรมศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแลว  ทรง 
ประกาศอริยสัจจธรรม   ในเวลาจบอริยสัจจกถา  พระเถระผูเลี้ยงดูมารดา  ได 
ต้ังอยูในโสดาปตติผล   แลวทรงประชมุชาดกวา  พระราชมารดาบิดา ไดมา 
เปนตระกูลแหงพระมหาราชเจา พระดาบสไดมาเปนพระสารีบุตร ยักษ  
ไดมาเปนพระองคุลิมาล พระกนิษฐภคินี ไดมาเปน นางอุบลวรรณาเถรี 
พระอัครมเหสี  ไดมาเปนราหุลมารดา สวนอลีนสัตตุราชกุมาร ไดมาเปน 
เราผูตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                             จบอรรถกถาชัย ทิสชาดก  
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                        ๔.  ฉัททันตชาดก  

 
                 วาดวยพญาชางฉันทันต 
 
                [๒๓๒๗]  ดูกอนพระนองนาง     ผูมีพระสรีระ 
         อรามงามดังทอง มผิีวพรรณผองเหลืองเรืองรอง  พระ- 
         เนตรท้ังสองแจมใส  เหตุไรหนอ  พระนองจึงดูเศราโศก  
         ซูบไป  ดุจดอกไมที่ถูกขย้ี ฉะนัน้ 
                [๒๓๒๘]  ขาแตพระมหาราชเจา   หมอมฉันแพ 
         พระครรภ   โดยการแพพระครรภเปนเหตุใหหมอมฉัน 
         ฝนเหน็สิ่งท่ีหาไมไดงาย. 
                [๒๓๒๙]  กามสมบัติของมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่ง 
         ในโลกนี้   และในสวนนันทนวัน   กามสมบติัทั้งหมดน้ัน  
         เปนของเราท้ังส้ิน  เราหาใหเธอไดทั้งน้ัน. 
                [๒๓๓๐]  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   นายพราน 
         ปาเหลาใดเหลาหนึ่ง    ในแวนแควนของพระองค    จง 
         มาประชุมพรอมกัน    หมอมฉันจะแจงเหตุ    ที่แพพระ 
         ครรภของหมอมฉนั   ใหนายพรานปาเหลาน้ันทราบ. 
                [๒๓๓๑]  ดูกอนเทวี  นายพรานปาเหลาน้ี   ลวน- 
         แตมีฝมือ   เปนคนแกลวกลา  ชาํนาญปา  รูจักชนิดของ 
         เน้ือ  ยอมสละชีวิตเพ่ือประโยชนของเราได. 
                [๒๓๓๒]  ทานท้ังหลายผูเปนเชื้อแถวของนาย- 
         พราน  ที่มาพรอมกันอยู ณ ที่นี ้ จงฟงเรา  เราฝนเห็น  
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         ชางเผือกผอง  งามรีัศมี ๖ ประการ ฉันตองการงาชาง 
         คูนั้น    เมื่อไมได  ชวีิตก็เห็นจะหาไม. 
                [๒๓๓๓]  บิดา   หรือปูทวด    ของขาพระองค  
         ทั้งหลาย  ก็ยังไมเคยเห็น ทั้งยังไมเคยไดยินวา พญา- 
         ชางท่ีมงีามีรัศมี ๖ ประการ   พระนางเจาทรงนิมิตเห็น 
         พญาชางมีลักษณะเชนไร  ขอไดตรัสบอกพญาชางท่ีมี  
         ลักษณะเชนนั้น  แกขาพระองคทั้งหลายเถิด พระเจาขา. 
               [๒๓๓๔]  ทิศใหญ ๔  ทิศนอย ๔  เบื้องบน ๑ 
         เบื้องลาง  ๑  ทิศท้ัง   ๑๐  นี ้   พระองคทรงนิมิตเห็น 
         พญาชาง    ซึ่งมีงามีรัศม ี  ๖  ประการ    อยูทิศไหน 
         พระเจาขา  ? 
                [๒๓๓๕]  จากท่ีนี้ตรงไปทิศอุดร  ขามภูเขาสูง- 
         ใหญ ๗  ลูก   เขาลูกสูงท่ีสุด    ชือ่สุวรรณปสสคิรี   ม ี
         พรรณไมผลิดอกออกบานสะพรั่ง    มีฝูงกินนรเท่ียว 
         สัญจรไปมาไมขาด. 
                ทานจงขึ้นไปบนภูเขาอันเปนที่อยูแหงหมูกินนร 
         แลวมองลงมาตามเชิงเขา ทันใดนั้น  จะไดเหน็ตนไทร 
         ใหญ สเีสมอเหมือนสีเมฆ มียานไทร๘,๐๐๐หอยยอย. 
                ใตตนไทรน้ัน      พญาเศวตกุญชรซ่ึงมีงารัศมี  ๖ 
         ประการอยูอาศัย     ยากท่ีใครอื่นจะขมขี่จับได     ชาง 
         ประมาณ ๘,๐๐๐ มงีาเทางอนไถ   วิ่งไลเร็วปานลมพัด 
         พากันแวดลอมรักษาพญาเศวตกุญชรน้ันอยู.  
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                ชางเหลาน้ัน      ยอมบันลือเสียงนาหวาดกลัว 
         โกรธแมแตลมที่พัดถูกตัว    ถาเห็นมนุษย  ณ  ที่นั้น  
         เปนตองขย้ีเสีย    ใหเปนภัสมธลุี   แมแตละอองก็ไม 
         ถูกตองพญาชางไดเลย. 
                [๒๓๓๖]  ขาแตพระราชเทวี    เครื่องอาภรณที่ 
         แลวไปดวยเงิน แกวมุกดา แกวมณี  และแกวไพฑูรย 
         มีอยูในราชสกุลมากมาย  เหตุไร  พระแมเจา  จึงทรง 
         พระประสงคเอางาชางมาทําเปนเครื่องประดับเลา พระ- 
         แมเจาทรงปรารถนาจะใหฆาพญาชาง  ซึ่งมีงามีรัศมี  
         ๖  ประการเสีย  หรอืวาจะใหพญาชางฆาพวกเชื้อแถว 
         ของนายพรานเสียกระมัง. 
                [๒๓๓๗]  ดูกอนนายพราน   เรามีทั้งความริษยา 
         ทั้งความนอยใจ   เพราะนึกถึงความหลังเขาก็ตรอมใจ 
         ขอทานจงทําตามความประสงคของเรา  เราจักใหบาน 
         สวยแกทาน  ๕ ตําบล. 
                [๒๓๓๘]  พญาชางน้ันอยูที่ตรงไหน  เขาไปยืน 
         อยูที่ไหน  ทางไหนเปนทางท่ีพญาชางไปอาบน้ํา อนึ่ง 
         พญาชางน้ันอาบน้ําอยางไร   ทําไฉน  ขาพระพุทธเจา 
         จึงจะรูคติของพญาชางได ? 
                [๒๓๓๙]  ในท่ี ๆ  พญาชางอยูนั้น       มีสระอยู 
         ไกล ๆ นารื่นรมย  มีทาราบเรียบ  ทั้งนํ้ากม็าก  สะพรั่ง 
         ไปดวยพรรณไมดอก  มีหมูภมรมาเคลาคลึง พญาชาง 
         ลงอาบน้ําในสระนี้แหละ.  
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                พญาชางชําระศีรษะแลว   ทัดทรงมาลัยอุบล  ม ี 
         รางเผือกผองขาวราวกะดอกบุณฑริกบันเทิงใจ      ให 
         มเหสีชือ่วา สัพพสุภัททา   เดินหนา  ดําเนินไปยังท่ีอยู 
         ของตน. 
                [๒๓๔๐]  นายพรานน้ัน  ยดึเอาพระเสาวนียของ 
         พระนางสุภัททาราชเทวี   ซึ่งประทับยืนอยู ณ ที่นั่นเอง 
         แลวถือเอาแลงลูกธนู         ขามภูเขาใหญทั้งเจ็ดลูกไป 
         จนถึงลูกท่ีชื่อวา  สวุรรณปสสบรรพตอันสูงโดด. 
                เขาขึ้นไปสูบรรพต   อันเปนที่อยูของกนินรแลว 
         มองลงมายังเชิงเขา    ไดเห็นตนไทรใหญ   สเีขียวดัง 
         สีเมฆ  มียานไทร ๘,๐๐๐ หอยยอย  ที่เชิงเขาน้ัน. 
                ทนัใดนั่นเอง       ก็ไดเห็นพญาชางเผือกขาวผอง 
         ซึ่งมีงามีรัศม ี ๖ ประการ ยากท่ีคนเหลาอื่นจะจับได  ม ี 
         ชางประมาณ ๘,๐๐๐เชือก ลวนแตมีงางามงอน ขนาด 
         งอนไถ    วิ่งไลเร็วดุจลมพัด     แวดลอมรักษาพญาชาง 
         นั้นอยู. 
                และไดเห็นสระโบกขรณ ี   อันนารื่นรมยอยูใกลๆ 
         ที่อยูของพญาชางน้ัน  ทั้งทานํ้าก็ราบเรียบ  น้ํามากมาย 
         มีพรรณดอกไมบานสะพรั่ง       มีหมูภมรเท่ียวเคลาคลึง 
         อยู. 
                ครัน้เห็นทางท่ีพญาชางลงอาบน้ํา     จนกระท่ังท่ี 
         ซึ่งพญาชางเดิน  ยืนอยู  และทางที่พญาชางลงอาบนํ้า  
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         ก็แลนายพรานผูมีใจลามก   ถูกพระนางสุภัททาผูตกอยู 
         ในอํานาจจิตทรงใชมา    กม็าจัดแจงตระเตรียมหลุม. 
                [๒๓๔๑]  นายพรานผูกระทํากรรมอันชั่วชา  ขุด 
         หลมุเอากระดานปดเสร็จแลว    สอดธนูไว   เอาลูกศร 
         ลูกใหญ  ยิงพญาชางท่ีมายืนอยูขางหลุมของตน. 
                พญาชางถูกยิงแลว   ก็รองกองโกญจนาท   ชาง 
         ทั้งหมดพากันบันลืออื้ออึง     ตางพากันวิ่งมารอบ  ๆ 
         ทั้ง  ๘ ทิศ  ทําหญาและไมใหแหลกเปนจุณไป. 
                พญาชางเอาเทากระชุนดิน  ดวยคิดวา  เราจักฆา 
         นายพรานคนน้ี     แตไดเห็นผากาสาวพัสตร     อันเปน 
         ธงชัยของพระฤาษี   ก็เกิดความรูสึกวา   ธงชัยของพระ 
         อรหันต  อันสัตบุรษุไมควรทําลาย. 
                [๒๓๔๒]  ผูใดยังไมหมดกิเลส    ปราศจากทมะ 
         และสัจจะ  ผูนั้นไมควรจะนุงหมผากาสาวะ. 
                สวนผูใด   คลายกิเลสไดแลว   ต้ังมั่นอยูในศีล 
         ประกอบดวยทมะและสัจจะ    ผูนั้นแลควรนุงหมผา 
         กาสาวะ. 
                [๒๓๔๓]  พญาชางถูกลูกศรใหญ เสียบเขาแลว 
         ไมมีจติคิดประทุษราย  ไดถามนายพรานวา เพ่ือนเอย 
         ทานประสงคอะไร   เพราะเหตุอะไร    หรือวาใครใช 
         ใหทานมาฆาเรา.  
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                [๒๓๔๔]  ดูกอนพญาชางท่ีเจริญ   นางสุภัททา 
         พระมเหสีของพระเจากาสิกราช อันประชาชนสักการะ 
         บูชาอยูในราชสกุล     พระนางไดทรงนิมิตเห็นทาน 
         และไดโปรดใหทําสักการะแกขาพเจาแลว    ตรัสบอก 
         ขาพเจาวา  มีพระประสงคงาท้ังคูของทาน. 
                [๒๓๔๕]  แทจริงพระนางสุภัททา     ทรงทราบ 
         ดีวา  งางาม ๆ แหงบิดาและปูทวดของเรา   มีอยูเปน 
         อันมาก   แตพระนางเปนคนพาล   โกรธเคือง  ผูกเวร 
         ตองการจะฆาเรา. 
                ดูกอนนายพราน ทานจงลุกขึ้นเถิด จงหยิบเลื่อย 
         มาตัดงาคูนี้เถิด  ประเด๋ียวเราจะตายเสียกอน  ทานจง 
         กราบทลูพระนางสุภัททาผูยังผูกโกรธวา พญาชางตาย 
         แลว  เชิญพระนางรับงาคูนี้ไวเถิด. 
                [๒๓๔๖]  นายพรานน้ันรีบลุกขึ้นจับเลื่อย เลื่อย 
         งาพญาชางท้ังคูอันงดงามวิลาส  หาท่ีเปรียบมิได  ใน 
         พ้ืนปฐพี   แลวรีบถือหลีกออกจากท่ีนั้นไป. 
                [๒๓๔๗]  ชางเหลาน้ันตกใจ ไดรับความเสียใจ 
         เพราะพญาชางถูกยิง  พากันวิ่งไปยังทิศท้ัง ๘ เมื่อไม  
         เห็นปจจามิตรของพญาชาง ก็พากันกลับมายังท่ีอยูของ 
         พญาชาง. 
                [๒๓๔๘]  ชางเหลาน้ัน  พากันคร่ําครวญ ร่ําไหอยู 
         ณ  ที่นัน้    ตางเกล่ียอังคารขึ้นบนกระพองของตน  ๆ  
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         แลวยกเอานางชางสัพพภัททาตัวเปนมเหสี   ใหเปนหัว 
         หนาพากันกลับยังท่ีอยูของตนทั้งหมด. 
                [๒๓๔๙]  นายพรานน้ันนํางาท้ังคูของพญาคช- 
         สาร   อันอุดมไพศาลงดงาม  ไมมีงาอื่นในพื้นปฐพี จะ 
         เปรียบได    สองรัศมีดุจสีทอง    สวางไสวไปท่ัวท้ัง  
         ไพรสณฑ    มาถึงยังพระนครกาสีแลว  นอมนํางาท้ังคู 
         เขาไปถวายพระนางสุภัททา   กราบทูลวา    พญาชาง 
         ลมแลว  ขอเชิญพระนางทอดพระเนตรงาท้ังคูนี้เถิด. 
                [๒๓๕๐]  พระนางสุภัททาผูเปนพาล  ครั้นทอด 
         พระเนตรเห็นงาท้ังสองของพญาคชสารอันอุดม  ซึ่ง 
         เปนปยภัสดาของตนในชาติกอนแลว หทัยของพระนาง 
         แตกทําลาย  ณ  ที่นัน้เอง  ดวยเหตุนั้นแล  พระนาง 
         จึงไดสวรรคต. 
                [๒๓๕๑]  พระบรมศาสดาไดบรรลุพระสัมโพธิ- 
         ญาณแลว    มีอานุภาพมา  ไดทรงทําการแยมในทาม 
         กลางบริษัท  ภิกษุทัง้หลายผูมีจิตหลุดพนดีแลว พากัน 
         กราบทลูถามวา  พระพุทธเจาท้ังหลาย   หาไดทรงทํา 
         การแยมใหปรากฏโดยไรเหตุผลไม. 
                พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เธอท้ังหลายจงดู 
         กุมารีสาวคนน้ัน     นุงหมผากาสาวพัสตร   ประพฤติ 
         อนาคาริยวัตร    นางกุมารีคนน้ันแล   เปนนางสุภัททา 
         ในกาลนั้น    เราตถาคต  เปนพญาชางในกาลน้ัน.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 377 

                นายพรานผูถือเอางาทั้งคู     ของพญาคชสารอัน 
         อุดม    หางาอื่นเปรียบปานมิไดในปฐพี      กลับมายัง 
         พระนครกาสีในกาลน้ันเปนเทวทัต. 
                พระพุทธเจาผูปราศจากความกระวนกระวาย 
         ความเศราโศก     และกิเลสดุจลูกศร     ตรัสรูยิ่งดวย 
         พระองคเองแลวไดตรัสฉัททันตชาดกน้ี    อนัเปนของ 
         เกา   ไมรูจักสิ้นสูญ    ซึ่งพระองคทองเท่ียวไปตลอด 
         กาลนาน  เปนบุรพจรรยท้ังสูง  ทั้งตํ่า  วา 
                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คราวครั้งน้ัน  เราเปนพญา- 
         ชางฉัททันต    อยูทีส่ระฉัททันตนั้น     เธอท้ังหลายจง 
         ทรงจําชาดกไว  ดวยประการฉะนี้แล. 
                               จบฉันทันตชาดกที่   ๔ 
 

                อรรถกถาฉัททันตชาดก  

 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ 
ภิกษุณีสาวรูปหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา  กึ   น ุ โสจสิ 
ดังน้ี. 
         เลากันมาวา    นางภิกษุณีนั้นเปนธิดาของตระกูลหนึ่ง    ในพระนคร 
สาวัตถี    เห็นโทษในฆราวาสแลวออกบวชในพระศาสนา    วันหน่ึงไปเพ่ือจะ 
ฟงธรรม  พรอมกับพวกนางภิกษุณี  เห็นพระรูปโฉมอันบังเกิดข้ึนดวยบุญญา-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 378 

นุภาพหาประมาณมิได    กอปรดวยพระรูปสมบัติอันอุดมของพระทศพล   ซึ่ง 
ประทับเหนือธรรมาสนอันอลงกต  กําลังทรงแสดงพระธรรมเทศนา   จึงคิดวา 
เมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพ     ไดเคยเปนบาทบริจาริกาของมหาบุรุษน้ีหรือไม 
หนอ ?     ในทันใดนั้นเอง  นางก็เกิดระลึกชาติในหนหลังไดวา    เราเคยเปน 
บาทบริจาริกาของมหาบุรุษน้ี    ในคราวท่ีทานเปนพญาชางฉัททันต    เมื่อนาง 
ระลึกไดเชนนั้น    ก็บังเกิดปติปราโมทยใหญยิ่ง.   ดวยกําลังแหงความปติยินดี 
นางจึงหัวเราะออกมาดัง  ๆ    แลวหวนคิดอีกวา       ข้ึนชื่อวาบาทบริจาริกาท่ีมี 
อัธยาศัยมุงประโยชนตอสามีมีนอย  มิไดมุงประโยชนแลมีมาก  เราไดมีอัธยาศัย 
มุงประโยชนตอบุรุษน้ี  หรือหาไมหนอ. นางระลึกไปพลางก็ไดเห็นความจริงวา 
แทจริง  เราสรางความผิดไวในหทัยมิใชนอย  คาท่ีใชนายพรานโสณุดรใหเอา 
ลูกศรอาบดวยยาพิษ    ยิงพญาชางฉัททันต    สูงประมาณ ๑๒๐ ศอก    ใหถึง 
ความตาย.    ทันใดนั้นความเศราโศกก็บังเกิดแกนาง   ดวงหทัยเรารอน    ไม 
สามารถจะกล้ันความเศราโศกไวได     จึงรองไหสะอึกสะอ้ืนดวยเสียงอันดัง  
พระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นดังน้ัน     ก็ทรงแยมใหปรากฏ   อันภิกษุสงฆ 
ทูลถามวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    อะไรหนอเปนเหตุ   เปนปจจัย   แหงการ 
ทรงทําความแยมใหปรากฏ    จึงตรัสวา    ภิกษุทั้งหลาย    นางภิกษุณีสาวผูนี้  
ระลึกถึงความผิดที่เคยทําตอเรา  ในชาติกอนเลยรองไห  แลวทรงนําอดีตนิทาน 
มาตรัสดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล  มีชางประมาณ   ๘,๐๐๐ เชือก  มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได 
อาศัยสระฉัททันต   อยูในปาหิมพานต. ครั้งน้ัน  พระโพธิสัตวบังเกิดเปนลูก 
ของชางจาโขลง    มีสีกายเผือกผอง    ปากแลเทาสีแดง    ตอมาเมื่อเจริญวัยข้ึน 
สูงได ๘๘ ศอก  ยาว ๑๒๐ ศอก  ประกอบดวยงวงคลายกับพวงเงิน    ยาวได  
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๕๘ ศอก  สวนงาทั้งสองวัดโดยรอบได ๑๕ ศอก สวนยาว  ๓๐ ศอก  ประกอบ 
ดวยรัศมี ๖ ประการ.  พระโพธิสัตวนั้นเปนหัวหนาชาง  แหงชาง ๘,๐๐๐ เชือก 
บูชาพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค.  อัครมเหสีของพระโพธิสัตวนั้นมีสอง  ชื่อ 
จุลลสุภัททา ๑ มหาสุภัททา ๑. พญาชางนั้น   มีชางถึง ๘,๐๐๐ เชือก เปน 
บริวารอยูในกาญจนคูหา. อน่ึง  สระฉัททันตนั้น ทั้งสวนยาวสวนกวางประมาณ 
๕๒ โยชน   ตรงกลางลึกประมาณ  ๑๒ โยชน  ไมมีสาหราย  จอกแหน  หรอื 
เปลือกตมเลย   เฉพาะน้ําขังอยู    มีสีใสเหมือนกอนแกวมณี   ถัดจากน้ันมีกอ  
จงกลนีแผลอมรอบ  กวางไดหน่ึงโยชน  ตอจากกอจงกลนีนั้น     มีกออุบลเขียว 
ต้ังลอมรอบกวางไดหน่ึงโยชน   ตอจากนั้น   ที่กวางแหงละหนึ่งโยชน    มกีอ 
อุบลแดง    อุบลขาว  ปทุมแดง  ปทุมขาว   และโกมุท    ข้ึนลอมอยูโดยรอบ 
อน่ึง ระหวางกอบัว  ๗ แหงน้ี  มีกอบัวทุกชนิด เปนตนวา  จงกลนีสลับกันข้ึน 
ลอมรอบ    มีปริมณฑลกวางไดหน่ึงโยชนเหมือนกัน.   ถัดออกมาถึงนํ้าลึกแค 
สะเอวชาง  มีปาขาวสาลีแดงข้ึนแผไปไดโยชนหน่ึง  ถัดออกมาถึงชายนํ้าท่ีกวาง 
โยชนหน่ึงเหมือนกัน    มีกอตะไครน้ํา  เกลื่อนกลาดดวยดอกสีเขียว    สีเหลือง 
สีแดง สีขาว กลิ่นหอมฟุงขจรไป.  ปาไม ๑๐ ชนิดเหลาน้ี  มีเนื้อท่ีหน่ึงโยชน 
เทากัน   ดวยประการฉะน้ี.    ตอจากนั้นไป   มีปาแตงโม  ฟกเหลือง   น้ําเตา 
และฟกแฟง. ตอจากนั้นมีปาออย   ขนาดลําเทาตนหมาก.  ตอจากนั้นมีปากลวย 
ผลโตขนาดเทางาชาง.  ตอจากนั้นมีปาไมรัง  ปาขนุนหนัง  ผลโตขนาดเทาตุม. 
ถัดไปมีปาขนุนสํามะลอ อันมีผลอรอย. ถัดไปมีปามะขวิด.  ถดัไปมีไพรสณฑ 
ใหญ  มีพันธุไมระคนปนกัน.  ถัดไปมีปาไมไผ   นี้เปนความสมบูรณแหงสระ 
ฉัททันตในสมัยนั้น.     และในอรรถกถาสังยุตตนิกาย     ทานก็พรรณนาความ 
สมบูรณ  อันมีอยูในปจจุบันนี้ไวเหมือนกัน.  
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         อน่ึง  มภูีเขาต้ังลอมรอบปาไมไผอยูถึง  ๗  ชั้น     นับแตรอบนอกไป 
ภูเขาลูกที่หนึ่งชื่อ  จุลลกาฬบรรพต   ที่สองชื่อ   มหากาฬบรรพต     ที่สามชื่อ 
อุทกปสสบรรพต  ที่สี่ชื่อ จันทปสสบรรพต ที่หาชื่อ สุริยปสสบรรพต ที่หกชื่อ 
มณีปสสบรรพต  ที่เจ็ดชือ่  สุวรรณปสสบรรพต. 
         สุวรรณปสสบรรพตน้ัน     สูงถึง ๗ โยชน    ต้ังลอมรอบสระฉัททันต   
เหมือนขอบปากบาตร  ดานในสุวรรณปสสบรรพตน้ันมีสีเหมือนทอง.   เพราะ 
ฉายแสงออกจากสุวรรณปสสบรรพตนั้น     สระฉัททันตนั้น     ดูประหน่ึงแสง- 
อาทิตยออน ๆ  เรืองรองแรกอุทัย.  อนึง่  ในภูเขาที่ต้ังถัดมาภายนอก  ภูเขาลูก 
ที่ ๖  สูง ๖ โยชน  ที่ ๕ สงู ๕ โยชน  ที่ ๔ สูง ๔  โยชน  ที่ ๓ สงู ๓ โยชน 
ที่ ๒ สูง ๒ โยชน   ที ่๑ สงู ๑ โยชน.    ที่มุมดานทิศอีสานแหงสระฉัททันต 
อันมีภูเขา ๗ ชั้น ลอมรอบอยูอยางนี้  มีตนไทรใหญต้ังอยูในโอกาสท่ีน้ําและลม 
ถูกตองได.    ลําตนไทรนั้นวัดโดยรอบได  ๕  โยชน  สูง ๗ โยชน   มีกิ่งยาว 
๖  โยชน    ทอดไปในทิศทั้ง  ๔   แมกิ่งท่ีพุงตรงข้ึนบน    ก็ยาวได  ๖  โยชน 
เหมือนกัน.  วัดแตโคนตนข้ึนไปสูงได ๑๓ โยชน  วัดโดยรอบปริมณฑลกิ่งได 
๑๒ โยชน    ประดับดวยยานไทรแปดพัน   ต้ังตระหงาน   ดูเดนสงาคลายภูเขา 
มณีโลน. 
         อน่ึง   ในดานทิศปจฉิมแหงสระฉัททันต  ที่สุวรรณปสสบรรพต  ม ี
กาญจนคูหาใหญประมาณ ๑๒ โยชน.   ถึงฤดูฝน   พญาชางฉัททันต   มชีาง 
๘,๐๐๐เปนบริวาร   จะพํานักอยูในกาญจนคูหา,   ในฤดูรอนกม็ายืนรับลมและ 
น้ําอยูระหวางยานไทร  โคนตนนิโครธใหญ.    ตอมาวันหน่ึง   ชางท้ังหลายมา 
แจงวา    ปารังใหญดอกบานแลว.  พญาฉัททันตคิดวา  เราจักเลนกีฬาดอกรัง 
พรอมท้ังบริวารไปยังปารังน้ัน     เอากระพองชนไมรังตนหน่ึง    ซึ่งมีดอกบาน  
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สะพรั่ง.  นางจุลลสุภัททายืนอยูดานเหนือลม.   ใบรังท่ีเกา ๆ  ติดกับกิ่งแหง ๆ 
และมดแดงมดดํา   จึงตกตองสรีระของนาง.    นางมหาสุภัททายืนอยูดานใตลม 
เกสรดอกไมและใบสด ๆ  กโ็ปรยปรายตกตองสรีระของนาง.  นางจุลลสุภัททา 
คิดวา   พญาชางนี้   โปรยปรายเกสรดอกไมและใบสด ๆ  ใหตกตองบนสรีระ 
ภรรยาที่ตนรักใครโปรดปราน    ในเรือนรางของเราสิ    ใหใบไมเกาติดกับกิ่ง 
แหง ๆ  ทั้งมดแดงมดดําหลนมาตกตอง  เราจักตอบแทนใหสาสม  แลวจองเวร 
ในพระมหาสัตวเจา. 
         อยูมาวันหน่ึง    พญาชางพรอมดวยบริวาร    ลงสูสระฉัททันต   เพ่ือ 
ตองการอาบน้ํา. ขณะนั้น ชางหนุม ๒ เชือก เอางวงกําหญาไทรมาให พญาชาง 
ชําระขัดสีกาย  คลายกับแยงกวาดยอดเขาไกรลาสฉะนั้น.  ครั้นพญาชางอาบนํ้า 
ข้ึนมาแลว   จึงใหนางชางทั้งสองลงอาบ  ครั้นนางชางทั้งสองข้ึนมาแลว  พากัน 
ไปยืนเคียงพระมหาสัตวเจา.  ตอแตนั้น  ชางท้ัง ๘,๐๐๐ ก็ลงสระ   เลนกฬีาน้ํา 
แลวนําเอาดอกไมนานาชนิดมาจากสระ      ประดับตบแตงพระมหาสัตวเจา 
คลายกับประดับสถูปเงิน ฉะน้ัน   เสร็จแลวประดับนางชางตอภายหลัง. คราวนั้น 
มีชางเชือกหน่ึง    เที่ยวไปในสระไดดอกปทุมใหญ    มกีลีบ ๗ ชั้น     จึงนํามา 
มอบแดพระมหาสัตวเจา.      พญาชางฉัททันตเอางวงรับดอกปทุมมา     โปรย 
เกสรลงที่กระพอง     แลวยื่นใหแกนางมหาสุภัททาผูเชษฐภรรยา.     นางจุลล- 
สุภัททาเห็นดังน้ัน     จึงคิดนอยใจวา    พญาชางนี้ใหดอกปทุมใหญ   กลีบ  ๗ 
ชั้น  แมนี้   แกภรรยาที่รักโปรดปรานแตตัวเดียว  สวนเราไมให  จึงไดผูกเวรใน 
พระมหาสัตวซ้ําอีก. 
         อยูมาวันหน่ึง     เมือ่พญาชางโพธิสัตว     จัดปรุงผลมะซางและเผือก 
มันดวยนํ้าผ้ึง  ถวายพระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐ ใหฉัน    นางจุลลสุภัททาไดถวาย  
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ผลาผลท่ีตนไดแกพระปจเจกพุทธเจา    แลวต้ังความปรารถนาวา    ขาแตทาน 
ผูเจริญ      ดฉัินเคลื่อนจากอัตภาพนี้  ในชาตินี้แลว   ขอใหไดบังเกิดในตระกูล 
มัททราช และไดนามวา สุภัททาราชกัญญา ครั้นเจริญวัยแลว   ขอใหไดเปน 
อัครมเหสีของพระเจาพาราณสี     เปนที่รักใครโปรดปรานของพระองค     จน 
สามารถทําอะไรไดตามชอบใจ   และสามารถจะทูลทาวเธอใหทรงใชนายพราน 
คนหน่ึง  มายิงชางเชือกน้ี  ดวยลกูศรอาบยาพิษ  จนถึงแกความตาย   และให 
นํางาท้ังคูอันเปลงปลั่งดวยรัศมี  ๖  ประการมาได.  นับแตวันนั้นมา   นางชาง 
จุลลสุภัททาน้ันมิไดจับหญา   จับน้ํา   รางกายผายผอมลง   ไมนานนักก็ลมไป 
บังเกิดในพระครรภ  แหงพระอัครมเหสีของพระราชา  ในแควนมัททรัฐ   และ 
เมื่อประสูติออกมาแลว   ชนกชนนีพาไปถวายแดพระเจาพาราณสี    นางเปนที่ 
รักใคร  โปรดปรานของพระเจาพาราณสี    จนไดเปนประมุขแหงนางสนม 
หม่ืนหกพันนาง   ทั้งไดญาณเครื่องระลึกชาติหนหลังได.   พระนางสุภัททานั้น 
ทรงดําริวา   ความปรารถนาของเราสําเร็จแลว    คราวน้ีจักใหไปเอางาทั้งคูของ 
พญาชางนั้นมา.    แตนั้นพระนางก็เอาน้ํามันทาพระสรีระ   ทรงผาเศราหมอง 
แสดงพระอาการเปนไข   เสด็จสูหองสิริไสยาสน   บรรทมเหนือพระแทนนอย 
พระเจาพาราณสีตรัสถามวา  พระนางสุภัททาไปไหน ?  ทรงทราบวา  ประชวร 
จึงเสด็จเขาไปประทับนั่งบนพระแทน     ทรงลูบคลําปฤษฎางคของพระนาง 
แลวตรัสพระคาถาที่  ๑  ความวา 
                ดูกอนพระนองนาง     ผูมพีระสรีระอรามงาม 
         ดังทอง    มีผิวพรรณผองเหลืองเรืองรอง  พระเนตร 
         ทั้งสองแจมใส   เหตุไรหนอ   พระนองจึงดูเศราโศก  
         ซูบไป  ดุจดอกไมที่ถูกขย้ี  ฉะนัน้.      
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         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   อนุจฺจงฺคี    ความวา   ผูมีพระสรีระ 
อรามงามดังทอง.   บทวา  มาลาว  ปรมิทฺทิตา  ความวา   คลายดอกปทุม 
ถูกขย้ีดวยมือ  ฉะนั้น. 
         พระนางสุภัททาทรงสดับดังน้ัน  จึงตรัสคาถาตอไปความวา 
                ขาแตมหาราชเจา  หมอมฉนัแพพระครรภ   โดย 
         การแพพระครรภเปนเหตุใหหมอมฉันฝนเหน็สิ่งท่ีหา 
         ไมไดงาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  น  โส  ความวา  ความแพพระครรภ 
อันกระหมอมฉันฝนเห็นเชนใดนั้น.   บทวา  สุปนนฺเตนุปจฺจคา  ความวา 
พระเทวีทูลวา     กระหมอมฉันฝนเห็นเปนนิมิต     ในที่สุดแหงการฝนจึงแพ 
พระครรภ    สิ่งท่ีแพพระครรภเพราะฝนเห็นนั้น    ใชวาจะเปนเหมือนส่ิงที่หา 
ไดงาย ๆ  กห็ามิได    คือสิ่งน้ันหาไดโดยยาก    แตเมื่อหมอมฉันไมไดสิ่งนั้น  
คงไมมีชีวิตอยูได. 
         พระราชาทรงสดับดังน้ัน     จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                กามสมบัติของมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ 
         และในสวนนันทนวัน  กามสมบัติทั้งหมดน้ัน  เปนของ 
         เราท้ังส้ิน  เราหาใหเธอไดทั้งน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ปจจฺุรา  ความวา  ดูกอนนางสุภัททา 
ผูเจริญ    กามสมบัติอันเปนของมนุษย    ที่พวกมนุษยปรารถนากันในโลกนี้ 
และรัตนะเจ็ดอยางใดอยางหน่ึงในนันทนวัน    มมีากหาไดงาย   คือกามคุณ ๕ 
อยางใดอยางหนึ่ง   มีอยูในมนุษยโลก   เราจะใหวัตถุกามและกิเลสกามท้ังหมด 
นั้นแกเธอ.  
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         พระเทวีไดสดับดังนั้นจึงทูลวา   ขาแตพระทูลกระหมอม  ความแพทอง 
ของหมอมฉันแกไดยาก    หมอมฉันจะไมทูลใหทราบกอนในบัดนี้    ก็ใน 
แวนแควนของทูลกระหมอม     มีพรานปาอยูจํานวนเทาใด      ไดโปรดใหมา 
ประชุมกันทัง้หมดเถิดพะยะคะ  กระหมอมฉันจักทูลใหทรงทราบ  ในทามกลาง 
พรานปาเหลาน้ัน    แลวตรัสคาถาในลําดับตอไป  ความวา 
                ขาแตพระองคผูสมมติเทพ นายพรานปาเหลาใด 
         เหลาหน่ึง    ในแวนแควนของพระองค    จงมาประชุม 
         พรอมกัน    หมอมฉันจะแจงเหตุ    ที่แพพระครรภของ 
         หมอมฉัน   ใหนายพรานปาเหลาน้ันทราบ. 
         ใคาถานั้น    มีอธิบายวา    ขาแตพระทูลกระหมอม    ในแควนของ 
ทูลกระหมอม  มีนายพรานจําพวกใด  ซึ่งเปนผูสมควรอยู   นายพรานท้ังหมด 
จําพวกนั้นจงประชุมกัน  คือเรียกรองกันมา  หมอมฉันจักบอก  คือกลาวชี้แจง 
ความแพทองของหมอมฉัน    อันมีอยูอยางใด  แกนายพรานเหลาน้ัน. 
         พระเจากรุงพาราณสีตรัสรับคํา แลวเสด็จออกจากหองบรรทม  ตรัสสัง่ 
หมูอํามาตยวา    นายพรานปาจํานวนเทาใด      มีอยูในกาสิกรัฐอันมีอาณาเขต 
สามรอยโยชน  ขอทานจงใหตีกลองประกาศ   ใหนายพรานปาเหลาน้ันท้ังหมด 
มาประชุมกัน.  อํามาตยเหลาน้ัน   ก็กระทําตามพระราชโองการ.  ไมนานเทาใด 
นายพรานปาชาวกาสิกรัฐ ตางก็ถือเอาเครื่องบรรณาการตามกําลัง พากันมาเฝา 
ใหกราบทูลการท่ีพวกตนมาถึงใหทรงทราบ.  นายพรานปาทั้งหมด   ประมาณ 
หกหม่ืนคน.  พระราชาทรงทราบวา  พวกนายพรานมาแลว   จึงประทับยืนอยู  
ที่พระบัญชร   เมื่อจะชี้พระหัตถตรัสบอกพระเทวี  จึงตรัสพระคาถา  ความวา  
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                ดูกอนเทวี   นายพรานปาเหลาน้ี   ลวนแตมีฝมือ 
         เปนคนแกลวกลา  ชํานาญปา รูจักชนิดของเนื้อ   ยอม 
         สละชีวติเพ่ือประโยชนของเราได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อิเม   ความวา   ดูกอนเทวี   เธอให 
นายพรานเหลาใดมาประชุมกัน นายพรานเหลาน้ันคือพวกนี้. บทวา กตหตฺถา 
ความวา  ลวนมีฝมือคือฉลาด  ไดรับการศึกษาจนช่ําชอง   ในกระบวนการยิง 
และการตัดเปนตน. 
         บทวา   วิสารทา   ความวา  เปนผูปลอดภัย.  บทวา  วนฺู  จ 
มิคฺู จ  ความวา  ชํานาญปา  และรูชนิดสัตว.  บทวา มมตฺเถ ความวา 
อน่ึง   พวกนายพรานทั้งหมดนี้.   ยอมสละชีวิตในประโยชนของเราได   คือเขา 
กระทําตามท่ีเราปรารถนาได. 
         พระเทวีทรงสดับดังนั้น    ตรัสเรียกพวกนายพรานมาแลว     ตรัสคาถา 
ตอไป  ความวา 
                ทานท้ังหลาย   ผูเปนเชื้อแถวของนายพราน   ที ่
         มาพรอมกันอยู  ณ  ที่นี้   จงฟงเรา   เราฝนเห็นชาง 
         เผือกผอง งามีรัศม ี ๖ ประการ ฉันตองการงาชางคูนั้น 
         เมื่อไมไดชีวิตก็เห็นจะหาไม. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น  ดังตอไปนี้  พระนางเทวีตรัสวา   ทาน 
ทั้งหลายผูเปนเทือกเถาเหลาพรานไพร    บรรดาที่มาพรอมกัน  ณ  ที่นี้    จง 
ต้ังใจฟงคําของเรา. 
         บทวา  ฉพฺพิสาณ  ไดแก  ชางเผือก  มีงามีรัศมี ๖ ประการ.  เรา 
ฝนเห็นชางเผือก  มีงามีรัศมี ๖ ประการ    เราฝนเห็นคชสารเห็นปานน้ี  จึงมี 
ความตองการงาทั้งสองของพญาชางนั้น    เมื่อไมไดชีวิตก็เห็นจะหาไม.  
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พวกบุตรพรานปา  ไดฟงพระเสาวนียเชนนั้น   พากันกราบทูลวา 
                บดิาหรือปูทวด   ของขาพระองคทั้งหลาย  ก็ยัง 
         ไมเคยไดเห็น    ทั้งยังไมเคยไดยินวา   พญาชางท่ีมีงา 
         มีรัศมี ๖ ประการ   พระนางเจาทรงนิมิตเห็นพญาชาง 
         มีลักษณะเชนไร   ขอไดตรัสบอกพญาชางท่ีมีลักษณะ 
         เชนนั้น    แกขาพระองคทั้งหลายเถิด  พระเจาขา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ปตูน   เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหง 
ตติยาวิภัตติ.  มีคําอธิบายวา  พวกนายพรานกราบทูลวา  ขอเดชะ  เศวตกุญชร 
งามีรัศมี ๖ ประการ    ลักษณะเชนนี้   บิดาหรือปูของพวกขาพระพุทธเจา   ก็ 
ไมเคยเห็นไมเคยไดฟง    ไมจําตองพูดถึงพวกขาพระพุทธเจา    เพราะเหตุนั้น 
พระนางเจาทรงนิมิตเห็นพญาชางมีลักษณะเชนใด     ขอทรงโปรดตรัสบอก 
ลักษณะอาการท่ีทรงนิมิตเห็นเชนนั้น  แกพวกขาพระพุทธเจาเถิด. 
         พวกบุตรพรานไพร  กลาวแมคาถาตอไป ความวา 
                ทศิใหญ ๔  ทศินอย ๔  เบือ้งบน  ๔ เบือ้งลาง ๑ 
         ทิศท้ัง ๑๐ นี้  พระองคทรงนิมิตเห็นพญาชาง    ซึ่งมีงา 
         มีรัศมี  ๖ ประการ  อยูทิศไหน  พระเจาขา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ทสิา   ไดแก   ในทิศทั้งหลาย.  บทวา 
กตม  ความวา ในบรรดาทิศทั้งหลายเหลาน้ี   พญาชางอยูทิศไหน  พระเจาขา. 
         เมื่อพวกพรานทูลถามอยางนี้แลว  พระนางเจาสุภัททาราชเทวี  จึงทรง 
พินิจดูพรานปาท้ังหมดในจํานวนนั้น    ทรงเห็นพรานปาคนหนึ่ง  ชื่อโสณดุร 
เคยเปนคูเวรของพระมหาสัตว ปรากฏเปนเยี่ยมกวาพรานทุกคน รูปทรงสัณฐาน 
ชั่วเห็นแจงชัด    เชนมีเทาใหญ   แขงเปนปมเชนกอนภัตต  เขาโต  สีขางใหญ  
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หนวดดก   เคราแดง    ตาเหลือง   จึงทรงดําริวา   ผูนี้จักสามารถทําตามคําของ 
เราได    แลวกราบทูลขอพระบรมราชานุญาต    ทรงพาพรานโสณุดรข้ึนไปยัง 
พ้ืนปราสาทชั้นที่เจ็ด     ทรงเปดสีหบัญชรดานทิศอุดร   แลวเหยียดพระหัตถ 
ชี้ตรงไปยังปาหิมพานตดานทิศอุดร ไดตรัสคาถา ๔ คาถา  ความวา 
                จากท่ีนี้ตรงไปทิศอุดร  ขามภูเขาสูงใหญ  ๗ ลูก 
         เขาลูกสูงท่ีสุดชื่อ สุวรรณปสสคิรี    มีพรรณไมผลิดอก 
         ออกบานสะพรั่ง  มฝูีงกินนรเท่ียวสัญจรไปมาไมขาด. 
                ทานจงขึ้นไปบนภูเขาอันเปนที่อยูแหงหมูกินนร 
         แลวมองลงมาตามเชิงเขา ทันใดนั้น  จะไดเหน็ตนไทร 
         ใหญ สเีสมอเหมือนสีเมฆ มียานไทร ๘,๐๐๐ หอยยอย. 
                ใตตนไทรน้ัน       พญาเศวตกุญชรตัวน้ีงามีรัศม ี 
         ๖ ประการอยูอาศัย   ยากท่ีใครอืน่จะขมขี่จับได   ชาง 
         ประมาณ ๘,๐๐๐ มงีาเทางอนไถ  วิ่งไลเร็วปานลมพัด 
         พากันแวดลอมรักษาพญาเศวตกุญชรน้ันอยู. 
                ชางเหลาน้ัน      ยอมบันลือเสียงนาหวาดกลัว 
         โกรธแมแตลมที่พัดถูกตัว     ถาเห็นมนุษย  ณ  ที่นั้น 
         เปนตองขย้ีเสียใหเปนภัสมธุลี แมแตละอองก็ไมใหถูก  
         ตองพญาชางไดเลย. 
         บทวา   อิโต    ความวา  ดูกอนนายพรานผูเจริญ   เจาจากสถานท่ีนี้ 
ไปแลว.   บทวา  อุตฺตราย  ความวา   ทานจงไปตรงเบื้องทิศอุดร  เดินขาม 
ภูเขาสูงใหญเจ็ดลูก   เมื่อเจาขามไปพอเลยภูเขาหกลูก    ชั้นแรกไปไดแลวจะถึง 
ภูเขาชื่อสุวรรณปสสคิรี  ลวนแพรวพราวดวยทอง.  บทวา  อุฬาโร  ความวา  
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สูงใหญกวาภูเขาหกลูกนอกนั้น.   บทวา   โอโลกย    ความวา   ทานจงกมลง 
ตรวจดู.   บทวา    ตตฺถจฺฉติ    ความวา   ในฤดูรอน   พญาเศวตกุญชรน้ัน  
ยืนรับน้ําและลมอยู   ที่โคนตนไทรนั้น. 
         บทวา   ทุปฺปสโห   ความวา  คนเหลาอ่ืนที่ชื่อวาสามารถ   เพ่ือจะ 
เขาไปทําการขมข่ี    จับเอาพญาเศวตกุญชรน้ันไมมเีลย     ฉะน้ัน      จึงชื่อวา 
ใครอ่ืนขมข่ีไดยาก    ถึงฤดูรอนเศวตกุญชรเห็นปานน้ี      ยืนรบัน้ําและลมอยูที่ 
โคนตนไทรนั้น   ดูกอนนายพราน ชาง ๘,๐๐๐เปนเชนไร  ? บทวา อีสาทนฺตา 
แปลวา  มีงาเทางอนรถ.  บทวา   วาตชวปฺปหาริโน   ความวา  ชางเหลาน้ัน 
มีปกติว่ิงไปประหารปจจามิตรไดเร็วปานลมพัด    ชาง ๘,๐๐๐เห็นปานน้ี  เฝา 
รักษาพญาชางนั้นอยู. 
         บทวา  ตุมูล  ความวา  ชางเหลาน้ัน  ยืนพนลมหายใจเขาออกนากลัว 
คือมีเสียงดังสนั่นติดตอกันเปนลําดับไป.  บทวา   เอริตสฺส    ความวา   ชาง 
เหลาน้ันยอมโกรธ แมแตลมที่มากระทบ  ติดตามเสียงและตานเสียงใหหว่ันไหว 
เห็นมนุษยมาในท่ีนั้น ๆ  แลว    รายกาจอยางนี้.   บทวา   นาสฺส   ความวา 
เมื่อมนุษยถูกลมหายใจนั้นแหละกําจัดทําใหเปนภัสมธุลีแลว    ก็ยังไมยอมแมจะ 
ใหละอองตกตองพญาชางนั้น. 
         นายพรานโสณุดร ฟงพระเสาวนียแลว  หวาดกลัวตอมรณภัย กราบทูล 
เปนคาถา   ความวา 
                ขาแตพระราชเทวี     เครื่องอาภรณที่แลวไปดวย 
         เงิน   แกวมุกดา   แกวมณี   และแกวไพฑูรย   มีอยูใน 
         ราชสกลุมากมาย  เหตุไร     พระแมเจาจึงทรงประสงค  
         เอางาชางมาทําเปนเครื่องประดับเลา   พระแมเจาทรง-  
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         ปรารถนาจะใหฆาพญาชาง  ซึ่งมีงามีรัศม ี ๖ ประการ 
         เสีย     หรือวาจะใหพญาชางฆาพวกเชื้อแถวของนาย-  
         พรานเสียกระมัง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ปลนฺธนา ไดแก เครื่องอาภรณทั้งหลาย. 
บทวา   เวฬุริยามยา ไดแก เครื่องแกวไพฑูรย.  บทวา ฆาเฏสฺสติ  ความวา 
นายพรานโสณุดร  ทลูถามวา หรือวา  พระแมเจามีพระประสงคจะใหพญาชาง 
ฆาเทือกเถาเหลานายพรานเสีย   โดยยกเอาเครื่องประดับเปนเลศอาง. 
         ลําดับนั้น  พระนางเทวี  ตรัสคาถา  ความวา 
                ดูกอนนายพราน   เรามีทั้งความริษยา   ทั้งความ 
         นอยใจ  เพราะนึกถึงความหลังเขาก็ตรอมใจ    ขอทาน 
         จงทําตามความประสงคของเรา        เราจักใหบานสวย 
         แกทาน ๕  ตําบล. 
         บทวา  สา ไดแก สา อห แปลวา เรานั้น.  บทวา  อนุสฺสรนฺตี  
ความวา เราระลึกถึงเวรที่พญาชางนันทํากับฉันไวในปางกอนก็ตรอมใจ. บทวา 
ทสฺสามิ  เต   ความวา   เมื่อความตองการขอน้ีของเราสําเร็จลง.    ฉันจักยก 
บานสวย ๕ ตําบล   ซึ่งมีรายไดหน่ึงแสนทุก ๆ ป   เปนรางวัลแกเจา. 
         ก็แล   ครั้นพระนางเทวีตรัสอยางนี้แลว     ตรัสปลอบโยนวา    สหาย 
พรานเอย    ในชาติกอนเราไดถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาแลว      ต้ังความ 
ปรารถนาไววา     ขอใหเราเปนคนสามารถท่ีจะใหฆาพญาชางฉัททันตเชือกน้ี  
เอางาทั้งคูมาใหได  ใชวาฉันจะฝนเห็นก็หามิได   อน่ึง   ความปรารถนาที่ฉัน 
ต้ังไวตองสําเร็จ   เจาไปเถิด  อยากลัวเลย.  นายพรานโสณุดรรบัปฏิบัติตามพระ-  
เสาวนีย  ของพระนางเทวีวา  ตกลงพระแมเจา แลวทูลวา  ถาเชนนั้น พระแมเจา  
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โปรดชี้แจงท่ีอยูของพญาชางฉัททันตนั้นใหแจมแจง     เมื่อจะทูลถามตอไป 
จึงกลาวคาถา   ความวา 
                พญาชางน้ันอยูที่ตรงไหน      เขาไปยืนอยูที่ไหน 
         ทางไหนเปนทางท่ีพญาชางไปอาบน้ํา  อนึ่ง  พญาชาง 
         นั้นอาบนํ้าอยางไร  ทําไฉน  ขาพระพุทธเจาจึงจะรูคติ 
         ของพญาชางได.    
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   กตฺถจฺฉติ   ความวา   พญาชางอยูที้ 
ตรงไหน.  บทวา   กตฺถ     มุเปติ   ความวา  เขาไปในที่ไหน ?   อธิบายวา 
ยืนที่ไหน. บทวา  วีถิสฺส  กา  ความวา ทางไหนเปนทางที่พญาชางไปอาบนํ้า 
คือพญาชางไปอาบนํ้าทางไหน.  บทวา   กถ   วิชาเนมุ  คตึ   ความวา  เมื่อ 
พระแมเจาไมทรงชี้แจง    ขาพระพุทธเจาจักทราบถิ่นไปมาของพญาชางนั้นได 
อยางไร ?  เพราะเหตุนั้น    ขอพระแมเจาโปรดตรัสบอกขาพระพุทธเจาเถิด. 
         เมื่อพระนางเทวี    จะตรัสบอกสถานที่     อันเล็งเห็นโดยประจักษดวย 
ญาณเครื่องระลึกชาติได แกนายพรานโสณุดร ไดตรัสคาถา ๒ คาถา  ความวา     
                ในที่ ๆ พญาชางอยูนั้น   มีสระอยูใกล ๆ นารื่น- 
         รมย  มทีาราบเรียบ  ทั้งนํ้าก็มาก  สะพรั่งไปดวยพรรณ  
         ไมดอก    มีหมูภมรมาคลึงเคลา    พญาชางลงอาบนํ้า 
         ในสระนี้แหละ. 
                พญาชางชําระศีรษะแลว     ทัดทรงมาลยัอุบล    
         มีรางเผือกผองขาวราวกะดอกบณุฑริก  บันเทิงใจ ให 
         มเหสีชือ่วา  สัพพภทัทา   เดินหนา  ดําเนินไปยังท่ีอยู 
         ของตน.   
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ตฺตเถว    ความวา     ในสถานท่ีอยูของ 
พญาชางนั้นเอง. บทวา โปกฺขรณี นี ้ พระนางเทวีตรัสหมายถึงสระฉัททันต. 
บทวา สปุปฺผิตา ความวา มีดอกโกมุทสองชนิด ดอกอุบลสามชนิด ดอกปทมุ 
หาชนิด   ผลบิานอยูโดยรอบ.  บทวา  เอตฺถ  หิ  โส ความวา  พญาชางนั้น 
ลงอาบนํ้าในสระฉัททันตนี้.  บทวา  อปฺุปลมาลธารี   ความวา ทัดทรงมาลัย 
ปุปผชาติ  อันเกิดในน้ําและบนบก  มอุีบลเปนตน.  บทวา  ปุณฑฺรีกตจงฺคี  
ความวา  ประกอบดวยอวัยวะขาวเผือก  มีผิวหนังราวกะดอกบุณฑริก. 
         บทวา   อาโมทนาโน ความวา  ทั้งยินดีราเริง.    บทวา   สนิเกต 
ความวา  ไปสูที่อยูของตน.  บทวา  ปุรกฺขตฺวา  ความวา พระนางเทวีตรัสวา 
พญาชาง    ทาํมเหสีชื่อ  สัพพภัททาไวเบื้องหนา    แวดลอมดวยชาง   ๘,๐๐๐ 
เปนบริวาร  ไปสูที่อยูของตน. 
         นายพราน  โสณุดร   ฟงพระเสาวนียแลว   ทลูรับสนองวา  ดีละพระ 
แมเจา  ขาพระพุทธเจา     จักฆาชางนั้นนําเอางามาถวาย   ครั้งน้ันพระเทวีทรง 
ชื่นชมยินด ี ประทานทรัพยแกเขาพันหน่ึง  รับสั่งวา  เจากลับไปเรือนกอนเถิด 
อีกเจ็ดวัน    จึงคอยไปท่ีนั้น    ครั้นสงเขาไปแลว  รับสั่งใหชางเหล็กมาเฝา  ทรง 
บัญชาวา  พอคุณ  ฉันตองการ  มีดพับ  ขวาน  จอบ  สิ่ว   คอน มีดตัดพุม 
ไผ    เคียวเกี่ยวหญา    มดีดาบ    ทอนโลหะแหลม   เลื่อย    และหลักเหลก็สาม 
งาม    พอจงรีบทําของทั้งหมดมาใหฉัน     แลวรับสั่งใหชางหนังมาเฝา    ทรง 
บัญชาวา    พอคุณ    พอควรจะจัดทํากระสอบหนัง     สําหรับใสสัมภาระหนัก  
ประมาณ   หน่ึงกุมภะ   ใหเรา   เราตองการเชือกหนัง   สายรัด   ถุงมือ   รอง 
เทา   และรมหนัง   พอจงชวยทําของท้ังหมดน้ี    มาใหเราดวนดวย  นับแตนั้น 
ชางท้ังสองก็รีบทําของทั้งหมด    นํามาถวายแดพระเทวี    พระนางจึงทรงตระ- 
เตรียมเสบียงใหนายพรานโสณุดรน้ัน   ต้ังแตไมสีไฟเปนตนไป   บรรจุเครื่อง  
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อุปกรณทุกอยาง  และเสบียงมีสัตตุกอนเปนตน    ใสลงในกระสอบหนัง  เครื่อง 
อุปกรณและเสบียงท้ังหมดน้ัน    หนักประมาณ    กุมภะหน่ึง    ฝายนายพราน 
โสณุดรน้ัน   เตรียมตัวเสร็จแลวถึงวันที่   เจ็ด   ก็มาเฝาถวายบังคมพระราชเทวี 
ลําดับนั้น พระนางเทวี รับสั่งกะเขาวา เครื่องอุปกรณทุกอยางของเจาสําเร็จแลว 
เจาจงลองยกกระสอบน้ีดูกอน    ก็นายพรานโสณุดรน้ัน     เปนคนมีกําลังมาก 
ทรงกาลังประมาณหาชางสาร  เพราะฉะนั้น   จึงยกกระสอบข้ึนคลายกระสอบพลู 
แลวสะพายบา   ยืนเฉย   ดุจยืนมือเปลา   พระนางสุภัททา   จึงประทานเขาของ 
แกพวกลูก  ๆ    ของนายพราน     แลวกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ     จัดสง 
นายพรานโสณุดรไป. 
         ฝายนายพรานโสณุดรน้ัน    ครัน้ถวายบังคมลาพระราชาและพระราช 
เทวีแลว  ก็ลงจากพระราชนิเวศน    ข้ึนรถออกจากพระนคร   ดวยบริวารเปน 
อันมาก  ผานคามนิคมและชนบทมาตามลําดับ    ถึงปลายพระราชอาณาเขตแลว 
จึงใหชาวชนบทกลับ    เดินทางเขาปาไปกับชาวบานชายแดน    จนเลยถิ่นของ 
มนุษย  จึงใหชาวบานชายแดนกลับทัง้หมด  แลวเดินไปเพียงคนเดียว  สิ้นระยะ 
ทาง   ๓๐  โยชน  ถึงปาชฏั   ๑๘  แหงโดยลําดับ   คือตอนแรกปาหญาแพรก 
ปาเลา    ปาหญา    ปาแขม    ปาไมมีแกน   ปาไมมีเปลือก   ชฏั  ๖ แหง   เปน 
ชัฏพุมหนาม ปาหวาย  ปาไมตางพรรณระคนคละกัน   ปาไมออ   ปาทึบ  แม 
งูก็เลื้อยไปไดยาก   คลายปาแขม   ปาไมสามัญ   ปาไผ   ปาที่มีเปลือกตมแลว 
มีน้ําลวน    มีภูเขาลวน    ครั้นเขาไปแลว     ก็เอาเคียวเกี่ยวหญาแพรกเปนตน 
เอามีดสําหรับตัดพุมไมไผ ฟนปาแขมเปนตน  เอาขวานโคนตนไม  ใชสิ่วใหญ 
เจาะทําทางเดิน  ที่ปาไผก็ทําพะองพาดข้ึนไปตัดไมไผใหตกบนพุมไผอ่ืน แลว 
เดินไปบนยอดพุมไมไผ  ถึงท่ีซึ่งมีเปลือกตมลวน  ก็ทอดไมเลียบแหงเดินไปตาม 
นั้น   แลวทอดทอนอ่ืนตอไปอีก  ยกทอนนอกน้ีข้ึน    ทอดตอไปขางหนาอีก  
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ขามชัฏที่มีเปลือกตมไปได   ถึงชัฏทีม่ีน้ําลวน  กต็อเรือโกลนขามไปยืนอยูที่เชิง 
เขา    เอาเชือกผูกเหล็กสามงาม     ขวางข้ึนไปใหติดอยูที่ภูเขา   แลวโหนข้ึนไป 
ตามเชือกหนังจนยืนอยูบนภูเขาได    แลวหยอนเชือกหนังลงไป  ยึดเชือกหนัง 
ลงมาผูกที่หลักขางลาง     แลวไตข้ึนทางเชือก     เอาทอนโลหะซึ่งมีปลายแหลม 
ดุจเพชร     เจาะภูเขาแลวตอกเหล็ก     เสร็จแลวยืนอยูที่นั้น     แลวกระตุกเหล็ก 
สามงามออก  แลวขวางไปติดอยูขางบนอีก  ยืนอยูบนนั้น แลวหยอนเชือกหนัง 
ลงไปผูกไวที่หลักขางลาง    ไตข้ึนไปตามเชือก    มือซายถือเชือก    มือขวาถือ 
คอน  แกเชือกแลว    ถอนหลักข้ึนตอไปอีก   โดยทํานองนี้    จนข้ึนไปถึงยอด 
เขา   เม่ือจะลงดานโนน     ก็ตอกเหลก็ลงที่ยอดเขาลูกแรก    โดยทํานองเดิมนั่น 
เอง    เอาเชือกผูกกระสอบหนังพันเขาท่ีหลักแลว     ตนเองน่ังภายในกระสอบ 
โรยเชือกลงคลายอาการที่แมลงมุมชักใย บางอาจารยกลาววา  นายพรานโสณุดร 
ลงจากเขาโดยรมหนัง   เหมือนนกถาปกโฉบลงฉะน้ัน. 
         พระบรมศาสดา  เมื่อจะทรงทําใหแจมแจง  ซึ่งขอที่นายพรานโสณุดร 
รับเอาพระเสาวนีย  ของพระนางสุภัททาอยางนั้นแลว   ออกจากพระนคร  ลวง 
เลยปาชัฏ   ๑๗   แหง  จนถึงชัฏแหงภูเขา   ขามเขาหกลูกในที่นัน้ได   แลวข้ึน 
สูยอดเขาสุวรรณปสสบรรพต  จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                นายพรานน้ัน   ยึดเอาพระเสาวนีย   ของพระนาง 
         สุภัททาราชเทวี  ซึง่ประทับยืนอยู   ณ  ที่นัน่เอง   แลว 
         เอาแลงลูกธนู    ขามภูเขาใหญทั้ง    ๗  ลูกไป   จน 
         ถึงลูกท่ีชื่อวา  สุวรรณปสสบรรพต  อันสูงโดด. 
                เขาขึ้นไปสูบรรพต   อันเปนที่อยูของกนินรแลว 
         มองลงมายังเชิงเขา   ไดเห็นตนไทรใหญ  สีเขยีวดังสี  
         เมฆมียานไทรแปดพันหอยยอย  ที่เชิงเขาน้ัน.  
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                ทนัใดนั้นเอง     ก็ไดเห็นพญาชางเผือกขาวผอง 
         งามรัศมี ๖ ประการ ยากท่ีคนเหลาอื่นจะจับได  มีชาง 
         ประมาณ  ๘,๐๐๐ เชือก  ลวนแตมีงางามงอน  ขนาด 
         งอนไถวิ่งไลเร็วดุจลมพัด   แวดลอมรักษาพญาชางน้ัน 
         อยู. 
                และไดเห็นสระโบกขรณ ี   อันนารื่นรมยอยูใกลๆ 
         ที่อยูของพญาชางน้ัน  ทั้งทานํ้าก็ราบเรียบ  น้ํามากมาย 
         มีพรรณไมดอกบานสะพรั่ง มหีมูภมรเท่ียวเคลาคลึงอยู. 
                ครัน้เห็นที่ที่พญาชางลงอาบน้ํา         จนกระท่ังท่ี 
         ซึ่งพญาชางเดินยืนอยู     และทางที่พญาชางลงอาบนํ้า 
         ก็แลนายพรานผูมีใจลามก    ถูกพระนางสุภัททา   ผูตก 
         อยูในอาํนาจจิต ทรงใชมา กม็าจดัแจงตระเตรียมหลุม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โส  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นาย 
พรานน้ัน    ยึดเอาพระดํารัสของพระเทวี  ซึ่งประทับยืน  ณ  พ้ืนปราสาทชั้นที 
๗  นั้น แลว   ถือเอาแลงศร    และธนใหญไปยังชัฏแหงบรรพต   คิดวา  ภูเขา 
ลูกไหนหนอ  ชื่อ   สุวรรณปสสบรรพต    (ขาม)   มหาบรรพตใหญทั้งเจ็ด. 
บทวา  วิตุริยา   ความวา   ไตรตรอง    คือพิจารณาดูในครั้งน้ัน.   เมื่อกําลัง 
พิจารณาทบทวนอยูนั้น      เขาเห็นภูเขาที่ชื่อวา   สุวรรณปสสคิรี    อันสูงใหญ 
จึงคิดวา  ชะรอยจักเปนภูเขาลูกนี้. 
         บทวา   โอโลกยิ    ความวา    เขาข้ึนไปยังบรรพตอันเปนท่ีอยูของ 
พวกกินนรแลว   กมมองดูขางลาง   ตามขอกําหนดหมายที่พระนางสุภัททาประ- 
ทานมา.  บทวา    ตตฺถ   ความวา   เขาจึงเห็นตนนิโครธน้ันอยูใกล ๆ  เชิง  
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เขานั้นเอง.  บทวา  ตตฺถ  ความวา   ยืนอยูที่โคนตนไทรนั้น.    บทวา  ตตฺถ 
ความวา  ภายในภูเขา   ไมหางตนไทรนั้นเอง   พญาชางอาบนํ้า  ณ  สระฉัท- 
ทันตใด    เขาไดเห็นสระฉัททันตนั้น.  บทวา  ทิสวฺาน  ความวา  ในเวลาท่ี 
ชางท้ังหลายไปแลว     นายพรานน้ันก็ลงจากสุวรรณปสสบรรพต     สวมถงุมือ 
และรองเทา     แลวตรวจตราดูที่  ๆ   พญาชางนั้นไป    และที่   ๆ   พญาชางอยู 
ประจํา   เห็นตลอดไปหมดวา   พญาชางเดินทางนี้     อาบนํ้าตรงน้ี   ครั้นอาบ 
แลวข้ึนไปยืนตรงน้ี    เพราะเปนผูไมมีหิริ  คือ  มีใจลามก  ถูกพระนางสุภัททา 
ผูตกอยูในอํานาจจิตใชมา    เพราะฉะน้ัน      จึงมาตระเตรียมหลุม    คือเดินไป 
ขุดหลุมไว. 
         ในเรื่องน้ัน    มีขอความเรียงลําดับ  ดังตอไปนี้   เลากันมาวา  นาย 
พรานโสณุดรน้ัน     มาถงึท่ีอยูของพระมหาสัตวกําหนดได   เจ็ดป    เจ็ดเดือน 
เจ็ดวัน      กําหนดดูสถานที่อยูของพระมหาสัตว      โดยนัยที่กลาวแลวน้ันเอง 
กําหนดหมายใจไววา      เราจะตองขุดหลุมที่ตรงนี้       ยืนแอบในหลุมนัน้ยิง 
พญาชางใหถึงความตาย   ดังน้ีแลว    เขาปาตัดตนไมเพ่ือทําเสาเปนตน   ตระ- 
เตรียมทัพสัมภาระไว     เมื่อชางทั้งหลายไปอาบนํ้ากันแลว     จึงเอาจอบใหญ 
ขุดหลุมสี่เหลี่ยมจตุรัส   ตรงที่อยูของพญาชาง   แลวเอาน้ําราด   เหมือนจะปลูก 
พืชที่คุยฝุนข้ึน    ปกเสาลงบนหินซึ่งมีสัณฐานคลายครก   ใสข่ือ    ปูกระดาน 
เลียบไว    เจาะชองขนาดคอลอดได   แลวโรยฝุน    และเกลี่ยขยะมูลฝอยพลาง 
ขางบนดานหนึ่ง  ทําเปนที่เขาออกของตน  เม่ือหลุมเสร็จแลวอยางนี้   ในเวลา 
ใกลรุง  จึงคลุมศีรษะ   นุงหมผากาสาวพัสตร   ถือธนูพรอมดวยลูกศรอันอาบ 
ยาพิษ  ลงไปยืนอยูในหลมุ.          
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน       ตรสัพระคาถา 
ความวา  
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                นายพรานผูกระทํากรรมอนัชั่วชา    ขุดหลุมเอา 
         กระดานปดเสร็จแลว  สอดธนูไว เอาลูกศรลูกใหญยิง  
         พญาชางท่ีมายืนอยูขางหลุมของตน. 
                พญาชางถูกยิงแลว  กร็องกองโกญจนาท   ชาง 
         ทั้งหมดพากันบันลืออื้ออึง  ตางพากันวิ่งมารอบ ๆ ทั้ง 
         ๘  ทิศ  ทําหญาและไมใหแหลกเปนจุณไป. 
                พญาชางเอาเทากระชุนดิน ดวยคิดวา เราจักฆา 
         นายพรานคนน้ี   แตไดเห็นผากาสาวพัสตร   อันเปน 
         ธงชัย  ของพระฤาษี   ก็เกิดความรูสึกวา   ธงชัยของ 
         พระอรหันต     อันสัตบุรุษไมควรทําลาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  โอธาย  ความวา  ผูกสอดธนูไว.  บทวา 
ปสฺสาคต  ความวา  (ยิงพญาชาง)  ตัวมายืนอยูขางหลุมของตน. 
         ไดยินวา   ในวันที่สอง    พญาชางนั้นมาอาบนํ้า    แลวข้ึนมายืนอยูที่ 
อันเปนลานกวางใหญ   ลําดับนั้น    น้ําจากสรีระของพญาชางน้ัน   ไหลหยดทาง 
นาภีประเทศ    ตกตองตัวของนายพรานทางชองนั้น.   โดยขอสังเกตอันนั้น 
นายพรานก็ทราบวา   พระมหาสัตวมายืนอยูแลว   จึงเอาลูกศรใหญยิงพญาชาง 
ซึ่งมายืนอยูขางหลุมของตน. 
         บทวา  ทุกฺกฏกมมฺการี   ความวา  ชื่อวาผูกอกรรมอันชั่วชา  เพราะ 
กอทุกขใหเกิดแกพระมหาสัตวเจา    ทัง้กายและใจ.    บทวา  โกฺจนมนาทิ 
ความวา   บนัลือโกญจนาทกองไป.   นัยวา  ลูกศรน้ันทะลุไปตรงนาภีประเทศ 
ของพญาชาง  ทําลายอวัยวะเชนไตเปนตนใหแหลกละเอียด ตัดไสนอยเปนตน 
เรื่อยไป    จนทะลุออกทางเบ้ืองหลังของพญาชาง  แลนเลยไปในอากาศ  แผล  
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เหวอะหวะ   คลายถูกดมขวานฉะนั้น   เลือดไหลออกทางปากแผลนองไป   ดุจ 
น้ํายอมไหลออกจากหมอ    บังเกิดทุกขเวทนาเหลือกําลัง   พญาชางไมสามารถ 
จะอดกล้ันทุกขเวทนาไดก็รองกองสน่ันไปท่ัวสกลบรรพต      บันลือโกญจนาท 
อ้ืออึงถึงสามครั้ง.   บทวา สพฺเพว ความวา ชาง  ๘,๐๐๐ ทั้งหมดไดยินเสียงนั้น 
ตางสะดุงกลัวตอมรณภัย บันลือเสียงอันพิลึกนาสะพรึงกลัว.  บทวา รณ  กโรนฺ- 
ตา ความวา ชางท้ัง ๘,๐๐๐ ตางสงเสียงรองกึกกองนาเกรงขาม พลางมาตามเสียง 
นั้นเห็นพญาฉัททันตไดรับทุกขเวทนา    คิดวา   พวกเราจักจับปจจามิตรใหได 
ตางว่ิงหาจนหญาและไมแหลกเปนจุณ.  บทวา  วธิสฺสเมต  ความวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งชางทั้งหลายหลีกไปในทิศานุทิศแลว เมื่อนางชางมหาสุภัททา 
เขาไปยืนเคียงขางเลาโลมปลอบใจ พญาฉัททันตก็อดกลั้นเวทนาได แลวกําหนด 
ทางที่ลูกศรแลนมาไตรตรองดูวา   ถาลกูศรน้ีจักมาทางเบื้องปุรัตถิมทิศเปนตน 
แลว    ลูกศรจักตองทะลุทางกระพองเปนตนกอน    แลวแลนออกทางเบ้ืองหาง 
เปนตน    แตนี่เขาทางนาภี   ทะลุแลนไปในอากาศ   เพราะฉะนั้น จักมีคนที่ยืน 
อยูใตดินยิงมา    ประสงคจะตรวจตราดูที่ซึ่งมีคนยืนตอไป    จึงคิดวา   ใครจะ 
ลวงรูวาจักมีอะไรเกิดข้ึน   ควรท่ีเราจะใหนางมหาสุภัททาหลีกไปเสีย   แลว 
กลาววา  นองรัก  ชางท้ัง ๘,๐๐๐ คนหาปจจามิตรของพ่ี  ตางก็พากันว่ิงไปใน 
ทิศานุทิศ   เจามัวทําอะไรอยูที่นี่เลา ?   เมื่อนางมหาสุภัททาตอบวา  ทานเจาขา 
ดิฉันยืนคอยพยาบาลปลอบใจทานอยู    ขอทานอดโทษแกดิฉันดวยเถิด   แลว 
กระทําประทักษิณ ๓ รอบ จบทําความเคารพในฐานะท้ัง  ๔ แลวเหาะไปสูอากาศ 
ฝายพญาชางก็เอาเล็บเทากระชุนพ้ืนดนิ.  กระดานกระดกข้ึน พญาชางกมมองดู 
ทางชอง   เห็นนายพรานโสณุดร  ก็เกดิโทสจิตคิดวา  เราจักฆามัน   จึงสอดงวง 
งามราวกะพวงเงิน    ลงไปลูบคลําดู     ไดมองเห็นผากาสาวพัสตรอันเปนธงชัย 
ของพระอรหันต    มีพระพุทธเจาเปนตน.  พญาชางจึงยกนายพรานข้ึนมาวางไว  
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เบื้องหนา.  ลําดับนั้น    สัญญา คือความสํานึกผิดชอบไดเกิดข้ึนแกพระมหาสัตว 
ซึ่งไดรับทุกขเวทนาขนาดหนักดังน้ีวา  ข้ึนชื่อวา  ธงชัยแหงพระอรหันตไมควร 
ที่บัณฑิตจะทําลาย  ควรสักการะเคารพอยางเดียวโดยแท.  เมื่อพระมหาสัตวเจา 
จะสนทนากับนายพราน  จึงกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                ผูใดยังไมหมดกิเลส     ปราศจากทมะและสัจจะ 
         ผูนั้นไมควรจะนุงหมผากาสาวะ. 
         สวนผูใด   คลายกิเลสไดแลว   ต้ังมั่นอยูในศีล 
         ประกอบดวยทมะและสัจจะ     ผูนั้นแลควรนุงหมผา 
         กาสาวะ. 
         คาถาน้ันมีอธิบายดังน้ี     สหายพรานเอย    คนใดใชคนหมดกิเลสดุจ 
น้ําฝาดมีราคะเปนตน     ปราศจากการฝกอินทรีย    ทั้งวจีสัจจะ    คือไมเขาถึง 
คุณเหลาน้ัน     นุงหมผากาสาวพัสตว  อันยอมแลวดวยนํ้าฝาด    คนน้ันไมควร 
นุงหมผากาสาวพัสตรนั้นเลย   คือไมสมควรกับผาน้ัน     สวนคนใด   พึงชื่อวา 
เปนผูชําระกิเลสได     เพราะคายกิเลสดุจนํ้าฝาดเหลาน้ันเสียได.  บทวา  สีเลสุ 
สุสมาหิโต     ความวา     บุคคลใดเปนผูมีศีลและอาจาระต้ังมั่นดวยดีบริบูรณ 
บุคคลน้ันชื่อวา  ควรนุงหมผากาสาวะน้ี. 
         พระมหาสัตวเจา ครั้นกลาวอยางนี้แลว  ระงับความคิดที่จะฆานายพราน 
นั้นเสีย   ถามวา   สหายเอย    ทานยิงเราเพ่ือตองการอะไร   เพ่ือประโยชนของ 
ตัวเอง  หรือคนอ่ืนใชมา. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความน้ัน   จึงตรัสพระคาถาความวา 
                พญาชางถูกลูกศรใหญ  เสียบเขาแลว    ไมมีจิต 
         คิดประทุษราย  ไดถามนายพรานวา  เพ่ือนเอย   ทาน  
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         ประสงคอะไร  เพราะเหตุอะไร หรือวาใครใชใหทาน 
         มาฆาเรา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    กมิตฺถิย   ความวา   ทานปรารถนา 
อะไรไว  ในอนาคต.  บทวา.  กิสฺส  วา  แปลวา  เพราะเหตุอะไร. อธิบายวา 
ดวยเหตุอันใด   คือทานผูกเวรอะไรไวกับเราะ   บทวา   กสฺส   วา  ความวา 
หรือวานี้เปนความประสงคของผูอ่ืน  คือใครใชทานมาฆาเรา. 
เมื่อนายพรานโสณุดรจะบอกความน้ันแกพญาชาง    จึงกลาวคาถา 
ความวา 
                ดูกอนพญาชางท่ีเจริญ   นางสุภัททา  พระมเหส ี
         ของพระเจากาสิกราช     อันประชาชนสักการะบูชาอยู 
         ในราชสกุล      พระนางไดทรงนิมิตเห็นทาน     และได 
         โปรดใหทําสักการะแกขาพเจาแลว    ตรัสบอกขาพเจา 
         วา  มีพระประสงคงาท้ังคูของทาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปูชติา ความวา  อันประชาชนบูชาแลว 
โดยฐานะเปนพระอัครมเหสี.   บทวา  อทฺทสา  ความวา นัยวา  พระนางเธอ 
ทรงพระสุบินนิมิตเห็นทาน.   บทวา   อสสิ   ความวา   ทั้งพระนางเจาโปรด 
ใหทําสักการะแกขาพเจาแลว   ตรัสบอกวา  ในปาหิมพานต  มีพญาชางรูปราง 
อยางนี้  อยูสถานที่ชื่อโนน.    บทวา  ทนฺเตหิ  ความวา  พระนางเทวีไดตรัส 
บอกขาพเจาวา   งาทั้งสองของพญาชางนั้น   มีรัศม ี๖ ประการรุงเรือง  เราตอง 
การงาเหลาน้ัน      ประสงคจะทําเปนเครื่องประดับ   เจาจงไปนําเอางาชางนั้นมา 
ใหเรา. 
         พระมหาสัตว  ทรงสดับดังนั้น  ก็ทราบวา  นี้เปนการกระทําของนาง 
จุลลสุภัททา  สูอดกลั้นเวทนาไว  กลาววา  พระนางสุภัททาน้ัน    ใชจะตองการ  
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งาทั้งสองของเราก็หามิได   แตเพราะประสงคจะใหทานฆาเรา   จึงไดสงมา เมื่อ 
จะแสดงความตอไป   จึงกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                แทจริง พระนางสุภัททาทรงทราบดีวา งางาม ๆ 
         แหงบดิา    และปูทวดของเรา   มีอยูเปนอันมาก  แต 
         พระนางเปนคนพาล  โกรธเคือง   ผูกเวร   ตองการจะ 
         ฆาเรา. 
                ดูกอนนายพราน ทานจงลุกขึ้นเถิด จงหยิบเลื่อย 
         มาตัดงาคูนี้เถิด  ประเด๋ียวเราจะตายเสียกอน  ทานจง 
         กราบทลูพระนางสุภัททาผูยังผูกโกรธวา พญาชางตาย 
         แลว  เชิญพระนางรับงาคูนี้ไวเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิเม  ความวา ไดยินวา  งาท้ังหลายครั้ง 
บิดาและปูของพญาชางนั้น  ไดเก็บซอนไวในที่เรนลับ   ดวยประสงควาอยาได 
พินาศไปเสีย   พญาชางฉัททันตหมายเอางาชางเหลานั้นจึงกลาวอยางนี้.  บทวา 
ชานาติ  ความวา  พระนางสุภัททาน้ันทราบอยูวา   งาของชางเปนจํานวนมาก 
เก็บซอนไวในท่ีนี้. บทวา วธตฺถิกา ความวา  แตพระนางสุภัททานั้นประสงค 
จะใหทานฆาขาพเจาใหตายอยางเดียว   ไดผูกเวรไว    เพราะเก็บความพยาบาท 
แมเพียงเล็กนอยไวในใจ  คือพระนางจะใหเราถึงที่สุด  ดวยการกระทําท่ีรายกาจ 
เห็นปานน้ี.  บทวา   ขร  แปลวา  เลื่อย.    บทวา   ปุรา   มรามิ   ความวา 
ตอนท่ีเรายังไมตาย.  บทวา   วชฺชาสิ   ความวา  ทานพึงกราบทูล.    บทวา 
หนฺท  อมิสฺส  ทนฺตา  ความวา ทานพึงทูลพระนางสุภัททาน้ันวา พญาชาง 
นั้นถูกทานฆาตายแลว   มโนรถของพระองคถึงท่ีสุดแลว   เชิญรับงาเหลาน้ันของ 
พญาชางนั้นไว.  
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         นายพรานโสณุดรไดฟงคําของพญาชางแลว     ลุกข้ึนจากท่ีนั่งถือเลื่อย 
เขามาใกล ๆ พญาชาง  คิดวา   เราจักตัดเอางาไป.   ก็พญาชางนั้นสูงประมาณ 
๘๐ ศอก   ยนืเดนคลายภูเขาเงิน   ดวยเหตุนั้น    พรานโสณุดรจึงเอ้ือมเลื่อยงา 
ไมถึง.  ลําดับนั้น พระมหาสัตวเจาจึงยอกายนอนกมศีรษะลงเบ้ืองตํ่า.  ขณะนั้น 
นายพรานจึงเหยียบงวงเชนกับพวงเงินของพระมหาสัตว   ข้ึนไปอยูบนกระพอง 
เปนเหมือนข้ึนยืนอยูบนเขาไกรลาส   แลวเอาเขากระตุนเนื้อ   ซึ่งยอยอยูที่ปาก 
ยัดเขาขางใน   ลงจากกระพองแลว     สอดเลื่อยเขาไปภายในปาก.    นายพราน 
เอามือท้ังสองเลื่อยชักข้ึนชักลง     อยางทะมัดทะแมง.     ทุกขเวทนาเกิดข้ึนแก 
พระมหาสัตวเปนกําลัง  ปากเต็มไปดวยโลหิต.   เม่ือนายพรานเลื่อยชักไปชักมา 
อยู     ก็ไมสามารถจะเอาเลื่อยตัดงาใหขาดได.     ทีนั้นพระมหาสัตวเจาจึงบวน 
โลหิตออกจากปาก    สูอดกลั้นทุกขเวทนาได    ถามนายพรานวา     สหายเอย 
ทานไมสามารถจะตัดงาใหขาดไดละหรือ ?     พรานโสณุดรตอบใชแลวนาย. 
พระมหาสัตวดํารงสติมั่น  กลาววา ถาเชนนั้น    ทานจงยกงวงของเราข้ึน  ใหจับ 
เลื่อยขางบนไว   เราเองไมมีกําลังจะยกงวงของเราได.   นายพรานก็ปฏิบัติตาม 
เชนนั้น.  พระมหาสัตวเอางวงยึดมือเลื่อยไว  แลวชกัข้ึนชักลง  สวนงาทั้งสอง 
ก็ขาด    ประดุจตัดตอไมฉะน้ัน.    ทนีั้นพญาชางจึงใหนายพรานนํางาเหลานั้น 
มาถือไว  แลวกลาววา  สหายพราน   เราใหงาเหลานี้แกทาน   ใชวาเราจะไมรัก 
ของเราก็หามิได    ทั้งเรามิไดปรารถนาความเปนทาวสักกะ    เปนมาร   เปน 
พรหมเลย  แตเพราะงาคือพระสัพพัญุตญาณน้ัน    เรารักกวางาคูนี้ต้ังรอยเทา 
พันเทา   ขอบุญน้ีจงเปนปจจัยแหงการไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณ   ดังน้ีแลว 
มอบงาไป แลวถามตอไปวา  สหายกวาทานจะมาถึงที่นี่  เปนเวลานานเทาไร ? 
เมื่อนายพรานตอบวา   เจ็ดป   เจ็ดเดือน   เจ็ดวัน    จึงกลาววา   เชิญไปเถิด 
ดวยอานุภาพแหงงาคูนี้     ทานจักถึงพระนครพาราณสี    ภายในเจ็ดวันเทานั้น 
ดังน้ีแลว   ทาํการปองกันแกนายพรานนั้น  สงเขาไปโดยต้ังสัตยาธิษฐานวา  
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                เราเปนผูถูกลูกศรเสียบแทงแลว      แมจะถูก 
         เวทนาครอบงํา  ก็ไมคิดประทุษรายในบุคคลผูนุงหม 
         ผากาสาวพัสตร  ถาขอนี้เปนความจริง   อันเราผูเปน 
         พญาชางต้ังไว  ขอพาลมฤคในไพรสณฑ   อยาไดมา 
         กล้ํากรายนายพรานนี้เลย. 
         ก็แลครัน้พระมหาสัตวสงนายพรานไปแลว       ก็ทํากาลกิริยาลมลงใน 
เมื่อพวกชาง  และนางมหาสุภัททายังมาไมถึง. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน      จึงตรัสพระคาถา 
ความวา 
                นายพรานน้ันรีบลุกขึ้นจบัเลื่อย เลื่อยงาพญาชาง 
         ทั้งคู      อันงดงามวิลาสหาที่เปรียบมิได     ในพ้ืนปฐพี  
         แลวรบีถือหลีกออกจากท่ีนั้นไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  วคฺคู  ความวา  งามวิลาส.  บทวา  สุเภ 
แปลวา  งดงาม.    บทวา  อปฺปฏิเม   ความวา   งดงามหางาอื่นในแผนดินนี้  
เปรียบมิได.  
         เมื่อนายพรานนั้นหลีกไปแลว   ชางท้ังหลายก็มาถึง  ไมทนัเห็นปจจา- 
มิตร. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน      จึงตรัสพระคาถา 
ความวา 
                ชางเหลาน้ันตกใจ   ไดรับความเสียใจ   เพราะ 
         พญาชางถูกยิง   พากันวิ่งไปยังทิศท้ัง  ๘  เมื่อไมเห็น 
         ปจจามติรของพญาชาง   ก็พากนักลับมายังที่อยูของ 
         พญาชาง.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ภยทฺทิตา  ความวา  อันความกลัวตอ 
มรณภัย  เขาไปคุกคามแลว.  บทวา  อฏฏา  แปลวา  ถึงความทุกข.   บทวา 
คชปจฺจามิตฺต   ไดแก   บคุคลผูเปนศัตรูของพญาชาง.    บทวา  เยน  โส 
ความวา    พญาชางนั้นทํากาลกิริยาลมลง  ณ  ลานอันกวางใหญ    คลายภูเขา 
ไกรลาส  ชางท้ังหลายพากันมายังสถานที่นั้น. 
         ฝายนางมหาสุภัททา    ที่มาพรอมกับชางเหลาน้ันก็ดี     ชาง  ๘,๐๐๐ 
ทั้งหมดน้ันก็ดี   ตางร่ําไหคร่ําครวญอยู   ณ  ที่นั้น    แลวพากันไปยังสํานักแหง 
พระปจเจกพุทธเจา      ผูกุลุปกะของพระมหาสัตวบอกวา     ขาแตทานผูเจริญ 
ปจจยทายกของพระผูเปนเจาท้ังหลาย  ถูกยิงดวยลูกศรอาบยาพิษ   ทํากาละเสีย 
แลว     นิมนตพระคุณเจาทั้งหลายไปดูซากของปจจยทายกน้ัน    ในปาชาเถิด. 
ฝายพระปจเจกพุทธเจาท้ัง   ๕๐๐  รูป     ก็เหาะมาทางอากาศลงตรงท่ีลานใหญ. 
ขณะนั้น  ชางหนุม ๒ เชือก ชวยกันเอางาเสยยกสรีระรางของพญาชาง  ใหจบ 
พระปจเจกพุทธเจา   แลวยกข้ึนสูจิตกาธารทําฌาปนกิจ.   พระปจเจกพุทธเจา 
ทั้งหลาย    กระทําการสาธยายธรรมอยูที่ปาชาตลอดคืนยังรุง.   ชางท้ัง   ๘,๐๐๐ 
ครั้นดับธาตุเสร็จสรงสนานแลว     เชญินางมหาสุภัททาเปนหัวหนา     แหมายัง 
สถานที่อยูของตน ๆ. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน        ตรสัพระคาถา 
ความวา 
                ชางเหลาน้ัน    พากันคร่ําครวญร่ําไหอยู ณ ที่นั้น 
         ตางเกล่ียอังคารขึ้นบนกระพองของตน  ๆ   แลวยกเอา 
         นางสัพพภัททาผูเปนมเหสี    ใหเปนหัวหนา      พากัน 
         กลับยังที่อยูของตนทั้งหมด.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ปสุก  ไดแก   ฝุนสรีรังคารที่ปาชา. 
         ฝายนายพรานโสณุดร   เอางาทั้งคูมายังไมถึง  ๗  วัน   กถ็ึงพระนคร 
พาราณสี. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความน้ัน   จึงตรัสพระคาถา ความวา 
                นายพรานน้ัน   นํางาท้ังคูของพญาคชสาร  อัน 
         อุดม  ไพศาล  งดงาม  ไมมีงาอื่นในปฐพีจะเปรียบได 
         สองรัศมีดุจสีทอง   สวางไสวไปท่ัวท้ังไพรสณฑ     มา 
         ถึงยังพระนครกาสีแลว      นอมนํางาท้ังคูเขาไปถวาย 
         พระนางสุภัททา   กราบทูลวา   พญาชางลมแลว    ขอ 
         เชิญพระนางทอดพระเนตรงาท้ังคูนี้เถิด.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สุวณฺณราชีหิ  ความวา  สองรัศมีดุจ 
สีทอง.    บทวา  สมนฺตโมทเร  ความวา   แผรัศมีดุจสีทองไปรอบ ๆ  ทั่ว 
ตลอดทั้งไพรสฑ.   บทวา  อุปเนสิ ความวา  ฝายนายพรานโสณุดร  สงขาว 
ไปทูลพระนางเทวีวา    ขาพระพุทธเจาจะนํางาทั้งคู     อันเปลงปลั่งมีรัศมี ๖ 
ประการ     ของพญาชางฉัททันตเขามาถวาย     ขอพระองคไดโปรดใหประดับ 
ตกแตงพระนคร   เมื่อพระนางเทวีกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ   ใหประดับ 
ตกแตงพระนครดุจเทพนครแลว     ก็เขาสูพระนคร    ข้ึนไปยังปราสาทนอมงา 
ทั้งคูเขาไป  ครั้นนอมเขาไปแลว  ก็กราบทูลวา  ขอเดชะพระแมเจา  ไดทราบวา 
พระแมเจากอความขุนเคืองเหตุเล็กนอย  ไวในพระทัยตอพญาชางใด   ขาพระ- 
พุทธเจาฆาพญาชางนั้นตายแลว    โปรดทรงทราบวา   พญาชางตายแลว    ขอ 
เชิญพระแมเจาทอดพระเนตร  นี ้  คือ งาทั้งสองของพญาชางนั้น   แลวไดถวาย 
งาไป.  พระนางสุภัททาจึงเอางวงตาลทําดวยแกวมณี. รับคูงาอันวิจิตร  มีรศัมี   
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๖  ประการ  ของพระมหาสัตวเจา   มาวางไวที่อุรุประเทศ   ทอดพระเนตรดูงา 
แหงสามีที่รักของพระองคในปุริมภพ    พลางระลกึวา     นายพรานโสณุดรฆา 
พญาชางที่ถึงสวนแหงความงามเห็นปานน้ี     ใหถึงแกชีวิต     ตัดเอางาท้ังคูมา 
เมื่อทรงอนุสรณถึงพระมหาสัตว     กท็รงบังเกิดความเศราโศกไมสามารถที่จะ 
อดกลั้นได  ทันใดนั้น    ดวงหทัยของพระนางก็แตกทําลายไป   ไดทํากาลกิริยา 
ในวันนั้นเอง. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน         ตรัสพระคาถา 
ความวา 
                พระนางสุภัททาผูเปนพาล  ครั้นทอดพระเนตร 
         เห็นงาท้ังสองของพญาคชสารอันอุดม   ซึ่งเปนปย- 
         ภัสดาของตนในชาติกอนแลว    หทัยของพระนางก็ 
         แตกทําลาย ณ ที่นั้นเอง  ดวยเหตุนั้นแล พระนางจึง 
         ไดสวรรคต. 
         ลําดับนั้น    เมื่อพระธรรมสังคาหกเถระเจาท้ังหลาย     จะสรรเสริญ 
พระคุณแหงพระทศพล   จึงกลาวคําเปนคาถาอยางน้ี   ความวา 
                พระบรมศาสดาไดบรรลุสมัโพธิญาณแลว    ม ี
         พระอานุภาพมาก     ไดทรงทําการแยมในทามกลาง 
         บรษิัท     ภิกษุทั้งหลายผูมีจิตหลุดพนดีแลว   พากัน 
         กราบทลูถามวา  พระพุทธเจาท้ังหลาย  หาไดทรงทํา 
         การแยมใหปรากฏ  โดยไรเหตุผลไม.  
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                พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เธอท้ังหลายจงดู 
         กุมารีสาวคนน้ัน   นุงหมผากาสาวพัสตร    ประพฤติ   
         อนาคาริยวัตร  นางกุมารีคนน้ันแล  เปนนางสุภัททา 
         ในกาลนั้น    เราตถาคตเปนพญาชางในกาลนั้น. 
                นายพรานผูถือเอางาทั้งคู   ของพญาคชสารอัน 
         อุดม    หางาอื่นเปรียบปานมิไดในปฐพี     กลบัมายัง 
         พระนครกาสีในกาลน้ัน   เปนพระเทวทัต. 
                พระพุทธเจา     ผูปราศจากความกระวนกระวาย 
         ความเศราโศก      และกิเลสดุจลูกศร      ตรสัรูยิ่งดวย 
         พระองคเองแลว      ไดตรัสฉัททันตชาดกน้ี      อันเปน 
         ของเกา   ไมรูจักสิน้สูญ  ซึ่งพระองคทองเท่ียวไปตลอด 
         กาลนาน  เปนบุรพจรรยาท้ังสูงท้ังต่ําวา 
                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คราวครั้งน้ันเรายังเปน 
         พญาชางฉัททันต  อยูที่สระฉัททันตนั้น   เธอท้ังหลาย 
         จงทรงจําชาดกไว  ดวยประการฉะนี้แล.  
         คาถาเหลาน้ัน   พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย  สรรเสริญพระคุณของ 
พระทศพล    รจนาใหปรากฏไว.    บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สิต  อกาส ิ
ความวา  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย   พระศาสดาทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ  แลว 
มีพระอานุภาพมาก  วันหน่ึงประทับนั่งเหนือธรรมาสน   อันอลงกต   ทามกลาง 
บริษัท   ในธรรมสภาอันประดับตกแตงแลว     ทรงกระทําการยิ้มแยม.    บทวา  
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นานากรเณ  ความวา   ภิกษุทั้งหลาย   ผูมหาขีณาสพ    กรานทลูถามวา  ขา 
แตพระองคผูเจริญ   ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย   หาทรงทําการแยมอยางไร 
เหตุผลไม   ก็การแยมพระองคทรงกระทําแลว    อะไรหนอเปนเหตุใหพระองค 
ทรงทําการแยม.  
         บทวา  ยมทฺทสาถ   ความวา   อาวุโสท้ังหลาย    พระศาสดาถูกทูล 
ถามอยางนี้แลว     เมื่อจะตรัสบอกเหตุที่พระองคทรงทําการแยม   ทรงชี้ภิกษุณี 
สาวรูปหน่ึงตรัสอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอพบหรือเห็นนางกุมา- 
ริกาน้ีใด   ซึง่กําลังรุนสาว   ครองผากาสาวพัสตร   เขาถึง   คือบวชประพฤติ 
อนาคาริยวัตรในพระศาสนาน้ี   นางกุมาริกาน้ัน คือ   พระนางสุภัททาราชกัญญา 
ในคราวน้ัน     ซึ่งใชนายพรานโสณุดรไปวา   เจาจงเอาลูกศรอาบดวยยาพิษ  ไป 
ยิงฆาพญาชางเสีย   คราวนั้นเราเปนพญาชาง      ผูซึ่งนายพรานโสณุดรไปยงิให 
ถึงส้ินชีวิต.   
         บทวา  เทวทตฺโต  ความวา  ภิกษุทั้งหลาย  นายพรานโสณุดรในครั้ง 
นั้น   ไดมาเปนพระเทวทัต    ในบัดนี้.   บทวา   อนาวสูร  ตัดบทเปน  น 
อวสูร  แปลวา ชั่วพระอาทิตยยังไมอัสดงคต.  บทวา  จิรรตฺตสสิต   ความวา 
นับแตกาลอันยาวนานน้ี     ทรงทองเท่ียวไปแลว    คือทรงแลนไปแลว     ไดแก 
ทรงประพฤติมาแลวโดยลําดับ     ในที่สุดแหงโกฏิกัปมิใชนอย.     ทานกลาวคํา 
อธิบายไววา  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย  พระพุทธเจา   ชื่อวา  ทรงปราศจากความ 
กระวนกระวาย   เพราะทรงปราศจากกิเลสมีราคะเปนตน   ชื่อวา  ทรงปราศจาก 
ความเศราโศก     เพราะไมมีความเศราโศก    อันเกิดแตญาติและทรัพยเปนตน 
ชื่อวา  ปราศจากลูกศร   เพราะปราศจากลูกศร  มีลกูศรคือราคะเปนตน    ทรง  
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รูชัดดวยพระองคเองแลว   ไดตรัสเรื่องน้ีอันเปนของเกา  (ชั่วพระอาทิตยยังไม 
อัสดงคต)   นับแตกาลอันนานน้ี    แมที่ทรงทองเท่ียวไป  ในที่สุดแหงโกฏิกัป 
มิใชนอย  อันชื่อวาเปนพระจรรยาทั้งสูงท้ังตํ่า   เพราะทรงสูงดวยสามารถแหง 
บุรพจรรยาของพระองค    และเพราะตํ่า    ดวยสามารถแหงจรรยาของพระนาง 
สุภัททาราชธิดา     และนายพรานโสณุดร    ดุจทรงระลึกไดถึงส่ิงท่ีกระทําดวย 
ความหลง   ดวยปราศจากความหลง   สิ่งท่ีกระทําเวลาเชาไดในตอนเย็นวันนั้น 
ทีเดียว. 
         บทวา   โว   ในบทวา   อห    โว   นี้เปนเพียงนิบาต.    ความก็วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กาลนั้น   เราไดเปนพญาชางอยูที่สระฉัททันตนั้น.  บทวา 
นาคราชา  ความวา  และเม่ืออยูในคราวนั้นใชวาจะเปนใครอ่ืนก็หามิได  ที่แท 
ก็คือเราผูเปนพญาชางฉัททันต.  บทวา  เอว  ธาเร    ความวา   เธอทั้งหลาย 
จงทรงจํา  คือจดจํา  ไดแกเลาเรียนชาดกนี้ไว  ดวยประการฉะน้ี.  
         ก็แลคนเปนอันมากฟงพระธรรมเทศนานี้แลว        ไดสําเร็จเปนพระ- 
โสดาบันเปนตน    (สวน)   นางภิกษุณีนั้น   เจรญิวิปสสนาแลว    ภายหลงัได 
บรรลุพระอรหัตผล   ฉะน้ีแล. 
                             จบอรรถกถาฉัททันตชาดก  
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                            ๕.  สัมภวชาดก  

  
         วาดวยผูรุงโรจนไดเพราะปญญา 
 
                [๒๓๕๒]  ดูกอนทานอาจารยสุจีรตะ เราท้ังหลาย 
         ไดราชสมบัติและความเปนใหญแลว ยังปรารถนาอยาก  
         ไดความเปนใหญยิ่งขึ้น   เพ่ือความปรารถนาภิเษกครอบ 
         ครองพ้ืนปฐพีนี้. 
                โดยธรรม   มใิชโดยอธรรม   เราหาชอบใจอธรรม 
         ไม    ดูกอนทานอาจารยสุจีรตะ      การประพฤติธรรม 
         เปนกิจของพระราชาโดยแท. 
                ดูกอนพราหมณ     เราท้ังหลายจะไมถูกนินทา 
         ทั้งในโลกน้ีและโลกหนา  ดวยเหตุใด     และจะไดรับ 
         เกียรติยศในเทวดาและมนุษยดวยเหตุใด  ขอทานจง 
         บอกเหตุนั้น ๆ แกเรา.  
                ดูกอนพราหมณ    เราปรารถนาจะกระทําตาม 
         อรรถและธรรม    เราถามทานแลว    ขอจงบอกอรรถ 
         และธรรมน้ันดวยเถิด. 
                [๒๓๕๓]  ขอเดชะพระขัตติยราช  พระองคทรง 
         ปรารถนา  จะปฏิบติัตามอรรลและธรรมใด  นอกจาก 
         วิธุรพราหมณแลว   ไมมีใครอื่นท่ีจะสมควรชี้แจงอรรถ  
         และธรรมน้ันได.  
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                [๒๓๕๔]  ดูกอนทานอาจารยสุจีรตะ มาเถิดทาน 
         เราจะสงทานไปยังสํานักของวิธุรพราหมณ   ทานจงนํา 
         เอาทองคําแทงน้ีไปมอบให     เพ่ือรับคําอธิบาย      ซึ่ง 
         อรรถและธรรม. 
                [๒๓๕๕]  มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรน้ัน   ได 
         ไปถึงสํานักของวิธุรพราหมณแลว     เห็นทานพราหมณ  
         กําลังบริโภคอาหารอยู  ในเรือนของตน. 
                [๒๓๕๖]  พระเจาโกรัพยราช       ผูเรืองพระยศ 
         ทรงสงเราใหเปนทูตมา พระเจาโกรัพยะผูยุธิฏฐิลโคตร 
         ดําตรัสถามถึงอรรถและธรรม  ไดตรัสแลวดังน้ี   วิธรุะ 
         สหายรกั   ทานถูกถามถึงอรรถและธรรมนั้นแลวกรุณา 
         บอกเราดวย. 
                [๒๓๕๗]  ดูกอนพราหมณ    เราคิดวา    จักกั้น 
         แมน้ําคงคา  แตไมอาจจะกั้นแมน้ําใหญนั้นได  เพราะ 
         เหตุนั้น     โอกาสน้ันจักมีไดอยางไร   เมือ่ทานถามถึง 
         อรรถและธรรม   เราจึงไมอาจจักบอกได. 
                [๒๓๕๘]  มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรน้ัน  ได 
         ไปถึงสํานักของภัทรการมาณพ   ไดเห็นเธอกําลังน่ังอยู 
         ในเรือนของตน. 
                [๒๓๕๙]  เราเปนราชทูตของพระเจาโกรัพยราช 
         ผูยงยศทรงสงมา   พระองคผูยุธิฏฐิลโคตร    ตรัสถาม 
         ถึงอรรถและธรรม    ไดตรัสแลวอยางน้ี    ดูกอนภัทร- 
         การมาณพ  เธอจงบอกอรรถและธรรมนั้นแกเราดวย.   
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                [๒๓๖๐]  ขาพเจาเปนเหมือนคนท้ิงหาบเนื้อแลว 
         วิ่งตามเหี้ยไป   ถึงจะถูกถามอรรถและธรรมกไ็มอาจจะ 
         บอกแกทานได   ขาแตทานพราหมณสุจีรตะ   นองชาย 
         ของขาพเจาชื่อวา  สัญชย  มีอยู   เชิญทานไปถามอรรถ 
         และธรรมกะเธอดูเถิด. 
                [๒๓๖๑]  มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรน้ัน  ได 
         ไปถึงสํานักสัญชยกุมารแลว     ไดเห็นสัญชยกุมารน่ัง 
         อยูในนเิวศนของตน  จึงพูดวา 
                [๒๓๖๒]  เราเปนราชทูตของพระเจาโกรัพัยราช 
         ผูยงยศทรงสงมา  พระองคผูยุธิฏฐิลโคตร   ดํารัสถาม 
         อรรถและธรรม  ไดตรัสวาดังน้ี  ดูกอนสัญชยกุมารเจา 
         ถูกถามแลว   จงบอกอรรถและธรรมนั้นเถิด. 
                [๒๓๖๓]  ขาแตทานสุจีรตพราหมณ     มจัจุราช 
         ยอมกลืนกินขาพเจา   ทั้งเชาและเย็น   ถึงถูกทานถาม 
         ก็ไมสามารถจะบอก   อรรถและธรรมแกทานได.  
                ทานพราหมณสุจีรตะ  นองชายของขาพเจามีอยู 
         ชื่อวาสัมภวกุมาร     เชิญทานไปถามอรรถและธรรม 
         กะเธอดูเถิด. 
                [๒๓๖๔]  ชาวเราเอย     ปญหานี้     เปนธรรม 
         นาอัศจรรยจริง  เราไมพอใจเลย   ชนท้ัง   ๓  คน  คือ 
         บิดาและบุตรสองคน  ยังไมมีปญญารูแจงธรรมนี.้  
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                ทานท้ังหลายถูกถามแลว    ยังไมสามารถบอก 
         อรรถและธรรนนั้นได     เด็กเจ็ดขวบถูกถามถึงอรรถ 
         และธรรม   จะรูเรื่องไดอยางไร ? 
                [๒๓๖๕]  ดูกอนทานพราหมณ    ทานยังไมได 
         ถามสัภวกุมาร  อยาเพ่ิงเขาใจวา   เธอเปนเด็ก   ทาน 
         ถามสัมภวกุมารแลว  จะพึงรูอรรถและธรรมได. 
                พระจันทรปราศจากมลทิน   โคจรไปในอากาศ 
         ยอมสวางไสวลวงหมูดาวท้ังปวง    ในโลกนี้ดวยรัศมี  
         ฉันใด สัมภวกุมาร แมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น   ยอมไพโรจน 
         ลวงบณัฑิตท้ังหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกอน 
         พราหมณ    ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร   อยาเพ่ิงเขา 
         ใจวา        เธอเปนเด็กทานถามสัมภวกุมารแลวจะพึงรู 
         อรรถและธรรมได. 
                ดูกอนทานพราหมณ   เดือน  ๕   ในคิมหันตฤดู 
         ยอมสวยงามยิ่งกวาเดือนอื่น ๆ  ดวยตนไมและดอกไม 
         ฉันใด สัมภวกุมาร แมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น  ยอมไพโรจน 
         ลวงบณัฑิตท้ังหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกอน 
         พราหมณ     ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร      อยาเพ่ิง 
         เขาใจวาเปนเด็ก     ทานถามสัมภวกุมารแลว    จะพึงรู 
         อรรถและธรรมได. 
                ดูกอนทานพราหมณ   หิมวันตบรรพต    ชื่อวา 
         คันธมาทน  ดารดาษไปดวยไมตาง ๆ  พรรณ   เปนที่  
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         อยูอาศัยแหงทวยเทพ    ยอมสงางามและหอมตลบไป 
         ทั่วทิศ     ดวยทิพยโอสถฉันใด   สัมภวกุมารแมยังเปน 
         เด็กก็ฉันนั้น    ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะ 
         ประกอบดวยปญญา  ดูกอนทานพราหมณ   ทานยังไม 
         ไดถามสัมภวกุมาร     อยาเพ่ิงเขาใจวา      เธอเปนเด็ก 
         ทานถามสัมภวกมุารแลว  จะพึงรูอรรถและธรรมได. 
                ไฟปามีเปลวรุงเรือง   ไหมลามไปในปา  ไมอิม่ 
         มีแนวดํา   คุเรื่อยไปมีเปรียงเปนอาหาร  มีควันเปนธง 
         ไหมแนวไพรสูง ๆ   เวลากลางคืนสวางลุกโชน    อยู 
         บนยอดภูเขาฉันใด  สัมภวกมุารแมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น 
         ยอมไพโรจน  ลวงบัณฑิตท้ังหลาย เพราะประกอบดวย 
         ปญญา  ดูกอนพราหมณ   ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร 
         อยาเพ่ิงเขาใจวาเธอเปนเด็ก    ทานถามสัมภวกุมารแลว 
         จะพึงรูอรรถและธรรมได. 
                มาดี    จะรูไดเพราะฝเทา     โคพลิพัทธจะรูได 
         เพราะเข็นภาระไป       แมโคนมจะรูไดเพราะน้ํานมดี  
         และบณัฑิตจะรูไดเมื่อเจรจา ฉนัใด สัมภวกมุารแมยัง 
         เปนเด็กก็ฉันนั้น   เพราะประกอบดวยปญญา  ดูกอน 
         ทานพราหมณ  ทานยังไมไดถามสัมภวกมุาร  อยาเพ่ิง 
         เขาใจวา  เธอเปนเด็ก   ทานถามสัมภวกุมารแลว   จะ 
         พึงรูอรรถและธรรมได.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 414 

                [๒๓๖๖]  มหาพราหมณภารทวาชโคตรน้ัน    ได 
         ไปยังสํานักของสัมภวกุมาร   เหน็เธอกําลังเลนอยูนอก 
         บาน. 
                [๒๓๖๗]  เราเปนราชทูตของพระเจาโกรัพยราช 
         ผูยงยศทรงสงมา   พระองคผู    ยุธิฏฐิลโคตร    ดํารัส 
         ถามถึงอรรถและธรรม  ไดตรัสแลวดังกลาวมา  ดูกอน 
         สัมภวกุมาร    ทานถูกถามแลว    ขอจงบอกอรรถและ 
         ธรรมนั้นเถิด. 
                [๒๓๖๘]  เชิญน่ัง   ขาพเจาจักแกปญหาแกทาน 
         อยางนักปราชญ   อนึ่ง   พระราชายอมทรงทราบอรรถ  
         และธรรมน้ันได     แตจักทรงทําตามหรือไม    ไมทราบ   
                [๒๓๖๙]  ขาแตสุจีรตพราหมณ  บุคคลผูถูกพระ 
         ราชาตรัสถามแลว     พึงทูลกิจที่ควรทําในวันนี้    ใหทํา 
         ในวันพรุงน้ี  พระเจายุธิฏฐิละ   อยาไดทรงทําตาม   ใน 
         เมื่อประโยชนเกิดขึ้น. 
                ขาแตทานสุจีรตะ      เมื่อบคุคลพระราชาดํารัส 
         ถาม  พึงกราบทูลธรรมภายในเทาน้ัน   ไมพึงใหเสด็จ 
         ไปยังหนทางท่ีผิด   ดุจคนโงหาความคิดมิได  ฉะนั้น. 
                กษัตริยไมควรลืมพระองค    ไมควรประพฤติ 
         อธรรม   ไมควรขามไปในที่มิใชทา    ไมพึงทรงขวน 
         ขวาย  ในส่ิงอันไมเปนประโยชน.  
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                อนึ่ง  กษัตริยพระองคใด   ทรงทราบวา  ควรจะ 
         ทําฐานะเหลาน้ี     กษัตริยพระองคนั้น   ยอมทรงพระ 
         เจริญทุกเมื่อ   ดุจพระจันทร   ในสุกปกษ   ฉะนั้น. 
                กษัตริยพระองคนั้น   ยอมเปนที่รักใครของพระ 
         ประยูรญาติทั้งหลายดวย  ยอมทรงรุงโรจนในหมูมิตร 
         ดวย ทาวเธอมีพระปรีชา   เมื่อเสด็จสวรรคตแลว  ยอม 
         เขาถึงโลกสวรรค. 
                                จบสัมภวชาดกท่ี    ๕ 
 

                   อรรถกถาสัมภวชาดก 
 
         พระบรมศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
พระปรารภพระปญญาบารมี   ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา   รชฺชฺจ 
ปฏิปนฺนสฺสา  ดังนี้. 
         เรื่องปจจุบันจักมีแจง   ในมหาอุมมังคชาดก.   สวนเรื่องในอดีตมีวา 
พระราชาทรงพระนามวา  ธนัญชยโกรัพยะ   เสรยราชสมบัติในอินทปตต-  
นคร  แควนกุรุ   พราหมณปุโรหิต   นามวา  สุจีรตะ  ไดเปนผูกลาวสอน 
อรรถธรรมของพระองค.   พระราชาทรงบําเพ็ญบุญกุศลมีทานเปนตน     ทรง 
ครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรม   ครั้นวันหน่ึง   จะทรงถกปญหาชื่อธัมม- 
ยาคะ    จึงเชิญสุจีรตพราหมณใหนั่งบนอาสนะ    ทรงทําสักการะแลว   เมือ่จะ 
ตรัสถาม  ไดตรัสคาถา ๔ คาถา  ความวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 416 

                ดูกอนทานอาจารย    สุจีรตะ     เราท้ังหลายได 
         ราชสมบัติและความเปนใหญแลว  ยังปรารถนาอยาก 
         ไดความเปนใหญยิ่งขึ้น เพ่ือปราบดาภิเษกครอบครอง 
         พ้ืนปฐพีนี้. 
                โดยธรรมไมใชโดยอธรรม   เราหาชอบใจอธรรม 
         ไม  ดูกอนทานอาจารยสุจีรตะ  การประพฤติธรรมเปน 
         กิจของพระราชาโดยแท. 
                ดูกอนพราหมณ   เราท้ังหลายจะไมถูกนินทาท้ัง  
         ในโลกนี้และโลกหนา   ดวยเหตุใด     และจะไดรับ 
         เกียรติยศ  ในเทวดาและมนุษยดวยเหตุใด  ขอทานจง 
         บอกเหตุนั้น   ๆ แกเรา. 
                ดูกอนพราหมณ เราปรารถนาจะกระทําตามอรรถ  
         และธรรม  เราถามทานแลว   ขอจงบอกอรรถและธรรม 
         นั้นดวยเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    รชฺช      ความวา   ดูกอนทานอาจารย 
เราทั้งหลายไดราชสมบัติในอินทปตตนครอันมีปริมณฑลถึง  ๗  โยชนนี ้  และ 
ไดรับความเปนใหญกลาวคืออิสรภาพในกุรุรัฐ    อันมีปริมณฑลถึง๓๐๐โยชน 
แลว. 
         บทวา  ปฏิปนฺนา  แปลวา  บรรลแุลว.  บทวา  มหนฺต   ความวา 
คราวนี้เรายังปรารถนาความเปนใหญยิ่งข้ึน.  บทวา  วิเชตุ  ความวา   เรายัง 
ปรารถนาความเปนใหญเพ่ือปราบดาภิเษกครอบครองแผนดินน้ี  โดยธรรม. 
บทวา  กิจฺโจว  ความวา  การประพฤติธรรมเปนกิจ  คือเปนพระราชกรณีย  
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ที่สําคัญกวาอวเสสชน.    อธิบายวา    โลกคลอยตามพระราชา    เมื่อพระราชา 
มีธรรม  ชาวโลกทั้งหมดก็เปนผูมีธรรม  เพราะฉะน้ัน ข้ึนชื่อวาธรรมนี้เปนกิจ 
ของพระราชาทีเดียว. 
         บทวา  อิธ  เจวานนฺทิตา ความวา พระราชาตรัสถามธัมมยาคปญหา 
กะพราหมณปุโรหิตวา   เราทั้งหลายจะไมถูกนินทาในโลกน้ีและโลกหนา   ดวย 
เหตุใด.  บทวา  เยน  ปปฺเปมุ ความวา เราทั้งหลายจะไมเกิดในนรกเปนตน 
พึงถึงยศคือความเปนใหญ   ไดแก   ถึงความเปนผูเลิศดวยความงามในเทวโลก 
และมนุษยโลกดวยเหตุใด  ทานจงบอกเหตุนั้นแกเรา. 
         บทวา  โยห  ความวา  ดูกอนพราหมณ  เราปรารถนาจะกระทําดวย 
สมาทานแลวประพฤติดวย     ซึ่งอรรถคือผลวิบากและธรรมคือเหตุแหงผลน้ัน 
และยังอรรถธรรมน้ันใหเกิดข้ึนดวย. บทวา  ต  ตฺว ความวา เมื่อเราปรารถนา 
จะข้ึนสูทางอันยังสัตวใหถึงพระนิพพานโดยสะดวกแลว     เปนผูหาปฏิสนธิมไิด 
เมื่อทานถูกถามถึงอรรถและธรรมนั้น     จงบอกคือกลาวกระทําใหปรากฏเถดิ. 
         ก็ปญหาน้ี    ลึกซ้ึงเปนพุทธวิสัย    ควรท่ีจะถามเฉพาะพระสัพพัญู- 
พุทธเจาเทานั้น  เมื่อพระสัพพัญูพุทธเจาไมมี ควรถามพระโพธิสัตว  ก็เพราะ 
สุจีรตปุโรหิต     มิใชพระโพธิสัตว    จึงไมสามารถแกปญหาถวายได   และเมื่อ 
ไมสามารถ    ก็ไมทําการถือตนวาเปนบัณฑิต      เม่ือจะกราบทูลความท่ีตนไม 
สามารถจึงกลาวคาถา   ความวา 
                ขอเดชะพระขัตติยราช       พระองคทรงปรารถนา 
         จะปฏบิัติตามอรรถและธรรมใด   นอกจากวิธุรพราหมณ  
         แลว       ไมมีใครอื่นท่ีจะสมควรชี้แจงอรรถและธรรมนั้น 
         ได.  
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         คาถาน้ันมีอธิบายดังน้ี    ขอเดชะพระมหาราชเจา    ปญหานี้   ใชวิสัย 
ของคนเชนขาพระพุทธเจาไม   ขาพระพุทธเจาไมเห็นเบื้องตน   เบื้องปลายของ 
ปญหานั้นเลยทีเดียว เปนเหมือนเขาสูที่มืด แตราชปุโรหิตของพระเจาพาราณสี 
ชื่อวิธุรพราหมณมีอยู เขาพึงเฉลยปญหานั้นได เวนเขาเสียแลวใครอ่ืนไมสามารถ 
ที่จะแสดงอรรถและธรรมท่ีพระองคทรงปรารถนาจะกระทําได. 
         พระราชาทรงสดับถอยคําของสุจีรตพราหมณแลวตรัสสั่งวา  ทาน- 
พราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงรีบไปยังสํานักของวิธุรพราหมณเถิด  มีพระประ-  
องคจะสงเครื่องบรรณาการไปพระราชทาน  จึงตรัสพระคาถา  ความวา         
                ดูกอนทานอาจารย   สุจีรตะ  มาเถิดทาน  เราจะ 
         สงทานไปยังสํานักของวิธุรพราหมณ       ทานจงนําเอา 
         ทองคําแทงน้ีไปมอบให    เพ่ือรบัคาอธิบาย    ซึ่งอรรถ 
         และธรรม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อุปนฺติก แปลวา สูสํานัก. บทวา นิกฺข 
ความวา  ทองคาหนัก ๕ ชั่งเปนนิกขะหน่ึง  แตพระเจาธนัญชยโกรัพยะ พระ- 
ราชทานทองคําพันลิ่มจึงตรัสอยางนี้.  บทวา   อมิ   ทชฺชา   ความวา   เมื่อ 
วิธุรพราหมณนั้นกลาวธัมมยาคปญหานี้แลว   ทานพึงนําไปทําการบูชามอบลิ่ม- 
ทองคําพันหนึ่งน้ี  แกวิธุรพราหมณนั้น    เพ่ือขอรับคําอธิบายอรรถและธรรม.  
         พระเจาธนัญชยโกรัพยะ ครั้นตรัสสั่งอยางนี้แลว จึงตรัสสั่งใหเอาทองคํา 
ควรคาแสนหนึ่งมาแผเปนแผน   เพ่ือจะไดจารึกคําวิสัชนาปญหา   ใหจัดยาน- 
พาหนะสําหรับเดินทาง  จัดพลนิกายสําหรับเปนบริวาร  แลจัดเครื่องราชบรร- 
ณาการเสร็จแลว   ก็ทรงสงไปในขณะน้ันทีเดียว   สวนสุจีรตพราหมณออกจาก 
พระนครอินทปตตแลว      หาไดตรงไปยังพระนครพาราณสีทีเดียวไม     เหลา  
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บัณฑิตอยูในท่ีใด ๆ ก็เขาไปยังท่ีนัน  ๆ  จนถวนท่ัว    ไมไดรับผลกลาวคือการ 
กลาวแกปญหาในชมพูทวีปทั้งสิ้น  จนลุถึงพระนครพาราณสีโดยลําดับยึดเอาท่ี  
พัก ณ ที่แหงหน่ึง ไปยังนิเวศนของวิธุรพราหมณพรอมดวยคนใชสองสามคน 
ในเวลาอาหารเชา    บอกเลาธุระที่ตนมาใหทราบ   อันวิธุรพราหมณเชิญเขาไป 
เห็นวิธุรพราหมณกําลังรับประทานอาหารอยูในเรือนของตน. 
         เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงประกาศ  ทําเน้ือความน้ันใหชัดข้ึนจึงตรัส 
พระคาถาที่ ๗  ความวา 
                มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรน้ัน    ไดไปถึงสํา- 
         นักของวิธุรพราหมณแลว    เหน็ทานพราหมณ    กําลัง 
         บริโภคอาหารอยูในเรือนของตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สฺวาธิปฺปาคา ความวา สุจีรตพราหมณ 
ภารทวาชโคตร.      มุงไปคือบรรลุถงึแลว.    บทวา    มหาพฺรหฺมา    ไดแก 
มหาพราหมณ.   บทวา  อสมาน  แปลวา  กําลังบริโภคอยู. 
         ก็สุจีรตพราหมณนั้น     สมัยเปนเด็ก   เปนเพ่ือนกันกับวิธุรพราหมณ 
เรียนศิลปวิทยาในสํานักอาจารยเดียวกัน  เพราะฉะน้ัน   จึงรวมรับประทานอาหาร 
กับทานวิธุรพราหมณทันที ในเวลารบัประทานเสร็จ นั่งพักสบายแลวถูกถามวา 
สหายรัก  ทานมาธุระอะไร ?  เมื่อจะบอกเหตุที่มา  จึงกลาวคาถาท่ี ๘ ความวา 
                พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ   ทรงสงเราให 
         เปนทูตมา  พระเจาโกรัพยผูยุธิฏฐิลโคตร   ดํารัสถาม 
         ถึงอรรถและธรรม    ไดตรัสแลวดังน้ี      วิธุรสหายรัก 
         ทานถูกถามถึงอรรถและธรรมนั้นแลว   กรณุาบอกเรา 
         ดวย.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   รฺโห   ความวา   เราเปนทูตของ 
พระเจาโกรัพยะผูยิ่งยศ.  บทวา   ปหิโต  ความวา  เราถูกพระองคตรัสสั่งให 
เปนทูต  จึงมาที่นี่.   บทวา  ปุจฺเฉสิ  ความวา พระเจาธนัญชยราชผูยุธิฏฐิล- 
โคตรนั้น     ตรัสถานปญหาชื่อธัมมยาคะ    เราไมอาจจะแกได  เรารูวา  ทานจัก 
สามารถ  จึงกราบทูลพระองคทานใหทรงทราบ   พระองคพระราชทานเคร่ือง- 
บรรณาการ  เมื่อจะทรงสงเรามายังสํานักของทาน  เพ่ือถามปญหา ไดตรัสสั่งวา 
เจาจงไปยังสํานักของวิธุรพราหมณ     ถามถึงแนวอรรถและธรรมแหงปญหาน้ี 
บัดนี้เราถามทานแลว  ทานจงบอกอรรถและธรรมนั้น. 
         ก็ในครัง้น้ัน  ทานวิธุรพราหมณ คิดวา  เราจักกําหนดจิตของมหาชน 
ดังน้ี   จึงวุนอยูกับการวินิจฉัยความ    คลายกับปดกั้นแมน้ําคงคา  ไมมีโอกาส 
ที่จะแกปญหานั้นได  เมื่อจะบอกความขอน้ัน  จึงกลาวคาถาที่ ๙ ความวา 
                ดูกอนพราหมณ      เราคิดวาจักกั้นแมน้ําคงคา 
         แตไมอาจจะกั้นแมน้ําใหญนั้นได เพราะเหตุนั้นโอกาส 
         นั้นจักมีไดอยางไร   เมื่อทานถามถึงอรรถและธรรม 
         เราจึงไมอาจจักบอกได. 
         คาถาน้ันมีอรรถาธบิายดังน้ี  ดูกอนสหายพราหมณ  เราเกิดความกังวล 
ขวนขวายวา    จักปดกั้นแมน้ําคงคา    คือคติจิตตาง ๆ  กันของมหาชน  ก็ไม 
สามารถจะกั้นเสียงอันดังนั้นได   เพราะฉะนั้น จักมีโอกาสไดอยางไรกัน  เมื่อ 
โอกาสไมมี      เราก็วิสัชนาชี้แจงแกทานไมได      เมื่อไมไดความท่ีจิตแนวแน 
และไมมีโอกาส ถึงจะถูกทานถามก็ไมสามารถจะบอกอรรถและธรรมแกทานได. 
         ครั้นวิธุรพราหมณ กลาวอยางนี้แลว   จึงบอกวา บุตรชายของเราเปน 
คนฉลาด   มปีญญาปราดเปรื่องกวาเรา   เขาจักพยากรณได   ทานจงไปสํานัก 
ของเขาเถิด  ดังน้ีแลว   กลาวคาถาที่ ๑๐ ความวา  
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                แตภัทรการะ  ผูเปนบุตรเกิดแตอกของเรามีอยู 
         เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอดูเถิด     ทาน- 
         พราหมณ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  โอรโส  ไดแก  ผูเจริญแลวในอก. บทวา 
อตฺรโช  แปลวา  เกิดเพราะตน. 
         สุจีรตพราหมณ  ฟงดังน้ัน  จึงออกจากเรือนของวิธุรพราหมณ  ไปยัง 
นิเวศนของภัทรการมาณพ    ในเวลาท่ีเธอรับประทานอาหารเสร็จแลว   นัง่อยู 
ทามกลางบริษัทของตน. 
         พระบรมศาสดา   เม่ือจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน   จึงตรัสพระคาถา 
ที่  ๑๑  ความวา 
                มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรน้ัน    ไดไปถึง 
          สํานักของภัทรการะ  ไดเห็นเธอกําลังน่ังอยูในเรือน 
         ของตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เวสฺมนิ  แปลวา   ในเรือน. 
         สุจีรตพราหมณไปที่นั้นแลว   อันภัทรการมาณพจัดการตอนรับ   และ 
ทําสักการะเคารพ   นั่งแลวถูกถามถึงเหตุที่มา   จึงกลาวคาถาที่ ๑๒ ความวา 
                เราเปนราชทูตของพระเจาโกรัพยราช   ผูยงยศ 
         ทรงสงมา  พระองคผูยุธิฏฐิลโคตร   ตรัสถามถึงอรรถ 
         และธรรม  ไดตรัสแลวอยางน้ี   ดูกอนภัทรการมาณพ 
         เธอจงบอกอรรถและธรรมนั้นแกเราดวย. 
         ลําดับนั้น   ภัทรการมาณพจึงกลาวกะ  สุจีรตพราหมณวา  ขาแตคุณพอ 
ขาพเจาเคลิบเคลิ้มอยูในปรทาริกกรรมทุก ๆ  วัน       จิตของขาพเจามัวหมอง  
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ดวยเหตุนั้น      จึงไมสามารถจะวิสัชนาแกทานได      แตนองชายของขาพเจา 
ชื่อวา  สัญชยกุมาร   มีญาณประเสริฐกวาขาพเจายิ่งนัก   เชญิทานถามเขาเถิด 
เขาจักแกปญหาของทานได   ดังน้ีแลว    เมื่อจะสงไปยังสํานักของนองชาย   ได 
กลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                ขาพเจาเปนเหมือนคนท้ิงหาบเน้ือ   แลววิ่งตาม 
         เหี้ยไป  ถึงจะถูกถามอรรถและธรรม  ก็ไมอาจจะบอก 
         แกทานได  ขาแตทานพราหมณสุจีรตะ   นองชายของ 
         ขาพเจาชื่อวา สัญชัย มีอยู  เชิญทานไปถามอรรถและ 
         ธรรมกะเธอดูเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  มสกาช  ความวา  บุรุษหาบกอนเนื้อ 
เดินทางไป  พบลูกเห้ียเขาในระหวางทาง จึงทิ้งหาบเนื้อเสีย  ไลติดตามลูกเห้ีย 
นั้น  ฉันใด  ขาพเจาก็ฉันน้ันเหมือนกัน     ทอดท้ิงภรรยาผูอยูในอํานาจ   ใน 
เรือนของตัว  มัวติดพันหญิงท่ีผูอ่ืนรักษาคุมครอง  เมื่อภัทรการมาณพจะแสดง 
ดังน้ี   จึงกลาวอยางนั้น. 
         ในขณะนั้นเอง   สุจีรตพราหมณจึงไปยังนิเวศนของสัญชยกุมาร   อัน 
สัญชยกุมารทําสักการะเคารพแลว   ถูกถามถึงเหตุที่มา   จึงแจงใหทราบ. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน        ไดตรัสพระคาถา 
๒ คาถา   ความวา 
                มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรน้ัน     ไดไปถึงยัง 
         สํานักสัญชยกุมารแลว     ไดเห็นสัญชยกุมารน่ังอยูใน 
         นิเวศนของตน  จึงพูดวา  
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                เราเปนราชทูตของพระเจาโกรัพยราช  ผูยงยศ 
         ทรงสงมา   พระองคผูยุธิฏฐิลโคตร   ดํารัสถามอรรถ 
         และธรรม  ไดตรัสวาดังน้ี  ดูกอนสัญชยกุมาร  เจาถูก 
         ถามแลวจงบอกอรรถและธรรมนั้นเถิด. 
         ก็ในครัง้น้ัน     สัญชยกุมารกําลงัคบหาภรรยาของผูอ่ืนอยูทีเดียว.  
ลําดับนั้น     เธอจึงบอกสุจีรตพราหมณวา   พอคุณ    ขาพเจากําลังคบหาภรรยา 
ผูอ่ืนอยู    และเมื่อคบหาก็ตองขามแมน้ําไปฝงโนน    มฤตยูคือความตาย   ยอม  
กลืนกินขาพเจา    ซึ่งกําลังขามแมน้ําอยูทั้งเชาท้ังเย็น    ดวยเหตุนั้น    จิตของ 
ขาพเจาจึงขุนมัว   ไมสามารถบอกอรรถธรรมแกทานได  แตขาพเจามีนองชาย 
อยูคนหน่ึง  ชื่อวา  สัมภวกุมาร    แตเกิดมาอายุไดเพียงเจ็ดป    มีญาณความรู 
เหนือขาพเจา    ต้ังรอยเทา  พันเทา  แสนเทา   เธอจักบอกแกทานได   เชิญทาน 
ไปถามดูเถิด  เมื่อจะประกาศความน้ัน    ไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                ขาแตทานสุจีรตพราหมณ มัจจุราชยอมกลืนกิน 
         ขาพเจา   ทั้งเชาและเย็นถึงถูกทานถาม    ไมสามารถ 
         จะบอกอรรถและธรรมแกทานได. 
                ทานพราหมณสุจีรตะ  นองชายของขาพเจามีอยู 
         ชื่อวา    สัมภวกมุาร    เชิญทานไปถามอรรถและธรรม 
         กะเธอดูเถิด. 
         สุจีรตพราหมณไดฟงดังน้ัน    จึงคิดวา   ปญหานี้จักเปนของอัศจรรย 
ในโลกน้ี    ชะรอยจะไมมีใครที่ชื่อวาสามารถเพ่ือจะวิสัชนาปญหานี้     แลวได 
กลาวคาถา  ๒  คาถา   ความวา  
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                ชาวเราเอย  ปญหานี้เปนธรรม   นาอัศจรรยจริง 
         เราไมพอใจเลย ชนทั้ง ๓ คน คือ บิดาและบุตรสองคน 
         ยังไมมปีญญารูแจงธรรมนี.้ 
                ทานท้ังหลายถูกถามแลว     ยังไมสามารบอก  
         อรรถและธรรมนั้นได     เด็กเจ็ดขวบถูกถามถึงอรรถ  
         และธรรม   จะรูเรื่องไดอยางไร ? 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นาย  ความวา  นี้เปนปญหาธรรมที่นา 
อัศจรรย    ชือ่วาคนผูสามารถบอกปญหาธรรมนีไ้มมีเลย   เพราะเหตุนั้น  เด็ก 
ที่ทานพูดวา  จักบอกไดนี้   เราไมพอใจเลย.   สุ   อักษรในบทวา  เต  สุ  นี ้
เปนเพียงนิบาต.   อธิบายวา  วิธุรพราหมณผูเปนบัณฑิตก็ดี  ภัทรการมาณพ 
และสัญชยกมุารบุตรก็ดี  รวมเปน ๓ คนทั้งบิดาและบุตร  ยังไมรูแจง   คือยัง 
ไมทราบชัด   ซึ่งธรรมนีด้วยปญญาได   คนอ่ืนใครเลาจักรู.    บทวา  น  น 
ความวา  ทานทั้ง  ๓ คนถูกถามแลว   ยังไมสามารถบอกได   เด็กอายุ ๗ ขวบ 
ถูกถามแลว   จักรูไดอยางไรกัน    คือ  จักสามารถรูไดดวยเหตุไฉน ? 
         สัญชยกุมารไดฟงดังน้ัน  จึงชี้แจงวา   ทานอยาเขาใจวา  สัมภวกุมาร 
เปนเด็ก     ถาทานมีความตองการดวยการวิสัชนาปญหา      ทานจงไปถามเขา 
ดูเถิด  เมื่อจะประกาศเกียรติคุณของกุมารนองชาย  โดยแสดงใจความใหเขาใจ 
ไดกลาวคาถา ๑๒ คาถา  ความวา 
                ดูกอนทานพราหมณ    ทานยังไมไดถาม สมัภว- 
         กุมาร    อยาเพ่ิงเขาใจวาเธอเปนเด็ก   ทานถามสัมภว 
         กุมารแลว  จะพึงรูอรรถและธรรมได. 
                พระจันทรปราศจากมลทิน    โคจรไปในอากาศ 
         ยอมสวางไสวลวงหมูดาวท้ังปวง     ในโลกนี้ดวยรัศมี 
         ฉันใด  
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         สัมภวกุมารแมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น   ยอมไพโรจนลวง 
         บัณฑติท้ังหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกอนทาน 
         พราหมณ  ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร  อยาเพ่ิงเขาใจ 
         วา  เธอเปนเด็ก  ทานถามสัมภวกุมารแลวจะพึงรูอรรถ 
         และธรรมได. 
                ดูกอนทานพราหมณ     เดือน  ๕  ในคิมหันตฤดู 
         ยอมสวยงามยิ่งกวาเดือนอื่น ๆ  ดวยตนไมและดอกไม 
         ฉันใด สัมภวกุมารแมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น  ยอมไพโรจน  
         ลวงบณัฑิตท้ังหลาย        เพราะประกอบดวยปญญา 
         ดูกอนพราหมณ    ทานยังไมไดถามสัมภวกมุาร   อยา 
         เพ่ิงเขาใจวาเธอเปนเด็ก        ทานถามสัมภวกุมารแลว 
         จะพึงรูอรรถและธรรมได. 
                ดูกอนทานพราหมณ    หมิวันตบรรพต     ชื่อวา 
         คันธมาทน  ดารดาษไปดวยไมตาง ๆ พันธุ    เปนที่อยู 
         อาศัยแหงทวยเทพ       ยอมสงางามและหอมตลบไป 
         ทั่วทิศ  ดวยทิพยโอสถ  ฉันใด    สัมภวกุมารแมยังเปน 
         เด็กก็ฉันนั้น   ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตท้ังหลาย  เพราะ 
         ประกอบดวยปญญา ดูกอนทานพราหมณ ทานยังไมได 
         ถามสัมภวกุมาร อยาเพ่ิงเขาใจวาเธอเปนเด็ก  ทานถาม 
         สัมภวกุมารแลวจะพึงรูอรรถและธรรมได.  
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                ไฟปามีเปลวรุงเรือง    ไหมลามไปในปาไมอิ่ม 
         มีแนวทางดํา  คุเรื่อยไป  มีเปรียงเปนอาหาร  มีควัน 
         เปนธง ไหมแนวไพรสูง ๆ เวลากลางคืนสวางลุกโชน 
         อยูบนยอดภูเขา ฉนัใด มภวกมุารแมยังเปนเด็กก็ฉัน 
         นั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตท้ังหลาย เพราะประกอบ    
         ดวยปญญา ดูกอนพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภว- 
         กุมาร อยาเพ่ิงเขาใจวาเธอเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมาร 
         แลว   จะพึงรูอรรถและธรรมได. 
                มาดีจะรูไดเพราะฝเทา       โคพลิพัทธจะรูได 
         เพราะเข็นภาระไป     แมโคนมจะรูไดเพราะนํ้านมดี  
         และบณัฑิตจะรูไดเมื่อเจรจา ฉนัใด สัมภวกมุารแมยัง 
         เปนเด็กก็ฉันนั้น    ยอมไพโรจนลวงบัณฑติท้ังหลาย 
         เพราะประกอบดวยปญญา ดูกอนทานพราหมณ ทาน 
         ยังไมไดถามสัมภวกุมาร   อยาเพ่ิงเขาใจวาเธอเปนเด็ก 
         ทานถามสัมภวกมุารแลว   จะพึงรูอรรถและธรรมได.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ชฺา แปลวา จักไดรู.  บทวา จนฺโท 
ไดแก  พระจันทรในวันเพ็ญ.    บทวา  วมิโล   ความวา  ปราศจากมลทินมี 
หมอกเปนตน.   บทวา  เอวมฺป  ทหรูเปโต  ความวา  สัมภวกุมารแมเขาถึง 
ความเปนเด็กก็ฉันนั้น      ยอมงามเกิน    คือไพโรจนลวงไดแกสวางไสว    ลวง 
บัณฑิตที่เหลือ  ในพ้ืนชมพูทวีปทั้งสิ้น  เพราะประกอบดวยปญญา.  
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         บทวา  รมฺมโก  ไดแก   เดือน ๕.  บทวา  อเตว ฺเหิ  ความวา 
งามกวาเดือนทั้ง   ๑๑   เดือน   อ่ืน ๆ   ยิ่งนัก.   บทวา   เอว   ความวา   แม 
สัมภวกุมาร  ก็ฉันนั้น     ยอมงดงาม  เพราะประกอบดวยปญญา. บทวา หมิวา 
ความวา  ภูเขา   มชีื่อวา   หิมะ   เพราะประกอบไปดวยหิมะ    ในสมัยหิมะตก 
อน่ึง  ชื่อวา  คายหิมะ  เพราะคายหิมะ  ในคิมหฤดู    ภูเขาชื่อวา  คันธมาทน 
เพราะย่ํายีชนผูมาประจวบเขาดวยของหอม. บทวา มหาภูตคณาลโย  แปลวา 
เปนที่อยูอาศัยของทวยเทพ.  บทวา  ทสิา  ภาติ  ความวา   ภูเขาคันธมาทน 
นั้นยอมทําทิศทั้งปวงใหสวางไสว   เปนอันเดียวกัน.  บทวา  ปวาติ  ความวา 
ยอมฟุงไปตลอดทิศ  ทั้งปวงดวยของหอม. 
         บทวา  เอว   ความวา   สัมภวกุมารแมยังเปนเด็กฉันนั้น ยอมสวาง 
ไสวและหอมฟุงไปท่ัวทิศทั้งปวง  เพราะประกอบดวยปญญา. บทวา ยสสฺสิมา 
ความวา  ไฟปาชื่อวา   ยสสฺสิมา   มีเปลว  เรื่องโรจน   เพราะถึงพรอมดวย 
เดช.  บทวา  อจฺจิมาลี   ความวา ไฟปาประกอบไปดวยเปลว.   บทวา ชลมา- 
โน   วเน  คจเฺฉ  ความวา   ยอมลามไหมไปในปาใหญ    กลาวคือ   กอไม. 
บทวา   อนโล   แปลวา  ไมอ่ิม.  ชื่อวา  เปนแนวดํา  เพราะทางที่ไฟไหมไป 
แลวดํา.  ชื่อวา  มีเปรียงเปนอาหาร   เพราะกินเปรียง   ดวยสามารถแหงเครื่อง 
บูชา  ในยญัพิธี.   ชื่อวา  มีควันเปนธง  เพราะยังกิจแหงธงใหสําเร็จ.   บทวา 
อุตฺตมาเหวนนฺทโห   ความวา   ไฟปา   ยอมไหมไพรสณฑสูง ๆ  ที่เรียก 
กันวา ปาทึบ. บทวา นิสฺสเิว แปลวา ในเวลาคํ่าคืน. บทวา ปพฺพตคฺคสฺมึ  
แปลวา  บนยอดภูเขา.  บทวา พหุเตโช  แปลวา  มฤีทธิ์เคชมากมาย. บทวา 
วิโรจติ    ความวา    ยอมสองสวางทวีทิศทั้งปวง.     บทวา   เอว   ความวา 
สัมภวกุมารนองชายของขาพเจา    แมจะเปนเด็ก ก็ฉันนั้น   ยอมไพโรจนลวง 
บัณฑิตทั้งหลาย   เพราะประกอบดวยปญญา.    บทวา  ภทฺร  ความวา  ชน  
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ทั้งหลาย  รูจักมาอาชาไนยตัวเจริญ   เพราะประกอบไปดวยฝเทา    มิใชเพราะ 
รูปราง   หนาตา.     บทวา   วาหิเย   ความวา    ชนทั้งหลายรูจักโคพลิพัทธ 
วาโคนี้    ประเสริฐแท    เพราะนาภาระไปได    ในเมื่อมีภาระที่จะพึงนําไป. 
บทวา  โทเหน    ความวา   รูจักแมโคนมวามีน้ํานมดี    เพราะถึงพรอมดวย 
น้ํานม.     ในบทวา  ภาสมาน  นี ้ ความวา  รูจักวาเปนบัณฑิต     เมื่อพูด 
เรื่องราวตาง ๆ. นักปราชญพึงนาสูตรวาดวยบัณฑิตกับคนพาลมาแสดงประกอบ. 
         เมื่อสัญชยกุมาร    สรรเสริญสัมภวกุมารอยูอยางนี้      สจีุรตพราหมณ 
คิดวา   เราถามปญหาดูแลว     จักรูกัน    ดังน้ี    แลวจึงถามวา    ดูกอนกุมาร 
นองชายของเจาอยูไหนเลา     ลําดับนั้น   สัญชยกมุารจึงเปดสีหบัญชร   ชีม้ือ 
บอกสุจีรตพราหมณวา  นั่น    สัมภวกุมาร  คนทีม่ีผิวพรรณผองใสคลายทองคํา 
กําลังเลนอยูกับเพ่ือนเด็ก ๆ  ระหวางถนนริมประตูปราสาท  นี้คือนองชายของ 
ขาพเจา    เชญิทานไปหาแลวไตถามเขาดู    เขาจักบอกปญหาแกทานได    โดย 
ลีลาแหงพระพุทธเจา    สจีุรตพราหมณ     ฟงคําของสัญชยกุมารแลว    ลงจาก 
ปราสาท   ไปยังสํานักของสัมภวกุมาร.   มีคําถามสอดเขามาวา   ไปเวลาไหน  ? 
แกวา  ไปในเวลาท่ีสัมภวกุมาร  ยืนเปลื้องผานุงออกพาดไวที่ตอ  เอามือท้ังสอง 
กอบฝุนเลน. 
         เมื่อพระบรมศาสดา   จะทรงกระทําเน้ือความน้ันใหแจมแจง  จึงตรัส 
พระคาถา  ความวา 
                มหาพราหมณ    ภารทวาชโคตร    นั้นไดไปยัง 
         สํานักของสัมภวกมุาร   เห็นเธอกําลังเลนอยูนอกบาน. 
         ฝายพระมหาสัตวเจา  เห็นพราหมณมายืนอยูขางหนา   จึงถามวา  ขา 
แตทานพอ  ทานมาดวยประสงคสิ่งไร    เมื่อสุจีรตพราหมณบอกวา  พอกุมาร  
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เราเท่ียวไปในพ้ืนชมพูทวีป    ก็ไมพบผูที่สามารถจะแกปญหาที่เราถามได  จึง 
ไดมายังสํานักของเจาดังนี้แลว   จึงคิดวา  ทราบวา  ปญหาที่ใคร ๆ   วินิจฉัย 
ไมไดในสกลชมพูทวีป  ตกมาถึงสํานักของเรา  เราเปนคนแกดวยความรู ดังนี้ 
รูสึกละอายใจ    จึงทิ้งฝุนที่อยูในกํามือเสีย    ดึงผาที่ตอมามานุง   แลวปวารณา 
โดย   สัพพัญุตญาณวา  เชิญถามเถิดทานพราหมณ   ขาพเจาจักบอกทานโดย 
ลีลาแหงพระพุทธเจา. 
         ลําดับนั้น    สุจีรตพราหมณ  ถามปญหาดวยคาถา  ความวา 
                เราเปนราชทูตของพระเจา  โกรัพยราช  ผูยงยศ 
         ทรงสงมา พระองคผูยุธิฏฐิลโคตร  ดํารัสถามถึงอรรถ 
         และธรรม  ไดตรัสแลวดังกลาวมา  ดูกอนสัมภวกุมาร 
         ทานถูกถามแลว   ขอจงบอกอรรถและธรรมน้ันเถิด. 
         ใจความแหงปญหาน้ันวา    เกียรติคุณแหงสัมภวบัณฑิต    ไดปรากฏ 
เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ     ทามกลางแหงดวงดาวฉะน้ัน. 
         ลําดับนั้น  สัมภวกมุาร   จึงกลาววา    ถาเชนนั้นทานจงคอยฟง  เมื่อ 
จะวิสัชนาธัมมยาคปญหา  กลาวคาถา  ความวา 
                เชญิฟง  ขาพเจา จักแกปญหาแกทาน  อยางนัก 
         ปราชญ     อนึ่ง    พระราชายอมทรงทราบอรรถ   และ 
         ธรรมนั้นได  แตจักทรงทําตามหรือไม  ไมทราบ. 
         เมื่อสัมภวกุมารยืนแสดงธรรมอยูระหวางถนน    ดวยเสียงอันไพเราะ 
เสียงกึกกองไปทั่วพระนครพาราณสี   ประมาณ  ๑๒  โยชน  ลําดับนั้น  พระ 
ราชาและอุปราชเปนตนทั้งหมด   มาประชุมกันแลว   พระมหาสัตวเจา  จึงเริ่ม 
แสดงธรรมเทศนา  ในทามกลางมหาชน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตคฺฆ   เปนคําเชิญใหสดับการพยากรณ 
ปญหาแงเดียว.  บทวา  ยถาป  กุสโล   ความวา    พระมหาสัตวเจา  แสดง 
ธรรมแกสุจีรตพราหมณวา     พระสัพพัญูผูทรงฉลาดยิ่ง      ตรัสบอกฉันใด 
ขาพเจาก็จักบอกแกทานโดยสวนเดียวฉันนั้น.    บทวา   ราชา   จ   โข     ต 
ความวา    ขาพเจาจักบอกปญหานั้น     โดยประการท่ีพระราชาของทานจะทรง 
ทราบได  ยิ่งกวาน้ัน พระราชา  ยอมทรงทราบอรรถธรรมนั้นไดอยางนี้   พระ 
องคจะทรงกระทําตาม    หรือไมทรงกระทําตามก็ตาม    ปญหาน้ันจักเกิดมีแก 
ทาวเธอ   ผูทรงกระทําตาม   หรือไมทรงกระทําตามทีเดียว   แตโทษผิดของเรา 
ไมมี. 
         ครั้นสมัภวกุมาร    ปฏิญาณณการกลาวแกปญหา   ดวยคาถาอยางนี้แลว 
บัดนี้  เม่ือจะกลาวธัมมยาคปญหาตอไป  จึงกลาวคาถา  ความวา 
                ขาแตสุจีรตพราหมณ     บุคคลผูถูกพระราชา 
         ตรัสถามแลว  พึงทูลกิจที่ควรทําในวันนี้  ใหทําในวัน 
         พรุงน้ี  พระเจายุธิฏฐิละ   อยาไดทรงทําตาม  ในเมื่อ 
         ประโยชนเกิดขึ้น. 
                ขาแตทานสุจีรตะ เมื่อบุคคลถูกพระราชาดํารัส 
         ถาม  พึงกราบทูลธรรมภายในเทาน้ัน   ไมพึงใหเสด็จ 
         ไปยังหนทางผิด  ดุจคนโงหาความคิดมิไดฉะนั้น. 
                กษัตริยไมควรลืมพระองค   ไมควรประพฤติ 
         อธรรม ไมควรขามไปในที่มิใชทา ไมพึงทรงขวนขวาย 
         ในส่ิงอนัไมเปนประโยชน.           
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                อนึ่ง   กษัตริยพระองคใด ทรงทราบวา  ควรจะ 
         ทําฐานะเหลาน้ี กษตัริยพระองคนั้น ยอมทรงพระเจริญ 
         ทุกเมื่อ  ดุจพระจันทร  ในสุกปกษ   ฉะนั้น. 
                กษัตริยพระองคนั้น  ยอมเปนที่รักใครของพระ- 
         ประยูรญาติทั้งหลายดวย   ยอมทรงรุงโรจนในหมูมิตร 
         ดวย  ทาวเธอมีพระปรีชา  เมื่อสวรรคตแลวยอมเขาถึง 
         โลกสวรรค. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สเสยฺย ไดแก พึงกราบทูล.  ทานกลาว 
คําอธิบายไวดังนี้  ขาแตทานสุจีรตะ ถาหากใครถูกพระราชาของทานดํารัสถามวา 
วันนี้เราจะใหทาน     รกัษาศีล     กระทําอุโบสถดังน้ีไซร      พึงกราบทูลวา 
ขอเดชะ  ขาแตมหาราชเจา  วันนี้พวกขาพระพุทธเจาจะฆาสัตว   จะบริโภคกาม 
จะด่ืมสุรากอน  ตอพรุงน้ีจึงจักทําบุญทํากุศล  พระราชาผูยุธิฏฐิลโคตรของทาน 
ถึงจะทรงกระทําตามคําของอํามาตย    แมผูยิ่งใหญนั้นแลว     กอ็ยาไดอยูอยาง 
ยังวันนั้นใหลวงไปดวยความประมาท    ในเมื่อประโยชนเชนนัน้เกิดข้ึน  อยา 
ทรงกระทําตามคําของเขา  รกัษากุศลจิตท่ีเกิดข้ึนแลวอยาใหเส่ือม   จงทรง 
บําเพ็ญกรรมอันปฏิสังยุตดวยกุศลอยางเดียว ทานควรกราบทูลคํานี้แดพระราชา 
ของทาน. 
         ดวยคาถานี้    พระมหาสัตวเจา    แสดงภัทเทกรัตตสูตรวา    อชฺเชว 
กิจฺจมาตปฺป    โกชฺา   มรณ   สุเว เปนอาทิ ความวา  ควรทําความเพียร 
เสียในวันนี้ ใครเลาจะรูความตายวาจะมีในวันพรุงน้ี และแสดงโอวาทเกี่ยวดวย 
ความไมประมาทวา  อปฺปมาโท  อมต  ปท   ปมาโท   มจฺจุโน   ปท 
เปนอาทิความวา  ความไมประมาทเปนทางไมตาย  ความประมาทเปนทางแหง 
ความตาย  ดวยประการฉะน้ี.  บทวา   อชฺชตฺเญว   ความวา  ทานสุจีรตะ  
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ทานถูกพระราชาดํารัสถามวา    สัมภวบัณฑิตถูกทานถามในธัมมยาคปญหา 
กลาวแกอยางไร  ?    พึงกราบทูลอัชฌัตธรรมอยางเดียว    แดพระราชา     คือ 
พึงกราบทูลถึงเบญจขันธอันเปนนิยกัชฌัตธรรมวา   เปนของไมเที่ยงโดยความ 
เปนของไมมี. 
         ดวยคําเพียงเทาน้ี พระมหาสัตวเจา  ทรงแสดงอนิจจตาธรรมแจมแจง 
ดวยคาถาอยางนี้    ความวา 
                เมือ่ใดบัณฑิตพิจารณาเห็นดวยปญญาวา สังขาร 
         ทั้งหลายไมเท่ียง  เมือ่นั้น    ยอมหนายในทุกข    สังขาร 
         ทั้งหลายไมเท่ียงหนอ    มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปน 
         ธรรมดา  ครั้นเกิดขึ้นแลวยอมดับไป   ความเขาไประงับ 
         สังขารเหลาน้ันเสียไดเปนสุข. 
         บทวา   กุมมฺคฺค   ความวา   ขาแตทานพราหมณ  อันธพาลปุถชุน 
คนงมงายไมมีความคิด   ยอมซองเสพทางผิดคือทิฏฐิ ๖๒ ประการฉันใด  พระ- 
ราชาของทานไมควรซองเสพทางผิดฉันนั้น  จงซองเสพเฉพาะกุศลกรรมบถ ๑๐ 
อันเปนนิยยานิกธรรม   ทานควรกราบทูลพระองคอยางนี้.   บทวา   อตฺตาน 
ความวา   กษัตริยไมควรละเลยอัตภาพอันดํารงอยูในสุคติ    ชนท้ังหลายละเลย 
กุศลสมบัติ  ๓ ประการในกามภพ   แลวบังเกิดในอบายเพราะกรรมใด  กษัตริย 
ไมควรทํากรรมน้ัน. บทวา  อธมมฺ ความวา ไมควรประพฤติอธรรมกลาวคือ 
ทุจริต  ๓ อยาง.  บทวา  อติตฺเถ    ความวา  ไมควรขาม   คือ ไมควรหยั่งลง 
ในที่มิใชทา  กลาวคือทิฏฐิ  ๖๒  ประการ.  ปาฐะวา  น   ตาเรยฺย  ดังนี้ก็มี. 
ความก็วา  ไมควรยังชนผูถึงทิฏฐานุคติของของตนใหหยั่งลง.  บทวา อนตฺเถ 
ไดแก   ในสิง่ท่ีมิใชเหตุ.    บทวา   น   ยุโต   ความวา    ไมควรขวนขวาย 
(ในสิ่งไรเหตุผล).  ในขอน้ีมีคําอธิบายวา    ถาวาพระราชาของทานทรงประสงค  
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จะประพฤติในธัมมยาคปญหา  ก็จงทรงประพฤติในโอวาทน้ี ทานควรกราบทูล 
ทาวเธอดวยประการฉะนี้. 
         บทวา   สทา   ไดแก   ตลอดกาลเปนไปติดตอ.   ทานกลาวอธิบาย 
ไวดังนี้   พระขัตติยราชพระองคใดทรงทราบเพ่ือจะทําเหตุเหลาน้ี   พระขัตติย- 
ราชพระองคนั้นยอมทรงเจริญทุกเม่ือ    ดุจพระจันทรในขางข้ึนฉะน้ัน.  บทวา 
วิโรจติ   ความวา    ยอมทรงงดงามไพโรจนทามกลางมิตรและอํามาตยของ 
พระองค   ดวยคุณท้ังหลายมีศีล   มรรยาท  และญาณ   เปนตน. 
         พระมหาสัตวเจา กลาวแกปญหาแกพราหมณโดยลีลาแหงพระพุทธเจา 
ดุจยังพระจันทรใหปรากฏข้ึน  ณ  พ้ืนอากาศ    ดวยอาการอยางน้ี.    มหาชน 
ตางบันลือโหรองตบมือ  กระทําสาธุการพันครั้ง   ยังการยกธงและการดีดนิ้วมือ 
ใหเปนไป    ทั้งซัดไปซ่ึงวัตถุมีเครื่องประดับมือเปนตน.    ทรพัยสินที่มหาชน 
ซัดไปแลวอยางนี้    นับไดถึงโกฏ.ิ   แมพระราชาก็ทรงโปรดปรานพระราชทาน 
ยศใหญ  แกสัมภวกุมารน้ัน  ฝายสุจีรตพราหมณ  ทําการบูชาดวยทองคําพันลิ่ม 
แลวจารึกคําวิสัชนาปญหาลงในแผนทองคําดวยชาดกับหรดาล     แลวเดินทาง 
ไปยังอินทปตตนครกราบทูลธัมมยาคปญหาแดพระราชา.    พระราชาทรงประ- 
พฤติในธรรมน้ัน  แลวยงัเมืองสวรรคใหแนนบริบูรณ. 
         พระบรมศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว   ตรัสวาดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ใชแตในบดันี้เทาน้ัน   ก็หามิได   แมในปางกอน    ตถาคตก็มี 
ปญญามากเหมือนกัน ดังน้ีแลว  ทรงประชุมชาดกวาพระเจาธนัญชยโกรัพย- 
ราชในครั้งน้ัน  ไดมาเปนพระอานนท  สุจีรตพราหมณ  ไดมาเปนพระอนุ- 
รุทธะ วิธุรพราหมณ   ไดมาเปนพระอริยกัสสป ภทัรการกุมารไดมาเปน 
พระโมคคัลลานะ สัญชยมาณพ ไดมาเปนพระสารีบุตร สัมภวบัณฑิต 
ไดมาเปนเราผูตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                               จบอรรถกถาสัมภวชาดก  
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                        ๖.  มหากปชาดก 
 
      วาดวยผลกรรมของผูที่ทํารายผูมีคุณ 
 
                [๒๓๗๐]  พระราชาแหงชนชาวกาสี       ผูทรงยัง 
         รัฐสมีามณฑลใหเจริญ    ในพระนครพาราณสี     ทรง- 
         แวดลอมไปดวยมิตร  และอํามาตยผูมีความภักดีมั่นคง 
         เสด็จไปยังมิคาชินอุทยาน. 
                ณ ที่นั้นไดทอดพระเนตรเห็นพราหมณ    ซึ่งเปน 
         โรคเรื้อน    ขาวพราวเปนจุด ๆ  ตามตัว     มากไปดวย 
         กลากเกลื้อนเรี่ยราดดวยเน้ือท่ีหลุดออกมาจากปากแผล 
         เชนกับดอกทองกวาวท่ีบานในเรอืนรางทุกแหงมีเพียง 
         กระดูก  ซูบผอม  สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น. 
                ครัน้ทอดพระเนตรเห็นคนท่ีตกยาก       ถึงความ 
         ลําบากนาสงสารย่ิงนักแลว  ทรงหวั่นหวาดพระทัย  จึง 
         ตรัสถามวา    ทานเปนยักษประเภทไหน    ในจํานวน 
         ยักษทัง้หลาย. 
                อนึ่ง    มือและเทาของทานขาว     ศีรษะย่ิงขาว 
         กวาน้ัน  ตัวของทานก็ดางพรอย   มากไปดวยเกล้ือน-  
         กลาก. 
                หลังของทานก็เปนปุม  เปนปม  ดุจเถาวัลยอันยุง 
         อวัยวะของทานบางก็ดํา   บางก็หงิกงอ   คลายเถาวัลย  
         มขีอดํา  ดูไมเหมอืนคนอื่น ๆ.  
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                เทาเปรอะเปอนดวยธุลี นาหวาดเสียว ซูบผอม 
         สะพรัง่ไปดวยเสนเอ็น    หิวระหาย    รางกายซูบซีด 
         ทานมาจากไหน  และจะไปไหน. 
                แลดูนาเกลียด รูปรางก็อัปลักษณ ผิวพรรณนาชัง 
         ดูนากลัว แมมารดาบังเกิดเกลาของทาน ก็ไมปรารถนา 
         จะดูแลเจาเลย. 
                ในชาติกอนทานทํากรรมอะไรไว  ไดเบียดเบียน 
         ที่ไมควรเบียดเบียนไวอยางไร ไดเขาถึงทุกขนี้  เพราะ 
         ทํากรรมหยาบชาอนัใดไว. 
                [๒๓๗๑]  ขอเดชะ    ขอเชิญพระองคทรงสดับ 
         ขาพระองคจักราบทูลอยางท่ีคนฉลาดทูล   เพราะวา 
         บัณฑติท้ังหลายในโลกน้ี  ยอมสรรเสริญคนท่ีพูดจริง. 
                เมือ่ขาพระพุทธเจาเท่ียวตามโคท่ีหายไปคนเดียว 
         ไดหลงทางเขาไปในปาหิมพานต      อันแสนจะกันดาร 
         เงียบสงัด  อันหมูกญุชรชาติทองเที่ยวไปมา. 
                ขาพระพุทธเจา หลงทางเขาไปในปาทึบ   อันหมู 
         มฤครายกาจทองเท่ียวไปมา  ตองทนหิวระหาย   เท่ียว 
         ไปในปาน้ัน    ตลอดเจ็ดวัน. 
                ณ  ปาน้ัน   ขาพระพุทธเจา   กําลังหิวจัดไดเห็น 
         ตนมะพลับตนหน่ึง  ต้ังอยูหมิน่เหมเอนไปทางปากเหว 
         มีผลดกด่ืน.  
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                ทแีรก   ขาพระพุทธเจา เก็บผลที่ลมพัดหลนมา 
         กินกอน   เมื่อขาพระพุทธเจากินผลท่ีหลนมาเหลาน้ัน 
         รูสึกพอใจ ยังไมอิม่จึงปนขึ้นไปบนตน    ดวยหวังใจ 
         วาจะกินใหสบายบนตนนั้น. 
                ขาพระพุทธเจา กินผลท่ีหนึง่เสร็จแลว ปรารถนา 
         จะกินผลท่ีสองตอไป  เมื่อขาพระพุทธเจา   เหยียดมือ 
         ควาเอาผลท่ีตองการ  ทันใดนั้น   กิ่งไมที่ขึ้นเหยียบอยู 
         นั้น    ก็หักขาดลง  ดุจถูกตัดดวยขวานฉะนัน้. 
                ขาพระพุทธเจา   พรอมดวยกิ่งไมนั้น   ตีนชี้ฟา 
         หัวหกตกลงไปในหวงเหว   ภูเขาอันขรุขระ    ซึ่งไมม ี
         ที่ยึดท่ีเหนี่ยวเลย. 
                ขาพระพุทธเจาหยั่งไมถึง  เพราะนํ้าลึก  ตองไป 
         นอนไรความเพลิดเพลิน    ไรทีพ่ึ่ง   อยูในเหวน้ัน  ๑๐ 
         ราตรีเต็ม ๆ.  
                ภายหลังมีลิงตัวหน่ึง  มีหางดังหางโค   เท่ียวไป 
         ตามซอกเขา เท่ียวไตไปตามก่ิงไม หาผลไมกิน  ไดมา 
         ถึงท่ีนั้น   มันเห็นขาพระพุทธเจาผอมเหลือง ไดกระทํา 
         ความเอ็นดูกรุณา  ในขาพระพุทธเจา. 
                จึงถามวา   พอชื่ออะไร   ทําไมถึงมาทนทุกขอยู 
         ที่นี่อยางน้ี เปนมนุษยหรืออมนุษย  ขอไดโปรดแนะนํา 
         ตนใหขาพเจาทราบดวย. 
                ขาพระพุทธเจา  จึงไดประนมอัญชลี   ไหวลิงตัว 
         นั้น    แลวกลาววา   เราเปนมนุษย   ถึงแลวซึ่งหายนะ  
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         เราไมมีหนทางท่ีจะไปจากท่ีนี้ได  เพราะเหตุนั้นเราจึง 
         บอกใหทานทราบไว    ขอทานจงมีความเจริญ   อนึ่ง 
         ขอทานไดโปรดเปนที่พํานักของขาพเจาดวย. 
                ลิงตัวองอาจ เท่ียวไปหากอนหินกอนใหญในภูเขา 
         มา   แลวผูกเชือกไวที่กอนหิน   รองบอกขาพระพุทธ- 
         เจาวา 
                มาเถิดทาน     จงขึ้นมาเกาะหลังขาพเจา  เอามือ 
         ทั้งสองกอดคอไว      เราจักพาทานกระโดดขึ้นจากเหว 
         โดยเต็มกําลัง. 
               ขาพระพุทธเจา ไดฟงคําของพญาพานรินทร   ตัว 
         มีสิรินน้ันแลว จึงขึน้เกาะหลัง  เอามือท้ังสองโอบคอไว. 
                ลําดับน้ัน  พญาวานร  ตัวมเีดช   มีกําลัง   ก็พาขา 
         พระพุทธเจา กระโดดขึ้นจากเหว  โดยความยากลําบาก 
         ทันที. 
                ครัน้ขึ้นมาไดแลว   พญาวานรตัวองอาจ   ไดขอ 
         รองขาพระพุทธเจาวา  แนะสหาย  ขอทานจงคุมครอง 
         ขาพเจาดวย  ขาพเจาจักงีบสักหนอย. 
                ราชสีห   เสือโครง  เสือเหลือง  หมี   และเสือดาว 
         สัตวเหลาน้ัน        พึงเบียดเบียนขาพเจาซ่ึงหลับไปแลว 
         ทานเห็นพวกมัน   จงปองกันไว. 
                เพราะขาพระพุทธเจา    ชวยปองกันใหอยางน้ัน 
         พญาวานรจึงหลับไปสักครูหน่ึง   คราวน้ัน    โดยท่ีขา  
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         พระพุทธเจาขาดความย้ังคิด     กลับไดคิดความอัน 
         ลามกวา 
                ลิงนี้  ก็เปนอาหารของมนุษยทั้งหลาย  เทากับ 
         มฤคอืน่ ๆ  ในปาน้ีเหมือนกัน   อยากระนั้นเลย  เรา 
         ควรฆาวานรน้ี  กินแกหิวเถิด. 
                อนึ่ง    อิ่มแลว   จักถือเอาเนื้อไปเปนเสบียงเดิน 
         ทาง เราจักตองผานทางกันดาร  เนื้อก็จักไดเปนเสบียง 
         ของเรา. 
                ทนัใดนั้น    ขาพระพุทธเจา  จึงไดหยิบเอาหินมา 
         ทุมศีรษะลิง การประหารของขาพระพุทธเจา  ผูลําบาก 
         เพราะอดอาหาร  จงึมีกําลังนอย. 
                ดวยกําลังกอนหินที่ขาพระพุทธเจาทุมลง    ลิง 
         นั้นผุดลุกขึ้น    ทั้ง  ๆ  ที่ตัวอาบไปดวยเลือด    ร่ําไห 
         มองดูขาพระพุทธเจา     ดวยตาอันเต็มไปดวยนํ้าตา 
         พลางกลาววา 
                นายอยาทําขาพเจาเลย ขอทานจงมีความเจริญ 
         แตทานไดทํากรรมอันหยาบชาเชนนี้    และทานก็รอด 
         ตายมีอายุยืนมาได  สมควรจะหามปรามคนอ่ืน. 
                แนะทานผูกระทํากรรม  อนัยากท่ีบุคคลจะทําลง 
         ได   นาอดสูใจจริง ๆ  ขาพเจา   ชวยใหทานขึ้นจาก 
         เหวลึก  ซึ่งยากท่ีจะขึ้นได  เชนนี.้ 
                ทานเปนดุจขาพเจานํามาจากปรโลก   ยงัสําคัญ 
         ตัวขาพเจาวา ควรจะฆาเสีย  ดวยจิตอันเปนบาปกรรม 
         ซึ่งเปนเหตุใหทานคิดช่ัว.  
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                ถึงทานจะไรธรรม  เวทนาอันเผ็ดรอน  กอ็ยาได 
         ถูกตองทานเลย  และบาปกรรมก็อยาไดตามฆาทาน 
         อยางขยุไผ  ฆาไมไผเลย. 
                แนะทานผูมีธรรมอันเลว    หาความสํารวมมิได 
         ความคุนเคยของขาพเจา   จะไมมีอยูในทานเลย  มา 
         เถิด ทานจงเดินไปหางเรา พอมองเห็นหลังกันเทาน้ัน. 
                ทานพนจากเง้ือมมือแหงสัตวราย   ถึงทางเดิน 
         ของมนุษยแลว   ทานผูไรธรรม  นี่หนทาง  ทานจงไป 
         ตามสบาย   โดยทางน้ันเถิด. 
                พญาวานรน้ัน   ครั้นกลาวมาอยางน้ีแลว  ก็ลาง 
         เลือดท่ีศีรษะ  เช็ดนํ้าตาเสร็จแลว  ก็กระโดดขึ้นไปยัง 
         ภูเขา. 
                ขาพระพุทธเจา  เปนผูอันวานรนั้น   อนุเคราะห 
         แลว  ถูกความกระวนกระวายเบียดเบียน  รอนเนื้อตัว 
         ไดลงไปยังหวงนํ้า  แหงหนึ่งเพ่ือจะด่ืมกินน้ํา. 
                หวงนํ้าก็เดือดพลาน เหมือนถูกตมดวยไฟ นอง 
         ไปดวยเลือด  คลายกับนํ้าเลือดนํ้าหนองฉะนั้น ทุกสิ่ง 
         ทุกอยางปรากฏแกขาพระพุทธเจา  อยางเห็นชัด. 
                หยาดนํ้าตกตองกาย    ของขาพระพุทธเจา   ม ี
         ประมาณเทาใด  ฝกผุ็ดขึ้นเทาน้ัน  มีสัณฐาน  เหมือน 
         มะตูมครึ่งลูก.  
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                ฝก็แตกในวันนั้นเอง น้ําเลือดนํ้าหนอง  ของขา- 
         พระพุทธเจา   ก็ไหลออกมา   มกีลิ่นเหม็นดุจซากศพ 
         อนึ่ง   ขาพระพุทธเจา    จะเดินไปทางไหน    ในบาน 
         และนคิมท้ังหลาย. 
                พวกมนุษยทั้งหญิงและชาย    พากันถือทอนไม 
         หามกนัขาพระองคผูฟุงไปดวยกลิ่นเหม็นวา อยาเขามา 
         ขางน้ีนะ. 
                บดัน้ี   ขาพระพุทธเจาไดเสวยทุกขเวทนา  เห็น 
         ปานน้ี  อยู  ๗   ป  ซึ่งเปนผลกรรมชั่วของตนในปาง 
         กอน. 
                เพราะเหตุนั้น   ขาพระองค   จึงกราบทูลใหพระ 
         องคทรงทราบ  ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลาย  ที ่
         มาประชุมกันอยูในท่ีนี้  ขอพระองคอยาไดประทุษราย 
         มิตร เพราะวา ผูประทุษรายมติร จัดเปนคนเลวทราม. 
                ในโลกน้ี   ผูประทุษรายมิตร   ยอมเปนโรคเรื้อน 
         เกลื้อนกลาก  เมือ่ตายไปแลว  ยอมเขาถึงนรก. 
                              จบมหากปชาดกที่  ๖  
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                                  อรรถกถามหากปชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ พระเชตวันมหาวิหาร     ทรง 
พระปรารภการกลิ้งศิลาของพระเทวทัต   ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา 
พาราณสิย  อหุ  ราชา  ดงัน้ี. 
         ความโดยยอวา      เม่ือภิกษุทั้งหลายพากันกลาวติเตียนพระเทวทัต  
เพราะใชนายขมังธนู  เพราะกลิ้งศิลาในเวลาตอมา พระศาสดาจึงตรัสวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ใชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ก็หามิได  แมในชาติกอน   พระเทวทัต 
ก็กลิ้งศิลาเพื่อฆาเราเหมือนกัน    แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัส   ดังตอไปนี้. 
         ในอดตีกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ในพระนครพา- 
ราณสี ในหมูบานกาสิกคาม พราหมณชาวนาผูหนึ่ง ไถนาเสร็จแลวปลอยโคไป 
เริ่มทําการงานขุดหญาพรวนดินดวยจอบ.  ฝูงโคเค้ียวกินใบไมที่พุมไมแหงหนึ่ง 
พลางพากันหนีเขาไปสูดงโดยลําดับ.    พราหมณนั้นคะเนวาถึงเวลาแลว   ก็วาง 
จอบเหลียวหาฝูงโคไมพบ   เกิดความโทมนัส   จึงเที่ยวคนหาในดงเขาไปจนถึง 
ปาหิมพานต.    พราหมณนั้นหลงทิศทางในปาหิมพานต    อดอาหารถึงเจ็ดวัน 
เดินไปพบตนมะพลับตนหน่ึง  จึงข้ึนไปเก็บผลรับประทาน   พลัดตกลงมาจาก 
ตนมะพลับ   เลยตกลงไปในเหวดุจขุมนรกลึกต้ัง ๖๐ ศอก.  พราหมณตกอยูใน 
เหวลวงไปไดสิบวัน.    คราวนั้น   พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดวานร    กําลัง 
เค้ียวกินผลาผล   เหลือบเห็นบุรุษน้ันเขา   จึงผูกเชือกเขาที่หิน   ชวยบุรุษน้ัน 
ข้ึนมาได.   เมื่อวานรโพธิสัตวกําลังหลับ   พราหมณไดเอาหินมาทุมลงที่ศีรษะ. 
พระมหาสัตวเจารูการกระทําของเขาแลว    จึงกระโดดข้ึนไปบนกิ่งไม   กลาววา 
แนะบุรุษผูเจริญ  ทานจงเดินไปตามพ้ืนดิน  ขาพเจาจักเดินบอกหนทางแกทาน  
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ไปทางกิ่งไม     แลวพาบุรุษน้ันออกจากปาจนถึงหนทาง     จึงเขาไปสูบรรพต 
ตามเดิม.  บุรษุน้ันลวงเกินพระมหาสัตวเจาแลวเกิดโรคเรื้อน  กลายเปนมนุษย 
เปรตในปจจุบันทันตาเห็นทีเดียว.  เขาถูกความทุกขเบียดเบียนอยูเจ็ดป   เท่ียว 
เรรอนไปถึงมิคาชินอุทยาน  เขตพระนครพาราณสี  ลาดใบตองลงภายในกําแพง 
นอนเสวยทุกขเวทนา.     คราวนั้น      พระเจาพาราณสีเสด็จประพาสพระราช- 
อุทยาน  เสด็จเที่ยวไปพบเขา  ณ  ที่นัน้   แลวดํารสัถามวา  เจาเปนใคร  ทํา 
กรรมอะไรไว จึงตองรับทุกขเชนนี้    ฝายเปรตน้ันไดกราบทูลเรื่องราวทั้งมวล 
โดยพิสดาร. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน        ตรสัพระคาถา 
ความวา 
                พระราชาแหงชนชาวกาสี     ผูทรงยังรัฐสีมา 
         มณฑลใหเจริญ ในพระนครพาราณสี  ทรงแวดลอม 
         ไปดวยมิตรและอํามาตยผูมีความภักดีมั่นคง เสด็จไป 
         ยังนิคาชินอุทยาน. 
                ณ  ที่นั้น  ไดทอดพระเนตรเห็นพราหมณ   ซึ่ง 
         เปนโรคเรื้อน ขาวพราวเปนจุด ๆ ตามตัว มากไปดวย 
         กลากเกลื้อน  เรี่ยราดดวยเน้ือท่ีหลุดออกมาจากปาก- 
         แผล  เชนกับดอกทองกวาวที่บาน ในเรือนรางทุกแหง         
         มีเพียงกระดูกซูบผอม  สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น. 
                ครัน้ทอดพระเนตรเห็นคนท่ีตกยาก    ถึงความ 
         ลําบากนาสงสารย่ิงนักแลว     ทรงหวั่นหวาดพระทัย 
         จึงตรัสถามวา  ทานเปนยักษประเภทไหน  ในจําพวก  
         ยักษทัง้หลาย.  
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                อนึ่ง  มือและเทาของทานขาว  ศรีษะยิง่ขาวกวา 
         นั้น   ตัวของทานก็ดางพรอย  มากไปดวยเกล้ือนกลาก   
                หลังของทานก็เปนปุมเปนปม  ดุจเถาวัลยอันยุง 
         อวัยวะของทานบางก็ดํา บางก็หงิกงอ  คลายเถาวัลย 
         มขีอดํา  ดูไมเหมอืนคนอื่น ๆ. 
                เทาเปรอะเปอนดวยธุลี   นาหวาดเสียว  ซูบผอม 
         สะพรัง่ไปดวยเสนเอ็น   หิวระหาย   รางกายซูบซีด 
         ทานมาจากไหน  และจะไปไหน. 
                แลดูนาเกลียด    รูปรางก็อัปลักษณ    ผิวพรรณ 
         ชั่วชา  ดูหนากลัว แมมารดาบังเกิดเกลาของทาน ก็ไม 
         ปรารถนาจะดูแลเจาเลย. 
                ในชาติกอน ทานทํากรรมอะไรไว  ไดเบียดเบียน 
         ผูที่ไมควรเบียดเบียนไวอยางไร           ไดเขาถึงทุกขนี้ 
         เพราะทํากรรมอันหยาบชาอันใดไว. 
         บรรดาบทเหลานัน   บทวา พาราณสฺย ไดแก ในพระนครพาราณสี. 
บทวา  มิตฺตามจฺจปริพฺยุฬฺโห  ความวา    ทรงแวดลอมไปดวยมิตร   และ 
อํามาตยผูมีความภักดีมั่นคง.    บทวา   มิคาชิน  ไดแก  พระอุทยานท่ีมีนาม 
อยางนี้.    บทวา  เสต  ความวา  ไดทอดพระเนตรเห็นพราหมณนอนอยูใน 
ใบตอง  ชื่อวาขาว  เพราะเปนโรคเรื้อนขาว    พราวเปนจุด ๆ  ชื่อวาเปนหิต  
เพราะเปนหิตเปอยแตกเยิ้ม   เสวยทุกขเวทนา. 
         บทวา   วิทฺธสฺต     โกวิลารว   ความวา   เรี่ยราดไปดวยเนื้อที่หลุด 
ออกจากปากแผล    เชนกบัดอกทองกวาวท่ีบานแลว.    บทวา  กีส  ความวา  
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ในบางสวนจะมีเรือนรางเหลือแตหนังหุมกระดูก    ผอมสะพรั่งไปดวยแถวแหง 
เสนเอ็น.  บทวา พฺยมฺหิโต ความวา  พระราชาทรงหว่ันเกรง คือ หวาดหว่ัน 
พระทัย.    บทวา  ยกฺขาน  ความวา   พระราชาไดตรัสถามวา    ในระหวาง 
พวกยักษทั้งหลาย  ทานเปนยักษประเภทไหน.  บทวา   วฏนาวลิสงฺกาสา 
ความวา    ในที่ดานหลังของทานเปนปุมเปนปม    คลายเถาวัลยที่ยุง.   บทวา 
องฺคา  ความวา  อวัยวะทั้งหลายของทานดํา   หงิกงอ  คลายเถาวัลยที่มีขอดํา. 
บทวา นาฺ   ความวา เราไมเห็นคนอื่น ๆ มลีักษณะเหมือนเชนนี้.  บทวา 
อุคฺฆฏปาโท  ไดแก   มีเทาเปรอะเปอนไปดวยธุลี. 
         บทวา  อาทิตฺตรูโป  ไดแก   มรีางกายซูบซีด.    บทวา   ทุททฺสี  
ความวา  มองดูนาเกลียด.   บทวา  อปฺปกาโรสิ   ความวา  มีรางกายไรสงา 
ราศรี  คือมีรปูรางเลวทราม.  บทวา  กึ  กมมฺมกรา  ความวา  ในชาติกอน 
แตชาตินี้  ทานไดทํากรรมอะไรไว.  บทวา  กิพฺพิสึ ไดแก  กรรมอันหยาบชา. 
         ตอจากนั้น  พราหมณจึงกลาวคาถากราบทูลวา 
                ขอเดชะ ขอเชญิพระองคทรงสดับ ขาพระองค  
         จักกราบทูลอยางคนท่ีฉลาดทูล    เพราะวาบัณฑิต 
         ทั้งหลายในโลกน้ี  ยอมสรรเสรญิคนท่ีพูดจริง. 
                เมือ่ขาพระพุทธเจา เท่ียวตามโคท่ีหายไปคนเดียว 
         ไดหลงทางเขาไปในปาหิมพานต      อันแสนจะกันดาร 
         เงียบสงัด   อันหมูกญุชรชาติทองเที่ยวไปมา. 
                ขาพระองคหลงทางเขาไปในปาทึบ  อันหมูมฤค 
         รายกาจทองเท่ียวไปมา   ตองทนหิวระหาย   เท่ียวไป 
         ในปาน้ันตลอด ๗  วัน.  
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                ณ  ปาน้ัน   ขาพระพุทธเจากําลังหิวจัด   ไดเห็น 
         ตนมะพลับตนหน่ึง ต้ังอยูหมิ่นเหม  เอนไปทางปากเหว 
         มีผลดกด่ืน. 
                ทแีรก  ขาพระพุทธเจา  เก็บผลที่ลมพัดหลนมา 
         กินกอน   เมื่อขาพระพุทธเจากินผลท่ีหลนมาเหลาน้ัน 
         รูสึกพอใจ ยังไมอิม่จึงปนขึ้นไปบนตน  ดวยหวังใจวา 
         จะกินใหสบายบนตนนั้น. 
                ขาพระพุทธเจากินผลท่ีหนึ่งเสร็จแลว  ปรารถนา 
         จะกินผลท่ีสองตอไป     เมื่อขาพระพุทธเจาเหยียดมือ 
         ควาเอาผลท่ีตองการ  ทันใดนั้น   กิ่งไมที่ขึ้นเหยียบอยู 
         นั้น  กห็ักขาดลง  ดุจถูกตัดดวยขวานฉะนั้น. 
                ขาพระพุทธเจา   พรอมดวยกิ่งไมนั้น    ตีนชี้ฟา 
         หัวหกตกลงไปในหวงเหวภูเขาอันขรุขระ       ซึ่งไมมีที่  
         ยึดท่ีเหนี่ยวเลย. 
                ขาพระพุทธเจาหยั่งไมถึงเพราะน้ําลึก   ตองไป 
         นอนไรความเพลิดเพลิน    ไรทีพ่ึ่งอยูในเหวนั้น   ๑๐ 
         ราตรีเต็ม ๆ. 
                ภายหลังมีลิงตัวหน่ึง  มีหางดังหางโค   เท่ียวไป 
         ตามซอกเขา   เท่ียวไตไปตามก่ิงไม   หาผลไมกิน  ได 
         มาถึงท่ีนั้น      มันเห็นขาพระพุทธเจาผอมเหลือง   ได 
         กระทําความเอ็นดูกรุณาในขาพระพุทธเจา.  
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                จึงถามวา  พอชือ่ไร   ทําไมจึงมาทนทุกขอยูที่นี่ 
         อยางน้ี เปนมนุษยหรืออมนุษย ขอไดโปรดแนะนําตน 
         ใหขาพเจาทราบดวย. 
                ขาพระพุทธเจาจึงไดประนมอัญชลีไหวลิงตัวน้ัน 
         แลวกลาววา  เราเปนมนุษยถึงแลวซ่ึงหายนะ  เราไมมี   
         หนทางท่ีจะไปจากท่ีนี่ได  เพราะเหตุนั้น     เราจึงบอก 
         ใหทานทราบไว   ขอทานจงมีความเจริญ    อนึ่ง  ขอ  
         ทานโปรดเปนที่พํานักของขาพเจาดวย. 
                ลิงตัวองอาจ    เที่ยวไปหากอนหินกอนใหญใน 
         ภูเขามา  แลวผูกเชอืกไวที่กอนหิน   รองบอกขาพระ- 
         พุทธเจาวา                      
                มาเถิดทาน  จงขึ้นมาเกาะหลังขาพเจา  เอามือ 
         ทั้งสองกอดคอไว     เราจักพาทานกระโดขึ้นจากเหว 
         โดยเต็มกําลัง. 
                ขาพระพุทธเจาไดฟงคําของพญาพานรินทร ตัวม ี
         สิรินั้นแลว   จึงขึ้นเกาะหลัง   เอามือท้ังสองโอบคอไว. 
                ลําดับน้ัน   พญาวานรตัวมีเดชมีกําลัง    ก็พาขา 
         พระพุทธเจากระโดดขึ้นจากเหว  โดยความยากลําบาก   
         ทันที. 
                ครัน้ขึ้นมาไดแลว พญาวานรตัวองอาจ ไดขอรอง 
         ขาพระพุทธเจาวา    แนะสหาย   ขอทานจงคุมครอง 
         ขาพเจาดวย  ขาพเจาจักงีบสักหนอย.  
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                ราชสีห   เสือโครง  เสือเหลือง  หมี และเสือดาว 
         สัตวเหลาน้ัน     พึงเบียดเบียนขาพเจาซ่ึงหลับไปแลว 
         ทานเห็นพวกมันจงปองกันไว. 
                เพราะขาพระพุทธเจา   ชวยปองกันใหอยางน้ัน  
         พญาวานรจึงหลับไปสักครูหน่ึง   คราวน้ัน   โดยท่ีขา- 
         พระพุทธเจาขาดความคิด กลับไดความเห็นอันลามกวา 
                ลิงนี้ก็เปนอาหารของมนษุยทั้งหลาย       เทากับ 
         มฤคอืน่ ๆ  ในปาน้ีเหมือนกัน    อยากระนั้นเลย     เรา 
         ควรฆาวานรน้ีกินแกหิวเถิด. 
                อนึ่ง   อิม่แลว   จักถือเอาเนื้อไปเปนเสบียง 
         เดินทาง   เราจักตองผานทางกันดาร   เน้ือก็จกัไดเปน 
         เสบียงของเรา. 
                ทนัใดนั้น   ขาพระพุทธเจา  จึงไดหยิบเอาหินมา 
         ทุมศีรษะลิง การประหารของขาพระพุทธเจา ผูลําบาก 
         เพราะอดอาหาร  จงึมีกําลังนอย. 
                ดวยกําลังกอนหินที่ขาพระพุทธเจาทุมลง ลิงน้ัน  
         ผลุดลุกขึ้น  ทั้ง ๆ ที่ตัวอาบไปดวยเลือด    ร่ําไหมองดู 
         ขาพระพุทธเจา    ดวยตาอันเต็มไปดวยนํ้าตา    พลาง 
         กลาววา   นายอยาทําขาพเจาเลย    ขอทานจงมีความ 
         เจริญ  แตทานไดทํากรรมอันหยาบชาเชนนี้   และทาน 
         รอดตายมีอายุยืนมาได  สมควรจะหามปรามคนอ่ืน.  
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                แนะทานผูกระทํากรรม   อันยากท่ีบุคคลจะทํา 
         ลงได   นาอดสูใจจริง ๆ  ขาพเจาชวยใหทานขึ้นจาก  
         เหวลึก  ซึ่งยากท่ีจะขึ้นไดเชนนี้. 
                ทานเปนดุจขาพเจานํามาจากปรโลก  ยงัสําคัญ 
         ตัวขาพเจาวา ควรจะฆาเสีย ดวยจิตอันเปนบาปธรรม 
         ซึ่งเปนเหตุใหทานคิดช่ัว. 
                ถึงทานจะไรธรรม    เวทนาอันเผ็ดรอนก็อยาได 
         ถูกตองทานเลย  และบาปกรรมก็อยาไดตามฆาทาน 
         ยางขุยไผ  ฆาไมไผเลย. 
                แนะทานผูมีธรรมอันเลว     หาความสํารวมมิได 
         ความคุนเคยของขาพเจาจะไมมีอยูในทานเลย  มาเถิด 
         ทานจงเดินไปหาง ๆ เรา  พอมองเห็นหลังกันเทาน้ัน. 
                ทานพนจากเง้ือมมือแหงสัตวราย  ถึงทางเดิน 
         ของมนุษยแลว  ทานผูไรธรรม  นี่หนทาง  ทานจงไป 
         ตามสบายโดยทางน้ันเถิด. 
                วานรนั้น   ครัน้กลาวอยางน้ีแลว   ก็ลางเลือดท่ี 
         ศีรษะ  เช็ดนํ้าตาเสร็จแลวก็กระโดดขึ้นไปยังภูเขา. 
                ขาพระพุทธเจา      เปนผูอันวานรน้ันอนุเคราะห 
         แลว   ถูกความกระวนกระวายเบียดเบียน  รอนเนื้อตัว 
         ไดลงไปยังหวงนํ้าแหงหนึ่งเพ่ือจะด่ืมกินน้ํา. 
                หวงนํ้าเดือดพลาน  เหมือนถูกตมดวยไฟ  นอง 
         ไปดวยเลือด คลายกับนํ้าเลือดนํ้าหนองฉะนั้น  ทุกสิ่ง 
         ทุกอยางปรากฏแกขาพระพุทธเจาอยางเห็นชัด.  
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                หยาดนํ้าตกตองกายของขาพระพุทธเจามีเทาใด 
         ฝก็ผุดขึ้นเทาน้ัน    มีสัณฐานเหมือนมะตูมครึ่งลูก. 
                ฝก็แตกในวันนั้นเอง     น้ําเลือดนํ้าหนองของขา 
         พระพุทธเจาก็ไหลออกมา        มีกลิ่นเหม็นดุจซากศพ 
         อนึ่ง   ขาพระพุทธเจาจะเดินไปทางไหน    ในบานและ 
         นิคมทัง้หลาย. 
                พวกมนุษยทั้งหญิงแลชาย       พากันถือทอนไม 
         หามกนัขาพระองค    ผูฟุงไปดวยกลิ่นเหม็นวา    อยา 
         เขามาขางน้ีนะ. 
                บดัน้ี   ขาพระพุทธเจาไดเสวยทุกขเวทนา   เห็น- 
         ปานน้ี อยู ๗ ป ซึ่งเปนผลกรรมชั่วของตนในปางกอน. 
                เพราะเหตุนั้น       ขาพระองคจึงกราบทูลใหพระ 
         องคทรงทราบ ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลายท่ีมา 
         ประชมุกันอยูในท่ีนี้     ขอพระองคอยาไดประทุษราย- 
         มิตร  เพราะวาผูประทุษรายมิตรจัดเปนคนเลวทราม. 
                ในโลกน้ี    ผูทีป่ระทุษรายมิตร    ยอมเปนโรค 
         เรื้อนเกลื้อนกลาก  เมื่อตายไปแลว   ยอมเขาถึงนรก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  กุสโล ความวา  ขอเดชะขาพระพุทธเจา 
จักกราบทูลแดพระองค   ฉันเดียวกับคนท่ีฉลาดพูดกัน.    บทวา    โคคเวโส 
ความวา  เมื่อขาพระพุทธเจาเที่ยวตามโคที่หายไป.  บทวา  อจฺจสรึ   ความวา 
หลงทางลวงแดนมนุษยเขาไปสูปาหิมพานต.  
         บทวา   อรฺเ   ไดแก  ในปาเปลี่ยวไรราชาครอบครอง.   บทวา 
อีริเน   ความวา   แหงแลงกันดาร.   บทวา  วิวเน  แปลวา  เงียบเหงา.  บทวา  
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วิปฺปนฺนฏโ  แปลวา  หลงทาง.  บทวา  พุภุกขฺิโต  ความวา   เกดิความ 
หิวระหาย  คือ  ถกูความหิวแผดเผาแลว.  บทวา  ปปาตมภิลมฺภนฺต ความวา 
มีลําตนโนมเอนไปทางปากเหว.  บทวา สมฺปนฺนผลธาริน ความวา สะพรั่ง 
ไปดวยพวงผล  อันมีรสหวาน.   บทวา  วาต  สีตานิ  ความวา  ทีแรกขาพระ- 
พุทธเจาเก็บผลท่ีลมพัดหลน  (มากิน) กอน. บทวา ตตฺถ เหสฺสามิ ความวา 
ขาพระพุทธเจาจึงปนข้ึนไปบนตนมะพลับนั้น     ดวยคิดวาจักกินอยูบนตน 
ใหสบาย. 
         บทวา  ตโต  สา  ความวา  เมื่อขาพระพุทธเจาเหยียดมือควาเอาผล 
ที่ตองการ    กิ่งไมที่ข้ึนเหยียบอยูนั้น      ก็หักขาดลง     เหมือนถูกตัดดวยขวาน 
ฉะน้ัน.  บทวา   อนาลมฺเพ    ความวา   ไมมีที่ซึ่งจะพึงยึดพึงเหน่ียวไดเลย. 
บทวา  คิริทุคฺคสฺมิ  ไดแก  ภูเขาที่ขรุขระ.  บทวา  เสสึ ความวา ขาพระ- 
พุทธเจาจําตองนอน.  บทวา  กป  มาคฺฉิ   ความวา  มีวานรมาถึงท่ีนั้น. 
บทวา โคนงฺคุฏโ ความวา  มีหางคลายหางโคทั้งหลาย ปาฐะวา นงฺคุฏโ 
ดังนี้ก็มี.  บางอาจารยก็กลาววา   โคนงฺคุลี.   บทวา   อกรมฺมย ิ  ความวา 
ไดกระทําความเอ็นดูในขาพระพุทธเจา.  บทวา    อมฺโภ    ความวา   ขาแต 
มหาราชเจา  พญาวานรน้ัน    ไดยินเสยีงขาพระพุทธเจา  วายน้ําอยูในเหวลึกนั้น 
จึงรองทักขาพระพุทธเจาวา แนะทานผูเจริญ แลวถามวา ทานเปนใคร. บทวา 
พฺยสมฺปตฺโต  แปลวา  ถึงแลวซ่ึงความฉิบหาย.  ปาฐะวา  ปปาตสฺส   วส 
ปตฺโต  ดังน้ีก็มี. 
         บทวา  ภทฺท   โว ความวา เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงกลาววิงวอนทาน 
ขอความเจริญจงมีแกทาน.  บทวา  ครุสิล  ความวา   ขาแตมหาราชเจา  เมื่อ 
ขาพระพุทธเจากลาวอยางนี้แลว     พญาวานรน้ันจึงปลอบใจขาพระพุทธเจาวา  
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อยากลัวเลย แลวเที่ยวไปในภูเขา  ผูกเชือกยึดกอนศิลาอันหนักไวเปนเบื้องแรก. 
บทวา  นิสโภ   ความวา  จอมวานรตัวองอาจ  ผูกเชือกที่ศิลาแลว   ยืนอยูที ่
เง้ือมภูเขา  ไดกลาวคํานี้กะขาพระพุทธเจา. บทวา พาหาหิ ความวา ทานจง 
มาข้ึนหลังขาพเจา   เอาแขนท้ังสองเกาะคอขาพเจาไวใหดี.    บทวา    เวคสา 
ความวา  โดยเต็มกําลัง.  บทวา  สิรีมโต  ไดแก  ผูมีบุญ.  บทวา  อคฺคหึ  
ความวา    เม่ือพญวานรโดดลงมายังเหวนรก  ลึก  ๖๐  ศอกโดยเร็วปานลม 
ขาพระพุทธเจาโดดข้ึนเกาะหลังโดยเร็ว  เอาแขนทั้งสองกอดคอไว. 
         บทวา  วิหฺมาโน  แปลวา  ลําบาก.  บทวา  กิจฺเฉน ความวา 
ดวยความยากลําบาก  อีกนัยหน่ึง  หมายความวา บัณฑิตผูเปนสัตบุรุษ  เมื่อหา 
โอกาสชวยเหลือ   ก็ตองเดือดรอน.   บทวา   รกขฺสฺสุ   ความวา    ขาพเจา 
ชวยเหลือทานจนเหน็ดเหน่ือย  จักพักผอนมอยหลับสักครูหน่ึง  ฉะนั้น ทานจง 
รักษาความปลอดภัยใหขาพเจาดวย.  บทวา  ยถา จฺเ วเน  มคิา  ความวา 
(วานรน้ีก็เปนอาหารควรกินไดของมนุษย) เทากับพวกพาลมฤคในปาน้ี  นอก- 
จากสัตวดุรายมีราชสีหเปนตน.     แตในพระบาลีทานเขียนไววา     อจฺฉโก 
กตรจฺฉโย. 
         บทวา  ปริตฺตาตูน    ความวา     ขอเดชะพระมหาราชเจา   เพราะ 
พญาวานร ทําขาพระพุทธเจาเปนเครื่องปองกันไวอยางนี้    ขาดโยนิโสมนสิการ 
จึงหลับไปครูหน่ึง.  บทวา   ภกฺโข   ความวา  ควรแกการเค้ียวกิน.   บทวา 
อาสิโต  ความวา  กินจนอ่ิมหนําแลว.  บทวา  สมพฺล  ไดแก  เสบียง. 
         บทวา  มตฺถก   สนนฺิตาฬยึ   ความวา ทุบศีรษะของพญาวานรน้ัน. 
ปาฐะวา  สนฺนิตาฬย  ดังนี้ก็มี.  บทวา  ทุพฺพโล  อหุ  ความวา ขาพระ- 
พุทธเจาไมคอยมีกําลัง    จึงทุมไมไดแรงสมความประสงค.   บทวา   เวเคน  
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ความวา ดวยกําลังแหงกอนหินที่ขาพระพุทธเจาทุมไปแลว. บทวา อุทปฺปตฺโต  
แปลวา  ผลุดลุกข้ึนแลว.    บทวา    มายฺโย    ความวา   กอนหินท่ีบุรุษผูมัก 
ประทุษรายมิตร  ทุมลง  ตัดหนังใหญ  ขาดหอยลงเลือดไหล.   พระมหาสัตว 
เสวยทุกขเวทนาคิดวา   ในที่นี้ไมมีคนอ่ืนเลย   ภัยนี้ตองเกิดข้ึน   เพราะอาศัย 
ชายคนน้ี   จึงหวาดกลัวตอมรณภัย เอามือจับหนังที่ขาดหอยอยูไว กระโดดข้ึน 
กิ่งไม  เมื่อจะเจรจากับชายลามกนั้น  จึงกลาวคาถามีอาทิวา  มายฺโย  ม  ทาน 
อยาไดทําขาพเจาเลย   ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    มายฺโย   ม   ภทฺทนฺเต   ความวา 
พญาวานรหามพราหมณนั้นวา ทานผูเจริญ    ทานอยาไดทําขาพเจาเลย.  บทวา 
ตวฺจ   นาม   ความวา  ทานอันขาพเจาชวยใหข้ึนมาจากเหวอยางนี้แลว 
กระทํากรรมรายกาจในขาพเจาเห็นปานนี้นาอนาถ ทานทํากรรมท่ีไมสมควรเลย. 
บทวา  อโห  วต   ความวา  พญาวานรเม่ือจะตําหนิพราหมณนั้น     จึงกลาว 
อยางนี้.  บทวา  ตาว  ทุกกฺรการกา  ความวา   แนะบุรุษอาธรรมผูกระทํา 
กรรมยากทีบุ่คคลจะกระทําลงได  เพราะผิดในเรา. บทวา ปรโลกาว ความวา 
ทานเปนดุจอันขาพเจานํามาจากปรโลก.    บทวา    ทุพฺเภยฺย    (ยังเขาใจตัว 
ขาพเจาวา)  ควรประทุษราย  คือควรฆาเสีย. 
         บทวา   เวทน  กฏก  ความวา แมเมื่อเปนอยางน้ีทานเปนผูไมมีธรรม  
ขาพเจาตองประสบทุกขเวทนาเชนใด   เวทนาอันเผ็ดรอนเชนนี้อยาถูกตอง 
ทานเลย    บาปกรรมน้ันอยาฆาทาน    ดังขุยไผฆาไมไผเลย.      ขอเดชะพระ- 
มหาราชเจา   พญาวานรเอ็นดูขาพระพุทธเจาอยางบุตรสุดที่รักดวยประการฉะน้ี. 
ทีนั้น    ขาพระพุทธเจากลาวกะพญาวานรวา    ขาแตเจา    ทานอยากระทําสิ่งท่ี 
ขาพเจากระทําเลย   ทานอยาใหขาพเจาผูเปนอสัตบุรุษ    ตองฉิบหายเสียในปา  
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เห็นปานน้ีเลย  ขาพเจาหลงทิศไมรูหนทาง  โปรดอยายังกุศลกรรมท่ีตนทําแลว 
ใหพินาศเสีย    โปรดใหชวิีตเปนทานแกขาพเจา     ชวยนําขาพเจาออกจากปา 
ไปดํารงอยูในถิ่นฐานแดนมนุษยเถิด.   เมื่อขาพระพุทธเจากลาวอยางนี้แลว 
พญาวานรน้ัน    เมื่อจะเจรจาปราศรัยกับขาพเจา   จึงกลาวคาถามีคําวา  ตยิ เม 
นตฺถิ    วิสาโส    ความคุนเคยในทานไมมีสําหรับเราดังนี้เปนตน.   บทวา 
ตตฺถ   ตยิ  ความวา  นับแตวันนี้ไป  เรากับทานไมมีความคุนเคยกัน. บทวา 
เอหิ ความวา แนะบุรุษผูเจริญ  เราจะไมเดินทางไปกับทาน  แตทานจงมาเถิด 
ทานจงเดินไปพอเห็นรางไมหางจากหลังเรา  เราจักเดินไปทางปลายยอดไม 
เทาน้ัน.  บทวา  มุตฺโตสิ  ความวา  ขอเดชะมหาราชเจา  ลําดับนั้น  พญาวานร 
ไดนําขาพเจาออกจากปาแลวกลาววา   แนะบุรุษผูเจริญ   ทานพนจากเง้ือมมือ 
สัตวรายแลว. 
         บทวา  มานุสึ ปท  ความวา พญาวานรกลาววา ทานถึง คือ มาถึง 
ถิ่นอันเปนอุปจารของมนุษยแลว   นีท่าง   ทานจงไปตามทางน้ันเถิด.    บทวา 
คิริจโร  ไดแก วานรมีปกติเที่ยวไปตามซอกเขา.  บทวา  ปกฺขนฺลย  แปลวา 
ลางแลว.  บทวา  เตนาภิสตฺโตสฺมิ    ความวา    ขอเดชะพระมหาราชเจา 
ขาพระพุทธเจาเปนผูอันพญาวานรนั้นสงเคราะหแลว  เมื่อบาปกรรมนั้นสกุงอม 
แลว  สําคัญวา  อันพญาวานรอนุเคราะหแลว  จึงกลาวอยางนี้. บทวา อทฺทิโต 
ความวา  ถูกความกระวนกระวายเบียดเบียนแลว.  บทวา  อุปาคมึ   ความวา 
ขาพระพุทธเจาเขาไปยังหวงน้ําแหงหน่ึง.    บทวา    สมปชฺชถ    ความวา 
ทุกสิ่งทุกอยางเกิดปรากฏแกขาพระพุทธเจา   เปนเห็นปานน้ี. บทวา ยาวนฺโต 
ความวา  มีประมาณเทาใด. 
         บทวา  คณฺฑุ   ชาเยถ  ความวา   ฝก็ผุดข้ึน  (มีประมาณเทานั้น). 
ไดยินวา  มนุษยเปรตน้ัน   เมื่อไมสามารถจะทนความหิวกระหายได   จึงยก  
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กระพุมมือวักนํ้าด่ืมเขาไปหนอยหน่ึง    แลวรดน้ําท่ีเหลือลงที่ศีรษะ  ทันใดน้ัน 
เอง   ฝขนาดเทามะตูมสุก  ก็ผุดข้ึนตามจํานวนหยาดนํ้า  เพราะเหตุนั้น  เขาจึง 
กลาวอยางนั้น.   บทวา   ปภินฺนา   ความวา   ฝเหลาน้ันก็แตกในวันนั้นเอง 
น้ําหนองน้ําเลือดก็ไหลออกมา   มีกลิน่เหม็นดุจซากศพ.  บทวา  เยน  ความวา 
(ขาพระพุทธเจาจะเดินไป)  ทางใด ๆ .  บทวา  โอกตฺิตา  ความวา  ฟุงไป 
ดวยกลิ่นเหม็น    คือมีกลิน่เหม็นตลบอยูรอบตัว.   บทวา   มาสสฺุ   โอเรน 
อาคมา ความวา พวกมนุษยทั้งหลาย ตางถือทอนไมหามกันขาพระพุทธเจาวา 
เจาสัตวสกปรก    ออกไปใหหาง    อยาเขาใกลขา     คืออยาเขามาใกลพวกเรา. 
บทวา  สตฺตวสฺสานิ  ทานิ  เม  ความวา   พราหมณกราบทูลวา   ขอเดชะ 
พระมหาราชเจา   นับแตวันนั้นมาจนถึงบัดนี้   เปนเวลาเจ็ดป   ขาพระพุทธเจา 
ตองเสวยกรรมของตน    ตลอดกาลมีประมาณเทานี้     ครั้นมนษุยเปรตน้ัน 
พรรณนากรรม  คือ  การประทุษรายมิตรของตนใหพินาศอยางนี้แลว     ทลูวา 
ขอเดชะพระมหาราชเจา  ใคร ๆ   เห็นขาพระพุทธเจาเปนตัวอยางแลว     ไม 
ควรทํากรรมเห็นปานน้ี   แลวกลาวคาถามีอาทิวา  ต  โว  ดังนี้.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา   ต  เทากับ    ตสฺมา  แปลวา  เพราะเหตุนั้น.   อธิบายวา 
เพราะเหตุกรรมเห็นปานน้ี  มีทุกขเปนวิบากอยางน้ี. 
         พระบรมศาสดาตรัสอภิสัมพุทธคาถานี้ไว  ความวา 
                ในโลกน้ี  ผูประทุษรายมิตร  ยอมเปนโรคเรื้อน 
         เกลื้อนกลาก   เมื่อตายไปแลว  ยอมเขาถึงนรก. 
         อธิบายวา   ภิกษุทั้งหลาย    บุคคลใดประทุษรายเบียดเบียนมิตรในโลก 
นี้  บุคคลน้ัน  ยอมมีสภาพเห็นปานน้ี.  
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เมื่อบุรุษน้ัน       กําลังกราบทูลพระราชาอยู      แผนดินก็แยกชองให. 
เขาก็จุติไปบังเกิดในอเวจีมหานรก   ในขณะนั้นเอง.  พระราชาก็เสด็จออกจาก 
พระราชอุทยาน  เสด็จสูพระนคร. 
         พระบรมศาสดา    ครั้นทรงนําอดีตนิทานน้ีมาแสดงจบแลว    ตรัสวา 
ภิกษุทั้งหลาย   ใชแตในบัดนี้เทาน้ัน     ก็หามิได  แมในชาติกอน   พระเทวทัต 
ก็กลิ้งศิลา  ประทุษรายเราเหมือนกันแลวทรงประชมุชาดกวา  บรุุษผูประทุษ 
รายมิตรในครั้งน้ัน     ไดมาเปนพระเทวทัต     พญาวานร    ไดมาเปนเราผู 
ตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                              จบอรรถกถามหาปกชาดก 
 

                       ๗. ทกรกัขสชาดก  

  
                            วาดวยผีเส้ือน้ํา    
 
                [๒๓๗๒]  ถาผีเส้ือน้ําแสวงหาเครื่องเซน    ดวย 
         มนุษย  พึงจับเรือของพระนางสลากเทวี  พระราชชนนี  
         พระนางนันทาเทวี    อัครมเหสี      พระติขิณกุมารราช 
         อนุชา    ธนุเสขกุมารผูสหาย     เกวัฏพราหมณปุโรหิต 
         มโหสถบัณฑิต     และพระองครวมเปน  ๗   ผูแลนเรือ 
         ไปในทะเล    พระองคจะพระราชทานใครอยางไร    ให 
         ตามลําดับ    แกผีเสือ้น้ํา  พระเจาขา. 
                [๒๓๗๓] ขาพเจาจะใหพระราชมารดากอนให 
         พระมเหสี  ใหกนษิฐภาดา  ตอแตนั้นไปก็จะใหสหาย  
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         ใหพราหมณ ปุโรหติ  เปนลําดับท่ี  ๕ ใหตนเปนที่ ๖ 
         มโหสถไมใหเลย. 
                [๒๓๗๔]  ก็พระราชชนนีของพระองค   เปนผู 
         บํารุงเลี้ยง  ทรงอนเุคราะหตลอดราตรีนาน  เมื่อฉัพภ ิ
         พราหมณ  ประทุษรายในพระองค  พระราชมารดาเปน 
         ผูฉลาด   ทรงเห็นประโยชน   ทํารูปเปรียบอืน่  ปลด 
         เปลื้องพระองคจากการถูกปลงพระชนม    พระองคจะ 
         พระราชทานพระชนนีผูมีน้ําพระทัยคงท่ี     ประทาน 
         พระชนมชีพ  ใหทรงพระเจริญ  ณ  ระหวางพระทรวง 
         ทรงพระครรภนั้น  แกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร. 
                [๒๓๗๕]  พระราชมารดา  ทรงเปนเหมือนหญิง 
         สาว ทรงเครื่องประดับ   ซึ่งในสมควรจะประดับ  ตรัส 
         สรวลเสเฮฮา   กะพวกรักษาประตู  และพวกฝกหัดมา 
         จนเกินเวลาอันควร  อนึ่ง  พระราชมารดา  ยอมสั่งทูต 
         ทั้งหลายถึงอริราชศัตรูเอง        ขาพเจาจะใหพระราช 
         มารดาแกผีเสื้อน้ํา  ดวยโทษอันนั้น. 
                [๒๓๗๖]  พระนางนันทาเทวี      ผูประเสริฐกวา 
         หมูสนมนารี  มีพระเสาวนียนารักยิ่งนัก  ทรงประพฤติ 
         ตาม    ทรงมีศีลาจารวัตร   ดุจเงา   มีปกติไปตาม  ไม 
         ทรงพิโรธงาย ๆ   ทรงมีบุญบารมี   เฉลียวฉลาด   ทรง 
         เห็นประโยชน      พระองคจะพระราชทานพระราชเทวี 
         แกผีเสื้อน้ําดวยโทษอะไร.  
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                [๒๓๗๗]  พระนางนันทานั้นรูวา         ขาพเจาถึง 
         พรอมดวยความยินดี ในการเลนอันกระทําความพินาศ 
         ก็ขอทรัพย   ที่ขาพเจาใหแกบุตรธิดาของตนและชายา 
         อื่น ๆ     ขาพเจามีความกําหนัดมากก็ใหทรพัยทั้งประ- 
         ณีตและทรามเปนอันมาก     ครัน้สละสิ่งท่ีสละไดยาก 
         แลว     ภายหลังก็เศราโศกเสียใจ    ขาพเจาจะใหนาง 
         อุพพรแีกผีเสื้อน้ํา  ดวยโทษนั้น.  
                [๒๓๗๘]  พระกนิษฐภาดา ทรงบํารุงชาวชนบท 
         ทั้งหลาย   ใหเจริญรุงเรือง   เชิญพระองคผูประทับอยู 
         ณ ประเทศอื่นมาสูพระนครนี้ ทรงอันเคราะหพระองค 
         ครอบงําพระราชาท้ังหลาย  เอาทรัพยเปนอันมาก  มา 
         แตราชสมบัติอื่น  เปนผูประเสริฐกวานายขมงัธนู    ทั้ง 
         หลาย       ทรงกลาหาญกวาผูมีความคิดหลักแหลมท้ัง 
         หลาย  พระองคจะพระราชทานพระกนิษฐภาดา    แก 
         ผีเสื้อน้ํา  ดวยโทษอะไร. 
                [๒๓๗๙]  กนิษฐภาดาของขาพเจาดูหมิ่นขาพเจา 
         วา  ชาวชนบทท้ังหลายเจริญก็เพราะเขา   ขาพเจากลับ 
         มาไดก็เพราะเขา    อนุเคราะหขาพเจา     ครอบงําพระ 
         ราชาทั้งหลาย นําทรัพยเปนอันมากมาแตราชสมบัติอื่น 
         เปนเลิศกวานายขมงัธนูทั้งหลาย       กลาหาญกวาผูมี 
         ความคิดหลักแหลมทั้งหลาย  สําคัญขาพเจานี้เปนพระ 
         ราชาเด็ก ๆ ไดความสุขก็เพราะเขา อนึ่ง เมื่อกอนเขามา  
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         บํารุงขาพเจาแตเชา  แตบัดน้ีเขาไมมาอยางกอน  ขาพ- 
         เจาจะใหกนิษฐภาดาแกผีเสื้อน้ํา  ดวยโทษนั้น. 
                [๒๓๘๐]  พระองคประสูติวันเดียวกันกับธนุเสข- 
         กุมาร   ทั้งสองพระองค  เปนชาวปญจาลนคร   เกิดใน  
         กรุงปญจาละ   เปนสหายมีวัยเสมอกัน    ธนุเสขกุมาร 
         เปนผูติดตามพระองค  โดยเสด็จจาริกไปยังชนบทรวม 
         สุขรวมทุกขกบัพระองค   ขวนขวายจัดแจง    ในกิจทุก 
         อยางของพระองคทั้งกลางวันกลางคืน พระองคจะพระ 
         ราชทานพระสหายแกผีเสื้อน้ํา  ดวยโทษอะไร. 
                [๒๓๘๑]  ขาแตผูเปนเจา   ธนุเสขกุมารน้ี   เปน 
         ผูหัวเราะตอกระซิกกับขาพเจา  ดวยความประพฤติมา 
         แตกอน แมวันนี ้เขาก็ยังซิกซี้เฮฮาเกินเวลา  ดวยกิริยา 
         นั้นอีก     ขาแตผูเปนเจา    ขาพเจาจะปรึกษาหารือกัน 
         ในท่ีลบักับพระนางเทวีบาง      ขาพเจาไมทันเรียกหาก ็
         เขามา   มิใหขาพเจารูตัวกอน    ถึงจะไดรับอนุญาตให 
         เขาเฝาไดไมจํากัดเวลาและโอกาสก็ตาม     ขาพเจาจะ 
         ใหสหายผูไมมีความละอายแกใจ    หาความเอื้อเฟอไม 
         ได  แกผีเสื้อน้ําดวยโทษน้ัน. 
                [๒๓๘๒]  เกวัฏปุโรหิต      เปนผูฉลาดในนิมิต 
         ทุกอยาง รูเสียงรองทุกชนิด รูจบไตรเพท เปนผูฉลาด 
         ในจันทรุปราคาเปนตนที่จะเกิดขึ้น  รูทํานายความฝน 
         รูการถอยทัพ   หรือการรุกเขาไปตอสู   เปนผูสามารถ   
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         รูโทษหรือคุณในภมูิภาคและอากาศ เปนผูรอบรูใน 
         โคจรแหงนักษัตร      พระองคจะพระราชทานเกวัฏ 
         พราหมณ  แกผีเสือ้น้ําดวยโทษอะไร. 
                [๒๓๘๓]  ขาแตผูเปนเจา อาจารยเกวัฏลืมตา 
         ทั้งสอง    เพงดูขาพเจาแมในบรษิัท    เพราะเหตุนั้น  
         ขาพเจาจึงใหอาจารยเกวัฏผูรายกาจ ดุจมีค้ิวอันเลิก 
         ขึ้น  แกผีเสื้อน้ําดวยโทษน้ัน. 
                [๒๓๘๔]  พระองคเปนผูอันอํามาตยแวดลอม 
         ทรงครอบครองพสุนธรมหิดล    มีสมุทรเปนขอบเขต 
         ดุจกุณฑลแหงสาคร   พระองคมีมหารัฐซึ่งมีสมุทร ๔ 
         เปนขอบเขต  ทรงชนะสงความเสร็จแลว    พระกําลัง 
         มากเปนเอกราชในปฐพี    มีพระอิสริยยศ    ถึงความ 
         ไพบูลย   พระสนมนารีจากชนบทตางๆ ๑๖,๐๐๐นาง 
         สวมใสกุณฑลแกวมณี    งามดังเทพกัญญา   ดูกอน- 
         ขัตติยราช   นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตอันสมบูรณ 
         ดวยองคทั้งปวง     อันสําเร็จดวยส่ิงท่ีนาใครทุกอยาง 
         อันยืนนานอยางน้ี   ของชนท้ังหลายผูถึงความสุข  วา 
         เปนที่รัก    เมือ่เปนเชนนี้    พระองคตามรักษามโหสถ  
         บัณฑติยอมทรงสละพระชนมชีพ    ซึ่งแสนยากจะพึง 
         สละได  ดวยเหตุหรอืวากรณีอะไร. 
                [๒๓๘๕]  ขาแตผูเปนเจา    จําเดิมแตมโหสถมา 
         อยูกับขาพเจาแลว     ขาพเจาไมเห็นมโหสถผูมีปญญา 
         ทําช่ัว   แมแตสักเลก็นอยเลย   ถาแมความตายจะพึงมี  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 460 

         แกขาพเจาเสียกอนในเวลาหน่ึง     มโหสถก็จะพึงยัง 
         เหลาโอรส  และนดัดาท้ังหลายของขาพเจาใหเปนสุข 
         ได  เพราะมโหสถยอมมองเห็นประโยชนทั้งปวง   ทั้ง  
         อนาคต   ปจจุบัน    และอดีตโดยไมผิด  ดวยเหตุนั้น 
         ขาพเจาจึงจะไมใหมโหสถผูมีการงานอันหาความผิด 
         ได  แกผีเสื้อน้ํา. 
                [๒๓๘๖]  ทานท้ังหลายชาวปญจาลนคร  จงฟง 
         ราชภาษิตของพระเจาจุฬนีพรหมทัตนี้    พระองคทรง 
         ตามรักษามโหสถบณัฑิต      ถึงกับสูสละพระชนมชีพ 
         ซึ่งแสนยากท่ีจะสละได     คือพระเจาปญจาลราชทรง 
         สละชีวติแหงชนท้ัง   ๖ คือ   พระราชชนนี   พระอัคร- 
         มเหสี   พระกนิษฐภาดา   พระสหาย   และพราหมณ 
         กับท้ังพระองคเอง  แกผีเส้ือน้ํา   ปญญา  มีประโยชน  
         อยางใหญหลวง ละเอียดลออ มีปกติคิด ยังประโยชน  
         ใหสําเรจ็          เปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน 
         และเพ่ือความสุขในสัมปรายภพ   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                             จบทกรักขสชาดกท่ี   ๗  
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                             อรรถกถาทกรักขสชาดก  

 
         ทกรักขสชาดก  มคํีาเริ่มตนวา สเจ โว วุยฺหมาน ดังน้ีทั้งหมดน้ัน 
จักมีแจงในมหาอุมมังคชาดก. 
                               จบอรรถกถาทกรักขสชาดก 
 

                                   ๘.  ปณฑรกชาดก   

 
                        ไมควรบอกความลับแกคนอื่น 
 
                [๒๓๘๗]  ภัยเกิดจากตนเอง ยอมตามถึงบุคคล 
         ผูไรปญญา  พูดพลอย  ๆ ไมปดบังความรู   ขาดความ 
         ระมัดระวัง  ขาดความพินิจพิจารณา  เหมือนครุฑตาม 
         ถึงเราผูปณฑรกนาคราชฉะนั้น. 
               นรชนใด ยินดีบอกมนตลึกลบั  ที่ตนควรจะรักษา 
         แกคนช่ัว   เพราะความหลง    ภยัยอมตามถึงนรชนนั้น         
         ผูมีมนตอันแพรงพรายแลวโดยพลัน    เหมอืนครุฑตาม 
         ถึงเรา   ผูปณฑรกนาคราชฉะน้ัน. 
                มติรเทียมไมควรจะใหรูเหตุสําคัญ  อันลึกลับ   ถึง 
         มิตรแทแตเปนคนโง        หรือมีปญญาแตประพฤติสิ่งท่ี 
         ไมเปนประโยชน   ก็ไมควรจะใหรูความลับเหมือนกัน.  
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                เราไดถึงความคุนเคย กับชีเปลือย ดวยเขาใจวา 
         สมณะน้ีโลกเขานับถือ   มีตนอันอบรมดีแลว   ไดบอก 
         เปดเผยความลับแกมัน จึงไดลวงเลยประโยชน รองไห 
         อยู  ดุจคนกําพราฉะน้ัน. 
                ดูกอนพญาครุฑผูประเสริฐ   เมื่อกอนเรามีวาจา 
         ปกปด   ไมบอกความลับแกมัน    แตก็ไมอาจจะระมัด 
         ระวังได      แทจริงภัยไดมาถึงเราจากทางชเีปลือยนั้น  
         เราจึงไดลวงเลยประโยชนรองไหอยู       ดุจคนกําพรา 
         ฉะนั้น. 
                นรชนไดสําคัญวา  ผูนี้มีใจดี   บอกความลับกะ 
         คนสกุลทราม   นรชนนั้นเปนคนโงเขลา   ทรุดโทรมลง 
         โดยไมตองสงสัย  เพราะโทสาคติ  ภยาคติ หรือเพราะ 
         ฉันทาคติ. 
                ผูใดปากบอน     นับเขาในพวกอสัตบุรุษ   ชอบ 
         กลาวถอยคําในท่ีประชุมชน  นักปราชญทั้งหลายเรียก  
         ผูนั้นวา  ผูมีปากช่ัวราย  คลายอสรพิษ  ควรระมัดระวัง 
         คนเชนนั้น   เสียใหหางไกล. 
                เราไดละทิ้งขาว  น้ํา  ผาแควนกาสี   และจุรณ- 
         จันทน   สตรีที่เจรญิใจ     ดอกไมและเครื่องชโลมทา 
         ซึ่งเปนสวนกามารมยทั้งปวงไปหมดแลว         ดูกอน 
         พญาครุฑ  เราขอถึงทานเปนสรณะดวยชีวิต.  
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                [๒๓๘๘]  ดูกอนปณฑรกนาคราช   บรรดาสัตว 
         ทั้ง ๓ จําพวก คือ สมณะ   ครฑุ   และนาค   ใครหนอ 
         ควรจะไดรับคําติเตียนในโลกน้ี ที่จริงตัวทานน่ันแหละ 
         ควรจะไดรับ   ทานถูกครุฑจับ   เพราะเหตุไร. 
                [๒๓๘๙]  ชีเปลือยนั้นเปนผูมีอัตภาพ   อนัเรา 
         ยกยองวาเปนสมณะ  เปนที่รักของเรา  ทั้งเปนผูอันเรา 
         ยกยองดวยใจจริง    เราจึงบอกเปดเผยความลับแกมัน 
         เราเปนคนขาดประโยชนแลว   ตองรองไหอยู    ดุจคน 
         กําพราฉะน้ัน. 
                [๒๓๙๐]  แทจรงิสัตวที่จะไมตายไมมีเลย    ใน 
         แผนดิน    ธรรมชาติเชนกับปญญาไมควรติเตียน  คน 
         ในโลกนี้    ยอมบรรลุคุณวิเศษท่ียังไมได   เพราะสัจจ- 
         ธรรม     ปญญา  และทมะ. 
                มารดาบิดา   เปนยอดเยี่ยมแหงเผาพันธุ   คนท่ี  
         สามช่ือวามีความอนเุคราะหแกบตุรน้ันไมมีเลย    เมื่อ 
         รังเกียจวามนตจะแตก     ก็ไมควรบอกความลับสําคัญ  
         แมแกมารดาบิดาน้ัน. 
                เมือ่บุคคลรังเกียจวามนตจะแตก          ก็ไมควร 
         แพรงพรายความลับท่ีสําคัญ แมแกมารดา บิดา พ่ีสาว 
         นองสาว   พ่ีชาย   นองชาย   หรอืแกสหาย    แกญาติ 
         ฝายเดียวกับตน. 
                ถาภรรยาสาวพูดไพเราะ   ถึงพรอมดวยบุตรธิดา 
         รูปและยศ หอมลอมดวยหมูญาติ จะพึงกลาวออนวอน  
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         สามีใหบอกความลับ   เมื่อรังเกียจวามนตจะแตก  ก็ไม 
         ควรแพรงพรายความลับสําคัญ  แมแกภรรยานั้น. 
                [๒๓๙๑]  บุคคลไมควรเปดเผยความลับเลย 
         ควรรักษาความลับน้ันไว     เหมือนรักษาขมุทรัพย 
         ความลบัอันบุคคลอืน่รูเขา ทําใหแพรงพรายไมดีเลย. 
                คนฉลาดไมควรขยายความลับแกสตร ี  ศัตร ู
         คนมุงอามิส  และแกคนผูหมายลวงดวงใจ. 
                คนใดใหผูไมมคีวามคิดลวงรูความลับ     ถึงแม 
         เขาจะเปนคนใชของตน   ก็จําตองอดกล้ันไว    เพราะ 
         กลัวความคิดจะแตก. 
                คนมีประมาณเทาใด  รูความลับท่ีปรึกษากันของ 
         บุรษุ    คนมีประมาณเทาน้ัน     ยอมขูใหบรุษุน้ันหวาด 
         กลัวได  เพราะเหตุนั้น  จึงไมควรขยายความลับ. 
                ในกลางวันก็ดี     กลางคืนก็ดี    ควรพูดเปดเผย 
         ความลบัในท่ีสงัด           ไมควรเปลงวาจาใหเกินเวลา 
         เพราะคนท่ีคอยแอบฟง    ก็จะไดยินขอความท่ีปรึกษา 
         กัน    เพราะเหตุนั้น     ขอความท่ีปรึกษากนั    ก็จะถึง 
         ความแพรงพรายทันที. 
                [๒๓๙๒]  ผูมีความคิดลี้ลับในโลกน้ี ยอมปรากฏ 
         แกเรา  เปรียบเหมือนนครอันลวนแลวดวยเหล็กใหญโต 
         ไมมีประตู  เจริญดวยเรือนโรง  ลวนแตเหล็ก  ประกอบ 
         ดวยคู  อันขุดไวโดยรอบฉะนั้น.  
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                ดูกอนปณฑรกนาคราช ผูมีลิ้นชั่ว คนจําพวกใด 
         มีความคิดล้ีลับ     ตองไมพูดแพรงพราย    มัน่คงใน 
         ประโยชนของตน       ยอมเวนไกลจากอมิตรท้ังหลาย 
         จําพวกเหลาน้ัน ดุจคนผูรักชีวิตเวนไกลจากหมูอสรพิษ 
         ฉะนั้น. 
                [๒๓๙๓]  อเจลกชีเปลือย  ละเรือนออกบวช   ม ี
         ศีรษะโลน  เท่ียวไปเพราะเหตุแหงอาหาร  เราไดขยาย 
         ความลบัแกมันซหินอ  เราจึงเปนผูปราศจากประโยชน 
         และธรรม. 
                ดูกอนพญาครุฑ    บุคคลผูละสิ่งท่ียึดถือวาเปน 
         ของเราแลว    มาประพฤติเปนนักบวช    มกีารกระทํา 
         อยางไร   มีศีลอยางไร  ประพฤติพรตอยางไร    จึงจะ 
         ชื่อวาเปนสมณะ   สมณะน้ันมกีารกระทําอยางไร   จึง 
         จะเขาถึงแดนสวรรค. 
                [๒๓๙๔]  บุคคลผูละสิ่งท่ียึดถือวาเปนของเรา 
         แลว  มาประพฤติเปนนักบวช   ตองประกอบดวยความ 
         ละอาย    ความอดกลั้น    ความฝกตน   ความอดทน 
         ไมโกรธงาย   ละวาจาสอเสียด   จึงจะช่ือวาเปนสมณะ 
         สมณะน้ันมีการกระทําอยางน้ี จึงจะเขาถึงแดนสวรรค. 
                [๒๓๙๕]  ขาแตพญาครุฑ  ขอทานจงปรากฏแก 
         ขาพเจา    เหมือนมารดาท่ีกกกอดลูกออนท่ีเกิดแตตน  
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         แผรางกายทุกสวนสัดปกปอง     หรือดุจมารดาผูเอ็นดู  
         บุตรฉะนั้นเถิด. 
                [๒๓๙๖]  ดูกอนพญานาคราชผูมีลิ้นชั่ว เอาเถอะ 
         ทานจงพนจากการถูกฆาในวันนี้      กบ็ุตรมี ๓ จําพวก 
         คือ  ศษิย  ๑  บุตรบุญธรรม  ๑  บุตรตัว ๑   บุตรอื่นหา 
         มีไม  ทานยินดีจะเปนบุตร  จําพวกไหนของเรา. 
                [๒๓๙๗]  พญาครุฑจอมทิชชาติ   กลาวอยางน้ี 
         แลว     ก็โผลงจับที่แผนดิน     แลวปลอยพญานาคไป 
         ดวยกลาววา  วันนี้ทานรอดพน   ลวงสรรพภัยแลว  จง 
         เปนผูอันเราคุมครองแลว  ทั้งทางบกทางนํ้า. 
                หมอผูฉลาดเปนที่พ่ึงของคนไขไดฉันใด   หวงนํ้า 
         อันเย็น     เปนที่พ่ึงของคนหิวระหายไดฉันใด    สถาน 
         ที่พักเปนที่พ่ึงของคนเดินทางไดฉันใด       เราก็จะเปน 
         ที่พ่ึงของทานฉันนั้น. 
                [๒๓๙๘]  แนะทานผูชลาพุชชาติ        ทานแยก- 
         เขี้ยวจะขบ   มองดูดังจะทํากับศัตรูผูอัณฑชชาติ    ภัย 
         ของทานมีมาจากไหนกัน. 
                [๒๓๙๙]  บุคคลพึงรังเกียจในศัตรูทีเดียว แมใน 
         มิตร    ไมควรไววางใจ     ภัยเกดิขึ้นไดจากท่ีที่ไมมีภัย 
         มิตรยอมตัดโคนรากไดแทจริง.  
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                จะพึงไววางใจในบุคคลท่ีทําการทะเลาะกันมา 
         แลวอยางไรไดเลา  ผูใดดํารงอยูไดดวยการเตรียมตัว 
         เปนนิตย   ผูนั้นยอมไมยินดีกับศัตรูของตน. 
                บคุคลพึงทําใหเปนที่ไววางใจของคนอืน่  แตไม 
         ควรจะวางใจคนอื่นจนเกินไป     ตนเองอยาใหคนอื่น 
         รังเกียจได  แตควรรังเกียจเขา   วิญูชนพึงพากเพียร 
         ไปดวยอาการที่ฝายปรปกษจะรูไมได. 
                [๒๔๐๐]  สัตวทั้งสองผูมีเพศพรรณดังเทวดา 
         สุขมุาลชาติเชนเดียวกัน   อาจผจญไดดี   มบีุญบารม ี
         ไดทําไว  เคลาคลึงกันไปราวกะวามาเทียมรถ   พากัน 
         เขาไปหากรัมปยอเจลก. 
                [๒๔๐๑]  ลําดับน้ัน ปณฑรกนาคราช เขาไปหา 
         ชีเปลือยแตลําพังตนเทาน้ัน    แลวไดกลาววา    วันนี ้
         เรารอดพนความตาย   ลวงภัยท้ังปวงแลว   คงไมเปน 
         ท่ีรักท่ีพอใจทานเสียเลยเปนแน. 
                [๒๔๐๒]  พญาครุฑเปนที่รักของเรา     ยิ่งกวา 
         ปณฑรกนาคราช    อยางแทจริง     โดยไมตองสงสัย 
         เรามีความรักใครในพญาครุฑ     ทั้งท่ีรู     ไดกระทํา 
         กรรมอนัลามก   ไมใชทําเพราะความลุมหลงเลย. 
                [๒๔๐๓]  ความถือวา      สิ่งน้ีเปนที่รักของเรา 
         หรือสิง่น้ีไมเปนที่รักของเรา ดังน้ี ยอมไมมีแกบรรพชิต   
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         ผูพิจารณาเห็นโลกนี้และโลกหนา     ก็ทานเปนคนไม 
         สํารวม  แตประพฤติลวงโลก  ดวยเพศของผูสํารวมดี. 
                ทานไมเปนอริยะ  แตปลอมตัวเปนอริยะ  ไมใช 
         คนสํารวม   แตทําคลายคนสํารวม   ทานเปนคนชาติ 
         เลวทราม  ไมใชคนประเสริฐ    ไดประพฤติบาปทุจริต 
         เปนอันมาก. 
                [๒๔๐๔]  แนะเจาคนเลวทราม   เจาประทุษราย 
         ตอผูไมประทุษราย  ทั้งเปนคนสอเสียด  ดวยคําสัตยนี้ 
         ขอศีรษะของเจาจงแตกออกเปนเจ็ดเสี่ยง. 
                [๒๔๐๕]  เพราะเหตุนั้นแล      บุคคลไมพึงประ- 
         ทุษรายตอมิตร     เพราะผูประทุษรายมิตร     เปนคน 
         เลวทรามท่ีสุด จะหาคนอ่ืนที่เลวกวาเปนไมมี ชีเปลือย 
         ถูกอสรพิษกําจัดแลวในแผนดิน       ทั้งไดปฏิญญาวา 
         เรามีสงัวร   ก็ไดถูกทําลายลง ดวยคําของพญานาคราช. 
                               จบปณฑรกชาดกท่ี   ๘  
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                            อรรถกถาปณฑรกชาดก  
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ 
การท่ีพระเทวทัตทํามุสาวาทแลวถูกแผนดินสูบ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคํา 
เริ่มตนวา  วิกิณฺณวาจ  ดงัน้ี. 
         ความยอวา  เมื่อพวกภิกษุพากันกลาวโทษพระเทวทัต     ในคราวน้ัน 
พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ใชแตในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได   แม 
ในชาติกอน  พระเทวทัตก็กระทํามุสาวาท    ถูกแผนดินสูบแลวเหมือนกันดังน้ี 
แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัส  ดังตอไปนี้  
         ในอดตีกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติในพระนครพา 
ราณสี   พอคา ๕๐๐ คน แลนสําเภาไปยังมหาสมุทร ในวันคํารบเจ็ด สําเภาอัน 
อยูในที่ซึ่งแลไมเห็นฝง  ไดแตกลงในหลังมหาสมุทร ผูคนไดเปนเหยื่อแหงปลา 
และเตาหมด  มีเหลือเพียงคนเดียว ก็บุรุษท่ีเหลือคนเดียวน้ัน   ดวยกําลังลมพัด 
ลอยไปถึงทาชื่อกทัมพิยะ   เขาข้ึนจากทะเลไดแลว  เปลือยกายลอนจอน เที่ยว 
ขอทานตามทาน้ัน.  มนษุยทั้งหลายเห็นเขาเขา  กพ็ากันสรรเสริญวา   ทานผูนี้ 
เปนสมณะ  มักนอยสันโดษ  แลวทําสักการะบูชา.   เขาคิดวา   เราไดชองทาง 
หาเลี้ยงชีพแลว    แมเม่ือชนเหลาน้ันใหเครื่องนุงหม    ก็มิไดปรารถนา    ชน- 
เหลาน้ันเขาใจวา  สมณะผูมักนอยยิ่งกวาทานผูนี้ไมมี   ดังน้ีแลวพากันเลื่อมใส 
ยิ่งข้ึน ชวยกันสรางอาศรมบทใหชีเปลือยน้ันพํานักอยูที่นั้น.   เขามีชื่อปรากฏวา 
กทัมพิยอเจลก  เมื่อเขาอยู  ณ ที่นั้น     ลาภสักการะเกิดข้ึนมากมาย. 
         พญานาคราชตนหน่ึง  กับพญาครุฑตนหน่ึง   พากันมายังท่ีบํารุงของ 
ชีเปลือยน้ัน  ในพญาสัตวทั้งสองนั้น  พญานาคชื่อวา ปณฑรกนาคราช.  อยูมา  
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วันหน่ึง  พญาครุฑไปยังสํานักชีเปลือยน้ัน   ไหวแลวจับอยู  ณ  ที่สวนขางหน่ึง 
กลาวอยางนี้วา   ทานขอรับ    ญาติของกระผม   เมื่อจับพวกนาคยอมพินาศไป 
เสียมากมาย  เพราะพวกกระผมไมรูวิธีที่จะจับนาค   ไดยินวา   เหตุที่ซอนเรน 
ของพวกนาคเหลาน้ันมีอยู     ทานจะสามารถหรือหนอ    เพ่ือประเลาประโลม 
ถามเหตุนั้นกะพวกนาค.  ชีเปลือยรับคําแลว  ครั้นพญาครุฑไหวแลวลากลับไป 
ในเวลาท่ีพญานาคมาหา  จึงถามพญานาคผูไหวแลวน่ังพักอยูวา   พญานาคเอย 
เขาวา  เมื่อพวกครุฑจับพวกทาน   ตองพินาศไปมากมาย   ทําไมเม่ือมันจะจับ 
พวกทาน  จึงไมสามารถจะจับได  ?  พญานาคตอบวา  ทานขอรับ   ขอน้ีเปน 
เหตุซอนเรนลึกลับของพวกกระผม   เมื่อกระผมบอกเหตุนี้แลว    ยอมไดชือ่วา 
นําความตายมาใหแกหมูญาติ.  ชีเปลอืยจึงพูดวา  อาวุโส  ก็ทานเขาใจวา  คน 
อยางเราน้ี  จักบอกแกคนอ่ืนอยางนี้หรือ เราจักไมบอกแกคนอ่ืนเลย ก็เราถาม 
เนื่องดวยตนอยากจะรู  ทานเชื่อเราแลวตองปลอดภัย   จงบอกเถิด.   พญานาค  
ตอบวา  ทานขอรับ  กระผมบอกไมได  ไหวแลวก็ลาหลีกไป. แมในวันรุงข้ึน 
ชีเปลือยก็ถามอีก.  แมถึงอยางนั้น    พญานาคก็ไมยอมบอกดุจเดิม   ครั้นตอมา 
ในวันที่ ๓ ชเีปลือยจึงถามพญานาคผูมาน่ังอยูวา วันนี้เปนวันที่ ๓ เมื่อเราถาม 
ทําไมทานจึงไมบอก ?  พญานาคตอบวา    ทานขอรับ    เพราะกระผมกลัววา 
ทานจักบอกแกคนอ่ืน.  ชเีปลือยย้ําวา    เราจักไมบอกใคร    ทานปลอดภัยแน 
จงบอกเถิด.  พญานาคจึงกลาววา  ทานขอรับ  ถาเชนนั้น  ทานโปรดอยาบอก 
คนอ่ืนเลย   รับปฏิญญาแลว     จึงบอกวา    ทานขอรับ    พวกกระผมกลืนกิน 
กอนหินใหญเขาไว ทําตัวใหหนักนอนอยู  ในเวลาพวกครุฑมา  ก็ยื่นหนาออก 
แยกเข้ียวคอยจะขบครุฑ  พวกครุฑมาถึงก็จับศีรษะของพวกกระผมไว เมื่อมัน  
พยายามจะฉุดพวกกระผม    ซึ่งเปนเหมือนภาระหนักอ้ึงนอนอยูข้ึน   น้ํากท็วม 
ทับมัน   พวกมันก็ตายภายในน้ําน้ันเอง  ดวยเหตุนี้  พวกครุฑจึงพินาศไปเปน  
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จํานวนมาก  เมื่อพวกมันจะจับพวกกระผม  ทําไมจะตองจับที่ศีรษะ พวกครุฑ 
โง ๆ จะตองจับที่ขนดหาง  ทําใหพวกกระผมมีศีรษะหอยลงเบื้องตํ่า ใหสํารอก 
อาหารท่ีกลืนไวออกทางปาก   ทําตัวใหเบาแลวอาจจะจับไปได   พญานาค 
บอกเหตุเรนลับของตนแกชีเปลือยผูทุศีล  ดวยประการฉะน้ี.  
         ครั้นเมื่อพญานาค    ลากลับไปแลว    ตอมาพญาครุฑมาไหวกทัมพิย- 
อเจลกแลวถามวา  ทานขอรับ  ทานถามเหตุซอนเรนของพญานาคแลวหรือ ? 
ชีเปลือยตอบวา   เอออาวุโส   แลวบอกความตามท่ีพญานาคบอกแกตนน้ัน 
ทุกประการ.  พญาครุฑไดฟงเชนนั้นจึงคิดวา    พญานาคทํากรรมท่ีไมสมควร 
เสียแลว     ธรรมดาลูทางที่จะใหมวลญาติฉิบหาย     ไมควรบอกแกคนอ่ืนเลย 
ถึงทีเราแลว   วันนี้ควรท่ีเราจะตองทําลมกําลังสุบรรณ    จับปณฑรกนาคราชน้ี 
กอนทีเดียว.  พญาครุฑน้ันก็กระทําลมกําลังสุบรรณ   จับปณฑรกนาคราชทาง 
ขนดหางทําใหมีศีรษะหอยลง ทําใหสํารอกอาหารที่กลืนเขาไป แลวโผข้ึนบินไป 
ในอากาศ. ปณฑรกนาคราช  เมื่อตองหอยศีรษะลงในอากาศ ก็ปริเทวนาการวา 
เรานําทุกขมาใหแกตัวเองแท ๆ   กลาวคาถา   ความวา 
                ภยัเกิดจากตนเอง  ยอมตามถึงบุคคลผูไรปญญา 
         พูดพลอย ๆ  ไมปดบังความรู       ขาดความระมัดระวัง 
         ขาดความพินิจพิจารณา   เหมอืนครุฑตามถึงเราผูปณ- 
         ฑรกนาคราช  ฉะนัน้. 
                นรชนใดยินดีบอกมนตลึกลับท่ีตนควรจะรักษา 
         แกคนช่ัว  เพราะความหลง  ภัยยอมตามถึงนรชนนั้นผูมี  
         มนตอนัแพรงพรายแลวโดยพลัน   เหมือนครุฑตามถึง 
         เราผูปณฑรกนาคราช ฉะนั้น.  
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                มติรเทียมไมควรจะใหรูเหตุสําคัญอันลึกลับ ถึง 
         มิตรแทแตเปนคนโง    หรือมีปญญาแตประพฤติสิ่งท่ี 
         ไมเปนประโยชน   ก็ไมควรจะใหรูความลับเหมือนกัน. 
                เราไดถึงความคุนเคยกับชีเปลือย  ดวยเขาใจวา 
         สมณะน้ีโลกเขานับถือ     มีตนอบรมดีแลว     ไดบอก  
         เปดเผยความลับแกมัน จึงไดลวงเลยประโยชนรองไห 
         อยูดุจคนกําพรา  ฉะน้ัน.  
         ดูกอนพญาครุฑท่ีประเสริฐ   เมื่อกอนเรามวีาจา 
         ปกปด  ไมบอกความลับแกมัน แตก็ไมอาจระมัดระวัง 
         ได แทจริง ภัยไดมาถึงเราจากทางชีเปลือยนั้น   เราจึง 
         ไดลวงเลยประโยชนรองไหอยูดุจคนกําพรา  ฉะนั้น. 
                นรชนใดสําคัญวา   ผูนี้มใีจดี   บอกความลับกะ 
         คนสกุลทราม    นรชนนั้นเปนคนโงเขลา   ทรุดโทรมลง 
         โดยไมตองสงสัย   เพราะโทสาคติ ภยาคติ  หรือเพราะ 
         ฉันทาคติ. 
                ผูใดปากบอนนับเขาในพวกอสัตบุรุษ  ชอบกลาว 
         ถอยคําในท่ีประชุมชน   นักปราชญทั้งหลายเรียกผูนั้น 
         วา  ผูมปีากช่ัวราย  คลายอสรพิษ   ควรระมดัระวังคน 
         เชนนั้นเสียใหหางไกล. 
                เราไดละทิ้ง  ขาว น้ํา ผาแควนกาสี  และจุรณ- 
         จันทน     สตรีที่เจรญิใจดอกไมและเครื่องชโลมทาซึ่ง 
         เปนสวนกามารมณทั้งปวงไปหมดแลว ดูกอนพญาครุฑ  
         เราขอถึงทานเปนสรณะดวยชีวิต.   
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วิกิณณฺวาจ ไดแก  ผูมีวาจาแผไปแลว. 
บทวา  อนิคุยฺหมนฺต  ไดแก ผูมีความรูไมปกปด.  บทวา อสฺต  ไดแก 
ผูไมสามารถเพื่อจะรักษากายทวารเปนตนได.  บทวา อปริจกฺขิตาร  ความวา 
ผูไมสามารถท่ีจะตรวจตราใครครวญดูวา    ผูนี้จักสามารถ   หรอืจักไมสามารถ 
ที่จะรักษามนตที่เราบอกแลว.  บทวา ภย ตมนฺเวติ  ความวา ผูประกอบดวย 
องค   ๔  เหลาน้ี.  บทวา    อโพธ     ความวา  ภัยอันตนเองน่ันแหละกระทํา 
ยอมตามถึงบุคคลผูไรปญญา เหมือนพญาครุฑตามถึงเรา ผูชื่อปณฑรกนาคราช 
ฉะน้ัน.  บทวา  สสติ  หาสมาโน  ความวา  ผูใดยินดีบอกมนตลึกลับที่ตน 
ควรจะรักษา  แกคนชั่วผูไมสามารถจะรักษาได.  บทวา นานุมิตฺโต  ความวา 
พญาปณฑรกนาคราช    ปริเทวนาการวา  ผูใดเปนมิตรเพียงแตคอยคลอยตาม 
มิใชเปนมิตรดวยหทัย  ผูนั้นไมควรบอกเนื้อความอันเรนลับ. 
         บทวา  อสมฺพุทฺธ    ความวา  เปนคนโง  คือไมรู  อธิบายวา ไมมี 
ปญญา.  บทวา  สมฺพุทฺธ   ความวา เปนคนฉลาด  คือรู อธิบายวา มีปญญา. 
มีคําอธิบายดังน้ี    แมผูใดเปนมิตรมีใจดี   แมไมมีปญญาก็ตาม  และผูใดแมจะ 
มีปญญา   แตมีความประพฤติสิ่งไมเปนประโยชน   คือมีความประพฤติที่โนม 
เอียงไปในอนัตถะ  แมผูนั้นยอมไมควรจะใหรูความลับ.  บทวา  สมโณ   อย 
ความวา   พญานาคนั้นปริเทวนาการอยูวา    เราสาํคัญวา   ผูนี้เปนสมณะดวย 
โลกเขายกยองนับถือดวย    มีตนอันอบรมแลวดวย    จึงถึงความคุนเคยในมัน. 
บทวา    อกฺข ึ  แปลวา  บอกแลว.   บทวา  อตีตมตฺโถ  ความวา  บัดนี้เรา 
ขาดประโยชนแลว  คือ  เปนผูลวงเลยประโยชนแลว    ตองรองไหดุจคนกําพรา.  
บทวา ตสฺส  ความวา  แกอเจลกน้ัน. 
         พญานาคราชเรียกพญาครุฑวา  พรหม  พญาครุฑท่ีประเสริฐ.  
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         บทวา  สยเมตุ  ความวา  เราไมสามารถจะรักษาวาจาอันเรนลับ คือ 
เหตุอันลึกลับนี้ได.  บทวา  ตปฺปกฺขโต หิ ความวา  พญานาคปริเทวนาการ  
วา  บัดนี้ภัยมาถึงเราแลว จากทางฝายคือจากสํานักของชีเปลือยนั้น     เราขาด 
ประโยชนแลว   ตองรองไหดุจคนกําพราอยูอยางนี้.  บทวา   สหุท   ความวา 
คนใดสําคัญวา ผูนี้มีใจประสงคดีตอเรา. บทวา ทกฺุกุลีเน ไดแกผูเกิดในสกุลชั่ว 
คือสกุลตํ่า.  บทวา  โทสา  ความวา ผูใดบอกความลับ  เห็นปานน้ี  ดวยเหตุ 
มีโทสาคติเปนตนเหลาน้ี     ผูนั้นเปนคนโง   ตกตํ่า   หมุนไปถงึความเลวทราม 
ชื่อวาเส่ือมแลวแนนอน  โดยไมตองสงสัย.  บทวา  ติโรกฺขวาโจ  ผูใดชื่อวา 
มีวาจาไมปกปด    เพราะทําถอยคําท่ีตนประสงคจะพูดไวในภายนอก.     บทวา 
อสต  ปวิฏโ  ความวา   นับเขาในจํานวนอสัตบุรุษ    คือนับเนื่องในพวก 
อสัตบุรุษ. 
         บทวา  สงฺคตีสุ  มุทิเร  ความวา  ผูใดมีลักษณะอยางนี้  คือ  ไดยิน 
ความลับของคนอ่ืนแลว แพรงพรายในทามกลางประชุมชนวา สิ่งโนนคนโนนทํา 
คําน้ีคนโนนพูด  ดังนี้   นกัปราชญเรียกคนเชนนั้นวา  มีปากชั่ว   มีปากเหม็น 
คลายอสรพิษ    ควรระมัดระวังคนเชนนั้นแตไกล  ๆ    คือควรงด    ควรเวน 
คนนั้นเสียแตไกล ๆ ทีเดียว.  บทวา มาลุจฺฉาทนฺจ  ความวา  เราทอดท้ิง 
ทิพยมาลา    จตุคันธชาติและเครื่องชโลมทา.    บทวา     โอหาย    ความวา 
วันนี้เราละ คือ ทอดท้ิงกามารมณทั้งหมด    มีขาวทิพยเปนตนเหลาน้ีไปแลว. 
บทวา  สุปณฺณ   ปาณูปคตาว   ตยมฺหา  ความวา   ทานพญาครุฑท่ีเจริญ  
เราเขาถึงทานดวยชีวิต.  โปรดเปนที่พ่ึงแกพวกเราเถิด. 
         ปณฑรกนาคราช  มศีีรษะหอยลงในอากาศ    ปริเทวนาการดวยคาถา 
ทั้ง ๘ อยูอยางนี้.   พญาครุฑไดยินเสียงปริเทวนาการ   ของพญานาคราชน้ัน  
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จึงติเตียนพญานาคราชน้ันวา    ทานนาคราช    ทานบอกความลับของตนแก 
ชีเปลือยแลว   ทําไมบัดนี้จึงปริเทวนาการอยูเลา   แลวกลาวคาถา   ความวา 
                ดูกอนปณฑรกนาคราช บรรดาสัตวทั้ง ๓ จําพวก 
         คือ  สมณะ  ครุฑ  และนาค   ใครหนอควรจะไดรับ 
         คําติเตียนในโลกน้ี ที่จริง ตัวทานน่ันแหละควรจะไดรับ 
         ทานถูกครุฑจับเพราะเหตุไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    โกนีธ    ความวา    ในพวกเราท้ัง   ๓ 
มีอยู  ณ ที่นี ้  ใครเลา.   บทวา  อิธ   ในบทวา  อสฺมีธ   นี ้ เปนเพียงนิบาต 
ความก็วาในโลกนี.้  บทวา  ปาณภู  ไดแก  สัตวมีชวิีต. บทวา  อถวา   ตเวว 
ความวา  หรอืทานผูเดียว. 
         ในคาถาน้ีมีอธิบายดังน้ี   ในพวกเราท้ัง   ๓   อยาติเตียนชีเปลือยกอน 
เพ่ือชีเปลือยน้ันถามความลับดวยอุบาย    ทานอยาติเตียนแมสุบรรณ  เพราะ 
เราก็เปนขาศึกของทานโดยตรง. 
         บทวา   ปณฺฑรก    คหิโต   ความวา   สหายปณฑรกนาคราชเอย 
ทานลองคิดดูเถิดวา เราถูกครุฑจับเพราะอะไร  แลวก็ติเตียนตนแตเพียงผูเดียว 
เพราะเม่ือทานบอกความลับ  นับวาตนเอง  ทําความฉิบหายแกตนเอง. 
         ปณฑรกนาคราช  ไดฟงดังน้ัน   จึงกลาวคาถา  ความวา 
                ชีเปลือยนั้น    เปนผูมีอัตภาพอันเรายกยองวา 
         เปนสมณะ  เปนที่รักของเรา   ทั้งเปนผูอันเรายกยอง 
         ดวยใจจริง เราจึงบอกเปดเผยความลับแกมนั เราเปน 
         คนขาดประโยชนแลว   ตองรองไหอยู   ดุจคนกําพรา 
         ฉะนั้น.  
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         ลําดับนั้น   พญาครุฑไดกลาวคาถา  ๔   คาถา  ความวา 
                แทจริง     สัตวที่จะไมตายไมมีเลยในแผนดิน 
         ธรรมชาติเชนกับปญญาไมควรติเตียน  คนในโลกนี้ 
         ยอมบรรลุคุณวิเศษท่ียังไมได เพราะสัจจธรรม ปญญา 
         และทมะ.         
                มารดาบิดา  เปนยอดเยี่ยมแหงเผาพันธุ  คนท่ี 
         สามช่ือวามีความอนเุคราะหแกบตุรน้ัน ไมมีเลย เมื่อ 
         รังเกยีจวามนตจะแตก  ก็ไมควรบอกความลับสําคัญ 
         แมแกมารดาบิดาน้ัน. 
                เมือ่บุคคลรังเกียจวามนตจะแตก ก็ไมควรแพรง 
         พรายความลับท่ีสําคัญ แมแกบดิามารดา พ่ีสาว นอง 
         สาว พ่ีชาย นองชาย หรือแกสหาย  แกญาติฝายเดียว 
         กับตน. 
                ถาภรรยาสาวพูดไพเราะ  ถึงพรอมดวยบตุรธิดา 
         รูปและยศ   หอมลอมดวยหมูญาติ    จะพึงกลาวออน 
         วอนสามี ใหบอกความลับ  เมื่อรงัเกียจวามนตจะแตก   
         ไมควรแพรงพรายความลับสําคัญ    แมแกภรรยานั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อมโร  ความวา   ข้ึนชื่อวาสัตวที่จะไม 
ตาย  ไมมีเลย.  น   อักษรในบทวา   ปฺาวิธา   นตฺถิ     ทําการเชื่อมบท 
อธิบายวา   ชนิดของปญญามีอยู.   ทานกลาวอธิบายไวดังน้ี   ดกูอนนาคราช 
แมสัตวผูจะไมตาย  ไมมีในโลกเลย  ชนิดแหงปญญามีอยูแท  ชนิดแหงปญญา 
กลาวคือ สวนแหงปญญา  ของผูอ่ืนนั้น   ไมควรนินทา  เพราะเหตุชีวิตของตน.  
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         อีกอยางหนึ่ง  บทวา  ปฺาวิธา  ความวา  ธรรมชาติอ่ืนที่  ชื่อวา 
ไมควรนินทา   เชนกับปญญาไมมี    เหตุไรทานจึงนินทาชนิดแหงปญญาน้ัน. 
ปาฐะวา  เยส   ปน   ปฺาวิธป  น   นินฺทิตพฺพ   ดังน้ีก็มี  ความก็วา 
อน่ึง  แมชนดิแหงปญญาของคนเหลาใด   ไมควรนินทาชนิดแหงปญญา  ของ 
คนเหลาน้ันโดยตรงทีเดียว. 
         ในบทท้ังหลาย  มีอาทิวา  สจฺเจน  นี ้มีอธิบายวา คนในโลกน้ียอม 
ประมวลมา  คือนํามา ซึ่งคุณวิเศษ  กลาวคือสมาบัติ  ๘ มรรคผลและนิพพาน 
ที่ตนยังไมได  คือไดดวยยาก   ไดแกยงัคุณวิเศษนั้นใหสําเร็จ  ดวยวจีสัจจะ ๑ 
สุจริตธรรม  ๑  ธิติกลาวคือปญญา  ๑  อินทริยทมะ  การทรมานอินทรีย  ๑ 
เพราะฉะนั้น    ทานไมควรติเตียนชีเปลือย   จงติเตียนตัวเองผูเดียวเถิด   เพราะ 
ชีเปลือยเปนคนมีปญญา    เปนคนฉลาดในอุบาย    จึงหลอกถามความลับ  คือ 
มนตอันลึกลบั   ทานได. 
         บทวา  ปรมา  ความวา  มารดาบิดาท้ังสองน้ี   ชื่อวา เปนพงศพันธุ  
อันสูงสุดของเผาพันธุ.  บทวา   นาสฺส   ตติโย  ความวา  คนที่สามอ่ืนจาก 
มารดาบิดา   จะชื่อวาเอ้ือเอ็นดู    ยอมไมมีสําหรับบุคคลน้ัน  อธิบายวา  คน 
ฉลาดเมื่อรังเกียจวา  มนตจะแตก  ไมควรบอกความลับอันสําคัญ   แมแกมารดา 
บิดาท้ังสอง    ตัวทานเองกลับบอกความลับที่ตนมิไดบอกแกมารดาบิดา   แกช ี
เปลือย.  บทวา  สหายา  วา  ไดแก   มติรผูมีใจดี.  บทวา  สปกฺขา ไดแก 
ญาติขางฝายมารดาบิดา   ลุง   อา    นาหญิงเปนตน.     ดวยบทวา    เตสป 
นี้   พญาครุฑ  แสดงความวา  คนฉลาดไมควรบอกความลับ  แกญาติและมิตร 
แมเหลาน้ี   ทานสิกลับบอกแกชีเปลือย   ทานจงโกรธตนของตนเองเถิด. บทวา 
ภริยา  เจ  ความวา  ภรรยาสาวเจรจานารัก  ถึงพรอมดวยบุตรธิดา ถึงพรอม  
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ดวยรูปสมบัติ  และยศศักด์ิ   เห็นปานน้ี  หากพูดวา   ทานจงบอกความลับของ 
ทานแกเรา  ดังนี้  คนฉลาดก็ไมควรบอกแมแกภรรยานั้น. 
         พญาครุฑ  กลาวคําเปนคาถาตอไปอีก  ความวา 
                บคุคลไมควรเปดเผยความลับเลย    ควรรักษา 
         ความลบัน้ันไว   เหมือนรักษาขมุทรัพย  ความลับอัน 
         บุคคลอื่นรูเขาทําใหแพรงพราย  ไมดีเลย. 
                คนฉลาดไมควรขยายความลับแกสตร ีศัตรู คน 
         มุงอามสิ  และแกคนผูหมายลวงดวงใจ. 
                คนใดใหผูไมมคีวามคิดลวงรูความลับ ถึงแมเขา 
         จะเปนคนใชของตน   ก็จําตองอดกล้ันไว   เพราะกลัว 
         ความคิดจะแตก. 
                คนมีประมาณเทาใด รูความลับที่ปรึกษากันของ         
         บุรษุ     คนประมาณเทาน้ัน     ยอมขูใหบรุษุน้ันหวาด 
         กลัวได  เพราะเหตุนั้น   จึงไมควรขยายความลับ. 
                ในกลางวันก็ดี      กลางคืนกดี็   ควรพูดเปดเผย  
         ความลบัในท่ีสงัด           ไมควรเปลงวาจาใหเกินเวลา 
         เพราะคนท่ีคอยแอบฟง    ก็จะไดยินขอความท่ีปรึกษา  
         กัน    เพราะเหตุนั้น      ขอความท่ีปรึกษากนั   ก็จะถึง  
         ความแพรงพรายทันที. 
         คาถาท้ัง   ๕  คาถา    จักมีแจงในบัณฑิตปญหา  ๕  ขอ  
ในอุมมังคชาดก.  
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         พญาครุฑไดกลาวคาถา  ๒  คาถา  ถัดนั้นไป  ความวา 
                ผูมีความคิดอันลี้ลับในโลกนี้  ยอมปรากฏแกเรา 
         เปรียบเหมือนนครอันลวนแลว     ดวยเหล็กใหญโต   
         ไมมีประตู เจริญดวยเรือนโรง ลวนแตเหล็กประกอบ 
         ดวยคูอันขุดไวโดยรอบ  ฉะนั้น.  
                ดูกอนปณฑรกนาคราช ผูมีลิ้นชั่ว คนจําพวกใด 
         มีความคิดล้ีลับ   ตองไมพูดแพรงพราย    มั่นคงใน 
         ประโยชนของตน อมิตรท้ังหลายยอมเวนไกลจากคน 
         จําพวกน้ัน   ดุจคนผูรักชีวิต   เวนไกลจากหมูอสรพิษ 
         ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ภณฺฑสาล   ความวา   ถึงพรอมดวย 
เรือนโรง   มรีานตลาดเปนตน.  บทวา  สมนฺตขาตาปริขาอุเปต   ความวา 
ประกอบดวยคูอันขุดรายไวโดยรอบ.   บทวา   เอวมฺป   เม   ความวา   บุรุษ 
เหลาน้ัน    คือทุกจําพวกทีเดียว    ผูมีความลับในที่นี้    ยอมปรากฏแกเราแมฉัน 
นั้น.  ทานอธิบายความไววา  เครื่องอุปโภคของประชาชน ยอมอยูภายในนคร 
เหล็ก  อันไมมีประตูเขาออกเทาน้ัน    คนที่อยูภายใน  ก็ไมออกไปขางนอก คน 
ที่อยูขางนอก   ก็ไมเขาไปขางใน    ขาดการสัญจรไปมาติดตอกันฉันใด  บรุุษ 
ทั้งหลายผูมีความคิดลี้ลับ   ตองเปนฉันนั้น     คือใหความลับของตนจางหายไป 
ภายในใจของตนผูเดียว  ไมตองบอกแกคนอ่ืน. 
         บทวา  ทฬฺหา  สทตฺเถสุ   ความวา   เปนผูมั่งค่ังในประโยชนของ 
ตน.   พญาครุฑเรียก   ปณฑรกนาคราชวา   ทุชิวหฺา   ผูมีลิ้นชัว่.   บทวา 
พฺยวชนฺติ แปลวา  ยอมหลีกหางไกล.  บทวา  วา  ในบาทคาถาวา   อาสีวิสา  
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วาริว  สตฺตสงฺฆา  นี้   เปนเพียงนิบาต    อธิบายวา   ดุจชุมชนผูมุงจะมีชีวิต  
อยู   เวนไกลจากหมูสัตวราย    เหลาอสรพิษฉะน้ัน.   ทานกลาวคําอธิบายไววา 
ศัตรูยอมหลีกหางไกลจากคน  ผูมีความคิดลี้ลับเหลาน้ัน    ดุจเหลามนุษย  ผูมุง 
จะมีชีวิตอยู   ยอมเวนไกลจากหมูสัตวราย  เหลาอสรพิษฉะน้ัน   คือไมไดโอกาส 
ที่จะเขาใกล.    
         เมื่อพญาครุฑกลาวธรรมอยางนี้แลว     ปณฑรกนาคราชจึงกลาวคาถา 
ความวา 
                อเจลกชีเปลือย  ละเรือนออกบวช  มีศีรษะโลน 
         เท่ียวไปเพราะเหตุแหงอาหาร     เราไดขยายความลับ 
         แกมันซิหนอ       เราจึงเปนผูปราศจากประโยชนและ 
         ธรรม. 
                ดูกอนพญาครุฑ    บุคคลผูละสิ่งท่ียึดถือวาเปน 
         ของเราแลว มาประพฤติเปนนักบวช  มีการทําอยางไร 
         มีศีลอยางไร   ประพฤติพรตอยางไร   จึงจะชื่อวาเปน 
         สมณะ   สมณะนั้นมีการทําอยางไร   จึงจะเขาถึงแดน 
         สวรรค. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ฆาสเหตุ  ความวา  ชีเปลือยน้ันไมมี 
สิริ  เที่ยวแสวงหาของเค้ียว  ของฉัน    เพ่ือใหเต็มทอง.   บทวา  อปคตฺมหา 
ความวา   เราปราศจาก    คือเปนผูเสื่อมจากอรรถและธรรมแลว.    ครั้นพญา- 
นาคราชรูอุบายวิธีเปนสมณะของชีเปลือยแลว    เมื่อจะถามขอปฏิบัติของสมณะ 
จึงกลาวคําน้ีวา  กถกโร  ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา กิสีโล ความวา 
ประกอบดวยศีลอยางไร ?  
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         บทวา  เกน  วเตน  ความวา  สมณะชื่อวามีพรต    เพราะสมาทาน 
พรตอยางไร.  บทวา  สมโณ  จร   ความวา  ผูที่ประพฤติบรรพชาอยู  ตอง 
ละตัณหาที่ยึดถือวาเปนของเราแลว   อยางไร  จึงจะชื่อวาเปนสมณะผูลอยบาป 
แลว.  บทวา  สคฺค ความวา  สมณะนั้นตองทําอยางไร  จึงจะเขาถึงเทพนคร 
อันเลิศดวยดี. 
         พญาครุฑกลาวตอบเปนคาถา  ความวา 
                บคุคลผูละสิ่งท่ียึดถือวาเปนของเราแลว      มา 
         ประพฤติเปนนักบวช   ตองประกอบดวยความละอาย 
         ความอดกล้ัน  ความฝกตน  ความอดทน  ไมโกรธงาย 
         วาจาสอเสียด     จึงจะช่ือวาเปนสมณะ      สมณะนั้น  
         มีการกระทําอยางน้ี  จึงจะเขาถึงแดนสวรรค. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  หิรยิา  ความวา    แนะสหายนาคราช 
บุคคลผูประกอบดวยหิริโอตตัปปะ   อันเปนสมุฐานทั้งภายในภายนอก   ดวย 
อธิวาสนขันดี     กลาวคือความอดกลั้น     และประกอบดวยการฝกฝนทรมาน 
อินทรีย    มปีกติไมโกรธ    ละวาจาสอเสียด    และละตัณหากามารมณไดแลว 
ประพฤติบรรพชาอยู   ยอมชื่อวาเปนสมณะ  สมณะผูกระทําอยางนี้แหละ  เมื่อ 
กระทํากุศล  มีหิริเปนตนเหลาน้ี  ยอมเขาถึงสุคติสถานได. 
         ปณฑรกนาคราช    ไดฟงธรรมกถาของพญาครุฑน้ีแลว     เมื่อจะ 
ออนวอนขอชีวิต   จึงกลาวคาถา  ความวา 
                ขาแตพญาครุฑ      ขอทานจงปรากฏแกขาพเจา 
         เหมือนมารดาท่ีกกกอดลูกออนท่ีเกิดแตตน แผรางกาย 
         ทุกสวนสัดปกปอง      หรือดุจมารดาผูเอ็นดูบุตรฉะนั้น  
         เถิด.  
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         คาถาน้ัน   มีอธิบายดังน้ี   มารดาเห็นบุตรออนที่เกิดแตตัว    เกิดแลว 
ในสรีระของตน   แลวใหนอนในออมอกใหดื่มน้ํานม   แผเรือนรางทุกสวนเพื่อ 
ปกปองบุตรไว  คือมารดาไมไปจากบุตร   บุตรก็ไมไปจากมารดาฉันใด   ทาน 
จงปรากฏแกเรา  เหมือนฉันนั้นเถิด.   บทวา  ทิชินทฺ  ความวา  ขาแตราชา 
แหงทิชชาติ    แมทานก็จงโปรดเห็นแกเรา     โปรดใหชวิีตแกเรา     ดุจมารดา 
เอ้ือเอ็นดูบุตร  ดวยดวงหทัยอันออนโยนฉะนั้นเถิด. 
         ลําดับนั้น     พญาครุฑเมื่อจะใหชีวิตแกพญานาค   จึงกลาวคาถานอกน้ี  
ความวา 
                ดูกอนพญานาคราชผูมีลิ้นชั่ว   เอาเถอะ   ทาน 
         จงพนจากการถูกฆาในวันนี้   กบ็ุตรมี ๓ จําพวก  คือ 
         ศิษย  ๑ บุตรบุญธรรม  ๑ บุตรตัว  ๑ บุตรอื่นหามีไม 
         ทานยินดีจะเปนบุตรจําพวกไหนของเรา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   มจฺุจ   แปลวา  จงพน.   อีกอยางหน่ึง 
ปาฐะพระบาลีก็เปนอยางนี้แหละ.  บทวา  ทุชิวฺหา  ความวา  พญาครุฑเรียก 
พญานาคราชน้ันวา ทุชิวฺหา ผูมีลิ้นชั่ว.  อธิบายวา   ข้ึนชื่อบุตรที่ ๔  อ่ืนไมมี. 
บทวา    อนฺเตวาสี   ทินฺนโก    อตฺรโช   จ   ไดแก    บุตรผูเลาเรียนศิลปะ 
หรือฟงปญหาอยูในสํานัก. 
         บทวา   ทินฺนโก   ไดแก   บุตรที่คนอ่ืนยกใหวา    เด็กนี้จงเปนลูก 
ของทาน.    บทวา  รชสสฺุ   แปลวา  จงยินดี    ดวยบทวา  อฺตโร  นี ้
พญาครุฑแสดงความวา    ในบุตร  ๓  จําพวกนั้น    ทานจงเถิดเปนอันเตวาสี 
บุตรอยางหน่ึงของเรา.  ก็แหละครั้นพญาครุฑกลาวอยางนี้แลว   ก็ลงจากอากาศ 
วางพญานาคราชลงที่แผนดิน.  
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พระบรมศาสดา  เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน    ไดตรัสพระคาถา 
๒  คาถา  ความวา 
                พญาครุฑจอมทิชชาติ    กลาวอยางน้ีแลว    ก็โผ 
         ลงจับท่ีแผนดิน      แลวปลอยพญานาคไปดวยกลาววา 
         วันนี้   ทานรอดพนลวงสรรพภัยแลว       จงเปนผูอันเรา 
         คุมครองแลว  ทั้งทางบกท้ังนํ้า.                     
                หมอผูฉลาดเปนที่พ่ึงของคนไขไดฉันใด หวงนํ้า 
         อันเย็น   เปนที่พ่ึงของคนหิวระหายไดฉันใด    สถาน 
         ที่พักเปนที่พ่ึงของคนเดินทางไดฉันใด     เราก็จะเปน 
         ที่พ่ึงของทาน  ฉันนั้น.         
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อิจเฺจว  วากฺย  ความวา   พญาครุฑ 
ครั้นกลาวคําอยางนี้   ดวยประการฉะนี้แลว   ก็ปลดปลอยนาคราชนั้น.   บทวา 
ภุมฺย  ความวา  พญาครุฑน้ัน   ก็ประดษิฐานบนพ้ืนภูมิภาค   แมดวยตนเอง 
ปลอบโยนพญานาคราชผูมีลิ้นชั่ว  พลางกลาววา  วันนี้ทานรอดพนแลว   นบั 
แตวันนี้ไป   ทานลวงพนภัยทั้งปวง   จงเปนผูที่เราคุมครองรักษา  ทั้งทางบก 
ทางน้ําเถิด.  บทวา  อาตงฺกิน  แปลวา  ของคนไข.    บทวา  เอวมปฺ  เต  
ความวา เราจะเปนที่พ่ึงของทาน (ดุจหมอผูฉลาด  เปนที่พ่ึงของคนไขเปนตน) 
ฉะน้ัน. 
         พญาครุฑปลอยนาคราชไปวา  ทานจงไปเถิด.  นาคราชนั้นก็เขาไปสู 
นาคพิภพ.  ฝายพญาครุฑกลับไปสูบรรณพิภพ  แลวคิดวา  ปณฑรกนาคราช 
เราไดทําการสบถ  ใหเชื่อปลอยไปแลว   จะมีดวงใจตอเราเชนไรหนอ   เราจัก 
ทดลองดู  แลวไปยังนาคพิภพ  ไดทําลมแหงครุฑ.  พญานาคราชเห็นเชนนั้น  
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สําคัญวา   พญาครุฑจักมาจับเรา   จึงเนรมิตอัตภาพยาวประมาณพันวา   กลนื 
กอนหินและทรายเขาไวในตัวหนัก      นอนแผพังพานไวยอดขนดจดหางลง 
เบื้องตํ่า  ทําอาการประหน่ึงวา  มุงจะขบพญาครุฑ.   พญาครุฑเห็นอาการเชน 
นั้น    จึงกลาวคาถานอกน้ี  ความวา 
                แนะทานผูชลามพุชชาติ     ทานแยกเขีย้วจะขบ 
         มองดูดังจะทํากับศัตรูผูอัณฑชชาติ   ภัยของทานมีมา 
         จากไหนกัน. 
         พญานาคราชไดฟงดังน้ัน    จึงกลาวคาถา ๓ คาถา  ความวา 
                บคุคลพึงรังเกียจในศัตรูทีเดียว   แมในมิตรก็ไม 
         ควรไววางใจ  ภัยเกดิขึ้นไดจากท่ีที่ไมมีภัย   มิตรยอม 
         ตัดโคนรากไดแทจริง. 
                จะพึงไววางใจในบุคคล  ที่ทาํการทะเลาะกันมา 
         แลวอยางไรไดเลา   ผูใดดํารงอยูไดดวยการเตรียมตัว 
         เปนนิตย  ผูนั้นยอมไมยินดีกับศัตรูของตน. 
                บคุคลพึงทําใหเปนที่ไววางใจของคนอืน่  แตไม 
         ควรจะวางใจคนอื่นจนเกินไป     ตนเองอยาใหคนอื่น 
         รังเกียจได  แตควรรังเกียจเขา  วิญูชนพึงพากเพียร 
         ไปดวยอาการที่ฝายปรปกษจะรูไมได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อภยา  ความวา  ภัยบังเกิดข้ึนจากมิตร 
อันนาจะเปนที่ต้ังแหงความปลอดภัย    ยอมตัดกนโคนราก     กลาวคือชีวิตได 
แทจริง.  บทวา  ตฺยมฺหิ  เทากับ  ตสฺมึ  ไดแก ในบคุคลน้ัน. บทวา เยนาสิ 
ไดแก บุคคลท่ีเคยกระทําการทะเลาะกันมาแลว.  บทวา นิจฺจยตฺเตน แปลวา  
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ดวยการเตรียมตัวเปนนิตย.  บทวา โส  ทิสพฺภิ  น  รชฺชติ  ความวา  ผูใด 
ต้ังม่ัน    ดวยการระมัดระวังเปนนิตย  ผูนั้นยอมไมยินดี  ดวยอํานาจความคุนเคย 
กับศัตรูของตน  แตนัน    กิจท่ีควรทําตามประสงคของศัตรูเหลาน้ัน   ก็มีไมได. 
บทวา  วิสฺสาสเย  ความวา   บุคคลควรใหผูอ่ืนวางใจไดในตน    แตตนเอง 
ไมควรวางใจเขา    ตนอันผูอ่ืนเขาไมระแวงแลว     ตนตองระแวงเขา.     บทวา 
ภาว  ปโร  ความวา  บัณฑิตจะพยายามดวยวิธีใด ๆ ก็หาทราบภาวะ (ความ 
ประสงค)  ของฝายปรปกษไดดวยวิธีนั้น  ๆ ไม  เพราะฉะนั้น    บัณฑิตควรทํา 
ความพยายามเรื่อยไป. ทีก่ลาวมาน้ีเปนอธิบายของพญานาคราช.  ครั้นสองสัตว 
(คือพญาครุฑ    และพญานาคราช)    เจรจากันอยางนี้แลว     กส็มัครสโมสร 
รื่นเริง  บันเทิงกัน   พากนัไปยังอาศรมชีเปลือย. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะประกาศความน้ัน    จึงตรัสพระคาถาวา 
                สตัวทั้งสอง  มีเพศพรรณดังเทวดา สุขุมาลชาติ 
         เชนเดียวกัน    อาจผจญไดดี       มีบุญบารมไีดทําไว 
         เคลาคลึงกันไปราวกะวา  มาเทียมรถ  พากันเขาไปหา 
         กรัมปยอเจลก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สมา  ความวา   สัตวทั้งสองมี 
ทรวดทรงสัณฐาณ  ทัดเทียมกัน.  บทวา  สุชยา  ความวา  มีวัยเปนสุข   คือ 
บริสุทธิ์.  ปาฐะพระบาลีก็อยางเดียวกันนี้เหมือนกัน.   บทวา  ปฺุกฺขนฺธา 
ความวา  ราวกะวากองบุญ   เพราะมีกุศลอันกระทําไวแลว.  บทวา  มิสฺสภีูตา 
ความวา สัตวทั้งสองจับมือกันและกัน  เขาถึงความเคลาคลึงกันดวยกาย.  บทวา 
อสฺสวาหาว  นาคา    ความวา  เปนบุรุษผูประเสริฐ  คลายกับอัสดรสองตัว 
เทียมที่แอกนํารถไป  เขาไปยังอาศรมของชีเปลือยนั้น.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 486 

         ครั้นไปถึงแลว    พญาครุฑคิดวา    พญานาคน้ีคงจักไมใหชีวิตแก 
ชีเปลือย   เราก็จักไมไหวมันผูทุศีล.   พญาครุฑจึงยืนอยูขางนอก   ปลอยให 
พญานาคเขาไปยังสํานักชีเปลือยแตผูเดียว. 
         พระบรมศาสดาทรงหมายเหตุนั้น   จึงตรัสพระคาถานอกน้ี   ความวา 
                ลําดับน้ัน      ปณฑรกนาคราชเขาไปหาชีเปลือย 
         แตลําพังตนเทาน้ัน    แลวไดกลาววา  วันนีเ้รารอดพน 
         ความตาย  ลวงภัยท้ังปวงแลว    คงไมเปนที่รักท่ีพอใจ 
         ทานเสียเลยเปนแน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  ปยมฺหา  ความวา  ปณฑรกนาคราช 
กลาวบริภาษวา  เฮย  !   ชเีปลือยทุศีล    ชอบพูดเท็จ    เราคงไมเปนที่รักใคร 
พึงใจของทานเลยนะ. 
         ลําดับนั้น  ชีเปลือยจึงกลาวคาถานอกน้ี  ความวา 
                พญาครุฑเปนท่ีรักของเรายิ่งกวาปณฑรกนาคราช  
         อยางแทจริง     โดยไมตองสงสัย     เรามีความรักใครใน 
         พญาครุฑ    ทั้งท่ีรูก็ไดกระทํากรรมอันลามก     ไมใชทํา 
         เพราะความลุมหลงเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปณฑฺรเกน  ความวา   พญาครุฑน้ัน  
เปนผูที่เรารักกวาทานปณฑรกนาคราช    ขอน้ีเปนความจริง.    บทวา    โส 
ความวา เราน้ันเปนผูลําเอียงเพราะรักพญาครุฑน้ัน  จึงไดกระทําบาปกรรมนั้น 
ทั้งท่ีรู  ใชจะทําเพราะโมหาคติก็หามิได. 
         พญานาคราชไดฟงดังน้ันแลว   ไดกลาวคาถาสองคาถา  ความวา 
                ความถือวา   สิ่งนี้เปนที่รักของเรา   หรือสิ่งน้ี 
         ไมเปนที่รักของเรา  ดังน้ี  ยอมไมมีแกบรรพชิต   ผู  
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         พิจารณาเห็นโลกนี้และโลกหนา     ก็ทานเปนคนไม 
         สํารวม แตประพฤติลวงโลก ดวยเพศของผูสํารวมดี. 
                ทานไมเปนอริยะ แตปลอมตัวเปนอริยะ  ไมใช 
         คนสํารวม   แตทําคลายคนสํารวม  ทานเปนคนชาติ 
         เลวทราม  ไมใชคนประเสริฐ   ไดประพฤติบาปทุจริต 
         เปนอันมาก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น  เม  ความวา  แนะทานชีเปลือยทุศีล 
นกัพูดเท็จผูเจริญ    ความจริงสําหรับบรรพชิต     ผูเล็งเห็นโลกนี้และโลกหนา 
ยอมไมถือวา  สิ่งนี้เปนที่รักของเรา  สิ่งนี้ไมเปนที่รักของเราเลย   แตทานเปน 
คนไมสํารวม ประพฤติลวงโลกน้ี ดวยเพศบรรพชติของผูมีศีลสํารวมดี.  บทวา 
อริยาวกาโสสิ ความวา มิใชอริยะ ก็ปลอมตัวเปนอริยะ.  บทวา อสฺโต 
ความวา มิใชเปนผูสํารวมดวยกายเปนตน.  บทวา   กณฺหาภิชาติโก  ความวา 
เปนคนมีสภาพเลวทราม.  บทวา  อนรยิรูโป  ความวา   ขาดหิริความละอาย 
ตอบาป.  บทวา  อจริ  ไดแก  ไดกระทํา  (บาปทุจริตมากมาย). 
         ครั้นปณฑรกนาคราช    ติเตียนชีเปลือยอยางนี้แลว   เมื่อจะสาปแชง 
จึงกลาวคาถาน้ี   ความวา 
                แนะเจาคนเลวทราม        เจาประทุษรายตอผูไม 
         ประทษุราย ทั้งเปนคนสอเสียด ดวยคําสัตยนี้ ขอศีรษะ 
         ของเจาจงแตกออกเปนเจ็ดเสี่ยง. 
         คาถาน้ัน    มีอธิบายวา  เฮย ! เจาคนเลวทราม  ดวยอันกลาวคําสัตย 
นี้วา  เจาเปนคนมักประทุษรายตอมิตร   ผูไมประทุษราย   ทั้งเปนคนสอเสียด 
ดวย   ขอศีรษะของเจา   จงแตกออกเปนเจ็ดภาค.  
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เมื่อพญานาคราชสาปแชงอยูอยางนี้    ศีรษะของชีเปลือย   ก็แตกออก 
เปนเจ็ดภาค.   พ้ืนแผนดินตรงท่ีชีเปลือยน่ังอยูนั่นเอง  ก็ไดแยกออกเปนชอง. 
ชีเปลือยน้ันเขาสูแผนดิน บังเกิดในอเวจีมหานรก.  พญานาคราชและพญาครุฑ 
ทั้งสอง  ก็ไดไปยังพิภพของตน ๆ  ตามเดิม. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะประกาศความท่ีชีเปลือยน้ันถูกแผนดินสูบ  จึง 
ตรัสพระคาถาสุดทาย  ความวา 
                เพราะเหตุนั้นแล     บุคคลไมพึงประทุษรายตอ 
         มิตร  เพราะผูประทุษรายมิตร  เปนคนเลวทรามที่สุด 
         จะหาคนอื่นที่เลวกวาเปนไมมี     ชีเปลือยถูกอสรพิษ 
         กําจัดแลวในแผนดิน  ทั้งท่ีไดปฏิญญาวา  เรามีสังวร 
         ก็ไดถูกทําลายลง  ดวยคําของพญานาคราช. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ตสมฺา    ความวา   เพราะเหตุที่ผลแหง 
กรรม  คือการประทุษรายมิตร  เปนของเผ็ดรอน.    บทวา   อาสิตฺตสตฺโต 
ความวา  ชีเปลือยถูกอสรพิษกําจัดแลว.   บทวา  อินฺทสฺส  ความวา  ดวยคํา 
ของพญานาคราช.  บทวา   สวโร   ความวา   อาชีวกผูปรากฏดวยปฏิญญาวา 
เราเปนผูต้ังอยูในสังวร  กไ็ดถูกทําลายลง. 
         พระบรมศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแลว     ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใชแตในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในชาติกอน พระเทวทัต  
ก็กระทํามุสาวาทจนถูกแผนดินสูบ   แลวทรงประชุมชาดกวา ชีเปลือยไดมา 
เปนพระเทวทัต     นาคราชไดมาเปนพระสารีบุตร    สวนสบุรรณราช 
ไดมาเปนเราผูตถาคต  ฉะนี้แล. 
                             จบอรรถกถาปณฑรกชาดก  
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                     ๙.  สัมพลุาชาดก 
  
      วาดวยความซ่ือสัตย  ของพระนางสัมพุลาชาดก 
 
                [๒๔๐๖]  ดูกอนแมนาง    ผูมีชวงขาอันอวบอัด 
         เธอเปนใครมายืนส่ันอยูผูเดียวท่ีลําธาร  ดูกอนแมนาง 
         ผูมีลําตัวอันนาเลาโลมดวยมือ  เราขอถาม เธอจงบอก 
         ชื่อ และเผาพันธุแกเรา. 
                ดูกอนแมนาง  ผูมีเอวอันกลมกลึง  ทานเปนใคร 
         หรือวาเปนลูกเมียของใคร      เปนผูมีรางอันสะคราญ  
         ทําปาเปนที่อยูอาศัยแหงสีหะ    และเสือโครง    ใหนา 
         รื่นรมยสวางไสวอยู    ดูกอนนางผูเจริญ     เราคืออสูร 
         ตนหน่ึงขอไหวทาน   ขอความนอบนอมจงมีแกทาน. 
                [๒๔๐๗]  คนท้ังหลายรูจักโอรสของพระเจากาสี  
         มีนามวา   โสตถิเสนกุมาร   เราชื่อสัมพุลา   เปนชายา 
         ของโสตถิเสนกุมารนั้น   ดูกอนอสูร    ทานจงรูอยางน้ี 
         ดูกอนทานผูเจริญ  เราชื่อสัมพุลาขอไหวทาน ขอความ 
         นอบนอมจงมีแกทาน. 
                ดูกอนทานผูเจริญ  พระโอรสของพระเจาวิเทห-  
         ราช  เดือดรอนอยูในปา  เรามาพยาบาลพระองคผูถูก  
         โรคเบยีดเบียนอยูตัวตอตัว. 
                อนึ่ง    เราเท่ียวแสวงหา   รวงผ้ึง   และเนื้อมฤค 
         เราหาอาหารอยางใดไป  พระสวามีของเรา   ก็ไดเสวย  
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         อาหารอยางน้ัน วันนี้เมื่อไมไดอาหาร เธอคงจะหิวโหย 
         เปนแน. 
                [๒๔๐๘]  ดูกอนนางสัมพุลา  เธอจักทําอะไรได 
         กับราชบุตรผูเดือดรอน   อมโรคอยูปา    เราจะเปน 
         ภัสดาของเธอเอง. 
                ดูกอนอสูรผูเจริญ     รูปรางของเราผูอาดูรดวย 
         ความโศก   เปนอัตภาพยากไร   จะงดงามอะไร  ขอ- 
         ทานจงแสวงหาหญิงอื่นที่มีรูปรางงามกวาเราเถิด. 
                มาเถิดเธอ  เชิญขึ้นมายังภูเขาน้ี  เธอจงเปนใหญ 
         กวาภรรยา  ๔๐๐  คนของเรา  จะสําเร็จความประสงค  
         ทุกอยาง. 
                ดูกอนนองนางผูมีผิวพรรณเปลงปลั่งดังดวงดาว 
         เจาจักไดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแนนอน     สิ่งของท้ังหมดของพี ่
         หาไดงาย  เชิญเจามาอภิรมยกับเราในวันนี้เถิด. 
                ดูกอนนองนางสัมพุลา หากเจาไมยอมเปนมเหสี  
         ของเรา   ชะรอยเจาจักตองเปนภักษาหารของเรา   ใน 
         เวลาเชาพรุงน้ี  เปนแนนอน. 
                ครัน้อสูรผูมีชฎาเจ็ดช้ัน  หยาบชา  เขี้ยวออกนอก 
         ปาก   กินคนเปนอาหาร  ไดจับแขนนางสัมพุลา  ผูมอง 
         ไมเห็นท่ีพ่ึงในปา. 
                นางสัมพุลา ถูกปศาจผูหยาบชา มุงอามสิคุกคาม 
         แลว   ตองตกอยูในอํานาจของศัตรู    เศราโศกถึงพระ- 
         สวามีเทาน้ันรําพันวา  
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                ถึงยักษจะเค้ียวกินเราเสีย  เราก็ไมมีความทุกข 
         ทุกขอยูแตวา  พระหฤทัยของทลูกระหมอมของเราจัก  
         เคลือบแคลงเปนอยางอ่ืนไป. 
                เทพยเจาท้ังหลายคงจะไมมีอยูแนนอน ทาวโลก- 
         บาลก็คงไมมีในโลกนี้เปนแน        เมื่อยกัษผูไมสํารวม 
         ทําดวยอาการหยาบชา จะหาผูชวยหามปองกันไมมีเลย. 
                [๒๔๑๐]  หญิงนี้มียศประเสริฐกวาหญิงท้ังหลาย 
         สงบเสงี่ยมเรียบรอย   มีเดชฟุงเฟองดุจไฟ  แนะรากษส 
         ถาเจาจะกินนาง      ศีรษะของเจาจะแตกออกเจ็ดเสี่ยง 
         เจาอยาทําใหนางเดือครอน จงปลอยนางไปเสีย  เพราะ 
         นางเปนหญิงปฏิบัติสามี. 
                [๒๔๑๐]  พระนางสัมพุลาน้ัน    หลุดพนแลวจาก  
         ยักษกนิคน   กลับมาสูอาศรม   ดุจแมนกมีลกูออนเปน 
         อันตราย    บินมายังรัง    หรือดุจแมโคนมมายังท่ีอยูอัน 
         วางเปลา  จากลูกนอย  ฉะนั้น. 
                พระนางสัมพุลาราชบุตรีผูมียศ    เมื่อไมเห็นพระ 
         สวามี   ผูเปนที่พ่ึงของตนในปา   ก็มีดวงพระเนตรพรา 
         ดวยความรอน  ทรงร่ําไหอยู ณ ที่นั้น. 
                เมือ่ไมพบพระราชสวามี  พระนางก็ออนวอนไหว 
         สมณพราหมณ และฤๅษีทั้งหลาย ผูสมบรูณดวยจรณะ 
         วา  ดิฉนัขอถึงทานท้ังหลายเปนที่พ่ึง.  
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                เมือ่ไมพบพระราชสวามี    พระนางก็วอนไหว 
         ราชสีห   เสือโครง   และหมูมฤคเหลาอ่ืน   ในปาวา 
         ดิฉันขอถึงทานท้ังหลายวาเปนที่พึง. 
                เมือ่ไมพบพระราชสวามี    พระนางก็วอนไหว 
         เทพยเจา  อันเนาสถิตอยูที่กอหญาลดาชาติ  และที่ 
         เนาอยู ณ ภูเขาราวไพร ตลอดถึงดวงดาวในอากาศวา 
         ดิฉันขอถึงทานท้ังหลาย  เปนทีพ่ึ่ง. 
                เมือ่ไมพบพระราชสวามี    พระนางก็วอนไหว 
         เทพยเจา ผูมีวรรณะเสมอดอกราชพฤกษ ผูยังดวงดาว 
         ใหรุงเรอืง  งามในราตรีวา  ดิฉันขอถึงทานเปนที่พ่ึง. 
                เมือ่ไมพบพระราชสวามี     พระนางก็วอนไหว 
         เทพยเจา  อันเนาสถิตอยู ณ แมน้ําคงคา  ชื่อภาคีรถี  
         อันเปนที่รับรองแมน้ําอ่ืนวา  ดิฉนัขอถึงทานเปนที่พ่ึง. 
                เมือ่ไมพบพระราชสวามี   พระนางก็วอนไหว 
         เทพยเจาผูเนาสถิตอยู ณ ขุนเขาหิมวันต อันลวนแลว 
         ไปดวยหินวา  ดิฉันขอถึงทานเปนที่พ่ึง. 
                [๒๔๑๑]  ดูกอนพระราชบุตรีผูมียศ   เธอมาเสีย 
         จนคํ่าทีเดียวหนอ   วันนี้เธอมากับใครเลา   ใครหนอ 
         เปนที่รักของเธอยิ่งกวาเรา. 
                [๒๔๑๒]  หมอมฉันถูกศัตรูมันจับไว   ไดกลาว 
         คําน้ีวา    ถึงยักษจะกินเราเสีย    เราก็ไมมีความทุกข 
         ทุกขอยูแตวา พระหฤทัยของทูลกระหมอมของเราจะ 
         เคลือบแคลงเปนอยางอ่ืนไป.  
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                [๒๔๑๓]  ความสัตยยากท่ีจะหาได  ในหญิงโจร 
         ผูมีเลหเหลี่ยมมากมาย ความเปนไปของหญิงท้ังหลาย 
         รูไดยาก   เหมือนความเปนไปแหงปลาในนํ้าฉะน้ัน. 
                [๒๔๑๔]  ขอความสัตยที่หมอมฉันมิไดเคยรัก 
         บุรษุอืน่   ยิ่งกวาทูลกระหมอม   เปนความจริง    ดวย 
         อํานาจสัจจวาจาน้ี ขอพยาธิของทูลกระหมอมจงระงับ 
         ดับหาย. 
                [๒๔๑๕]  แนะนางผูเจริญ   กุญชรสูงใหญ   ม ี
         มากมายถึง ๗๐๐ มีพลโยธาถืออาวุธขี่ประจําคอยพิทักษ  
         รักษาอยูทั้งกลางวันและกลางคืน และพลโยธาที่ถือธนู 
         ก็มีถึง ๑,๖๐๐ พิทักษรักษาอยู  เธอเห็นศัตรูชนิดไหน. 
                [๒๔๑๖]  ขาแตพระราชบิดา   เมื่อกอนพระลูก  
         เจา ทรงประพฤติแกหมอมฉันอยางไร เด๋ียวน้ีหาเปน 
         อยางน้ันไม     เพราะไดทรงเห็นสนมนารีผูประดับตก- 
         แตง   มผิีวพรรณดุจเกสรบัว   รุนกําดัด   เสียงไพเราะ 
         ดังเสียงหงส. 
                ขาแตพระราชบิดา สนมนารีเหลาน้ัน ทรงเครื่อง 
         ประดับลวนทองคํา  มีเรอืนรางเฉิดโฉม   ประดับดวย 
         เครื่องอลังการ   นานาชนิด    เพริศพริ้งดังสาวสวรรค  
         เปนที่โปรดปรานของพระเจาโสตถิเสน   ลวนมีทรวด- 
         ทรงหาที่ติมิได  เปนขัตติยกัญญาพากันปรนปรือพระ- 
         โอรสราชเจาน้ันอยู.  
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                ขาแตพระราชบิดา    ถาหากพระโอรสราชเจา 
         ทรงยกยองหมอมฉนั ดังท่ีหมอมฉัน เคยเทีย่วแสวงหา 
         ผลาผลในปา  มาเลี้ยงดูพระราชสวามีในกาลกอนอีก 
         และจะไมทรงดูหมิน่หมอมฉันไซร   จะประเสริฐกวา 
         ราชสมบัติในพระนครพาราณสีนี้. 
                หญิงใดอยูในเรือน  อันมขีาวนํ้าไพบูลย  ตกแตง 
         ไวเรียบรอย    มีเครื่องอาภรณอันวิจิตรประดับประดา 
         แมจะเปนผูถึงพรอมดวยคุณสมบัติทุกอยาง แตไมเปน 
         ที่รักของสามี   คอยแตประหัตประหาร  ความตายของ 
         หญิงน้ันประเสริฐกวา  การอยูครองเรือน. 
                ถาแมหญิงใด   เปนหญิงเข็ญใจไรเครื่องประดับ  
         มีเส่ือราํแพนเปนที่นอน แตเปนที่รักของสามี หญิงน้ัน  
         ประเสริฐเสียกวา   หญิงผูเพรียบพรอมดวยคุณสมบัติ 
         ทุกอยาง  แตไมเปนที่รักของสามี. 
                [๒๔๑๗]  ภรรยาผูเกื้อกลูตอสามี   เปนหญิงหา 
         ไดแสนยาก  สามีผูเกื้อกูลตอภรรยา   ก็หาไดแสนยาก 
         ดูกอนเจาผูจอมชน  มเหสีของเจา เปนผูเกื้อกูลเจาดวย 
         มีศีลดวย  เพราะฉะน้ัน  เจาจงประพฤติธรรม  ตอนาง 
         สัมพุลา. 
                [๒๔๑๘]  ดูกอนนองนางสัมพุลาผูเจริญ ถาเจา 
         ไดโภคสมบัติอันไพบูลยแลว    แตถูกความหึงหวง 
         ครอบงํา จนจะถึงซ่ึงมรณะไซร  พ่ีและนางราชกัญญา 
         เหลาน้ีทั้งหมดจะทําตามถอยคําของเจา. 
                              จบสัมพุลาชาดกที่   ๙  
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                 อรรถกถาสัมพุลาชาดก  

 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระ 
ปรารภพระนางมัลลิการาชเทวี     ตรสัพระธรรมเทศนานี้    มคํีาเริ่มตนวา 
กา  เวธมานา  ดังนี้. 
         เรื่อง    (ปจจุบัน)    ขาพเจาพรรณนาไวแลวอยางพิสดารในกุมมาส- 
ปณฑิกชาดก  ก็พระนางมัลลิกานั้น    ดวยอานุภาพแหงการถวายขนมกุมมาส 
แดพระตถาคตเจา ๓ กอน ไดถึงความเปนพระอัครมเหสี ของพระเจาปเสน- 
ทิโกศล   ในวันนั้นทีเดียว  ถึงพรอมดวยกัลยาณธรรม ๕ ประการ มีต่ืนกอน 
เปนตน    ถึงพรอมดวยญาณความรู   เปนอุปฏฐายิกาแหงพระพุทธเจา   เคารพ 
ตอพระสวามี  ดังเทพยดา  นั้นไดปรากฏไปทั่วพระนคร  อยูมาวันหน่ึง  ภิกษุ 
ทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา อาวุโสท้ังหลาย ขาววา พระนางมัลลิกาเทวี 
เปนผูสมบูรณดวยวัตร    ทรงเคารพตอพระสวามี    ดุจเทพยดา    พระศาสดา 
เสด็จมาตรัสถามวา   ภิกษุทั้งหลาย    บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่อง 
อะไร  เมื่อภิภษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว  ตรัสวา ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ใชแตในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได แมในชาติกอน พระนางมัลลิกานี้   ก็ทรงเคารพ 
พระสวามี  ดุจเทพยดาเหมือนกัน  แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล    โอรสของพระเจาพรหมทัตในพระนครพาราณสี   ทรง 
พระนามวา โสตถิเสนกุมาร พระราชาทรงสถาปนาพระราชโอรส  ผูเจริญวัย 
แลวน้ันไวในตําแหนงอุปราช.    พระอัครมเหสี  ของโสตถิเสนกุมารน้ัน พระ 
นามวาสัมพุลา   มีพระรปูโฉมงดงาม   เพรียบพรอมไปดวยสรีระอินทรียเปลง 
ปลั่ง  ปรากฏเหมือนเปลวประทีปโพลงอยู ในที่สงัดลม ในเวลาตอมา โรคเรื้อน  
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เกิดข้ึนในสรีระของโสตถิเสนกุมาร  พวกแพทย  ไมสามารถจะเยียวยารักษาได 
เมื่อโรคเรื้อนแตกออก  พระราชกุมาร  ก็เปนผูอันประชาชนพึงรังเกียจถึงความ 
เดือดรอน   ดําริวา   ราชสมบัติจะมีประโยชนอะไรแกเรา     เราจักไปตายอยาง 
อนาถาในปา     แลวกราบทูลพระราชบิดาใหทรงทราบ    ละท้ิงตําหนักฝายใน 
เสด็จออกไปแลว     พระนางสัมพุลาอัครมเหสี     แมอันพระราชกุมารใหกลับ 
ดวยอุบายเปนอันมาก    ก็ไมยอมกลบัถายเดียว  ทูลวา  หมอมฉันจักไปปฏิบัติ 
ฝาพระบาทผูพระสวามีในปา  แลวตามเสด็จไปดวย  พระราชกมุารเขาไปยังปา 
แลว   สรางบรรณศาลาข้ึน    อยูอาศัยในประเทศอันสมบูรณ    ดวยมูลผลาผล 
รมเงา  น้ําทําอันหาไดงาย  ราชธิดาผูชายา    ก็ทรงปฏิบัติบํารุงพระราชกุมาร. 
พระนางปรนนิบัติอยางไร ?  คือ  พระนาง  ต่ืนแตเชา   แลวกวาดอาศรมบท 
ตักน้ําใช   น้าํฉัน    เขาไปต้ังไว   นอมไมสีพระทนต   และนํ้าบวนพระโอษฐ 
เขาไปถวาย   ครั้นบวนพระโอษฐแลว     ก็บดยาทาแผลของพระสวามี     แลว 
ใหเสวยผลาผลมีรสหวานอรอย  เมื่อพระสวามี  บวนพระโอษฐ  ลางพระหัตถ 
แลว   ทูลวา   ขาแตพระสวามี    ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ    ขอเสด็จท่ีโปรด 
อยามีความประมาท ถวายบังคมแลว ถือกระเชา เสียม และขอสอย เขาปา แสวง 
หาผลาผล    นําผลไมมาเก็บไวที่ขางหนึ่ง     แลวเอาหมอตักน้ํามาสรงสนาน 
โสตถิเสนราชกุมาร ผูพระสวามี ดวยเครื่องสนานอันเปนผงและเปนกอนตางๆ 
แลวนอมผลาผล  อันมีรสอรอยเขาไปถวายอีก   ครั้นเสวยเสร็จแลว   พระนางก็ 
นอมนํ้าดื่มที่อบไวเขาถวาย พระองคเองก็บริโภคผลาผล แลวจัดแจงไมเรียบเปน 
พระบรรจถรณ  เตรียมไว  เมื่อพระสวามีบรรทมบนไมเรียบนั้นแลว  ก็ทรงลาง 
พระบาท   ทาํการนวดฟนค้ันพระสรีรกาย    แลวเขาไปนอนขางที่พระบรรทม 
พระนางสัมพุลา  ปรนนบิัติพระสวามี  โดยอุบายน้ีแล.  
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         วันหน่ึง พระนางกําลังเก็บผลไมอยูในปา  เหลือบเห็นลําธารแหงหน่ึง 
จึงยกกระเชาลงจากศีรษะวางไวที่ฝงลําธาร   คิดวาเราจักอาบนํ้า  แลวลงไปอาบ 
ขัดสรีรกายดวยขมิ้น จนพระวรกายสะอาดดีแลว  ข้ึนมา ยืนนุงหมผาอันทอดวย 
เปลือกไม  อยูที่ริมลําธาร  ขณะนั้น   รศัมีแหงพระสรีรกายของพระนาง   เปน 
เหตุใหปามีแสงสวางเปนอันเดียวกัน. 
         ขณะนั้น     อสูรตนหนึ่ง    เท่ียวแสวงหาอาหารอยู     เห็นพระนาง 
สัมพุลาเขา   ก็มีจิตปฏิพัทธรักใคร  จึงกลาวคาถา  ๒  คาถา  ความวา 
                ดูกอนแมนาง   ผูมขีาอันอวบอัด    เธอเปนใคร 
         มายืนสั่นอยูผูเดียวท่ีลําธาร  ดูกอนแมนาง   ผูมีลําตัว 
         อันนาเลาโลมดวยมือ  เราขอถาม   เธอจงบอกชื่อและ 
         เผาพันธุแกเรา. 
                ดูกอนแมนาง  ผูมีเอวอันกลมกลึง  ทานเปนใคร 
         หรือวาเปนลูกเมียของใคร เปนผูมีรางอันสะคราญ ทํา 
         ปาเปนที่อยูอาศัยแหงสีหะและเสือโครง  ใหนารื่นรมย  
         สวางไสวอยู   ดูกอนนางผูเจริญ   เราคืออสูรตนหน่ึง 
         ขอไหวทาน  ขอความนอบนอมจงมีแกทาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  กา   เวธมานา   ความวา   เพราะเธอ 
อาบนํ้าในลําธารหนาว    จึงยืนสั่นอยู.     บทวา    สฺจิตูรุ   แปลวา    แนะ 
นางผูมีชวงขาอันอวบอัด.  บทวา   ปาณิปเมยฺยมชฺเฌ   แปลวา   ดูกอนแม 
นางผูมีเรือนราง    อันนาเลาโลม  ดวยมือ.  บทวา   กา   วา   ตฺว   ความวา 
เธอเปนใคร   หรือวา   เปนลูกเมียของใคร.   บทวา   อภิวาเทม ิ  แปลวา เรา 
ขอไหวเธอ.  บทวา  ทานวาห  ความวา  อสูรน้ันไดกลาววา  เราคืออสูรตน 
หน่ึง  ขอความนอบนอมน้ีจงมีแกเธอ  เราขอประคองอัญชลีแกเธอ.  
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         พระนางสัมพุลา  ไดฟงคําของอสูรน้ันแลว    ไดกลาวคาถา   ๓ คาถา 
ความวา 
                คนทั้งหลาย  รูจักโอรสของพระเจากาสีมีนามวา 
         โสตถิเสนกุมาร   เราชื่อสัมพุลา  เปนชายาของโสตถิ-  
         เสนกุมารน้ัน    ดูกอนอสูร ทานจงรูอยางน้ี ดูกอนทาน 
         ผูเจริญ    เราชื่อสมัพุลา   ขอไหวทาน  ขอความนอบ 
         นอมจงมีแกทาน. 
                ดูกอนทานผูเจริญ   พระโอรสของพระเจาวิเทห- 
         ราช   เดือดรอนอยูในปา   เรามาพยาบาลพระองคผูถูก   
         โรคเบยีดเบียนอยูตัวตอตัว.   
                อนึ่ง   เรามาเท่ียวแสวงหารวงผึ้ง   และเนื้อมฤค 
         เราหาอาหารอยางใดไป  พระสวามีของเรา  ก็ไดเสวย 
         อาหารอยางน้ัน    วนันี้เมื่อไมไดอาหาร   เธอคงจะหิว 
         โหยเปนแน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เวเทหปุตฺโต   ไดแก   พระกมุาร  ผู 
เวเทหราชปโยรส. บทวา  โรคสมมฺตฺต ไดแก ผูอันโรคเบียดเบียนแลว. บทวา 
อุปฏหิ   ความวา   เราตองพยาบาล   คือ   ปรนนิบัติทาวเธอ.    ปาฐะวา 
อุปฏ ิตา    ดังน้ีก็มี.  บทวา  วนมฺุฉาย  ความวา   เราเท่ียวคนเสาะแสวง 
หาของปา.  บทวา  มธุมส  ความวา  (เราเท่ียวแสวงหา)   ผลไมรวงผึ้งท่ีไม 
มีตัว      และเน้ือมฤค     อันเปนสวนเหลือเดนจากราชสีห     และพยัคฆมฤค 
เค้ียวกิน.   บทวา  ตภกฺโข  ความวา  เรานําอาหารส่ิงใดไป   พระสวามีของ 
เราก็ไดอาหารส่ิงน้ันเสวย.   บทวา  ตสสฺ  นูนชฺช    ความวา  เมื่อพระสวามี   
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ของเราไมไดเสวยอาหารในวันนี้    พระสรีระ     คงจะเห่ียวแหงดังดอกปทุมที่  
เขาตากแดดไวฉะน้ัน.  บทวา  นาธติ  แปลวา  ซูบซีด  คือ  เหี่ยวแหงไป. 
         ตอจากนั้นไป เปนคาถากลาวโตตอบระหวางอสูร และพระนางสัมพุลา 
ดังตอไปนี้  
                (อสูรกลาววา)    ดูกอนนางสัมพุลา  เธอจะทํา 
         อะไรไดกับราชบุตร  ผูเดือดรอนอมโรคอยูในปา  เรา 
         จะเปนภัสดาของเธอ. 
                (นางสัมพุลา   ตอบวา)  ดูกอนอสูรผูเจริญ รูป 
         รางของเราผูอาดูรดวยความโศก   เปนอัตภาพยากไร 
         จะงดงามอะไร  ขอทานจงแสวงหาหญิงอื่นที่มีรูปราง 
         งามกวาเราเถิด. 
                (อสูรกลาววา)    มาเถิดเธอ เชิญขึ้นมายังภูเขานี้ 
         เธอจงเปนใหญกวาภรรยา ๔๐๐ คนของเรา  จะสําเร็จ 
         ความประสงคทุกอยาง. 
                ดูกอนนองนาง     ผูมีผิวพรรณเปลงปลั่งดังดวง 
         ดาว  เจาจะไดสั่งใดส่ิงหนึ่งแนนอน     สิ่งของท้ังหมด 
         ของเราหาไดงาย เชิญเจามาอภิรมยกับเราในวันนี้เถิด.  
                ดูกอนนองนางสัมพุลา หากเจาไมยอมเปนมเหสี 
         ของเรา    ชะรอยเจาจักตองเปนภักษาหารของเรา  ใน 
         เวลาเชาวันพรุงเปนแนนอน. 
                (พระศาสดาตรัสวา) ครั้นอสูรผูมีชฎา ๗ ชั้น หยาบ 
         ชา      เขี้ยวออกนอกปากกินคนเปนอาหาร    ไดจับแขน 
         นางสัมพุลา  ผูมองไมเห็นที่พ่ึงในปา.  
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                นางสัมพุลา ถูกปศาจผูหยาบชา มุงอามสิครอบ 
         งําแลว ตองตกอยูในอํานาจของศัตรู เศราโศกถึงพระ 
         สวามีเทาน้ัน    รําพันวา 
                ถึงยักษจะเค้ียวกินเราเสีย    เราก็ไมมีความทุกข 
         ทุกขอยูแตวา   พระหฤทัยของทูลกระหมอม   ของเรา 
         จักเคลือบแคลงเปนอยางอ่ืนไป. 
                เทพยเจาท้ังหลาย   คงจะไมมีอยูแนนอน   ทาว 
         โลกบาลก็คงไมมีในโลกนิเปนแน เมื่อยักษผูไมสํารวม 
         ทําดวยอาการหยาบชา   จะหาผูชวยหามปองกันไมม ี
         เลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ปริจณิฺเณน   ความวา  เจาจักทําอะไร 
ได  กับราชบตุรผูอมโรคอยูนั้น.  บทวา   โสกฏฏาย   แปลวา   ผูอาดูรดวย 
ความโศก.  ปาฐะวา    โสกฏาย   ดงัน้ีก็มี   ความก็วา     ต้ังอยูแลวในความ 
เศราโศก.    บทวา   ทุรตฺตาย    ความวา   เปนอัตภาพถึงแลวซึ่งความยากไร 
กําพรา.  บทวา   เอหมิ   ความวา   อสูรปลอบโยนวา   เจาอยาคิดวา  ตนมี 
รูปรางเลวทรามเลย จงไปยังทิพยวิมานของเราบนยอดเขาน้ี จงข้ึนสูภูเขาน้ีเถิด. 
         บทวา  จตูสตา  ความวา   แมในวิมานน้ัน   พ่ีมีภรรยาอื่นถงึ  ๔๐๐ 
คน.  บทวา  สพฺพนฺต  ความวา  อสูรน้ันกลาววา  เจาปรารถนาเครื่องอุปโภค 
บริโภค    ผาผอนและเครื่องอาภรณเปนตนอยางใดอยางหน่ึง    สิ่งน้ันทั้งหมด 
สําหรับพ่ีมีมากมายลนเหลือ  หาไดงายแท   ฉะน้ัน   เจาอยาคิดเสียใจวาตนเปน 
กําพรา   มาเถิด  มารวมอภิรมยยินดีกบัพ่ี.   บทวา   มเหเสยฺย   ความวา  แนะ 
นางสัมพุลาผูเจริญ    หากเจาไมยอมเปนมเหสีของเราไซร    เจาก็จงเตรียมตัว  
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เพ่ือเปนอาหารเชาของเรา    ดวยเหตุนั้น     เราจักนําเจาไปสูวิมานโดยพลการ 
เมื่อเจาไมสงเคราะหเราในขอน้ัน      พรุงน้ีเจาจักเปนอาหารของเราแตเชาตรู 
ทีเดียว.    บทวา  ตฺจ  ความวา  อสูรน้ันประกอบดวยชฎาเจ็ดชั้น   ทารุณ 
เข้ียวงอกออกนอกปาก   ครั้นกลาวอยางนี้แลว   ไดจับแขนนางสัมพุลา   ผูมอง 
ไมเห็นอะไรเปนที่พ่ึงของตนไดในปาน้ัน.    บทวา    อธิปนฺนา    แปลวา 
ครอบงําแลว.  บทวา อามสิจกฺขุนา ไดแก เหลาะแหละโดยถูกกิเลสครอบงํา. 
บทวา  ปติเมว   ความวา   มิไดคิดถึงตน   เศราโศกถึงแตพระสวามีเทาน้ัน. 
บทวา  มโน  เหสฺสติ  ความวา  ครั้นพระองคทรงทราบวา  เรามัวลาชาอยู 
พระทัยของทูลกระหมอมจักทรงเคลือบแคลงไปตาง ๆ. บทวา น  สนฺติ  เทวา 
ความวา   นางสัมพุลาถูกอสูรจับที่แขน   เมื่อจะทําการยกยองเทวดา   จึงกลาว 
คําน้ี.  บทวา  โลกปาลา  ความวา  นางสัมพุลากลาวปริเทวนาการวา  บรรดา 
เทพยเจาผูมีศีลเห็นปานน้ี    ทาวโลกบาลผูอารักขา    เห็นจะไมมีในโลกน้ีเปน 
มั่นคง. 
         ลําดับนั้น    ดวยเดชอํานาจของพระนาง   พิภพของทาวสักกะหว่ันไหว 
บัณฑุกัมพลศิลาอาสนแสดงอาการรอนรุม.      ทาวสักกเทวราชจึงทรงแลดู 
ทรงทราบเหตุการณนั้นแลว   ทรงถือวชิราวุธเสด็จมาโดยดวน   ประทับยืนบน 
ศีรษะของอสูรยักษ   ตรสัพระคาถานอกน้ี  ความวา 
                หญิงน้ีมียศ  ประเสริฐกวาหญิงท้ังหลาย  สงบ- 
         เสง่ียม  เรียบรอย  มเีดชฟุงเฟองดุจไฟ   แนะรากษส 
         ถาเจาจะกินนางนี้  ศีรษะของเจาจะแตกออกเจ็ดเสี่ยง 
         เจาอยาทําใหนางเดือดรอน   จงปลอยไปเสีย   เพราะ 
         นางเปนหญิงปฏิบัติสามี.  
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บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา สนฺตา ความวา  สงบระงับ  อีกนัยหน่ึง 
หมายถึงเปนคนฉลาด    เพรียบพรอมดวยความรู.    บทวา   สมา   ความวา 
ปราศจากความไมสม่ําเสมอทางกายเปนตน. บทวา อเทสิ แปลวา จะเค้ียวกิน. 
บทวา  ผเลยฺย  ความวา  ศีรษะของเจาอันเราตีดวยอินทวชิราวุธนี้   พึงแตก 
แนนอน.  บทวา  มา  ตฺว  ทหิ  ความวา   เจาอยาทําใหนางตองเดือดรอน. 
         อสูรฟงดังน้ัน  จึงปลอยพระนางสัมพุลา  ทาวสักกเทวราชทรงดําริวา 
อสูรน้ี  พึงกระทําเชนนี้อีกเปนแน   จึงจองจําอสูรน้ันไวดวยตรวนทิพย  แลว 
ปลอยไวในภูเขาลูกที่สาม  เพ่ือจะมิใหมันมาอีกตอไป   แลวทรงโอวาทราชธิดา 
ดวยอัปปมาทธรรม  แลวเสด็จสูทิพยสถานของพระองค.   ฝายพระนางสัมพุลา- 
ราชธิดา  ครัน้พระอาทิตยอัสดงคตแลว   ไดกลับถึงอาศรมดวยแสงจันทร. 
         พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความน้ัน  ไดตรัสพระคาถา ๘ คาถา 
ความวา 
                พระนางสัมพุลาน้ัน  หลุดพนแลวจากยักษกินคน 
         กลับมาสูอาศรม    ดุจแมนกมีลกูออนเปนอันตราย 
         บินมายังรัง   หรือดุจแมโคนมมายังท่ีอยู   อันวางเปลา 
         จากลูกนอยฉะนั้น.             
                พระนางสัมพุลาราชบุตรีผูมียศ     เมื่อไมเห็น 
         พระสวามีผูเปนที่พ่ึงของตนในปา  ก็มีดวงพระเนตร 
         พราดวยความรอน  ทรงร่ําไหอยู  ณ  ที่นั้น.    
                เมือ่ไมพบพระราชสวามี     พระนางก็วอนไหว 
         สมณพราหมณและฤๅษีทั้งหลาย  ผูสมบูรณดวยจรณะ 
         วา  ดิฉนัขอถึงทานท้ังหลายเปนที่พ่ึง.  
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                เมือ่ไมพบพระราชสวามี    พระนางก็วอนไหว 
         ราชสีห เสือโครง และหมูมฤคเหลาอื่นในปาวา ดิฉัน 
         ขอถึงทานท้ังหลาย  วาเปนที่พ่ึง. 
                เมือ่ไมพบพระราชสวามี     พระนางก็วอนไหว 
         เทพยเจา อันเนาสถิตอยูที่กอหญาลดาชาติ และที่เนา 
         อยู  ณ  ภูเขาราวไพร  ตลอดถึงดวงดาวในอากาศวา 
         ดิฉันขอถึงทานท้ังหลายเปนที่พ่ึง. 
                เมือ่ไมพบพระราชสวามี    พระนางก็วอนไหว         
         เทพยเจา ผูมีวรรณะเสมอดอกราชพฤกษ ผูยังดวงดาว 
         ใหรุงเรอืงงามในราตรีวา   ดิฉันขอถึงทานเปนที่พ่ึง,  
                เมือ่ไมพบพระราชสวามี    พระนางก็วอนไหว 
         เทพยเจา  อันเนาสถิตอยู ณ แมน้ําคงคาชื่อภาคีรถี  
         อันเปนที่รับรองแมน้ําอ่ืนวา ดิฉันขอถึงทานเปนที่พ่ึง. 
                เมือ่ไมพบพระราชสวามี    พระนางก็วอนไหว 
         เทพยเจา ผูเนาสถิตอยู ณ ขุนเขาหิมวันต   อนัลวน 
         แลวไปดวยหินวา  ดิฉันขอถึงทานเปนที่พ่ึง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นฑิฑฺ   ผลินสกณุีว  ความวา  แมนก 
ที่ชื่อวา  สกณีุมีลูกออน  เพราะเปนที่ผลิตสกุณโปดกท้ังหลาย   คาบเหย่ือดวย 
จะงอยปากแลวบินกลับมารัง   เพราะอันตรายบางอยาง ฉันใด  อนึ่ง  แมโคนม 
ตัวมีเยื่อใยในลูกนอย พึงกลับมาสูที่อยูอันลูกนอยออกไปแลว  คือโรงที่วางเปลา 
จากลูกนอย  ฉันใด  พระนางสัมพุลาน้ัน   ก็มาสูอาศรมอันอางวาง  ฉันนั้น.  
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         แทจริง    คราวนั้น    เมื่อพระนางสัมพุลาชักชาอยู.    โสตถิเสนกุมาร 
ทรงระแวงวา    ข้ึนชื่อวาหญิงเปนคนเหลาะแหละ    จะพึงพาแมปจจามิตรของ 
เรามา  จึงเสด็จออกจากบรรณศาลา  เขาไปน่ังซอนอยูระหวางกอไม.    เพราะ 
เหตุนั้น    ทานจึงกลาวความไวดังตอไปนี้. 
         บทวา  อุตุมตฺตกฺขา  ความวา   มีดวงพระเนตรพราดวยความรอน 
อันเกิดแตกําลังของความเศราโศก  คือฤดู.    บทวา    อปสฺสนฺตี    ความวา 
พระนางสัมพุลาเมื่อไมเห็นพระสวามีผูเปนที่พ่ึงของตน ก็ปริเทวนาการว่ิงไปมา 
อยูในปาน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สมเณ  พฺราหมฺเณ  ไดแก สมณพราหมณ 
ผูระงับบาป   ลอยบาปเสียแลว.    บทวา   สมฺปนฺนจรเณ   ความวา    และ 
กราบไหวพระฤาษี  ผูถึงพรอมดวยจรณะ  ดวยสามารถแหงสมาบัติ ๘  พรอม  
ทั้งศีล.   อธิบาย  ครั้นพระนางสัมพุลา  กลาววิงวอนอยางนี้แลว    เมื่อไมพบ 
พระราชโอรส  จึงปริเทวนาการวา  ดิฉันขอถึงทานทั้งหลายเปนที่พ่ึง   ถาทาน  
เห็นทราบสถานที่   ซึ่งพระสวามีของดิฉันนั่งอยู   โปรดบอกดวยเถิด.    แมใน 
คาถาท่ีเหลือทั้งหลาย   กม็ีนัยนี้เหมือนกัน. 
         บทวา  ติณาลตานิ  โอสโธฺย  ความวา  พระนางก็ไหววอนเทพยเจา 
อันเนาสถิต ณ กอหญาอันมีกระพ้ีภายใน มีแกนในภายนอก ไหววอนเทพยเจา 
อันเนาสถิต   ณ  ลดาชาติ      และดวงดาวในอากาศ.     พระนางสัมพุลากลาว 
คาถาน้ี   หมายถึงเทพยดาทั้งหลาย   ผูบังเกิดแลวในลดาชาติเปนตน.   บทวา 
อินฺทิวรีสาม   ไดแก  เทพยเจาผูมีวรรณะทัดเทียมกับดอกราชพฤกษ.  บทวา  
ตุมฺหมฺห ิ ความวา  พระนางสัมพุลากลาววา ตป อมฺหิ (ดิฉันขอถึงแมทาน 
วาเปนที่พ่ึง)  ดังนี้   หมายถึง  (ดวงดาว)  ยามราตรีแมนั้น.  บทวา  ภคิรส ึ 
ไดแก   แมน้าํคงคาอันมีนามโดยปริยายอยางนี้.    บทวา  วสนฺตีน  ความวา  
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พระนางสัมพุลากลาวไว    หมายถึงเทพยเจาผูบังเกิด ณ  แมน้ําคงคา   อันเปน 
ที่รับรองแมน้ําทั้งหลายเหลาอ่ืน  เปนอันมากน่ันเอง.  แมในเทพยเจาผูเนาสถิต 
ณ  ปาหิมพานต  ก็มีนัยนีเ้หมือนกัน.  
         โสตถิเสนกุมาร   ผูพระสวามีทอดพระเนตรเห็นพระนางปริเทวนาการ 
อยูอยางนี้    จึงทรงดําริวา     นางนี้ร่ําไรรําพันยิ่งนัก     แตวาเรายังไมรูความ 
เปนไปของนาง    ถานางทําเชนนี้เพราะสิเนหาอาลัยในเราแลว    นาท่ีดวงหทัย  
ของนางจะแตกทําลาย   เราจักทดลองนางดูกอน  แลวเสด็จไปประทับนั่งท่ีประตู 
บรรณศาลา.  พระนางสัมพุลาก็ร่ําไหดําเนินไปยังประตูบรรณศาลาไหวพระบาท 
แหงพระสวามีแลวทูลวา   ขาแตพระสวามีผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  พระองค 
เสด็จไปไหนมาเพคะ ? 
         ลําดับนั้น   โสตถิเสนกุมารจึงรับสั่งกะพระนางวา   ดูกอนนางผูเจริญ 
ในวันอ่ืน ๆ เจาไมเคยมาในเวลาน้ีเลย  วันนี้เจามาจนคํ่าคืน   เมื่อจะดํารัสถาม 
จึงตรัสคาถา  ความวา 
                ดูกอนพระราชบุตรีผูมียศ    เธอมาเสียจนคํ่า 
         ทีเดียวหนอ  วันนี้เธอมากับใครเลา  ใครหนอเปนที่รัก 
         ของเธอยิ่งกวาเรา. 
         ลําดับนั้น   พระนางสัมพุลาจึงกราบทูลพระสวามีวา  ทูลกระหมอมเอย 
เมื่อกระหมอมฉันเก็บผลไมเสร็จแลว   เดินมาพบอสูรตนหนึ่ง   มันมีจิตรักใคร 
ในหมอมฉัน  ยึดแขนไวแลวพูดวา  ถาเจาไมยอมทําตามคําของเรา  เราจักกิน 
เจาเปนอาหาร    เวลาน้ันหมอมฉันเศราโศกถึงทูลกระหมอมแตผูเดียว  จึงได 
ร่ําไรรําพันอยางนี้  แลวกลาวคาถา ความวา  
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                หมอมฉันถูกศัตรูมันจับไว  ไดกลาวคําน้ีวา  ถึง   
         ยักษจะกินเราเสีย เราก็ไมมีความทุกข  ทุกขอยูแตวา  
         พระหฤทัยของทูลกระหมอมของเรา จะเคลือบแคลง 
         เปนอยางอื่นไป. 
         เมื่อพระนางจะทูลพฤติการณที่เหลือตอไป   จึงทูลวา   ขาแตพระทูล- 
กระหมอม  หมอมฉันถูกอสูรตนนั้นจับไวแลว   เมือ่ไมสามารถจะใหมันปลอย 
ตัวได จึงทําการร่ํารองฟองเทวดาข้ึน  ทันใดนั้น   ทาวสักกเทวราชทรงวชิราวุธ  
เสด็จมาประทับยืนบนอากาศ   ตวาดขูอสูรใหมันปลอยหมอมฉัน     แลวจองจํา 
มันไวดวยตรวนทิพย    เหว่ียงไปในระหวางภูเขาลูกท่ีสาม    แลวเสด็จหลีกไป 
หมอมฉันอาศัยทาวสักกเทวราช  รอดชีวิตมาได ดังทูลมาอยางน้ี. 
         โสตถิเสนราชกุมาร     ทรงสดับเรื่องราวนั้นแลว      จึงแสรงตรัสวา 
แนะนางผูเจริญ  ขออางนั้นจงยกไว   ข้ึนชื่อวา  ดวงใจของมาตุคามยากที่จะหา 
ความสัตยได    ก็ในปาหิมพานตมีพวกพรานไพร    ดาบส    วิชาธรเปนตน 
มากมาย   ใครจะเช่ือใจเจาได   แลวตรสัคาถา   ความวา 
                ความสัตย   ยากท่ีจะหาไดในหญิงโจร  ผูมีเลห- 
         เหลี่ยมมากมาย ความเปนไปของหญิงท้ังหลายรูไดยาก 
         เหมือนความเปนไปของปลาในน้าํ  ฉะนั้น. 
         พระนางสัมพุลาไดยินพระดํารัสของพระสวามี   จึงทูลวา  ขาแตพระ- 
ทูลกระหมอม    หมอมฉันจักเยียวยาทูลกระหมอม   ผูไมทรงเชื่อ    ดวยกําลัง 
ความสัตยของหมอมฉันน่ันเทียว    แลวตักนํ้ามาเต็มกระออม    ทําสัจจกิริยา 
รดนํ้าลงเหนือพระเศียรพระสวามี   แลวกลาวคาถา  ความวา  
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                ขอความสัตย    ที่หมอมฉันมิไดเคยรักบุรุษอื่น 
         ยิ่งกวาทูลกระหมอมเปนความจริง   ดวยอํานาจสัจจ 
         วาจาน้ี  ขอพยาธิของทูลกระหมอมจงระงับดับหาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     ตถาศัพท    บัณฑิตพึงประกอบเขากับบทนี้วา 
เจ  มม.    มีอธิบายวา  หมอมฉันทูลอยางใด  ถาเปนความจริงของหมอมฉัน 
อยางนั้น   เมื่อเปนเชนนั้น  ขอความจริงจงชวยพิทักษรักษาหมอมฉัน   แมในบัดนี้ 
แมในกาลตอไป  จักชวยพิทักษรักษาแมในกาลอนาคต   บัดนี้ขอเชิญพระองค 
จงสดับถอยคําของหมอมฉันเถิด.    บทวา   ยถาห   นาภิชานามิ   ความวา 
ก็ในพระคัมภีรทั้งหลายทานเขียนไววา  " ตถา  ม  สจฺจ  ปาเลมิ "   คําน้ัน 
ไมมีในอรรถกถา. 
         เมื่อพระนางสัมพุลา  กระทําสัจจกิริยาอยางนี้   แลวรดน้าํถวายเทาน้ัน  
โรคเรื้อนของโสตถิเสนราชกุมาร    กร็ะงับหายทันที    ดุจสนิมทองแดงถูกลาง 
ดวยนํ้าสมฉะนั้น.    ทั้งสองพระองคเสด็จอยูในอาศรมนั้น      สอง-สามราตรีก็ 
ออกจากปา  ดําเนินไปถึงเมืองพาราณสี  เขาไปยังพระอุทยาน. 
         พระราชาทรงทราบวา   พระราชโอรสกับพระสุณิสา   กลบัมาจึงเสด็จ 
ไปยังพระอุทยาน    ตรัสสั่งใหยกเศวตฉัตรถวายโสตถิเสนราชโอรส    และให 
อภิเษกพระนางสัมพุลาไวในตําแหนงอัครมเหสี   ในพระอุทยานน้ันเอง   แลว 
เชิญเสด็จสูพระนคร  สวนพระองคเองทรงผนวชเปนฤาษี  เสด็จอยู  ณ  พระ- 
ราชอุทยานน้ัน    และเสด็จไปเสวยในพระราชนิเวศนนั้นแหละเปนประจํา.  ฝาย 
พระเจาโสตถิเสน    ไดพระราชทานเพียงตําแหนงพระอัครมเหสี    แกพระนาง 
สัมพุลาอยางเดียว    หาไดมีราชสักการะอะไร ๆ อีกไม    มิไดสนพระทัยถึงวา 
พระนางสัมพุลานั้นมีตัวอยู   มัวแตอภิรมยกับสนมอ่ืน ๆ เทาน้ัน.    ดวยความ  
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แคนตอหญิงผูรวมพระราชสวามี     พระนางสัมพุลาไดมีพระวรกายซูบผอม 
เปนโรคผอมเหลือง  มีพระวรกายสะพร่ังไปดวยเสนเอ็น.   วันหนึ่งพระนางได 
ไปยังสํานักพระสัสสุรดาบส     ผูเสด็จมาเสวยในพระราชวัง      เพ่ือตองการจะ 
บรรเทาโศกาดูร    ถวายบังคมพระดาบสผูเสวยเสร็จแลว    ประทับ  ณ ทีส่วน 
ขางหน่ึง. 
         พระสัสสุรดาบสนั้น  ครั้นทอดพระเนตรเห็นพระนาง   มีพระอินทรีย 
เศราหมอง  จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                แนะนางผูเจริญ   กุญชรสูงใหญ  มีมากมายถึง 
         ๗๐๐ มพีลโยธาถืออาวุธขี่ประจํา คอยพิทักษรักษาอยู 
         ทั้งกลางวันและกลางคืน  และพลโยธาที่ถือธนู   ก็มีถึง 
         ๑,๖๐๐ พิทักษรักษาอยู  เธอเห็นศัตรูชนิดไหน. 
         พระคาถานั้นมีอธิบายวา    พระสัสสุรดาบสดํารัสถามวา    แนะนาง 
สัมพุลาผูเจริญ  กุญชรของเรา ๗๐๐ ประกอบไปดวยอาวุธพรอมสรรพ  โดยมี 
ทหารข้ึนข่ีคอชางเหลาน้ันซุมอยู   ทั้งทหารธนู  ๑,๖๐๐ คนอ่ืน ๆ อีก   ก็พากัน 
พิทักษรักษาพระนครพาราณสี  อยูตลอดคืนตลอดวัน  เมื่อพระนครมีอารักขา 
ดีอยางนี้    เจายังจะเห็นศัตรูชนิดไรอยูหรือ  แนะนางผูเจริญ  ในเวลาท่ีเจามา 
จากปาอันนารังเกียจ    มภัียรอบดาน    ดูมีสรีระเปลงปลั่งสมบูรณ    แตบดันี้  
ดูเจาซูบซีดผิวพรรณดังเปนโรคผอมเหลือง     อินทรียเศราหมองเหลือเกิน 
เจาเกรงสิ่งใดเลา ? 
         พระนางสัมพุลาไดสดับพระดํารัส    ของพระสัสสุรดาบส   แลวทูลวา 
ขาแตสมมติเทพ    เพราะพระราชโอรสของพระทูลกระหมอม    ไมทรงกรณุา   
กระหมอมฉัน   ดังในกาลกอน  แลวตรัสคาถา ๕ คาถา  ความวา  
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                ขาแตพระราชบิดา    เมื่อกอนพระลูกเจา   ทรง 
         ประพฤติแกหมอมฉันอยางไร  เด๋ียวน้ีหาเปนอยางน้ัน  
         ไม   เพราะไดทรงเห็นสนมนาร ี  ผูประดับตกแตง   ม ี
         ผิวพรรณดุจเกสรบัวรุนกําดัด      เสียงไพเราะดังเสียง 
         หงส. 
                ขาแตพระราชบิดา    สนมนารีเหลาน้ัน    ทรง 
         เครื่องประดับลวนทองคํา     มีเรือนรางเฉิดโฉม 
         ประดับดวยเครื่องอลังการนานาชนิด    เพรศิพริ้งดัง 
         สาวสวรรค    เปนทีโ่ปรดปรานของพระเจาโสตถิเสน 
         ลวนมทีรวดทรงหาติมิได  เปนขัตติยกกัญญา  พากัน 
         ปรนปรือพระโอรสราชเจาน้ันอยู. 
                ขาแตพระราชบิดา   ถาหากพระโอรสราชเจา 
         ทรงยกยองหมอมฉนั   ดังท่ีหมอมฉันเคยเท่ียวแสวงหา 
         ผลาผลในปา  มาเลี้ยงดูพระราชสวามี   ในกาลกอนอีก 
         และไมทรงดูหมิ่นหมอมฉันไซร      จะประเสริฐกวาราช 
         สมบัติ  ในพระนครพาราณสีนี้. 
                หญิงใดอยูในเรือน  อันมขีาวนํ้าไพบูลย  ตกแตง 
         ไวเรียบรอย     มีเครื่องอาภรณอันวิจิตรประดับประดา 
         แมจะเปนผูถึงพรอมดวยคุณสมบัติทุกอยาง แตไมเปน 
         ที่รักของสามี   คอยแตประหัตประหาร  ความตายของ 
         หญิงน้ันประเสริฐกวา   การอยูครองเรือน.  
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                ถาแมหญิงใด   เปนหญิงเข็ญใจไรเครื่องประดับ 
         มีเส่ือลาํแพนเปนที่นอน  แตเปนที่รักของสามี  หญิงน้ัน 
         ประเสริฐเสียกวาหญิงผูเพรียบพรอมดวยคุณสมบัติ 
         ทุกอยาง  แตไมเปนที่รักของสามี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปทุมุตฺตรตฺตจา  ความวา  พระลูกเจา 
ทอดพระเนตรเห็นสตรีมีผิวกายงดงาม   คลายกลีบดอกปทุม  แสดงวา  มรีัศมี 
สีทองเปลงออกจากสรีรกายของทุกนาง.   บทวา  วริาคิตา  แปลวา  มีรูปราง 
ออนแอน   อธิบายวา  มีเรือนรางระหง.  บทวา  หสคคฺครา  ความวา  ทรง 
เห็นเหลาสนมนารี    มีเสยีงไพเราะออนหวานคลายเสียงหงส.     บทวา   ตาส 
ความวา  เพราะทรงสดับเสียงแยมหัวขับกลอมเปนตน    ของสนมนารีเหลาน้ัน  
บัดนี้พระโอรสราชเจาของพระทูลกระหมอม     จึงไมประพฤติตอหมอมฉันดัง 
เชนกอน.   บทวา  สุวณฺณสงฺกจฺจธรา  ความวา   ทรงเครื่องประดับ    ซึ่ง 
ลวนทองคํา.  บุทวา อลงฺกตา ความวา ประดับดวยเครื่องอลังการนานาชนิด. 
บทวา  มานุสิยจฺฉรูปมา  ความวา  เพริศพริ้งดังสาวสวรรคในหมูมนุษย. 
         บทวา  เสโนปยา  ความวา  เปนท่ีโปรดปรานของพระเจาโสตถิเสน. 
บทวา  ปฏิโลภยนฺติ  น  ความวา  พากันปรนปรือพระโอรสราชเจาน้ันอยู. 
บทวา  สเจ  อห ความวา  พระนางสัมพุลาผูทรงซูบผอม  เพราะแคนใจหญิง 
ผูรวมพระราชสวามี    กราบทูลวา     ขาแตพระราชบิดา    ถาพระราชโอรสเจา 
ทรงนับถือหมอมฉันอีกเหมือนในกาลกอน   ที่หมอมฉันเคยไดปฏิบัติบํารุงเธอ 
ผูเปนพระสวามี     ผูเสด็จไปอยูปาเพราะโรคเรื้อน     ดวยการแสวงหาผลาผล 
และไมทรงดูหม่ินหมอมฉันไซร  ปาแหงเดียวเทานั้น    ประเสริฐสําหรับหมอม 
ฉัน   ยิ่งกวาราชสมบัติในพระนครพาราณสีนี้.   บทวา  ยมนนฺปาเน   ตัดบท  
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เปน  ย  อนฺนปาเน.    บทวา   โอหิเต   ความวา   จัดแจงแตงต้ังไวแลว. 
พระนางสัมพุลาแสดงถึงเรือน  อันมีขาวและน้ํามากมายไวดวยบทนี้. 
         นัยวา  พระนางสัมพุลานั้นมีความมุงหมายดังน้ีวา   นารีใดเปนผูไมมี 
บุตร  อยูคนเดียวในเรือน    แมมีขาวน้ําไพบูลย    มเีครื่องอาภรณเกลี้ยงเกลา 
ประดับตกแตงดวยนานาลังการ  เพรียบพรอมดวยองคคุณทุกอยาง   แตไมเปน 
ที่รักของสามี    คอยแตจะเบียดเบียน    การท่ีหญิงน้ันเอาเถาวัลยหรือเชือกผูก 
คอตายเสียดีกวา  จะอยูครอบครองเรือนน้ัน. 
         บทวา  อนาฬิยา  แปลวา  ไมมีเครื่องประดับ.  บทวา  กฏาทุติยา 
ไดแก   มีแตเส่ือลําแพนเปนที่นอน.   บทวา  เสยฺยา  ความวา   แมนางจะเปน 
หญิงกําพรา   แตเปนที่รักใครของสามี  นางนี้แหละเปนเยี่ยม. 
เมื่อพระนางสัมพุลา  ทูลเหตุที่ตนซูบผอม  แกพระสัสสุรดาบสอยางน้ี 
แลว     พระสัสสุรดาบสจึงรับสั่งใหเชิญเสด็จพระราชามาตรัสวา    ดกูอนพอ 
โสตถิเสน    เมื่อเจาเปนโรคเรื้อนเขาไปอยูปา    นางสัมพุลาไปกับเจาเฝาปฏิบัติ 
บํารุง จนยังโรคของเจาใหหาย  ดวยกาํลังแหงความสัตยของตน  ไดชวยกระทํา 
ใหเจาดํารงอยูในราชสมบัติ       แตเจามิไดใสใจถึงสถานท่ียืนที่นั่งของนางเลย 
เจาทําไมเหมาะไมควร    ข้ึนชื่อวาการประทุษรายมิตรนั้น    เปนบาป   เมื่อจะ 
พระราชทานโอวาท  แกพระราชโอรส  จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                ภรรยาผูเกื้อกูลตอสามี  เปนหญิงหาไดแสนยาก 
         สามีผูเกื้อกูลตอภรรยา   ก็หาไดแสนยาก    ดูกอนเจา 
         ผูจอมชน มเหสีของเจาเปนผูเกื้อกูลเจาดวย มีศีลดวย 
         เพราะฉะนั้น   เจาจงประพฤติธรรมตอนางสัมพุลา. 
         พระคาถานั้น   มีอรรถาธิบายวา  หญิงผูมีความเกื้อกูล  มีจิตออนโยน 
ความเอ้ือเอ็นดูตอชายผูสามีก็ดี  ชายผูสามีมีความเกื้อกูล   รูคุณความดีที่หญิง  
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ผูภรรยากระทําแลวก็ดี  ทั้งสองจําพวกน้ีหาไดยากนัก  ก็นางสัมพุลานี้   มีความ 
เกื้อกูลตอเจาดวย  ถึงพรอมดวยศีลดวย  เพราะฉะนั้น    เจาตองประพฤติธรรม 
ตอนาง  ตองสํานึกถึงบุญคุณของนาง  แลวจงมีจิตออนโยน   จงยังจิตของนาง 
ใหสดชื่นเบิกบานเถิด. 
         พระราชฤาษีทรงประทานโอวาท    แกพระโอรสอยางน้ีแลว     เสด็จ  
ลุกข้ึนหลีกไปยังพระราชอุทยาน.  ครัน้พระราชฤๅษีผูพระชนกเสด็จหลีกไปแลว 
พระเจาโสตถิเสน ตรัสสัง่ใหพระนางสัมพุลามาเฝา แลวตรัสวา แนะนางผูเจริญ  
เจาจงอดโทษท่ีเราทําผิดมาตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี    ต้ังแตนี้ไป   เราจักมอบ 
อิสริยยศแกเจาท้ังส้ิน   แลวตรัสพระคาถาสุดทาย   ความวา 
                ดูกอนแมนางสัมพุลาผูเจริญ ถาเจาไดโภคสมบัติ  
         อันไพบูลยแลว   แตมีความหึงหวงครอบงํา     จนจะถึง 
         ซึ่งมรณะไซร      พี่และนางราชกัญญาเหลาน้ีทั้งหมด 
         จะทําตามถอยคําของเจา. 
         พระคาถานั้น    มีอรรถาธิบายวา  แนพระนางสัมพุลาผูเจริญ  ถาเจาได 
โภคสมบัติอันไพบูลย    โดยไดรับแตงต้ังเปนพระอัครมเหสี   เพราะทีอภิเษก  
สถาปนาไวในกองรัตนะแลว   ยังหยั่งลงในความฤษยา   จะถึงซ่ึงความตายไซร 
เราและนางราชกัญญาเหลาน้ันทั้งหมด   จักเปนผูกระทําตามถอยคําของเจา   เจา 
จงจัดแจงราชสมบัติ   ตามความประสงคเถิด  แลวพระราชทานความเปนใหญ 
ทั้งส้ิน  แกพระอัครมเหสี. 
         นับแตนั้นมา  ทั้งสองพระองคก็อยูอยางสามัคคีปรองดองกัน  บําเพ็ญ 
บุญกุศลมีทานเปนตน    แลวเสด็จไปตามยถากรรม.  พระราชดาบสทําฌานและ 
อภิญญาใหเกิดแลว   ก็เปนผูเขาถึงซ่ึงพรหมโลก.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวตรัสวา     ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ใชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ก็หามิได   แมในชาติกอน   พระนางมัลลิกาก็ 
เคารพตอสามีดุจเทพยดาเหมือนกัน แลวทรงประชมุชาดกวา พระนางสัมพุลา 
ในครั้งน้ัน  ไดมาเปนพระนางมัลลิกา พระเจาโสตถิเสนไดมาเปนพระเจา- 
กรุงโกศล  พระดาบสผูราชบิดา  ไดมา  เปนเราผูตถาคต  ฉะนี้แล. 
                              จบอรรถกถาสัมพุลาชาดก 
 

                             ๑๐. ภัณฑุติณฑุกชาดก 
 
             วาดวยพระราชาทรงสดับฟงขาวชาวเมือง 
 
                [๒๔๑๙]  ความไมประมาท    เปนทางไมตาย 
         ความประมาทเปนทางแหงความตาย ผูไมประมาท 
         ยอมไมตาย  คนประมาทเปนเหมอืนคนตายแลว. 
                เพราะมัวเมาจึงเกิดความประมาท เพราะประมาท 
         จึงเกิดความเส่ือม    และเพราะความเสื่อมจึงเกิดโทษ 
         ดูกอนทาน  ผูมีภาระครอบครองรัฐ  อยาประมาทเลย. 
                เพราะกษัตริยเปนอันมาก   หากมีความประมาท 
         ตองเสื่อมประโยชนของแวนแควน   เส่ือมท้ังแวนแควน 
         อนึ่ง  ชาวบานประมาท     ก็เสื่อมจากบาน     บรรพชิต 
         ประมาท  ก็เสื่อมจากอนาคาริยวิสัย.  
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                ดูกอนพระองค  ผูเปนมิ่งขวัญของรัฐ  โภคสมบัติ 
         ทุกอยางในแวนแควน   ของกษัตริย    ผูประมาทแลว 
         ยอมพินาศหมด   ขอนั้นทานกลาววา   เปนความทุกข   
         ของพระราชา. 
                ดูกอนพระมหาราชเจา  ความประมาทนี้  ไมเปน 
         ธรรมของโบราณกษัตริย โจรท้ังหลายยอมกาํจัดชนบท 
         อันมั่งค่ัง   ไพบูลยของพระราชา   ผูประมาทเกินขอบ 
         เขต. 
                ราชโอรส สืบสันตติวงศ ของพระราชานั้นจักไมมี  
         เงินทอง  ทรัพยสินก็จักไมมีเหมอืนกัน   เมื่อแวนแควน 
         ถูกปลน     พระราชาผูประมาท    ยอมเสื่อมจากโภคะ 
         ทั้งปวง. 
                ญาติ  มิตร  และสหาย   ยอมไมนับถือขตัติยราช 
         เส่ือมจากสรรพโภคสมบัติ   ในความคิดอาน. 
                พลชาง   พลมา   พลรถ   และพลเดินเทา    ผูพ่ึง 
         พระโพธิสมภารเปนอยู       ยอมไมนับถือพระราชานั้น  
         ในความคิดอาน. 
                ศร ีคือ มิ่งขวัญ ยอมละพระราชา  ผูไมจดัแจงการ 
         งาน โงเขลา มีความคิดอานเลวทราม  ไรปญญา 
         เหมือนงูลอกคราบ  อันคร่ําครา  ฉะนั้น. 
                พระราชาผูทรงจัดการงานดี      หมั่นขยันตามกาล 
         ไมเกียจคราน      โภคสมบัติทั้งปวง      ยอมเจริญย่ิงขึ้น 
         เหมือนฝูงโค  ที่มีโคผู  ฉะนั้น.  
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                ดูกอนมหาราชเจา พระองคจงเสด็จเท่ียวฟงเหตุ   
         การณในแวนแควน   และในชนบท   ครั้นไดทอดพระ 
         เนตรเห็น   และไดทรงสดับแลว   แตนั้น    ก็ปฏิบัติสิ่ง 
         นั้น   ๆ  เถิด. 
                [๒๔๒๐]  ขอใหพระเจาปญจาละ จงถูกศรเสียบ  
         ในสงคราม เสวยทุกขเวทนา เหมอืนเราถูกหนามแทง 
         แลว  เสวยทุกขเวทนาอยูในวันนี้. 
                [๒๓๒๑]  ทานเปนคนแก   มีจักษมุืดมัว    มอง 
         เห็นอะไรไมถนัด   หนามแทงทานเอง  ในเรือ่งน้ี  พระ 
         เจาพรทมทัต   มีความผิดอะไรดวย. 
                [๒๓๒๒]  ดูกอนพราหมณ  เราถูกหนามแทง ใน 
         หนทางนี้    เปนความผิดอยางมหันต    ของพระเจา 
         พรหมทัต      เพราะชาวชนบท     พระเจาพรหมทัต 
         มิไดทรงพิทักษรักษา  ถูกพวกราชบุรุษ  กดขี่ดวยภาษี  
         อันไมชอบธรรม. 
                กลางคืนถูกพวกโจรปลน    กลางวันถูกราชบุรุษ 
         กดขี่    ในแวนแควนของพระราชาโกง    มีคนอาธรรม 
         มากมาย. 
               แนะพอคุณ   เมือ่ภัยเชนนี้เกิดขึ้น  ประชาชนพา 
         กันอึดอัด   เพราะกลัว   ตางพากันหาไม   มหีนาม  ใน 
         ปามาทําท่ีซุกซอน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 516 

                [๒๔๒๓]  ในแควนของพระเจาพรหมทตั หญิง 
         สาวหาผัวไมไดไปจนแก   เมื่อไรพระเจาพรหมทัตจัก 
         สวรรคตเสียที. 
                [๒๔๒๔]  เฮย !   หญิงชั่วไมรูจักเหตุผล    แก  
         พูดไมดีเลย  พระราชาเคยหาผัวใหนางกุมาริกา  มีที่  
         ไหนกนั  ? 
                [๒๔๒๕]  พราหมณ    เอย   เราไมไดพูดชั่วเลย 
         เรารูเหตุผล  ชาวชนบท  พระเจาพรหมทัตมิไดพิทักษ  
         รักษา  ราษฎรถูกกดขี่  ดวยภาษีอันไมชอบธรรม. 
                กลางคืนถูกโจรปลน    กลางวันถูกเจาหนาท่ีกด 
         ขี่ดวยภาษี    อันไมชอบธรรม   ในแวนแควนของพระ 
         ราชาโกง    มีคนอาธรรมมากมาย    เมื่อการครองชีพ 
         ลําบาก  การเลี้ยงดูลกูเมียก็ลําบาก  หญิงสาวจักมีผัว 
         ไดที่ไหน. 
                [๒๔๒๖]  ขอใหพระเจาปญจาลราช   จงถูกหอก 
         แทง    ตองนอนกลิ้งอยูในสงคราม     เหมือนโคสาลิยะ 
         ถูกผาลแทง  นอนอยู   ดังคนกําพรา  ฉะนั้น. 
                [๒๔๒๗]  เจาคนชาติชั่ว เจาโกรธพระเจาพรหม 
         ทัต  โดยไมเปนธรรม  เจาทําลายโคของตนเอง   ไฉน 
         จึงมาสาปแชง  พระราชาเลา. 
                [๒๔๒๘]  ดูกอนพราหมณ     เราโกรธพระเจา 
         พรหมทัต     โดยชอบธรรม   เพราะชาวชนบท  พระ-  
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                เจาพรหมทัต   มิไดทรงพิทักษรักษา ถูกเจาหนาท่ีบาน 
         เมืองกดขี่  ดวยภาษีที่ไมเปนธรรม.  
                กลางคืนถูกพวกโจรปลน   กลางวันถูกเจาหนาท่ี  
         กดขี่    ดวยภาษีอันไมชอบธรรม   ในแควนของพระ 
         ราชาโกง  มีคนอาธรรมมากมาย. 
                แมครัวคงหุงตมใหมอีกเปนแน    จึงนําขาวมาสง 
         ในเวลาสาย  เรายังแลดูแมครัวมาสงขาวอยู โคสาลิยะ 
         จึงถูกผาลแทงเอา. 
                [๒๔๒๙]  ขอใหพระเจาปญจาลราช     จงถูกฟน 
         ดวยดาบในสงคราม   เดือดรอนอยู    เหมือนเราถูกแม 
         โคนม  ถีบในวันนี้    จนนมสดของเราหกไป  ฉะนั้น. 
                [๒๔๓๐]  การท่ีแมโคนม  ถีบเจาใหบาดเจ็บ  น้ํา 
         นมหกไปนั้น    เปนความผิดอะไร  ของพระเจาพรหม- 
         ทัต   ทานจึงติเตียนอยู. 
                [๒๔๓๑]  ดูกอนพราหมณ      พระเจาปญจาละ 
         ควรจะไดรับความติเตียน   เพราะชาวชนบท  พระเจา 
         พรหมทัตมิไดพิทักษรักษา  ถูกเจาหนาท่ีกดขี่ดวยภาษ ี
         อันไมเปนธรรม. 
                อนึ่ง เวลากลางคืน   ก็ถูกโจรปลน   กลางวันก็ถูก  
         กดขี่    รีดภาษีอันไมเปนธรรม   ในแควนของพระราชา 
         โกง  มคีนอาธรรมมากมาย.  
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                แมโคเปรียว  ดุราย  เมื่อกอนพวกเรามิไดรีดนม 
         มัน   มาวันนี้   เราถูกพวกราชบรุุษ    ผูตองการนํ้านม 
         รีดนาทาเลน   จึงตองรีดนมมันอยูเด๋ียวน้ี.  
                [๒๔๓๒]   ขอใหพระเจาปญจาลราช    จงพลัด 
         พรากจากราชโอรส วิ่งคร่ําครวญ  เหมือนแมโคกําพรา 
         พลัดพรากจากลูก   วิ่งคร่ําครวญอยู  ฉะนั้น. 
                [๒๔๓๓]   ในการท่ีแมโคนม    ของคนเลี้ยงโค 
         เท่ียวว่ิงไปมา    หรอืร่ํารองอยูนี ้   เปนความผิดอะไร 
         ของพระเจาพรหมทัตเลา. 
                [๒๔๓๔]   ดูกอนมหาพราหนณ   ความผิดของ 
         พระเจาพรหมทัตมแีน    เพราะชาวชนบท    พระเจา 
         พรหมทัต  มิไดพิทักษรักษา  ถูกเจาหนาท่ีกดขี่  ดวย 
         ภาษีอนัไมชอบธรรม. 
                กลางคืนก็ถูกโจรปลน   กลางวันก็ถูกเจาหนาท่ี 
         กดขี่  ดวยภาษีอันไมชอบธรรม  ในแควนของพระรา- 
         ชาโกง    มีคนอาธรรมมากมาย    ลูกโคของพวกเรายัง 
         ด่ืมนมอยู     ก็ตองถูกฆาตาย    เพราะตองการฝกดาบ 
         อยางไรละ. 
                [๒๔๓๕]   ขอใหพระเจาปญจาลราซ  พรอมดวย  
         พระราชโอรส  จงถูกประหารในสนามรบ ใหฝูงการุม 
         จิกกิน    เหมือนเราผูเกิดในปา     ถูกฝูงกาชาวบานจิก 
         ในวันนี้  ฉะนั้น.  
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                [๒๔๓๖]  เฮยกบ ! พระราชาท้ังหลายในมนุษย- 
         โลก       จะทรงจัดการพิทักษรักษาสัตวทั่วไปไมไดอยู 
         เอง  พระราชามิใชเปนอธรรมจารีบุคคล  ดวยเหตุที่ฝูง 
         กากินสัตวเปน  เชนพวกเจาเทาน้ัน. 
                [๒๔๓๗]  ทานเปนพรหมจารี   ชาติอาธรรมหนอ 
         จึงกลาวยกยองกษตัริยอยูได เมื่อประชากรเปนอันมาก 
         ถูกปลนอยู  ทานยังบูชาพระราชา  ผูนาตําหนิอยางย่ิง. 
                ดูกอนพราหมณ  ถาแวนแควนนี้  พึงมพีระราชา 
         ดี  ก็จะมั่งค่ังเบิกบาน   ผองใส    ฝูงกาก็จะไดกินกอน 
         ขาวท่ีดี  ๆ   เปนพลี   ไมตองกินสัตวเปนเชนพวกเรา. 
                           จบภัณฑุติณฑุกชาดกที่   ๑๐  
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              อรรถกถาภัณฑุติณฑุกชาดก  
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ 
ราโชวาท  ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อปฺปมาโท ดังน้ี. ราโชวาท 
มีพิสดารแลวในหนหลัง. 
         ในอดตีกาล  พระราชาทรงพระนามวาปญจาละ  ดํารงอยูในอคติทรง 
ประมาทเสวยราชสมบัติโดยอธรรม อยูในอุตตรปญจาลนคร แควนกปละ. 
ครั้งน้ัน   อํามาตยเปนตนของพระองค  ก็เกิดเปนคนอาธรรมเสียทั้งหมด.  ชาว 
แวนแควน     ถูกบีบค้ันดวยภาษีอากร     ตองพาลลูกเมียเท่ียวหลบหนี   หลีกไป 
ในปา  คลายฝูงมฤค.    ในท่ีที่เคยมีบาน    ก็กลายเปนที่มีบานราง.    กลางวัน 
ผูคนไมอาจอยูบานเรือนได    เพราะเกรงกลัวเจาหนาท่ีบานเมือง    พากันเอา 
กิ่งหนามเปนตนลอมเรือนไว  เมื่ออรุณข้ึนก็หลบเขาปาไป.  กลางวันเจาหนาท่ี 
ก็ริบยื้อแยง  กลางคืนพวกโจรก็ปลนก็ชิง. 
         คราวนั้น   พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดา อยูที่ ี่ภัณฑุติณฑุก- 
พฤกษภายนอกพระนคร. ทุกๆ ปไดรบัพลีกรรม มรีาคาหน่ึงพันจากราชสํานัก. 
รุกขเทวดาคิดวา  พระราชานี้ทรงประมาท  เสวยราชสมบัติ   สกลรัฐจักฉิบหาย 
เวนเราเสียแลวไมมีใครสามารถจะชักจูงใหพระราชาดํารงพระองค  ในทางที่ถูก 
ตองได  อนึ่ง พระองคก็ทรงมีอุปการะแกเรา บูชาดวยพลีกรรมพันหน่ึงทุกปมา 
เราจักถวายโอวาทพระองคทาน.    ในเวลากลางคืน    รกุขเทวดาเขาไปยังหอง 
พระบรรทมของพระราชา    ยืนอยูขางพระเศียร    เปลงรัศมียืนอยูบนอากาศ. 
พระราชาทอดพระเนตรเห็นเทวดารุงเรืองอยู     คลายดวงอาทิตยออน ๆ    จึง 
ตรัสถามวา ทานเปนใคร มาท่ีนี่เพราะเหตุอะไร ?  รุกขเทวดาไดยินพระราช-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 521 

ดํารัสแลวทูลวา    ดูกอนมหาราชเจา  ขาพเจาคือภัณฑุติณฑุกเทพ   คิดวา 
จักถวายโอวาทแดพระองค  จึงมาเฝา.   พระราชาตรัสถามวา  ทานจักใหโอวาท 
อะไรหรือ  ?  เมื่อพระราชาตรัสถามอยางนี้แลว   พระมหาสัตวจึงทูลวา  ดูกอน 
มหาราชเจา   พระองคเปนผูประมาทเสวยราชสมบัติ  เพราะฉะนั้น    แวนแควน 
ทั้งส้ินของพระองค    จะพินาศเหมือนถูกกําจัดยื้อแยง    ธรรมดาพระราชาเม่ือ 
เสวยราชสมบัติดวยความประมาท     หาใชเปนเจาของแหงแวนแควนทั้งสิ้นไม 
ถึงความพินาศในปจจุบันแลว     ในภพหนาจักตองเกิดในมหานรกอีก    อน่ึง 
เมื่อพระราชาถึงความประมาทแลว   แมชนในราชสํานัก   นอกราชสํานัก  ยอม 
จะพากันประมาท   ดวยเหตุนั้น   พระราชาไมควรประมาทอยางยิ่ง  ดังนี้แลว 
เมื่อจะเริ่มต้ังธรรมเทศนา   จึงกลาวคาถา   ความวา 
                ความไมประมาท เปนทางไมตาย ความประมาท 
         เปนทางแหงความตาย  ผูไมประมาทยอมไมตาย   คน 
         ประมาทเปนเหมือนคนตายแลว. 
                เพราะมัวเมาจึงเกิดความประมาท เพราะประมาท 
         จึงเกิดความเส่ือม        และเพราะความเส่ือมจึงเกิดโทษ 
         ดูกอนทานผูมีภาระครอบครองรัฐ   อยาประมาทเลย. 
                เพราะกษัตริยเปนอันมาก     หากมีความประมาท 
         ตองเสื่อมประโยชนของแวนแควน     เส่ือมท้ังแวนแควน 
         อนึ่ง    ชาวบานประมาท    ก็เสื่อมจากบาน    บรรพชิต 
         ประมาท  ก็เสื่อมจากอนาคาริยวิสัย. 
                ดูกอนพระองคผูเปนมิ่งขวัญของรัฐ    โภคสมบัติ  
         ทุกอยางในแวนแควน    ของกษตัริยผูประมาทแลว  
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                ยอมพินาศหมด  ขอนั้นทานกลาววา   เปนความทุกข  
         ของพระราชา. 
                ดูกอนพระมหาราชเจา   ความประมาทนี้ไมเปน 
         ธรรมของโบราณกษัตริย โจรท้ังหลายยอมกาํจัดชนบท 
         อันมั่งค่ังไพบูลย ของพระราชาผูประมาทเกินขอบเขต. 
                ราชโอรสสืบสนัตติวงศ     ของพระราชาน้ันจัก  
         ไมม ี    เงินทองทรัพยสินก็จักไมมีเหมือนกนั      เมื่อ 
         แวนแควนถูกปลน   พระราชาผูประมาท   ยอมเสื่อม 
         จากโภคะท้ังปวง. 
                ญาติมิตรและสหาย    ยอมไมนับถือขัตติยราชผู 
         เส่ือมจากสรรพโภคสมบัติ  ในความคิดอาน. 
                พลชาง  พลมา  พลรถ    และพลเดินเทา   ผูพ่ึง 
         พระโพธิสมภารเปนอยู    ยอมไมนับถือพระราชานั้น          
         ในความคิดอาน. 
                ศรคืีอมิ่งขวัญ      ยอมละพระราชาผูไมจัดแจง 
         การงาน   โงเขลา  มีความคิดอานเลวทราม  ไรปญญา 
         เหมือนงูลอกคราบอันคร่ําครา  ฉะนั้น. 
                พระราชาผูทรงจัดแจงการงานดี    หมัน่ขยันตาม 
         กาล ไมเกียจคราน โภคสมบัติทั้งปวง  ยอมเจริญย่ิงขึ้น 
         เหมือนฝูงโคท่ีมีโคผู  ฉะนั้น.  
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                ดูกอนมหาราชเจา     พระองคจงเสด็จเท่ียวฟง 
         เหตุการณในแวนแควน   และในชนบท  ครัน้ไดทอด- 
         พระเนตรเห็น   และไดทรงสดับแลว    แตนั้นก็ปฏิบัติ 
         สิ่งน้ัน   ๆ เถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อปฺปมาโท  ไดแก  ความไมอยูปราศ 
แหงสติ.  บทวา  อมต  ปท  ความวา  เปนทางคือเปนเหตุแหงอมตนิพพาน. 
บทวา  มจฺจุโน ปท ความวา  ความประมาทเปนเหตุแหงความตาย.  เพราะ 
คนประมาทแลว  เจริญวิปสสนา เมื่อไมอาจบรรลุอัปปฏิสนธิกภาพได  ยอมเกิด 
ยอมตายในสงสารบอย  ๆ  เหตุนั้น   ความประมาทจึงชื่อวา  เปนทางแหงความ 
ตาย    บทวา  น   มียนฺต ิ  ความวา   คนผูไมประมาทเจริญวิปสสนา  บรรล ุ
อัปปฏิสนธิกภาพแลว   ชือ่วายอมไมตาย   เพราะไมเกิดในสงสารอีก.    บทวา 
เย  ปมตฺตา ความวา ดูกอนมหาราชเจา  บุคคลเหลาใดประมาทแลว   บุคคล 
เหลาน้ันควรเห็นเหมือนคนตายแลว.    เพราะเหตุไร  ?    เพราะเหตุที่ยังกิจให 
สําเร็จไมได.   แทจริง    สําหรับคนท่ีตายแลว    ยอมไมมีความคํานึง    ความ 
ปรารถนา  หรือความขวนขวายวา  เราจักใหทาน  จักรักษาศีล  จักทําอุโบสถ 
กรรม  จักบําเพ็ญคุณงามความดี   เพราะเปนผูปราศจากวิญญาณ.   สําหรับคน 
ประมาทก็ไมมี    เพราะขาดความไมประมาท  ฉะนั้น  คนตายกับคนประมาท 
ทั้งสองนี้    จึงเสมอเหมือนเปนบุคคลประเภทเดียวกัน. 
         บทวา  มทา  ความวา  ดูกอนมหาราชเจา  ข้ึนชื่อวา ความประมาท 
ยอมเกิดเพราะความเมา ๓ ประการ คือ เมาในความไมมีโรค เมาในวัย 
และเมาในชวีิต.  คนเรานั้นพอเมาแลว  กถ็ึงความประมาท กระทําบาปกรรม  
เชนปาณาติบาตเปนตนได.   ทีนั้น   พระราชายอมตรัสสั่งใหตัดตีนตัดมือ  ให 
ประหารชีวิต   หรือใหริบทรัพยของผูนั้นทั้งหมด   เพราะความประมาทของเขา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 524 

จึงเกิดความส้ินญาติ   สิน้ทรัพย   สิน้ชีวิตอยางนี้.   เขาถึงความส้ินทรัพยหรือ 
สิ้นยศแลว    เมื่อไมสามารถเลี้ยงชีวิตไดอีก   ก็ตองทํากายทุจริตเปนตน     เพ่ือ 
เลี้ยงชีพตอไป  และเพราะความส้ินเนื้อส้ินตัวของเขาอยางนี้   จึงเกิดโทษผิดข้ึน 
ขาพเจาจึงตองทูลเตือนพระองค.    บทวา   มา   มโท    ภรตูสภ   ความวา 
ดูกอนพระองคผูมีภาระเปนใหญในแวนแควน     พระองคอยาทรงมัวเมา 
อธิบายวา   อยาทรงประมาท. 
         บทวา  อตฺถ  รฏ ความวา กษัตริยเปนอันมาก (หาก) ทรงประมาท 
ความเจริญของชาวชนบท   และแวนแควนทั้งสิ้น  ก็เสื่อมโทรมลง.   เพ่ือความ  
แจมแจงแหงความขอน้ัน  ๆ   บัณฑิตควรแสดง   ขันติวาทีชาดก   มาตังคชาดก  
คุรุกชาดก   สรภังคชาดก   และเจติยชาดก.    บทวา   คามิโน   ความวา  แม 
นายบานตองพลัดพราก   เสื่อมโทรม  ฉิบหายจากบาน  ก็เพราะโทษคือความ 
ประมาทมาก.    บทวา  อนาคารา  อคาริโน  ความวา  รุกขเทวดากลาววา 
บรรพชิตเสื่อมจากขอปฏิบัติของบรรพชิต   ก็เพราะโทษคือประมาทมาก    แม 
คฤหัสถ  พลดัพราก  เสื่อมโทรม  จากการครองเรือน  และธัญญาหารเปนตน 
มากมาย  ก็เพราะโทษคือประมาทมาก.    บทวา  ต  วุจฺจเต  อย   ความวา 
ดูกอนมหาราชเจา   ชื่อวา  ความเสื่อมยศและโภคสมบัติ    ทานกลาววา    นั่น  
เปนทุกขของพระราชา    เพราะไมมีโภคสมบัติ     ยศของพระราชาผูไรทรัพย 
ยอมเสื่อม  พระราชาผูเสื่อมยศ  ยอมไดรับทุกขอยางมหันต. 
         บทวา  เนส  ธมฺโม  ความวา  ดูกอนมหาราชเจา   ความประมาทน้ี 
ไมใชธรรมของโบราณกษัตริย.  บทวา  อิทฺธ  ผีต  ความวา   (โจรท้ังหลาย 
ยอมยื้อแยง)     ชนบทอันมั่งค่ังดวยขาวนํ้าเปนตน     ไพบูลยดวยเงินและทอง 
เปนตน.  บทวา น  เต  ปุตฺตา ความวา  ดูกอนมหาราชเจา   ราชโอรสผูสืบ  
สันตติวงศ     ของพระราชาผูประมาทจักไมมี.    เพราะชาวแวนแควนทั้งหลาย  
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ยอมไมถวายเศวตฉัตร ดวยคิดวา พระโอรสของพระราชาผูไมต้ังอยูในธรรมน้ี 
จักทําความเจริญอะไรแกพวกเราได  พวกเราจักไมถวายเศวตฉัตรแกพระโอรส 
นั้น   พระโอรสตองพระราชาผูไมต้ังอยูในธรรมเหลาน้ัน  ชื่อวาไมมี ดวยอาการ 
อยางนี้.  บทวา ปริชิณฺณ  แปลวา  เสื่อมรอบแลว.  บทวา  ราชา น  วาป 
ความวา   แมถึงพระราชาผูไมต้ังอยูในธรรมน้ัน      จะเปนพระราชา    เมื่อเปน  
เชนนั้น. 
         บทวา  มนฺติย ความวา  ญาติ  มิตรสหายยอมไมสําคัญท่ีจะทําอาการ 
นับถือดวยจิตเคารพวา    ผูนี้คือพระราชา.    บทวา    อุปชีวนฺตา    ความวา 
ชนทั้งหลายแมที่เขาไปพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร   ก็ยอมไมสําคัญอาการท่ีตนควร  
สําคัญดวยจิตเคารพ.    เพราะเหตุไร  ?   เพราะเหตุที่พระราชาไมทรงต้ังอยูใน 
ธรรม.   บทวา   สิร ี  ไดแก   ยศและโภคสมบัติ.   บทวา   ตจ  ความวา เมื่องู 
รังเกียจคราบเกายอมละเสีย   ไมเหลียวแลดูอีกฉันใด    สิริคือยศและโภคสมบัติ 
ยอมละพระราชา  ผูเชนนั้น   ฉันนั้น.   บทวา   สุสวิหิตกมฺมนฺต    ความวา 
ผูไมกระทําบาปกรรมดวยกายทวารเปนตน.   บทวา  อภิวฑฺฒนฺติ    ความวา 
ยอมเจริญกาวหนา.   บทวา    สอุสภามิว    ความวา   ดุจฝูงโค   มีโคผูเปน   
หัวหนาฝูง.    แทจริง    โภคสมบัติทั้งหลายยอมเจริญแกพระราชาผูไมประมาท 
แลว  ดุจฝูงโค  มีโคผูเปนหัวหนาฝูงฉะนั้น. 
         บทวา   อุปสฺสุตึ    ความวา   พระองคจงเสด็จจาริกไปในสกลรัฐและ 
ชนบทของพระองค.  บทวา     ตตฺถ   ความวา  เมื่อพระองคเสด็จไปในแวน- 
แควนนั้น      จะไดทอดพระเนตรสิ่งท่ีควรทอดพระเนตร    จะไดทรงสดับสิ่งที่ 
ควรสดับ    กระทําคุณานุคุณสวนพระองคใหประจักษแลว     จักไดทรงปฏิบัติ 
ขอปฏิบัติอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกพระองค.  
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         พระมหาสัตวถวายโอวาทพระราชาดวยคาถา  ๑๑  คาถา   ดวยประการ 
ฉะน้ีแลว  ทูลวา พระองคจงรีบไปสอดสองอยาชักชา  อยาใหแวนแควนฉิบหาย 
เสียเลย   ดังนี้แลว  กลับไปยังสถานท่ีอยูของตน.  ฝายพระราชาทรงสดับถอยคํา 
ของเทวดาแลว   สลดพระทัย  รุงข้ึนโปรดใหอํามาตยดูแลราชสมบัติแลวพรอม 
ดวยราชปุโรหิต   เสด็จออกจากพระนคร  ทางพระทวารดานทิศปราจีน   เสด็จ 
พระราชดําเนินไป  สิ้นทางประมาณหนึ่งโยชน ณ สถานที่นั้น    ชายแกชาวบาน 
ผูหน่ึง นํากิ่งหนามมาจากดง ลอมกั้นปดประตูเรือนไว พาบุตรภรรยาเขาปาไป 
เวลาเย็นเมื่อพวกราชบุตรหลีกไปแลวก็กลับมาเรือนตน   ถูกหนามยอกเทาท่ี 
ประตูเรือน  จึงนั่งกระโหยง  บงหนาม  พลางดาพระราชาดวยคาถานี้ ความวา 
                ขอใหพระเจาปญจาลราช    จึงถูกลูกศรเสียบใน 
         สงคราม    เสวยทุกขเวทนา   เหมือนเราถูกหนามแทง 
         แลว   เสวยทุกขเวทนาอยูในวันนี้. 
         ก็คําดานั้นไดเปนไปดวยอานุภาพของพระโพธิสัตวนั้นเอง. ควรทราบ 
วา  ชายแกนัน้    ถูกพระโพธิสัตวดลใจจึงดา.  ในเวลาน้ัน   พระราชากับราช- 
ปุโรหิต  ปลอมเพศยืนอยูใกล ๆ  ชายแกนั้นเอง.  พอราชปุโรหิตไดยินคําของ 
ชายแก   จึงกลาวคาถา   ความวา 
                ทานเปนคนแก   มีจักษมุืดมวั    มองเห็นอะไร 
         ไมถนัด     หนามแทงทานเอง    ในเรื่องน้ี    พระเจา- 
         พรหมทัต   มีความผิดอะไรดวย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มคฺเคยฺย     แปลวา ยอกเอา มีอธิบายวา 
ถาทานถูกหนามยอกเอา  เพราะความซุมซามของตนเองไซร   ในขอน้ีทําไมจะ 
เปนความผิดของพระราชาดวยเลา  ทานดาพระราชา  เพราะเหตุที่   พระราชา 
มีหนาที่ตรวจตราหนามแลวบอกใหทานทราบหรือ ?  
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         ชายชราไดฟงดังน้ัน  ไดกลาวคาถา ๓ คาถา  ความวา 
                ดูกอนพราหมณ  เราถูกหนามแทง  ในหนทางน้ี 
         เปนความผิดของพระเจาพรหมทัตมากมาย      เพราะ  
         ชาวชนบท    พระเจาพรหมทัต     มิไดพิทักษรักษา 
         ถูกพวกราชบุรุษกดขี่ดวยภาษีอันไมชอบธรรม. 
                กลางคืนถูกพวกโจรปลน   กลางวันถูกราชบุรุษ 
         กดขี่  ในแวนแควนของพระราชาโกง    มีคนอาธรรม   
         มากมาย. 
                แนะพอคุณ เมือ่ภัยเชนนี้เกิดขึ้น ประชาชนพากัน 
         อึดอัด   เพราะกลัวพากันหาไมมีหนาม   ในปามาทําท่ี  
         ซุกซอน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   พเหฺวตฺถ      ความวา   ดูกอนพราหมณ 
ขาน่ังจมลงไปในทางที่มีหนาม ในเรื่องนี้พระเจาพรหมทัตมีความผิดมากเพราะ 
ความผิดของพระราชา  ตลอดเวลาเทานี้   เจาไมรูเลยวา   เราตองดั้นดนไปใน 
ทางที่มีหนาม  เพราะชนบทพระราชามิไดพิทักษรักษาจึงมีหนาม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ขาทนฺติ     ไดแก  พวกโจรรุมกันปลน. 
บทวา    ตุณฑฺิยา    ความวา   กลางวัน     พวกราชบุรุษเบียดเบียนดวยการฆา 
การจองจําเปนตน     เก็บภาษีอากรโดยไมเปนธรรม.    บทวา    กูฏราชสฺส 
ความวา  ในแวนแควนของพระราชาผูลามก.   บทวา    อธมมฺโิก     ความวา 
คนทั้งหลายตองมีการงานอันปกปดเปนอันมาก.    คนแกเรียกปุโรหิตวา   พอ- 
พราหมณ.  บทวา  มาณวา   ไดแก  มนุษยทั้งหลาย.  บทวา  นลิฺเลนกานิ 
ไดแก  สถานที่ซุมซอน.  บทวา  วเน   คเหตฺวา   กณฺฏก   ความวา  (ใน 
เพราะภัยเชนนี้)   ประชาชนจึงนําเอาหนามมาปดประตู   ทิ้งเรอืนพาลูกเมียเขา  
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ปาไป  ทําสถานท่ีซุมซอนของตน ๆ  ในปาน้ัน.   อน่ึง  หนามชนิดใดมีในปา 
เขาก็พากันเอาหนามชนิดนั้นมาลอมเรือนไว    เพราะความผิดของพระราชา 
อยางนี้  เราจึงถูกหนามตําเอา  ทานอยาเปนผูสนับสนุนพระราชาเชนนี้เลย. 
         พระราชาทรงสดับเชนนั้น   จึงตรัสเรียกราชปุโรหิตมาตรัสสั่งวา  ทาน 
อาจารย   ชายชราพูดถูก    เปนความผิดของเราแท ๆ   มาเถิด   เราจักกลับไป 
เสวยราชสมบัติโดยธรรม. เทวดาพระโพธิสัตว สิงในรางของราชปุโรหิต ทูลวา 
ขอเดชะมหาราชเจา   จงไปสอดแนมดูขางหนาตอไปอีกกอนเถิดพระเจาขา. 
พระราชากับปุโรหิต    จากบานนั้น    ไปยังบานอ่ืน    ไดยินเสยีงของหญิงชรา 
คนหน่ึงในระหวางทาง.  นัยวาหญิงน้ันเปนหญิงเข็ญใจ   พิทักษรักษาบุตรสาว 
สองคนซ่ึงเจริญวัยแลว  ไมยอมใหลูกสาวไปปา  ตนเองเก็บผักหักฟนมาจากปา 
บํารุงรักษาลูกสาวท้ังสอง.    วันนั้นนางข้ึนพุมไมแหงหนึ่ง    กําลังเก็บผักอยู 
พลัดตกลงมา   เมื่อจะดาพระราชา  โดยแชงใหตาย   กลาวคาถา   ความวา 
                ในแควนของพระเจาพรหมทัต  หญิงสาวหาผัว 
         ไมไดไปจนแก  เมือ่ไรพระเจาพรหมทัต   จักสวรรคต 
         เสียที. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา อปฺปฏิกา แปลวา หาสามีมิได. อธิบายวา 
ถาเขามีสามีคงจะไดเลี้ยงดูเรา ในรัชกาลของพระราชาลามก เราไดรับความทุกข 
เมื่อไรหนอ    มันจักตายเสียที    หญิงชราดาพระราชาอยางนี้    ก็ดวยอานุภาพ 
ของพระโพธิสัตว. 
         เมื่อราชปุโรหิตจะคัดคานนาง  จึงกลาวคาถา  ความวา  
                เฮย !  หญิงชั่วไมรูจักเหตุผล    แกพูดไมดีเลย 
         พระราชาเคยหาผัวใหนางกุมาริกา  มีที่ไหนกนั.  
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         หญิงชราไดยินดังนั้น   ไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                พราหมณเอย เราไมไดพูดชั่วเลย เรารูเหตุผล 
         ชาวชนบท     พระเจาพรหมทัต    มิไดพิทักษรักษา 
         ราษฎรถูกกดขี่   ดวยภาษี   อันไมชอบธรรม. 
                กลางคืนถูกโจรปลน   กลางวันถูกเจาหนาท่ีกดขี่ 
         ดวยภาษี  อันไมชอบธรรม   ในแควนของพระราชาโกง 
         มีคนอาธรรมมากมาย  เมื่อการครองชีพลําบาก   การ- 
         เลี้ยงดูลูกเมียก็ลําบาก  หญิงสาวจักมีผัวไดที่ไหน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    โกวิทตฺถปทา    ความวา    เราฉลาด 
รูเทาทันในเหตุในผล ทานอยาสรรเสริญพระราชาลามกอยางนี้. บทวา ทุชฺชเีว 
ความวา   เมื่อแวนแควนมีการครองชีพลําบาก   การเลี้ยงดูลูกเมียก็เกิดลําบาก 
ผูคนทั้งกลัวทั้งหวาดเสียว  ก็หลบไปอยูในปา. บทวา  กุโต ภตฺตา กุมาริยา 
ความวา  หญิงสาว ๆ จักหาผัวไดที่ไหน. 
         พระราชากับราชปุโรหิตฟงคําของหญิงชราแลว   คิดวา แกพูดถูกตอง 
จึงพากันเดินทางตอไปขางหนา   ไดยินเสียงของชาวนาคนหน่ึง  ไดยินวา  เมื่อ 
ชาวนานั้นกําลังไถนา  โคชื่อสาลิยะ    ถูกผาลแทงจึงลมลง.    เมื่อชาวนาจะดา 
พระราชาจึงกลาวคาถา  ความวา 
                ขอใหพระเจาปญจาลราช  จงถูกหอกแทง  ตอง 
         นอนกลิ้งอยูในสงคราม เหมือนโคสาลิยะ ถูกผาลแทง 
         นอนอยูดังคนกําพรา  ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ยถา  ความวา  โคชื่อสาลิยะน้ี    ไดรับ 
ทุกขเวทนานอนอยูฉันใด  ขอพระเจาปญจาลราชจงนอนเปนทุกขฉันนั้น.  
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         ลําดับนั้น   เมื่อราชปุโรหิตจะคัดคาน  จึงกลาวคาถา  ความวา 
                เจาคนชาติชั่ว   เจาโกรธพระเจาพรหมทัต   โดย 
         ไมเปนธรรม เจาทํารายโคของตนเอง  ไฉนจึงมาสาป-  
         แชงพระราชาเลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อธฺมเมน   ความวา   โดยไมมีเหตุผล 
คือไมมีความจริง. 
         ชาวนาไดฟงดังน้ันแลว   ไดกลาวคาถา   ๓   คาถา   ความวา 
                ดูกอนพราหมณ   เราโกรธพระเจาพรหมทัตโดย 
         ชอบธรรม   เพราะชาวชนบท    พระเจาพรหมทัตมิได 
         ทรงพิทักษรักษา   ถูกเจาหนาท่ีบานเมืองกดขี่    ดวย 
         ภาษีที่ไมเปนธรรม 
                กลางคืนถูกพวกโจรปลน  กลางวันถูกเจาหนาท่ี 
         กดขี่    ดวยภาษีอันไมชอบธรรม    ในแควนของพระ 
         ราชาโกง  มีคนอาธรรมมากมาย. 
                แมครัวคงหุงตมใหมอีกเปนแน  จึงนําขาวมาสง 
         ในเวลาสาย  เรามัวแลดูแมครัว   มาสงขาวอยู  โคสา- 
         ลิยะจึงถูกผาลแทงเอา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    ธมฺเมน  ความวา  เราดาโดยมีเหตุผล 
ทานอยาเขาใจวา    ดาโดยไมมีเหตุผล.  บทวา  สา  นูน  ปุน  เร   ปกฺกา 
วิกาเล   ภตฺตมาหร ิ ความวา พราหมณเอย  เราคิดวา  หญิงแมครัวนําขาว 
มาสงเรา     หุงขาวแลวคงนํามาสงแตเชาตรู      แตนางถูกพวกทาสของพระเจา 
พรหมทัต     พวกรีดภาษีโดยไมเปนธรรม  เกาะกุมตัวไว   ตองเลี้ยงดูพวกมัน  
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แลวจึงหุงขาวเพื่อเราใหม    เพราะเหตุนั้น      จึงนําขาวมาสงในเวลาสาย  วันนี้ 
นํามาสายนัก  ดังนี้แลว ถกูความหิวบีบค้ัน  มัวแลดูคนสงขาว  ดุวาโค  เอาปฏัก 
แทงโคไมเปนที่  ฉะนั้น  เจาโคสาลิยะมันยกเทาข้ึนกระทืบผาล   จึงถูกผาลบาด 
เอา   เหตุนั้น   เจาอยาเขาใจวา   เราประหารมัน   ขอน้ี   ชื่อวา   พระราชาผูลามก 
ประหารแลวทีเดียว    ทานอยามัวกลาวพรรณนาคุณของพระราชานั้นอยูเลย. 
         พระราชากับราชปุโรหิต    เดินทางตอไป  แลวพักอยูในบานแหงหนึ่ง 
รุงข้ึนเวลาเชาตรู   แมโคนมโกงตัวหนึ่ง   เอาเทาดีดคนรีดนมโค   ลมไปพรอม 
ดวยนมสด  เม่ือคนรีดนมโคจะดาพระเจาพรหมทัต  จึงกลาวคาถา  ความวา 
                ขอใหพระเจาปญจาลราช จงถูกฟนดวยดาบใน 
         สงคราม   เดือดรอนอยู   เหมือนเราถูกแมโคนม   ถีบ 
         ในวันนี้  จนนมสดของเขาหกไป  ฉะนั้น.   
         ราชปุโรหิต   ไดฟงดังน้ัน     จึงกลาววา 
                การท่ีแมโคถีบเจาใหบาดเจ็บ      น้ํานมหกไปน้ัน  
         เปนความผิดอะไรของพระเจาพรหมทัต ทานจึงติเตียน 
         อยู. 
         ครั้นพราหมณปุโรหิตกลาวคาถาจบ   คนรีดนมโคไดกลาวคาถาอีก ๓ 
คาถา  ความวา 
                ดูกอนพราหมณ   พระเจาปญจาละ ควรจะไดรับ 
         ความติเตียน เพราะชาวชนบท  พระเจาพรหมทัตมิได 
         พิทักษรักษา   ถูกเจาหนาท่ีกดขี่   ดวยภาษีอนัไมเปน 
         ธรรม. 
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                อนึ่ง  เวลากลางคืนก็ถูกโจรปลน  กลางวันก็ถูก 
         กดขี่รดีภาษีอันไมเปนธรรม    ในแควนของพระราชา 
         โกง  มคีนอาธรรมมากมาย. 
                แมโคเปรี้ยว  ดุราย  เมื่อกอนพวกเรามิไดรีดนม 
         มัน    มาวันนี้    เราถูกพวกราชบุรุษผูตองการนํ้านม 
         รีดนาทาเลน  จึงตองรีดนมมันอยูเด๋ียวน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    จณฺฑา   แปลวา   หยาบคาย.   บทวา 
อกตฺถนา  แปลวา  มีปกติว่ิงหนี.  บทวา    ขีรกาเมหิ    ความวา  พวกเรา 
ถูกเจาหนาท่ีของพระราชาอาธรรม  ใชใหหานมสดมามาก ๆ  เบียดเบียน   จํา 
ตองรีด  ถาหากพระเจาพรหมทัตน้ัน     ครองราชสมบัติโดยธรรม  ภัยเห็นปาน 
นี้คงไมมาถึงพวกเรา. 
         พระราชาและพระราชปุโรหิต   คิดวา  เจาน่ีพูดถูก    จึงออกจากบาน 
นั้น    ข้ึนสูหนทางใหญ  มุงหนาตอพระนครกลับไปในบานแหงหนึ่ง  พวกนาย 
อากรฆาลูกโคออนตัวหนึ่ง    เพ่ือตองการทําฝกดาบ   จึงยึดเอาหนังไป  แมโค 
นมที่ลูกถูกฆา  เพราะความเศราถึงลูก  ไมกินหญา   ไมดื่มน้ํา  เที่ยวร่ํารองหา 
ลูกอยู   เด็ก  ๆ  ชาวบานเห็นดังน้ัน   เม่ือจะพากันดาพระราชา   จึงกลาวคาถา 
ความวา 
                ขอใหพระเจาปญจาลราช จงพลัดพรากจากโอรส 
         วิ่งคร่ําครวญเหมือนแมโคกําพรา      พลัดพรากจากลูก  
         วิ่งคร่ําครวญอยู  ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปรธิาวติ  ความวา  ว่ิงร่ํารองอยู. 
         ลําดับนั้น    ปุโรหิตกลาวคาถานอกน้ี  ความวา  
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                ในการท่ีแมโค   ของคนเลี้ยงโค  เท่ียวว่ิงไปมา 
         หรือร่ํารองอยูนี้    เปนความผิดอะไร     ของพระเจา 
         พรหมทัตเลา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปพฺภเมยฺย    รเวยฺย    วา    ความวา 
(สัตวเลี้ยง)  ก็ตองว่ิงไปมาได     หรือร่าํรองได   อธิบายวา   พอเอย   ธรรมดา 
สัตวเลี้ยง    เมื่อเจาของพิทักษรักษาอยู    มันก็ว่ิงได   ไมกินหญาได  ในขอน้ี 
จะเปนความผิดอะไรของพระราชาเลา. 
         ลําดับนั้น     เด็กชาวบาน   ไดกลาวคาถา  ๒  คาถา  ความวา 
                ดูกอนมหาพราหมณ  ความผิดของพระเจาพรหม 
         ทัต  มแีน  เพราะชาวชนบท   พระเจาพรหมทัตมิได 
         พิทักษรักษา  ถูกเจาหนาท่ีกดขี่  ดวยภาษีอันไมชอบ 
         ธรรม.     
                กลางคืนก็ถูกโจรปลน  กลางวันถูกเจาหนาท่ีกด 
         ขี ่  ดวยภาษาอันไมชอบธรรม  ในแควนของพระราชา 
         โกง    มีคนอาธรรมมากนาย   ลูกโคของพวกเรายังด่ืม 
         นมอยู  ก็ตองถูกฆาตาย    เพราะตองการฝกดาบอยาง 
         ไรละ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    มหาพฺรเหฺม  ไดแก   มหาพราหมณ. 
บทวา  ราชิโน  ไดแก   ของพระราชา.   บทวา  กถ   โน   ความวา  อยาง 
ไรเลา  คือ  เพราะเหตุชื่อไร  ?   บทวา   ขีรปา  หฺเต   ปชา  ความวา 
เด็กทั้งหลายดาพระราชาวา   ลกูโคทีย่ังด่ืมนมอยู   ถูกพวกเจาหนาท่ีเหลานั้นฆา 
ดวยอํานาจของพระราชาลามก    แมโคนมนั้นร่ํารองหาลูกอยูเด๋ียวน้ี    ขอพระ 
ราชาน้ัน    จงปริเทวนาการ  เหมือนแมโคนมเถิด.  
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         พระราชา  และราชปุโรหิต  พูดวา ดีละ   พวกเจาพูดไดเหตุผล  แลว 
หลีกไปเสีย ตอมาในระหวางทาง  ฝูงกากําลังเอาจะงอยปากจิกกินกบทั้งหลายอยู 
ณ  สระแหงแหงหนึ่ง  เมื่อพระราชา  และราชปุโรหิตมาถึงท่ีนั้น    พระโพธิสัตว 
จึงบันดาลใหกบทั้งหลาย    แชงดาพระราชาดวยอานุภาพของตน   (เปนคาถา) 
ความวา 
                ขอใหพระเจาปญจาลราช พรอมดวยพระราช  
         โอรส  จงถูกประหารในสนามรบ  ใหฝูงการมุจิกกิน 
         เหมือนเราผูเกิดในปา ถูกฝูงกาชาวบานจิกกินในวันนี้ 
         ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  คามเกหิ  ไดแก  กาท่ีอยูในบาน. 
         ราชปุโรหิตไดยินดังนั้น      เมื่อจะสนทนากับพวกกบ    จึงกลาวคาถา 
ความวา 
                เฮย !  กบ  พระราชาทั้งหลายในมนุษยโลก จะ 
         ทรงจัดการพิทักษรกัษาสัตวทั่วไปไมไดอยูเอง    พระ 
         ราชามไิดเปนอธรรมจารีบุคคล ดวยเหตุที่ฝูงกากินสัตว         
         เปนเชนพวกเจา  เทาน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ชีว ไดแกสัตวที่ยังมีชีวิต. บทวา อเทยฺยุ 
แปลวา     พึงเค้ียวกิน.   บทวา    ธงฺกา   ไดแก   กาทั้งหลาย.   อธิบายวา   กา 
ทั้งหลายพึงเค้ียวกินสัตวมีชีวิต     ดวยเหตุเพียงใด    ดวยเหตุเพียงเทาน้ี  พระ 
ราชาจะชื่อวาไมเปนผูประพฤติธรรมหาไดไม   พระราชาจักสามารถเขาไปยังปา 
เที่ยวรักษาเจาไดอยางไร ?  
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         กบไดฟงดังน้ัน     จึงกลาวคาถา  ๒  คาถา  ความวา 
                ทานเปนพรหมจารี  ชาติอาธรรมหนอ  จึงกลาว 
         ยกยองกษัตริยอยูได เมื่อประชากรเปนอันมากถูกปลน 
         อยู  ทานยังบูชาพระราชาผูนาตําหนิอยางย่ิง. 
                ดูกอนพราหมณ ถาแวนแควนนี้ พึงมีพระราชาดี 
         ก็จะมั่งค่ัง เบิกบาน  ผองใส   ฝูงกาก็จะไดกินกอนขาว 
         ที่ดี  ๆ  เปนพลี   ไมตองกินสัตวเปนเชนพวกเรา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  พฺรหฺมจาร ี  ความวา  เมื่อกบจะติเตียน 
ปุโรหิต  จึงกลาววา ทานเปนพรหมจารี ชาติอาธรรมหนอ.  บทวา  ขตฺติยสฺส 
ไดแก    พระราชาลามกเห็นปานน้ี.  บทวา   วิลุมปฺมานาย   ความวา  เมื่อ 
ประชาชนถกูรีดนาทาเลนอยู   อน่ึง  ปาฐะ  พระบาลี  ก็อยางเดียวกันนี้แหละ. 
บทวา  ปุถุปฺปชาย  ความวา  เมื่อประชาชนทั่วไปถูกเจาหนาท่ี  ทําใหพินาศ 
อยู.  บทวา  ปูเชสิ  ไดแก  ยกยองสรรเสริญ.  บทวา   สุรชชฺก   ความวา 
ถาแวนแควนนี้    อันพระราชาผูไมลุอํานาจฉันทาคติเปนตน    ไมยังทศพิธราช 
ธรรมใหกําเริบรักษาอยู     เปนแวนแควนมีจอมราชดี.  บทวา  ผีต  ความวา 
มีขาวกลาสมบูรณ    ในเมือ่ฝนหลั่งกระแสธารอยูโดยชอบ.    บทวา    มาทิส 
ความวา   เมื่อเปนอยางนี้   กาท้ังหลายคงไมกินสัตว   อยางเราเลยทีเดียว.  การ 
ดาในฐานะ    แมทั้ง  ๖  อยางนี้     มีไดดวยอานุภาพของพระโพธิสัตวนั่นเอง. 
         พระราชากับราชปุโรหิต    สดับคําน้ันแลว   ดําริวา   ชนท้ังปวงท่ีสุด 
จนกระทั่งกบ  ซึ่งเปนสัตวเดียรัจฉานอยูในปา   พากันดาเราผูเดียว  แลวเสด็จ 
จากท่ีนั้นไปสูพระนคร  เสวยราชยโดยธรรม  ต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว 
สรางบุญกุศลมีทานเปนตน.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้     มาแสดงแกพระเจาโกศลแลว 
ตรัสวา    ดกูอนมหาบพิตร    ธรรมดาพระราชาควรละการลุอํานาจอคติ   เสวย 
ราชสมบัติโดยธรรม แลวทรงประชุมชาดกวา ภัณฑุติณฑุกเทวดา  ในครัง้น้ัน  
ไดมาเปนเราผูตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                         จบอรรถกถาภัณฑุติณฑุกชาดก   
                              จบอรรถกถาติงสตินิบาต 
 

                     รวมชาดกที่มีในวรรคนี้  คอื 
 
         ๑.  กิงฉันทชาดก  ๒.  กุมภชาดก  ๓.  ชยทิสชาดก  ๔.  ฉัททันต- 
ชาดก  ๕.  สมัภวชาดก  ๖.  มหากปชาดก  ๗.  ทกรักขสชาดก  ๘.  ปณ- 
ฑรกชาดก  ๙.  สัมพุลาชาดก  ๑๐.  ภัณฑุติณฑุกชาดก  และอรรถกถา.  
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                   จัตตาฬีสนิบาตชาดก  

 
                        ๑.  เตสกุณชาดก  
 
         วาดวยนกตอบปญหาพระราชา  
 
                [๒๔๓๘] (พระราชาตรัสวา) เราขอถามเจาเวส- 
         สันดร  นกเอย  ขอความเจริญจงมีแกเจา   กจิอะไรท่ี 
         บุคคลผูประสงคเสวยราชสมบติักระทําแลว    เปนกิจ 
         ประเสริฐ. 
                [๒๔๓๙] (นกเวสสันดรทูลวา)   นานนักหนอ 
         พระเจากังสราช  พระราชบิดาของเรา ผูทรงสงเคราะห 
         ชาวเมอืงพาราณสี   เปนผูประมาท    ไดตรัสถามเราผู 
         บุตร  ซึ่งหาความประมาทมิได. 
                [๒๔๔๐]  ขาแตบรมกษัตริย   ธรรมดาพระราชา 
         ควรหามมุสาวาท  ความโกรธ   และความราเริงกอนที  
         เดียว  แตนั้น พึงตรัสสั่งใหกระทํากิจท้ังหลาย  คําท่ีขา 
         พระพุทธเจากลาวมานั้น  นักปราชญทั้งหลายกลาววา  
         เปนกิจของพระราชา. 
                ขาแตพระบิดา    เมื่อกอนพระองคทรงรักใคร 
         และเกลียดชังแลว    พึงทรงทํากรรมใด    กรรมนั้นที ่
         พระองคทรงทําแลว    พึงยังพระองคใหเดือดรอนโดย  
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         ไมตองสงสัย   แตนั้นพระองคไมควรทรงกระทํากรรม 
         นั้นอีก. 
                ขาแตพระองค   ผูทรงบํารุงรัฐ   เมื่อกษตัริยประ- 
         มาทแลว  โภคสมบติัทุกอยางในแวนแควนยอมพินาศ 
         ขอนั้นนักปราชญ   กลาววา   เปนความทุกขของพระ- 
         ราชา. 
                ขาแตพระบิดา    เทพธิดาชื่อสิริ    และชือ่ลักข ี
         ถูกสุจิปริวารเศรษฐีถาม  ไดตอบวา  ขาพเจายอมยินดี  
         ในบรุุษผูมีความขยันหมั่นเพียร  ไมมีความรษิยา. 
                ขาแตมหาราชเจา  กาลกรรณี  ผูทําลายจักร  ยอม 
         ยินดีในบุรุษผูรษิยา  ผูมใีจชั่ว   ผูประทุษรายการงาน. 
                ขาแตมหาราชเจา    พระองคจงทรงเปนผูมีพระ- 
         ทัยดีตอคนท้ังปวง          จงทรงพิทักษรักษาคนท้ังปวง 
         จงทรงบรรเทาเสียซ่ึงคนไมมีราศี      จงมีคนที่มีราศี  
         เปนที่พํานักเถิด. 
                ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี   บุรษุ 
         ผูมีราศี สมบรูณดวยความเพียร มีอัธยาศัยใหญ ยอม 
         ตัดโคนและยอดของศัตรูทั้งหลายได. 
                ขาแตพระองคผูเปนใหญของประชาชน   ความ 
         จริง แมทาวสักกะก็ไมทรงประมาทในความหมั่นเพียร 
         ทาวเธอทรงกระทําความเพียร   ในกัลยาณธรรม   ต้ัง  
         พระทยัมั่น  ในความขยันหมั่นเพียร.  
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                คนธรรพ   พรหม  เทวดา  เปนผูเปนอยู  อาศัย 
         พระราชาเชนนั้น  เมื่อพระราชาทรงอุตสาหะ ไมทรง 
         ประมาท   เทวดาทั้งหลายยอมคุมครองปองกัน. 
                ขาแตพระบิดา พระองคจงทรงเปนผูไมประมาท 
         ไมทรงพระพิโรธ แลวตรัสสั่งใหทํากิจท้ังหลาย จงทรง 
         พยายามในกิจทั้งหลาย เพราะคนเกียจคราน ยอมไม 
         พบความสุข. 
                ขอความท่ีขาพระองค   กลาวแกแลว   ในปญหา 
         ของพระองคนั้น   ขอนี้เปนอนุสาสนี   สามารถยังผูเปน 
         มิตรใหถึงความสุข      และยังคนผูเปนศัตรูใหถึงความ 
         ทุกขได.  
                [๒๔๔๑]  (พระราชาตรัสวา)  ดูกอนนางนกกุณฑ- 
         ลินี   ตัวเปนเผาพันธุของนก มีบรรดาศักด์ิ  เจาสามารถ 
         ละหรอื    เจาจะเขาใจไดหรือ    กิจอะไรเลา    ที่ผูมุงจะ 
         ครอบครองสมบัติกระทําแลว   เปนกิจประเสริฐ. 
                [๒๔๔๒]  (นกกุณฑลินีทูลวา)  ขาแตเสด็จพอ 
         ประโยชนต้ังมั่นอยูในเหตุ   ๒   ประการเทาน้ัน   คือ 
         ความไดลาภที่ยังไมได  ๑   การตามรักษาลาภท่ีได 
         แลว ๑. 
                ขาแตเสด็จพอ พระองคจงทรงทราบอํามาตยทั้ง 
         หลาย   ผูเปนนักปราชญฉลาดในประโยชน   ไมแพรง 
         พรายความลับ   ไมเปนนักเลงสุรา  ไมทําใหเส่ือมเสีย.  
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                ขาแตเสด็จพอ ก็อํามาตยคนใดพึงรักษาพระราช 
         ทรัพยของพระองค   ใหมีคงท่ีอยูได    ดุจนายสารถียึด 
         รถไว     พระองคควรทรงใชอํามาตยผูนั้น     ใหกระทํา 
         กิจท้ังหลาย  ของพระองค. 
                พระราชา     พึงโปรดสงเคราะหชนฝายในดวยดี  
         ตรวจตราพระราชทรัพยดวยพระองคเอง     ไมควรจัด  
         การทรพัยและการกูหนี้   โดยทรงไววางพระทัยในคน 
         อื่น. 
                พระราชาควรทราบรายได  รายจายดวยพระองค  
         เอง    ควรทรงทราบกิจท่ีทําแลว    และยังไมไดทําดวย 
         พระองคเอง     ควรขมคนที่ควรขม     ควรยกยองคนท่ี 
         ควรยกยอง. 
                ขาแตพระองคผูเปนจอมพลรถ    พระองคจงทรง 
         พร่ําสอนเหตุผล   แกชาวชนบทเอง     เจาหนาท่ีผูเก็บ 
         ภาษีอากร   ผูไมประกอบดวยธรรม     อยายังพระราช  
         ทรัพย  และรัฐสมีา  ของพระองคใหพินาศ. 
                อนึ่ง  พระองคอยาทรงทําเอง   หรืออยาทรงใชให 
         คนอื่นทํากิจท้ังหลายโดยฉับพลัน      เพราะวาการงาน 
         ที่ทําลงไปโดยฉับพลัน     ไมดีเลย    คนเขลายอมเดือด 
         รอนในภายหลัง. 
                พระองคอยาทรงลวงเลยกุศล     อยาทรงปลอย 
         พระทยัใหเกรี้ยวกราดนัก  เพราะวา  สกุลทีม่ั่นคงเปน 
         อันมาก    ไดถึงความไมเปนสกุล    เพราะความโกรธ.  
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                ขาแตเสด็จพอ   พระองคอยาทรงนึกวา  เราเปน 
         ใหญแลว ยังมหาชนใหหยั่งลงเพ่ือความฉิบหาย กําไร  
         คือความทุกข    อยาไดมีแกสตรีและบุรุษของพระองค 
         เลย.                    
                โภคสมบัติทั้งปวง    ของพระราชาผูปราศจาก 
         ความหวาดเสียว แสหากามารมณยอมพินาศหมด ขอ 
         นั้นนักปราชญทั้งหลาย   กลาววาเปนความทุกข   ของ 
         พระราชา. 
                ขอความท่ีหมอมฉันกราบทูล   ในปญหาของ 
         พระองคนั้น เปนวัตรบท นี่แหละเปนอนุสาสนี ขาแต 
         พระมหาราชา   บดัน้ี  พระองคโปรดทรงบําเพ็ญบุญ 
         อยาเปนนักเลง   อยาทรงราชทรัพยใหพินาศ  จงทรง 
         ศีล  เพราะวาคนทุศีล  ยอมตกตํ่า. 
                [๒๔๔๓]  (พระราชาตรัสวา)  พอชัมพุกะ  พอได 
         ถามปญหากะเจาโกสิยโคตร และเจากุณฑลินี มาเชน 
         เดียวกันแลว  ชมัพุละลูกรัก  คราวนี้   เจาจงบอกกําลัง 
         อันสูงสุดกวากําลังท้ังหลาย  บางเถิด. 
                [๒๔๔๔]  (นกชัมพุกะทูลวา)  กําลังในบรุุษผูม ี
         อัธยาศัยใหญในโลกนี้  มี  ๕  ประการ   ในกําลัง  ๕ 
         ประการนั้น  กําลังแขนบัณฑิตกลาววา  เปนกําลังตํ่า 
         ทราม  ขาแตพระองคผูทรงเจริญพระชนม   กาํลังโภค 
         ทรัพยบัณฑิตกลาววา  เปนกําลังท่ีสอง. 
               ขาแตพระองคผูทรงเจริญพระชนม    กําลังอํา- 
         มาตย  บัณฑิตกลาววาเปนกําลังท่ีสาม  กําลังคือการ  
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                มชีาติยิ่งใหญ   เปนกําลังท่ีสี่โดยแท   บณัฑิตยอมยดึ 
         เอากําลังท้ังหมดไวได.  
                กําลังปญญา บัณฑิตกลาววา เปนกําลังประเสริฐ 
         ยอดเยี่ยมกวากําลังท้ังหลาย เพราะวา บัณฑติอันกําลัง 
         ปญญาสนับสนุนแลว  ยอมไดซึ่งประโยชน. 
                ถาบุคคลมีปญญาทราม    แมไดแผนดินอันสม-  
         บูรณ  เมื่อไมประสงค  คนอื่นผูถึงพรอมดวยปญญา  ก็ 
         ขมขี่แยงเอาแผนดินนั้นเสีย. 
                ขาแตพระองคผูเปนจอมชนชาวกาสี    ถาบุคคล 
         แมเปนผูมีชาติสูง   ไดราชสมบติัแลวเปนกษัตริย    แต 
         มีปญญาทราม หาเปนอยูดวยราชสมบัติทุกอยางไดไม. 
                ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยเรื่องท่ีไดสดับ    ปญญา 
         เปนเครื่องยังเกียรติยศ  และลาภสักการะใหเจริญ   คน 
         ในโลกนี้    ประกอบดวยปญญาแลว     แมเมือ่ทุกขเกิด 
         ขึ้น  กย็อมไดรับความสุข. 
                กค็นบางคนไมไดต้ังใจฟงดวยดี    ไมอาศัยผูเปน 
         พหูสูต  ซึ่งต้ังอยูในธรรม  ไมพิจารณาเหตุผล  ยอมไม 
         ไดบรรลุปญญา. 
                อนึ่ง  ผูใดรูจักจําแนกธรรม    ลุกขึ้นในเวลาเชา 
         ไมเกียจคราน  ยอมบากบั่นตามกาล  ผลแหงการงาน 
         ของบคุคลนั้น  ยอมสําเร็จ. 
                ประโยชนแหงการงาน   ของบุคคลผูมีศีลมิใชบอ 
         เกิด   ผูคบหาบุคคลท่ีมิใชบอเกิด     ผูมีปกติเบื่อหนาย 
         ทําการงาน  ยอมไมเผล็ดผลโดยชอบ.  
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                สวนประโยชนแหงการงานของบุคคล     ผูประ- 
         กอบธรรม  อันเปนภายใน   คบหาบุคคลท่ีเปนบอเกิด 
         อยางน้ัน   ไมมีปกติเบื่อหนายทําการงาน   ยอมเผล็ด 
         ผลโดยชอบ. 
                ขาแตเสด็จพอ    ขอพระองคจงทรงเสวนปญหา 
         อันเปนสวนแหงการประกอบความเพียร    เปนเครื่อง 
         ตามรักษาทรัพย   ทีร่วบรวมไว  และเหตุสองประการ 
         ขางตน   ที่ขาพระพุทธเจากราบทูลแลวน้ันเถิด   อยา 
         ไดทรงทําลายทรัพยสินเสีย  ดวยการงานอันไมสมควร 
         เพราะคนมีปญญาทราม   ยอมลมจม  ดวยการงานอัน 
         ไมสมควร  ดังเรือนไมออ  ฉะน้ัน. 
                ขาแตพระมหาราชา    ขอพระองคจงทรงประ- 
         พฤติธรรม ในพระราชมารดา  พระราชบิดา  ครั้นทรง 
         ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว  จกัเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม   ในพระราชโอรสและพระอัครมเหสี    ครั้นทรง 
         ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว   จกัเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม  ในมิตร  และอํามาตย  ครัน้ทรงประพฤติธรรม 
         ในโลกนี้แลว  จักเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม   ในพาหนะและพลนิกาย    ครั้นทรงประพฤติ 
         ธรรมในโลกน้ีแลว  จักเสด็จสูสวรรค.  
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                ขาแตพระมหาราชา ของพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม  ในชาวบาน  และชาวนิคม  ครั้นทรงประพฤติ 
         ธรรมในโลกน้ีแลว  จักเสด็จสูสวรรค.  
                ขาแตพระมหาราชา      ขอพระองคจงทรง 
         ประพฤติธรรม ในสมณะและพราหมณทั้งหลาย  ครั้น  
         ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว   จักเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม ในเน้ือและนก  ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลก   
         นี้แลว   จักเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชเจา      ขอพระองคจงทรง 
         ประพฤติธรรม  เพราะความท่ีธรรมอันบุคคลประพฤติ 
         แลว ยอมนําความสุขมาให ครัน้พระองคทรงประพฤติ 
         ธรรมในโลกน้ีแลว  จักเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม     เพราะวาพระอินทรทวยเทพพรอมทั้งพรหม 
         ถึงทิพยสถานไดดวยธรรมอันตนประพฤติดีแลว  ขา- 
         แตพระกษัตริย ขอพระองคอยาทรงประมาทธรรมเลย. 
                ขอความท่ีขาพระองคกราบทูลแลว    ในปญหา 
         ของพระองคนั้น   เปนวัตรบท   ขอนี้แล  เปนอนุสาสนี 
         ขอพระองคจงทรงคบหาสมาคม  กับผูมีปญญา จงเปน 
         ผูมีกัลยาณธรรม  พระองคทรงทราบความขอนั้น  ดวย 
         พระองคเองแลว   จงทรงปฏิบัติใหครบถวนเถิด. 
                                จบเตสกุณชาดกท่ี  ๑                   
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                อรรถกถาจัตตาฬีสนิบาต 
 
                  อรรถกถาเตสกุณชาดก   
  
         พระศาสดา    เมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร  ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้ ดวยสามารถโอวาทแกพระเจาโกศล  มีคําเริ่มตนวา เวสฺส- 
นฺตร  ต  ปุจฺฉามิ  ดังน้ี. 
         ความพิสดารวา  พระศาสดาตรัสเชิญพระราชานั้น  ซึ่งเสด็จมาทรง 
ธรรม  มารับสั่งวา   ดูกอนมหาบพิตร    ธรรมดาพระราชาควรครองราชยโดย 
ธรรม  เพราะสมัยใด  พระราชาเปนผูไมต้ังอยูในธรรม  สมัยนัน้    แมขาราชการ 
ทั้งหลาย ก็เปนผูไมต้ังอยูในธรรม  ดงัน้ีแลว   ทรงโอวาทโดยนัยแหงพระสูตรที่ 
มาในจตุกนิบาต     และตรัสพรรณนาโทษและอานิสงสในการลุอํานาจอคติและ 
ไมลุอํานาจอคติ    ทรงยังโทษในกามท้ังหลายใหพิสดาร    โดยนัยเปนตนวา 
กามท้ังหลายเปรียบไดกับความฝนแลวตรัสวา 
                ดูกอนมหาบพิตร ความผัดเพ้ียนกับมฤตยูยอม 
         ไมมีแกสัตวเหลาน้ี   การรับสินบนก็ไมมี    การยุทธ   
         ก็ไมม ีชัยชนะก็ไมมี สัตวทั้งมวลลวนมีความตายเปน 
         เบื้องหนา. 
         เมื่อสัตวเหลาน้ันไปสูปรโลก    เวนกัลยาณธรรมท่ีตนกระทําไวแลว 
ชื่อวาที่พ่ึงอยางอ่ืนไมมีเลย    จาตองละสิ่งท่ีปรากฏเล็ก  ๆ  นอย ๆ  อยางนี้ไป 
แนนอน    ไมควรท่ีจะอาศัยยศทําความประมาท    ชอบที่จะเปนผูไมประมาท 
เสวยราชยโดยธรรมอยางเดียว  แมเมื่อพระพุทธเจายังไมไดเสด็จอุบัติ   โบราณ-  
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กษัตริยทั้งหลายต้ังอยูในโอวาทของบัณฑิต    เสวยราชยโดยธรรม   เสด็จไปยัง 
เทพนครใหเต็มบริบูรณ  อันพระเจาโกศลทรงทูลอาราธนาจึงทรงนําอดีตนิทาน 
มาตรัส  ดังตอไปนี้  
         ในอดตีกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต  เสวยราชสมบัติ   ในพระนคร 
พาราณสี  ไมมีพระราชโอรส  ถึงทรงปรารถนาอยูก็ไมไดพระโอรส  หรือพระ 
ธิดา วันหน่ึง  พระองคเสด็จประพาสพระราชอุทยาน  กับขาราชบริพารจํานวน 
มาก  ทรงเลนในพระราชอุทยานตลอดวัน  ลาดพระท่ีบรรทม ณ โคนตนมงคล 
สาลพฤกษ    บรรทมหลบัไปหนอยหนึ่ง      ต่ืนบรรทมแลว     ทรงแลดูตนรัง 
ทอดพระเนตรเห็นรังนกอยูบนตนไมนั้น    พอทอดพระเนตรเห็นเทาน้ัน  ก็เกิด 
พระเสนหา  จึงดํารัสเรียกมหาดเล็กคนหน่ึง   มาตรสัสั่งวาเจาข้ึนตนไมนี้จงดู 
ใหรูวา ในรังนกน้ันมีอะไรอยูหรือไมมี.  มหาดเล็กข้ึนไป  เห็นฟองไขอยูในรัง 
นกนั้น    ๓  ฟอง  จึงกราบทูลใหทรงทราบ  พระราชาตรัสวา  ถาเชนนั้น   เจา 
อยาปลอยลมหายใจลงบนไขเหลาน้ัน   จงแผสําลีลงในผอบ วางฟองนกเหลาน้ัน 
ไวในผอบแลวคอย ๆ ลงมา   ครั้นตรสัสั่งใหมหาดเล็กลงมาแลว    ทรงรับผอบ 
ดวยพระหัตถ   ตรัสถามพวกอํามาตยวา  นี่เปนไขนกจําพวกไหน ?  อํามาตย 
ทั้งหลาย  พากันกราบทูลวา   ขาพระพุทธเจาไมทราบ   พวกนายพรานคงจักรู 
พระราชาจึงตรัสสั่งใหพวกนายพรานเขาเฝาแลวตรัสถาม  พวกนายพรานกราบ- 
ทูลวา  ขอเดชะ   ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม  ฟองนกเหลานี้ 
ใบหนึ่งเปนฟองนกฮูก  ใบหนึ่งเปนฟองนกสาลิกา ใบหนึ่งเปนฟองนกแขกเตา 
ตรัสถามวา  ฟองนกท้ังสามอยูรวมรังเดียวกันไดหรือ ?   กราบทูลวา  ไดพระ- 
พุทธเจาขา  เม่ือไมมีอันตราย ฟองนกท่ีแมกกไวดีแลว  ยอมไมฉิบหาย พระรา- 
ชาทรงดีพระทัย  ดําริวา  นกเหลาน้ีจักเปนลูกของเรา  โปรดใหอํามาตยสามคน  
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รับฟองนกไวคนละฟอง  ตรัสสั่งวา  นกเหลาน้ีจักเปนลูกของเรา  พวกทานชวย 
ประคับประคองใหดี  เวลาลูกนกออกมาจากกระเปาะฟองจงบอกเรา. 
         อํามาตยทั้งสามตางรักษาฟองนกเหลาน้ันเปนอันดี     ในจํานวนฟองไข 
เหลาน้ัน   ฟองนกฮูกแตกออกกอน  อํามาตยจึงเรียกนายพรานคนหนึ่งมาถามวา 
แกรูไหมวาตัวเมียหรือตัวผู ? เมื่อนายพรานนั้นพิจารณาดูแนแลว  บอกวาตัวผู 
จึงเขาไปเฝาพระราชากราบทูลวา ขอเดชะ โอรสของพระองคเกิดแลว  พระพุทธ 
เจาขา. พระราชาทรงปลาบปลื้ม   พระราชทานทรัพยแกอํามาตยนั้นเปนอันมาก 
ตรัสกําชับสงไปวา เจาจงประคับประคองลูกเราใหดี  จงต้ังชื่อวา  " เวสสันดร "  
อํามาตยนั้นไดกระทําตามพระบรมราชโองการ  ลวงมาอีกสองสามวัน    ฟองนก 
สาลิกาก็แตกออก  อํามาตยคนนั้น     จึงใหนายพรานพิสูจนดู    รูวาเปนตัวเมีย 
จึงไปยังราชสํานักกราบทูลวา  ขอเดชะ  ราชธิดาของพระองคเกิดแลว    พระ- 
พุทธเจาขา   พระราชาทรงดีพระทัย  พระราชทานทรัพยแกอํามาตยแมคนนั้น  
มากมาย   แลวตรัสกําชบัสงไปวา   เจาจงประคับประคองธิดาของเราใหดี   และ 
จงต้ังชื่อวา  " กุณฑลินี "    แมอํามาตยนั้นก็กระทาํตามกระแสพระราชดํารัส 
ลวงมาอีกสองสามวัน    ฟองนกแขกเตาก็แตก    แมอํามาตยนั้นก็ใหนายพราน 
พิสูจนดู    เม่ือเขาบอกวา   ตัวผู   จึงไปยังราชสํานัก   กราบทูลวา   ขอเดชะ 
โอรสของพระองคเกิดแลวพระพุทธเจาขา.  พระราชาทรงดีพระทัย   พระราช- 
ทานทรัพยแกอํามาตยแมนั้นเปนอันมาก   แลวตรสักําชับสงไปวา เจาจงจัดการ 
ทํามงคลแกลูกของเราดวยบริวารเปนอันมาก     แลวต้ังชื่อเขาวา     " ชัมพุกะ " 
อํามาตยนั้นก็กระทําตามพระราชดํารัส   แมนกท้ังสาม   ก็เจรญิมาในเรือนของ 
อํามาตยทั้งสามคนดวยการบริหารอยางราชกุมาร. 
         พระราชามักตรัสเรียกวาบุตรของเรา ธิดาของเรา ดังน้ีเนือง ๆ ครั้งน้ัน 
พวกอํามาตย ของพระองคพากันยิ้มเยาะกันวา ทานทั้งหลายจงดู การกระทาํของ  
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พระราชา   เท่ียวตรัสเรียกกระทั่งสัตวเดียรัจฉานวา  บุตรของเรา  ธิดาของเรา 
พระราชาทรงสดับดังน้ัน  จึงทรงดําริวา อํามาตยพวกนี้ยังไมรูปญญาสัมปทาแหง 
ลูกท้ังสามของเราจักตองทําใหปรากฏแกเขา จึงตรัสใชอํามาตยคนหน่ึงไปหาเจา 
เวสสันดรใหแจงวา พระบิดาของทานอยากจะตรัสถามปญหา   จะเสด็จมาถามได 
เมื่อไร ? อํามาตยไปไหวเจาเวสสันดรแลว  แจงพระกระแสรับสั่งใหทราบ.  เจา 
เวสสันดรจึงเชิญอํามาตยผูเลี้ยงดูตนมาถามวา เขาบอกวา  พระราชบิดาของฉัน 
ใครจะตรัสถามปญหากะฉัน  เมื่อพระองคเสด็จมาท่ีนี่ ควรท่ีเราจะทําสักการะ จะ 
ใหพระองคเสด็จมาเม่ือไรเลาพอ ?  อํามาตยตอบวา จากน้ีไปอีกเจ็ดวัน   จึงเชิญ 
เสด็จ.  เจาเวสสันดรไดฟงดังน้ัน    จึงสงขาวกราบทูลวา   พระราชบิดาของฉัน 
เสด็จมาไดในวันที่เจ็ดนับแตนี้ไป.   อํามาตยนั้นกลับมาทูลแดพระราชา. ถึงวัน 
ที่เจ็ด พระราชาตรัสสั่งใหเท่ียวตีกลองประกาศ ในพระนครแลวเสด็จไปยังที่อยู 
ของบุตร    เจาเวสสันดรส่ังใหทํามหาสักการะแดพระราชา    โดยที่แมทาสและ 
กรรมกรก็ใหทําสักการะดวย    พระราชาเสวยในเรือนของนกเวสสันดรทรงรับ  
การตอนรับสมพระเกียรติ    แลวเสด็จกลับไปพระราชนิเวศน    ตรัสสั่งใหทํา 
มหามณฑปท่ีพระลานหลวง ใหเที่ยวตีกลองประกาศในพระนครแลวประทับนั่ง 
ในมณฑปอลงกต  แวดลอมไปดวยมหาชน    ทรงสงพระราชสาสนไปยังสํานัก 
ของอํามาตยวา  จงนําเจาเวสสันดรมาเถิด.   อํามาตยใหเจาเวสสันดรจับบนต่ัง 
ทองนํามาถวาย  นกเวสสันดรจับบนพระเพลาพระราชบิดา เลนหัวกับพระราช 
บิดา  แลวบินไปจับบนต่ังทองน้ันตามเดิม. 
         ลําดับนั้น   พระราชา   เมื่อจะตรัสถามราชธรรมกะเจาเวสสันดร   ใน 
ทามกลางมหาชน  จึงตรัสปฐมคาถา  ความวา                  
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                เราขอถามเจาเวสสันดร  นกเอย  ขอความเจริญ  
         จงมีแกเจา  กิจอะไรที่บุคคลผูประสงคเสวยราชสมบัติ 
         กระทําแลวเปนกิจประเสริฐ. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้นดังตอไปนี้    พระราชาทรงทักทายเจาเวส- 
สันดรน้ันวา  นกเอย. 
         บทวา  กึสุ  ความวา   กิจอะไรท่ีผูใครครองราชยกระทําแลว   เปน 
ของดี คือสูงสุด พอเอย เจาจงบอกราชธรรมท้ังมวลแกขาเถิด. นัยวา พระราชา 
นั้น    ดํารัสถามเจาเวสสันดรน้ันอยางนี้. 
         นกเวสสันดร   ไดฟงพระราชดํารัสแลว   ยังไมทูลแกปญหา   เม่ือจะ 
ทูลทวงพระราชาดวยความประมาท   จึงกลาวคาถาท่ีสอง  ความวา 
                นานนักหนอ  พระเจากังสราช  พระราชบิดาเรา 
         ผูทรงสงเคราะหชาวเมืองพาราณสี    เปนผูประมาท 
         ไดตรัสถามเราผูบุตร  ซึ่งหาความประมาทมไิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ตาตา   ไดแก  พระราชบิดา.   บทวา 
กโส  นี้    เปนชื่อของพระราชานั้น.   บทวา   พาราณสิคฺคโท   ความวา 
ทรงประพฤติสงเคราะหชาวเมืองพาราณสี  ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ.  บทวา 
ปมตฺโต   ความวา เสด็จอยูในสํานักแหงบัณฑิตเห็นปานน้ี  ชื่อวาเปนผูประมาท 
แลว  เพราะมิไดตรัสถามปญหา.   บทวา   อปฺปมตฺต   ความวา   พอกพูน 
เลี้ยงเราผูชื่อวาไมประมาทแลว    เพราะประกอบดวยคุณความดีมีศีลเปนตน. 
บทวา  ปตา  ไดแก  พระราชบิดาผูพอกเลี้ยง.    บทวา   อโจทยิ   ความวา 
นกเวสสันดรกลาววา   พระราชบิดาถูกพวกอํามาตยลอเลียนวา   ตรัสเรียกสัตว  
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เดียรัจฉานวาเปนบุตร   ทรงถึงความประมาทแลว     เพ่ิงโจทย    คือตรัสถาม 
ปญหาในวันนี้   สิ้นกาลนานนัก. 
         เจาเวสสันดรทูลทวงดวยคาถาอยางนี้แลว   ทูลวา  ขอเดชะ พระชนก 
มหาราช  ข้ึนชื่อวา   พระราชาควรดํารงอยูในธรรม  ๓  ประการ    เสวยราช- 
สมบัติโดยธรรม   เมื่อจะแสดงราชธรรม   จึงกลาวคาถา   ความวา 
                ขาแตบรมกษัตริย   ธรรมดาพระราชาควรหาม 
         มุสาวาท ความโกรธและความราเริงกอนทีเดียว  แต 
         นั้นพึงตรัสสั่งใหกระทํากิจท้ังหลาย คําท่ีขาพระพุทธเจา 
         กลาวมานั้น  นักปราชญทั้งหลายกลาววา  เปนกิจของ 
         พระราชา. 
                ขาแตพระบิดา    เมื่อกอนพระองคทรงรักใคร 
         และเกลียดชังแลวพึงทรงทํากรรมใด  กรรมนั้นที่พระ- 
         องคทรงทําแลว   พึงยังพระองคใหเดือดรอน   โดยไม 
         ตองสงสัย    แตนั้นพระองคไมควรทรงกระทํากรรม   
         นั้นอีก.  
                ขาแตพระองคผูทรงบํารุงรัฐ    เมื่อกษัตริยประ- 
         มาทแลว  โภคสมบติัทุกอยาง ในแวนแควนยอมพินาศ 
         ขอนั้นนักปราชญกลาววาเปนความทุกขของพระราชา. 
                ขาแตพระบิดา   เทพธิดาชื่อ สิริ  และชื่อ  ลักข ี 
         ถูกสุจิปริวารเศรษฐีถาม  ไดตอบวา  ขาพเจายอมยินดี  
         ในบรุุษผูมีความขยันหมั่นเพียร ไมมีความรษิยา. 
                ขาแตพระมหาราชเจา    กาลกรรณีผูทําลายจักร 
         ยอมยินดีในบุรุษผูริษยา ผูมใีจช่ัว ผูประทุษรายการงาน.  
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                ขาแตพระมหาราชเจา     พระองคจงทรงเปนผูมี  
         พระทัยดี  ตอคนท้ังปวง จงทรงพิทักษรักษาคนท้ังปวง 
         จงทรงบรรเทาเสียซึ่งคนไมมีราศี      จงมีคนมีราศีเปน 
         ที่พํานักเถิด. 
                ขาแตพระองค  ผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี  บุรุษ 
         ผูมีราศี  สมบูรณดวยความเพียร  มีอัธยาศัยใหญยอม 
         ตัดโคนและยอดของศัตรูทั้งหลายได. 
                ขาแตพระองค ผูเปนใหญของประชาชน  ความ 
         จริง แมทาวสักกะก็ไมทรงประมาทในความหม่ันเพียร 
         ทาวเธอทรงกระทําความเพียรในกัลยาณธรรม     ต้ัง  
         พระทัยมั่น    ในความขยันหม่ันเพียร. 
                 คนธรรพ    พรหม   เทวดา   เปนผูเปนอยูอาศัย 
         พระราชาเชนนั้น  เมื่อพระราชาทรงอุตสาหะ  ไมทรง 
         ประมาท  เทวดาทั้งหลายยอมคุมครองปองกัน. 
                ขาแตพระบิดา พระองคจงทรงเปนผูไมประมาท 
         ไมทรงพระพิโรธ  แลวตรัสสั่งใหทํากิจท้ังหลาย จงทรง 
         พยายามในกิจท้ังหลาย  เพราะคนเกียจคราน  ยอมไม 
         พบความสุข. 
                ขอความท่ีขาพระองคกลาวแกแลว     ในปญหา 
         ของพระองคนั้น     ขอน้ีเปนอนุสาสนี      สามารถยังผู 
         เปนมิตรใหถึงความสุข        และยังคนผูเปนศัตรูใหถึง 
         ความทุกขได.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ปเมเนว วิตถ ความวา ขาแตเสด็จพอ 
ธรรมดาพระราชา    ควรหามมุสาวาทเสียแตตอนตน.   อธิบายวา   แวนแควน 
ของพระราชาผูตรัสมุสา    ยอมไมมีโอชา.    สิ่งสักวา  รัตนะเจ็ด   ยอมเขาไป 
ภายใตสถานท่ีกระทําโอชาในแผนดิน.    แตนั้น   ในอาหาร  ในน้ํามัน  น้ําผ้ึง 
น้ําออยเปนตน    หรือในโอสถท้ังหลาย  ยอมหาโอชามิได.  ประชาชนบริโภค 
อาหารขาดโอชา  ยอมเกดิเจ็บปวยไขมาก.    รายไดทั้งทางบกทางน้ํา   ยอมไม 
เกิดข้ึนในแวนแควน     เมื่อรายไดไมเกิด    พระราชาก็ตองถึงความยากลําบาก. 
พระองคยอมไมทรงสามารถสงเคราะหเสวกามาตยได.  เหลาเสวกามาตย  มิได 
รับสงเคราะห ตางก็จะไมมองดูพระราชา ดวยจิตเคารพยําเกรง.  ขาแตเสด็จพอ 
ข้ึนชื่อวามุสาวาทน้ี     ขาดโอชาอยางนี้.    ฉะน้ัน     จึงไมควรกลาวมุสาวาทน้ัน  
แมเพราะเหตุแหงชีวิต.   แตควรกําหนดถือเอาสุภาษิตขอท่ีวา  ความสัตยดีกวา 
รสท้ังหลาย ดังน้ีเทาน้ัน.   อนึ่ง   ข้ึนชือ่วา   มุสาวาทเปนเครื่องกําจัดคุณความดี 
มีความวิบัติเปนที่สุด    กระทําใหมีอเวจีเปนเบื้องหนาในวารจิตท่ีสอง.    อน่ึง 
ในเนื้อความน้ี   ควรแสดงเจติยชาดก   มีอาทิวา   ธรรมแลอันบคุคลกําจัดแลว 
ยอมกําจัดเขา  ดังนี้. 
         บทวา  โกธ   ความวา    ขาแตเสด็จพอ    ธรรมดาพระราชาควรหาม 
แมความโกรธอันมีความขัดเคืองเปนลักษณะกอนเหมือนกัน.    ขาแตเสด็จพอ 
เพราะวา    ความโกรธของคนเหลาอ่ืน    ยอมไมถึงจุดเดือดรวดเร็ว    แตของ 
พระราชายอมถึง.     ธรรมดาพระราชาทั้งหลาย    มีวาจาเปนอาวุธ      กริ้วแลว 
ยอมยังคนอ่ืนใหพินาศได     แมดวยอาการเพียงทรงชําเลืองดู     เพราะฉะนั้น  
พระราชาอยามีความโกรธเกินกวาคนอ่ืน ๆ   ควรเพรียบพรอมดวยขันติคุณ 
เมตตาคุณ และความเอ้ือเอ็นดู  แลดูพสกนิกรเหมือนโอรสที่รกัของตน.   ขาแต  
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เสด็จพอ   ก็พระราชผูยิ่งดวยความโกรธเปนเจาเรือน    ยอมไมสามารถรักษา 
พระเกียรติยศที่เกิดข้ึนได  อนึ่ง เพ่ือแสดงเนื้อความน้ี ควรแสดงขันติวาทีชาดก 
แลจุลลธัมมปาลชาดก.  แทจริง  ในจุลลธัมมปาลชาดก พระเจามหาปตาปนราช 
ตรัสสั่งใหปลงพระชนมพระราชโอรส เมื่อพระเทวีมีพระหทัยแตกส้ินพระชนมชีพ 
เพราะเศราโศกถึงพระโอรสแลว      แมพระองคเองก็เศราโศกถึงพระเทวี     ม ี
พระหทัยแตกสวรรคตไปเหมือนกัน.    ครั้งน้ัน     อํามาตยทั้งหลายตองถวาย 
พระเพลิง  ณ  พระเมรุมาศแหงเดียวกัน   ถึง ๓ พระศพ.  เพราะฉะนั้น    พระ- 
ราชาควรเวนมุสาวาทเปนอันดับแรก  อันดับที่สองควรเวนความโกรธ.    
         บทวา   หาส  ไดแก  ความรื่นเริง.  อน่ึง  ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน. 
อธิบายวา    พระราชาควรหักหามความเปนคนข้ีเลน    ในราชกิจตาง ๆ   ดวย 
ความมีพระหฤทัยฮึกเหิม    คือหามความสนุกสนานเสีย.     ขาแตพระราชบิดา 
ธรรมดาพระราชาไมควรจะเปนคนข้ีเลน   ไมควรจะเชื่อถือผูอ่ืน   ตองจัดการ 
ราชกิจทุกอยาง    โดยประจักษแจงแกพระองคเองเทาน้ัน      เพราะพระราชามี 
พระหฤทัยฮึกเหิมแลว      เมื่อทรงกระทําราชกิจจะไมพินิจพิจารณา     ยอมยัง 
พระอิสริยยศที่ไดแลวใหพินาศ.  อนึ่ง  เนื้อความในอธิการน้ี  ควรแสดงความ 
ที่พระเจาทัณฑกีราชในสรภังคชาดก   ทรงเชื่อถอยคําของปุโรหิต    แลวผิดใน 
ทานกีสวัจฉดาบส      ขาดสูญพรอมดวยรัฐมณฑลบังเกิดในกุกกุลนรก     ควร 
แสดงความท่ีพระเจาเมชฌราช    ในมาตังคชาดก    ทรงเชื่อถอยคําของพวก 
พราหมณ  ผิดในทานมาตังคดาบส  แลวขาดสูญไปพรอมกับรฐัมณฑล บังเกิด 
ในนรก    และควรแสดงความท่ีตระกูลวาสุเทพ    เชือ่ถือถอยคําของราชทารก 
พ่ีนองสิบคนผูหลงงมงาย   แลวผิดในทานกัณหทีปายนดาบส   ถึงความพินาศ 
ฉิบหายไปในฆฏปณฑิตชาดก.  
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         บทวา   ตโต   กิจฺจานิ   กาเรยฺย   ความวา    ขาแตพระราชบิดา 
พระราชาเวนมุสาวาทเปนอันดับแรก    ความโกรธเปนอันดับที่สอง    ความ 
สนุกสนานไมเปนธรรม    เปนอันดับที่สามแลว   ตอแตนั้น     จึงควรตรัสสั่งให 
กระทําราชกิจท่ีควรทําตอชาวแวนแควน   ในภายหลัง.  บทวา  ต  วต  อาห ุ
ขตฺติย   ความวา  ขาแตพระขัตติยมหาราช   คําใดที่ขาพเจาทูลแลว   โปราณก 
บัณฑิตกลาวคําน้ันวา  เปนวัตรสมาทานของพระราชา.  บทวา   น  ต  กยริา 
ความวา  ขาแตพระราชบิดา  กรรมใดอันเปนเครื่องทําความรอนใจในภายหลัง 
ดวยสามารถแหงกิเลสมีราคะเปนตน     ซึ่งเปนของท่ีพระองคทรงกระทําไวแลว 
ตอกรรมที่ทาํไวกอนน้ันมา พระองคไมควรทํา คืออยาทรงทํากรรมเชนนัน้อีก. 
         บทวา   วุจฺจเต    ความวา    นั้นทานกลาววา    เปนความทุกขของพระราชา. 
โปราณกบัณฑิตท้ังหลายกลาวไวอยางนี้. 
บทวา   สิร ี จ  ความวา  นกเวสสันดรนําเหตุการณที่เปนไปในเมือง 
พาราณสีเมื่อกอน  มากลาวแสดงเชนนี้.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อพฺรวุ 
ความวา   สิรเิทพยเจาถูกสุจิปริวารเศรษฐีถาม  บอกแลว.    บทวา  อุฏาเน 
วิริเย  ความวา  สิริเทพยเจากลาววา  คนใดต้ังม่ันอยูในความหม่ันขยัน    และ 
ใหความเพียร ทั้งเห็นสมบัติของผูอ่ืนแลวไมริษยา ขาพเจารื่นรมยในคนผูนั้น. 
นกเวสสันดรกลาวถึงสิรเิทพยเจากอนอยางนี้.   บทวา   อุสฺสุยยฺเก   ความวา 
ขาแตพระราชบิดา *สวนอลักขีเทพยเจาถูกถามแลวกลาววา  ขาพเจายินดีในคน 
ที่ริษยาสมบัติของคนอ่ืน. 
         บทวา  ทูหทเย  ไดแก  คนมีจิตทราม.  บทวา  กมฺมทูสเก ไดแก 
คนที่ประทุษรายกัลยาณกรรม.    อลักขีเทพยเจากลาววา    คนใดประทุษราย 
ไมรักใครเกลียดชัง   ไมทํากัลยาณกรรม    ขาพเจายินดีในคน ๆ นั้น.    ขาแต 
 
* บาลีเปน  ลักขี  
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มหาราชเจา    กาลกรรณีผูหักเสียซึ่งกุศลจักร    มีการอยูในประเทศอันสมควร 
เปนตน    ยอมยินดีอยางนี้.    บทวา   สุหทโย    ความวา   ขอพระองคจงมี 
พระทัยงาม คือมีพระทัยคิดประโยชนเกื้อกูล  บทวา นูท แปลวา จงถอดถอน. 
บทวา  นิเวสน  ความวา  แตจงเอาบุญญาธิการเปนที่อยูที่พํานักเถิด. 
         บทวา  สลกฺขี  ธิติสมฺปนฺโน  ความวา  ขาแตมหาราชจอมชาวกาสี 
บุรุษผูสมบูรณดวยปญญาและความเพียรนั้น.    บทวา   มหคฺคโต    ความวา 
นกเวสสันดรกลาววา    บุรุษผูมีอัธยาศัยใหญ    เม่ือจับโจรผูเปนปจจัยแหงโจร  
ชื่อวา  จับโจรที่เปนรากเหงาของอมิตร  ยอมตัดยอดของปวงอมิตรได.  
         บทวา  สกฺโก   ไดแก   พระอินทร.   นกเวสสันดรเรียกพระราชาวา 
ภูตปติ     ผูเปนเจาแหงพสกนิกร.    บทวา  อุฏาเน   ไดแก   ผูมีความขยัน 
หม่ันเพียร.  บทวา  นปฺปมชฺชติ  ความวา  กระทากิจท้ังปวง. 
         บทวา  ส  กลฺยาเณ   ความวา  ทาวเทวราชน้ัน      เอาพระทัยใสใน 
ความหม่ันขยัน    และความพากเพียร   ไมกระทําบาปกรรม   ทาํความเพียรใน 
กัลยาณกรรม     คือบุญกรรมอยางเดียวไมประมาท    ใสใจในความหม่ันขยัน. 
อน่ึง   เพ่ือแสดงภาวะแหงการกระทําความเพียรของทาวสักกะน้ัน     ควรแสดง 
เรื่องเปนตนวา     ความท่ีทาวสักกะนั้นมาสูกปฏฐาราม     พรอมกับเทวดาใน 
เทวโลกทั้งสอง     แลวถามปญหาสดับธรรมในสรภังคชาดก     และความท่ีคํา- 
สั่งสอนเสื่อมถอย  อันทาวสักกะยังมหาชนใหยินดีแลว    บันดาลใหเปนไปดวย 
อานุภาพของตน  ในมหากัณหชาดก. 
         บทวา  คนฺธพฺพา  ความวา  ไดยินวา  เทวดาผูมีกําเนิด  ๔   เกิด 
ภายใตทาวจาตุมมหาราช  ชื่อวา  คนธรรพ.    บทวา  ปตโร   ไดแก  ทาว- 
มหาพรหม.   บทวา   เทวา  ไดแก  เทวดาชั้นฉกามาพจร  ดวยสามารถแหง  
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อุปตติเทพ.  บทวา ตาทิโน ความวา  ทานเหลาน้ันตางมีชีพ  มีชีวิตสมํ่าเสมอ 
หลอเลี้ยงชีวิตไว   เพ่ือพระราชาผูทรงยินดีในกุศลอยางนั้น     เพราะพระราชา 
เชนนั้น       เมื่อทรงกระทําบุญทานเปนตน      ยอมทรงอุทิศสวนบุญแกเทวดา 
ทั้งหลาย     เทวดาเหลาน้ัน    รับอนุโมทนาสวนบุญน้ันแลว    ยอมเจริญดวย 
ทิพยยศ.  บทวา อนุติฏนฺติ ความวา เมื่อพระราชาเชนนั้นทรงทําความเพียร 
ถึงความไมประมาทอยู   เทวดาทังหลายยอมพากันพิทักษรักษา  ตามไปจัดแจง 
อารักขา  อันชอบธรรม. 
         บทวา  โส ไดแก โส ตฺว แปลวา ทานน้ัน.  บทวา วายมสฺสุ   จ 
ความวา  เมื่อพระองคจะทรงการทํารัฐกิจน้ัน    โปรดกระทําความเพียรในรัฐกิจ 
นั้น  ๆ  ดวยอํานาจการเทียบเคียง  การหยั่งดู  การกระทําอันประจักษเถิด. 
         บทวา  ตตฺเถว   เต   วตฺตปทา    ความวา    ขาแตพระราชบิดา 
พระองคตรัสถามปญหาใด    กะขาพระพุทธเจาวา    ควรจะทํากิจอะไรดี     ใน 
ปญหาของพระองคนั่นเอง    ขาพระพุทธเจาไดทูลคําเปนตนวา    ควรหาม  
มุสาวาทกอนดังน้ีแลว   ขอความเหลาน้ัน      เปนวัตรบท     เปนวัตรโกฏฐาส 
พระองคโปรดทรงประพฤติในวัตรบทนั้น    อยางขอความท่ีขาพระองคทูลแลว. 
บทวา  เอสา  ความวา  ขอความท่ีขาพระองคทูลแลว    นี้แหละเปนอนุสาสนี 
สําหรับพระองค.    บทวา  อล  ความวา   เพราะวาเมื่อพระราชาประพฤติอยู 
อยางนี้ยอมองอาจ   สามารถเพ่ือยังมวลมิตรใหมีความสุข   และกอทุกขแกมวล 
อมิตรได. 
         เมื่อนกเวสสันดร    ทวงถึงความประมาทของพระราชา  ดวยคาถาบท 
หน่ึง    แลวกลาวธรรมดวยคาถาสิบเจ็ดคาถาอยางนี้    มหาชนบังเกิดความคิด 
เปนอัศจรรยข้ึนวา  นกเวสสันดรแกปญหาดวยลีลาแหงพระพุทธเจา  ดังนี้แลว  
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ยังสาธุการรอยหน่ึงใหเปนไป    พระราชาทรงโสมนัส    ตรัสเรียกเหลาอํามาตย 
มาตรัสสั่งวา  ดูกอนอํามาตยผูเจริญท้ังหลาย   เพราะเจาเวสสันดร  บุตรของเรา 
กลาวแกปญหากิจเสร็จแลวอยางนี้   เราควรจะจัดการอยางไร  ?  
         พวกอํามาตยทูลวา  ควรจัดการโดยมอบตําแหนงผูบัญชาการมหาเสนา 
ให  พระเจาขา  จึงตรัสวา   ถาเชนนั้น    เราจะใหตําแหนงผูบัญชาการมหาเสนา 
แกเจาเวสสันดรน้ัน     แลวทรงสถาปนาเจาเวสสันดร  ไวในฐานันดรศักดิ์  นับ 
แตนั้นมา นกเวสสันดรน้ัน    ก็ดํารงอยูในตําแหนงผูบัญชาการมหาเสนา สนอง 
ราชกิจพระราชบิดา  ดวยประการฉะน้ี.   
                                  จบเวสสันดรปญหา 
         ลวงไปอีกสอง - สามวัน    พระราชาสงทูตไป    ยังสํานักของเจานก 
กุณฑลินี  โดยทํานองเดิมน่ันเอง   แลวเสด็จไป  ณ  ที่นั้นในวันที่เจ็ด   เสด็จ 
กลับมาประทับ  ณ ทามกลางมณฑปน้ัน   ตรัสสั่งใหนําเจานกกุณฑลินีมา  เมื่อ 
จะตรัสถามราชธรรม  กะนางนกตัวจับอยูบนต่ังทอง  จึงตรัสคาถา  ความวา 
                ดูกอนนางนกกุณฑลินี    ตัวเปนเผาพันธุของนก 
         มีบรรดาศักด์ิ  เจาสามารถละหรือ  เจาจะเขาใจไดหรือ 
         กิจอะไรเลาท่ีผูมุงจะครอบครองสมบัติ     กระทําแลว 
         เปนกิจประเสริฐ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สกขฺิ   ความวา   พระราชาตรัสถามวา 
เจาจักสามารถแกปญหาที่พอถามไดหรือ  ?   พระราชาทรงทักทาย  โดยชื่อท่ีมา 
โดยเพศของนางนกน้ันวา  แนะนางกุณฑลินี  ไดยนิวา  ที่หลังหูทั้งสองของนาง 
นกนั้น     มีรอยสองแหงสัณฐานคลายตางหู    ดวยเหตุนั้น    พระราชาจึงโปรด   
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ใหต้ังชื่อวา   " กุณฑลิน ี".  บทวา   มฺสิ   ความวา  พระราชาตรัสถามวา 
เจาจักแกเนื้อความแหงปญหาที่พอถามไดหรือ  ?   พระราชาทรงทักทายนางนก 
นั้นอยางนี้วา  " แนะเจาตัวมีเผาพันธุแหงนกมีบรรดาศักดิ์ "  ดังน้ี   เพราะเปน 
นองสาวของผูบัญชาการมหาเสนา  ผูมีบรรดาศักด์ิ.  
เหตุไร  พระราชาจึงไมตรัสถามนกเวสสันดรอยางน้ี    ตรัสถามแตเจา 
กุณฑลินี นี้แตตัวเดียว ?  เพราะนางนกน้ี เปน  อิตถีเพศ.  พระราชาทรงพระ 
ดําริวา  ธรรมดาสตรีมีปญญานิดหนอย    ถานางนกน้ีสามารถก็จักถาม   ถาไม 
สามารถก็จักไมถาม  ดังนี้   จึงไดตรัสถามอยางนี้    ดวยจะทดลองดู  แลวตรสั 
ถามปญหาเชนนั้นเหมือนกัน. 
เมื่อพระราชาตรัสถามราชธรรมอยางนี้แลว     นางนกกุณฑลินี 
จึงทูลวา  ขาแตเสด็จพอ  ชะรอยพระบิดาจะทดลองหมอมฉัน   ดวยเขาพระทัย 
วา  ข้ึนชื่อวา    สตรีแลวจะแกอยางไรได   หมอมฉันจักกลาวราชธรรมทั้งส้ิน 
แดพระบิดา    รวมไวในสองบททีเดียว  ดังนี้แลว   จึงกลาวคาถา  ความวา 
                ขาแตเสด็จพอ    ประโยชนต้ังมั่นอยูในเหตุ  ๒ 
         ประการเทาน้ัน   คือความไดลาภที่ยังไมได   ๑  การ 
         ตามรักษาลาภท่ีไดแลว   ๑. 
                ขาแตเสด็จพอ   พระองคจงทรงทราบ  อาํมาตย  
         ทั้งหลายผูเปนนักปราชญ    ฉลาดในประโยชน     ไม 
         แพรงพรายความลับ      ไมเปนนักเลงสุรา    ไมทําให 
         เส่ือมเสีย. 
                ขาแตเสด็จพอ    ก็อํามาตยคนใด   พึงรักษาพระ 
         ราชทรพัยของพระองค   ใหมีคงท่ีอยูได   ดุจนายสารถี  
         ยึดรถไว  พระองคควรทรงใชอํามาตยผูนั้น    ใหกระทํา 
         กิจท้ังหลายของพระองค.  
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                พระราชาพึงโปรดสงเคราะหชนฝายใน    ดวยดี 
         ตรวจตราพระราชทรัพยดวยพระองคเอง    ไมควรจัด 
         การทรพัยและการกูหนี้    โดยทรงไววางพระทัย   ใน 
         คนอื่น. 
                พระราชาควรทราบรายได-รายจาย   ดวยพระ- 
         องคเอง    ควรทรงทราบกิจท่ีทําแลว   และยงัไมไดทํา 
         ดวยพระองคเอง  ควรขมคนทีค่วรขม  ควรยกยองคน 
         ที่ควรยกยอง. 
                ขาแตพระองค    ผูจอมพลรถ    พระองคจงทรง 
         พร่ําสอนเหตุผลแกชาวชนบทเอง เจาหนาท่ีผูเก็บภาษี  
         อากร   ผูไมประกอบดวยธรรม   อยายังพระราชทรัพย  
         และรัฐสีมาของพระองคใหพินาศ. 
                อนึ่ง  พระองคอยาทรงทําเอง    หรอือยาทรงใช 
         คนอื่นใหทํากิจท้ังหลายโดยฉับพลัน  เพราะวาการงาน 
         ที่ทําลงไปโดยฉับพลัน    ไมดีเลย   คนเขลายอมเดือด  
         รอนในภายหลัง. 
                พระองคอยาทรงลวงเลยกุศล    อยาทรงปลอย 
         พระทยัใหเกรี้ยวกราดนัก  เพราะวา สกุล ทีม่ั่นคงเปน 
         อันมาก  ไดถึงความไมเปนสกุล   เพราะความโกรธ. 
                ขาแตเสด็จพอ    พระองคอยาทรงนึกวาเราเปน 
         ใหญ แลวยังมหาชนใหหยั่งลงเพ่ือความฉิบหาย กําไร 
         คือความทุกข   อยาไดมีแกสตรีและบุรุษของพระองค  
         เลย.  
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                โภคสมบัติทั้งปวงของพระราชา   ผูปราศจาก 
         ความหวาดเสียว  แสหากามารมณ  ยอมพินาศหมด 
         ขอนั้นนักปราชญทั้งหลายกลาววา  เปนความทุกขของ 
         พระราชา. 
                ขอความท่ีหมอมฉันกราบทูล    ในปญหาของ 
         พระองคนั้น เปนวัตรบท นี่แหละเปนอนุสาสนี  ขาแต   
         พระมหาราชา  บัดน้ี  พระองคโปรดทรงบําเพ็ญบุญ  
         อยาเปนนักเลง   อยาทรงราชทรัพยใหพินาศ  จงทรง 
         ศีล  เพราะวาคนทุศีลยอมตกตํ่า. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา ปทกานิ  เปนบทระบุเหตุ.  บทวา ยตฺถ 
ความวา    หติสุขอันเปนผลเกิดแลวท้ังหมด    ต้ังมัน่อยูในบททั้งสองเหลาใด. 
บทวา  อลทฺธสฺส  ความวา  ความไดลาภที่ยังไมไดแลวในกอน ๑   การตาม 
รักษาลาภท่ีไดแลว  ๑.  อธิบายวา  ขาแตเสด็จพอ   ข้ึนชื่อวาการยังลาภที่ยังไม 
เกิดใหเกิดข้ึน  ก็เปนภาระ   สวนการตามรักษาลาภท่ีเกิดข้ึนแลว  ก็เปนภาระ 
เหมือนกัน    เพราะวา  คนบางคน  แมยังยศใหเกิดข้ึนแลว   มวัเมาในยศ  เกิด 
ความประมาท  ทําความชั่ว    มีปาณาติบาตเปนตน    เปนมหาโจร  เที่ยวปลน 
แวนแควนอยู    ถาพระราชาตรัสสั่งใหจับมาได   ตองลงพระอาชญาใหถึงมหา 
พินาศ. 
         อีกอยางหนึ่ง  คนบางคน  มัวเมาในกามคุณ    มีรูปที่เกิดแลว 
เปนตน     ผลาญทรัพยสนิโดยไมแยบคาย    เม่ือสิ้นเนื้อประดาตัว   ก็ตองเปน 
คนกําพรา    นุงผาเปลือกไม    ถือกระเบื้องเท่ียวขอทาน    หรอือีกนัยหน่ึง 
บรรพชิต    ยงัลาภสักการะใหเกิดดวยอํานาจคันถธุระเปนตน    แลวมัวเมาเวียน  
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มาเพ่ือหินเพศ  บางรูปแมเจริญปฐมฌานเปนตนใหเกิดแลว  ติดอยูในอารมณ 
เชนนั้น     เพราะความเปนผูมีสติฟนเฟอน    ยอมเสื่อมจากฌานการรักษายศ  
หรือรักษาตามไดฌานเปนตน    ซึ่งเกิดข้ึนแลวเปนของยากอยางยิ่ง อน่ึง เพ่ือ 
จะแสดงความขอน้ัน       ควรแสดงเรื่องของพระเทวทัต    และควรแสดงเร่ืองมุทุ 
ลักขณชาดก  โลมกัสสปชาดก  หาริตชาดก  และสังกัปปชาดก. 
         สวนคนบางคน    ยงัลาภสักการะใหเกิดข้ึนแลว     ต้ังอยูในความไม 
ประมาท  กระทํากรรมอันงาม  ยศของบุคคลน้ันยอมเจริญ  เหมือนพระจันทร 
ในศุกลปกษ   ฉะน้ัน   ขาแตพระมหาราชเจา   เพราะฉะนั้น     พระองคอยาประ- 
มาท  ดํารงอยูในปโยคสมบัติ     ดํารงราชยโดยธรรม   ตามรกัษาพระเกียรติยศ 
ของพระองคที่บังเกิดข้ึนแลวเถิด. 
         บทวา  ชานาหิ ความวา  เพ่ือกระทําการงานมีหนาที่ขุนคลังเปนตน 
พระองคจงทรงใครครวญ.   บทวา   อนกฺขากิตเว   ความวา   โปรดตรวจดู 
หมูอํามาตย  ที่ไมใชคนเลนเบี้ย  ไมใชคนโกง  คือไมใชนักเลงการพนัน  และ 
ไมเปนคนหลอกลวง.  บทวา  อโสณฺเฑ   ความวา  เปนคนเวนจากความเปน 
นักเลงเหลา  และนักเลงทางของหอมและระเบียบ. บทวา  อวินาสเก  ความวา 
มิใชผูที่จะยังธนสาร    และธัญญาหารเปนตน     อันเปนราชทรัพยใหฉิบหาย. 
         บทวา  โย  ไดแก  อํามาตยคนใด.  บทวา  ยฺเจว  ความวา 
อํามาตยใดพึงรักษาราชทรัพย    อันมอียูในพระราชวังของพระองคได.  บทวา 
สูโตว   ความวา  ดุจสารถีขับรถ  อธิบายวา นายสารถี  เมื่อยึดมาไวเพ่ือหาม 
ทางที่ไมเรียบ    พึงยึดรถไวฉันใด    อํามาตยใดเปนฉันนั้น     สามารถเพ่ือจะ 
รักษาพระองค พรอมดวยโภคสมบัติได อํามาตยนั้นชื่อวาเปนอํามาตยของพระ- 
องค  พระองคควรยึดอํามาตยเชนนั้นไว  ตรัสสั่งใหกระทําราชกิจ  เชนหนาที่ 
ขุนคลังเปนตน.  
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         บทวา  สุสงฺคหีตนฺตชโน    ความวา   ขาแตเสด็จพอ   เพราะวา 
อันใดชน    และปริชนทีใ่ชสอยในราชสํานักสวนพระองค    ของพระราชาใด 
มิไดรับความสงเคราะหดวยทานเปนตน    พระราชทรัพยเชนเงินทองเปนตน 
ภายในพระราชฐานของพระราชานั้น   ยอมจะพินาศลง  ดวยอํานาจแหงมนุษย     
ที่ไมไดรับการสงเคราะหเหลาน้ัน   ตางก็จะพากันไปเสียภายนอก  เพราะเหตุนั้น 
พระองคโปรดทรงสงเคราะหอันโตชนดวยดี   ควรตรวจตราพระราชทรัพยของ 
พระองคเองใหรูวา    ทรพัยของเรามีจํานวนเทาน้ีแลว     ไมควรจัดการแมกิจ 
ทั้งสองอยางวา  เราจะฝงขุมทรัพยไวในท่ีโนน    เราจะใชหน้ีแกคนโนน.         
         บทวา  ปรปตฺติยา   ความวา   นางนกกุณฑลินีกลาววา   พระองค 
อยาไดทรงทําแมดวยความไววางใจผูอ่ืน  ควรจัดการราชกิจท้ังหมด  ที่ประจักษ 
แกพระองคเทาน้ัน. 
         บทวา  อาย   วย   ความวา   พระองคควรจะทราบรายไดที่เกิดจาก 
ทางนั้น  ๆ และควรทราบรายจายที่ควรพระราชทานแกคนตาง ๆ  ดวยพระองค 
เองทีเดียว.  บทวา   กตากต   ความวา  ในสงคราม  ในนวกรรม   หรือใน 
ราชกิจอ่ืน ๆ  พระองคควรจะทราบแมขอราชการน้ีดวยพระองคเองทีเดียววา 
กิจน้ีเราตองทําดวยราชทรัพยสวนน้ี กิจน้ีไมตองทําดวยราชทรัพย โปรดอยาได 
ไววางใจผูอ่ืน.  บทวา  นคฺิคณฺเห ความวา ขาแตเสด็จพอ ธรรมดาพระราชา 
ตองทรงพิจารณา  ชําระซ่ึงคนผูทําการตัดที่ตอเปนตน    อันเปนผูควรขม ที่เขา 
นํามาแสดง  ควรตรวจสอบดูตัวบทกฎหมายท่ีพระราชากอน ๆ ตราไว  แลวจึง 
ทรงลงพระราชอาชญาตามสมควรแกโทษ.  บทวา   ปคฺคณฺเห ความวา  อนึ่ง 
บุคคลใดเปนคนควรยกยอง จะเปนคนทําลายกําลังของปรปกษที่ใคร ๆ ทาํลาย 
ไมไดก็ตาม  จะเปนคนที่ปลุกปลอบกาํลังฝายตนที่แตกแลวก็ตาม   จะเปนคนที่  
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นําราชสมบัติที่ยังไมไดมาถวายก็ตาม    คนที่ทําราชสมบัติอันไดมาแลวใหถาวร 
ก็ตาม   หรือวาผูใดชวยพระชนมชีพไวได    พระราชาทรงยกยองบุคคลเชนน้ี 
ซึ่งเปนคนควรยกยองแลว   ควรตรัสสั่งใหกระทํา  สักการะ  สมัมานะอยางใหญ 
เมื่อเปนเชนน้ี   แมคนอ่ืน ๆ ก็จักถวายชีวิตกระทําซ่ึงกิจท่ีควรทําในราชกิจของ 
พระราชานั้น. 
         บทวา  ชานปท  ทามวา  พระองคจงทรงอนุศาสนพร่ําสอนอรรถ- 
ธรรมแกชาวชนบทดวยพระองคเอง โดยเง่ือนไขอันประจักษแกพระองคนั่นเอง. 
บทวา  อธมมฺิกา   ยุตฺตา   ความวา  พนักงานขาราชการผูไมต้ังอยูในธรรม 
รับสินบนในที่นั้น  ๆ แลวกลับคําพิพากษา อยายังพระราชทรพัย และแวนแควน 
ของพระองคใหพินาศไปเลย   ดวยเหตุนี้   พระองคอยาประมาท   จงอนุศาสน 
พร่ําสอนดวยพระองคเองทีเดียว. 
         บทวา  เวเคน   ความวา พระองคยังไมไดทรงสอบสวน  ยังไมได 
ทรงพิจารณา  อยาทรงกระทําหรือรับสั่งใหทําโดยผลุนผลัน.    บทวา  เวคสา 
ความวา เพราะกรรมที่มิไดพิจารณา ทําไปโดยผลุนผลัน   ดวยอํานาจฉันทาคติ 
เปนตน   ไมดีไมงามเลย. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา  คนโงทํากรรมเชนนัน้  
ภายหลังยอมเดือดรอนในโลกน้ี      ดวยอํานาจความวิปฏิสารและเมื่อเสวยทุกข 
ในอบายยอมเดือดรอนในโลกเบื้องหนา.    ก็ความขอน้ี   บัณฑิตพึงแสดงดวย 
กุรุชาดกซึ่งมีใจความ  มีอาทิวา  เราไดยินวา   พระเจากุรุราชทรงทําความผิด 
ตอพระฤาษีทั้งหลายดังนี้. 
         บทวา  มา   เต   อธสิเร   มุจฺจ  สพุาฬฺหมธิโกปต   ความวา 
ขาแตเสด็จพอ    พระองคอยาทรงปลอยพระหฤทัยใหขุนเคืองโกรธกริ้วเกินไป 
ในเพราะอกุศลกรรมของผูอ่ืน   อันลวงเลยกุศลเปนไป   คืออยาใหดํารงอยูได.  
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ทานกลาวอธิบายไววา   ขาแตเสด็จพอ เมื่อใด พวกราชบุรุษกราบทูลแสดงโจร 
ตอพระองคผูสถิตอยู   ณ  ที่วินิจฉัยวา    เจาน่ีฆาคน     หรือวาเจาน่ีตัดที่ตอ 
เมื่อน้ัน   โปรดอยาปลอยพระทัย  แมที่ทรงขุนเคืองเต็มที่   ดวยถอยคําของผูอ่ืน 
ดวยอํานาจทรงพระพิโรธ  ยังมิไดทรงสอบสวน   แลวอยาไดทรงลงพระอาญา. 
เพราะเหตุไร ? เพราะวา เขาจับคนที่มิใชโจร   หาวาเปนโจรนํามาก็ได  ฉะนั้น 
อยาทรงพิโรธโปรดสดับถอยคําของผูที่เปนโจทกและจําเลยท้ังสองฝาย ทรงชําระ 
ดวยดี  รูวาเขาเปนโจรโดยประจักษดวยพระองคแลว   จึงโปรดกระทําสิ่งที่ควร 
กระทํา  ดวยสามารถแหงอาชญา   ที่ตราไวตามพระราชประเพณี   ก็ถึงแมเมื่อ 
เกิดความโกรธข้ึนแลว   พระราชายังมิไดกระทําพระทัยใหเย็นกอน   ไมควรทํา 
การวินิจฉัย  ตอเมื่อใดพระหทัยเยือกเย็น  ดับรอน  ออนโยน  เมื่อน้ันจึงควร 
ทําการวินิจฉัย   เพราะเม่ือจิตหยาบคาย    เหตุผลยอมไมปรากฏ   เหมือนเมื่อ 
น้ําเดือดพลาน   เงาหนาก็ไมปรากฏฉะนั้น.   บทวา   โกธสา   หิ   ความวา 
ขาแตเสด็จพอ   ราชตระกูลทังหลาย  ที่มั่งค่ังมากมาย  ถึงความไมเปนตระกูล 
คือถึงความมหาพินาศทีเดียว    ก็เพราะความโกรธ    เพราะเหตุนั้น   ก็เพ่ือจะ 
แสดงเนื้อความนี้  ควรกลาวถึงขันติวาทีชาดก   เรื่องพระเจานาฬิกีรราช  และ 
เรื่องทาวอรชุนผูมีกรพันหน่ึงเปนตน. 
         บทวา  ปตารยิ   ความวา  ขาแตเสด็จพอ พระองคอยาทรงยังมหาชน 
ใหหมกมุน  หยั่งลงสูกายทุจริตเปนตน    เพ่ือความฉิบหาย   โดยทรงนึกวาเรา 
เปนใหญในแผนดิน  บุคคลถือเอาทุจริตอันเปนความฉิบหาย  ประพฤติฉันใด 
พระองคอยาไดทรงกระทาํฉันนั้น.  บทวา  มา  เต   อาสิ   ความวา   ขาแต 
เสด็จพอ   ในแวนแควนของพระองค   ขอการไดรับทุกข  คือความถึงซ่ึงทุกข 
อยาไดมีแกหญิงชายเลย ไมวาจะเปนหญิงหรือชายก็ตามที. อธิบายวา ประชาชน  
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ในแวนแควนของพระราชาผูไมต้ังอยูในธรรม   พากันกระทํากายทุจริตเปนตน  
ยอมเกิดในนรกฉันใด    สําหรับชาวแวนแควนของพระองคอยาไดมีฉันนั้นเลย 
คือความทุกขเชนนั้น    จะไมมีแกชาวแวนแควนของพระองคโดยวิธีใด  โปรด 
ทรงกระทําโดยวิธีนั้นเถิด. 
         บทวา  อเปตโลมหสสฺส    ความวา  ผูปราศจากภัย    เพราะภัยมี 
การติเตียนตนเปนตน. ดวยบทน้ี นางนกกุณฑลินแีสดงความวา ขาแตเสด็จพอ 
พระราชาใด  ทรงทําความหวังในอารมณอะไรแลว   ทรงระลกึถึงแตความใคร 
ของพระองคอยางเดียว    ทรงปรารถนาส่ิงใด    ก็ทาํส่ิงน้ันดวยอํานาจฉันทะ 
ความพอใจ เปนเหมือนคนตาบอดท้ิงไมเทา และเหมือนชางดุไมมีขอสับ โภค- 
สมบัติทั้งปวงของพระราชานั้น    ผูปราศจากภัยเชนการติเตียนเปนตน    ยอม 
ฉิบหายไป  ความฉิบหายของโภคะน้ัน   ทานกลาววา   เปนทุกขของพระราชา 
พระองคนั้น.  คําวา ในปญหานั้น   เนือ้ความท่ีกราบทูลมานั้นเปนวัตรบทดังนี้  
ควรประกอบโดยนัยกอนนั้นเถิด. 
         บทวา  ทุกฺขสฺสุทาทานิ ความวา  ขาแตเสด็จพอ พระองคทรงสดับ 
อนุสาสนีนี้แลว   บัดนี้   พึงเปนผูขยันไมเกียจคราน   ทรงสรางบุญกุศล   เหตุ 
บําเพ็ญบุญกุศล อยาเปนนักเลงสุรา เหตุบริหารดวยสุราเปนตน  อยายังพระองค 
ใหพินาศ เหตุยังประโยชนปจจุบันและสัมปรายิกภพใหฉิบหาย. บทวา สีลวสฺสุ 
ความวา    พระองคจงเปนผูทรงศีลสมบูรณดวยอาจารมรรยาท    ดํารงอยูใน 
ทศพิธราชธรรมเสวยราชสมบัติ.   บทวา   ทุสฺสีโล   วินิปาติโก   ความวา 
ขาแตพระมหาราชเจา    เพราะคนทุศีล    เมื่อยังตนใหตกไปในนรกยอมเปนผู 
ชื่อวา  ทําตนใหตกไปในที่ชั่ว.  
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แมเจานกกุณฑลินี  แสดงธรรมดวยคาถา ๑๑ คาถาดวยประการอยางนี้ 
พระราชาทรงดีพระทัย    ตรัสเรียกอํามาตยมารับสั่งถามวา    ดกูอนทานอํามาตย 
ผูเจริญท้ังหลาย เราควรทํากิจอันใดแกเจากุณฑลินี   ราชธิดาของเราผูกลาวธรรมอยู 
อยางนี้ ? 
         พวกอํามาตยกราบทูลวา   ควรกระทําโดยการมอบตําแหนงขุนคลังให 
พระเจาขา.  ตรัสวา   ถาเชนนั้นเราจะใหหนาที่การงานตําแหนงขุนคลังแกธิดา 
ของเรา    แลวทรงแตงต้ังนางนกกุณฑลินีไวในฐานันดรศักดิ์.    นับแตนั้นมา 
นางนกกุณฑลินี     ก็ดํารงอยูในตําแหนงขุนคลัง    ไดทําการสนองราชกิจของ 
พระราชบิดา. 
                                  จบกุณฑลินีปญหา 
         ลวงมาอีกสองสามวัน พระราชาสงทูตไปยังสํานักของเจาชัมพุกบัณฑิต  
โดยนัยกอนนั้นเอง แลวเสด็จไปในสํานักของนกชัมพุกบัณฑิตนั้น   ในวันที่เจ็ด 
ทรงเสวยสมบัติแลวเสด็จกลับมา ประทับ ณ ที่ทามกลางมณฑปน้ันเอง. ครั้งนั้น 
อํามาตยเชิญเจาชัมพุกบัณฑิต    จับบนต่ังทอง   แลวเอาศีรษะทูลต่ังทองมาเฝา 
พระราชา.  เจาชัมพุกบัณฑิตจับบนพระเพลาของพระราชบิดา  เลนหัวแลวจับ 
ที่ต่ังทองดังเดิม. 
         ลําดับนั้น   เมื่อพระราชาจะตรัสถามปญหากะเจาชัมพุกบัณฑิต  จึงตรัส 
พระคาถาความวา 
               พอชัมพุกะ  พอไดถามปญหากะเจาโกสิยโคตร 
         และเจากุณฑลินีมาเชนเดียวกันแลว     ชัมพุกลูกรัก 
         คราวน้ี เจาจงบอกกาํลัง อันสูงสุดกวากําลังท้ังหลาย 
         บางเถิด.  
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พระคาถานั้น  มีอรรถาธบิายดังน้ี  แนะพอชัมพุกะ  พอไดถามราชธรรม 
กะเจาเวสสันดรโกสิยโคตรผูพ่ีชายของเจา      และนางกุณฑลินีผูพ่ีสาวของเจา 
แลว   ทั้งสองตางก็ตอบตามกําลังปญญาของตน ๆ  อนึ่ง  พอถามพ่ีชายและ 
พ่ีสาวของเจาอยางใด    ชมัพุกะลูกรัก     บัดนี้พอจะถามเจาอยางนั้นเหมือนกัน 
เจาจงบอกราชธรรมน้ัน    กับกําลังอันสูงสุดกวากําลังท้ังหลายดวยเถิด. 
        พระราชา  เมื่อตรัสถามปญหากะพระมหาสัตวอยางนี้   หาไดตรัสถาม 
โดยทํานองท่ีตรัสถามนกอ่ืน ๆ ไม  ดํารัสถามใหพิเศษข้ึนไป.  ลําดับนั้น    นก 
ชัมพุกบัณฑิตทูลวา     ขาแตพระมหาราชเจา    ถากระน้ัน     ขอพระองคจงเง่ีย 
พระโสตลงสดับ    ขาพระพุทธเจาจักกลาวปญหาท้ังปวงถวายแดพระองค  ดังนี ้
แลวเปนประดุจวา  บอกถุงทรัพยพันหน่ึง  กะฝูงชนที่เหยียดมือออกรับฉะน้ัน 
เริ่มแสดงธรรมเปนคาถา   ความวา 
                กําลังในบุรุษผูมีอัธยาศัยใหญในโลกนี้  มี  ๕  
         ประการ ในกําลัง ๕ ประการนั้น  กําลังแขน  บัณฑิต 
         กลาววา  เปนกําลังตํ่าทราม  ขาแตพระองคผูทรงเจริญ 
         พระชนม  กําลังโภคทรัพย  บัณฑิตกลาววา  เปนกําลัง 
         ที่สอง. 
                ขาแตพระองคผูเจริญชนม  กําลังอํามาตยบัณฑิต 
         กลาววา  เปนกําลังท่ีสาม  กําลังคือมีชาติยิ่งใหญ  เปน 
         กําลังท่ีสี่โดยแท   บณัฑิตยอมยดึเอากําลังท้ังหมดนี้ไว- 
         ได. 
                กําลังปญา   บณัฑิตกลาววาเปนกําลังประเสริฐ 
         ยอดเยี่ยมกวากําลังท้ังหลาย   เพราะวาบัณฑิตอันกําลัง 
         ปญญาสนับสนุนแลว   ยอมไดซึง่ประโยชน.  
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                ถาบุคคลมีปญญาทราม    แมไดแผนดินอัน 
         สมบรูณ  เมือ่ไมประสงค คนอื่นผูถึงพรอมดวยปญญา 
         ก็ขมแขงเอาแผนดินนั้นเสีย. 
                ขาแตพระองคผูเปนจอมชนชาวกาสี    ถาบุคคล  
         แมเปนผูมีชาติสูง   ไดราชสมบติัแลวเปนกษัตริย   แต 
         มีปญญาทราม หาเปนอยูดวยราชสมบัติทุกอยางไดไม. 
         ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยเรื่องท่ีไดสดับ     ปญญาเปน 
         เครื่องยังเกียรติยศ  และลาภสักการะใหเจรญิ   คนใน 
         โลกนี้ประกอบดวยปญญาแลว     แมเมื่อทุกขเกิดขึ้น 
         ก็ยอมไดรับความสุข. 
                กค็นบางคนไมต้ังใจฟงดวยดี     ไมอาศัยผูเปน 
         พหูสูต  ซึ่งต้ังอยูในธรรม  ไมพิจารณาเหตุผล   ยอม 
         ไมไดบรรลุปญญา. 
                อนึ่ง   ผูใดรูจกัจําแนกธรรม    ลุกขึ้นในเวลาเชา 
         ไมเกียจคราน   ยอมบากบั่นตามกาล   ผลแหงการงาน 
         ของบคุคลนั้น    ยอมสําเร็จ. 
                ประโยชนแหงการงานของบุคคลผูมีศีลมิใชบอ 
         เกิด   ผูคบหาบุคคลท่ีมิใชบอเกิด    ผูมีปกติเบือ่หนาย 
         ทําการงาน  ยอมไมเผล็ดผลโดยชอบ. 
                สวนประโยชนแหงการงานของบุคคล    ผูประ- 
         กอบธรรมอันเปนภายใน    คบหาบุคคลท่ีเปนบอเกิด 
         อยางน้ัน ไมมีปกติเบื่อหนายทําการงาน  ยอมเผล็ดผล 
         โดยชอบ.  
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                ขาแตเสด็จพอ   ขอพระองคจงทรงเสวนปญญา 
         อันเปนสวนแหงการประกอบความเพียร    เปนเครื่อง 
         ตามรักษาทรัพยที่รวบรวมไว    และเหตุสองประการ 
         ขางตน  ที่ขาพระพุทธเจากราบทูลแลวน้ันเถิด  อยาได 
         ทรงทําลายทรัพยสินเสีย     ดวยการงานอันไมสมควร 
         เพราะคนมีปญญาทราม ยอมลมจมดวยการงานอันไม 
         สมควร  ดังเรือนไมออฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา มหคฺคเต ความวา ขาแตพระมหาราชเจา 
กําลังในบุรุษผูมีอัธยาศัยใหญ  ในสัตวโลกนี ้ ม ี๕ อยาง.    บทวา  พาหุพล 
ไดแก  กําลังกาย.  บทวา  จริม  ความวา  กําลังกายนั้น     แมเปนของยิ่งใหญ 
ก็เปนของเลวทรามอยูนั่นเอง.  เพราะเหตุไร ?   เพราะเปนกําลังของอันธพาล. 
อธิบายวา    ถาหากกําลังกายจะชื่อวาเปนใหญจริง     กําลังของนางนกไสก็ยอม 
เยากวากําลังของชาง    แตกําลังของชางเปนปจจัยแหงความตาย    เพราะเปน 
กําลังอันธพาล     นางนกไสยังชางใหถึงความส้ินชีวิตได     เพราะมันเปนสัตว 
ฉลาดในความรู. แตในความขอน้ี  กิจดวยกําลังในท่ีทุกสถานไมมีเลย.  ควรนํา 
พระสูตรที่วา พล  ห ิ พาลสฺส  วธาย  โหต ิ  แปลวา  แทจริงกําลงัยอมมีไว 
เพ่ือฆาคนโง  ดังนี้เปนตนมาแสดง.  
         บทวา  โภคพล  ความวา  กําลังอันเกิดแตเครื่องอุปโภคเชนเงินทอง 
เปนตนทั้งหมด  ชื่อวากําลังคือโภคสมบัติ  กําลังโภคสมบัตินั้น   ใหญกวากําลัง 
กาย  ดวยอํานาจเปนเครื่องคํ้าจุน.  ความมีชมรมอํามาตย  อันมีมนตไมทําลาย 
มีความแกลวกลา     มีหทัยดี    ชื่อวากําลังคืออํามาตย.    กําลังคืออํามาตยนั้น  
เปนกําลังใหญกวากําลังสองอยางขางตน    เพราะความท่ีอํามาตยเปนผูแกลวกลา  
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ในสงคราม.  ความถึงพรอมแหงชาติ  ดวยสามารถแหงตระกูลกษัตริย  กาวลวง 
เสียซึ่งตระกูลทั้งสาม  ชือ่วา กําลังคือความเปนผูมีชาติสูง.  กําลังคือความเปนผู 
มีชาติสูงน้ันใหญกวากําลังนอกน้ี    เพราะวา    ชนผูถึงพรอมดวยชาติเทาน้ัน 
ยอมบริสุทธิ์  ชนนอกนี้หาบริสุทธิ์ไม. 
         บทวา  ยานิ   เจตานิ   ความวา    บัณฑิตยอมยึดคือยอมครอบงํา 
กําลังแมทั้ง  ๔  อยางเหลาน้ี     ไดดวยอานุภาพแหงกําลังใด     กําลังน้ันไดแก 
กําลังปญญา ทานกลาววาเปนของประเสริฐ วาเปนยอดแหงกําลังท้ังปวง. เพราะ 
เหตุไร  เพราะบัณฑิตอันกําลังชนิดนั้นคํ้าจุน  ยอมไดซึ่งประโยชน คือยอมถึง 
ซึ่งความเจริญ.    เพ่ือจะยังเนื้อความน้ันใหสวางแจมแจง    ควรแสดงปุณณนที 
ชาดก  ที่วา  ปุณฺณนทึ  เยน  จ  เปยฺยนาหุ   แปลวา  ก็ชนท้ังหลายกลาว 
ถึงแมน้ําท่ีเต็มฝงวา    อันสัตวใดพึงด่ืมไดดังนี้เปนตน     และพึงแสดงสิริกาฬ- 
กัณณปญหา ปญจบัณฑิตปญหา สัตตุภัสตชาดก สัมภวชาดก และสรภังคชาดก 
เปนตน. 
         บทวา  มนฺโท   ไดแก  คนมีปญญาทรามคือคนโง.    บทวา  ผีต  
ความวา    ขาแตเสด็จพอ     บุคคลผูมีปญญาทราม    แมหากไดธรณีอันอุดม 
สมบูรณไปดวยรัตนะ ๗ ไซร  เมื่อไมปรารถนาเลยทีเดียว  บุคคลอ่ืนผูสมบูรณ 
ดวยปญญา  กระทําการขมขูแลวครอบครองธรณีนั้นได เพราะคนมีปญญาทราม 
ยอมไมสามารถเพื่อจะรักษายศท่ีไดแลว    หรือวาไมสามารถเพ่ือจะไดราชสมบัติ   
อันเปนมรดกของตระกูล     หรือท่ีมาถึงแลวโดยประเพณี    อันมั่งค่ังสมบูรณ. 
เพ่ือจะขยายความน้ันใหแจมแจง  บัณฑิตควรแสดงปาทัญชลิชาดก ที่วา อทฺธา 
ปาทฺชลี   สพฺเพ  ปฺาย  อติโรจติ  แปลวา   ปาทัญชลีราชกุมารยอม  
ไพโรจนลวงเราทั้งปวง  ดวยปญญาแนนอน  ดังนี้เปนตน.  
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         บทวา   ลทฺธาน   ความวา    บุคคลอาศัยชาติสมบัติแลว    แมจะได 
ราชสมบัติอันเปนของตระกูล.  บทวา  สพฺเพนป  ความวา  คนมีปญญาทราม 
ยอมเปนอยูดวยราชสมบัติทั้งส้ินไมได    คือยอมเปนผูถึงความลําบาก    เพราะ 
ความเปนผูไมฉลาดในอุบาย.      พระมหาสัตวกลาวโทษของชนผูมีใชบัณฑิต  
โดยฐานะเทาน้ีอยางนี้แลว   บัดนี ้ เมือ่จะสรรเสริญปญญา   จึงกลาวคํามีอาทิวา 
ปฺา   ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา สุต  ไดแก  สุตปริยัติ  การเลาเรียนดวย 
การฟง.    แทจริงปญญาน่ันเอง    ยอมวินิจฉัยสิ่งท่ีไดยินไดฟงนั้น.     บทวา 
กิตฺติสิโลกวฑฺฒนี    ไดแก   เปนเครื่องเจริญแหงเกียรติยศชื่อเสียง   และลาภ 
สักการะ. บทวา ทุกฺเข  สุขานิ  วินฺทติ ความวา บุคคลผูประกอบดวยปญญา 
แมเม่ือทุกขเกิดข้ึน  ยอมเปนผูปลอดภัยกลับไดความสุข  เพราะเปนผูฉลาดใน 
อุบาย.   เพ่ือจะแสดงความน้ัน ควรแสดงชาดก  ซึง่เปนคาถามีใจความมีอาทิวา 
                ดูกอนพญาวานร   ธรรม ๔ ประการเหลาน้ี ของ 
         บุคคลใด เหมือนของทานเพียงพอ ดวยมะมวง ชมพู 
         และขนุนเหลาน้ี. 
         บทวา   อสุสฺสาส ความวา ไมเขาไปใกล ไมฟงบุคคลผูเปนบัณฑิต. 
บทวา พหุสฺสุต อนาคมฺม ความวา ไมเชื่อถอยคําของเขา. บทวา  ธมฺมฏ  
ความวา   ต้ังอยูในสภาพเหตุผล.  บทวา  อวินิพฺภช  ความวา   ขาแตเสด็จพอ 
ใคร ๆ ไมหยัง่ดู   คือไมพิจารณาดูวา    เปนประโยชนหรือไมเปน   มีเหตุผล 
หรือไมมี  ยอมไมไดซึ่งปญญา. 
         บทวา   ธมมฺวิภงฺคฺู  ความวา  เปนผูฉลาดในกุศลกรรมบถ ๑๐. 
บทวา กาลุฏายี ความวา กระทําความเพียรในกาลอันควรกระทําความเพียร.  
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บทวา  อนุฏหติ  ความวา  ยอมกระทาํซ่ึงกิจน้ัน  ๆ ในกาลน้ัน   ๆ.    บทวา 
ตสฺส  ความวา  ผลแหงกรรมของบุคคลน้ันยอมสําเร็จ   คือยอมเผล็ดผล. 
         บทวา   อนายตนสีลสฺส  ความวา  กรรมคือความเปนผูทุศีล  มิใช 
บอเกิดแหงลาภยศและความสุข    ทานเรียกวากรรมมิใชบอเกิด   เมื่อบุคคลผูมี 
ปกติอยางนั้น    คือบุคคลผูประกอบดวยกรรม  คือความเปนผูทุศีลนั้น    คบหา 
อยูซึ่งบุคคลผูทุศีล ซึ่งเปนผูมิใชบอเกิดอยางเดียว   ในกาลเปนที่กระทํากุศล 
กรรม.    บทวา  นิพฺพินฺทิยการิสฺส  ความวา  ผูเบื่อหนาย   เอือมระอาใจ 
กระทําการ.   อธิบายวา   ขาแตเสด็จพอ   ประโยชนแหงการงานของบุคคลเห็น 
ปานน้ี   ยอมไมเผล็ดผล   คือไมสําเร็จโดยชอบ   ไดแกไมนําไปสูฉกามาพจร 
สวรรค  อันเปนยอดแหงสกุลท้ังสาม. 
         บทวา   อชฺฌตฺตฺจ  ความวา  เมื่อบุคคลประกอบซ่ึงนิยกัชฌตธรรม 
ของตน  ดวยสามารถแหงความเปนของไมเที่ยงเปนตน.    บทวา  ตถายตน- 
เสวิโน  ความวา  คบหาบุคคลผูมีปกติเชนนั้นอยางเดียว.    บทวา  วิปจฺจติ  
ความวา  ประโยชนของเขายอมสําเร็จโดยชอบ  คือยอมใหซึ่งยศอันยิ่งใหญ.  
         บทวา   โยคปฺปโยคสงฺขาต   ไดแก    ปญญาอันเปนสวนแหงการ 
ประกอบ    ในเหตุการณอันสมควรประกอบ    ในเพราะความเพียร.    บทวา 
สมฺภุตสฺส ความวา จงเสพการตามรักษาทรัพย ที่ทําการรวบรวมไว.  บทวา 
ตานิ  ตฺว  ความวา   ขาแตเสด็จพอ    ขอพระองคจงเสพการตามรักษาทรัพย 
ที่ทําการรวบรวมไว    โปรดเสพคําสอนสองขอขางตนนี้    และเหตุผลทั้งหมด 
ดังท่ีขาพระพุทธเจาไดทูลแลว      จงกระทําโอวาทที่ทูลมาแลวไวในพระหฤทัย  
แลวทรงรักษาพระราชทรัพย    ในพระคลังของพระองคเถิด.    บทวา    มา 
อกฺมฺมาย  รนฺธยิ ความวา   พระองคอยาทรงทําลาย  โดยทางอันไมสมควร  
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ไมมีเหตุผล    คืออยาเผาผลาญพระราชทรัพยนั้น     ไดแก  อยาทรงยังพระราช 
ทรัพยนั้นใหพินาศ.    เพราะเหตุไร ?    บทวา  อกมมฺุนา  ความวา  เพราะ 
กระทํากรรมอันไมสมควร   บุคคลผูมีปญญาทราม   ผลาญทรัพยของตนพินาศ 
แลว ภายหลงัตกทุกขไดยาก.  บทวา นฬาคารว สีทติ  ความวา  เรือนไมออ 
อันเกาคร่ําครา     ต้ังอยูไมได   ยอมลมทลายไปต้ังแตโคน    ฉันใด    คนม ี
ปญญาทราม  ผลาญทรัพยใหพินาศโดยไมมีเหตุผล  ยอมบังเกิดในอบายฉันนั้น. 
         พระโพธิสัตว  พรรณนากําลัง  ๕  อยาง    โดยฐานะมีประมาณเทาน้ี  
อยางนี้แลว  ยกกําลังคือปญญาข้ึนกลาว เหมือนบุคคลนํามณฑลแหงพระจันทร 
ไป  เมื่อจะถวายโอวาทแกพระราชา  ดวยคาถาทั้ง ๑๐ ในบัดนี้    จึงกลาวคาถา 
ความวา 
                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ   
         ธรรม   ในพระราชมารดา   พระราชบิดา   ครั้นทรง 
         ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว  จกัเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ  
         ธรรม   ในพระราชโอรสและพระอัครมเหสี   ครั้นทรง 
         ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว  จกัเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชา  ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม   ในมิตรและอํามาตย   ครั้นทรงประพฤติธรรม 
         ในโลกนี้แลว  จักเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราช ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม    ในพาหนะและพลนิกาย    ครั้นทรงประพฤติ  
         ธรรมในโลกน้ีแลว  จักเสด็จสูสวรรค.  
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                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม   ในชาวบานและชาวนิคม   ครั้นทรงประพฤติ 
         ธรรมในโลกน้ีแลว   จักเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม    ในสมณะและพราหมณทั้งหลาย    ครั้นทรง 
         ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว  จกัเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม   ในเนื้อและนก     ครั้นทรงประพฤติธรรมใน 
         โลกนี้แลว  จักเสด็จสูสวรรค. 
                ขาแตพระมหาราชเจา   ขอพระองคจงทรงประ- 
         พฤติธรรม   เพราะธรรมทีบุ่คคลประพฤติแลว    ยอม 
         นําความสุขมาให  ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรมใน 
         โลกนี้แลว  จักเสด็จสูสวรรค.  
                ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ 
         ธรรม   เพราะวา พระอินทร   ทวยเทพพรอมทั้งพรหม 
         ถึงทิพยสถานไดดวยธรรมอันตนประพฤติดีแลว  ขาแต 
         บรมกษัตริย  ขอพระองคอยาทรงประมาทธรรมเลย. 
         ในคาถาท้ัง  ๑๐ นั้น   พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑ กอน.  บทวา อิธ  
ธมฺม   ความวา    ขอพระองคจงทรงประพฤติมาตาปตุอุปฏฐานธรรม.    พระ 
มหาสัตวกลาววา  พระองคโปรดเสด็จลุกข้ึนแตเชาตรู   แลวจัดแจงนํ้าบวนปาก 
และไมสีฟนเปนตน    กระทําการบริหารสรีรกิจทุกอยาง   ยังมาตาปตุอุปฏฐาน 
ธรรมใหเต็มบริบูรณ.  
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         บทวา  ปุตฺตทาเรสุ    ความวา  บิดาหามบุตรธิดาจากความชั่วกอน 
ใหต้ังอยูในกรรมอันงาม  ใหเลาเรียนศิลปวิทยา   ในเวลาเจริญวัย   จัดการทํา 
อาวาหมงคล  และวิวาหมงคล  ดวยตระกูลและวัยอันคูควรกัน   มอบทรัพยให 
ในสมัย ชื่อวาประพฤติธรรมในบุตรธิดา. สามียกยองนับถือภรรยา ไมประพฤติ 
นอกใจ   มอบความเปนใหญให   ใหเครื่องประดับ    ชื่อวาประพฤติธรรมใน 
ภรรยา. 
         บทวา  มิตฺตามจฺเจสุ ความวา พระราชาสงเคราะหมิตรและอํามาตย 
ดวยสังคหวัตถุ  ๔  ไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง   ชื่อวาประพฤติธรรม 
ในมิตรและอํามาตยเหลาน้ัน. 
         บทวา  พาหเนสุ  พเลสุ  จ  ความวา  พระราชาพระราชทานส่ิงที่ 
ควรพระราชทาน  แกพาหนะเชนชางมาเปนตน   และแกพลนิกาย ทําการเชิดช ู
ไมใชชางมาเปนตน ในการงาน    ในเวลาแก    ชื่อวาประพฤติธรรมในพาหนะ 
และพลนิกายเหลาน้ัน. 
         บทวา  คาเมสุ   นิคเมสุ   จ   ความวา  พระราชาเม่ือไมเบียดเบียน 
บีบค้ันชาวบานและชาวนิคม  ดวยอาชญาและสวยสาอากร  ชื่อวาประพฤติธรรม 
ในชาวบานและชาวนิคมเหลาน้ัน. 
         บทวา  รฏเสุ  ชนปเทสุ  จ   ความวา   พระราชาเบียดเบียนชาว 
แวนแควน    และชาวชนบทใหลําบาก   โดยใชเหตุ  ไมเขาไปต้ังไวซึ่งจิตเกื้อกูล 
ชื่อวาประพฤติอธรรมในแวนแควนและชนบทนัน้  ถาไมเบียดเบียนบีบค้ัน 
แผ  (เมตตา)  ไปดวยจิตเกื้อกูล  ชื่อวาประพฤติธรรมในแวนแควนและชนบท 
นั้น. 
         บทวา  สมเณ  พฺราหฺมเณสุ  จ  ความวา พระราชาเม่ือพระราชทาน 
จตุปจจัยแกสมณพราหมณทั้งหลาย ชื่อวาประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณ.  
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         บทวา  มิคปกฺเขสุ  จ  ความวา  พระราชาเม่ือพระราชทานอภัยแก 
สัตวสี่เทาและนกท้ังปวง  ชื่อวาประพฤติธรรมในมฤคชาติและหมูปกษีเหลาน้ัน. 
         บทวา  ธมฺโม    สุจณิฺโณ     ความวา   ธรรมที่ประพฤติสม่ําเสมอ 
อันพระราชาประพฤติแลว  คือ นิสัมมจริยธรรมอันพระราชาทรงประพฤติแลว. 
บทวา  สุขาวโห  ความวา ยอมนํามาซึ่งความสุขในกุลสมบัติ ๓ และฉกามา- 
พจรสวรรค. 
         บทวา   สุจิณฺเณน  ความวา เพราะกายสุจริตเปนตน  ที่พระองคทรง 
ประพฤติแลวในโลกนี ้ อันพระองคทรงประพฤติดีแลว.  บทวา  ทิว  ปตฺตา 
ความวา พระอินทร เทพยดาพรอมท้ังพรหม ไปสูทิพยสถาน กลาวคือ เทวโลก 
และพรหมโลก    ไดแกเกิดเปนผูไดทิพยสมบัติ    ในทิพยสถานนั้น.    บทวา 
มา   ธมมฺ  ราช   ปมาโท   ความวา   ขาแตพระมหาราชเจา    เพราะฉะน้ัน 
พระองคแมถึงจะตองสละพระชนมชีพ  ก็อยาทรงประมาทซ่ึงธรรม. 
         พระมหาสัตวกลาวคาถา   แสดงธรรมจรรยาสิบอยางดังน้ีแลว   เมื่อจะ 
โอวาทใหยิ่งข้ึนไป  จึงกลาวคาถาสุดทายความวา 
               ขอความท่ีขาพระองคกราบทูลแลวในปญหาของ 
         พระองคนั้น    เปนวัตรบท    ขอนี้แลเปนอนุสาสนี   ขอ 
         พระองคจงทรงคบหาสมาคม   กับผูมีปญญา  จงเปนผู 
         มีกัลยาณธรรม       พระองคทรงทราบความขอนั้นดวย 
         พระองคเองแลว  จงทรงปฏิบัติใหครบถวนเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ตตฺเถว เต วตฺตปทา นี้  พึงประกอบ 
โดยนัยกอนนั้นเทอญ. บทวา สปฺปฺเสวิ   กลฺยาณี  สมตฺต  สาม  ต  วิท ู
ความวา    ขาแตมหาราช    พระองคโปรดคบหาบุคคลท่ีมีปญญาเปนนิตยกาล  
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จงประกอบดวยคุณอันงาม  ทรงรูแจงเองเต็มที่บริบูรณ  คือทรงทราบชัด โดย 
ประจักษดวยพระองคเองแลว  โปรดปฏิบัติโอวาทตามท่ีขาพระพุทธเจากราบทูล  
แลว    ตามท่ีทูลพร่ําสอนเถิด. 
         พระมหาสัตวแสดงธรรมดวยพุทธลีลาอยางนี้ ประหน่ึงเทพยเจาผูวิเศษ 
ยังอากาศคงคาใหตกลงมาฉะน้ัน  มหาชน ไดกระทํามหาสักการะ แลวใหสาธุการ 
นับเปนพัน.  พระราชา ทรงดีพระทัย ตรัสเรียกอํามาตยมาดํารัสถามวา ดูกอน 
อํามาตยผูเจริญทังหลาย   เจาชัมพุกบัณฑิตผูมีจะงอยปากเสมอดวยผลชมพูออน 
ซึ่งเปนบุตรของเรา     ผูกลาวอยูอยางนี้     เราควรทําการตอบแทนดวยส่ิงใด  ? 
อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา  ขอเดชะ ควรทําการตอบแทนดวยตําแหนงเสนาบดี 
พระเจาขา.  พระราชาตรัสวา  ถาเชนนั้น   เราจักพระราชทานตําแหนงเสนาบดี 
แกเจาชัมพุกะนั้น   แลวทรงแตงต้ังนกชัมพุกโพธิสตัวไวในฐานันดรศักดิ์ นบัแต 
นั้นมา   นกชมัพุกโพธิสัตว    ดํารงอยูในตําแหนงเสนาบดี    ไดทําการสนอง 
ราชกิจของพระราชบิดา.    สักการะมากมายไดมีแกนกทั้งสาม    แมนกท้ังสาม 
ก็พากันอนุศาสนพร่ําสอนอรรถและธรรมถวายแดพระราชา   พระราชาทรงต้ัง 
อยูในโอวาทของมหาสัตว  ทรงบําเพ็ญบุญกุศลมีทานเปนตน     แลวเปนผูมี 
สวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.    อํามาตยทั้งหลายพากันจัดการถวายพระเพลิง 
พระบรมศพของพระราชา    แลวแจงแกนกทั้งสามกลาววา    ขาแตทานชัมพุกะ 
พระราชาไดทรงทําราชพินัยกรรมใหยกเศวตฉัตรแกทาน. พระมหาสัตวตอบวา 
เราไมตองการดวยราชสมบัติ   ทานท้ังหลายจงเปนผูไมประมาท   ปกครองเถิด 
แลวยังมหาชนใหต้ังมั่นอยูในศีล  แนะนําวาพวกทานพึงยังการวินิจฉัยธรรมให 
เปนไปอยางน้ี     แลวใหจารึกหลักการวินิจฉัยขอธรรมลงในสุพรรณบัฏ   แลว 
กลับเขาสูปา  โอวาทของมหาสัตวนั้นเปนไปชั่วส่ีหม่ืนป.  
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พระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาน้ี    ดวยสามารถแหงโอวาทแต 
พระราชา แลวทรงประชมุชาดกวาพระราชาในครั้งน้ัน  ไดมาเปนพระอานนท 
นางนกกุณฑลินี   ไดมาเปนนางอุบลวรรณา   นกเวสสันดร  ไดมาเปน 
พระสารีบุตร ราชอํามาตยไดมาเปนพุทธบริษัท สวนนกชัมพุกะ ไดมาเปน 
เราผูตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                             จบอรรถกถาเตสกุณชาดก 
 

                         ๒.  สรภังคชาดก  

 
        วาดวยสรภังคดาบสเฉลยปญหา  
 
                [๒๔๔๖]  (อนุสิสสดาบส  ถามวา)   ทานท้ังหลาย 
         ผูประดับแลว  สอดใสกุณฑล  นุงหมผางดงาม  เหน็บ 
         พระขรรคมีดามประดับดวยแกวไพฑูรย   และแกว 
         มุกดา   เปนจอมพลรถยืนอยู   เปนใครกันหนอ  ชน 
         ทั้งหลายในมนุษยโลก  จะรูจกัทานท้ังหลายอยางไร ? 
                [๒๔๔๗]  (พระเจาอัฏฐกราช ตรัสวา)  ขาพเจาเปน 
         กษัตรยิชื่ออัฏฐกะ  ทานผูนี้คือพระเจาภีมรถะ   สวน- 
         ทานผูนี้คือพระเจากาลิงคราช         มีพระเดชฟุงเฟอง 
         ขาพเจาท้ังหลายมาในท่ีนี้ เพ่ือเย่ียมทานฤๅษทีั้งหลาย 
         ผูสํารวมดวยดี   และเพ่ือจะขอถามปญหา. 
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                [๒๔๔๘]  (อนุสิสสดาบส  กลาววา)  ทานเหาะลอย 
         อยูในอากาศเวหา   ดังพระจันทรลอยเดนอยูทามกลาง 
         ทองฟา  ในวันเพ็ญ   ๑๕  คํ่า  ฉะน้ัน    ดูกอนเทพยเจา 
         อาตมภาพขอถามทานผูมีอานุภาพมาก ชนทั้งหลายใน 
         มนุษยโลก  จะรูจักทานไดอยางไร ? 
                [๒๔๔๙]  (ทาวสักกเทวราช   ตรัสวา)  ในเทวโลก 
         เขาเรียกขาพเจาวา  สุชัมบดี  ในมนุษยโลก     เขาเรียก 
         ขาพเจาวา  ทาวมฆวา    ขาพเจานั้น     คือทาวเทวราช 
         วันนี้มาถึงท่ีนี่  เพ่ือขอเยี่ยมทานฤๅษีทั้งหลาย  ผูสํารวม 
         แลวดวยดี. 
                [๒๔๕๐]  พระฤๅษีทั้งหลายของขาพเจา   ผูมีฤทธิ ์ 
         มาก เขาถึงซ่ึงอิทธิคุณ มาประชมุพรอมกันแลวปรากฏ 
         ในท่ีไกล   ขาพเจามจีิตเลื่อมใส   ขอไหวพระคุณเจา 
         ทั้งหลาย  ผูประเสรฐิกวามนุษย  ในชีวโลกนี้. 
                [๒๔๕๑]  (อนุสิสสดาบส  ทูลวา)   กลิน่แหงฤๅษี  
         ทั้งหลาย  ผูบวชมานาน  ยอมออกจากกายฟุงไปตาม 
         ลมได ดูกอนทาวสหัสสเนตร  เชิญมหาบพิตร  ถอยไป 
         เสียจากท่ีนี่  ดูกอนทาวเทวราช  กลิ่นของฤๅษีทั้งหลาย 
         ไมสะอาด. 
                [๒๔๕๒]  (ทาวสักกเทวราช   ตรัสวา)  กลิ่นแหง 
         ฤๅษีทั้งหลายผูบวชมานาน  จงออกจากกายฟุงไปตาม 
         ลมเถิด    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     ขาพเจาท้ังหลาย  
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         ยอมมุงหวังกลิ่นนั้น     ดังพวงบุปผชาติอันวิจิตรมีกลิ่น-  
         หอม   เพราะวาเทวดาทั้งหลาย   มิไดมีความสําคัญใน 
         กลิ่นนี้  วาเปนปฏิกูล. 
                [๒๔๕๓]  (อนุสิสสดาบส  กลาววา) ทาวมฆวาฬ 
         สุชัมบดี  เทวราช  องคปุรินททะ   ผูเปนใหญแหงภูต  
         มีพระยศ    เปนจอมแหงทวยเทพ    ทรงย่ํายีหมูอสูร 
         ทรงรอคอยโอกาส  เพ่ือตรัสถามปญหา. 
                บรรดาหมูฤๅษีผูเปนบัณฑิตเหลาน้ี  ณ ที่นี้  ใคร 
         เลาหนอถูกถามแลว  จักพยากรณปญหาอันสุขุม  ของ 
         พระราขาท้ัง  ๓  พระองค   ผูเปนใหญในหมูมนุษย 
         และของทาววาสวะ  ผูเปนจอมแหงทวยเทพได. 
                [๒๔๕๔]  (หมูฤาษี   กลาววา)    ทานสรภังคฤๅษี 
         ผูเรืองตบะน้ี  เวนจากเมถุนธรรม  ต้ังแตเกิดมา  เปน 
         บุตรของปุโรหิตาจารย    ไดรับฝกฝนมาเปนอยางดี 
         ทานจะพยากรณปญหา  ของพระราชาเหลาน้ันได. 
                [๒๔๕๕]  (อนุสิสสดาบส   กลาววา)   ขาแตทาน 
         โกณฑญัญะ  ขอทานไดโปรดพยากรณปญหา  ฤๅษีทั้ง 
         หลายผูยังประโยชนใหสําเร็จ  พากันขอรองทาน  ขา- 
         แตทานโกณฑัญญะ   ภาระนี้ยอมมาถึงทานผูเจริญดวย 
         ปญญา  ขอนี้เปนธรรมดาในหมูมนุษย. 
                [๒๔๕๖]  (สรภังคดาบส  ทูลวา)  มหาบพิตรผู 
         เจริญท้ังหลาย    อาตมาภาพใหโอกาสแลว   เชิญตรัส  
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         ถามปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ตามพระหฤทยัปรารถนา 
         เถิด  กอ็าตมาภาพรูโลกนี้  และโลกหนา  ดวยตนเอง 
         แลวจักพยากรณปญหานั้น  ๆ แกมหาบพิตรท้ังหลาย. 
                [๒๔๕๗]  ลําดับน้ัน     ทาวมฆวาฬสักกเทวราช 
         ปุรินททะ  ทรงเห็นประโยชน    ไดตรัสถามปญหาอัน 
         เปนปฐม  ดังท่ีพระทัยปรารถนาวา 
                บคุคลฆาซ่ึงอะไรสิ   จึงจะไมเศราโศกในกาล  
         ไหนๆ ฤๅษีทั้งหลายยอมสรรเสรญิการละอะไร บุคคล 
         พึงอดทนคําหยาบ   ที่ใคร ๆ  ในโลกน้ีกลาวแลว   ขา 
         แตทานโกณฑัญญะ   ขอทานไดโปรดบอกความขอนี ้
         แกโยมเถิด. 
                [๒๔๕๘]  (สรภังคดาบส   ทูลวา) บุคคลฆาความ 
         โกรธไดแลว    จึงจะไมเศราโศกในกาลไหน ๆ    ฤๅษ ี
         ทั้งหลายยอมสรรเสริญการละความลบหลู  บคุคลควร 
         อดทนคําหยาบ   ทีช่นท้ังปวงกลาว   สัตบรุษุท้ังหลาย 
         กลาวความอดทนนี้วา  สูงสุด. 
                [๒๔๕๙]  (ทาวสักกเทวราช ตรัสวา)  บุคคลอาจจะ 
         อดทนถอยคําของคนทั้งสองจําพวกได     คือคนท่ีเสมอ 
         กัน  ๑  คนท่ีประเสริฐกวาตน  ๑   จะอดทนถอยคําของ 
         คนเลวกวา  ไดอยางไรหนอ      ขาแตทานโกณฑัญญะ 
         ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้แกโยมเถิด.  
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                [๒๔๖๐]  (สรภังคดาบส ทูลวา) บุคคลพึงอดทน 
         ถอยคําของคน ผูประเสริฐกวาไดเพราะความกลัว พึง 
         อดทนถอยคําของคนที่เสมอกันได  เพราะการแขงขัน 
         เปนเหตุ   สวนผูใดในโลกน้ี   พึงอดทนถอยคําของคน 
         ที่เลวกวาได  สัตบุรษุท้ังหลาย  กลาวความอดทนของ 
         ผูนั้นวา  สูงสุด. 
                [๒๔๖๑]  ไฉนจึงจะรูจักคนประเสริฐกวา    คน 
         เสมอกนั หรือคนท่ีเลวกวา ซึ่งมสีภาพอันอิริยาบถ ๔ 
         ปกปดไว เพราะวา สัตบุรุษท้ังหลายยอมเที่ยวไปดวย 
         สภาพของคนชั่วได   เพราะเหตุนั้นแล  จึงควรอดทน 
         ถอยคําของคนทั้งปวง. 
                [๒๔๖๒]  สัตบรุุษผูมีความอดทน  พึงไดผลคือ 
         แมมาก  พรอมดวยพระราชา  เมื่อรบอยูจะพึงไดผล  
         นั้น   กห็ามิได  เวรทั้งหลาย  ยอมระงับดวยกําลังแหง 
         ขันติ. 
                [๒๔๖๓]  (ทาวสักกเทวราช  ตรัสวา)  ขาพเจาขอ 
         อนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน      แตจะขอถามปญหา 
         อื่น ๆ  กะทาน  ขอเชิญทานกลาวแกปญญาน้ัน  โดยม ี
         พระราชา  ๔  พระองค  คือ พระเจาทัณฑกี  ๑   พระ- 
         เจานาลิกีระ  ๑   พระเจาอัชชุนะ  ๑  พระเจากลาพุ  ๑ 
         ขอทานไดโปรดบอกคติของพระราชาเหลาน้ัน       ผูมี  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 583 

         บาปกรรมอันหนัก    พระราชาทัง้   ๔  องคนั้น  เบียด 
         เบียนพระฤๅษีทั้งหลาย  พากันไปบังเกิด ณ ที่ไหน ? 
                [๒๔๖๔]  (สรภังคดาบส   ทูลวา)   ก็พระเจา 
         ทัณฑกี   ไดเรี่ยรายโทษลง   ในทานกีสวัจฉดาบสแลว 
         เปนผูขาดสูญมูลราก    พรอมท้ังอาณาประชาราษฎร 
         พรอมท้ังรัฐมณฑล   หมกไหมอยูในนรก   ชือ่กุกกุละ 
         ถานเพลิงอันปราศจากเปลว  ยอมตกตองกายของพระ- 
         ราชานัน้. 
                พระเจานาลิกีระ    พระองคใด    ไดเบียดเบียน 
         บรรพชิตท้ังหลาย   ผูสํารวมแลว   ผูกลาวธรรม  สงบ 
         ระงับ   ไมประทุษรายใคร   สุนขัท้ังหลายในโลกหนา 
         ยอมรมุกัดกินพระเจานาลิกีระนั้น    ผูด้ินรนอยู. 
                อนึ่ง  พระเจาอัชชุนะ  เปนผูมีพระเศียรหอยลง 
         เบื้องตํ่า มีพระบาทชี้ขึ้นเบื้องสูง ตกลงในสัตติสูลนรก  
         เพราะเบียดเบียนอังคิรสฤๅษีผูโดดม  ผูมีความอดทน 
         ตบะ   ประพฤติพรหมจรรยมานาน. 
                พระราชาทรงพระนามวา   กลาพุ   พระองคใด 
         ไดเชือดเฉือนพระฤๅษี    ชือ่   ขันติวาที    ผูสงบระงับ  
         ไมประทุษราย ทําใหเปนทอนๆ พระราชาพระนามวา 
         กลาพุพระองคนั้น    ไดบังเกิดหมกไหมอยูในอเวจีนรก  
         อันรอนใหญ  มีเวทนาเผ็ดรอน  นากลัว.  
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                บณัฑิตไดฟงนรกเหลาน้ี  และนรกเหลาอื่น  อัน 
         ชั่วชากวาน้ี   ในท่ีนีแ้ลวคงประพฤติธรรม   ในสมณ- 
         พราหมณทั้งหลาย   ผูกระทําอยางน้ี   ยอมเขาถึงแดน 
         สวรรค. 
                [๒๔๖๕]  (ทาวสักกเทวราช  ตรัสวา)  ขาพเจาขอ 
         อนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน      ขอถามปญหาขออื่น 
         กะทาน  ขอเชิญทานกลาวแกปญหานั้นดวย. 
                บณัฑิตเรียกคนเชนไรวา  มีศีล  เรียกคนเชนไรวา 
         มีปญญา   เรียกคนเชนไรวา     สัตบุรษุ    สิริยอมไมละ 
         คนเชนไรหนอ ? 
                [๒๔๖๖]  (สรภังคดาบส  ทูลวา)   บุคคลใดในโลก 
         นี้  เปนผูสํารวมดวย  กาย  วาจา  และใจ    ไมทําบาป 
         กรรมอะไร ๆ   ไมพูดพลอย ๆ    เพราะเหตุแหงตน 
         บัณฑติเรียกบุคคลเชนนั้นวา  เปนผูมีศีล. 
                บคุคลใดคิดปญหาอันลึกซึ้ง  ไดดวยใจ  ไมทํา 
         กรรมอนัหยาบชา   อันหาประโยชนมิได   ไมปดทาง 
         แหงประโยชนอันมาถึงตามกาล    บัณฑิตเรียกบุคคล  
         เชนนั้น    วามีปญญา. 
                บคุคลใดแลเปนผูมีความกตัญูกตเวที  มีปญญา 
         มีกัลยาณมิตรและมคีวามภักดี    มั่นคง   ชวยทํากิจของ 
         มิตรผูตกยาก    โดยเต็มใจ    บณัฑิตเรียกบคุคลเชนนั้น  
         วา  สัตบุรุษ.  
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                บคุคลใด  ประกอบดวยคุณสมบัติทั้งปวงเหลาน้ี 
         คือเปนผูมีศรัทธา  ออนโยน   แจกทานดวยดี   รูความ 
         ประสงค   สริิยอมไมละบุคคลเชนนั้น   ผูสงเคราะห 
         มีวาจาออนหวาน    สละสลวย. 
                [๒๔๖๗]  (ทาวสักกเทวราช  ตรัสวา)  ขาพเจาขอ 
         อนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน       ขอถามปญหาขออื่น 
         กะทาน ขอเชิญทานกลาวแกปญหานั้นดวย นักปราชญ  
         ยอมกลาว  ศีล  สิร ิ ธรรมของสตับุรุษและปญญา   วา 
         ขอไหนประเสริฐกวากัน  ? 
                [๒๔๖๘]  (พระมหาสัตว   ทูลวา) แทจริง  ทานผู 
         ฉลาดท้ังหลาย ยอมกลาววา ปญญาน่ันแหละประเสริฐ 
         สุด  ดุจพระจันทรประเสริฐกวาดวงดาวท้ังหลายฉะนั้น 
         ศีล   สริิ   และธรรมของสัตบุรษุ    ยอมเปนไปตามบุคคล  
         ผูมีปญญา. 
                [๒๔๖๙]  (ทาวสักกเทวราชตรัสวา) ขาพเจาขออนุ- 
         โมทนาคําสุภาษิตของทาน          ขอถามปญหาขออื่นกะ 
         ทาน  ขอเชิญทานกลาวแกปญหานั้น      บคุคลในโลกนี้ 
         ทําอยางไร   ทําดวยอุบายอยางไร   ประพฤติอะไร   เสพ 
         อะไรจงึจะไดปญญา     ขอทานไดโปรดบอกปฏิปทาแหง 
         ปญญา  ณ  บัดน้ีวา     นรชนทําอยางไร    จึงจะเปนผูมี 
         ปญญา.  
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                [๒๔๗๐]  (สรภังคดาบส  ทูลวา)  บุคคลควรคบ 
         หาทานผูรูทั้งหลาย   ละเอียดลออ  เปนพหสููต    ควร 
         เปนนักเรียน  นักสอบถาม  พึงต้ังใจฟงคําสุภาษิตโดย 
         เคารพ   นรชนทําอยางน้ี  จึงจะเปนผูมีปญญา. 
                ผูมีปญญาน้ัน ยอมพิจารณาเห็นกามคุณท้ังหลาย           
         โดยความเปนของไมเท่ียง     โดยความเปนทุกข     และ 
         โดยความเปนโรค    ผูเห็นแจงอยางน้ียอมละความพอ 
         ใจ  ในกามท้ังหลาย     อันเปนทุกข     มีภัยใหญหลวง 
         เสียได. 
                ผูนั้นปราศจากราคะแลว    กําจัดโทสะได    พึง 
         เจริญเมตตาจิต อันหาประมาณมิได งดอาชญาในสัตว 
         ทุกจําพวกแลว   ไมถูกนินทา  ยอมเขาถึงพรหมสถาน. 
                [๒๔๗๑]  การเสด็จมาของมหาบพิตร   ผูมีพระ- 
         นามวา อัฏฐกะ ภีมรถะและกาลิงคราช ผูมีพระเดชา- 
         นุภาพฟุงเฟองไป  เปนการมาอยางมีมหิทธฤิทธิ์ทุก ๆ 
         พระองคทรงละกามราคะไดแลว. 
                [๒๔๗๒]  (พระราชาทั้งหลาย  ตรัสวา)  ทานเปนผู 
         รูจิตผูอื่น   ขอนั้น   ก็เปนอยางน้ันแหละ   ขาพเจาทุกคน 
         ละกามราคะไดแลว    ขอทานจงใหโอกาส    เพ่ือความ 
         อนุเคราะห   ตามท่ีขาพเจาท้ังหลาย  จะรูถึงคติของทาน 
         ได.  
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                [๒๔๗๓]  (สรภังคดาบส    ทูลวา)    อาตมาให 
         โอกาส    เพ่ือความอนุเคราะห   เพราะมหาบพิตรท้ัง 
         หลาย  ละกามราคะไดแลวอยางน้ัน  จงยังกายใหซาบ 
         ซาน   ดวยปติอันไพบูลย   ตามท่ีมหาบพิตรท้ังหลาย 
         จะทรงทราบถึงคติ  ของอาตมา. 
                [๒๔๗๔]  (พระราชาทั้งหลาย  ตรัสวา) ขาแตทาน 
         ผูมีปญญาดังแผนดิน  ขาพเจาท้ังหลาย   จักทําตามคํา 
         สั่งสอนท่ีทานกลาวทุกอยาง    ขาพเจาท้ังหลาย   จะยัง 
         กายใหซาบซาน   ดวยปติอันไพบูลย    ตามท่ีขาพเจา 
         ทั้งหลาย  จะรูถึงคติของทาน. 
                [๒๔๗๕]  (สรภังคดาบส  กลาววา)    ดูกอนทานผู 
         เจริญท้ังหลาย  ฤๅษทีั้งหลายผูมีคุณความดี ทําการบูชา 
         นี้    แกกีสวัจฉดาบสแลว    จงพากันไปยังท่ีอยูของตน ๆ 
         เถิด   ทานท้ังหลาย   จงเปนผูยินดีในฌาน    มีจิตต้ังมั่น 
         ทุกเมื่อเถิด      ความยินดีนี้     เปนคุณชาติประเสริฐสุด 
         ของบรรพชิต. 
                [๒๔๗๖]  (พระบรมศาสดา  ตรัสวา)  ชนเหลาน้ัน  
         ไดฟงคาถา    อันประกอบไปดวยประโยชนอยางย่ิง    ที ่ 
         ฤาษีผูเปนบัณฑิตกลาวดีแลว   เกิดปติโสมนัส    พากัน 
         อนุโมทนาอยู   เทวดาท้ังหลายผูมียศ   ตางก็พากันกลับ 
         ไปสูเทพบุรี.  
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                คาถาเหลาน้ี  มอีรรถพยัญชนะดี  อันฤๅษีผูเปน 
         บัณฑติกลาวดีแลว   คนใดคนหนึ่ง   ฟงคาถาเหลาน้ี 
         ใหมีประโยชนพึงไดคุณพิเศษ     ทั้งเบื้องตนและเบื้อง 
         ปลาย    ครั้นแลว    พึงบรรลุถึงสถานท่ี     อนัมัจจุราช 
         มองไมเห็น. 
                [๒๔๗๗]  สาลิสสระดาบส ในครั้งน้ันไดมาเปน 
         พระสารีบุตร เมณฑิสสรดาบส ไดมาเปนพระกัสสปะ 
         ปพพตดาบส  ไดมาเปนพระอนุรุทธะ  เทวลดาบสได 
         มาเปนพระกัจจายนะ   อนุสิสสดาบส  ไดมาเปนพระ 
         อานนท กีสวัจฉดาบส ไดมาเปนพระโกลิตะ  คือพระ 
         โมคคัลลานะ   พระนารทดาบส  ไดมาเปนพระปุณณ- 
         มันตานีบุตร      บริษัทท่ีเหลือ     ไดมาเปนพุทธบริษัท 
         สรภังคดาบสโพธิสัตว    ไดมาเปนเราตถาคต   เธอท้ัง  
         ลายจงทรงจําชาดกไวอยางน้ี. 
                                จบสรภังคชาดกท่ี  ๒      
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                                   อรรถกถาสรภังคชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงพระ 
ปรารภการปรินิพพาน ของพระมหาโมคคัลลานะ ตรัสพระธรรมเทศนา 
นี้มีคําเริ่มตนวา  อลงฺกตา  กุณฺฑลิโน  สุวตฺถา  ดังนี้. 
         ไดยินวา    พระสารีบุตรเถระกราบทูลใหพระตถาคตเจา    ซึ่งประทับ 
อยูในพระเชตวัน   ทรงอนุญาตการปรินิพพานแลว   เดินทางไปปรินิพพาน  ณ 
หองท่ีตนเกิด    ในนาลนัทคาม.    พระศาสดาทรงสดับขาววา    พระสารีบตุร 
ปรินิพพานแลว    จึงเสด็จไปยังกรุงราชคฤห    ประทับอยูในพระเวฬุวันวิหาร. 
คราวนั้น   พระมหาโมคคัลลานเถระ   อยูที่กาฬศิลาประเทศ   ขางภูเขาอิสิคิลิ. 
ก็ทานพระมหาโมคคัลลานะนั้น  เท่ียวไปยังเทวโลกบาง  อุสสทนรกบาง  ดวย 
ความเปนผูถึงท่ีสุดดวยกําลังฤทธิ์.      ทานเห็นอิสริยยศใหญของพุทธสาวกใน 
เทวโลก     เห็นทุกขใหญหลวงของติตถิยสาวกในอุสสทนรก     แลวกลับมายัง 
มนุษยโลก   แจงแกมนุษยทั้งหลายวา   อุบาสกคนโนน    และอุบาสิกาคนโนน 
บังเกิดเสวยมหาสมบัติในเทวโลกชื่อโนน    สาวกของเดียรถียคนโนนกับคนโนน 
บังเกิดที่นรกเปนตน     ในอบายชื่อโนน.    มนุษยทั้งหลายพากันเลื่อมใสใน 
พระศาสนา   ละเลยพวกเดียรถียเสีย.   ลาภสักการะใหญหลวงไดมีแกสาวกของ 
พระพุทธเจา.   ลาภสักการะของพวกเดียรถียก็เสื่อมลง.   พวกเดียรถียเหลาน้ัน 
จึงพากันผูกอาฆาตในพระเถระ  วา  เมื่อพระเถระนี้ยังมีชีวิตอยู    อุปฏฐากของ 
พวกเราก็แตกแยก   ทั้งลาภสักการะก็เสื่อมลง    พวกเราจักฆาพระเถระใหตาย. 
พวกเดียรถียทั้งหลาย จึงจางโจรชื่อสมณกุตต    เปนเงินพันหนึ่ง   เพ่ือใหฆา 
พระเถระ.  โจรสมณกุตตคิดวา  เราจักฆาพระเถระใหตาย  จึงไปยังถ้ํากาฬศิลา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 590 

พรอมดวยสมุนโจรเปนอันมาก.    พระเถระเห็นโจรสมณกุตตกาลังเดินมา   จึง 
เหาะหลบหลีกไปเสียดวยฤทธิ์.     วันนั้นโจรเห็นพระเถระเหาะไปจึงกลับเสีย 
ไดมาติด ๆ กนั  ทุก ๆ วันรุงข้ึน   รวม ๖ วัน.    ฝายพระเถระก็หลบหลีกไป  
ดวยฤทธิ์  ดังที่เคยมา.  แตในวันที่เจ็ด  อปราปรเวทนียกรรมท่ีพระเถระทําไว 
ในปางกอนไดโอกาส.  ไดยินวา  ในชาติกอน  พระเถระเชื่อถอยคําของภรรยา 
ประสงคจะฆามารดาบิดาใหตาย   จึงนําไปสูปาดวยยานนอย.   ทําอาการดุจโจร 
ต้ังข้ึน  แลวโบยตีมารดาบิดา.    มารดาบิดาท้ังสองมองไมเห็นอะไร    เพราะมี 
จักษุพิการ   จําบุตรของตนนั้นไมได   โดยสําคัญวา   นั่นเปนพวกโจร   ตาง 
ปริเทวนาการ    เพ่ือประโยชนตอบุตรอยางเดียววา   ลูกเอย   ใหโจรพวกโนน 
มันฆาพอฆาแมเถิด   เจาจงหลบเอาตัวรอดเถิด.   บุตรชายคิดวา     มารดาบิดา 
ของเราทังสองทานนี้     แมจะถูกเราทุบตี     กย็ังร่ําไรรําพัน     เพ่ือประโยชน 
แกเราผูเดียว  เราทํากรรมอันไมสมควรเลย.  ลําดับนั้น   เขาจึงปลอบโยนมารดา 
บิดา  แสดงอาการดุจพวกโจรหนีไป  แลวนวดฟนมือเทาของทานท้ังสองพูดวา 
คุณแมคุณพออยากลัวเลย  พวกโจรหนีไปแลว   แลวนํากลับมายังเรือนของตน 
ตามเดิม. 
         กรรมนั้นไมไดโอกาส  ตลอดเวลามีประมาณเทาน้ี  ต้ังอยูเหมือนกอง 
เพลิง   ถกูเถากลบไวเฉพาะหนา   แลวว่ิงเขาสูสรีระอันไมมีที่สุดนี้.   ก็กรรมน้ี  
ไดโอกาสในท่ีใดยอมใหผลในที่นั้น     เปรียบเหมือนสุนัขอันนายพรานพบเนื้อ 
แลวปลอยใหไลติดตามเน้ือ  ทันกันในท่ีใดก็กัดในท่ีนั้นฉะน้ัน    ข้ึนชื่อวาผูที่จะ 
พนจากกรรมนั้นไดไมมีเลย.     พระเถระรูวา    กรรมที่ตนทําไวหนวงเหน่ียว 
จึงมิไดหลบหลีกตอไป.  เพราะผลของกรรมนั้น   พระเถระจึงไมสามารถจะเหาะ 
ไปในอากาศได.     ฤทธิ์ของพระเถระแมสามารถทรมานนันโทปนันทนาคราช  
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แลสามารถยังเวชยันตปราสาทใหหว่ันไหว     กถ็งึความทุรพลเพราะกําลังแหง 
กรรม.   โจรจับพระเถระได    ทุบจนกระดูกของพระเถระ    มีขนาดเทาเมล็ด 
ขาวสารแหลกละเอียดไป  เหมือนบดฟางใหเปนแปงฉะน้ัน    แลวโยนไปท่ีหลัง 
พุมไมแหงหนึ่ง  ดวยสําคัญวาตายแลว   พรอมดวยสมุนโจรหลกีกลับไป.   ฝาย 
พระเถระกลบัไดสติ   แลวคิดวา   เราจักถวายบังคมลาพระศาสดากอน    จึงจัก 
ปรินิพพาน   ดังน้ี    แลวเยียวยาอัตภาพดวยฌานทําใหมั่นคง    แลวเหาะไปยัง 
สํานักของพระศาสดาทางอากาศ     ถวายบังคมพระศาสดาแลวทูลวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ     อายุสงัขารของขาพระองคถดถอยแลว    ขาพระองคจัก 
ปรินิพพาน.   พระศาสดาตรัสถามวา   ดูกอนโมคคัลลานะ  เธอจักปรินิพพาน 
หรือ ?  ทูลตอบวา   พระพุทธเจา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ตรสัถามวา   เธอ 
จักไปปรินิพพานท่ีไหน    ทลูตอบวา  ที่แผนหิน  ในถ้ํากาฬศิลา พระเจาขา. 
ตรัสวา  โมคคัลลานะ    ถาเชนนั้นเธอจงกลาวธรรมแกเรากอน    แลวคอยไป 
เพราะบัดนี้ การท่ีจะไดเห็นสาวกเชนเธอ  ไมมีอีกแลว.  พระมหาโมคคัลลานะ 
ทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองคจักกระทําตามพระพุทธดํารัส    แลว 
เหาะข้ึนไปบนอากาศ  สูงชั่วตนตาล   แสดงฤทธิ์มีประการตาง ๆ  เหมือนพระ- 
สารีบุตรเถระในวันที่จะปรินิพพาน  กลาวธรรมกถาถวายบังคมพระบรมศาสดา 
แลวปรินิพพาน ณ ดงเนกาฬศิลาประเทศ.   ในทันใดน้ันเอง  ชาวเทวโลกท้ัง 
๖ ชั้น     เกิดโกลาหลเปนอันเดียวกันวา ขาววา อาจารยของพวกเราปรินิพพาน 
แลว   ตางถือของหอม  มาลา  ธูป   เครื่องอบ    และจันทนจุรณอันเปนทิพย 
ทั้งฟนนานาชนิดมา    (ประชุมกันแลว).    จิตกาธารแลวดวยจันทนแดง   สงู 
๙๙ ศอก   พระศาสดาประทับอยูใกล ๆ ศพพระเถระ   ตรัสสั่งใหจัดการปลงศพ 
ของพระเถระ.  รอบ ๆ สสุาน ฝนดอกไมโปรยตกลงมาในท่ีประมาณโยชนหน่ึง  
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ไดมีมนุษยอยูระหวางเทวดา    เทวดาอยูระหวางมนุษย.    ถัดเทวดาโดยลําดับ 
พวกยักษยืนอยู   ถัดพวกยักษมาก็เปนพวกคนธรรพ   ถัดจากพวกคนธรรพมา 
เปนพวกนาค   ถัดจากพวกนาคมาเปนพวกครุฑ   ถัดจากพวกครุฑมาเปนพวก 
กินนรา  ถัดจากพวกกินนรามาเปนพวกกินนร   ถดัจากพวกกินนรมาก็เปนฉัตร 
ถัดจากฉัตรออกมาเปนสุวรรณจามร    ถัดจากสุวรรณจามรออกมา   เปนธงชยั 
ถัดธงชัยออกมาเปนธงแผนผา.   ผูทีม่าประชุมทุกเหลา   บรรดามีตางเลนสาธุ 
กีฬาอยูตลอดเจ็ดวัน.      พระศาสดาตรัสสั่งใหเก็บธาตุของพระเถระมาทําเจดีย 
บรรจุไวที่ซุมประตู  พระเวฬุวันวิหาร. 
         กาลน้ัน    ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาวา  อาวุโสท้ังหลาย 
พระสารีบุตรเถระ    ไมไดรับความยกยองอยางใหญหลวง     ในสํานักของ 
พระพุทธเจา     เพราะมิไดปรินิพพานในท่ีใกลพระตถาคตเจา    พระมหาโมค- 
คัลลานเถระไดรับเกียรติอยางยิ่งใหญ   เพราะปรินิพพานในท่ีใกลพระพุทธเจา. 
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ภิกษุทั้งหลาย  บดันี้พวกเธอประชุมสนทนากัน 
ดวยเรื่องอะไร ?   เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบแลว   ตรัสวา  ภิกษุ 
ทั้งหลาย พระโมคคัลลานะมิใชจะไดสัมมานะจากสํานักของเรา  ในชาตินี้เทาน้ัน 
ก็หามิได  แมในชาติกอน   เธอก็ไดแลวเหมือนกัน   แลวทรงนําอดีตนิทานมา 
ตรัสดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล   เมื่อพระเจาพรหมทัต    เสวยราชสมบัติในพระนคร 
พาราณสี    พระโพธิสัตวถือปฏิสนธใินครรภของนางพราหมณี   ภรรยาของ 
ปุโรหิตไดสิบเดือนก็คลอดจากครรภมารดาในเวลาใกลรุง.    ขณะนั้น      อาวุธ  
ทั้งปวงในพระนครพาราณสี  มีอาณาเขต ๑๒ โยชน  กล็ุกโพลงข้ึน.   ในขณะ 
ที่บุตรคลอด    ปุโรหิตออกมาภายนอก   แลดูอากาศ  เห็นนิมิตเครื่องประกอบ  
นักษัตร ก็รูวา กุมารน้ีจักเปนผูเลิศกวานายขมังธนูทั้งปวง  ในชมพูทวีปทั้งสิ้น  
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เพราะเปนผูที่เกิดโดยนักษัตรนี้     จึงไปยังราชตระกูลแตเชาตรู    กราบทูลถาม 
ถึงความท่ีพระราชาบรรทมเปนสุข.   เมื่อพระราชาตรัสวา   ดูกอนทานอาจารย 
ความสุขจะมีมาแตไหน  ในวันนี้ อาวุธในพระราชวังท้ังหมดโพลงไปหมด  จึง 
กราบทูลวา  ขอเดชะ  พระองคอยาตกพระทัยกลัว    ใชวาอาวุธจะโพลงเฉพาะ 
ในพระราชวังก็หามิได   แมในพระนครก็โพลงไปสิ้นทุกแหงเหมือนกัน    ที่ได 
เปนอยางนี้     เพราะวันนี้    กุมารเกิดในเรือนของขาพระพุทธเจา.    พระราชา 
ตรัสวา  ทานอาจารยกุมารท่ีเกิดแลวอยางนี้  จักเปนอยางไร ?   ปุโรหิตกราบ 
ทูลวา   ขอเดชะ    ขาแตมหาราชเจา  ไมมีอะไรดอกพระพุทธเจาขา  แตวากุมาร 
นั้นจักไดเปนยอดแหงนายขมังธนู  ในชมพูทวีปทั้งสิ้น.  พระราชาตรัสวา ดีละ 
ทานอาจารย  ถาเชนนั้นทานจงประคบประหงมกุมารน้ัน    แลวยกใหเราในเวลา 
ที่เขาเจริญวัย    ดังน้ีแลว   ตรัสสั่งใหพระราชทานทรัพยพันหน่ึงเปนคานํ้านม 
กอน.  ปุโรหิตน้ันรับทรัพยไปเรือนมอบใหนางพราหมณี  ในวันต้ังชื่อลูกชาย 
ไดขนานนามวา   โชติปาละ  เพราะในขณะท่ีตลอดอาวุธโพลงท่ัว.  โชติปาล- 
กุมารเจริญวัย    ดวยบริวารเปนอันมาก    ในคราวอายุครบ  ๑๖  ป    เปนผูมี 
รูปทรงอุดมไดสวนสัด   บิดาของโชติปาลกุมาร  มองดูสรีรสมบัติจึงมอบทรัพย 
ใหพันหน่ึง  บอกวา ลูกเอย เจาจงไปเมืองตักกศิลา  เรียนศิลปศาสตรในสํานัก 
ของอาจารยทิศาปาโมกขเถิด.   โชติปาลกุมารรับคําแลว   ถือเอาทรัพยสวนของ 
อาจารย  ไหวมารดาบิดา    ลาไปในเมืองตักกศิลาน้ัน    มอบทรัพยใหอาจารย 
พันหน่ึงแลว     เริ่มเรียนศิลปวิทยา    ถึงความสําเร็จโดยสัปดาหเดียวเทาน้ัน 
ลําดับนั้น     อาจารยก็ยินดี   จึงใหพระขรรคแกว   ธนูเขาแพะ   แลงธนู   อัน 
ประกอบตอกัน    ซึ่งเปนของตน   กับเส้ือเกราะ    และกรอบหนาของตน  แลว 
มอบมาณพท้ังหารอยแกโชติปาลกุมารน้ันวา พอโชติปาละ อาจารยแกแลว บัดนี้   
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เธอจงชวยฝกสอนมาณพเหลาน้ีดวยเถิด.     พระโพธิสัตวรับเครื่องอุปกรณ 
ทุกอยางแลว  กราบลาอาจารย เดินทางมุงมายังพระนครพาราณสี   เยี่ยมมารดา 
บิดายืนอยู.  
         ลําดับนั้น   ปุโรหิตผูบิดา    จึงถามโชติปาลกุมารซ่ึงไหวแลวยืนอยูวา 
ลูกรัก  เจาเรียนศิลปวิทยาจบแลวหรือ ? เขาตอบวา ขอรับคุณพอ. ปุโรหิตบิดา 
ฟงคําตอบแลวไปยังราชตระกูล  กราบทูลวา  ขอเดชะ บุตรของขาพระพุทธเจา 
เรียนศิลปวิทยากลับมาแลว  เขาจะทําอะไร พระพุทธเจาขา 9  พระราชาตรัสวา 
ทานอาจารย    เขาจงมาบํารุงเราเถิด.   ทูลวา    ขอเดชะพระอาญาไมพนเกลา 
พระองคโปรดทรงคํานึงถึงเบี้ยเลี้ยงสําหรับบุตรของขาพระพุทธเจา    ตรัสวา 
เขาจะไดเบี้ยเลี้ยงพันหน่ึงทุก  ๆ  วัน.  ปุโรหิตรับพระดํารัสแลว    จึงไปเรือน 
ใหเรียกกุมารมาสั่งวา    ลูกรัก    เจาจงบํารุงรับใชพระราชาเถิด.   นับแตนัน้มา 
โชติปาลกุมารก็บํารุงพระราชาไดทรัพยวันละพันทุกวัน      ขาราชบาทมูลิกา 
ทั้งหลาย    พากันโพนทะนาวา    พวกเรายังไมเห็นการงานท่ีโชติปาละกระทํา 
แตเขารับเบี้ยเลี้ยงวันละพันทุก ๆ วัน     พวกเราอยากจะเห็นศิลปะของเขา. 
พระราชาทรงสดับถอยคําของชนพวกน้ัน  จึงตรัสบอกปุโรหิต. ปุโรหิตรบัสนอง 
พระราชดํารัสวา     ขอเดชะ    ดีแลวพระพุทธเจาขา    แลวแจงแกบุตรของตน. 
โชติปาลกุมารพูดวา   ดีแลวขอรับคุณพอ    ในวันที่เจ็ดนับแตวันนี้ไป  ผมจัก 
แสดงศิลปะ  อนึ่ง  ขอพระราชาโปรดตรัสสั่งใหนายขมังธนู    ในแวนแควนของ 
พระองคมาประชุมกัน     ปุโรหิตไดฟงดังน้ัน     จึงไปกราบทูลเนื้อความน้ันแก 
พระราชา   พระราชาโปรดใหตีกลองเที่ยวปาวรองไปในพระนคร  แลวมีพระ- 
ราชโองการใหนายขมังธนูมาประชุมกัน.   นายขมังธนู  จํานวน   หกหม่ืนคน 
มาประชุมพรอมกัน . พระราชาทรงทราบวา พวกนายขมังธนูประชุมพรอมแลว  
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จึงโปรดใหตีกลองเที่ยวประกาศวา   ชาวพระนครทั้งหลายจงไปดูศิลปะของ 
โชติปาลกุมาร    แลวใหตระเตรียมพระลานหลวง     แวดลอมไปดวยมหาชน 
ประทับนั่งเหนือบัลลังกอันประเสริฐ  แลวทรงสงราชบุรุษ  ใหไปเชิญโชติปาล 
กุมารวา  เจาโชติปาลกุมารจงมาเถิด.    โชติปาลกุมาร    จึงซอนธนู    แลงธนู  
เสื้อเกราะ    และอุณหิสที่อาจารยใหไวในระหวางผานุง    ใหคนถือพระขรรค 
แลวเดินมายังสํานักพระราชา ดวยทาทางปกติ  ไดยืนอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
พวกนายขมังธนูทําการนัดหมายกันวา เขาวาโชติปาลกุมา จะมาเพ่ือแสดงศิลปะ 
คือธนู  แตไมถือธนูมา  คงอยากจะเอาธนูจากมือของพวกเรา   พวกเราอยาให 
ธนูแกเขา.   พระราชาตรัสเรียกโชติปาลกุมารมารับสั่งวา เจาจงแสดงศิลปะเถิด. 
โชติปาลกุมารจึงใหกั้นมาน  แลวยืนภายในมาน  คลี่ผาสาฎกออก    สวมเกราะ 
สอดเส้ือ  แลวสวมอุณหิสบนศีรษะ  ยกสายมีวรรณะดุจแกว ประพาฬท่ีธนูเขา- 
แพะข้ึนแลว   ผูกแลงธนูไวเบื้องหลัง  เหน็บพระขรรคไวเบ้ืองหนา    เอาหลัง 
เล็บควงลูกธนูมีปลายดุจเพชร    แหวกมานออกมา    คลายนาคกุมารผูประดับ 
ตกแตงแลว     ชําแรกแผนดินออกมาฉะน้ัน    เดินไปแสดงความนอบนอมแด 
พระราชายืนอยู.  มหาชนเห็นกุมารน้ันแลว   ตางโหรองบันลอืปรบมือกันอึงมี่. 
พระราชาตรัสวา ดูกอนเจาโชติปาละ  เจาจงแสดงศิลปะเถิด. โชติปาลกุมารทูล 
วา ขอเดชะ  พระอาญาไมพนเกลา  บรรดานายขมังธนูของพระองค  โปรดรับสั่ง 
ใหมา ๔ คน คือคนท่ียิงไวดุจฟาแลบ  คนท่ียิงแมน  แมขนทรายก็ไม 
ผิด คนท่ียิงตามเสียงท่ีไดยิน  และคนท่ียิงสวนไปตามลูกศรท่ียิงมา. 
พระราชาก็โปรดใหเรียกมา.              
         พระมหาสัตวจัดทํามณฑปภายในท่ีกําหนดส่ีเหลี่ยมในพระลานหลวง 
ใหนายขมังธนูทั้งส่ียืนอยูทั้งส่ีมุม แลวใหลูกธนูสามหม่ืนแกนายขมังธนูคนหนึ่งๆ  
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ใหคนที่จะสงลูกธนูยืนอยูใกลๆ  นายขมังธนูคนหน่ึง ๆ แลวตนเองถือเอาลูกธนู 
มีปลายดุจเพชร ยืนอยูทามกลางมณฑป กราบทูลพระราชาวา ขาแตพระมหาราช 
นายขมังธนูทั้งสี่เหลาน้ี   จงปลอยลูกธนูยิงขาพระพุทธเจาพรอมกันเถิด  ขาพระ- 
พุทธเจาจักหามลูกธนูที่พวกเขายิงมา.   พระราชาทรงรับสั่งบังคับวา  พวกทาน 
จงกระทําอยางนี้.  พวกนายขมังธนูจึงกราบทูลวา   ขอเดชะ   พระมหาราชเจา 
พวกขาพระพุทธเจาเปนนายขมังธนูผูยิงเร็วดุจฟาแลบ  ยิงแมน แมขนทรายก็ไม 
ผิด ยิงตามเสียงที่ไดยิน และยิงสวนไปตามลูกศรท่ียิงมา โชติปาละเปนเด็กหนุม 
พวกขาพระพุทธเจาจักยิงหาไดไม. พระมหาสัตวจึงกลาววา ถาพวกทานสามารถ 
ก็เชิญยิงขาพเจาได.  นายขมังธนูเหลานั้นรับวา ดีแลว  จึงยิงลูกธนูไปพรอมกัน 
พระมหาสัตวเอาลูกศรปดลูกธนูเหลาน้ันใหตกลงโดยแนบเนียน  เหมือนแวดวง 
ซุมโพธิพฤกษ  ซัดดอกธนูไปตามดอกธนู   ตัวลูกธนูไปตามลูกธนู   พูลูกธนู  
ไปตามพูลูกธนู  ไมใหกาวกายกัน   ไดกระทําดุจเปนหองลูกธนู  จนลูกธนขูอง 
นายขมังธนูทั้งหมดหมดส้ิน.    พระมหาสัตวรูวา    ลูกธนูของพวกนายขมังธนู 
หมดแลว   ไมยังหองลูกธนูใหทลาย  กระโดดข้ึนไปยืนเฝาอยูใกลๆ พระราชา. 
มหาชนตางโหรองบันลือ    ปรบมือเกรียวกราว    ดีดนิ้วมือ    ทํามหาโกลาหล 
โยนผาและเครื่องอาภรณข้ึนไป   จนมีทรัพยนับไดถึง  ๑๘   โกฏ ิ  เปนกองอยู 
อยางนี้.  ลําดับนั้น    พระราชาจึงตรัสถามโชติปาลกุมารวา  ดูกอนพอโชติปาละ 
นี่ชื่อศิลปะอะไร ? กราบทูลวา ขอเดชะ ชื่อสรปฏพิาหนะ เครื่องหามลูกศร 
พระพุทธเจาขา.  ตรัสถามวา  คนอ่ืน ๆ ผูรูอยางนี้มีหรือ  ?  ทูลวา  ขอเดชะ 
เวนขาพระพุทธเจาเสียแลว  คนอ่ืนในชมพูทวีปทั้งสิ้นไมมีเลย  พระพุทธเจาขา. 
ตรัสวา    พอโชติปาละ    เจาจงแสดงศิลปะอ่ืนบาง.    กราบทูลวา    ขอเดชะ 
ถานายขมังธนูทั้งส่ีนาย  ยืนอยูที่มุมทั้งส่ี ไมสามารถจะยิงขาพระพุทธเจาไดไซร  
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แตขาพระพุทธเจาจักยิงพวกนี้  ซึ่งยืนอยู  ณ  มุมทั้งส่ีดวยลูกธนูลูกเดียวเทาน้ัน  
พวกนายขมังธนูไมกลาพอ  ที่จะยืนอยูได.  
         พระมหาสัตวจึงใหปกตนกลวยไวที่มุมทั้งส่ี   สี่ตนแลวผูกดายแดงที่ตัว 
ลูกธนู   ยิงไปหมายกลวยตนหน่ึง     ลูกธนูแทงกลวยตนที่หน่ึง   ทะลุไปถงึตน 
ที่สองที่สามท่ีสี่     แลวทะลุถึงตนแรกที่แทงแลวออกมาต้ังอยูในมือตามเดิม. 
ตนกลวยท้ังหลายอันดายรอยแลว    ยงัต้ังอยูได.   มหาชนบันลือเสียงสน่ันหว่ัน- 
ไหว นับเปนพัน.  พระราชาตรัสถามวา  นี้ชื่อศิลปะอะไรพอ ?  พระมหาสัตว 
ทูลตอบวา  ขอเดชะ.  ชือ่จักกวิทธศิลปะแทงจักร  พระพุทธเจาขา.  พระราชา 
ตรัสวา   เจาจงแสดงศิลปะแมอยางอ่ืนเถิดพอ.    พระมหาสัตวจึงแสดงศิลปะชื่อ 
สรลัฏฐิ  คือศิลปะไมเทาแลวดวยลูกศร ชื่อสรรัชช ุ คือศิลปะรูปเชือกแลวดวย 
ลูกศร ชื่อสรเวณิ คือศิลปะมวยผมแลวดวยลูกศร   ชื่อสรปาสาทะ  คือศิลปะ 
รูปปราสาทลูกศร ชื่อสรมัณฑปะ คือศิลปะรูปมณฑปลูกศร ชือ่สรโสปาณะ 
คือศิลปะรูปบันไดลูกศร  ชื่อสรมัณฑละ  คือศิลปะรูปสนามแลวดวยลูกศร 
ชื่อสรปาการะ คือศิลปะรูปกําแพงแลวดวยลูกศร ชื่อสรวนะ  คือศิลปะรูปปา 
แลวดวยลูกศร ชื่อสรโปกขรณี  คือศิลปะรูปสระโบกขรณีแลวดวยลูกศร ชือ่ 
สรปทุมะ  คือศิลปะรูปดอกบัวแลวดวยลูกศร  ยังศิลปะชื่อสรปุปผะ  คือรูป 
ดอกไมแลวดวยลูกศรใหบาน  ยังศิลปะชื่อ สรวัสสะ คือรูปฝนแลวดวยลูกศร 
ใหตก.  ครั้นพระมหาสัตวแสดงศิลปะสิบสองอยางเหลาน้ี  อันไมทั่วไปดวยชน 
เหลาอ่ืนอยางนี้แลว   ทําลายชุมนุมใหญเจ็ดครั้งอันไมทั่วไปดวยชนเหลาอ่ืนอีก. 
พระมหาสัตว  ยิงแผนไมสะแกหนา  ๘  นิ้ว  ยิงแผนไมประดูหนา ๔ นิ้ว  ยิง 
แผนทองแดงหนา ๒ นิ้ว  ยิงแผนเหล็กหนา ๑ นิ้ว  ยิงแผนกระดาน ๑๐๐ ครั้ง 
ใหติดเน่ืองเปนอันเดียวกัน    แลวยิงลูกธนูไปทางเบื้องหนาเกวียนบรรทุกใบไม  
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เกวียนบรรทุกทราย  และเกวียนบรรทุกแผนกระดาน ใหทะลุออกทางเบ้ืองหลัง 
ยิงลูกศรไปทางเบ้ืองหลัง    ใหทะลุออกไปโดยทางหนา    ยิงลกูธนูไปยังท่ี  ๔   
อุสภะในนํ้า  ๘  อุสภะบนบก  ยิงขนทรายในท่ีสุดแหงอุสภะ  ดวยสัญญาผลมะ- 
แวงเครือ.   เมื่อโชติปาลกุมาร    แสดงศิลปะมีประมาณเทาน้ีอยู    พระอาทิตย 
อัสดงคตไปแลว  ลําดับนั้น   พระราชา ตรัสสั่งใหกําหนดตําแหนงเสนาบดีแกเขา 
ตรัสวา พอโชติปาละ.  วันนี้คํ่าเสียแลว   พรุงน้ีเจาจักไดรับสักการะคือตําแหนง 
เสนาบดีเจาจงไปตัดผม โกนหนวด อาบนํ้าแลวมาเถิด ดังน้ีแลว. ไดพระราชทาน 
ทรัพยแสนหน่ึงเพ่ือเปนคาเบี้ยเลี้ยงไปในวันนั้น. 
         พระมหาสัตวคิดวา  เราไมมีความตองการดวยทรัพยจํานวนน้ี  จึงคืน 
ทรัพยจํานวน ๑๘ โกฏ ิ แกพวกเจาของ  แลวไปอาบนํ้ากับบริวารเปนอันมาก 
ใหชางตัด ผมโกนหนวด  อาบนํ้าประดับดวยสรรพาลังการ  แลวเขาไปยังเรือน 
ดวยสิริอันหาที่เปรียบมิได    บรโิภคโภชนะมีรสเลิศตาง  ๆ  เสร็จแลวข้ึนนอน 
ยังที่นอนอันมีสิริ  นอนตลอดสองยาม ต่ืนในเวลาปจฉิมยาม  ลุกข้ึนนังคูบัลลังก 
บนหลังท่ีนอน  ตรวจดูเบื้องตน   ทามกลางและท่ีสุดแหงศิลปะของตน   พลาง 
รําพึงวา การยังผูอ่ืนใหตายยอมปรากฏแตตอนตนแหงศิลปะของเรา การบริโภค 
ใชสอยดวยอํานาจแหงกิเลส   ปรากฏในทามกลาง   การปฏิสนธิในนรกปรากฏ 
ในที่สุด  ก็ปาณาติบาตกับความประมาท  เพราะมัวเมายิ่งในการบริโภคใชสอย 
ดวยอํานาจกิเลส ยอมใหซึ่งปฏิสนธิในนรก พระราชาทรงพระราชทานตําแหนง 
เสนาบดีอันยิ่งใหญแกเรา   เราก็จักเปนผูมีอิสริยยศใหญ   ภรรยาและบุตรธิดา 
ก็จักมีมากมาย     ก็วัตถุอันเปนที่ต้ังของกิเลสอันถึงความไพบูลยแลว   เปนของ 
ละไดโดยยาก    ควรท่ีเราจะออกไปสูปาเพียงผูเดียว    แลวบวชเปนฤาษีเสียใน 
บัดนี้ทีเดียว  จึงลุกข้ึนจากที่นอนใหญ   ไมใหใครทราบลงจากปราสาท  ออก  
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ทางประตูดานอัครทวาร  เขาสูปาลําพังผูเดียว เดินมุงหนาไปยังปามะขวิดใหญ 
สามโยชน  ใกลฝงแมน้ําโคธาวรี. ทาวสักกเทวราชทรงทราบวา โชติปาลกุมาร 
นั้นออกแลว  จึงตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาตรัสสั่งวา พอคุณ เจาโชติปาล- 
กุมารออกอภิเนษกรมณจักมีสมาคมใหญ  เธอจงไปเนรมิตอาศรมท่ีกปฏฐวัน 
ใกลฝงแมน้ําโคธทรี    และตระเตรียมบริขารของบรรพชิตไวใหเสร็จ.    วิสสุ- 
กรรมเทพบุตรนั้นไดกระทําตามเทวบัญชาทุกประการ. 
         พระมหาสัตวถึงสถานที่นั้นแลว   เห็นทางมีรอยเดินไดคนเดียว  คิดวา 
จะพึงมีสถานท่ีอยูของพวกบรรพชิตจึงเดินไปที่กปฏฐวันตามทางนั้น     กไ็มพบ 
ใคร  จึงเขาไปสูบรรณศาลา    เห็นบรขิารของพวกบรรพชิต   คิดวา   ชะรอย 
ทาวสักกเทวราชจะทรงทราบวา  เราออกอภิเนษกรมณ  จึงเปลื้องผาสาฎกออก 
นุงหมคากรองสีแดง  กระทําหนังเสือเหลือง   เฉวียงบาขางหน่ึงมุนมณฑลชฎา 
ยกหาบหนักขางหน่ึงไวบนบา  ถือไมเทาคนแก  ออกจากบรรณศาลา   ข้ึนสูที่ 
จงกรมแลว จงกรมไป ๆ มาส้ินวาระเล็กนอย ยังปาใหงดงามดวยสิริคือบรรพชา 
กระทํากสิณบริกรรม    จําเดิมแตกาลที่บวชแลว     ในวันที่เจ็ดยังสมาบัติ  ๘ 
อภิญญา  ๕  ใหบังเกิด  เปนผูมีผลหมากรากไมในปาเปนอาหาร   ดวยอุญฉา- 
จาริยวัตร   อยูแตผูเดียวเทาน้ัน.   มารดาบิดามิตรสหายเปนตน   แมพวกญาติ 
ของโชติปาลกุมารน้ัน   เมื่อไมเห็นโชติปาลกุมาร ตางร่ําไหปริเทวนาการเที่ยวไป. 
         ลําดับนั้น   พรานปาคนหนึ่ง  เขาไปสูปาพบพระมหาสัตว   นั่งอยูใน 
อาศรมบท  ณ กปฏฐวัน    จําพระมหาสัตวได  ทําการปฏิสัณฐานกับพระมหา- 
สัตวแลว   กลับไปยังพระนคร  บอกมารดาบิดาของทานใหทราบ.  มารดาบิดา 
ของพระมหาสัตว  จึงกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ พระราชาตรัสวา  มาเถิด 
เราจักไปเย่ียมโชติปาลดาบสน้ัน    แลวพามารดาบิดาของทาน    แวดลอมดวย 
มหาชน  เสด็จถึงฝงแมน้ําโคธาวรี  ตามทางท่ีนายพรานแสดง.   พระโพธิสตัว  
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มายังฝงแมน้ํา  นั่งบนอากาศแสดงธรรม   เชิญชนท้ังหมดเขาไปสูอาศรมน่ังบน 
อากาศน่ันแล    ประกาศโทษในกามท้ังหลาย    แลวแสดงธรรมแกชนเหลาน้ัน 
แมในท่ีนั้น.  ชนทั้งหมดต้ังตนแตพระราชาไป  พากันบวชส้ิน.  พระโพธิสตัว 
มีหมูฤๅษีเปนบริวาร   อยูในที่นั้นแหละ  ตอมา  ขาวที่พระดาบสพํานักอยู  ณ 
ที่นั้น  ไดแพรสะพัดไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น.   พระราชาองคอ่ืน ๆ  พรอมดวย  
ชาวแวนแควน ก็พากันมาบวชในสํานักของพระโพธิสัตวนั้น   นับเปนมหาสมาคม 
ที่ยิ่งใหญ    บริษัทแสนหน่ึง   มิใชนอยไดมีแลวโดยลําดับ    ผูใดตรึกกามวิตก 
พยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกพระมหาสัตวก็ไปในท่ีนั้น นั่งบนอากาศแสดงธรรม 
บอกกสิณบริกรรมขางหนาผูนั้น.  บรษัิททั้งหลายต้ังอยูในโอวาทของพระมหา- 
สัตว  แลวยังสมาบัติ ๘ ใหเกิดข้ึน  ถึงความสําเร็จในฌาน   พระมหาสัตวไดมี 
อันเตวาสิกผูใหญถึงเจ็ดทานคือ สาลิสสระ ๑ เมณฑิสสระ ๑  ปพพตะ ๑ 
กาลเทวละ ๑  กีสวัจฉะ ๑ อนุลิสสะ ๑ นารทะ ๑ ในเวลาตอมา อาศรม 
ในกปฏฐวัน   ก็เต็มบริบูรณ.  โอกาสที่อยูของหมูฤๅษีไมพอเพียง. 
         ลําดับนั้น   พระมหาสัตว  จึงเรียกทานสาลิสสระ มาส่ังวา ทานสาลิสสระ 
อาศรมน้ีไมเพียงพอแกหมูฤๅษี ทานจงพาหมูฤๅษีนี้เขาไปอาศัย   ลัมพจูลกนิคม 
ในแวนแควนของพระเจาเมชฌราชอยูเถิด. 
         สาลิสสระดาบสรับคําของพระมหาสัตววา สาธุ  แลวพาหมูฤๅษีพันเศษ 
ไปอยูในลัมพจูลกนิคมน้ัน.  เมื่อมนุษยทั้งหลายพากันมาบวชอยู  อาศรมก็เต็ม 
บริบูรณอีก.  พระโพธิสัตวจึงเรียกทานเมณฑิสสระมาสั่งวา   ทานเมณฑิสสระ 
แมน้ําชื่อสาโตทกานที   ระหวางเขตแดนสุรัฏฐชนบทมีอยู    ทานจงพาหมูฤๅษี 
นี้ไปอยูที่ริมฝงแมน้ําสาโตทกานทีนั้นเถิด   โดยอุบายน้ันแหละ   พระโพธิสตัว 
เรียกปพพตดาบสมาในวาระท่ีสามสงไปวา  ทานปพพตะ ภูเขาชื่ออัญชนบรรพต  
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มีอยูในดงใหญ    ทานจงเขาไปอาศัยอัญชนบรรพตนั้นอยูเถิด.    ในวาระท่ีสี่ 
พระโพธิสัตวเรียกกาลเทวลดาบสมาสั่งไปวา  ทานกาลเทวละ   ในแควนอวันตี 
ในทักขิณาชนบท  มีภูเขาชื่อฆนเสลบรรพต ทานจงเขาไปอาศัยฆนเสลบรรพต 
นั้นอยูเถิด  อาศรมในกปฎฐวันก็เต็มบริบูรณอีก   ในสถานท่ีทั้ง  ๕  แหงไดมี 
หมูฤาษีจํานวนแสนเศษ  สวนกีสวัจฉดาบส   อําลาพระมหาสัตว   เขาไปอาศัย 
ทานเสนาบดีอยูในพระราชอุทยาน    ในกุมภวตีนคร    แวนแควนของพระเจา 
ทัณฑกีราช.   ทานนารทดาบส   ไปอยูที่เว้ิงเขาชื่ออัญชนคิรีในมัชฌิมประเทศ 
สวนอนุสิสสดาบสคงอยูในสํานักของพระมหาสัตวนั่นเอง.  
         กาลครัง้น้ัน  พระเจาทัณฑกีราช ทรงถอดหญงิแพศยาคนหนึ่ง ซึ่งได 
สักการะแลวจํากตําแหนง  นางเที่ยวไปตามธรรมดาของตน   เดินไปสูพระราช 
อุทยานพบทานกีสวจัฉดาบส  คิดวา  ดาบสผูนี้คงจักเปนคนกาลกรรณี  เราจัก 
ลอยตัวกลี  ลงบทสรีระของดาบสผูนี้   อาบนํ้ากอนจึงจักไป ดังน้ีแลว  จึงเค้ียว 
ไมสีฟน แลวถมเขฬะหนา ๆ ลงบนสรีระของทานดาบสน้ัน   กอนท่ีอ่ืนทั้งหมด 
แลวถมลงไประหวางชฎา    แลวโยนไมสีฟนไปบนศีรษะของทานกีสวัจฉดาบส 
นั้นอีก   ตนเองสนานเกลาแลวไป.  ตอมาพระราชาทรงระลึกถงึนางแลวจัดการ 
สถาปนาไวตามเดิม.  นางเปนคนหลงงมงาย   ไดทําความสําคัญวา   เพราะเรา 
ลอยตัวกลีไวบนสรีระของคนกาลกรรณี    พระราชาจึงทรงสถาปนาเราไวใน 
ตําแหนงเดิม เราจึงกลับไดยศอีก ตอมาไมนานนัก  พระราชาก็ทรงถอดปุโรหิต  
เสียจากฐานันดรศักดิ์.    ปุโรหิตน้ันจึงไปยังสํานักของหญิงคณิกาน้ัน      ถามวา 
เพราะเหตุไรทานจึงไดตําแหนงคืน. ลําดับนั้น  หญงิคณิกาจึงบอกวา เพราะดิฉัน 
ลอยกลโีทษ  บนสรีระของคนกาลกรรณี   ในพระราชอุทยาน.   ปุโรหิตจึงไป 
ลอยกลโีทษ  บนสรีระของทานกีวัจฉดาบส   อยางนั้นเหมือนกัน   พระราชา 
ก็กลับทรงสถาปนาแมปุโรหิตน้ันไวในฐานันดรอีก.  
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         ในเวลาตอมา   ปลายพระราชอาณาเขตของพระเจาทัณฑกีราชน้ันเกิด 
จลาจล. ทาวเธอแวดลอมไปดวยองคเสนา  เสด็จออกเพื่อยุทธนาการ  ลําดับนั้น 
ปุโรหิตผูหลงงมงาย  ทูลถามพระราชาวา  ขอเดชะ  พระมหาราชเจา  พระองค 
ทรงปรารถนาชัยชนะ  หรอืวาความปราชัย  เมื่อพระราชาตรัสตอบวา ปรารถนา 
ชัยชนะ    จึงกราบทูลวา    ถาเชนนั้น     คนกาลกรรณีอยูในพระราชอุทยาน 
พระองคจงโปรดใหลอยกลีโทษที่สรรีะของคนกาลกรรณีนั้นแลวเสด็จไปเถิด. 
พระราชาเชื่อถอยคําของปุโรหิต  ตรสัวา    ผูใดเม่ือจะไปกับเรา    จงพากันไป 
ลอยกลโีทษที่สรีระของคนกาลกรรณีเสียในพระราชอุทยาน   แลวเสด็จเขาไปยัง 
พระราชอุทยาน  ทรงเค้ียวไมสีฟน   แลวพระองคเองทรงบวนเขฬะ   และโยน 
ไมสีฟนลงในระหวางชฎา    ของทานกีสวัจฉดาบสน้ันกอนใคร  ๆ   ทั้งหมด 
แลวทรงสรงสนานเกลา   แมพลนิกายของพระองค   ก็ไดกระทาํอยางนั้น     เมื่อ 
พระราชาเสด็จหลีกไปแลว   เสนาบดีมาพบพระดาบสแลว   เก็บไมสีฟนเปนตน 
ทิ้ง  ใหสรงสนานเปนอยางดี  แลวเรียนถามวา ทานขอรับ อะไรจักมีแกพระราชา. 
กีสวัจฉดาบสตอบวา    ขอเจริญพร   ความคิดประทุษราย    ไมมีในใจอาตมา 
แตเทพยดาฟาดินพิโรธ นบัแตนี้ไปเจ็ดวัน   จักกระทําแวนแควนทั้งสิ้นใหปนป 
ทานจงหนีไปอยูที่อ่ืนโดยเร็วเถิด.  เสนาบดีนั้นสะดุงตกใจกลัว   จึงไปกราบทูล 
พระราชาใหทรงทราบ. พระเจาทัณฑกีราช ทรงฟงถอยคําเสนาบดีแลว  ก็มิได 
ทรงเชื่อถือ เสนาบดีนั้นจึงกลับไปยังเรือนของตน พาบุตรภรรยาหนีไปสูแควน 
อ่ืน    ทานสรภังคดาบสผูศาสดาจารย     รูเหตุนั้น  แลวสงดาบสหนุมไปสองรูป 
ใหเอามัญจสีวิกาหามทานกีสวัจฉดาบสมาทางอากาศ.   พระราชาทรงรบจับโจร 
ไดแลวเสด็จกลับไปยังพระนครทีเดียว.    เมื่อพระราชาเสด็จมาแลว   เทพยเจา 
ทั้งหลายจึงบันดาลฝนใหตกลงมากอน   เมื่อศพทุกชนิดถูกหวงนํ้าฝนพัดไปอยู 
ฝนทรายลวนก็ตกลง    ฝนดอกไมทิพยตกลงบนยอดฝนทราย    ฝนมาสกตกลง  
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บนยอดฝนดอกไม  ฝนกหาปณะตกลงบนยอดฝนมาสก    ฝนทิพพาภรณตกลง 
บนยอดกหาปณะ.  มนุษยทั้งหลายถึงความโสมนัส    เริ่มเก็บเงินทองและเครื่อง 
อาภรณ  ลําดับนั้น   ฝนอาวุธอันโชติชวงมีประการตาง ๆ  ตกลงเหนือสรีระของ 
มนุษยเหลานั้น.    มนุษยทั้งหลาย    ขาดเปนทอนนอยทอนใหญ.   ลําดับนั้น 
ถานเพลิงปราศจากเปลวใหญโต     ก็ตกลงเบ้ืองบนของมนุษยเหลาน้ัน     ยอด- 
บรรพตที่ลุกโพลงใหญโตตกลงเบ้ืองบนของมนุษยเหลาน้ัน      ฝนทรายละเอียด 
อันยังที่ประมาณ  ๖๐ โยชนใหเต็ม  ตกลงเบ้ืองบนของมนุษยเหลาน้ัน   สถานที่ 
๖๐ โยชน  มไิดเปนรัฐมณฑลดวยอาการอยางน้ี.  ความท่ีแวนแควนนั้นพินาศ 
ไปอยางนี้  ไดแพรสะพัดไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น.  
         ครั้งน้ัน  พระราชา ๓ พระองค  คือ  พระเจากาลิงคะ  ๑  พระเจา 
อัฏฐกะ   ๑   พระเจาภีมรถ   ๑    ซึ่งเปนใหญในแควนติดตอกันกับแควนนั้น 
ทรงคิดกันวา ไดยินวา ในปางกอน พระเจากลาพุกาสิราช ในพระนครพาราณสี 
ประพฤติผิดในทานขันติวาทีดาบส    แลวถูกแผนดินสูบ    พระเจานาลิกีรราช 
ใหสุนัขเค้ียวกินพระดาบส     และพระเจาอัชชุนะ     ผูทรงกําลงัแขนถึงพัน 
ประพฤติผิดในทานอังคีรสดาบส แลวถูกแผนดินสูบเหมือนกัน  ไดยินวา คราวนี้  
พระเจาทัณฑกีราช    ผิดในทานกีสวัจฉดาบส    แลวถึงความพินาศพรอมดวย 
แวนแควน     พวกเรายังไมรูสถานที่เกิดของพระราชาทั้งส่ีเหลานี้    เวนทาน 
สรภังคศาสดาเสียแลว     คนอ่ืนชื่อวาสามารถ    เพ่ือจะบอกเรื่องนั้นแกเราไมมี 
พวกเราจักเขาไปถามปญหาเหลาน้ัน    กษัตริยทั้ง  ๓  พระองคเหลาน้ันพรอม 
ดวยขาราชบริพารเปนอันมาก   ตางก็เสด็จออกเพ่ือจะถามปญหา   แตพระราชา 
ทั้งสามนั้น  มิไดทรงทราบวา แมพระราชาองคโนน   ก็เสด็จออกแลว  ตางทรง 
สําคัญวา   เราไปเพียงผูเดียวเทาน้ัน    สมาคมแหงกษัตริยเหลาน้ัน  ไดมีไมไกล  
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จากแมน้ําโคธาวรี   พระราชาเหลาน้ัน     เสด็จลงจากรถแตละคันแลว    เสด็จข้ึน 
รถคันเดียวกันไป    ทั้งสามพระองคถึงยังฝงแมน้ําโคธาวรี   ขณะนั้นทาวสักก- 
เทวราชประทับนั่งเหนือพระแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน      ทรงคิดปญหา   ๗ 
ขอ   แลวทรงรําพึงวา   เวนทานสรภังคศาสดาเสียแลว     คนอ่ืนในมนุษยโลก 
พรอมท้ังเทวโลก    ทีช่ื่อวาสามารถเพ่ือจะแกปญหานี้ไมมี    เราจักถามปญหา 
เหลาน้ีกะทานสรภังคศาสดาน้ัน     พระราชาทั้ง   ๓  องคแมเหลาน้ัน    มาถงึฝง 
แมน้ําโคธาวรี   ก็เพ่ือจะถามปญหากะทานสรภังคศาสดา    เราเองจักเปนผูถาม 
แมปญหาของพระราชาเหลานั้น    อันเหลาเทวดาในเทวโลกทั้งสองแวดลอมแลว 
เสด็จลงจากเทวโลก ในวันนั้นเอง  ทานกีสวัจฉดาบส  ก็ไดทํากาลกิริยาลง พระ 
ฤๅษีทั้งหลายพันเศษ  ในที่ทั้งส่ี    ก็มาในท่ีนั้นเหมือนกัน     เพ่ือทําการปลงศพ 
ของทานกีสวัจฉดาบสน้ัน   แลวใหทาํมณฑปไว  และหมูฤๅษีพันเศษในท่ีทั้ง ๕ 
ชวยกันทําจิตกาธารดวยไมจันทน     เพ่ือต้ังสรีระของทานกีสวัจฉดาบส    แลว 
ชวยกันเผาสรีระศพ  ฝนดอกโกสุมทพิย   ตกลงในสถานท่ีประมาณก่ึงโยชนรอบ 
สุสาน  พระมหาสัตวใหจัดการเก็บสรีรธาตุ   ของทานกีสวัจฉดาบสแลวเขาไปสู 
อาศรม   แวดลอมไปดวยหมูฤๅษีเหลาน้ันนั่งอยู    ในกาลเมื่อพระราชาเหลานั้น 
มาถึงฝงนที    เสียงแหงกองทัพใหญ    เสียงพาหนะ    และเสียงดนตรีไดมีแลว 
พระมหาสัตวไดสดับเสียงนั้น     จึงเรียกอนุสิสสดาบสมาส่ังวา  พอคุณ  เธอชวย 
ไปดูกอนเถิด  นั่นเปนเสียงอะไร ?  ทานอนุสิสสดาบส    จึงถือหมอตักนํ้าไป 
ในที่นั้น   พบพระราชาทั้ง ๓ องค   จึงกลาวคาถาท่ี  ๑  โดยเปนคําถามความวา 
                ทานท้ังหลายผูประดับแลว  สอดใสกุณฑล  นุง 
         หมผางดงาม   เหนบ็พระขรรคมีดามประดับดวยแกว 
         ไพฑูรย   และแกวมุกดา   เปนจอมพลรถยืนอยู  เปน 
         ใครกันหนอ    ชนท้ังหลายในมนษุยโลก  จะรูจักทาน 
         ทั้งหลายอยางไร  ?  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา เวฬุริยมุตฺตา   กรุขคฺคพนฺธา ความวา 
ประกอบไปดวยพระขรรคแกว   มีดามประดับดวยแกวไพฑูรย  และพูพวงแกว 
มุกดา. บทวา  ติฏถ   ความวา  ทานทั้งหลายยืนอยูในรถคันเดียวกัน. บทวา 
เก  นุ ความวา พวกทานคือใคร  คนในมนุษยโลก รูจักพวกทานไดอยางไร ?  
         กษัตริยทั้งสาม  สดับคําของพระดาบสแลว  เสด็จลงจากรถถวายนมัส- 
การแลว   ประทับยืนอยู.    ในกษัตริยทั้ง  ๓  นั้น  พระเจาอัฏฐกราช  เมื่อจะ 
ทรงสนทนากับทานอนุสิสสดาบส  จึงตรัสคาถาที่  ๒  ความวา 
                ขาพเจาเปนกษัตริย     ชื่ออฏัฐกะ    ทานผูนี้  คือ 
         พระเจาภีมรถะ    สวนทานผูนี้คือ   พระเจากาลิงคราช  
         มีพระเดชฟุงเฟอง ขาพเจาท้ังหลายมาในท่ีนี ้เพ่ือเย่ียม         
         ทานฤๅษีทั้งหลายผูสํารวมดวยดี     และเพ่ือจะขอถาม 
         ปญหา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุคฺคโต  ความวา  เปนผูปรากฏขจรไป 
ดุจพระจันทรและพระอาทิตย. บทวา  สุสฺตาน   อิสีน  ความวา (พระ-  
เจาอัฏฐกราชตรัสวา)  ทานขอรับ  พวกขาพเจา    จะมาเพ่ือเลนกีฬาในปาก็หา 
มิได  ที่แทพวกขาพเจามาในที่นี้   ก็เพ่ือจะเย่ียมทานฤๅษีผูมีศีล   สํารวมดีแลว 
ดวยกายเปนตน.  บทวา   ปุจฺฉิตาเยนมฺห  ปฺเห  ความวา  เปนผูมาแลว 
เพ่ือเรียนถามปญหากะทานสรภังคศาสดา   บัณฑิตควรทราบวา  ย   อักษร ทํา 
การเชื่อมกับพยัญชนะ. 
         ลําดับนั้น     ดาบส   จึงทูลพระราชาเหลาน้ันวา   ขอถวายพระพร พระ 
มหาราชเจา   ดีแลว   พระองคทานท้ังหลายเปนผูเสด็จมาในสถานที่  ซึ่งควรมา 
โดยแท  ถาเชนนั้น    ขอเชิญสรงสนานแลวเสด็จไปยังอาศร   ทรงไหวหมูฤๅษี  
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แลวตรัสถามปญหากะทานศาสดาเถิด   ครั้นทําปฏสิัณฐานกับพระราชาเหลานั้น 
แลว   จึงยกหมอน้ําข้ึน    เช็ดหยาดนํ้าพลางแลดูอากาศ    เห็นทาวสักกเทวราช 
แวดลอมดวยหมูเทพยเจา  เสด็จเหนือคอชางเอราวัณตัวประเสริฐ กําลังเสด็จมา 
เมื่อจะสนทนากับทาวสักกเทวราชน้ัน    จึงกลาวคาถาที่  ๓  ความวา 
                ทานเหาะลอยอยูในอากาศเวหา    ดังพระจันทร 
         ลอยเดนอยู ทามกลางทองฟาในวันเพ็ญ ๑๕ คํ่าฉะน้ัน  
         ดูกอนเทพยเจา   อาตมาภาพขอถามทานผูมีอานุภาพ 
         มาก  ชนทั้งหลายในมนุษยโลก จะรูจักทานไดอยางไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เวหาสย  ความวา  ทานเหาะข้ึนไปลอย 
อยูในกลางหาว   คือบนอากาศ.  บทวา   ปถทฺธุโน   ความวา  เหมือนพระ 
จันทร  อันไปสูคลองอันไกล    คือต้ังอยูในทามกลางอัมพร   อันเปนแดนไกล 
ฉะน้ัน. 
         ทาวสักกเทวราชทรงสดับดังนั้น     จึงตรัสคาถาที่  ๔  ความวา 
                ในเทวโลกเขาเรียกขาพเจาวา สุชัมบดี  ในมนุษย- 
         โลกเขาเรียกขาพเจาวา ทานมฆวา ขาพเจาน้ัน คือ ทาว 
         เทวราช  วันนีม้าถึงท่ีนี่   เพ่ือขอเยี่ยมทานฤๅษีทั้งหลาย 
         ผูสํารวมแลว   ดวยดี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ส  เทวราชา   ทาวสักกเทวราชตรัสวา 
ขาพเจาน้ัน   คือทาวสักกเทวราช.  บทวา  อิทมชฺช  ปตฺโต  ความวา  มาสู 
สถานที่นี้   ในบัดนี้.   บทวา   ทสฺสนาย   ความวา  เพ่ือจะเยี่ยมเยียนกราบ 
นมัสการ  และเพ่ือถามปญหากะทานสรภังคศาสดาดวย.  
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         ลําดับนั้น    ทานอนุลิสสดาบส    จึงทูลทาวสักกเทวราชวา   ดีละพระ 
มหาราชเจา    พระองคโปรดเสด็จมาภายหลัง   ดังนี้แลว    ถือหมอนํ้าเขาไปสู 
อาศรม  เก็บหมอนํ้าไวแลว    กราบเรียนความท่ีพระราชา  ๓  พระองค  กับ 
ทาวสักกเทวราช    เสด็จมาเพื่อจะตรัสถามปญหา    แกพระมหาสัตวเจา   พระ 
มหาสัตวนั้นแวดลอมดวยหมูฤๅษี  นัง่อยู   ณ  โรงอันกวางใหญ  พระราชาทั้ง 
๓  พระองคเสด็จมาไหวหมูพระฤๅษี  แลวตางประทับนั่ง   ณ  ที่สวนขางหน่ึง 
ฝายทาวสักกเทวราชก็เสด็จลงมา    แลวเขาไปหาหมูฤๅษี    ประทับยืนประคอง 
อัญชล ี เมื่อทรงสรรเสรญิหมูฤๅษี    จึงถวายนมัสการ    พลางตรัสคาถาที่   ๕ 
ความวา 
                พระฤๅษีทั้งหลายของขาพเจา  ผูมีฤทธิม์าก  เขา 
         ถึงซ่ึงอิทธิคุณ    มาประชุมพรอมกันแลว    ปรากฏในที ่
         ไกล  ขาพเจามีจิตเลื่อมใส  ขอไหวพระคุณเจาท้ังหลาย 
         ผูประเสริฐกวามนษุย  ในชีวโลกน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา ทูเร  สุตา โน  ความวา  เมื่อทาวสักก 
เทวราช  จะทรงแสดงความนับถือ   จึงตรัสอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ    ทาน 
ทั้งหลาย   อันพวกขาพเจาผูสถิตอยู   ณ  เทวโลกแดนไกล    ไดยินไดฟงแลว 
มีคําอธิบายวา พระฤๅษีทั้งหลายของพวกเรา ซึ่งมาประชุมกัน    ณ  ที่นี ้เหลาน้ี 
พวกขาพเจาไดยินแลวในที่ไกล  คือปรากฏระบือไปจนถึงพรหมโลก.    บทวา 
มหิทฺธิกา  ไดแก  มีอานุภาพมาก.    บทวา   อิทฺธคุิณูปปนฺนา   ความวา 
ประกอบไปดวยอิทธิคุณ  ๕ อยาง.    บทวา  อยิเร   แปลวา  ในพระคุณเจา. 
บทวา  เย  ความวา    ขาพเจาขอไหวพวกทานซึ่งเปนผูประเสริฐสุด    ในหมู 
มนุษย  ในชวีโลกนี้.  
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         ทาวสักกเทวราช   ตรัสสรรเสรญิหมูฤๅษีอยางนี้แลว    เมื่อจะทรงหลีก 
เสียซึ่งโทษแหงการน่ัง   ๖ อยาง  จึงประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. ลําดับนั้น 
ทานอนุสิสสดาบส    เห็นทาวสักกเทวราช   ประทบันั่ง  ณ  ทีใ่ตลมแหงหมูฤๅษี 
จึงกลาวคาถาท่ี ๖ ความวา 
                กลิน่แหงฤๅษีทัง้หลาย ผูบวชมานาน ยอมออก 
         จากกายฟุงไปตามลมได ดูกอนทาวสหัสสเนตร เชิญ 
         มหาบพิตรถอยไปเสียจากท่ีนี่       ดูกอนทาวเทวราช  
         กลิ่นของฤๅษีไมสะอาด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  จริทกฺขิตาน  ความวา  ของผูบวชสิ้น 
กาลนาน.   บทวา  ปฏิกฺกมฺม  ความวา   ขอพระองคโปรดเสด็จหลีกไป  คือ 
โปรดถอยไปเสีย.  บทวา สหสฺสเนตฺต  นี้  เปนอาลปนะ.  แทจริง  ทาวสักกะ 
ก็องคเดียวน่ันเอง  (แต) ทรงเห็นเนื้อความท่ีอํามาตยพันคนคิดกันแลว  ฉะน้ัน 
จึงเรียกวา  ทาวสหัสสเนตร.    อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  ทาวสหัสสเนตร  เพราะ 
เปนผูสามารถกาวลวงอุปจารแหงการเห็น      ของเหลาเทวดาผูมีเนตรพันดวง. 
บทวา อสุจิ ความวา  ชื่อวา  มีกลิ่นเหม็น  เพราะอบอยูดวยเหง่ือไคล  และ 
มลทินเปนตน   อน่ึง  ทานทั้งหลายเปนผูใครความสะอาด  ดวยเหตุนั้น  กลิน่นี้  
ยอมจะเบียดเบียนทานทั้งหลาย. 
         ทาวสักกเทวราช  ทรงสดับดังน้ัน    จึงตรัสคาถาตอไป  ความวา 
                กลิน่แหงฤๅษีทัง้หลายผูบวชมานาน    จงออก 
         จากกายฟุงไปตามลมเถิด  ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ 
         ขาพเจาท้ังหลายยอมมุงหวังกลิน่นั้น ดังพวงบุปผชาติ 
         อันวิจติรมีกลิ่นหอม   เพราะวาเทวดาท้ังหลาย  มิไดมี  
         ความสาํคัญในกลิ่นนี้  วาเปนปฏกิูล.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   คจฺฉตุ   ความวา   กลิ่นของพระฤๅษี 
ทั้งหลาย   จงเปนไปตามสะดวกเถิด.    อธิบายวา  จงกระทบชองจมูกของพวก 
ขาพเจาเถิด.  บทวา ปฏิกงฺขาม  ความวา  พวกขาพเจาตองการคือปรารถนา. 
บทวา เอตฺถ   ความวา  เทวดาทั้งหลายมิไดมีความสําคัญในกลิ่นนี้วานาเกลียด 
เพราะพวกเทวดาทั้งหลายพากันรังเกียจคนทุศีลจําพวกเดียว     หารังเกียจคนมี 
ศีลไม. 
         ก็แลครัน้ทาวเทวราชกลาวอยางนี้แลว   จึงตรัสวา   ขาแตทานอนุสิสส 
ดาบสผูเจริญ    ขาพเจามาดวยอุตสาหะใหญ   เพ่ือจะถามปญหา   ทานโปรดทํา 
โอกาสแกขาพเจาดวย.   ทานอนุสิสสดาบส   ไดฟงพระดํารัสของทาวสักกะแลว 
จึงลุกข้ึนจากอาสนะ.     เพ่ือจะยังหมูฤๅษีใหทําโอกาส    จึงกลาวคาถาสองคาถา 
ความวา 
                ทาวมฆวาฬ   สุชัมบดีเทวราช    องคปุรินททะ 
         ผูเปนใหญแหงภูต  มีพระยศ  เปนจอมแหงทวยเทพ 
         ทรงย่ํายีหมูอสูร ทรงรอคอยโอกาส เพ่ือตรัสถามปญหา. 
                บรรดาฤๅษีผูเปนบัณฑิตเหลาน้ี  ณ  ทีน่ี้    ใคร 
         เลาหนอถูกถามแลวจักพยากรณปญหาอันสุขุม ของ 
         พระราชาทั้ง ๓ พระองค ผูเปนใหญในหมูมนุษย และ 
         ของทาววาสวะ  ผูเปนจอมแหงทวยเทพได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปุรนิฺทโท  เปนตน   เปนคุณนามของ 
ทาวสักกะนั่นเอง.  แทจริง เพราะทาวสักกะนั้นใหทานในกอน  จึงชื่อปุรินททะ 
เพราะเปนใหญในหมูภูตนิกาย    จึงชื่อ   ภูตบดี   เพราะถึงพรอมดวยบริวารจึง 
ชื่อวา มียศ  เพราะเปนอิสระยิ่ง  จึงชื่อเทวานมินทะ  เพราะทรงกระทําวัตรบท  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 610 

เจ็ดประการดวยดี จึงชื่อสักกะ ชื่อมฆวะ  ดวยสามารถนามในชาติกอน  เพราะ 
เปนพระสวามีของนางสุชาดา    อสุรกัญญา    จึงชื่อสุชัมบดี    เพราะยังใจของ 
ทวยเทพใหยินดี จึงชื่อเทวราช.  บทวา โกเนว ตัดบทออกเปน  โก นุ เอว 
แปลวา   กใ็ครเลาหนอ ?    บทวา  นิปุเณ   ไดแก   ปญหาอันละเอียดสุขุม. 
บทวา รฺ ไดแก  ของพระราชาทั้งหลาย.  อธิบายวา อนุสิสสดาบสกลาววา 
บรรดาทานฤๅษีผูเปนบัณฑิตเหลาน้ี     ใครจักยึดพระทัยของพระราชาทั้งส่ีองค 
เหลาน้ี     แลวกลาวแกปญหาอันละเอียดสุขุมได    ทานท้ังหลายจงทราบถึงผูที่ 
สามารถเพ่ือจะกลาวแกปญหาของพระราชาเหลานั้นเถิด. 
         หมูฤๅษีไดยินดังนั้น     จึงกลาววา   ดูกอนทานอนุสิสสะ    ผูนิรทุกข 
ทานยืนพูดอยูบนแผนดิน   เหมือนไมเห็นแผนดิน   เวนทานสรภังคศาสดาเสีย 
แลว    คนอ่ืนใครเลาจักเปนผูสามารถ   เพ่ือจะแกปญหาของพระราชาเหลานั้น 
ได   ดังน้ีแลว   จึงกลาวคาถา  ความวา 
                ทานสรภังคฤๅษีผูเรืองตบะน้ี     เวนจากเมถุน- 
         ธรรมต้ังแตเกิดมา  เปนบุตรของปุโรหิตาจารย   ไดรับ 
         ฝกฝนมาเปนอยางดี      ทานจักพยากรณปญหาของ 
         พระราชาเหลาน้ันได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สรภงฺโค  ความวา  พระฤๅษียิงลูกธนู 
แลว   แสดงศิลปะ   เชน  สรปาการศิลปะเปนตนในอากาศ   แลวทําใหแยกหัก 
ไป ดุจยังลูกศรเหลาน้ันใหตกไป โดยธนูลูกเดียวอีก ฉะน้ัน  จึงชื่อวา สรภังคะ. 
บทวา  เมถุนสฺมา  ความวา  เวนจากเมถุนธรรม.  ไดยินวา  ทานยังมิไดเคย 
เสพเมถุนธรรม  มาบวชแลว.  บทวา  อาจริยปุตฺโต   ความวา  ทานเปนบุตร 
ของปุโรหิต  ผูเปนอาจารยของพระราชา.  
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         ครั้นหมูฤๅษีกลาวอยางนี้แลว     จึงบอกอนุสิสสดาบสวา    ดูกอนทาน 
ผูนิรทุกข   ทานน่ันแหละจงไหวทานศาสดา    ขอใหใหโอกาสเพ่ือจะแกปญหา 
อันทาวสักกเทวราชถาม   ตามถอยคําของหมูฤๅษี.  ทานอนุสิสสดาบสรับคําแลว 
ไหวทานศาสดาเมื่อจะขอโอกาส  จึงกลาวคาถาลําดับตอไปวา 
                ขาแตทานโกณฑัญญะ  ขอทานไดโปรดพยากรณ  
         ปญหา    ฤๅษีทั้งหลายผูยังประโยชนใหสําเรจ็    พากัน 
         ขอรองทาน   ขาแตทานโกณฑัญญะ  ภาระนี้ยอมมาถึง 
         ทานผูเจริญดวยปญญา ขอนี้เปนธรรมดาในหมูมนุษย. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น     ดังตอไปนี้      อนุสิสสดาบสเรียกทาน 
สรภังคดาบส วา  โกณฑญัญะ  โดยโคตร.  บทวา  ธมฺโม ไดแก  สภาวธรรม.  
บทวา ย วุฑฒฺ  ความวา  อนุสิสสดาบสกลาววา  ชือ่วา  ภาระคือการวิสัชนา 
ปญหานี้   ยอมมาถึงบุรุษผูมีปญญาอันเจริญ   นัน่เปนสภาวธรรมในหมูมนุษย  
เพราะฉะนั้น      ทานโปรดแกปญหาของทาวเทวราชทําใหปรากฏ    เหมือนยัง 
ดวงจันทรและดวงอาทิตย  ใหต้ังข้ึนพันดวงฉะน้ัน. 
         ลําดับนั้น   เมื่อพระมหาบุรุษจะกระทําโอกาส  จึงกลาวคาถาเปนลําดับ 
ตอไป  ความวา 
                มหาบพิตรผูเจริญท้ังหลาย อาตมาภาพใหโอกาส 
         แลว     เชิญตรัสถามปญหาอยางใดอยางหนึ่ง     ตาม 
         พระหฤทัยปรารถนาเถิด   ก็อาตมาภาพรูโลกนี้และโลก  
         หนาดวยตนเองแลว     จักพยากรณปญหานั้น   ๆ   แก 
         มหาบพิตรท้ังหลาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ย  กิฺจิ  ความวา  ทานสรภังคดาบส 
ปวารณาซ่ึงสัพพัญูปวารณาวา  ทานมหาบพิตรผูเจริญท้ังหลาย  เชิญตรัสถาม  
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ปญหาที่ใจของพวกทานปรารถนา   หรือแมของมนุษยโลก   พรอมท้ังเทวโลก 
ปรารถนากะเราเถิด    เพราะเราทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกหนา     ดวยปญญา 
ตนเองแลว    จักแกปญหาท้ังหมดน้ัน     อันอาศัยโลกนี ้    หรอืโลกเบื้องหนา 
แกทานท้ังหลาย  ทั้งหมดโดยส้ินเชิง.  
         เมื่อทานสรภังคดาบสทําโอกาสอยางน้ีแลว      ทาวสักกเทวราชจึงตรัส  
ถามปญหาที่พระองคเตรียมมา. 
         เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน   พระศาสดาจึงตรัสพระคาถา ความวา 
                ลําดับน้ัน   ทาวมฆวาฬสักกเทวราชปุรินททะ 
         ทรงเหน็ประโยชน    ไดตรัสถามปญหาอันเปนปฐม 
         ดังท่ีพระทัยปรารถนาวา 
                บคุคลฆาซ่ึงอะไรสิ     จึงจะไมโศกเศราในกาล  
         ไหน ๆ  ฤๅษีทั้งหลาย      ยอมสรรเสริญการละอะไร 
         บุคคลพึงอดทนคําหยาบ  ที่ใคร ๆในโลกนี้กลาวแลว 
         ขาแตทานโกณฑัญญะ  ขอทานไดโปรดบอกความขอนี ้
         แกโยมเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ยฺจาสิ  ความวา  ในปญหานัน้    สิ่งใด 
เปนขอท่ีทรงปรารถนาดวยใจ  ทาวสักกเทวราชก็ตรัสถามส่ิงน้ัน.  บทวา เอต 
ความวา  ทาวสักกเทวราชตรัสวา  ทานโปรดบอกเนื้อความซ่ึงขาพเจาถามแลว 
แกขาพเจาเถิด.     ทาวสักกเทวราชตรัสถามปญหาสามขอ     ดวยพระคาถา  ๑ 
คาถา. 
         เบื้องหนาแตนั้น   เมื่อพระมหาสัตวพยากรณ  จึงกลาวคาถา  ความวา  
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                บคุคลฆาความโกรธไดแลว  จึงจะไมเศราโศก  
         ในกาลไหน  ๆ    ฤๅษีทั้งหลายยอมสรรเสรญิการละ 
         ความลบหลู   บุคคลควรอดทนคําหยาบท่ีชนท้ังปวง 
         กลาว  สัตบุรุษท้ังหลายกลาวความอดทนนี้  วาสูงสุด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา โกธ  วธิตฺวา  ความวา  บุคคลฆาความ 
โกรธไดแลว.  แทจริง  เมื่อคนเราจะเศราโศก  ยอมเศราโศกเพราะจิตมีปฏิฆะ 
อยางเดียว   เพราะไมมีความโกรธ    ความโศกจะมีมาแตไหน     ดวยเหตุนั้น  
ทานสรภังคดาบสจึงกลาววา  ยอมไมเศราโศกในกาลทุกเม่ือ. บทวา มกฺขปฺป- 
หาน   ความวา    ฤๅษีทั้งหลายสรรเสริญการละเสยีซึ่งความลบหลู    อันมีการ 
ลบหลูคุณท่ีผูอ่ืนทําแลวแกตนเปนลักษณะ      กลาวคือความเปนคนอกตัญู. 
บทวา   สพฺเพส   ความวา    บุคคลควรอดทนคําหยาบคาย    แมของคนทุก 
ประเภท  ทั้งคนชั้นตํ่า   ชัน้กลาง   และชั้นสูง.    บทวา    สนฺโต      ความวา 
โปราณกบัณฑิตท้ังหลายกลาวไวอยางนี้. 
         ทาวสักกเทวราช  ตรัสถามเปนคาถา  ความวา 
                บคุคลอาจจะอดทนถอยคําของคนท้ังสองจําพวก 
         ได  คือคนท่ีเสมอกัน  ๑  คนท่ีประเสริฐกวาตน  ๑   จะ 
         อดทนถอยคําของคนเลวกวาไดอยางไรหนอ    ขาแต 
         ทานโกณฑัญญะ   ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้แก 
         โยมเถิด. 
         ทานสรภังคดาบส  ทูลตอบเปนคาถา  ความวา 
                บคุคลพึงอดทนถอยคําของคนผูประเสริฐกวาได 
         เพราะความกลัว พึงอดทนถอยคําของคนที่เสมอกันได  
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         เพราะการแขงขันเปนเหตุ    สวนผูใดในโลกนี้    พึง 
         อดทนถอยคําของคนที่เลวกวาได  สัตบุรุษท้ังหลาย 
         กลาวความอดทนของผูนั้นวาสูงสุด. 
         คาถาสองคาถา  มีอาทิดังกลาวมาแลวอยางนี้   พึงทราบวาเกี่ยวเนื่องกัน 
ดวยสามารถแหงการถามและการตอบ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา อกฺขาหิ  เม ความวา เมื่อทาวสักกเทวราช 
จะดํารัสถาม  จึงตรัสอยางนี้วา ขาแตทานโกณฑัญญโคตรผูเจริญ   ปญหาสองขอ  
ทานแกดีแลว   ยังไมจับใจของขาพเจาอยูขอเดียว   คือคนเราสามารถจะอดกล้ัน 
ถอยคําของคนที่เลวกวาตนไดอยางไร    ทานโปรดบอกความขอน้ันแกขาพเจา. 
บทวา  เอต   ขนฺตึ    ความวา   การอดทนตอถอยคําของคนท่ีตํ่ากวาโดยชาติ 
และโคตรเปนตนอันใด  โบราณกบัณฑิตท้ังหลายกลาวการอดทนน้ันวา  สูงสุด. 
สวนการอดทนตอถอยคําของคนท่ีสูงกวาดวยชาติเปนตน   เพราะกลัวตอถอยคํา 
ของคนเสมอกัน เพราะเห็นโทษในการแขงดี อันมีการทําใหยิ่งกวาเปนลักษณะ 
นี้หาชื่อวา   อธิวาสนขันตีไม. 
         เมื่อพระมหาสัตวกลาวอยางนี้แลว   ทาวสักกเทวราช   จึงตรัสกะพระ- 
มหาสัตววา  ขาแตทานผูเจริญ  ทีแรกทานพูดวา  คนเราควรอดทนคําหยาบคาย 
ของคนทุกจําพวก  โบราณกบัณฑิตกลาวความอดทนน้ันวา สูงสุดดังน้ี เดี๋ยวน้ี  
กลับพูดวา  ผูใดในโลกนี้   อดทนถอยคําของคนท่ีตํ่ากวาได  ทานกลาวความ 
อดทนของผูนั้นวา  สูงสุดดังน้ี  คําของทานท่ีมีในภายหลัง   ไมสมกับคําพูดที่มี 
ในครั้งกอน.  ลําดับนั้น  พระมหาสัตวจึงกลาวกะทาวสักกะวา  ดูกอนทาวสักกะ 
คําหลังอาตมากลาวดวยสามารถแหงบุคคลผูรูวา  ผูนี้เปนคนเลว   แลวอดกลัน้  
คําหยาบของเขาได    ก็เพราะความท่ีสัตวทั้งหลายเปนผูประเสริฐเปนตน   ใครๆ  
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ไมสามารถจะรูไดเพียงเห็นรูปราง    ฉะน้ันจึงกลาวคําแรกไว    เมื่อจะประกาศ 
ความท่ีสัตวทั้งหลายเปนผูประเสริฐเปนตน    เปนขอรูไดยาก   ดวยอาการเพียง 
เห็นรูปราง  เวนแตการอยูรวมกันของสัตวทั้งหลาย  จึงกลาวคาถา  ความวา 
                ไฉนจึงจะรูจักคนประเสริฐกวา       คนท่ีเสมอกัน 
         หรือคนท่ีเลวกวา   ซึ่งมีสภาพอันอิริยาบถ ๔  ปกปดไว 
         เพราะวา สัตบุรุษท้ังหลาย ยอมเที่ยวไปดวยสภาพของ 
         คนชั่วได   เพราะเหตุนั้นแล    จงึควรอดทนถอยคําของ 
         คนท้ังปวง.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จตุมฏรูป   ไดแก  มีสภาพอันปกปด 
ไวดวยอิริยาบถ  ๔.    บทวา  วิรูปรูเปน  ความวา  สัตบุรุษท้ังหลายผูมีคุณ 
อันสูงสง    ยอมเที่ยวไปโดยรูปแหงบุคคลผูลามกผิดรูปได.    ก็ในความขอนี้ 
ควรแสดงเรื่องของพระมัชฌันติกเถระ. 
         ทาวสักกเทวราชทรงสดับดังนั้นแลว       หมดความเคลือบแคลงสงสัย 
อารธนาวา    ขาแตทานผูเจริญ    ทานโปรดแสดงอานิสงสแหงความอดทนนี้ 
แกพวกขาพเจาเถิด.  ลําดับนั้น    พระมหาสัตวจึงกลาวคาถาแกทาวสักกเทวราช 
ความวา 
                สตับุรุษผูมีความอดทน     พึงไดผลคือความไม 
         กระทบกระทั่ง   เพราะการสงบระงับเวร  เสนาแมมาก 
         พรอมดวยพระราชาเมื่อรบอยู   จะพึงไดผลนั้น     ก็หา 
         มิได  เวรท้ังหลายยอมระงับดวยกําลังแหงขนัติ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอตมตฺถ  ไดแก  ผลกลาวคือความไม 
กระทบกระท่ัง  เพราะยังเวรใหสงบน้ัน.     
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         เมื่อพระมหาสัตวกลาวคุณแหงขันติอยางนี้แลว       พระราชาเหลานั้น 
ทรงพระดําริวา    ทาวสักกเทวราชตรัสถามแตปญหาของตน    จักไมใหโอกาส 
ถามแกพวกเรา.  ลําดับนั้น    ทาวสักกเทวราช  ทรงทราบอัธยาศัยของพระราชา 
เหลาน้ัน   จึงงดปญหาที่พระองคเตรียมมาเสีย ๔ ขอ  เมื่อจะตรัสถามความสงสัย 
ของพระราชาเหลาน้ัน     จึงตรัสคาถา  ความวา 
                ขาพเจาขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน    แตจะ 
         ขอถามปญหาอื่นๆกะทาน ขอเชญิทานกลาวแกปญหา 
         นั้น   โดยมีพระราชา ๔ พระองค คือ พระเจาทัณฑกี  ๑ 
         พระเจานาลิกีระ ๑  พระเจาอัชชุนะ ๑  พระเจากลาพุ 
         ๑     ขอทานไดไปรดบอกคติของพระราชาเหลาน้ัน   ผูม ี 
         บาปกรรมอันหนัก   พระราชาทัง้  ๔  องคนัน้เบียดเบียน 
         พระฤๅษีทั้งหลาย  พากันบังเกิด ณ ที่ไหน ? 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อนโุมทยิมานา   ความวา   ขาพเจา 
อนุโมทนาคําสุภาษิตน้ีของทาน     กลาวคือการวิสัชนาปญหา  ๓  ขอท่ีขาพเจา 
ถามแลว.    บทวา  ยถา  อหู  ความวา  พระราชาทัง้  ๔  ไดมีแลว    (โดย 
ประการใด).  บทวา  กลาพุ  จ  ไดแก  พระเจากลาพุ ๑.  บทวา  อถชฺชุโน 
ไดแก  พร ะเจาอัชชุนะ ๑. 
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตว     เมื่อจะวิสัชนาปญหาของทาวสักกเทวราช 
ไดกลาวคาถา ๕ คาถา  ความวา 
                กพ็ระเจาทัณฑกี   ไดเรี่ยรายโทษลงในทานกีส- 
         วัจฉดาบสแลว   เปนผูขาดสูญมูลราก   พรอมท้ังอาณา 
         ประชาราษฎร   พรอมท้ังรัฐมณฑล   หมกไหมอยูใน  
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         นรกชือ่กุกกุละ  ถานเพลิงอันปราศจากเปลว  ยอมตก 
         ตองกายของพระราชานั้น. 
                พระเจานาลิกีระพระองคใด ไดเบียดเบียนบรรพ- 
         ชิตทั้งหลาย   ผูสํารวมแลว   ผูกลาวธรรม   สงบระงับ 
         ไมประทุษรายใคร  สุนัขท้ังหลายในโลกหนา  ยอมรุม 
         กันกัดกินพระเจานาลิกีระนั้น    ผูด้ินรนอยู. 
                อนึ่ง  พระเจาอัชชุนะ   เปนผูมีพระเศียรหอยลง 
         เบื้องตํ่า     มีพระบาทชี้ขึ้นเบื้องสูง    ลงในสัตติสูนรก  
         เพราะเบียดเบียนอังคีรสฤๅษีผูโคดม  ผูมีความอดทน 
         มีตบะ  ประพฤติพรหมจรรยมานาน. 
                พระราชาทรงพระนามวา   กลาพุ   พระองคใด  
         ไดเชือดเฉือนพระฤๅษีชื่อขันติวาที   ผูสงบระงับ   ไม 
         ประทษุรายใหเปนทอนๆ พระราชาพระนามวา กลาพุ 
         พระองคนั้น    ไดบงัเกิดหมกไหมอยูในอเวจนีรก   อัน 
         รอนใหญ  มีเวทนาเผ็ดรอนนากลัว. 
                บณัฑิตไดฟงนรกเหลาน้ี   และนรกเหลาอื่น  อัน 
         ชั่วชากวาน้ี   ในท่ีนีแ้ลว   ควรประพฤติธรรมในสมณ- 
         พราหมณทั้งหลาย    ผูกระทําอยางน้ียอมเขาถึงแดน- 
         สวรรค. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    กีส  ความวา  สรีระของทานดาบสชื่อกีสะ 
เพราะเปนผูมีเนื้อและเลือดนอย. บทวา อวกฺรีย  ความวา พระเจาทัณฑกีราช 
เรี่ยราย  คือลอยกลีโทษลงในสรีระของทานกีสดาบส    ดวยการถมเขฬะ   และ  
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ทิ้งไมสีฟนใหตกลงไป.  บทวา  อุจฺฉนิฺนมูโล  แปลวา  เปนผูขาดสูญมูลราก. 
บทวา  สชโน  แปลวา  พรอมดวยบริษัท.  บทวา  กกฺุกุลนาเม  นริยมฺห ิ
ความวาหมกไหมอยูในนรกเถารึง อันต้ังอยูในที่ประมาณสามรอยโยชนตลอดกัป. 
         บทวา   ผุลฺลิงฺคา   ไดแก   ถานเพลิงอันปราศจากเปลว.   ไดยินวา 
เมื่อพระเจาทัณฑกีราชน้ันจมลงในกุกกุลนรกอันรอนน้ัน   เถารึงยอมเขาไปทาง 
ทวารท้ังเกา   ถานเพลิงกอนโต ๆ ตกลงบนศีรษะ    ในกาลเมื่อถานเพลิงตกลง 
บนศีรษะของพระราชานั้น       สรีระทั้งส้ินลุกโพลงเหมือนตนไมติดเพลิงฉะนั้น 
ทุกขเวทนามีกําลัง  ยอมเปนไป  พระราชานั้น   เมือ่ไมสามารถจะอดกลั้นได  ก ็
รองเอ็ดอึงไป.  ทานสรภังคศาสดาแยกแผนดินออก  แสดงใหเห็นพระราชา ซึ่ง 
หมกไหมอยูในกุกกุลนรกนั้นอยางนั้น  มหาชนกถ็ึงความสะดุงกลัว  พระมหาสัตว 
รูวามหาชนกลัวยิ่งนัก   จึงบันดาลใหนรกน้ันอันตรธานไป. 
         บทวา   ธมมฺ ภณนฺเต  ความวา ผูกลาวธรรมคือกุศลกรรมบถ  ๑๐. 
บทวา สมเณ ไดแก ทานผูลอยบาปแลว. บทวา อทูสเก  ไดแก ผูไรความผิด. 
บทวา    นาลกิีร    ไดแก    พระราชาผูมีพระนามอยางนี้.    บทวา    ปรตฺถ 
ความวา    ผูบังเกิดแลวในปรโลก  คือ  นรก.   บทวา   สงฺคมมฺ   ความวา 
สุนัขทั้งหลายตัวใหญ ๆ มาจากทางโนน   ทางนี้   ประชุมกัน   กัดกินพระเจา- 
นาลิกีรราชน้ัน. 
         ไดยินวา  เมื่อพระราชาพระนามวา นาลิกีรราช เสวยราชสมบัติอยูใน 
ทันตปุรนคร  ในกาลิงครฐันั้น  พระมหาดาบสองคหน่ึงแวดลอมดวยดาบสหา 
รอยมาจากปาหิมพานต  พักอยูในพระราชอุทยาน  แสดงธรรมแกมหาชน. พวก 
อํามาตยกราบทูลพระราชาวา ดาบสผูมีธรรม  อยูในพระราชอุทยาน ก็พระราชา 
เปนผูไมต้ังอยูในธรรม    ครองราชยโดยอธรรม.    เมื่ออํามาตยทั้งหลายพากัน  
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สรรเสริญพระดาบส    ทาวเธอจึงทรงพระดําริวา    แมเราก็จักฟงธรรม   แลว 
เสด็จไปยังพระราชอุทยาน    ทรงไหวพระดาบสแลวประทับนั่งอยู.  พระดาบส 
เมื่อจะทําปฏิสันฐานกับพระราชา  จึงกราบทูลวา  ขอถวายพระพร มหาบพิตร 
พระองคทรงครองราชยโดยธรรมหรอื  ไมทรงเบียดเบียนมหาชนดอกหรือ ? 
พระราชาทรงกริ้วถอยคําของพระดาบส  ทรงดําริวา  ตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี 
ชะรอยชฎิลโกงน้ีจะกลาวแตโทษของเราเทาน้ัน       ในสํานักของทวยนาคร 
ชางเถิด  เราจักทําใหสาสม  แลวตรสันิมนตวา  พรุงน้ี   นิมนตพวกทานมายัง 
ประตูวังของขาพเจาดังน้ีแลว  ในวันรุงข้ึน จึงตรัสสั่งใหเอาคูถเกา ๆ บรรจุตุม 
จนเต็ม เมื่อพวกดาบสมาแลว  ตรัสสัง่ใหเอาคูถใสภิกขาภาชนะของดาบสเหลาน้ัน  
จนเต็ม ใหปดพระทวารเสีย  แลวตรัสสั่งใหคนถือสาก และทอนเหล็กทุบศีรษะ 
ของพระฤๅษีทั้งหลาย   ใหจับชฎาลากมาใหสุนัขกัดกิน  จึงเขาไปสูแผนดินซึ่ง 
แยกออก ณ ที่นั้น  บังเกิดในสุนขมหานรก.  สรีระของพระราชาในนรกน้ัน  
ไดมีสามคาวุต.    ลําดับนั้น      สุนัขทัง้หลายตัวโต  ๆ    ขนาดเทาชางอยางใหญ 
มีวรรณะ  ๕ ประการ ติดตามกัดพระราชาน้ัน สลัดใหลมลง ณ แผนดินเหล็ก 
อันลุกโพลง  ประมาณเกาโยชน แลวท้ิงเอา ๆ จนเต็มปาก   เค้ียวกินพระราชา 
ซึ่งด้ินรนอยู.    พระมหาสัตวแยกแผนดินออกเปนสองภาค    แลวแสดงใหเห็น 
นรกน้ัน   รูวามหาชนหวาดกลัว  จึงบันดาลใหอันตรธานไป. 
         บทวา  อถชฺชุโน  ไดแก  พระราชาทรงพระนามวา  สหัสสพาหุ. 
บทวา   องฺคีรส  ไดแก   ทานอังคีรสผูมีชื่ออยางนี้   เพราะเปลงรัศมีออกจาก 
อวัยวะ.    บทวา    เหยิตฺวา    ความวา    พระราชาอัชชุนะเบียดเบียนทาน 
อังคีรส  คือเอาเกาทัณฑอันอาบยาพิษ  ยิงใหถึงความตาย.  ไดยินวา  พระเจา 
อัชชุนะนั้น   เมื่อเสวยราชยในเกกราชธานี  เขตมหิสกรัฐ    เสด็จไปลาเนื้อ  
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ครั้นฆาเนื้อไดแลว  กช็อบประพฤติเสวยเนื้อสุกในถานเพลิง  วันหน่ึง พระองค 
ทรงทําซุมดักในสถานที่เน้ือจะมา    ประทับยืนแลดูเนื้อท้ังหลายอยู    คราวนั้น 
ทานอังคีรสดาบส  ข้ึนอยูบนตนหมากเมาตนหน่ึงใกล ๆ  พระราชานั้น    กาํลัง 
เก็บผลไมอยู    ปลอยกิ่งท่ีเก็บผลแลวลงไป.    เพราะเสียงกิ่งไมที่ทานปลอยไป 
ฝูงเนื้อท่ีมาถึงสถานท่ีนั้นแลว   จึงหนีไป.  พระราชาทรงกริ้ว เอาลูกศรมียาพิษ 
ยิงพระดาบส.  พระดาบสตกกลิ้งลงมา  ศีรษะกระแตกตอตะเคียน ทํากาลกิรยิา 
ลงที่ปลายหลาวแหลมนั่นเอง.  ทันใดน้ัน  พระราชาก็เขาไปสูแผนดิน  ซึง่แยก 
ออกเปนสองภาค บังเกิดในสัตติสูลนรก.  สรรีะไดมีประมาณ ๓ คาวุต  นาย 
นิรยบาลในนรกนั้น     ทบุตีดวยอาวุธอันลุกโพลง    บังคับใหข้ึนภูเขาเหล็กอัน 
ลุกโพลง.     ในเวลาท่ีพระราชานั้นสถิตเหนือยอดบรรพต     ลมยอมประหาร. 
พระราชาก็พลัดตกลงดวยลมพัด.  ขณะนั้น  หลาวเหล็กอันลุกโพลง ขนาดลําตาล. 
อยางใหญผุดข้ึนภายใตแผนดินเหล็กอันลุกโพลงหนาเกาโยชน.    พระราชานั้น 
เอาศีรษะกระแทกยอดปลายหลาวน่ันเอง    แลวถูกหลาวเสียบตรึงไว   ขณะนั้น 
แผนดินก็ลุกโพลง หลาวก็ลุกโพลง สรีระของพระราชาน้ันก็ลกุโพลง พระราชา 
รองเอ็ดอึง  ถูกเผาไหมอยูในนรกนั้น   พระมหาสัตวบันดาลใหแผนดินแยกออก 
เปนสองภาค    แลวชี้ใหเห็นนรกนั้น    รูวามหาชนหวาดกลัว    จึงบันดาลให 
อันตรธานไป. 
         บทวา  ขณฺฑโส ความวา พระเจากลาพุไดใหเชือดเฉือนมือเทาท้ัง ๔ 
หูและจมูกของขันติวาทีดาบส ทําใหเปนชิ้นนอยชิ้นใหญ. บทวา อทูสก  ไดแก 
ผูหาความผิดมิได.  พระเจากลาพุ  ครั้นใหเชือดเฉือนอยางนั้นแลว    ตรัสสั่งให 
เฆ่ียนดวยหวายเสนควบสําหรับประหารพันที   ใหจับชฎาดาบสครามาใหนอนคู 
แลวเอาพระปราษณีประหารที่หลัง ทําใหถึงทุกขเวทนาใหญ. บทวา กลาพุวีจึ   
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ความวา   พระเจากลาพุนั้นก็เขาถึงอเวจีนรก.   บทวา    กฏก   ความวา  เขาถึง 
นรกอันมีเวทนากลา   เห็นปานน้ี  ถูกเผาไหมอยูในระหวางเปลวไฟท้ัง ๖. อน่ึง 
เรื่องของพระเจากลาพุ   โดยพิสดาร    ขาพเจาไดกลาวไวแลวในขันติวาทีชาดก 
นั่นเอง. 
         บทวา   อฺานิ  ปาปฏตรานิ  เจตฺถ  ความวา  กุลบุตรผูเปน 
บัณฑิต  ฟง  (นรกเหลาน้ัน)  และนรกอ่ืนอันหยาบชากวานรกเหลาน้ี.   บทวา 
ธมฺมฺจเร  ความวา    ดกูอนทาวสักกเทวราช    กุลบุตรผูเปนบัณฑิตรูชัดวา 
นรกท้ัง ๔  เหลาน้ี  และพระราชา  ๔   องคเหลาน้ี   บังเกิดในนรกท้ังส้ินเทาน้ี  
ก็หามิได    ที่แทแมนรกแมอ่ืน     และพระราชาแมอ่ืน    ก็บังเกิดแลวในนรก 
เหมือนกัน   ดังน้ีแลว   พึงประพฤติธรรมในสมณพราหมณ   คือถวายจตุปจจัย 
จัดการรักษาปองกันโดยชอบธรรม. 
         เมื่อพระมหาสัตว     แสดงสถานท่ีบังเกิดของพระราชาทั้งสี่อยางนี้แลว 
พระราชาทั้ง ๓ พระองค  ก็สิ้นความสงสัย. ตอแตนั้น  ทาวสักกเทวราช  เมือ่จะ 
ตรัสถามปญหาที่เหลือ  ๔  ขอตอไป  จึงตรัสคาถา  ความวา 
                ขาพเจาขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน   ขอ- 
         ถามปญหาขออื่นกะทาน   ขอเชญิทานกลาวแกปญหา 
         นั้นดวย. 
                บณัฑิตเรียกคนเชนไรวามีศีล   เรียกคนเชนไร 
         วามีปญญา เรียกคนเชนไรวาสัตบุรุษ สริิยอมไมละคน 
         เชนไรหนอ ? 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กตวิธ   โน  สริิ  โน  ชหาติ ความวา 
สิริ  อันบุคคลไดแลวยอมไมละบุรุษเชนไรกัน  ?  
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ลําดับนั้น    พระมหาสัตว    เมื่อจะวิสัชนาปญหาของทาวสักกเทวราช 
ไดกลาวคาถา ๔  คาถา  ความวา 
                บคุคลใดในโลกน้ี  เปนผูสํารวมดวยกาย   วาจา 
         และใจ   ไมทําบาปกรรมอะไร  ๆ  ไมพูดพลอย  ๆ 
         เพราะเหตุแหงตน  บัณฑิตเรียกบุคคลเชนนั้นวาเปนผู   
         มีศีล. 
                บคุคลใด   คิดปญหาอันลึกซึ้งไดดวยใจ  ไมทํา 
         กรรมอนัหยาบชา อนัหาประโยชนมิได ไมปดทางแหง 
         ประโยชน  อันมาถึงตามกาล บณัฑิตเรียกบคุคลเชนนั้น 
         วามีปญญา. 
                บคุคลใดแล   เปนผูมีความกตัญูกตเวที  มีปญญา 
         มีกัลยาณมิตร  และมีความภักดีมั่นคง    ชวยทํากิจของ 
         มิตรผูตกยาก  โดยเต็มใจ   บณัฑิตเรียกบุคคลเชนนั้นวา 
         สัตบุรษุ. 
                บคุคลใดประกอบดวยคุณสมบัติทั้งปวงเหลาน้ี 
         คือเปนผูมีศรัทธา  ออนโยน  แจกทานดวยดี   รูความ 
         ประสงค   สริิยอมไมละบุคคลเชนนั้น      ผูสงเคราะห 
         มีวาจาออนหวาน  สละสลวย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา     กาเยน    เปนตน    ทานกลาวไวดวย 
สามารถแหงความสุจริต   ทางไตรทวาร.  บทวา  น  อตฺตเหตุ  นี้   เปนหัวขอ 
แหงเทศนาเทาน้ัน.   อธิบายวา   ไมพูดเหลาะแหละ  เพราะเหตุแหงตน  เพราะ 
เหตุแหงผูอ่ืน   เพราะเหตุแหงทรัพย    เพราะเหตุแหงยศ    เพราะเหตุแหงลาภ  
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หรือเพราะเหตุมุงอามิส.    ถึงเนื้อความน้ี    จะสําเร็จดวยบทน้ีวา   สํารวมดวย 
วาจาดังน้ี  ก็จริง  ถึงอยางนั้น   เพ่ือแสดงเนื้อความใหหนัก  ควรทราบวาทาน 
กลาวอยางนี้อีกวา  ก็ความชั่วที่จะชื่อวา  คนผูมักพูดเท็จไมทําไมมี. 
         บทวา  คมฺภีรปฺห  ความวา  (บุคคลใดคิดคน)   ปญหาอันลึกซ้ึง 
ลี้ลับ   กําบัง  ทั้งโดยอรรถและบาลี  เชนเดียวกับปญหาที่มา  ในสัตตุภัสตชาดก 
สัมภวชาดก   และอุมมังคชาดก.  บทวา  มนสา   วจิินฺตย  ความวา  บุคคล 
ใด  คิดคนไดดวยใจ  แทงตลอดเน้ือความ    สามารถเพ่ือจะกลาวแก  กระทาํ 
ใหปรากฏดุจยังพระจันทร  พระอาทิตยใหต้ังข้ึนต้ังพันดวง.  บทวา นจฺจาหิต 
ความวา    และบุคคลใดไมกระทํากรรม     อันไมเปนประโยชนเกื้อกูลยิ่ง  คือ 
ลวงเลยประโยชน  หยาบชา   เผ็ดรอน   สาหัส  อนึ่ง  เพ่ือจะยังเนื้อความน้ีให 
แจมแจง   ควรกลาวภูริปญหาวา 
                บณัฑิตท้ังหลายยอมไมสรางบาปกรรม    เพราะ 
         เหตุแหงความสุขของตน   สัตบรุุษท้ังหลายแมอันทุกข   
         ถูกตอง   พลั้งพลาดลง   ยอมไมละธรรม   เพราะความ 
         รักและความชัง. 
         บทวา   กาลคต  ความวา   บุคคลใดเมื่อยังทานเปนตนเหลาน้ีใหถึง 
พรอม  ดวยคิดวา  กาลน้ีเปนกาลควรใหทาน  เปนกาลที่จะรักษาศีล  เปนกาล 
เขาจําอุโบสถ  เปนกาลต้ังม่ันในสรณะ  เปนการกระทําบรรพชา   เปนกาลบํา- 
เพ็ญสมณธรรม    เปนวาระที่ควรบําเพ็ญวิปสสนา   ชื่อวายอมไมริดรอน  คือ 
ไมยังทางแหงประโยชน  อันมาถึงโดยกาลใหเสื่อมไป. บทวา ตถาวิธ  ความวา 
ดูกอนทาวสักกะ  พระสพัพัญูพุทธะก็ดี  พระปจเจกพุทธะก็ดี   พระมหาสัตว 
ก็ดี   เมื่อจะกลาวถึงคนมีปญญา  ยอมกลาวถึงบุคคลเห็นปานน้ี.  
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         ในบทวา  โย  เว  นัน้   มีอธิบายดังน้ี   บุคคลใดรูจักคุณ  อันผูอ่ืน 
ทําแลวแกตน  ชื่อวาเปนผูกตัญู  อนึ่ง   ครั้นรูอยางนี้แลว   ทําการตอบแทน 
คุณของเขาที่ไดทําคุณไวแกตน ชื่อวาเปนผูกตเวที. บทวา ทุกฺขิตสฺส ความวา 
บุคคลใดยกความทุกขแหงสหายของตน     ผูถึงทุกขข้ึนไวในตน  ชวยทําใหกิจ 
อันเกิดข้ึนแกสหายน้ัน   ดวยมือของตนโดยเคารพ   พระพุทธเจาเปนตน    ยอม 
กลาวบุคคลน้ัน  ผูเห็นปานน้ี  วาเปนสัตบุรุษ  อีกอยางหน่ึง  ธรรมดาสัตบุรุษ 
ทั้งหลาย  ยอมเปนผูมีความกตัญู  กตเวที   เพราะฉะนั้น   ควรกลาวถึงชาดก 
เชน  สตปตชาดก  จุลลหังสชาดก  และมหาหังสชาดกเปนตน. 
         บทวา  เอเตหิ  สพฺเพหิ  ความวา  ดูกอนทาวสักกเทวราช  บุคคล 
ใดเขาถึงดวยคุณสมบัติ  มีศีลเปนตน   ดังท่ีกลาวแลวในหนหลัง เหลาน้ีทั้งหมด. 
บทวา   สทฺโธ   ความวา   ประกอบดวยโอกัปปนสทัธา  (ศรัทธา   คือความ 
เชื่อม่ัน).   บทวา   มุท ุ  ไดแก  เปนผูมีปกติพูดจานารัก.  บทวา   สวิภาคี 
ความวา ชื่อวาเปนผูจําแนกแจกทานดวยดี  เพราะความเปนผูยินดียิ่ง  ในการ 
จําแนกศีล  จําแนกทาน  ชื่อวา  วทัญู  ผูรูถอยคํา  เพราะสามารถรูถอยคําของ 
ยาจก   แลวจึงให.  บทวา   สงฺคาหก  ความวา   ชื่อวาผูสงเคราะห  เพราะ 
สงเคราะหชนนั้น    ๆ   ดวยสังคหวัตถุ   ๔.   ชื่อวา   มีวาจาสละสลวย   เพราะ 
กลาวถอยคําไพเราะ.    ชือ่วา    มีวาจาออนหวาน   เพราะมีถอยคําเกลี้ยงเกลา. 
บทวา     ตถาวิธ  โน  ความวา  สิริ   กลาวคือ  ยศและลาภอันเลิศที่ไดแลว 
ยอมไมละบุคคลเชนนั้น    คือ  สิริของบุคคลน้ัน    ยอมไมพินาศไป. 
         พระมหาสัตวเจา  วิสัชนาปญหา  ๔  ขอ    ดจุยังพระจันทรอันเต็มดวง 
ใหต้ังข้ึนบนพ้ืนทองฟาฉะนั้น    ดวยประการฉะน้ี  ถัดจากน้ันไป   เปนปจุฉา 
และวิสัชนาปญหาที่เหลือ  ทาวสักกเทวราช  ตรัสคาถา  ความวา  
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                ขาพเจาขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถาม 
         ปญหาขออื่นกะทาน    ขอเชิญทานกลาวแกปญหานั้น 
         ดวย  นักปราชญยอมกลาวศีล   สิริ   ธรรมของสัตบุรุษ 
         และปญญาวา  ขอไหนประเสริฐกวากัน  ? 
พระมหาสัตว  ทูลวา                          
                แทจริง    ทานผูฉลาดท้ังหลาย    ยอมกลาววา 
         ปญญาน่ันแหละประเสริฐสุด   ดุจพระจันทรประเสริฐ 
         กวาดวงดาวท้ังหลายฉะนั้น   ศีล  สิร ิ  และธรรมของ 
         สัตบุรษุ  ยอมเปนไปตามบุคคลผูมีปญญา. 
ทาวสักกะตรัสถามวา 
                ขาพเจาขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน    ขอ 
         ถามปญหาขออื่นกะทาน  ขอเชญิทานกลาวปญหานั้น  
         บุคคลในโลกน้ีทําอยางไร ทําดวยอุบายอยางไร  ประ- 
         พฤติอะไร  เสพอะไร  จึงจะไดปญญา  ขอทานไดโปรด 
         บอกปฏิปทา แหงปญญา ณ  บัดนี้วา นรชนทําอยางไร 
         จึงจะเปนผูมีปญญา. 
ทานสรภังคศาสดา  ทูลวา 
                บคุคลควรคบหาทานผูรูทั้งหลาย   ละเอียดลออ 
         เปนพหูสูต  ควรเปนนักเรียน  นักสอบถาม   พึงต้ังใจ 
         ฟงคําสุภาษิตโดยเคารพ  นรชนทําอยางน้ี  จึงจะเปนผู 
         มีปญญา. 
                ผูมีปญญาน้ัน   ยอมพิจารณาเห็นกามคุณท้ังหลาย    
         โดยความเปนของไมเท่ียง    โดยความเปนทุกข     และ  
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                โดยความเปนโรค  ผูเห็นแจงอยางน้ี  ยอมละความพอ 
         ใจในกามท้ังหลาย อันเปนทุกข มีภัยใหญหลวงเสียได. 
                ผูนั้น     ปราศจากราคะแลว   กําจัดโทสะได   พึง 
         เจริญเมตตาจิต อันหาประมาณมิได งดอาชญาในสัตว 
         ทุกจําพวกแลว  ไมถูกนินทา  ยอมเขาถึงพรหมสถาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สีล  ไดแก   อาจารศีล.  บทวา    สิร ิ
ไดแก   อิสรยิยศ.   บทวา   สตฺจ   ธมฺม  ไดแก   สัปปุริสธรรม.   บทวา 
ปฺญ  ความวา ทาวสักกะตรัสถามวา ทานผูฉลาดท้ังหลาย ยอมกลาวถึงบรรดา 
ธรรม  ๔ ประการเหลาน้ี  อยางนี้วา  อยางไหนประเสริฐกวากัน  ?  
         บทวา  ปฺา  ห ิ ความวา   พระมหาสัตวทูลวา   ดูกอนทาวสักกะ 
ในธรรม ๔ อยางเหลาน้ี  ชื่อวาปญญาน้ีนั้น   คนฉลาดท้ังหลายเชนพระพุทธเจา 
เปนตน     กลาววาประเสริฐสุด      เหมือนดวงดาวแวดลอมดวงจันทร    ดวง 
จันทรนั่นแหละสูงสุดกวาดวงดาวเหลาน้ัน    ฉันใด  ธรรมแมทั้ง  ๓  เหลาน้ีคือ 
ศีล สิร ิและธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย ก็ฉันนั้น. บทวา  อนฺวายกา ปฺวโต 
ภวนฺติ  ความวา  ยอมเปนไปตามบุคคลผูมีปญญาเทาน้ัน   คือเปนบริวารของ 
ปญญาน่ันเอง. 
         คําวา   กถกโร  เปนตน   เปนไวพจนของกันและกันเทาน้ัน.  บทวา 
กถกโร  ความวา    ทาวสกักะตรัสถามวา    บุคคลกระทําอยูซึ่งกรรมอะไร 
ประพฤติอะไร  เสพคือคบหา  ซึ่งกรรมอะไร  ยอมไดซึ่งปญญาในโลกน้ีทีเดยีว 
ทานโปรดบอกปฏิปทาแหงปญญาอยางเดียว    ขาพเจาใครจะรู  สัตวผูตองตาย 
เปนสภาพ  ทําอยางไร  จึงจะเปนผูชื่อวา  มีปญญา. 
         บทวา   วุฑฺเฒ  ไดแก  บัณฑิต   ผูถึงซ่ึงความเจริญดวยความรู.  บทวา 
นิปุเณ   ความวา  ผูสามารถรูเหตุการณอันสุขุม.   บทวา  เอวกโร  ความวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 627 

ทานสรภังคศาสดาตอบวา   บุคคลใด   สมาคม   คบหา   นั่งใกลซึ่งบุคคลผูมี 
ประการดังกลาวมาแลวอยางนี้ ยอมเลาเรียนบาลี  สอบถามอรรถาธิบายเนือง ๆ 
เง่ียโสตลงสดับคําสุภาษิตโดยเคารพ    ดุจบุคคลจารึกรอยลงบนแผนหิน  หรือ 
ดุจเอาตุมทองรองรับมันเหลวของราชสีห   ฉะน้ัน     บุคคลผูกระทําอยางนี้   นี ้ 
ยอมเปนผูมีปญญา     พระมหาสัตวกลาวปฏิปทาแหงปญญาอยางนี้    คลายกับ 
ยังพระอาทิตยใหอุทัยข้ึน  จากปราจีนโลกธาตุ  เมือ่จะกลาวคุณของปญญาน้ันใน 
บัดนี้   จึงกลาวคําเปนตนวา  บุคคลผูมีปญญานั้น   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   กามคุเณ  ความวา บุคคลผูมีปญญาน้ัน 
ยอมเห็น  คือพิจารณาสวนแหงกามท้ังหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง  เพราะ 
อรรถวา    มแีลวเหมือนไมมี    โดยความเปนทุกข    เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข 
ทั้งในปจจุบัน    และสัมปรายิกภพ โดยความเปนโรค   เพราะความมีพรอมแหง 
โรค คือทุกข  เกาสิบแปดประการ อาศัยกามเกิดข้ึน. บทวา   โส  เอววิปสฺสิ 
ความวา   เมื่อบุคคลเล็งเห็นความไมเที่ยงเปนตน     ของกามท้ังหลาย   โดยเหตุ 
เหลาน้ี  รูชัดวา   ที่สุดแหงทุกขอันอาศัยกามเกิดข้ึนไมมี  การละกามอยางเดียว 
เทาน้ันเปนสุข    แลวยอมละเสียไดซึ่งความพอใจ    ในกามอันเปนทุกข   เปน 
ภัยใหญ. 
         บทวา   ส   วีตราโค  ความวา  ดูกอนทาวสักกะ  บุคคลน้ันปราศจาก 
ราคะอยางนี้   กําจัดซึ่งโทษอันเกิดข้ึน ดวยอํานาจอาฆาฏวัตถุ  เกาประการเปน 
สภาพแลว  พึงเจริญเมตตาจิต  ครั้นเจริญเมตตาจิต  ชื่อวาไมมีประมาณเพราะ 
มีสัตวหาประมาณมิไดเปนอารมณแลว    เปนผูมีฌานไมเสื่อม  ใคร ๆ  จะตํา 
หนิไมได  ยอมบังเกิดในพรหมโลก.  
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         เมื่อพระมหาสัตวกลาวโทษแหงกามท้ังหลายอยูอยางนี้     พระราชาแม 
ทั้ง   ๓ องคเหลาน้ัน    พรอมดวยพลนิกาย  ตางละความกําหนัดยินดี  ในเบญจ 
กามคุณไดดวยตทังคปหาน.    พระมหาสัตวรูดังนั้นแลว     จึงกลาวคาถาดวย 
สามารถแหงความราเริงของชนเหลาน้ันวา 
                การเสด็จมาของมหาบพิตร    ผูมีพระนามวา 
         อัฏฐกะ  ภมีรถะ  และกาลิงคราช  ผูมีพระเดชานุภาพ 
         ฟุงเฟองไป  เปนการมาอยางมหทิธิฤทธิ์  ทุก ๆ พระ 
         องคทรงละกามราคะไดแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มหทิฺธิย  ความวา  การมาอันมีมหิทธิ- 
ฤทธิ์  คือกวางขวางรุงเรืองใหญ. บทวา  ตวมฏกา   ความวา  ของพระองค 
ผูมีพระนามวาอัฏฐกะ.  บทวา  ปหีโน  ความวา  กามราคะ  อันทุกพระองค 
ทรงละไดแลว   ดวยตทังคปหาน. 
         พระราชาทั้งหลาย  ทรงสดับถอยคําน้ันแลว   เมื่อจะทรงชมเชย  พระ 
มหาสัตวเจา   จึงพากันตรัสคาถา  ความวา 
                ทานเปนผูรูจิตผูอื่น     ขอนัน้ก็เปนอยางน้ันแหละ 
         ขาพเจาทุกคนละกามราคะไดแลว ขอทานจงใหโอกาส 
         เพ่ือความอนุเคราะห   ตามท่ีขาพเจาท้ังหลาย   จะรูถึง 
         คติของทานได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อนคฺุคหาย  ความวา พระราชาทั้งหลาย 
พากันตรัสวา    ทานโปรดกระทําโอกาสเพื่อประโยชน      แกการบรรพชาของ 
พวกขาพเจา    อยางที่พวกขาพเจาบวชแลวจะพึงตรัสรู    คือบรรลุความสําเร็จ 
ตามคติของทาน  ไดแกพึงแทงตลอดได  ซึ่งคุณอันทานแทงตลอดแลว.  
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         ลําดับนั้น   เมื่อพระมหาสัตวจะกระทําโอกาสแกพระราชาเหลานั้น   จึง 
กลาวคาถาตอไปความวา 
                อาตมาใหโอกาสเพ่ือความอนุเคราะห      เพราะ 
         มหาบพิตรท้ังหลาย  ละกามราคะไดอยางน้ันแลว  จง 
         ยังกายใหซาบซาน     ดวยปติอันไพบูลย       ตามท่ี 
         มหาบพิตรท้ังหลายจะทรงทราบ  ถึงคติของอาตมา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ผราถ   กาย ความวา  ยังกายใหซาบซาน 
ดวยปติอันเกิดแตฌานอันไพบูลย. 
         พระราชาเหลาน้ัน   ทรงสดับเชนนั้น   เมื่อจะทรงยอมรับ   จึงตรัสคาถา 
ความวา 
                 ขาแตทานผูมีปญญาดังแผนดิน  ขาพเจาท้ังหลาย 
         จักทําตามคําส่ังสอนท่ีทานกลาวทุกอยาง         ขาพเจา 
         ทั้งหลายจะยังกายใหซาบซานดวยปติอันไพบูลย    ตาม 
         ที่ขาพเจาท้ังหลายจะรูถึงคติของทาน. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวจึงใหบรรพชาแกพระราชาเหลาน้ันพรอมท้ัง  
พลนิกาย  เมือ่จะสงหมูฤาษีไป  จึงกลาวคาถา  ความวา 
                ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย   ฤาษีทั้งหลายผูมีคุณ  
         ความดี ทําการบูชาน้ี   แกกีสวัจฉดาบสแลว   จงพากัน 
         ไปยังท่ีอยูของตน ๆ เถิด       ทานท้ังหลายจงเปนผูยินดี  
         ในณาน   มีจิตต้ังมัน่ทุกเมื่อเถิด   ความยินดีนี้    เปน 
         คุณชาติประเสริฐสุดของบรรพชิต.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา คจฺฉนฺตุ ความวา พระมหาสัตวกลาววา 
ทานท้ังหลายจงไปยังสถานท่ีอยูเปนตนของตน ๆ เถิด. 
         พระฤาษีทั้งหลายรับคําของพระมหาสัตวแลว  ตางนมัสการลา  ลอยข้ึน 
สูอากาศ  กลบัไปยังสถานที่อยูของตน ๆ.    ฝายทาวสักกเทวราช  เสด็จลุกข้ึน 
จากอาสนะ    ทําการชมเชยพระมหาสัตวเจา    ประคองอัญชลี   นมัสการพระ- 
มหาสัตวดุจนอบนอมอยูซึ่งพระอาทิตย  พรอมดวยเทพบริษัทเสด็จหลีกไป. 
พระศาสดาทรงทราบเน้ือความน้ันแลว      ไดตรสัพระคาถาเหลาน้ี  
ความวา 
                ชนเหลาน้ัน     ไดฟงคาถาอันประกอบดวย 
         ประโยชนอยางย่ิง  ที่ฤาษีผูเปนบัณฑิตกลาวดีแลว 
         เกิดปติโสมนัส พากันอนุโมทนาอยู เทวดาทั้งหลาย 
         ผูมียศ  ตางก็พากันกลับไปสูเทพบุรี. 
                คาถาเหลาน้ี  มอีรรถพยัญชนะดี  อันฤาษีผูเปน 
         บัณฑติกลาวดีแลว  คนใดคนหนึ่งฟงคาถาเหลาน้ี  ให 
         มีประโยชน  พึงไดคุณพิเศษท้ังเบื้องตนและเบื้องปลาย 
         ครั้นแลวพึงบรรลถึุงสถานท่ี  อันมัจจุราชมองไมเห็น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปรมฺตถสฺหิตา ความวา  คาถาเหลาน้ี  
ชื่อวาอาศัยซึ่งพระนิพพาน เพราะแสดงถึงความไมเที่ยงเปนตน. พระบรมศาสดา 
เมื่อทรงสรรเสริญคําสุภาษิต    อันใหซึ่งพระนิพพาน    ของทานสรภังคศาสดา 
จึงตรัสคําเปนตนวา  อิมา  (คาถาเหลาน้ี)  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อตฺถวตี   ความวา  คาถาเหลาน้ี  ชื่อวา 
อาศัยประโยชนอยางยิ่ง เพราะอรรถวาใหซึ่งพระนิพพาน. บทวา สุพฺยฺชนา  
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แปลวา   มีพยัญชนะบริสทุธิ์.    บทวา   สุภาสิตา   ความวา   อันฤาษีผูเปน 
บัณฑิตกลาวทําใหนาฟงดวยดี คือกลาวไวดีแลว.  บทวา อฏ ิกตฺวา ความวา 
บุคคลใดเปนผูมีความตองการ     เพราะทําความเปนประโยชนแกตน    พึงฟง 
โดยเคารพ.   บทวา  ปุพฺพาปริย  ความวา  ปฐมฌานเปนคุณวิเศษเบื้องตน 
ทุติยฌานเปนคุณวิเศษเบื้องปลาย      จะพึงไดคุณวิเศษอันต้ังอยูโดยความเปน 
เบื้องตน    เบื้องปลาย   ดวยสามารถแหงสมาบัติ  ๘   ดวยสามารถแหงมรรค  ๔ 
อยางนี้.    บทวา  อทสฺสน   ความวา    และจะพึงไดพระอรหัตผล   อันเปน 
คุณวิเศษเบื้องปลาย    แลวบรรลุพระนิพพานในท่ีสุด.    เพราะวา    บุคคลผู 
บรรลุพระนิพพานแลว   ยอมเปนผูชื่อวาไปสูสถานท่ี   ซึ่งมฤตยูราชมองไมเห็น. 
         พระบรมศาสดาครั้นทรงถือเอายอดแหงเทศนา   ดวยอรหัตผลอยางนี้ 
แลว   ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในชาตินี้เทาน้ัน   แมในชาติกอน 
ฝนดอกไมก็ตกลงในสุสานท่ีเผาพระโมคคัลลานะ ดังน้ีแลว ทรงประกาศอริยสัจ 
เมื่อจะทรงประชุมชาดก  จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                สาลิสสระดาบสในครั้งน้ัน    ไดมาเปนพระ- 
         สารีบุตร   เมณฑิสสรดาบส   ไดมาเปนพระกัสสป 
         ปพพตดาบสไดมาเปนพระอนุรุทธะ  เทวลดาบสไดมา 
         เปนพระกัจจายนะ อนุสิสสดาบสไดมาเปนพระอานนท  
         กีสวัจฉดาบสไดมาเปนพระโกลิตะ   คือ   พระโมค- 
         คัลลานะ  นารทดาบสไดมาเปนพระปุณณมนัตานีบุตร 
         บรษิัทท่ีเหลือ    ไดมาเปนพุทธบริษัท    สรภังคดาบส 
         โพธิสัตว  ไดมาเปนเราตถาคต  เธอท้ังหลายจงทรงจํา 
         ชาดกไวอยางน้ี. 
                                จบอรรถกถาสรภังคชาดก  
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                       ๓.  อลัมพุสาชดก  
 
  วาดวยอิสิสงิคดาบส   ถูกทาลายตบะ 
 
                [๒๔๗๘]  (พระศาสดาตรัสวา) ครั้งน้ัน  พระอินทร  
         ผูเปนใหญ   ผูทรงครอบงําวัตรอสูร    เปนพระบิดา 
         แหงเทพบุตรผูชนะ ประทับน่ังอยู ณ สุธรรมเทวสภา 
         รับส่ังใหเรียกนางอลัมพุสาเทพกัญญาเขามาเฝา. 
                [๒๔๗๙]  (ทาวสักกเทวราชตรัสวา)  ดูกอนนาง 
         อลัมพุสา  ผูเจือปนดวยกิเลสสามารถจะเลาโลมฤาษีได 
         เทวดาชั้นดาวดึงส   พรอมดวยพระอินทร   ขอรองเจา 
         เจาจงไปหาอิสิสิงคดาบสเถิด. 
                [๒๔๘๐]  ดาบสองคนี้    มวีัตรประพฤติพรหม- 
         จรรย ยินดียิ่งในนิพพานเปนผูเจริญ อยาเพ่ิงลวงเลย 
         พวกเราไปกอนเลย  เจาจงหามมรรคของเธอเสีย. 
                [๒๔๘๑]  (นางอลัมพุสาทูลวา) ขาแตพระเทวราช 
         พระองคทรงทําอะไร    ทรงมุงหมายแตหมอมฉัน 
         เทาน้ัน  รบัส่ังวา  แนะเจาผูอาจจะเลาโลมฤาษีได  เจา 
         จงไปเถิด  ดังน้ี  นางเทพอัปสรแมอื่น ๆ กม็ีอยู. 
                นางเทพอัปสรผูทัดเทียมหมอมฉัน  หรอืประเสริฐ 
         กวาหมอมฉัน  ก็มอียูในนันทนวัน อันหาความเศราโศก 
         มิได   วาระคือการไป   จงมแีกนางเทพอัปสรเหลาน้ัน 
         แมนางเทพอัปสรเหลาน้ัน     จงไปประเลาประโลมเถิด.  
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                [๒๔๘๒]  (ทาวสักกเทวราชตรัสวา)  เจาพูดจริง 
         โดยแทแล    นางเทพอัปสรอื่น ๆ   ที่ทัดเทียมกับเจา 
         และยิ่งกวาเจา  มีอยูในนันทนวัน  อันหาความโศกมิได. 
                ดูกอนนางผูมีอวัยวะงานทุกสวน   ก็แตวา   นาง 
         เทพอัปสรเหลาน้ันไปถึงชายเขาแลว    ยอมไมรูจักการ 
         บําเรออยางท่ีเจารู. 
                ดูกอนโฉมงาม    เจาน่ันแหละจงไป    เพราะวา 
         เจาเปนผูประเสริฐกวาหญิงท้ังหลาย  เจาจักนําดาบส 
         นั้นมาสูอํานาจได ดวยผิวพรรณ และรูปรางของเจาเอง. 
                [๒๔๘๓]  (นางอลัมพุสาทูลวา)  หมอมฉนัอัน 
         ทาวเทวราชทรงใช   จักไมไปหาไดไม   แตหมอมฉัน 
         กลัวท่ีจะเบียดเบียนพระดาบสนั้น     เพราะทานเปน 
         พราหมณ   มีเดชฟุงเฟอง. 
                ชนทั้งหลายมิใชนอย    เบียดเบียนพระฤาษีแลว 
         ตองตกนรก   ถึงสังสารวัฏเพราะความหลง  เพราะเหตุ 
         นั้น    หมอมฉันจึงตองขนลุกขนพอง. 
                [๒๔๘๔]  (พระศาสดาตรัสวา)  นางอลัมพุสา 
         เทพอัปสร   ผูมีวรรณะนารักใคร   ผูเจือปนดวยกิเลส 
         ปรารถนาจะยังอิสิสิงคดาบสใหผสม     ครั้นกราบทูล  
         อยางน้ีแลว   ก็หลกีไป. 
                กน็างอลัมพุสาเทพอัปสรน้ัน     เขาไปยังปาท่ี  
         อิสิสิงคดาบสรักษา  อันดาดาษไปดวยเถาตําลึงโดยรอบ  
         ประมาณกึ่งโยชน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 634 

                นางไดเขาไปหาอิสิสิงคดาบส    ผูกําลังปดกวาด 
         โรงไฟ  ใกลเวลาอาทิตยอุทัย   กอนเวลาอาหารเชา 
                [๒๔๘๕]  (อิสสิิงคดาบสกลาววา)  เธอเปนใครหนอ 
         มีรัศมีเหมือนสายฟา    หรืองามดังดาวประกายพรึก  
         มีเครื่องประดับแขนงามวิจิตร ลวนแกวมุกดา แกวมณี  
         และกณุฑล. 
                ประหน่ึงแสงพระอาทิตย     มีกลิ่นจุรณจันทน  
         ผิวพรรณดุจทองคํา    ลําขางามดี     มีมารยามากมาย 
         กําลังแรกรุน   สะคราญโฉม  นาดูนาชม. 
                เทาของเธอไมเวากลาง  ออนละมุน  แสนสะอาด 
         ต้ังลงดวยดี      การเยื้องกรายของเธอนารักใคร   ทําใจ 
         ของเราใหวาบหวามไดทีเดียว. 
                อนึ่ง  ลําขาของเธอเรียวงาม     เปรียบเสมอดวย 
         งวงชาง  โดยลําดับ  ตะโพกของเธอผ่ึงผาย  เกลี้ยงเกลา 
         ดังแผนทองคํา. 
                นาภีของเธอต้ังลงเปนอยางดี      เหมอืนฝกดอก- 
         อุบล ยอมปรากฏแตที่ไกล คลายเกสรดอกอัญชันเขียว. 
                ถันทั้งคูเกิดท่ีทรวงอก   หาขั้วมิได    ซึง่ทรงไวซึ่ง 
         ขีรรสไมหดเหี่ยว  เตงต้ังท้ังสองขาง  เสมอดวยนํ้าเตา 
         ครึ่งซีก. 
                คอของเธอประดุจเน้ือทราย    ขาวคลายหนา- 
         สุวรรณเภรี  มีรมิฝปากเรียบงดงาม  เปนที่ต้ังแหงมนะ 
         ที่ ๔  คือ  ชิวหา.  
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                ฟนของเธอท้ังขางบนขางลาง   ขัดสีแลวดวยไม 
         ชําระฟน  เกิดสองคราวเปนของหาโทษมิได  ดูงามดี. 
                นยันตาทั้งสองขางของเธอดูดําขลับ  มสีีแดงเปน 
         ที่สุด  สีดังเม็ดมะกล่ํา  ทั้งยาวท้ังกวาง  ดูงามนัก. 
                ผมท่ีงอกบนศรีษะของเธอไมยาวนัก     เกลี้ยง- 
         เกลาดี   หวีดวยหวีทองคํา   มกีลิ่นหอมฟุง  ดวยกลิ่น 
         จันทน. 
                กสิกรรม  โครกัขกรรม   การคาของพอคา  และ 
         ความบากบันของฤาษีทั้งหลาย    ผูสํารวมดีดวยตบะ 
         มีประมาณเทาใด   เราไมเห็นบคุคลมีประมาณเทาน้ัน 
         ในปฐพีมณฑลน้ี   จะเสมอเหมอืนกับเธอ   เธอเปนใคร 
         หรือเปนบุตรของใคร  เราจะรูจกัเธอไดอยางไร ? 
                [๒๔๘๖]  (นางอลัมพุสากลาววา)  ดูกอนทาน 
         กัสสปะผูเจริญ   เมือ่จิตของทานเปนอยางน้ีแลว  ก็ไม 
         ใชกาลที่จะเปนปญหา   มาเถิดทานท่ีรัก    เราทั้งสอง 
         จักรื่นรมยกันในอาสนะของเรา   มาเถิดทาน    ฉันจัก 
         เคลาคลึงทาน  ทานจงเปนผูฉลาด   ในกระบวนความ 
         ยินดี  ดวยกามคุณ. 
                [๒๔๘๗]  (พระศาสดาตรัสวา)  นางอลัมพุสาเทพ- 
         อัปสร      ผูมีผิวพรรณนารักใคร      ผูเจือปนดวยกิเลส 
         ปรารถนาจะใหอิสิสงิคดาบสผสม      ครั้นกลาวอยางน้ี 
         แลว     ก็หลีกไป.  
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                [๒๔๘๘]    สวนอิสิสิงคดาบสนั้น    รีบเดินออกไป 
         โดยเร็ว   สลัดตัดความเฉื่อยชาลาชาเสีย    ไปทันเขาก็ 
         จับท่ีมวยผมอันอุดมของนางไว. 
                นางเทพอัปสร  ผูสะคราญโฉม  ก็หมุนตัวกลับมา 
         สวมกอดพระดาบสไว          อสิิสิงคดาบสก็เคลื่อนจาก  
         พรหมจรรย          ตามท่ีทาวสักกเทวราชทรงปรารถนา 
         ภายหลัง  นางเทพอัปสรก็มีใจยินดี. 
                ระลึกถึงพระอินทร       ผูประทับอยูในนันทนวัน 
         ทาวมฆวาฬเทพกุญชร    ทรงทราบความดําริของนาง 
         แลว     จึงทรงสงบัลลังกทอง     พรอมทั้งเครื่องบริวาร 
                มาโดยพลัน. 
         ทั้งผาปดทรวง ๕๐ ผืน เครื่องลาด ๑,๐๐๐ ผืน นาง 
         อลัมพุสาเทพอัปสร           กอดพระดาบสแนบทรวงอก 
         บนบัลลังกนั้น. 
                นางโอบกอดไวถึง ๓ ป    ดูเหมือนครูเดียวเทาน้ัน 
         พราหมณดาบสสรางเมาแลว รูสึกตัวได โดยลวงไป๓ป. 
                ไดเหน็หมูไมเขยีวชอุมโดยรอบเรือนไฟ    ผลัด 
         ใบใหม  ดอกบาน  องึมี่ดวยเสียงแหงนกดุเหวา. 
                เธอตรวจตราดูโดยรอบแลว รองไหน้ําตาไหลริน 
         ปริเทวนาการวา  เรามิไดบูชาไฟ  มิไดรายมนต อะไร 
         บันดาลใหการบูชาไฟตองเสื่อมลง. 
                ผูใดใครหนอ     มาประเลาประโลมจิตของเรา 
         ดวยการบําเรอในกอน    ยังฌานอันเกิดพรอมกับเดช    
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         ของเรา  ผูอยูในปาใหพินาศ    ดุจบุคคลยึดเรืออันเต็ม 
         ไปดวยรัตนะตาง ๆ  ในหวงอรรณพฉะน้ัน. 
                [๒๔๘๙]  (นางอลัมพุสากลาววา) ดิฉันอันทาว- 
         เทวราชทรงใชมา   เพ่ือบําเรอทาน   จึงไดครอบงําจิต  
         ของทาน   ดวยจิตของดิฉัน    ทานไมรูสึกตัว    เพราะ 
         ประมาท. 
                [๒๔๙๐]  (อิสิสงิคดาบสกลาววา) เดิมทีทานกัสสปะ 
         ผูบิดา   ไดพร่ําสอนเราถึงส่ิงเหลาน้ีวา   ดูกอนมาณพ 
         สตรีอนัเสมอดวยนารีมีผลอยู  เจาจงรูจักสตรีเหลาน้ัน. 
                บดิาเราเหมือนเอื้อเอ็นดูเรา    พร่ําสอนคําน้ีวา 
         มาณพเอย    เจาจงรูจักนารีผูมีเขาที่อก   เจาจงรูจัก  
         สตรีเหลาน้ี. 
                เรามิไดทําตามคําสอนของบิดาผูรูนั้น    วันนี้เรา 
         ซบเซาอยูแตผูเดียว  ในปาอันหามนุษยมิได. 
                เราจักทําอยางท่ีเราเปนผูเชนเดิมอีก หรอืจักตาย 
         เสีย  ประโยชนอะไรดวยชีวิตของเราท่ีนาติเตียน. 
                [๒๔๙๑]  (พระศาสดาตรัสวา)  นางอลัมพุสา 
         เทพกัญญา รูจักเดช ความเพียร และปญญาอันมั่นคง 
         ของพระอิสิสิงคดาบสน้ันแลว   ก็ซบศีรษะลงที่เทาของ 
         พระอสิิสิงคดาบส  กลาววา 
                ขาแตทานมหาวีระ ขอทานอยาไดโกรธดิฉันเลย 
         ขาแตทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ     ขอทานอยาได  
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         โกรธดิฉันเลย  ดิฉนัไดกอประโยชนอันใหญแลว เพ่ือ 
         เทวดาชั้นไตรทศ ผูมียศ เพราะวา เทพบุรีทั้งหมด 
         อันทานไดทําใหหว่ันไหวแลว  ในคราวน้ัน.  
                [๒๔๙๒]  (อิสสิิงคดาบสกลาววา) ดูกอนนางผูเจริญ  
         ขอทวยเทพชั้นดาวดึงส    ทาววาสวะจอมไตรทศและ 
         เธอ  จงมีความสุขเถิด   ดูกอนนางเทพกัญญา  เชิญเธอ 
         ไปตามสบายเถิด. 
                [๒๔๙๓]  (พระศาสดาตรัสวา) นางอลัมพุสาเทพ- 
         กัญญา  ซบศีรษะลงแทบเทาแหงอิสิสิงคดาบส  และทํา 
         ประทกัษิณแลว   ประคองอัญชลีหลีกออกไปจากที่นั้น. 
                นางขึ้นสูบัลลังกทอง         พรอมดวยเครื่องบริวาร 
         เครื่องปดทรวง  ๕๐ ผืน    และเครื่องลาด  ๑,๐๐๐ ผืน 
         แลวกลบัไปในสํานัก   แหงเทวดาท้ังหลาย. 
                ทาวสักกะจอมเทพ.   ทรงปติโสมนัส     ปลาบปลื้ม 
         พระทยั  ไดพระราชทานพรกะนางเทพกัญญาน้ัน      ซึง่ 
         กําลังมาอยู     ราวกะวาดวงประทีปอันรุงเรือง     ราวกะ 
         สายฟาแลบฉะน้ัน. 
                [๒๔๘๙]  (นางอลัมพุสาทูลวา)  ขาแตทาวสักกะ 
         ผูเปนใหญกวาภูตท้ังปวง   ถาพระองคจะทรงประทาน- 
         พร      แกหมอมฉันไซร     ขออยาใหหมอมฉันตองไป 
         เลาโลมพระฤาษีอีกเลย    ขาแตทาวสักกะ   หมอมฉัน 
         ขอพรขอนี้.         
                              จบอลมัพุสาชาดกท่ี   ๓  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 639 

                                     อรรถกถาอลัมพุสาชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงพระ- 
ปรารภการประเลาประโลมของนางปุราณทุติยิกาตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคํา 
เริ่มตนวา  อถาพฺรวิ  ดังนี้.   เรื่องในปจจุบัน  ขาพเจากลาวไวอยางพิสดาร 
ในอินทริยชาดกแลวแล. 
         ก็พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา  ดูกอนภิกษุ  ขาววาเธอเปนผูกระสัน 
อยากสึกจริงหรือ  ?  เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลรับเปนคําสัตยแลว  ตรัสถามวา  ใครทํา 
ใหเธอกระสัน  เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา  นางปุราณทุติยิกา  จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
หญิงน้ีกอความฉิบหายแกเธอ  เธออาศัยหญิงน้ี  ยงัฌานใหพินาศ  เปนผูหลงใหล 
สลบนอนอยูสิ้น  ๓  ป   ตอเมื่อเกิดสํานึกได   จึงเกิดปริเวทนาอยางใหญหลวง  แลว 
ทรงนําอดีตนิทานมาแสดงดังตอไปน้ี 
         ในอดตีกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัต  เสวยราชสมบัติอยูในพระนคร 
พาราณสี  พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ  ณ  กาสิกรัฐ  เจริญวัยแลว 
ถึงความสําเร็จในสรรพศิลปศาสตรแลวบวชเปนฤๅษี  มีมูลผลาผลในปาเปน 
อาหาร  ยังอัตภาพใหเปนไปในปากวาง.  ครั้งน้ัน  แมเนื้อตัวหน่ึง  เค้ียวกินหญา 
อันเจือดวยนํ้าเชื้อ  ในสถานท่ีปสสาวะของพระดาบสน้ันแลวด่ืมน้ํา.   และดวย 
เหตุเพียงเทานี้เอง  มันมีจิตปฏิพัทธรักใครในพระดาบส  จนต้ังครรภ  นับแต 
นั้นมาก็ไมยอมไปไหน  เที่ยวอยูใกล ๆ อาศรมน่ันเอง.  พระมหาสัตวกําหนดดู 
ก็รูเหตุนั้นทั่วถึง  ตอมา  แมเน้ือคลอดบุตรเปนมนุษย.  พระมหาสัตวจึงเลี้ยง 
ทารกนั้นไวดวยความรักใครวาเปนบุตร  ต้ังชื่อใหวา  อิสิสองคกุมาร.  ในเวลา 
ตอมา  พระมหาสัตว   จึงใหอิสิสิงคกุมารผูรูเดียงสาแลวบวช  ในเวลาตนชรา  
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ลงไดพาดาบสกุมารน้ันไปสูนารีวัน   กลาวสอนวา ลูกรัก  ข้ึนชือ่วาสตรีเชนกับ 
ดอกไมเหลานี้ มีอยูในปาหิมพานตนี้   สตรีเหลาน้ันยอมยังชนผูตกอยูในอํานาจ 
ตน   ใหถึงความพินาศอยางใหญหลวงได    ไมควรท่ีเจาจะไปสูอํานาจของสตรี 
เหลาน้ันดังน้ีแลว   ครั้นในเวลาตอมา    ก็ทํากาลกิริยา  เปนผูมีพรหมโลกเปน 
ที่ไปในเบื้องหนา. ฝายอิสิสิงคดาบส  เม่ือประลองฌานกีฬาก็พักอยูในหิมวันต- 
ประเทศ ไดเปนผูมีตบะกลา เปนผูมีอินทรียอันชํานะแลวอยางยวดยิ่ง   ครั้งน้ัน 
พิภพของทาวสักกเทวราชหวั่นไหว  ดวยเดชแหงศีลของพระดาบส   ทาวสักก- 
เทวราชทรงใครครวญดูก็ทราบเหตุนั้น   ทรงพระดําริวา   พระดาบสน้ีจะพึงยัง 
เราใหเคลื่อนจากความเปนทาวสักกะ    เราจักตองสงนางอัปสรคนหน่ึงใหไป 
ทําลายศีลของเธอ  ดังน้ีแลว   ทรงพิจารณาเทวโลกท้ังส้ิน    ในทามกลางเหลา 
เทพบริจาริกาจํานวนสองโกฏิครึ่งของพระองค  มิไดทรงเห็นใครอ่ืนซึ่งสามารถ 
ที่จะทําลายศีลของพระอิสิสิงคดาบสได  นอกจากนางเทพอัปสร  ชื่ออลัมพุสา 
ผูเดียว  จึงรับสั่งใหนางมาเฝาแลวทรงบัญชาใหทําลายศีลของพระอิสิสิงคดาบส 
นั้น. 
         เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงทาเน้ือความน้ันใหแจงจึงตรัสพระคาถาที่ ๑ 
ความวา 
                ครัง้น้ัน    พระอินทรผูเปนใหญ   ผูทรงครอบงํา 
         วัตรอสูร   เปนพระบิดาแหงเทพบุตรผูชนะ    ประทับ 
         นั่งอยู ณ สุธรรมเทวสภา รับส่ังใหเรียกนางอลัมพุสา 
         เทพกัญญามาเฝา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   พฺรหา   แปลวา  ผูเปนใหญ.   บทวา 
วตฺรภู  ความวา  ผูทรงครอบงําอสูรชื่อ  วัตระ. บทวา  ชยต  ปตา ความวา  
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เปนพระบิดาแหงเทพบุตรที่เหลือสามสิบสามองค   ผูชนะคือถงึความชํานะดวย 
ยังกิจแหงบิดาใหสําเร็จ.   บทวา    ปราเภตฺวา    ความวา   เปนประดุจสํารวจ 
ตรวจสอบกายใจ จึงรูวา นางอลัมพุสานี้  เปนกาลังตอตานได. บทวา สุธมฺมาย 
ความวา    ประทับนั่งบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน    ในสุธรรมาเทวสภา   รับสั่ง 
ใหเรียกนางอลัมพุสาน้ันมาเฝา   แลวตรัสคาถานี้   ความวา  
                ดูกอนนางอลัมพุสา ผูเจือปนดวยกิเลส สามารถ 
         จะเลาโลมฤาษีได   เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมดวยพระ- 
         อินทรขอรองเจา  เจาจงไปหาอิสิสิงคดาบสเถิด. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้นดังตอไปนี้   ทาวสักกเทวราชตรัสทักนาง- 
อลัมพุสาเทพกัญญาน้ันวา    มิสฺเส    และคําน้ีเปนชื่อของนางเทพกัญญาน้ัน. 
ก็หญิงทุกจําพวกทานเรียกวา     มิสฺสา     เพราะคลุกเคลาระคนดวยกิเลสใน 
บุรุษ.  เมื่อทาวสักกเทวราชจะทรงทักทายดวยคุณนามอันสาธารณนั้น   จึงตรัส 
อยางนี้.  บทวา อิสิปโลภิเก ความวา ดูกอนเจาผูสามารถจะเลาโลมพระฤาษี. 
บทวา อิสิสิงฺค ความวา ไดยินวา จุกสองจุกอันเกิดบนศีรษะของทานอิสิสิงค 
ดาบสน้ัน     โดยอาการอยางเน้ือเขา   เพราะเหตุนั้น     เขาจึงเรียกกันอยางนี้.  
         ดวยประการฉะน้ี     ทาวสักกเทวราช   จึงตรัสบัญชานางอลัมพุสาวา 
เจาจงไป   จงเขาไปหาทานอิสิสิงคดาบส    นํามาสูอํานาจของตน    แลวทําลาย 
ศีลของเธอเสีย   ดังน้ีแลว   ตรัสคําเปนคาถานี้วา 
                ดาบสองคนี้มีวตัร  ประพฤติพรหมจรรย  ยินดียิ่ง 
         ในนิพพาน    เปนผูเจริญ    อยาเพ่ิงลวงเลยพวกเราไป 
         กอนเลย  เจาจงหามมรรคของเธอเสีย.                                
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บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ปุราย   ความวา  พระดาบสน้ี    เปนผู 
สมบูรณดวยวัตร  และประพฤติพรหมจรรย  อนึ่ง พระดาบสน้ันแลยินดียิ่งแลว 
ในมรรคคือพระนิพพาน และเจริญแลวดวยคุณวุฒิ   เพราะความเปนผูมีอายุยืน 
เพราะฉะนั้น   ดาบสน้ีจะครอบงําพวกเราไมได   คือไมครอบงํา  ทําใหพวกเรา 
เคลื่อนจากท่ีไดเพียงใดเจาจงไปหามมรรคท่ีจะไปสูเทวโลกของเธอเสียเพียงน้ัน 
ทีเดียว  อธิบายวา  เธอจงทําโดยประการท่ีดาบสน้ันจะมาในท่ีนี้ไมได. 
         นางอลัมพุสาเทพกัญญาไดฟงดังน้ัน    จึงกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                ขาแตพระเทวราช     พระองคทรงทําอะไร     ทรง 
         มุงหมายแตหมอมฉันเทาน้ัน  รบัส่ังวา แนะเจาผูอาจจะ 
         เลาโลมฤาษีได   เจาจงไปเถิด   ดังน้ี   นางเทพอัปสรแม 
         อื่น ๆ มีอยู. 
                นางเทพอัปสรผูทัดเทียมหมอมฉันหรือประเสริฐ  
         กวาหมอมฉัน  ก็มอียูในนันทนวัน  อันหาความเศราโศก 
         มิได   วาระ   คือ  การไปจงมีแกนางเทพอัปสรเหลาน้ัน 
         แมนางเทพอัปสรเหลาน้ัน    จงไปประเลาประโลมเถิด.  
         ในบรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา   กิเมว   ตฺว  นี ้   นางอลัมพุสา 
เทพอัปสรแสดงความวา    พระองคทรงกระทําส่ิงนี้ชื่ออะไรกัน.      ดวยบทวา 
มเมว  ตุว  สกิฺขสิ  นางอลัมพุสาเทพอัปสรกลาวโดยมุงประสงควา  ในเทวโลก 
นี้ทั้งส้ิน ไยพระองคทรงสาเหนียกเฉพาะหมอมฉันผูเดียว ไมทรงแลดูผูอ่ืนบาง. 
ก็  ส  อักษรในคาถานี้    ทาํการเชื่อมพยัญชนะ.   อธิบายวา  เพราะเหตุไรจึง 
ตรัสอยางนี้วา   แนะเจาผูสามารถเลาโลมพระฤๅษี    เจาจงไปเถิดดังน้ี.  บทวา 
ปวรา เจว ความวา นางเทพธิดาผูยิ่งกวาหมอมฉัน    ยังมีอยู. บทวา อโสเก  
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แปลวา  ผูปราศจากควานเศราโศก.  บทวา  นนฺทเน ไดแก  ในสวนอันเปน 
ที่เกิดความยินดี.  บทวา  ปริยาโย  ไดแก  วาระคือการไป. 
ลําดับนั้น   ทาวสักกเทวราชไดกลาวคาถา  ๓ คาถา  ความวา 
                เจาพูดจริงโดยแทแล     นางเทพอัปสรอื่น ๆ  ที ่
         ทัดเทียมกับเจา  แลยิ่งกวาเจา มีอยูในนันทนวันอันหา 
         ความโศกมิได. 
                ดูกอนนางผูมีอวัยวะงามทุกสวน  ก็แตวา   นาง 
         เทพอัปสรเหลาน้ันไปถึงชายเขาแลว  ยอมไมรูจักการ 
         บําเรออยางท่ีเจารู. 
                ดูกอนโฉมงาม  เจาน่ันแหละจงไป  เพราะวาเจา 
         เปนผูประเสริฐกวาหญิงท้ังหลาย   เจาจักนาํดาบสน้ัน 
         มาสูอํานาจได  ดวยผิวพรรณและรูปรางของเจาเอง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ปุม   คตา   ความวา   หญิงเหลาน้ัน 
เมื่อเขาไปหาชาย ก็ไมรูจักการบําเรอ คือ การเลาโลมชาย. บทวา วณฺณรูเปน 
ความวา ดวยวรรณะแหงสรีระ และดวยรูปสมบัติ. บทวา  วสมนฺาปยิสฺสสิ 
ความวา  เจาจักนําดาบสน้ันมาสูอํานาจของตน. 
         นางอลัมพุสาเทพกัญญาไดสดับดังนั้น   ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา 
                หมอมฉันอันทาวเทวราชทรงใช   จักไมไปหา 
         ไดไม  แตหมอมฉันกลัวท่ีจะเบียดเบียนพระดาบสนั้น 
         เพราะทานเปนพราหมณ   มีเดชฟุงเฟอง. 
                ชนทั้งหลายมิใชนอย  เบียดเบียนพระฤๅษีแลว 
         ตองตกนรก  ถึงสังสารวัฏเพราะความหลง   เพราะเหตุ 
         นั้นหมอมฉันจึงตองขนลุกขนพอง.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นวาห  ตัดบทเปน  นเว อห.  บทวา 
วิเภมิ   ความวา  หมอมฉันหว่ันเกรง. บทวา อาสาทุ แปลวา ทําใหขุนเคือง. 
ทานกลาวอธิบายความไววา ขาแตเทวะ พระองคทรงใชหมอมฉันแลวจักไมไป 
ก็ไมได    ก็แตวาหมอมฉันกลัวท่ีจะตองยึดพระอิสิสิงคดาบส    เพ่ือทําลายศีล 
เพราะทานเปนผูมีเดชสูงสง.  บทวา อาสาทิยา ความวา เบียดเบียนพระฤาษี. 
บทวา  โมหสสาร  ความวา  สัตวทั้งหลาย   มิใชนอยเบียดเบียนพระฤาษีถึง 
สังสารวัฏ   เพราะความหลง   เลาโลมพระฤาษีเพราะความหลงแลวถึงสังสารวัฏ 
ต้ังอยูในวัฏทุกข นับไมถวน. บทวา ตสฺมา ความวา ดวยเหตุนั้นหมอมฉัน... 
บทวา   โลมานิ  หสเย  ความวา  หมอมฉันจึงขนลุกขนพอง.  นางอลัมพุสา 
เทพกัญญาทูลวา  เมื่อหมอมฉันคิดวา   เราจักตองทําลายศีลของพระดาบสดังน้ี 
โลมชาติก็ชชูัน. 
         พระบรมศาสดาตรัสอภิสัมพุทธคาถาเหลาน้ี   ความวา 
                นางอลัมพุสาเทพอัปสร    ผูมีวรรณะนารักใคร 
         ผูเจือปนดวยกิเลส   ปรารถนาจะยังอิสิสิงคดาบสให 
         ผสม  ครั้นกราบทูลอยางน้ีแลวก็หลีกไป. 
                กน็างอลัมพุสาเทพอัปสรน้ัน  เขาไปยงัปาท่ีอิสิ- 
         สิงคดาบสรักษา    อนัดาดาษไปดวยเถาตําลึงโดยรอบ 
         ประมาณกึ่งโยชน.  
                นางไดเขาไปหาอิสิสิงคดาบส    ผูกําลังปดกวาด 
         โรงไฟ  ใกลเวลาอาทิตยอุทัย   กอนเวลาอาหารเชา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ปกกฺามิ   ความวา  นางอลัมพุสาเทพ 
กัญญาน้ัน    ทูลวา   ขาแตพระเทวราชเจา     ถาเชนนั้นพระองคโปรดคํานึงถึง  
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หมอมฉัน     แลวเขาสูหองนอนของตน   ประดับตกแตง  ปรารถนาจะยังพระ- 
อิสิสิงคดาบส  ใหผสมดวยกิเลส  จึงหลีกไป   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นางอัปสร 
นั้นไปสูอาศรมของอิสิสิงคดาบสแลว. บทวา พิมพฺชาลรตฺดตสฺฉนฺน  ความ 
วา  อันดาดาษไปดวยปาตําลึง.  บทวา  ปาโตว  ปาตราสมฺหิ  ความวา   แต 
เชาตรู   คือกอนเวลาอาหารเชาทีเดียว.   กอนเวลาเพียงไร   แคไหน  ?    บทวา 
อุทยุสมย  ปฏิ  ความวา ในเวลาเชา  ใกลเวลาพระอาทิตยข้ึนนั่นเอง. บทวา 
อคฺคิสาล  ไดแก  โรงไฟ.  อธิบายความวา  นางอลัมพุสาเทพอัปสรน้ัน  เขา 
ไปหาอิสิสิงคดาบสน้ัน   ซึ่งประกอบความเพียรในกลางคืนแลว   สรงน้ําแตเชา 
ตรู  ทําอุทกกิจเสร็จแลว     ยับยั้งอยูดวยฌานสุขในบรรณศาลาหนอยหน่ึง  จึง 
ออกมากวาดโรงไฟอยู     นางยืนแสดงความงาม    ของหญิงอยูขางหนาของพระ 
อิสิสิงคดาบสน้ัน. 
         ลําดับนั้น  พระดาบสเม่ือจะถามนางจึงกลาววา 
                เธอเปนใครหนอ มีรัศมีเหมอืนสายฟา หรืองาม 
         ดังดาวประกายพรึก    มีเครื่องประดับแขนงามวิจิตร 
         ลวนแกวมุกดา  แกวมณี   และกณุฑล. 
                ประหน่ึงแสงอาทิตย     มกีลิ่นจุรณจันทน    ผิว 
         พรรณดุจทองคํา ลําขางามดี  มมีารยาทมากมาย กําลัง 
         แรกรุนสะคราญโฉม  นาดูนาชม. 
                เทาของเธอไมเวากลาง  ออนละมุน  แสนสะอาด 
         ต้ังลงดวยดี  การเยือ้งกายของเธอนารักใคร  ทําใจของ 
         เราใหวาบหวามไดทีเดียว.  
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                อนึ่ง   ลําขาของเธอเรียวงาม    เปรียบเสมอดวย 
         งวงชาง โดยลําดับ ตะโพกของเธอผ่ึงผาย เกลี้ยงเกลา 
         ดังแผนทองคํา. 
                นาภีของเธอต้ังลงเปนอยางดี     เหมือนฝกดอก 
         อุบล    ยอมปรากฏแตที่ไกล    คลายเกสรดอกอัญชัน 
         เขียว. 
                ถันทั้งคูเกิดท่ีทรวงอก     หาขั้วมิได     ทรงไวซึ่ง 
         ขีรรส   ไมหดเหี่ยว   เตงตึงท้ังสองขาง   เสมอดวยนํ้า 
         เตาครึ่งซีก. 
                คอของเธอประดุจเน้ือทราย    บางคลายหนา 
         สุวรรณเภรี  มีรมิฝปากเรียบงดงาม  เปนที่ต้ังแหงมนะ 
         ที่ ๔  คือ ชิวหา. 
                ฟนของเธอท้ังขางบน ขางลาง ขัดสีแลวดวยไม 
         ชําระฟน  เกิดสองคราวเปนของหาโทษมิได  ดูงามดี. 
         นัยนตาทั้งสองขางของเธอดําขลับ   มีสีแดงเปน 
         ที่สุด  สีดังเม็ดมะกล่ํา  ทั้งยาวท้ังกวาง  ดูงามนัก. 
                ผมที่งอกบนศรีษะ ของเธอไมยาวนักเกลี้ยงเกลา 
         ดี   หวีดวยหวีทองคํา   มีกลิ่นหอมฟุงดวยกลิ่นจันทน. 
                กสิกรรม  โครกัขกรรม  การคาของพอคา  และ 
         ความบากบั่นของฤาษีทั้งหลาย ผูสํารวมดีดวยตบะ ม ี
         ประมาณเทาใด  เราไมเห็นบุคคล  มีประมาณเทาน้ัน  
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                ในปฐพีมณฑลน้ี  จะเสมอเหมือนกบัเธอ  เธอเปนใคร 
         หรือเปนบุตรของใคร  เราจะรูจกัเธอไดอยางไร ?  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา วิจิตฺตหตฺถาภรณา  ความวา  ถึงพรอม 
ดวยหัตถาภรณอันวิจิตร.  บทวา  เหมจนฺทนคนฺธินี   ความวา   ลบูไลดวย 
กลิ่นจันทน  มีสีตัวดังทอง.  บทวา  สฺตูรุ  ความวา   ขาเปนลํากลมกลึงดี 
คือมีลักษณะขาท่ีสมบูรณ.  บทวา   วิลากา   แปลวา  (เทาของเธอ)  ไมเวา 
กลาง.    บทวา   มุทุกา   ความวา   ออนนุม   สุขุมาลชาติ.  บทวา   สุทฺธา 
ไดแก  ปราศจากมลทิน.  บทวา สุปติฏ ิตา  ความวา   เมื่อเหยียบตองแผน 
ดิน  ก็เรียบเสมอ  ประดษิฐานอยูดวยดี. 
         บทวา   กมนา   แปลวา  ผูกาวเดินไป.  บทวา  กามนียา  ความวา 
เมื่อกาวเดิน  ก็ชดชอยนารัก.  บทวา  หรนฺติเยว  เน  มโน  ความวา  เทา 
ทั้งสองของเจาผูกาวเดินไป    ดวยลลีาอันงามสงาของหญิงชั้นสูงเห็นปานน้ี 
เหลาน้ี    ยอมเราจิตของเราทีเดียว. 
         บทวา   วิมฏฐา  แปลวา  งดงาม.  บทวา  สุสฺโสณิ  ไดแก  มีตะ- 
โพกผ่ึงผาย  งดงาม.  บทวา  อกฺขสฺส  ความวา  ตะโพกของเจาผ่ึงผายงดงาม 
คลายแผนกระดานทอง. 
         บทวา   อุปฺปลสฺเสว  กิฺชกฺขา  ความวา  เหมือนกับชอแหงนีล- 
อุบล.  บทวา   กฺหฺชนสฺเสว   ความวา  พระดาบสกลาวอยางนี้  เพราะ 
นางเทพอัปสรนั้น    เปนผูมีโลมชาติดาละเอียดวิจิตร.  พระดาบส  เมื่อจะชมถัน 
ทั้งสอง    จึงกลาวคาถาวา  ทุวิธา  เปนตน.  แทจรงิ  ถันอันเกิดที่อกทั้งคูนั้น  
ชื่อวาหาข้ัวมิได   เพราะไมมีข้ัว    เปนของติดอยูที่อกอยางเดียว   ชื่อวาปรากฏ  
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ดวยดี   เพราะยื่นออกมาดวยดี   ชื่อวาทรงไวซึ่งน้ํานม   เพราะทรงกษีรรสไว.         
         บทวา   อปฺปตีตา  ความวา  ไมยนหยอน  คือชื่อวาไมตก  เพราะ 
ไมเห่ียว  ไมลด  หรือเพราะไมหดเขาขางใน.    ถนัทั้งคูลวนแลวดวยทองที่ต้ัง 
ไวบนแผนทอง ชื่อวาเสมอดวยนํ้าเตาครึ่งซีก  เพราะทัดเทียมกับน้ําเตากลม ๆ 
ครึ่งซีก. 
         บทวา   เอเณยฺยกา    ยถา   ความวา   คอแหงเนื้อทรายท้ังยาว   ทั้ง 
กลม    ยอมงดงามฉันใด    คอของเธอยาวนิดหนอย    ก็งามฉันนั้น.    บทวา 
กมฺพุตลาภาสา    ความวา   คอของเธอเรียบงามดุจพ้ืนสุวรรณเภรี     บทวา 
ปณฺฑราวรณา ไดแก มีซีฟ่นสละสลวย. บทวา จตุตฺถมนสนฺนิภา ความวา 
ชิวหาอันเปนที่ต้ังแหงมนะท่ี ๔  ทานเรียกวา  จตุตถมนะ   พระดาบสกลาววา 
ริมฝปากของเจา   ก็เชนเดียวกับชิวหา   เพราะแดงระเรื่อนารัก. 
         บทวา   อุทฺธคคา   ไดแก  ฟนบน.  บทวา  อธคฺคา  ไดแก  ฟน 
ลาง.  บทวา  ทุมคฺคปริมชชฺิตา  ความวา  (ฟนทั้งขางบนขางลาง)    ชําระ 
แลวดวยไมสีฟน   จนสะอาดบริสุทธ์ิ.  บทวา  ทวุิชา  แปลวา   เกิดสองครั้ง. 
บทวา  เนลสมฺภูตา  ความวา   ฟนเกิดเองสองครั้งในท่ีสุดแหงเนื้อคาง  อัน 
หาโทษมิได. 
         บทวา   อปณฺฑรา  หมายความวา  ดํา. บทวา โลหิตนฺตา แปลวา 
มีขอบแดง.  บทวา ชิฺชุกผลสนฺนิภา  ความวา  ในท่ีที่ควรแดงเชนเดียว 
กับผลมะกล่าํ. บทวา สุทสฺสนา  ความวา  ประกอบดวยประสาททั้ง ๕ ชวน 
ดู  ชวนชม  ไมรูอ่ิม. 
         บทวา   นาติทีฆา ความวา ขนาดพอเหมาะพอดี. บทวา สสุมฏา 
ความวา  เกลีย้งเกลาดวยดี.  บทวา  กนกพฺยา   สโมจิตา  ความวา  หวีทอง  
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ทานเรียกวา  กนกัพยา   เอานํ้ามันหอมมาชโลมหวีทองนั้น    ตบแตงใหงดงาม 
พระดาบส  แสดงถึงสัตวผูมีชีวิตอยูได  ก็เพราะอาศัยกสิกรรม และโครักขกรรม 
ดวยบทน้ีวา  อสิโครกฺขา. 
         บทวา   ยา   คติ   ความวา   ความสําเร็จมีประมาณเทาใด.  บทวา 
ปรกฺกนฺต ความวา ความบากบ่ันของฤาษีมีประมาณเทาใด.   อธิบายวา  ฤาษี 
ทั้งหลายแพรหลายอยูในหิมวันตประเทศน้ี   มีประมาณเทาใด. 
         บทวา   น   เต   สมสม  ความวา  ในชนท้ังหมดเหลาน้ัน   เราไม 
เห็นแมคนเดียว    ที่จะทัดเทียมเจาได    ดวยรูปรางและงดงามดวยทวงที   ลลีา 
เปนตน    เม่ือดาบสรูวา  นางนั้นเปนสตรี   จึงถามดวยสามารถโวหารแหงบุรุษ 
นี้วา  โก  วา  ตฺว  เปนตน. 
         เมื่อพระดาบสกลาวชมตน      ต้ังแตเทาจนถึงผมอยางนี้   นางอลัมพุสา 
เทพกัญญาน้ันก็นิ่งเสีย      เมื่อสืบอนุสนธิตามลําดับ     ของคํานั้นแลว     นาง 
อลัมพุสาเทพกัญญา ก็รูวา พระดาบสน้ันเปนผูหลงใหล จึงกลาวคาถา ความวา 
                ดูกอนทานกัสสปะผูเจริญ    เมื่อจิตของทานเปน 
         อยางน้ีแลว  ก็ไมใชกาลท่ีจะเปนปญหา  มาเถิดทานท่ี 
         รัก   เราท้ังสองจักรื่นรมยกัน    ในอาสนะของเรา    มา 
         เถิดทาน   ฉันจักเคลาคลึงทาน   ทานจงเปนผูฉลาดใน 
         กระบวนความยินดีดวยกามคุณ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   กสสฺเปว  คเต  สติ ความวา  ดูกอน 
ทานผูกัสสปโคตร    เมื่อจิตของทานเปนไปอยางนี้แลว    ก็ไมนาจะเปนปญหา. 
บทวา สมฺมา นี้   เปนคําเรียนเชิญดวยถอยคําท่ีนารัก. บทวา  รตีน  ความวา 
ทานจงเปนผูฉลาดกระบวนความยินด ี ในเบญจกามคุณ.  
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นางอลัมพุสาเทพกัญญา   กลาวอยางนี้แลว    คิดวา   เมื่อเรายืนเฉยอยู 
พระดาบสน้ี    ก็จักไมยอมเขาออมแขนเรา   เราจักเดิน  ทําทาทีเหมือนจะไปเสีย 
นางจึงเขาไปหาพระดาบส  เพราะตนเปนผูฉลาดในมารยาหญิง  จึงเดินบายหนา 
ไปตามทางท่ีมาแลว. 
         เมื่อจะประกาศเน้ือความน้ัน    พระบรมศาสดาจึงตรัสวา 
                นางอลัมพุสาเทพอัปสร  ผูมผิีวพรรณนารักใคร 
         ผูเจือปนดวยกิเลส  ปรารถนาจะใหอิสิสิงคดาบสผสม 
         ครั้น  กลาวอยางน้ีแลว  กห็ลีกไป. 
         ลําดับนั้น    พระดาบสเห็นนางกําลังเดินไป    คิดวา    นางจะไปเสีย 
จึงสลัดความเฉ่ือยชา    ลาชาของตนเสียแลว     ว่ิงไปโดยเร็ว   เอามือลูบคลําท่ี 
เรือนผม. 
         เมื่อพระบรมศาสดาจะประกาศเน้ือความน้ัน จึงตรัสพระคาถา ความวา 
                สวนอิสิสิงคดาบสนั้น          รบีเดินออกไปโดยเร็ว 
         สลัดตัดความเฉื่อยชาลาชาเสีย ไปทันเขาก็จับท่ีมวยผม 
         อันอุดมของนางไว. 
                นางเทพอัปสร ผูสะคราญโฉม กห็มุนตัวกลับมา 
         สวมกอดพระดาบสไว        อิสสิิงคดาบสก็เคลื่อนจาก 
         พรหมจรรย        ตามท่ีทาวสักกเทวราชทรงปรารถนา 
         ภายหลังนางเทพอัปสร  กม็ีใจยินดี. 
                รําลึกถึงพระอินทร     ผูประทับอยูในนันทนวัน 
         ทาวมฆวานเทพกุญชรทรงทราบความดําริของนางแลว 
         จึงทรงสงบัลลังกทอง     พรอมท้ังเครื่องบริวารมาโดย 
         พลัน.  
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                ทั้งผาปดทรวง ๕๐ ผืน เครื่องลาด ๑,๐๐๐ ผืน นาง 
         อลัมพุสาเทพอัปสร    กอดพระดาบสแนบทรวงอก    บน 
         บัลลังกนั้น. 
                นางโอบกอดไวถึง ๓ ป    ดูเหมือนครูเดียวเทาน้ัน  
         พราหมณดาบสสรางเมาแลวรูสึกตัวได        โดยลวงไป 
         ๓  ป. 
                ไดเห็นหมูไมเขยีวชอุมโดยรอบเรือนไฟ    พลัด 
         ใบใหมดอกบาน  อึงคะนึงดวยเสียงแหงนกดุเหวา. 
                เธอตรวจตราดูโดยรอบแลว รองไหน้ําตาไหลริน 
         ปริเทวนาการวา  เรามิไดบูชาไฟ  มิไดรายมนต  อะไร 
         บันดาลใหการบูชาไฟตองเสื่อมลง. 
                ผูใดใครหนอ    มาประเลาประโลมจิตของเรา 
         ดวยการบําเรอในกอน ยังฌานอันเกิดพรอมกับเดช 
         ของเรา ผูอยูในปาใหพินาศ ดุจบุคคลยึดเรืออันเต็ม 
         ดวยรัตนะตาง ๆ  ในหวงอรรณพ ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา อชฺฌปฺปตฺโต ความวา  พระดาบสน้ัน  
มาทันเขา.  
         บทวา   ตมุทาวตฺต     กลฺยาณี    ความวา   นางอลัมพุสาเทพกัญญา 
ผูงามชดชอย พราวเสนห เอ้ียวตัวกลับมากอดพระฤาษีนั้น  ซึ่งยืนลูบคลําผมอยู. 
บทวา ปลสฺสชิ แปลวา  สวมกอด.  บทวา จวิ ตมฺหิ  พฺรหฺมจริยา  ยถา 
ต  อถ  โตสิตา  ความวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ทันใดน้ันเอง   ฌานของ 
พระฤาษีนั้น    ก็อันตรธานไป  เมื่อเธอเคลื่อนจากฌานพรหมจรรยนั้นแลว  
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ไดเปนไปอยางขอท่ีทาวสักกเทวราชทรงปรารถนานั่นเอง.    ลําดับนั้น     นาง- 
เทพกัญญา    ผูอันทาวสักกเทวราชทรงสงมานั้น    รูวาความปรารถนาของทาว 
สักกเทวราชสําเร็จแลว     ก็เกิดปติปราโมทย     ดวยการยังพรหมจรรยของ 
พระดาบสน้ันใหพินาศ. 
         บทวา   มนสา  อคมา  ความวา  นางยืนกอดพระดาบสนั้นอยู   ใจ 
ไดประวัติถึงพระอินทรอยางนี้วา   โอ  !  ทาวสักกะควรสงบัลลังกมา.    บทวา 
นนฺทเน  ความวา  ทาวสักกเทวราชผูประทับอยู   ในดาวดึงสพิภพ  กลาวคือ 
ที่ชื่อวา   นันทนวัน   เพราะสามารถใหเกิดความยินดี.   บทวา   เทวกฺุชโร 
ไดแก   เทวราชผูประเสริฐ. 
         บทวา   ปาหิณิ  แปลวา  จงสงไป.  ปาฐะวา ปหิณิ  ดังนี้กม็ี.  บทวา 
โสปวาทน  ไดแก   สุวรรณบัลลังกพรอมท้ังบริวาร. 
บทวา   สอุรจฺฉทปฺาส   ไดแก   เครื่องนุงหม    พรอมดวยผา 
สําหรับปกปดอก ๕๐ ผืน.  บทวา สหสฺสปฏิยตฺถต ไดแก   เครือ่งลาด  คือ 
ผาโกเชาวอันเปนทิพยพันหน่ึง.  บทวา  ตเมน  ตตฺถ  ความวา  นางนั่งบน 
ทิพบัลลังกนัน้    กอดพระอิสิสิงคดาบสแนบไวที่อก. 
         บทวา   ตีณิ  วสฺสานิ  ความวา  นางกอดพระอิสิสิงคดาบสใหนอน 
แนบอก   นั่งอุมอยูบนบัลลังกนั้น    สิน้เวลา ๓ ป   โดยการนับเวลาแหงมนุษย 
ประดุจครูเดียว.   บทวา  วิมโท  ความวา  พระดาบสน้ันสรางเมา  คือความ 
เปนผูปราศจากการสลบ.     เพราะพระดาบสนอนสลบไสลอยูตลอดสามป 
ภายหลังกลับไดสมปฤดีต่ืนข้ึน.   เม่ือพระดาบสกําลังต่ืนข้ึน   นางอลัมพุสาเห็น 
อาการกระดิกมือเปนตนแลว    ทราบวาพระดาบสกําลังจะต่ืนข้ึน  จึงบันดาลให 
บัลลังกอันตรธานไป  แมตนเองก็ไดอันตรธานไปยืนซอนอยู.  
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         บทวา  อทฺทสาสิ   ความวา   พระดาบสน้ันตรวจตราดูอาศรมแลว 
คิดวา   ใครกันหนอ    ทําใหเราถึงสีลวิบัติ    แลวปริเทวนาการดวยเสียงอันดัง 
ไดมองเห็นแลว.    บทวา  หริตรุกฺเข  ความวา    ไดเห็นตนไมมีใบเขียวสด 
ข้ึนลอมโรงไฟ  กลาวคือกองกูณฑอยูโดยรอบ.  บทวา นวปตฺตวน  ความวา 
หมูไมดาดาษไปดวยใบไมออน ๆ. 
         บทวา  รุท   แปลวา   ปริเทวนาการอยู.   คาถาปริเทวนาการของพระ 
ดาบสน้ันอยางนี้วา  เรามิไดบูชาไฟ  มิไดบริกรรมมนต.    บทวา    ปหาปต 
ความวา อะไรบันดาลใหการบูชาไฟตองเส่ือมลง. ป อักษร เปนเพียงอุปสรรค. 
         บทวา  ปาริจริยาย  ความวา   พระดาบสปริเทวนาการวา   กอนแตนี้  
ใครหนอเลาโลมจิตของเรา  ดวยการบําเรอดวยกิเลส. ห อักษร ในบทวา โย 
เม เตชาหสภูต นี้ เปนเพียงนิบาต  ความก็วา อิสิสิงคดาบสปริเทวนาการวา 
ผูใดยึดคือ  ยงัฌานคุณ  อันเปนเองโดยเดชแหงสมณะของเราใหพินาศ  ดุจ 
ยังเรือในหวงมหรรณพ  อันเต็มไปดวยรัตนะตาง ๆ ใหพินาศฉะนั้น   ผูนั้นคือ 
ใครกันเลา ?   อลัมพุสาเทพกัญญาไดยินดังนั้น    กคิ็ดวา  ถาเราไมบอก  ดาบส 
นี้จักสาบแชงเรา  เอาเถอะเราจักบอกใหทานทราบ  จึงยืนปรากฏกายกลาวคาถา 
ความวา 
                ดิฉันอันทาวเทวราช  ทรงใชมาเพ่ือบําเรอทาน 
         จึงไดครอบงําจิตของทานดวยจิตของดิฉัน    ทานไม 
         รูสึกตัว   เพราะประมาท. 
         พระอิสิสิงคดาบสไดฟงถอยคําของนางแลว   ระลึกถึงโอวาทท่ีบิดาใหไว 
ก็ปริเทวนาการวา     เพราะเรามิไดทําตามคําบิดา     จึงถึงความพินาศอยาง 
ใหญหลวง   ดังน้ีแลว   ไดกลาวคาถา ๔ คาถา ความวา  
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                เดิมที   ทานกัสสปะผูบิดา   ไดพร่ําสอนเราถึงส่ิง 
         เหลาน้ีวา ดูกอนมาณพ สตรีอันเสมอดวยนารีผลมีอยู 
         เจาจงรูจักสตรีเหลาน้ัน. 
                บดิาเราเหมือนเอื้อเอ็นดูเรา     พร่ําสอนคําน้ีวา 
         มาณพเอย  เจาจงรูจักนารีผลผูมีเขาท่ีอก  เจาจงรูจัก 
         สตรีเหลาน้ี. 
                เรามิไดทําตามคําสอนของบิดาผูรูนั้น   วันนี้เรา 
         ซบเซาอยูแตผูเดียว  ในปาอันหามนุษยมิได. 
                เราจักทําอยางท่ีเราเปนผูเชนเดิมอีก  หรอืจักตาย 
         เสีย  ประโยชนอะไรดวยชีวิตของเราท่ีนาติเตียน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อิมานิ  ไดแก  ถอยคําเหลาน้ี.   บทวา 
กมลาสริสิตฺถโย  ความวา  นารีผลทั้งหลายทานเรียกวา  กมลา  หญิงท้ังหลาย 
ก็เชนเดียวกับดอกแหงนารีผลเหลาน้ัน.    บทวา   ตาโย   พุชฺฌสิ   ความวา 
คราวนั้นบิดาพร่ําสอนถอยคําเห็นปานน้ี  กะเราวา  มาณพเอย  เจาควรรูจักหญิง 
เหลาน้ัน      ครั้นรูแลวอยาไปสูแนวทางที่จะดู   ควรหนีไปเสีย   นัยวา  นารผีล 
เหลาน้ัน   คือหญิงเหลานี้. 
         บทวา  อุเร คณฺฑาโย ความวา เจาจงรูจักนารีผล  ที่ประกอบไปแลว 
ดวยเขาสองขางที่นาอก.    บทวา  ตาโย   พุชฺฌเส  ความวา    ดกูอนมาณพ 
เจาควรรูวา  หญิงเหลาน้ัน    ยอมยังผูตกอยูในอํานาจตนใหพินาศ. 
         บทวา  นาก  ความวา  เรามิไดกระทําตามถอยคําของทาน.    บทวา 
ฌายามิ  ความวา   เราจึงตองซบเซา คือ ปริเทวนาการอยู.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 655 

         บทวา  ชิรตฺถุ  ชีวิเตน  เม  ความวา   ชีวิตของเรานาตําหนิ   คือ 
นาติเตียน  ประโยชนอะไรดวยการท่ีเราจะมีชีวิตอยู.   บทวา ปุน วา ความวา 
เราจักเปนเชนเดิมอีก  คือจักยังฌานท่ีเสื่อมแลวใหเกิดข้ึน  เปนผูปราศจากราคะ 
ดวยประการใด  จักกระทําดวยประการนั้นหรือ   หรือวาเราจักตายเสีย. 
         ทานอิสิสิงคดาบสน้ัน   ละกามราคะแลว  ยังฌานใหเกิดไดอีก. ลําดับนั้น 
นางอลัมพุสาเทพกัญญา    เห็นเดชแหงสมณะของพระดาบสน้ันดวย    และรูวา 
ทานบําเพ็ญฌานใหเกิดไดแลวดวย  กต็กใจกลัว   จึงขอใหทานอดโทษตน. 
         พระบรมศาสดา  เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน     ไดตรัสพระคาถา 
๒ คาถา   ความวา 
                นางอลัมพุสาเทพกัญญา   รูจักเดช  ความเพียร 
         และปญญาอันมั่นคง  ของพระอิสิงคดาบสน้ันแลว  ก ็
         ซบศีรษะลงที่เทาของพระอิสิสิงคดาบส   กลาววา 
                ขาแตทานมหาวีระ ขอทานอยาไดโกรธดิฉันเลย 
         ขาแตทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ     ขอทานอยาได 
         โกรธดิฉันเลย   ดิฉนัไดบําเพ็ญประโยชนอันใหญแลว 
         เพ่ือเทวดาชั้นไตรทศผูมียศ  เพราะวา  เทพบุรีทั้งหมด 
         อันทานไดทําใหหว่ันไหวแลว  ในคราวน้ัน. 
         ลําดับนั้น   พระอิสิสิงคดาบสตอบวา  ดูกอนนางผูเจริญ   เราอดโทษ 
ใหเธอ   เธอจงไปตามสบายเถิด   เมือ่จะปลอยนางไป   จึงกลาวคาถา   ความวา 
                ดูกอนนางผูเจริญ ขอทวยเทพชั้นดาวดึงส ทาว  
         วาสวะจอมไตรทศและเธอ  จงมีความสุขเถิด   ดูกอน 
         นางเทพกัญญา  เชิญเธอไปตามสบายเถิด. 
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         นางอลัมพุสาเทพกัญญา  ไหวพระดาบสแลว   กลับไปสูเทพบุรีพรอม 
ดวยบัลลังกทองนั้นแหละ. 
         พระบรมศาสดา   เม่ือจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน    ไดตรัสพระคาถา 
๓ คาถา ความวา 
                นางอลัมพุสาเทพกัญญา    ซบศีรษะลงแทบเทา 
         แหงอสิิสิงคดาบส   และทําประทักษิณแลว  ประคอง- 
         อัญชลีหลีกออกไปจากท่ีนั้น. 
                นางขึ้นสูบัลลังกทอง    พรอมดวยเครื่องบริวาร 
         เครื่องปดทรวง  ๕๐ ผืน    และเครื่องลาด ๑,๐๐๐ ผืน 
         แลวกลบัไปในสํานักแหงเทวดาท้ังหลาย.  
                ทาวสักกะจอมเทพ  ทรงปติโสมนัส  ปลาบปลื้ม 
         พระทยั ไดพระราชทานพรกะนางเทพกัญญาน้ัน  ซึ่ง 
         กําลังมาอยู   ราวกะวาดวงประทีปอันรุงเรือง  ราวกะ 
         สายฟาแลบ   ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   โอกฺกมิว ความวา ดุจประทีป. ดวยบท 
มีอาทิวา  ปติโต  ดังน้ี   ทานแสดงถึงอาการที่ทาวสักกเทวราชทรงยินดี. บทวา 
อททา  วร  ความวา    ทาวสักกเทวราชทรงยินดี   ไดประทานพรใหแกนาง 
อลัมพุสาเทพกัญญา  ผูมาถวายบังคมแลวยืนอยู. 
         นางอลัมพุสาเทพกัญญา    เมื่อจะรับพรในสํานักของทาวสักกเทวราช 
จึงกลาวคาถาสุดทาย   ความวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 657 

                ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตท้ังปวง   ถา 
         พระองคจะทรงประทานพรแกหมอมฉันไซร  ขออยา 
         ใหหมอมฉันตองไปเลาโลมพระฤาษีอีกเลย    ขาแต 
         ทาวสักกะหมอนฉันขอพระขอนี.้ 
         คาถาน้ัน  มีอรรถาธบิายดังน้ี   ขาแตทาวสักกเทวราช   ถาพระองคจะ 
ทรงประทานพรแกหมอมฉันแลว   หมอมฉันขอพรขอน้ี  คือ  อยาใหหมอมฉัน 
ตองไปเลาโลมพระฤาษีอีก   คือพระองคอยาทรงใชหมอมฉัน    เพ่ือประโยชน 
ขอน้ี. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้   มาแสดงแกภิกษุนั้นแลว   ทรง 
ประกาศอริยสัจจธรรม     แลวทรงประชุมชาดก.      ในที่สุดแหงอริยสัจจกถา 
ภิกษุนั้น   ดํารงอยูในโสดาปตติผล. (แลวทรงประชมุชาดกวา)  นางอลัมพุสา 
ในครั้งน้ัน    ไดมาเปนนางปุราณทุติยิกา  อิสิสิงคดาบส  ไดมาเปนภิกษุผู 
กระสัน   สวนมหาฤาษีผูบิดา  ไดมาเปนเราผูตถาคตฉะน้ีแล. 
                            จบอรรถกถาอลัมพุสาชาดก  
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                     ๔.  สังขปาลชาดก  

 
      วาดวยสังขปาลนาคราชบําเพ็ญตบะ 
 
                [๒๔๙๕]  (พระเจาพาราณสี ตรัสวา)  ทานเปนผูมี 
         รูปรางงดงาม  มีดวงตาแจมใส  ขาพเจาสําคัญวาทาน 
         ผูเจริญคงบวชจากสกุล   ไฉนหนอ   ทานผูมีปญญาจึง 
         สละทรัพย      และโภคสมบัติ     ออกบวชเปนบรรพชิต 
         เสียเลา ? 
                [๒๔๙๖]  (อาฬารดาบส  ทูลวา)   ดูกอนมหา- 
         บพิตรผูเปนจอมนรชน   อาตมาภาพไดเห็นวิมานของ 
         พญาสังขปาลนาคราช  ผูมีอานุภาพมาก  ดวยตนเอง 
         ครั้นเหน็แลว     จึงออกบวชโดยเชื่อมหาวิบากของบุญ 
         ทั้งหลาย. 
                [๒๔๙๗]  (พระเจาพาราณสี  ตรัสวา)  บรรพชิต  
         ทั้งหลาย  ยอมไมกลาวคําเท็จ เพราะความรัก  เพราะ 
         ความกลัว เพราะความชัง  ขาพเจาถามทานแลว ขอ- 
         ทานไดโปรดบอกเนื้อความน้ัน    แกขาพเจา    เพราะ 
         ขาพเจาไดฟงแลว  จักเกิดความเล่ือมใส. 
                [๒๔๙๘]  (อาฬารดาบส ทูลวา)  ดูกอนมหาบพิตร 
         ผูเปนอธิบดีในรัฐมณฑล อาตมาภาพเดินทางไปคาขาย 
         ไดเห็นบุตรนายพรานชวยกันหามนาคตัวมีรางกายใหญ- 
         โต  เดินราเริงไปในหนทาง.  
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                ดูกอนพระจอมประชานิกร   อาตมาภาพมาประ- 
         จวบเขากับลูกนายพรานเหลาน้ัน    ก็กลัวจนขนลุกขน 
         พอง  ไดถามเขาวา    ดูกอนพอบตุรนายพราน     ทาน 
         ทั้งหลายจะนํางูซึ่งมีรางกายนากลัวไปไหน      ทานท้ัง-  
         หลายจักทําอะไรกับงูนี้  ? 
                (พวกบุตรนายพรานกลาววา) งูใหญมีกายอันเจริญ 
         พวกเรานําไปเพ่ือจะกิน     เน้ือของมันมรีสอรอย     มัน 
         และออนนุม    ดูกอนทานผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ     ทาน 
         ยังมิไดเคยลิ้มรส. 
                เราท้ังหลายไปจากท่ีนี่     ถึงบานของตนแลว    จะ 
         เอามีดสับกินเน้ือกนัใหสําราญใจ   เพราะวาเราท้ังหลาย 
         เปนศัตรูของพวกงู. 
         อาตมาภาพจึงพูดวา 
                ถาทานท้ังหลาย  จะนํางูใหญมีกายอันเจริญน้ีไป 
         เพ่ือกิน   เราจะใหโค ๑๖ ตัว   แกทานท้ังหลาย   ขอให 
         ปลอยงูนี้เสียจากเครื่องผูกเถิด. 
         พวกเขาตอบวา 
                ความจริงงูตัวน้ีเปนอาหาร          ที่ชอบใจของเรา 
         ทั้งหลายโดยแทและเราทั้งหลายเคยกินงูมามาก ดูกอน 
         นายอาฬาระผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ   เราท้ังหลายจักทํา 
         ตามคําของทาน    ดูกอนทานผูเปนบุตรของชาววิเทหะ 
         แตวาทานจงเปนมิตรของเราท้ังหลาย.  
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                ชนเหลาน้ันแกนาคราชออกจากเครื่องผูก  นาค- 
         ราชไดพนจากเครื่องผูก      ซึ่งเขารอยไวที่จมูกกับบวง 
         นั้น   แลวบายหนาตรงไปทิศปราจีน หลีกไปไดครูหน่ึง 
                ครัน้บายหนาตรงไปทิศปราจีน      ไดสักครูหน่ึง 
         มีดวงตาเต็มไปดวยน้ําตา      เหลียวมาดูอาตมาภาพ 
         อาตมาภาพไดตามไปขางหลังของนาคราชในคราวนั้น  
         ประคองอัญชลี  ทัง้  ๑๐ นิ้ว  เตือนวา 
                ทานจงรีบไปเสียโดยเร็ว     ขอพวกศัตรูอยาจับได 
         อีกเลย  เพราะวาการสมาคมกับพวกพรานบอย ๆ เปน 
         ทุกข ทานจงไปสถานท่ีๆพวกบุตรนายพรานจะไมเห็น. 
                นาคราชนั้นไดไปสูหวงนํ้าใส  มีสีเขียวนารื่นรมย 
         มีทาราบเรียบ  ปกคลุมไปดวยไมหวา    และยางทราย 
         เปนผูปลอดภัย   มปีติ  เขาไปยังนาคพิภพ. 
                ดูกอนพระจอมประชานิกร   นาคราชนั้น     ครั้น  
         ขาไปสูนาคพิภพแลว  ไมชากม็ีบริวารทิพยมาปรากฏ 
         แกอาตมาภาพ  บํารงุอาตมาภาพเหมือนบุตรบํารุงบิดา 
         ฉะนั้น    พูดจารื่นห ู จับใจวา 
                ทานอาฬาระ      ทานเปนเหมือนมารดาบิดาของ 
         ขาพเจา       เปนดังดวงใจเปนผูใหชีวิต       เปนสหาย 
         ขาพเจาจึงกลับไดอิทธิฤทธิ์ของตน  ขาแตทานอาฬาระ 
         ขอเชิญทานไปเยี่ยมนาคพิภพของขาพเจา  ซึง่มีภักษา-   
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         หารมาก     มขีาวและนํ้ามากมาย   ดังเทพนครของทาว 
         วาสวะฉะนั้น. 
                [๒๔๙๙]  (พญานาคราช  กลาววา)   นาคพิภพน้ัน 
         สมบรูณดวยภูมิภาค    ภาคพ้ืนไมมีกรวด     ออนนุม 
         งดงาม  มีหญาเต้ีย ๆ ไมมีละอองธุลี   นํามาซึ่งความ 
         เลื่อมใส  ระงบัความโศก  ของผูที่เขาไป. 
                ในนาคพิภพน้ัน    มีสระโบกขรณ ี    อันไมอากูล  
         เขียวชอุมดังแกวไพฑูรย      มตีนมะมวง     นารื่นรมย 
         ทั้ง ๔ ทิศ   มีผลสุกกึ่งหนึ่ง   ผลออนถึงหนึ่ง   เผล็ดผล 
         เปนนิตย. 
                [๒๕๐๐]  (อาฬารดาบส  กลาววา)  ดูกอนมหา- 
         บพิตรผูประเสริฐกวานรชน         ในทามกลางสวน 
         เหลาน้ัน   มีนิเวศนเลื่อมประภัสสร  ลวนแลวไปดวย 
         ทองคํา    มีบานประตูแลวไปดวยเงิน    งามรุงเรืองย่ิง 
         ประหน่ึงสายฟารุงเรืองอยูในกลางหาว  ฉะนั้น. 
                ขอถวายพระพร   ในทามกลางสวนเหลาน้ัน 
         เรือนยอดและหอง    แลวไปดวยแกวมณี    แลวไปดวย 
         ทองคํา   โอฬาร  วิจติร   เปนอเนกประการเนรมิตดวยดี  
         ติดตอกันเต็มไปดวยนางนาคกัญญาท้ังหลาย  ผูประดับ 
         แลว   ลวนทรงสายสรอยทองคํา. 
                สังขปาลนาคราชน้ัน    มีผิวพรรณไมทราม   วอง- 
         ไว   ขึน้สูปราสาท   มีเสาประมาณพันตน    มีอานุภาพ 
         ชั่งไมได  เปนที่อยูแหงมเหสี  ของสังปาลนาคราชนั้น.  
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                นารีหน่ึงวองไว   ไมตองเตือน   ยกอาสนะลวน 
         ดวยแกวไพฑูรย    มีคามาก   งดงาม   สมบรูณดวย 
         แกวมชีาติดังแกวมณี   มาปูลาด. 
                ลําดับน้ัน  นาคราชจูงมืออาตมาภาพ  ใหนั่งบน 
         อาสนะอันเปนประธาน กลาววา นี่อาสนะ  เชิญทาน 
         นั่งบนอาสนะนี้      เพราะวาทานเปนที่เคารพคนหน่ึง 
         ของขาพเจา  ในจํานวนทานท่ีเคารพทั้งหลาย. 
                ดูกอนพระจอมประชานิกร      นารอีีกนางหน่ึงก็ 
         วองไว  ตักเอานํ้ามาลางเทาของอาตมาภาพ ดุจภรรยา 
         ลางเทาสามีที่รักฉะนั้น. 
                มนีารีอีกนางหนึ่งวองไว ประคองภาชนะทองคํา 
         เต็มไปดวยภัตตาหารนาบริโภค      มีสูปะหลายอยาง 
         มีพยัญชนะตาง ๆ นํามาใหอาตมา. 
                ขอถวายพระพร    นารีเหลาน้ันรูจักใจสามี   พา 
         กันบํารงุอาตมาภาพ ผูบริโภคแลว  ดวยดนตรีทั้งหลาย 
         นาคราชน้ัน ก็เขามาหาอาตมาภาพพรอม ดวยกามคุณ 
         อันเปนทิพย  มใิชนอย ใหญยิ่งกวาการฟอนรําน้ัน. 
                [๒๕๐๑]  (พญานาคราช  กลาววา)   ขาแตทานอา- 
         ฬาระ     ภรรยาของขาพเจาท้ัง ๓๐๐ นางนี้     ลวนมีเอว 
         ออนแอน       มีรัศมีรุงเรืองดังกลีบประทุม      นางเหลาน้ี 
         จักเปนผูบํารุงบําเรอทาน      ขาพเจาขอยกนางเหลาน้ีให 
         ทาน  ทานจงใหนางเหลาน้ี  บําเรอทานเถิด.  
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                [๒๕๐๒]  (อาฬารดาบส  กลาววา)   อาตมาภาพได 
         เสวยรสอันเปนทิพยอยูปหนึ่ง   คราวน้ันอาตมาภาพ   ได 
         ไตถามถึงสมบัติอันยิ่งวา          ทานพญานาคไดสมบัตินี้ 
         ดวยอุบายอยางไร      ไดวิมานอันประเสริฐอยางไร     ได 
         โดยมีเหตุ     หรือเกิดเพราะใครนอมมาใหแกทาน     ทาน 
         กระทําเอง  หรอืเทวดาให      ดูกอนพญานาคราช    ขาพ- 
         เจาขอถามเนื้อความน้ันกะทาน         ทานไดวิมานอันประ 
         เสริฐอยางไร  ? 
                [๒๕๐๓]  (สังขปาลนาคราช  กลาววา)   ขาพเจาได 
         วิมานนี้     มิใชโดยไมมีเหตุ    และมิใชเกิดเพราะใครนอม 
         มาใหขาพเจา     ขาพเจามิไดทําเอง     แมเทวดาก็มิไดให 
         ขาพเจาไดวิมานนี้          ดวยบญุกรรมอันไมเปนบาปของ 
         ตน. 
                [๒๕๐๔]  (อาฬารกุฎมพี  ถามวา)  พรตของทาน 
         เปนอยางไร   และพรหมจรรยของทานเปนไฉน   นี้เปน  
         วิบากแหงกรรมอะไรที่ทานประพฤติดีแลว  ดูกอนพญา 
         นาคราช    ขอทานจงบอกเนื้อความน้ีแกขาพเจา   ทาน 
         ไดวิมานนี้มาอยางไรหนอ ? 
                [๒๕๐๕]  (สังขปาลนาคราช  ตอบวา)  ขาพเจาได 
         เปนพระราชาผูยิ่งใหญ      กวาชนชาวมคธ      มีนามวา 
         " ทุยโยชนะ "   มอีานุภาพมากไดเห็นชัดวา      ชีวิตเปน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 664 

         ของนดิหนอยไมเท่ียง    มีความแปรปรวนไปเปน 
         ธรรมดา. 
                จึงเปนผูมีจิตเลื่อมใส ไดใหขาวและน้ํา เปนทาน 
         อันไพบูลย  โดยเคารพ  วังของขาพเจาในครั้งน้ัน  เปน 
         ดุจบอน้ํา   สมณพราหมณทั้งหลาย   ก็อิ่มหนําสําราญ   
         ในท่ีนัน้.  
                ขาพเจาไดใหดอกไม     ของหอม     เครือ่งลูบไล 
         ประทปี  ยวดยาน  ที่พัก   ผานุงหม  ที่นอน   และขาว 
         น้ํา  เปนทานโดยเคารพ  ในท่ีนัน้. 
                นัน่เปนพรต และพรหมจรรยของขาพเจา    นี้เปน 
         วิบากแหงกรรมนั้น   ที่ขาพเจาประพฤติดีแลว  ขาพเจา 
         ไดวิมานอันมีภักษาหารเพียงพอ       มขีาวนํ้ามากมาย 
         เพราะวัตร  และพรหมจรรยนั้นแล. 
                [๒๕๐๖] วิมานนี้บริบูรณ   ดวยการฟอนรํา   ขบั 
         รองต้ังอยูชานาน   แตเปนของไมเท่ียง  อาตมาภาพ  จึง 
         ถามวา  บุตรนายพรานท้ังหลาย  ผูมีอานุภาพนอย  ไม 
         มีเดช   ไยจึงเบียดเบียนทานผูมีอานุภาพมาก   มีเดชได 
         ดูกอนทานผูมีเขี้ยวเปนอาวุธ    เพราะอาศัยอะไรหรือ 
         ทานจึงถึงความเศราหมอง       ในสํานักของบุตรนาย- 
         พรานท้ังหลาย ? 
                ความกลัวใหญ  ตามถึงทาน  หรือวา  พิษของทาน 
         ไมแลนไปยังรากเขี้ยว        ดูกอนทานผูมีเขี้ยวเปนอาวุธ   
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         เพราะอาศัยอะไรหรือ  ทานจึงถึงความเศราหมอง  ใน 
         สํานักของบุตรนายพรานท้ังหลาย ? 
                [๒๕๐๗]  มหันตภัยมิไดตามถึงขาพเจาเลย  ชน 
         พวกนั้น  ไมอาจทําลายเดชของขาพเจาได  แตวาธรรม 
         ของสตับุรุษท้ังหลาย   ทานประกาศไวดีแลว   ยากท่ีจะ 
         ลวงได  เหมือนเขตแดนแหงสมทุร  ฉะนั้น. 
                ขาแตทานอาฬาระ  ขาพเจาเขาจําอุโบสถ  ในวัน 
         จาตุททสี   ปณณรสีเปนนิตย  ตอมาพวกบุตรนายพราน 
         ๑๖  คน     เปนคนหยาบชา      ถือเอาเชือกและบวงอัน 
         มั่นคงมา. 
                พรานท้ังหลาย    ชวยกันแทงจมูก     เอาเชือกรอย 
         แลวหามขาพเจาไป   ขาพเจาอดทนตอทุกขเชนนั้น   ไม 
         ทําอุโบสถใหกําเริบ. 
                [๒๕๐๘]  (อาฬารกุฎมพีกลาววา)  บุตรนายพราน 
         เหลาน้ัน   ไดพบทานผูสมบูรณดวยกําลัง  และผิวพรรณ  
         ที่ทางเดินคนเดียว      ดูกอนทานนาคราช       ทานเปนผู 
         เจริญดวยสิริ  และปญญา  จะบําเพ็ญตบะเพ่ือประโยชน  
         อะไรอกีเลา  ? 
                [๒๕๐๙]  (สังขปาลนาคราชตอบวา)   ขาแตทาน 
         อาฬาระ  ขาพเจาบําเพ็ญตบะ  มิใชเพราะเหตุแหงบุตร 
         มิใชเพราะเหตุแหงทรัพย    และมิใชเพราะเหตุแหงอายุ  
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         เพราะขาพเจาปรารถนากําเนิดมนุษย     จึงบากบั่น 
         บําเพ็ญตบะ. 
                [๒๕๑๐]  (อาตมาภาพถามวา)  ทานเปนผูมีนัยนตา 
         แดง    มีรัศมรีุงเรือง   ประดับตกแตงแลว   ปลงผมและ 
         หนวด     ชโลมทาดวยจุรณจันทนแดง       สองสวางไป 
         ทั่วทิศ  ดุจคนธรรพราชา  ฉะนั้น. 
                ทานเปนผูถึงแลวซ่ึงเทวฤทธิ์       มีอานุภาพมาก 
         พรั่งพรอมไปดวยกามารมณทัง้ปวง   ดูกอนพญานาคราช  
         ขาพเจาขอถามเนื้อความน้ีกะทาน    เหตุไรมนุษยโลก 
         จึงประเสริฐกวานาคพิภพน้ี ? 
                [๒๕๑๑]  (สังขปาลนาคราชตอบวา)  ขาแตทาน 
         อาฬาระ   นอกจากมนุษยโลก   ความบริสุทธ์ิหรือความ 
         สํารวมยอมไมม ี  ถาขาพเจาไดกําเนิดมนุษยแลว    จัก  
         กระทําท่ีสุดแหงชาติและมรณะ. 
                [๒๕๑๒]  (อาฬารกุฏมพีกลาววา)  ขาพเจาอยูใน 
         สํานักของทานปหน่ึงแลว     เปนผูที่ทานบํารุงดวยขาว 
         ดวยนํ้า   ขาพเจาขอลาทาน  ดูกอนทานผูเปนจอมนาค 
         ขาพเจาจากมนุษยโลกมาเสียนาน. 
                [๒๕๑๓]  (สังขปาลนาคราชตอบวา)  ขาแตทาน 
         อาฬาระ บุตร ภรรยา และชนบรวิาร  ขาพเจาพร่ําสอน 
         เปนนิตยใหบํารุงทาน         ใครมิไดแชงดาทานแลหรือ  
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         เพราะวาการที่ไดพบทาน    นบัวาเปนที่พอใจของ 
         ขาพเจา. 
                [๒๕๑๔]  (อาฬารกุฏมพีตอบวา)  ดูกอนพญา-  
         นาคราช      บุตรท่ีรกัปฏิบัติบํารงุมารดาบิดาในเรือน 
         เปนผูประเสริฐ  แมดวยประการใด ทานบํารุงขาพเจา 
         อยูในท่ีนี้ เปนผูประเสริฐ แมกวาประการน้ัน เพราะวา 
         จิตของทานเลื่อมใสขาพเจา. 
                [๒๕๑๕]  (สังขปาลนาคราชกลาววา) แกวมณีอัน  
         จะนําทรัพยมาไดตามประสงค  ของขาพเจามีอยู   ทาน 
         จงถือเอามณีรัตนอนัโอฬารน้ันไป    ยังท่ีอยูของตน    ได 
         ทรัพยแลวจงเก็บแกวมณีนั้นไว. 
                [๒๕๑๖]  (อาฬาดาบสทูลวา)  ขอถวายพระพร 
         แมกามคุณเปนของมนุษย      อาตมาภาพไดเห็นแลว 
         เปนของไมเท่ียง            มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
         อาตมาภาพเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย   จงึออกบวช 
         ดวยศรัทธา. 
                ขอถวายพระพร  ทั้งคนหนุมคนแก  ยอมมีสรรีะ 
         ทําลายรวงหลนไป      เปรียบเหมือนผลไม     ฉะนั้น 
         อาตมาภาพเห็นคุณขอนี้วา สามญัผลเปนขอปฏิบัติอัน 
         ไมผิด  ประเสริฐจึงออกบวช.  
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                [๒๕๑๗]  (พระเจาพาราณสีตรัสวา)   ชนเหลาใด 
         เปนพหูสูต    คนคิดเหตุผลไดมาก    ชนเหลาน้ันเปน 
         คนมีปญญา  บุคคลควรคบหาโดยแททีเดียว  ขาแตทาน 
         อาฬาระ ขาพเจาไดฟงคําของพญานาคราช  และของ 
         ทานแลว   จักทําบญุมิใชนอย. 
                [๒๕๑๘]  (อาฬารดาบสทูลวา)  ขอถวายพระพร 
         ชนท้ังหลายเปนพหูสูต    คนคิดเหตุผลไดมาก     ชน 
         เหลาน้ันเปนคนมีปญญา       บุคคลควรคบหาโดยแท 
         ทีเดียว    ดูกอนราชนัย     เพราะทรงสดับเรื่องราวของ 
         พญานาคราช   และของอาตมาภาพแลว   ขอพระองค 
         โปรดทรงบําเพ็ญกุศลใหมาก. 
                              จบสังขปาลชาดกท่ี  ๔  
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                  อรรถกถาสังขปาลชาดก         

                                                                             
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรงพระ 
ปรารภอุโบสถกรรม   ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  อริยาวกาโสสิ 
ดังน้ี. 
         ความพิสดารวา    คราวนั้น    พระบรมศาสดาทรงยังอุบาสกท้ังหลาย 
ผูรักษาอุโบสถใหราเริงแลวตรัสวา  โบราณบัณฑิตทั้งหลาย   ละนาคสมบัติอัน 
ใหญแลว   เขาจําอุโบสถเหมือนกัน   อุบาสกเหลานั้น  ทลูอาราธนาแลว  จึงทรง 
นําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้. 
         ในอดตีกาล  พระเจาแผนดินมคธ     เสวยราชสมบัติในพระนครราช- 
คฤห.  ครั้งน้ัน    พระโพธิสัตวทรงบังเกิดในพระครรภ  แหงพระอัครมเหสีของ 
พระราชานั้น.  พระชนกชนนีทรงขนานพระนามวา   ทุยโยธนกุมาร    เธอ 
เจริญวัยแลว ไปเรียนสรรพศิลปศาสตรในเมืองตักกศิลา  กลับมาแสดงศิลปะ 
ถวายพระราชบิดา  ตอมาพระราชบิดาจึงอภิเษกพระกุมารไวในราชสมบัติ แลว 
ผนวชเปนพระฤาษีอยูในพระราชอุทยาน  พระโพธิสัตวไดเสด็จไปยังสํานักของ 
พระราชบิดาวันละ ๓ ครัง้. ลาภสักการะใหญเกิดข้ึนแกพระราชฤาษี.  พระราช 
ฤาษีไมสามารถจะทําแมเพียงกสิณบริกรรมไดดวยความกังวลน้ัน  จึงทรงดําริวา 
ลาภสักการะของเรามากมาย    เราอยูที่นี่ไมสามารถจะตัดรกชฏันี้ได   เราจักไม 
บอกลาพระโอรส   ไปเสียในที่อ่ืน.   พระราชฤาษีไมบอกใหใคร ๆ  รู  เสด็จ 
ออกจากสวน ดําเนินลวงมคธรัฐเขาไปอาศัยจันทกบรรพต  ทําบรรณศาลาอยู 
ณ  ที่นั้น ในสถานที่พอไปมาได  แตแมน้ํากัณณเวณณาอันไหลออกจากลํานํ้า 
ชื่อสังขปาละ  เขตมหิสกรัฐ   กระทํากสิณบริกรรม  ยังฌานและอภิญญาให  
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บังเกิดแลว  ดํารงชีพดวยการเท่ียวขอเล้ียงชีพ. นาคราชชื่อสังขปาละออกจาก 
กัณณเวณณานทีพรอมดวยบริวารเปนอันมาก เขาไปหาพระราชฤาษีนั้นเปนครั้ง 
คราวพระราชฤาษีก็แสดงธรรม แกพญาสังขปาลนาคราชน้ัน. ตอมาพระราชโอ- 
รสของพระราชฤาษีนั้น     อยากจะทรงพบพระชนก  แตไมทราบสถานที่เสด็จไป 
จึงโปรดใหเที่ยวติดตาม  ทรงทราบวาประทับอยูในสถานท่ีชื่อโนน    ก็เสด็จไป 
ณ  ที่นั้น   พรอมดวยขาราชบริพารมากมาย    เพ่ือทรงเยี่ยมเยียนพระราชฤาษี 
รับสั่งใหต้ังคาย  ณ  ที่สวนหนึ่ง  พรอมดวยอํามาตยสองสามคน   เสด็จมุงหนา 
ตออาศรมสถาน  ขณะนั้น    สังขปาลนาคราช   กําลังน่ังฟงธรรมอยูกับบริวาร 
จํานวนมาก   เหลือบเห็นพระราชาเสด็จมา    จึงไหวพระฤาษีลุกข้ึนจากอาสนะ 
หลีกไป   พระราชาถวายบังคมพระบิดาทรงทําปฏิสันถาร    ประทับนั่งแลว 
ทูลถามวา   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ    นั่นพระราชาท่ีไหนเสด็จมายังสํานักของ 
พระคุณทาน  ตรัสตอบวา ลูกรัก  นั่นคือพญาสังขปาลนาคราช  ทรงเกิดความ 
โลภในนาคพิภพ เพราะอาศัยสมบัติของพญานาคราชน้ัน   ประทับอยูสองสามวัน 
โปรดใหจัดภิกษาหารถวายพระราชบิดาเปนประจํา    แลวเสด็จกลับยังพระนคร 
ของพระองคทีเดียว  โปรดใหสรางโรงทานไวในทิศทั้ง ๔  ยังสกลชมพูทวีปให 
เอิกเกริก  ทรงบริจาคทาน  รกัษาศีล   ทําการรักษาอุโบสถกรรม   ปรารถนา 
นาคพิภพ   ในท่ีสุดแหงพระชนมายุ    ก็ไดไปบังเกิดเปนพญาสังขปาลนาคราช 
ในนาคพิภพ    เมื่อลวงผานเลยไป    เธอเปนผูเดือดรอนรําคาญในสมบัตินั้น 
นับแตนั้นมา ก็ปรารถนากําเนิดมนุษยอยูรักษาอุโบสถกรรม  เมื่อพญาสังขปาล 
นาคราชอยูในนาคพิภพคราวนั้น    การอยูรักษาอุโบสถ  ไมสําเร็จผล   ยอมถึง  
ศีลพินาศ.  จําเดิมแตนั้น   ทาวเธอจึงออกจากนาคพิภพไปขดวงลอมจอมปลวก 
แหงหน่ึง   ในระหวางทางใหญ  และทางเดินเฉพาะคน ๆ  เดียว  ไมหางแมน้ํา  
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กัณณเวณณานที   อธิษฐานอุโบสถ    เปนผูมีศีลอันสมาทานแลว   สละตนใน 
ทานมุขวา  ชนทั้งหลายผูมีความตองการดวยหนังและเนื้อเปนตนของเรา  จงนํา 
หนังและเนื้อเปนตนไปเถิด  แลวนอนอยูบนยอดจอมปลวก บําเพ็ญสมณธรรม 
อยูรักษาอุโบสถในวัน  ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า  แลวไปสูนาคพิภพในวันปาฏิบท. 
         วันหน่ึง เมื่อพญานาคราช สมาทานศีลนอนอยูอยางนี้  มีชาวปจจันต- 
คาม ๑๖ คน คิดกันวา พวกเราจักไปหาเนื้อมา  มีอาวุธครบมือ  เที่ยวไปในปา 
เมื่อไมไดอะไร   ก็กลับออกมา   พบพญานาคราชน้ันนอนอยูบนจอมปลวก 
คิดกันวา    วันนี้พวกเราไมไดแมแตลูกเห้ีย    พวกเราจักฆาพญานาคราชน้ี 
รับประทาน   แลวคิดตอไปวา  นาคราชนี้ใหญโต    เมื่อถูกจับ  คงจะหนีไปเสีย 
จักตองเอาหลาวแทงท่ีขนดทั้ง ๆ  ที่ยงันอนทีเดียว   ทําใหหมดกําลังแลวคงจับ 
เอาได     ตางถือหลาวเปนตนเขาไปใกลรางกายแมของพระโพธิสัตวขนาดเทา 
เรือโกลนลําใหญลําหนึ่ง  เชนเดียวกับพวงมะลิอันบุคคลวงต้ังไว   นาคราชน้ัน  
ประกอบดวยนัยนตาคลายเมล็ดมะกล่าํ ศีรษะเชนกับดอกชัยพฤกษและดอกมะลิ 
ยอมงามเกินท่ีเปรียบได.    ดวยเสียงฝเทาของคนท้ัง  ๑๖  คน   พญานาคจึง 
โผลศรีษะออกจากวงขนด ลืมดวงตาอันแดงมองเห็นคนเหลานั้น    มีมือถอืหลาว 
เดินมา จึงคิดวา   วันนี้มโนรถของเราจักถึงท่ีสุด   เรามอบตนในทานมุขแลว 
จึงนอนอธิษฐานความเพียร  เราจักไมลืมตาดูคนเหลาน้ี   เอาหอกท่ิมแทงสรีระ 
ของเรา   ทาใหเปนชองนอยชองใหญ   ดวยอานาจความโกรธ   เพราะกลัวศีล 
ของตนจะทําลายจึงอธิษฐานม่ันคง สอดศีรษะเขาไปในวงขนดนอนอยูอยางเดิม. 
ครั้นคนเหลานั้นเขามาใกลแลว   จึงจับหางพญานาค   กระชากใหตกลงภาคพ้ืน 
เอาหลาวอันคมแทงท่ีขนดแปดแหง  สอดหวายดํามีหนามเขาไปตามชองที่แทง 
เอาคานสอดในที่ทั้งแปดแลว    พากันเดินทางกลับหนทางใหญ   พระมหาสัตว  
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นับแตถูกแทงดวยหลาว    ก็มิไดลืมตาดูคนเหลาน้ัน      ดวยอํานาจความโกรธ 
แมในท่ีแหงเดียว  เมื่อถูกเขาเอาคานทั้งแปดหามไป  ศีรษะก็หอยลงกระทบพ้ืน 
ลําดับนั้น   คนเหลาน้ัน   พูดกันวา  ศีรษะของพญานาคหอยลง  จึงใหนอนใน 
ทางใหญ   เอาหลาวเล็กแทงที่ชองจมูก   แลวเอาเชือกรอย  แลวยกศีรษะพาดท่ี 
ปลายคาน  ชวยกันยกข้ึน  เดินทางตอไปอีก.  
         ขณะนั้น   กุฏมพีชือ่อาฬาระ ชาวเมืองมิถิลา เขตวิเทหรฐั  นั่งบน 
ยานอันสบาย  พาเกวียน  ๕๐๐ เลม  เดินทางผานไป  เห็นลูกบานชาวปจจันต- 
คามกําลังหามพระโพธิสัตวเดินไปอยางนั้น    จึงใหมาสกทองคนละซองมือ  กับ 
โคพาหนะ ๑๖ ตัว   แกคนทั้ง ๑๖ คน  และใหผานุง  ผาหม   แกคนเหลาน้ัน 
ทุกคน ทั้งใหผาผอน  และเครื่องประดับ แมแกภรรยาของคนเหลาน้ัน  ขอรอง 
ใหปลอยพญานาคไป.   พญานาคไปยังนาคพิภพ  มิไดมัวโอเออยูในนาคพิภพ 
เลย  ออกไปหาอาฬารกุฎมพีพรอมดวยบริวารเปนอันมาก   กลาวคุณของนาค- 
พิภพแลว   เชิญกุฎมพีนัน้ไปยังนาคพิภพ   ประทานยศใหญพรอมดวยนางนาค 
กัญญาสามรอยแกกุฎมพีนั้น   ใหอ่ิมหนําสําราญดวยกามคุณอันเปนทิพย อาฬาร 
กุฏมพีอยูบรโิภคกามอันเปนทิพย ในนาคพิภพสิ้นเวลาประมาณหน่ึงปแลวบอก 
พญานาควา  สหาย   เราปรารถนาจะบวช   รับเอาบริขารบรรพชติแลวไปจาก 
นาคพิภพ  บวชอยูในหิมวันตประเทศส้ินกาลนาน ตอมาจึงเท่ียวจาริกไปจนถึง 
เมืองพาราณสี พักอยูในพระราชอุทยาน รุงข้ึนเขาไปยังพระนครเพ่ือภิกษาจาร 
ไดไปสูประตูพระราชวัง  ครั้งน้ันพระเจาพาราณสี    ทอดพระเนตรเห็นอาฬาร 
ดาบสน้ันแลว    ทรงเลื่อมใสในอิริยาบถ   จึงรับสั่งใหนิมนตมา    ใหนั่งเหนือ 
ปญญัตตาอาสน ใหฉันโภชนะมีรสเลิศตางๆ แลวประทับนั่งบนอาสนะตําแหนง 
หน่ึง     ทรงนมัสการ     เมื่อจะทรงปราศัยกับดาบสน้ัน     ตรัสคาถาที่  ๑ 
ความวา  
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                ทานเปนผูมีรูปรางงดงาม    มีดวงตาแจมใส 
         ขาพเจาสําคัญวา  ทานผูเจริญคงบวชจากสกลุ ไฉนหนอ 
         ทานผูมีปญญาจึงสละทรัพย   และโภคสมบติัออกบวช 
         เปนบรรพชิตเสียเลา ?  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อรยิาวกาโสสิ   ความวา   พระเจา 
พาราณสีตรัสถามวา    ทานเปนผูมีโอกาส    คือสรรีะงามหาโทษมิได   ไดแก 
เปนผูมีรูปงามยิ่ง.  บทวา  ปสนฺนเปตฺโต  ความวา  มีดวงเนตรประกอบดวย 
ประสาทท้ัง ๕.  บทวา   กุลมฺหา   ความวา   ขาพเจาสําคัญวา   ทานคงเปน 
ผูบวชจากตระกูลกษัตริย    ตระกูลพราหมณ    หรือตระกูลเศรษฐี.    บทวา 
กถ  นุ  ความวา   เพราะเหตุไรหรือทานผูเปนบัณฑิต   ทําอะไรเปนอารมณ 
จึงไดสละทรัพยและโภคสมบัติออกจากเรือนบวชเสีย.  บทวา  สปฺโ  ไดแก 
บุรุษผูเปนบัณฑิต. 
         ถัดจากน้ันไป   ควรทราบความเก่ียวโยงแหงคาถา   ดวยสามารถแหง 
คําโตตอบ  ระหวางดาบส  และพระราชาดังตอไปนี้  
         อาฬารดาบส  ทูลวา 
                ดูกอนมหาบพิตรผูเปนจอมนรชน   อาตมาภาพ 
         ไดเห็นวิมานของพญาสังขปาลนาคราช  ผูมอีานุภาพ 
         มากดวยตนเอง    ครั้นเห็นแลว    จึงออกบวชโดยเชื่อ 
         มหาวบิากของบุญท้ังหลาย. 
         พระราชาตรัสวา 
                บรรพชิตท้ังหลายยอมไมกลาวคําเท็จ   เพราะ 
         ความรกั เพราะความกลัว  เพราะความชัง  ขาพเจา  
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         ถามทานแลว      ขอทานไดโปรดบอกเน้ือความน้ันแก 
         ขาพเจา เพราะขาพเจาไดฟงแลว จักเกิดความเล่ือมใส. 
         อาฬารดาบส  ทูลวา 
                ดูกอนมหาบพิตร        ผูเปนอธิบดีในรฐัมณฑล    
         อาตมาภาพเดินทางไปคาขาย  ไดเห็นบุตรนายพราน 
         ชวยกนัหามนาคผูมีรางกายใหญโต    เดินราเริงไปใน 
         หนทาง. 
                ดูกอนพระจอมประชานิกร  อาตมาภาพมาประ- 
         จวบเขากับลูกนายพรานเหลาน้ัน   ก็กลัวจนขนลุกขน 
         พอง  ไดถามเขาวา  ดูกอนพอบุตรนายพราน   ทานท้ัง  
         หลายจะนํางูซึ่งมีรางกายนากลัวไปไหน  ทานท้ังหลาย 
         จักทําอะไรกับงูนี้. 
         เขาพากันตอบวา 
                งูใหญมีกายอันเจริญ    พวกเรานําไปเพ่ือจะกิน 
         เน้ือของมันมีรสอรอยมัน   และออนนุม   ดูกอนทานผู 
         เปนบตุรชาววิเทหรัฐ   ทานยังมิไดเคยลิ้มรส.   
                เราท้ังหลายไปจากท่ีนี่   ถึงบานของตนแลว   จะ 
         เอามีดสับกินเน้ือกนัใหสําราญใจ  เพราะวาเราท้ังหลาย 
         เปนศัตรูของพวกงู. 
         อาตมาภาพจึงพูดวา 
                ถาทานท้ังหลาย  จะนํางูใหญมีกายอันเจริญน้ีไป 
         เพ่ือกิน  เราจะใหโค  ๑๖ ตัว   แกทานท้ังหลาย    ขอให 
         ปลอยงูนี้เสียจากเครื่องผูกเถิด.  
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         พวกเขาตอบวา 
                ความจริง    งูตัวน้ีเปนอาหารที่ชอบใจของเรา 
         ทั้งหลายโดยแทและเราทั้งหลายเคยกินงูมามาก ดูกอน 
         นายอาฬาระผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ   เราท้ังหลายจักทํา 
         ตามคําของทาน     ดูกอนทานผูเปนบุตรของชาววิเทหะ 
         แตวาทานจงเปนมิตรของเราท้ังหลาย. 
                ชนเหลาน้ันแกนาคราชออกจากเครื่องผูก    นาค- 
         ราชไดพนจากเครื่องผูกซึ่งเขารอยไวที่จมูกกับบวงน้ัน 
         แลวบายหนาตรงไปทิศปราจีน  หลีกไปไดครูหน่ึง. 
                ครัน้บายหนาตรงไปทิศปราจีน       ไดสักครูหน่ึง 
         มีดวงตาเต็มไปดวยน้ําตา       เหลียวมาดูอาตมาภาพ 
         อาตมาภาพไดตามไปขางหลังของนาคราชในคราวนั้น 
         ประคองอัญชลีทั้ง   ๑๐ นิ้ว  เตือนวา 
                ทานจงรีบไปเสียโดยเร็ว    ขอพวกศัตรูอยาจับได 
         อีกเลย  เพราะวาการสมาคมกับพวกพรานบอย ๆ เปน 
         ทุกข   ทานจงไปสถานท่ี  ๆ    พวกบุตรนายพรานจะไม 
         เห็น. 
                นาคราชนั้นไดไปสูหวงนํ้าใส     มีสีเขียว    นารื่น- 
         รมย มทีาราบเรียบปกคลุมไปดวยไมหวาและยางทราย 
         เปนผูปลอดภัย  มปีติ  เขาไปยังนาคพิภพ.  
                ดูกอนพระจอมประชานิกร  นาคราชน้ันครั้น 
         เขาไปสูนาคพิภพแลว   ไมชากม็ีบริวารทิพยมาปรากฏ   
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         แกอาตมาภาพ  บํารงุอาตมาภาพเหมือนบุตรบํารุงบิดา 
         ฉะนั้น  พูดจารื่นหู  จับใจวา 
                ทานอาฬาระ    ทานเปนเหมือนมารดาบดิาของ 
         ขาพเจา    เปนดังดวงใจ    เปนผูใหชีวิต     เปนสหาย 
         ขาพเจาจึงกลับไดอิทธิฤทธิ์ของตน ขาแตทานอาฬาระ 
         ขอเชิญทานไปเยี่ยมนาคพิภพของขาพเจา  ซึง่มีภักษา 
         หารมาก  มีขาวและน้ํามากมาย  ดังเทพนครของทาว- 
         วาสวะ  ฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วิมาน  ความวา  อาตมาภาพเห็นวิมาน 
กาญจนมณี  เพรียบพรอมดวยนาฏกิตถีสมบัติรอยเศษของพญาสังขปาลนาคราช. 
บทวา    ปฺุาน    ความวา    ครั้นเห็นมหาวิบากแหงบุญท่ีนาคราชนั้นมา 
ขาพเจาจึงออกบวชดวยศรัทธาอันเปนไป  เพราะเชื่อกรรม   เชือ่ผลแหงกรรม 
และเชื่อปรโลก. 
         บทวา   น   กามกามา   ความวา  ราชาตรัสวา  บรรพชิตท้ังหลาย 
ยอมไมพูดเท็จ  เพราะวัตถุกามบาง  เพราะกลัวบาง   เพราะโทสะบาง.  บทวา 
ชายิหีติ  ความวา    ขาแตทานผูเจริญ   ความเลื่อมใส   โสมนัส    จักเกิดแก 
ขาพเจาบาง   เพราะไดฟงถอยคําของทาน. 
         บทวา   วาณิชฺช  ความวา   ดาบสทูลวา เมื่ออาตมาภาพเดินทางไป 
ดวยคิดวาจักทําการคาขาย.    บทวา  ปเถ   อทฺทสาสิมฺหิ  ความวา  อาตมา 
นั่งไปบทยานนอยขางหนาเกวียน ๕๐๐ เลม ไดเห็นมนุษยชาวชนบทในหนทาง 
ใหญ.   บทวา  ปวฑฺฒกาย  ความวา  ผูมีรางกายอวนพี.   บทวา  อาทาย 
ความวา  หาบไปดวยคานแปดอัน.  
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         บทวา   อวจสฺม ิ แปลวา   ไดกลาวแลว.  บทวา ภีมกาโย  แปลวา 
ผูมีรางกายอันนากลัว.   อาฬารกุฏมพี   รองเรียกบุตรนายพราน   ดวยถอยคําท่ี 
นารักวา " พอบุตรพรานไพร ".  พวกบุตรนายพราน  พากันกลาวตอบอาฬาร- 
กุฏมพีวา  " แนะเจาลูกชาววิเทหะ "  ดังน้ี    เพราะความท่ีอาฬารกุฎมพีอยูในวิเทหรัฐ. 
         บทวา   วิโกฏยิตฺวา  ไดแก  สับ (หรือตัด).  บทวา  มยฺห ิ  โว 
สตฺตโว  ความวา  ก็พวกเราเปนศัตรูของนาคท้ังหลาย.   บทวา  โภชนตฺถ 
ความวา  เพ่ือจะบริโภค.  บทวา  มิตฺตฺจ  โน  โหหิ  ความวา   ขอทานจง 
เปนมิตรของพวกเรา  รูคุณท่ีพวกเรากระทําแลว.  บทวา ตทสฺสุ เต ความวา 
ดูกอนมหาราชเจา   ครั้นบุตรนายพรานเหลาน้ันกลาวอยางนี้แลว    อาตมาภาพ 
ไดใหโคมีกําลัง ๑๖ ตัว   เครื่องนุงหม  ทรัพยคนละรอย ๆ  ทองคําหนึ่งมาสก 
แกบุตรนายพรานเหลาน้ัน     และผากับเครื่องประดับแกภรรยาทั้งหลาย    ของ 
บุตรนายพรานเหลาน้ัน. 
         ลําดับนั้น   บุตรนายพรานเหลานั้นใหพญาสังขปาลนาคราชนอนลงบน 
ภาคพ้ืน    เพราะความกักขฬะของตน    พากันเอาเถาหวายดําซ่ึงพราวไปดวย 
หนามเกี่ยว  เริ่มฉุดลากปลายหางมา  ที่นั้นอาตมาภาพเห็นนาคราชลําบาก  เมื่อ 
จะไมใหลําบาก  จึงเอาดาบตัดเถาวัลยเหลาน้ันคอย ๆ นําออกมิใหลําบาก  โดย 
ทํานองที่เด็ก ๆ คลายเกลยีวจากผาโพกท่ีมุมในเวลานั้น  บุตรนายพรานเหลาน้ัน 
สอดเครื่องผูกผานชองจมูก   แลวรอยเขาในบวง   เพราะฉะนั้น    จึงพากันแก 
พญานาคจากเครื่องผูกน้ัน.     ดาบสหมายความวา     นําเชือกนั้นออกจากจมูก 
ของนาคราชน้ัน   พรอมกับบวง.  บุตรนายพรานเหลาน้ัน    ครั้นปลอยนาคราช 
อยางนี้แลว   เดินไปไดหนอยหน่ึง ก็พากันแอบเสียดวยคิดวา นาคนี้ทุรพลภาพ 
ในเวลามันตายแลว   เราจักหามเอาไป.  
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         บทวา  ปุณฺเณหิ  ความวา  ฝายนาคราชน้ัน    บายหนาสูทิศปราจีน 
ไปไดหนอยหนึ่ง  มีดวงตาเต็มไปดวยน้ําตา  มองดูอาตมาภาพ.  บทวา ตทสฺ- 
สาห   ตัดบทออกเปน   ตทา   อสฺส  อห   ความวา   ครั้งน้ันอาตมาภาพ 
ตามหลังนาคราชไป. 
         บทวา  คจฺเฉว  ความวา  อาฬารดาบสกลาววา  อาตมาไดกลาวอยางนี้ 
กะพญานาคราชน้ัน.    บทวา   รหท   ความวา    นาคราชนั้นไดไปสูหวงน้ํา 
กัณณเวณณานที.  บทวา  สมฺโมนต  ความวา  อันโนมนอมไปดวยตนชมพู 
และตนอโศก  ที่ฝงทั้งสอง.  บทวา นตฺิติณฺณภโย ปตีโต ความวา ไดยินวา 
นาคราชน้ันกําลังดูหวงนํ้าอยู   ไดแสดงความเคารพแตอาฬารกุฏมพี   โผข้ึนมา 
จนกระทั่งถึงหาง. สถานที่ซึ่งพญานาคนั้นดําไปๆในนํ้าน่ันเอง เปนที่ปลอดภัย 
เพราะเหตุนั้น   นาคราชน้ันจึงเปนผูปลอดภัย พนภัย ไดความราเริงยินดีเขาไป. 
         บทวา  ปวิสฺส  ความวา  ครั้นเขาไปแลว.    บทวา  ทิพฺเพน  เม 
ความวา    มไิดถึงความประมาทในนาคพิภพ    เม่ืออาตมาภาพยังไมเลยฝง 
กัณณเวณณานทีไป  พญานาคราชไดมาปรากฏขางหนาอาตมาภาพ  พรอมดวย 
ทิพยบริวาร.  บทวา  อุปฏหิ  แปลวา  เขามาใกล. 
         บทวา  อพฺภนฺตโร  ความวา  ทานเปนเชนกับเน้ือหัวใจ.    ทานมี 
อุปการคุณแกขาพเจาเปนอันมาก  ขาพเจาจักทําสักการะแกทาน.  บทวา ปสฺส 
เม   นิเวสนานิ    ความวา    เชิญทานไปชมนาคพิภพของขาพเจา.     บทวา 
มสกฺกสาร  วยิ  ความวา  ขุนเขาสิเนรุบรรพต  ทานเรียกวา  มสักกสาระ 
เพราะมีแกนเปนแทงทึบ  โดยหาความยุบถอน  ยอหยอนมิได   นาคราชหมาย 
เอาดาวดึงสพิภพ  อันตนสรางไวในนาคพิภพนั่นเอง  จึงกลาวขอน้ี. 
         ดูกอนมหาราช   นาคราชนั้นครั้นกลาวอยางนี้แลว   เมื่อจะพรรณนา 
นาคพิภพของตนใหยิ่งข้ึนไป  จึงกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา  
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                นาคพิภพน้ัน  สมบูรณดวยภูมิภาค  ภาคพ้ืนไมมี  
         กรวด  ออนนุม  งดงาม   มหีญาเต้ีย ๆ   ไมมลีะอองธุลี 
         นํามาซึ่งความเลื่อมใส  ระงับความโศกของผูที่เขาไป. 
                ในนาคพิภพน้ัน          มีสระโบกขรณีอนัไมอากูล 
         เขียวชอุมดังแกวไพฑูรย    มีตนมะมวง    นารื่นรมยทัง้ 
         ๔  ทิศ     มีผลสุกกึ่งหนึ่ง     ผลออนก่ึงหนึ่ง    เผล็ดผล   
         เปนนิตย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา อสกขฺรา  ความวา  ภูมิภาคในนาคพิภพ 
นั้น    ปราศจากหินและกรวด    ภูมิภาคนั้นออนนุม   งดงาม   ลวนแลวไปดวย 
ทองเงินและแกวมณี  เกลือ่นกลนไปดวยทรายคือรัตนะเจ็ด.  บทวา  นีจติณา 
ความวา  ประกอบไปดวยหญาอันตํ่า   มีสีเชนกับหลังแมลงคอมทอง.     บทวา 
อปฺปรชา  ความวา   ปราศจากฝุนละออง.    บทวา   ยตฺถ   ชหนฺติ  โสก  
ความวา   เปนภูมิภาคที่เขาไปแลวหายเศราโศก. 
         บทวา   อนาวกุลา   ความวา   ไมอากูล   คือไมมีตอ.    อีกนัยหน่ึง 
หมายความวา  ขางบนต้ังเรียบเสมอ  ปราศจากความขรุขระ.  บทวา เวฬุริยู- 
ปนีลา   ความวา   เขียวขจีดวยแกวไพฑูรย.    อธิบายวา    ในนาคพิภพนั้นมี 
สระโบกขรณี   ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย   สมบูรณดวยนํ้า  มีสีเขียว  ดาดาษ 
ไปดวยดอกบัว   และอุบลหลากสี.   บทวา  จตุทฺทิส  ไดแก  ในทิศทั้งส่ีแหง 
สระโบกขรณี.  บทวา ปกฺกา จ  ความวา  ในสวนอัมพวันนั้น    มีตนมะมวง 
ที่มีผลสุกแลวบาง สุกครึ่งผลบาง มีผลออนบาง บานสะพรั่งอยูทีเดียว.  บทวา 
นิจฺโจตุกา ความวา ประกอบไปดวยดอกและผล  อันเหมาะสมแกฤดูแมทัง้ ๖. 
         อาฬารดาบส  ทูลพระเจาพาราณสีตอไปวา  
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                ดูกอนมหาบพิตรผูประเสริฐกวานรชน    ใน 
         ทามกลางสวนเหลาน้ัน  มีนิเวศนเลื่อมประภสัสร 
         ลวนแลวไปดวยทองคํา  มีบานประตูแลวไปดวยเงิน 
         งามรุงเรืองย่ิง  ประหนึ่งสายฟารุงเรืองอยูในกลางหาว 
         ฉะนั้น. 
                ขอถวายพระพร    ในทามกลางสวนเหลาน้ัน  
         เรือนยอดและหอง  แลวไปดวยแกวมณี  แลวไปดวย 
         ทองคําโอฬารวิจิตร  เปนอเนกประการ  เนรมิตดวยดี 
         ติดตอกันเต็มไปดวยนางนาคกัญญาท้ังหลาย ผูประดับ 
         แลว  ลวนทรงสายสรอยทองคํา. 
                สังขปาลนาคราชน้ัน     มีผิวพรรณไมทราม 
         วองไว  ขึ้นสูปราสาท  มีเสาประมาณพันตน  มีอานุภาพ 
         ชั่งไมไดเปนที่อยูของมเหสีแหงสังขปาลนาคราชน้ัน. 
                นารีนางหน่ึงวองไว   ไมตองเตือน   ยกอาสนะ 
         ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย   มีคามาก  งดงาม  สมบรูณ  
         ดวยแกว  มีชาติดังแกวมณีมาปูลาด. 
                ลําดับน้ัน      นาคราชจูงมืออาตมาภาพใหนั่งบน 
         อาสนะอันเปนประธาน  กลาววา   นี่อาสนะ  เชิญทาน 
         นั่งบนอาสนะนี้         เพราะวาทานเปนที่เคารพคนหน่ึง 
         ของขาพเจา  ในจํานวนทานท่ีเคารพทั้งหลาย. 
                ดูกอนพระจอมประชานิกร        นารอีกีนางหนึ่งก็ 
         วองไว ตักเอานํ้ามาลางเทาของอาตมาภาพ  ดุจภรรยา  
         ลางเทาสามีที่รัก   ฉะน้ัน.  
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                มนีารีอีกนางหนึ่งวองไว ประคองภาชนะทองคํา 
         เต็มไปดวยภัตตาหารนาบริโภค  มีสูปะหลายอยาง  ม ี 
         พยัญชนะตาง ๆ  นํามาใหอาตมาภาพ. 
                ขอถวายพระพร นารีเหลาน้ันรูจักใจสามี พากัน 
         บํารุงอาตมาภาพผูบริโภคแลว     ดวยดนตรีทั้งหลาย 
         นาคราชน้ันก็เขามาหาอาตมาภาพ พรอมดวยกามคุณ 
         อันเปนทิพยมิใชนอย  ใหญยิ่งกวาการฟอนรําน้ัน.    
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   นิเวสน   ไดแก   ปราสาท.    บทวา 
ภสฺสรสนฺนิกาส   แปลวา  ดูเลื่อมประภัสสร.  บทวา  รชตคฺคฬ  ความวา 
มีบานประตูหนาตางเปนเงิน. 
         บทวา  มณิยา  ความวา เรือนยอด  และหองในสงบน้ันเห็นปานน้ี.   
บทวา  ปริปูรา  แปลวา  สมบูรณ. 
         บทวา  โส สงฺขปาโล   ความวา  ดูกอนมหาราช  เมื่อนาคราชน้ัน  
สรรเสริญนาคพิภพนั้นอยูอยางนี้     อาตมาภาพใครจะดูนาคพิภพนั้น    ลําดับนั้น 
สังขปาลนาคราชจึงนําอาตมาภาพไปในที่นั้น     จับมือรีบดวนข้ึนสูปราสาท   ม ี
เสาพันหน่ึง  ลวนดวยเสาแกวไพฑูรย   นําไปยังสถานท่ีซึ่งมเหสีของเธออยู. 
         บทวา  เอกา จ  ความวา  เมื่ออาตมาข้ึนสูปราสาทแลว   สตรีนางหน่ึง 
นําอาสนะแกวไพฑูรยอันงามเขาถึงชาติแกวมณีแมอ่ืนๆ มาปูลาด โดยนาคราช 
นั้น     ไมไดสั่งเลย.  บทวา  อพฺภิหาสิ  ความวา  แปลวา  นํามา  อธิบายวา 
ปูลาดแลว. 
         บทวา  ปมุขอาสนสมฺึ  แปลวา บนอาสนะอันเปนประมุข. อธิบายวา 
เชื้อเชิญใหนัง่บนอาสนะอันสูงสุด.   บทวา  ครูน  ความวา  นาคราชนั้นกลาว 
เชิญใหนั่งอยางนี้วา  ทานเปนเหมือนมารดาบิดาของเราคนใดคนหน่ึง.  
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         บทวา   วิวิธ  วิยฺชน  ไดแก  กบัขาวมีอยางตาง ๆ.   บทวา  ภตฺต 
มนฺรูป   ไดแก  ภัตตาหารอันนาบริโภค   สังขปาลดาบสเรียกพระราชาวา 
" ภารตะ ". 
         บทวา   ภุตฺตภตฺต  แปลวา   บริโภคเสร็จแลว.  บทวา   อุปฏหุ 
ความวา    นารีทั้งหลาย    ทําการฟอนรํา    บํารุงอาตมาภาพผูบริโภคเสร็จแลว 
ดวยดนตรีรอยเศษ.  บทวา  ภตฺตุ  มโน   วิทิตฺวา  ความวา  นารีทั้งหลาย 
ตางรูจิตใจแหงภัสดาตน.  บทวา  ตตุตฺตรึ  ความวา   ยิ่งกวาการฟอนรําน้ัน. 
บทวา  ม นิปติ  ความวา  นาคราชน้ัน     เขามาหาอาตมาภาพ.  บทวา มหนตฺ 
ทิพฺเพหิ ความวา ดวยกามอันเปนทิพย  มโหฬาร.  บทวา  กาเมหิ  ความวา 
ดวยกามอันเปนทิพยเหลาน้ัน   มิใชนอย  คือมิใชนิดหนอย. 
         ก็แลครัน้นาคราชน้ัน     เขามาหาอยางนี้แลวกลาวคาถา   ความวา 
                ขาแตทานอาฬาระ   ภรรยาของขาพเจาท้ัง  ๓๐๐ 
         นี้  ลวนมีเอวออนแอน       มีรัศมีรุงเรือง      ดังกลีบปทุม 
         นางเหลาน้ี     จกัเปนผูบํารุงบําเรอทาน     ขาพเจาขอยก 
         นางเหลาน้ีใหทาน         ทานจงใหนางเหลาน้ีบําเรอทาน 
         เถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพตฺตมชฺฌา  ความวา  ภรรยาของ 
ขาพเจาท้ังหมด   มีรูปรางออนแอน   อธิบายวา   เอวกลม  ขนาดวัดไดดวยฝา 
มือ    แตบาลีในอรรถกถาวา    " สมุชณฺา ".   บทวา  ปทุมุตฺราภา  ไดแก 
มีผิวผุดผาดดังสีแหงดอกปทุม.    อธิบายวา   มีฉวีวรรณดั่งกลีบปทุม.   บทวา 
ปริจารยสฺสุ    ความวา   นาคราชนั้นกลาววา    ทานจงทํานางเหลาน้ัน   ให 
เปนบาทบริจาริกาของตน    แลวมอบมหาสมบัติ     พรอมดวยสตรี  ๓๐๐ นาง 
แกอาตมาภาพ.  
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         อาฬารดาบสน้ัน  ทลูตอไปวา          
                อาตมาภาพ       ไดเสวยรสอันเปนทิพยอยูปหนึ่ง 
         คราวน้ันอาตมาภาพ ไดไตถามถึงสมบัติอันยิ่งวา ทาน 
         พญานาคไดสมบัตินี้   ดวยอุบายอยางไร   ไดวิมานอัน 
         ประเสริฐอยางไร    ไดโดยไมมีเหตุ    หรือเกดิเพราะใคร 
         นอมมาใหแกทาน    ทานกระทําเอง    หรือวาเทวดาให 
         ดูกอนพญานาคราช     ขาพเจาขอถามเนื้อความน้ันกะ 
         ทาน  ทานไดวิมานอันประเสริฐอยางไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ทิพฺพรสานุภุตฺวา  ความวา อาตมาภาพ 
เสวยรสแหงกามคุณอันเปนทิพยแลว.  บทวา  ตทาสฺสุห    ตัดบทเปน  ตทา 
อสฺสุ  อห.  บทวา  นาคสฺสิท  ความวา  ขาพเจาไดถามนาคราชน้ัน   ดังน้ี 
วา  สมบัติอันเกิดแลวน้ี   ของทานสังขปาลนาคราช  ผูมีพักตรอันเจริญ   ทาน 
ทํากรรมชื่ออะไรจึงได  ทานไดครอบครองวิมานอันประเสริฐนี้อยางไรกัน  ? 
         บทวา  อธิจฺจ   ลทฺธ   ความวา    ทานไดโดยหาเหตุมิได.   บทวา 
ปริณามชนฺเต   ความวา   หรือชื่อวาเกิดแลว    โดยการนอมมา   เพราะเปน 
ของท่ีใคร ๆ  นอมมาเพ่ือประโยชนแกทาน.  บทวา  สย   กต  ความวา สั่ง 
ใหเรียกชางมา   แลวมอบรัตนะใหกระทํา. 
         ลําดับตอไป  เปนคาถากลาวโตตอบระหวางชนท้ังสอง    พึงทราบดัง 
ตอไปนี้. 
         สังขปาลนาคราช  ตอบวา 
                ขาพเจาไดวิมานนี้    มิใชโดยไมมีเหตุ   และมิใช 
         เกิดเพราะใคร  นอมมาใหขาพเจา  ขาพเจามิไดทําเอง  
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         แมเทวดาก็มิไดให  ขาพเจาไดวิมานนี้  ดวยบุญกรรม 
         อันไมเปนบาปของตน. 
         อาตมาภาพ  ถามวา 
                พรตของทานเปนอยางไร   และพรหมจรรยของ 
         ทานเปนไฉน     นี้เปนวิบากแหงกรรมอะไร     ที่ทาน 
         ประพฤติดีแลว  ดูกอนพญานาคราช  ขอทานจงบอก 
         เน้ือความน้ี    แกขาพเจา   ทานไดวิมานนี้มาอยางไร 
         หนอ ? 
         พญานาคราช  ตอบวา 
                ขาพเจาไดเปนพระราชาผูยิ่งใหญ   กวาชนชาว 
         มคธ   มีนามวา   ทยุโยธนะ   มอีานุภาพมาก  ไดเห็น 
         ชัดวา   ชีวิตเปนของนิดหนอยไมเท่ียง      มคีวามแปร 
         ปรวนไปเปนธรรมดา. 
                จึงเปนผูมีจิตเลื่อมใส   ไดใหขาวและน้ําเปนทาน 
         อันไพบูลยโดยเคารพ   วังของขาพเจาในครั้งน้ัน   เปน 
         ดุจบอน้ํา   สมณพราหมณทั้งหลาย   ก็อิ่มหนําสําราญ  
         ในท่ีนัน้. 
                ขาพเจาไดใหดอกไม   ของหอม    เครื่องลูบไล 
         ประทปี  ยวดยาน  ที่พัก   ผานุงหม  ที่นอน และขาว 
         น้ํา  เปนทานโดยเคารพ  ในท่ีนัน้. 
                นัน่เปนพรต    และเปนพรหมจรรยของขาพเจา 
         นี้เปนวิบากแหงกรรมน้ัน    ที่ขาพเจาประพฤติดีแลว 
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         ขาพเจาไดวิมานอันมีภักษาหารเพียงพอ  มขีาวนํ้ามาก  
         มาย  เพราะวัตร  และพรหมจรรยนั้นแล. 
                วมิานนี้บริบรูณ   ดวยการฟอนรําขับรอง   ต้ังอยู 
         ชานาน    แตเปนของไมเท่ียง     อาตมาภาพจึงถามวา 
         บุตรนายพรานท้ังหลาย    ผูมีอานุภาพนอย    ไมมีเดช 
         ไยจึงเบียดเบียนทานผูมีอานุภาพมาก     มีเดชได     ดู 
         กอนทานผูมเีขี้ยวเปนอาวุธ         เพราะอาศัยอะไรหรือ 
         ทานจึงถึงความเศราหมอง         ในสํานักของบุตรนาย 
         พรานท้ังหลาย. 
                ความกลัวใหญ  ตามถึงทาน  หรือวาพิษของทาน 
         ไมแลนไปยังรากเขี้ยว      ดูกอนทานผูมีเขี้ยวเปนอาวุธ   
         เพราะอาศัยอะไรหรือ   ทานจึงถึงความเศรา   ในสํานัก 
         ของบตุรนายพรานท้ังหลาย. 
         สังขปาลนาคราช   ตอบวา 
                มหันตภัย   มิไดตามถึงขาพเจาเลย   ชนพวกน้ัน  
         ไมอาจทําลายเดชของขาพเจาได   แตวาธรรมของสัต-  
         บุรษุท้ังหลาย   ทานประกาศไวดีแลว   ยากท่ีจะลวงได 
         เหมือนเขตแดนแหงสมุทร  ฉะนัน้. 
                ขาแตทานอาฬาระ  ขาพเจาเขาจําอุโบสถ  ในวัน 
         จาตุททสี  ปณณรสีเปนนิตย  ตอมาพวกบุตรนายพราน 
         ๑๖ คน   เปนคนหยาบชา    ถือเอาเชือกและบวงอันมั่น 
         คงมา.  
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                พรานท้ังหลาย   ชวยกันแทงจมูก    เอาเชือกรอย  
         แลวหามขาพเจาไป  ขาพเจาอดทนตอทุกขเชนนั้น  ไม 
         ทําอุโบสถใหกําเริบ. 
         อาตมาภาพ   ถามวา 
                บตุรนายพรานเหลาน้ัน     ไดพบทานผูสมบูรณ 
         ดวยกําลัง  และผิวพรรณ   ที่ทางเดินคนเดียว  ดูกอน 
         ทานนาคราช  ทานเปนผูเจริญดวยสิริและปญญา จะ 
         บําเพ็ญตบะเพ่ือประโยชนอะไรอีกเลา ? 
         สังขปาลนาคราช  ตอบวา 
                ขาแตทานอาฬาระ   ขาพเจาบําเพ็ญตบะ    มิใช 
         เพราะเหตุแหงทรัพย         และมใิชเพราะเหตุแหงอายุ 
         เพราะขาพเจา    ปรารถนากําเนิดมนุษย     จึงบากบั่น 
         บําเพ็ญตบะ. 
         อาตมาภาพ  ถามวา 
                ทานเปนผูมีนัยนตาแดง  มีรศัมีรุงเรือง ประดับ 
         ตกแตงแลว   ปลงผมและหนวด   ชโลมทาดวยจุรณ- 
         จันทนแดง     สองสวางไปท่ัวทิศ     ดุจคนธรรพราชา 
         ฉะนั้น. 
                ทานเปนผูถึงแลว   ซึ่งเทวฤทธิ์   มีอานุภาพมาก 
         พรอมพรั่งไปดวยกามารมยทั้งปวง   ดูกอนพญานาค- 
         ราช ขาพเจาขอถามเนื้อความน้ีกะทาน เหตุไรมนุษย-  
         โลก   จงึประเสริฐกวานาคพิภพน้ี.  
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         สังขปาลนาคราช   ตอบวา 
                ขาแตทานอาฬาระ    นอกจากมนุษยโลก   ความ 
         บริสุทธิ์   หรือความสํารวมยอมไมม ี  ถาขาพเจาไดกํา- 
         เนิดมนุษยแลว   จกักระทําท่ีสุดแหงชาติและมรณะ. 
         อาตมาภาพ   กลาววา 
                ขาพเจาอยูในสํานักของทานปหน่ึงแลว  เปนผูที่ 
         ทานบารุงดวยขาวดวยนํ้า  ขาพเจาขอลาทาน  ดูกอน 
         ทานผูเปนจอมนาถะ ขาพเจาจากมนุษยโลกมาเสียนาน. 
         สังขปาลนาคราช  ตอบวา 
                ขาแตทานอาฬาระ   บุตร   ภรรยาและชนบริวาร 
         ขาพเจาพร่ําสอนเปนนิตยใหบํารุงทาน     ใครมิไดแชง 
         ดาทานแลหรือ   เพราะวาการที่ไดพบทาน  นบัวาเปน 
         ที่พอใจของขาพเจา. 
         อาตมาภาพ  ตอบวา 
                ดูกอนพญานาคราช  บุตรที่รักปฏิบัติบาํรุงมารดา 
         บิดาในเรือน   เปนผูประเสริฐแมดวยประการใด   ทาน 
         บํารุงขาพเจาอยูในที่นี้  เปนผูประเสริฐ  แมกวาประการ 
         นั้น    เพราะวาจิตของทานเลื่อมใสขาพเจา. 
         สังขปาลนาคราช   กลาววา 
                แกวมณี    อันจะนําทรัพยมาไดตามประสงคของ 
         ขาพเจามีอยู      ทานจงถือเอามณีรัตนอันโอฬารน้ันไป 
         ยังท่ีอยูของตน  ไดทรัพยแลวจงเก็บแกวมณนีั้นไว.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กินฺเต   วต  ความวา  อาตมาภาพถามวา 
อะไรเปนวัตรสมาทานของทาน.  บทวา   พฺรหมฺจริย   ความวา   อะไรเปน 
จรรยาอันประเสริฐของทาน ? 
         บทวา  โอปานภูต  ความวา  (นาคราชตอบวา) คราวนั้นเรือนของ 
ขาพเจา  เปนเหมือนสระโบกขรณี  ที่ขุดไวในหนทางใหญ ๔ แพรง มีสมบัติ  
อันสมณพราหมณผูต้ังอยูในธรรม  พึงบริโภคได  ตามสบาย. 
         บทวา  น  จ สสฺสตาย ความวา  นาคราชน้ันกลาวแกอาตมาภาพวา 
ความจริง  วิมานน้ี  แมจะเปนของต้ังอยูไดนาน  ก็มิใชเปนของเท่ียง.  อาฬาร- 
ดาบส    กลาวหมายถึงบุตรพรานไพรวา    ผูมีอานุภาพนอย.   บทวา   หนฺติ 
ความวา  (อาฬาร กุฎมพี  ถามวา)  เพราะเหตุไร  บตุรพรานไพรจึงเอาหลาว 
แทง    เบียดเบียนไดในที่ทั้งแปดแหง.   บทวา  กึ    ปฏิจฺจ   ความวา   ทาน 
ยอมมาสูเง้ือมมือ   คือเขาถึงอํานาจของเหลาวณิพกในครั้งน้ัน     เพราะมุงหมาย 
อะไร ?  บทวา  วนิพฺพกาน ความวา บุตรพรานไพรท้ังหลาย  ทานเรียกวา 
วณิพกในที่นี้. 
         บทวา  เตโช   นุ  เต  อนฺวคต  ทนฺตมูล ความวา เดชของทาน 
เปนอยางไรหรือ เพราะเห็นพวกบุตรพรานในคราวนั้น  ภัยใหญไปตามทานหรือ 
วาพิษอันมีเข้ียวเปนมูลไมไปตามทาน.  บทวา  กิเลส  ไดแก  ทกุข.  บทวา 
วณิพฺพกาน ความวา เพราะอาศัยอะไร ทานจึงถึงทุกขในสํานักของบุตรพราน 
ทั้งหลาย  คือ  เพราะอาศัยพวกบุตรนายพราน. 
         บทวา  เตโช  น  สกกฺา  มม  เตภิ  หนฺตุ   ความวา  นาคราช 
ตอบวา  เดชคือพิษของเราไมสามารถท่ีเบียดเบียนโดยเดชของผูอ่ืน  คือชน 
เหลาน้ันได.  บทวา   สต   ไดแก  สัตบุรุษท้ังหลาย  มีพระพุทธเจาเปนตน.  
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บทวา   ธมมฺานิ ไดแก  ธรรม กลาวคือ ศีล สมาธิ  ปญญา ขันติ ความเอ็นดู 
และเมตตาภาวนา.  บทวา    สุกิตฺติตานิ    ความวา   ทานพรรณนาไวดีแลว 
คือกลาวไวดีแลว.  บทวา  กึ   ความวา  ทานทําอยางไร ? 
         บทวา   สมุทฺทเวลาว ทุรจฺจยานิ ความวา สังขปาลนาคราชกลาววา 
สัตบุรุษเหลานั้น  พรรณนาไววา บุคคลลวงไดยากแมเพ่ือชีวิต ดุจฝงมหาสมุทร 
อันลวงไดยากฉะนั้น    เพราะเหตุนั้น    ขาพเจาจึงเปนผูประกอบดวยขันติ  และ 
เมตตา  เพราะกลัวศีลจะขาด  เมื่อขาพเจาขุนเคือง  ก็มิไดใหเพ่ือจะลวงละเมิด 
ที่สุดขอบเขตของศีล.  กด็วยธรรมเทศนาของสังขปาลนาคราชน้ี  ยอมไดบารมี 
ครบ   ๑๐ ทศั  คือ 
         ๑.  ความท่ีมหาสัตวสละสรีระในคราวน้ันจัดเปนทานบารมี. 
         ๒.  ความท่ีศีลมิไดทําลาย    ดวยเดชคือพิษเห็นปานน้ัน  จัดเปน 
สีลบารมี. 
         ๓.  การออกจากนาคพิภพ บําเพ็ญสมณธรรม จัดเปนเนกขัมมบารมี. 
         ๔.  การจัดแจงวา  ควรทําส่ิงน้ี ๆ  จัดเปนปญญาบารมี. 
         ๕.  ความเพียรดวยสามารถแหงความอดกลั้น    จัดเปนวิริยบารมี. 
         ๖.  ความอดทน  ดวยสามารถแหงความอดกลั้น     จัดเปนขันติบารมี. 
         ๗.  การสมาทานความสัตย  จัดเปนสัจจบารมี. 
         ๘.  การอธิษฐานในใจวา   เราจักไมทําลายศีลของเรา   จัดเปนอธิฏ- 
ฐานบารมี. 
         ๙.  ความเปนผูมีความเอ็นดู    จัดเปนเมตตาบารมี. 
         ๑๐. ความเปนผูวางตนเปนกลางในเวทนา  จัดเปนอุเบกขาบารมี.  
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         บทวา  อลาคมุ  ความวา ดูกอนทานอาฬาระ วันหน่ึง บุตรพรานไพร 
๑๖ คน  เห็นขาพเจานอนอยูบนยอดจอมปลวก   พากันถือเชือกแข็ง    บวงอัน 
เหนียว   และหลาว   มายังสํานักของขาพเจา. 
         บทวา  เภตฺวาน  ความวา  เขาเหลาน้ันแทงสรีระของขาพเจา  ในท่ี 
ทั้งแปด  แลวสอดหวายหนามเขาไป.  บทวา  นาส  อติกสฺส  รชฺชุ  ความวา 
เดินไปไดหนอยหน่ึง  เห็นศีรษะของขาพเจาหอยลง  จึงไดใหนอน ณ หนทาง 
ใหญ   แลวแทงจมูกของขาพเจาอีก   รอยเชือกเกลยีวคลองที่ปลายคาง  ควบคุม 
รอบขาง  นําขาพเจาไป. 
         บทวา  อทฺทสสุ  ความวา  อาตมาภาพพูดวา ดูกอนสหายสังขปาละ 
บุตรนายพรานเหลาน้ัน    เห็นทานสมบูรณดวยกําลังและผิวพรรณ   ในทางเทา 
ที่ไปมาไดคนเดียว     แตทานเจริญงอกงามดวยสิริคืออิสริยยศและความงามเลิศ 
และเจริญดวยปญญา  ทานเปนผู (รุงโรจน)  เห็นปานน้ี  บําเพ็ญตบะเพื่ออะไร 
ทานปรารถนาอะไร    จึงเขาจําอุโบสถ    คือรักษาศีล.  ปาฐะวา    อทฺทสาสึ 
แปลวา   ขาพเจาไดเห็นแลว ดังน้ีก็มี.  อธิบายวา  ขาพเจาไดเห็นทานในหนทาง 
ใหญ  ที่ไปมาไดคนเดียว. 
         บทวา  อภิปตฺถยมาโน  แปลวา   ปรารถนาอยู.   บทวา   ตสฺมา 
ความวา นาคราชตอบวาขาพเจาปรารถนากําเนิดมนุษย เพราะฉะน้ันจึงบากบ่ัน 
กระทําตบกรรมดวยความเพียร.         
         บทวา  สุโรสิโต   ความวา  ทานเปนผูไลทาแลวดวยดี.  บทวา  อิโต 
ความวา  มนุษยโลกจะมีอะไรย่ิงไปกวานาคพิภพนี้. 
         บทวา  สุทฺธิ  ไดแก  วิสุทธิ  กลาวคือ มรรคผล  และพระนิพพาน. 
บทวา  สยโม  ไดแก  ศีล.  พญานาคราชน้ัน    หมายเอาความบังเกิดข้ึนแหง 
พระพุทธเจา   และปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   จึงกลาวคํานี้.  
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         บทวา  กาหามิ  ความวา  พญานาคราชกลาวตอไปวา  เมื่อขาพเจา 
กระทําความไมมีแหงปฏิสนธิของตน   จักกระทําท่ีสุด   แหงชาติ   ชรา  และ 
มรณะได.  ดกูอนมหาราชเจา   สังขปาลนาคราชน้ัน    ชมเชยมนุษยโลกอยางน้ี. 
         บทวา  สวจฺฉโร  เม   ความวา   ขอถวายพระพร   เมื่อนาคราชน้ัน 
สรรเสริญมนุษยโลกอยูอยางนี้   อาตมาภาพทําความเย่ือใยในบรรพชา จึงกลาว 
คําน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อุปฏ ิโตสฺมิ  ความวา   ขาพเจาเปนผู 
อันทานปรนปรือตอนรับแลวดวยขาวนํ้าและกามคุณอันเปนทิพย. บทวา ปเลม ิ
ความวา   ยังระลึกถึงอยู.  (แต)  จะตองจากไป.    บทวา    จริปฺปวุฏโสฺม ิ
ความวา   ขาพเจาจากมนุษยโลกมานานแลว. 
         บทวา  นาภิสสิตฺถ    ความวา  พญานาคราชถามวา ในบุตรเปนตน 
ของขาพเจา ใคร ๆ มิไดดา มิไดบริภาษทานมิใชหรือ. ปาฐะวา นาภิสชฺเชถ 
แปลวา  มิไดสาปแชงดังนี้ก็มี  อธิบายวา  มิไดใหขุนเคือง. บทวา ปฏิวิหิโต 
แปลวา   บํารุงแลว. 
         บทวา  มณิ  มม  ความวา พญานาคราชกลาววา ทานสหายอาฬาระ 
ถาทานจะไปใหได    เมื่อเปนอยางนี้    แกวมณีสีแดง  นําทรัพยมาให  ใหซึ่ง 
สมบัติที่นาใครทั้งปวง  ของขาพเจามีอยู  ทานอาฬาระทานจงถือเอามณีรัตนะนั้น  
ไปยังเรือนของทาน   ทานไดทรัพยตามปรารถนา  ดวยอานุภาพแหงมณีรัตนะ 
นี้แลว   จงเก็บมณีรัตนะนี้เสียในเรือนน้ัน    และเม่ือจะเก็บ  อยาเก็บไวในท่ีอ่ืน 
ควรเก็บไวในตุมน้ําของตน ครั้นนาคราชกลาวดังน้ีแลว   ก็นอมมณีรัตนะมาให 
อาตมาภาพ. 
         ครั้นอาฬารดาบสกลาวอยางนี้แลว   จึงกลาวตอไปวา  ขอถวายพระพร 
มหาบพิตร   ครั้งน้ันอาตมาภาพไดกลาวคําน้ี    กะพญานาคราชวา   แนะสหาย  
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เรามิไดมีความตองการดวยทรัพย   แตเราปรารถนาจะบวชดังนี้แลว    รองขอ 
บริขารแหงบรรพชิต   ออกจากนาคพิภพพรอมดวยนาคราชนั้น     เชิญใหพญา- 
นาคราชกลับแลว  จึงเขาสูหิมวันตประเทศบรรพชา    ดังน้ีแลว    เมื่อจะกลาว 
ธรรมกถาถวายพระราชา  จึงกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                ขอถวายพระพร   แมกามคุณเปนของมนุษย 
         อาตมาภาพไดเห็นแลว  เปนของไมเท่ียง   มีความ 
         แปรปรวนเปนธรรมดา  อาตมาภาพเห็นโทษในกามคุณ 
         ทั้งหลาย  จึงออกบวชดวยศรัทธา. 
                ขอถวายพระพร  ทั้งคนหนุมคนแก  ยอมมีสรรีะ 
         ทําลายรวงหลนไป เปรียบเหมือนผลไมฉะนั้น อาตมา- 
         ภาพเห็นคุณขอนี้วา   สามัญผลเปนขอปฏิบติัอันไมผิด 
         ประเสริฐ  จึงออกบวช. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สทฺธาย   ความวา   อาตมาภาพบวช 
เพราะเชื่อกรรม เชื่อผลแหงกรรม และเชื่อพระนิพพาน. บทวา ทุมปฺผลาเนว 
ความวา  ผลไมทั้งหลายสุกแลวก็ดี  ยังไมสุกก็ดี  ยอมรวงหลนไปฉันใด   คน 
ทั้งหลาย  ทั้งหนุมทั้งแก    ก็ยอมรวงหลนไปแมฉันนั้น.   บทวา   อปณฺณก 
ไดแก สามัญผลอันไมผิด คือเปนนิยยานิกธรรม. บทวา สามฺเมว เสยฺโย 
ความวา  ดูกอนพระมหาราชเจา  อาตมาภาพเห็นคุณแหงบรรพชาวา บรรพชา 
นั่นเทียวเปนของสูงสุด  จึงไดบวชดังนี้ 
         พระราชาทรงสดับดังน้ัน  จึงตรัสคาถาเปนอันดับตอไป  ความวา 
                ชนเหลาใดเปนพหูสูต        คนคิดเหตุผลไดมาก 
         ชนเหลาน้ันเปนคนมีปญญา  บคุคลควรคบหาโดยแท 
         ทีเดียว  ขาแตทานอาฬาระ  ขาพเจาไดฟงคําของนาค- 
         ราชและของทานแลว  จักทําบุญมิใชนอย. 
          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 693 

         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เย   พหุานจินฺติโน   ความวา  ชน 
เหลาใด  รูเหตุการณไดยาก.  บทวา  นาคฺจ  ความวา เพราะไดฟงถอยคํา 
พญานาคราช  และของทานผูมีปกติอยูดวยความไมประมาทอยางนั้น   (ขาพเจา 
จักสรางบุญกุศลนานัปการ). 
         ลําดับนั้น         เมื่อดาบสจะยังพระอุตสาหะใหเกิดแกพระราชา     จึง 
กลาวคาถาสุดทาย   ความวา 
                ขอถวายพระพร  ชนท้ังหลายเปนพหูสูต   คนคิด 
         เหตุผลไดมาก  ชนเหลาน้ัน    เปนคนมีปญญา  บุคคล  
         ควรคบหาโดยแททีเดียว ดูกอนราชันย เพราะทรงสดับ  
         เรื่องราวของนาคราช    และของอาตมาภาพแลว    ขอ 
         พระองคโปรดทรงบําเพ็ญกุศลใหมาก. 
         ดาบสน้ัน       แสดงธรรมถวายพระราชาอยางนี้แลว      อยูในพระราช 
อุทยานน้ันแล ตลอด  ๔  เดือนฤดูฝน   แลวกลับไปยังหิมวันตประเทศอีก 
เจริญพรหมวิหาร ๔ ตราบเทาชีวิต   ไดเปนผูเขาถึงพรหมโลกแลว.   ฝายสงัข- 
ปาลนาคราชอยูรักษาอุโบสถตลอดชีวิต   สวนพระเจาพาราณสี    ก็ทรงบําเพ็ญ 
บุญมีทานเปนตน    แลวตางไปตามยถากรรมของตน ๆ. 
         พระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแลว  ตรัสวา 
โบราณกบัณฑิตท้ังหลาย  ละนาคสมบัติอยูรักษาอุโบสถกรรมอยางนี้   แลวทรง 
ประชุมชาดกวาพระดาบสผูพระราชบิดาในครั้งน้ัน  ไดมาเปนพระกัสสปะ 
พระเจาพาราณสีไดมาเปน  พระอานนท  อาฬารดาบส ไดมาเปนพระ- 
สารีบุตร สวนสังขปาลนาคราช ไดมาเปนเราผูอรหันตสัมมาสมัพุทธเจา 
ฉะน้ีแล. 
                              จบอรรถกถาสังขปาลชาดก  
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                   ๕.  จุลลสุตโสมชาดก 
 
       วาดวยพระเจาจุลลสุตโสมออกผนวช    
 
                [๒๕๑๙]  (พระมหาสัตวตรัสวา)  เราขอบอกชาว 
         เมือง   มิตร   อํามาตย   และขาราชบริพาร   ผมที่เศียร 
         ของเราเกิดหงอกแลว  บัดน้ี  เราพอใจในบรรพชาเพศ. 
                [๒๕๑๒]  (อํามาตยกราบทูลวา)  อยางไรหนอ 
         พระองคจึงรับส่ัง  ความไมเจริญ    แกขาพระพุทธเจา 
         ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   พระองคทรงปกพระแสง- 
         ศรท่ีอกของขาพระพุทธเจา    พระชายาของพระองคมี 
         ถึง  ๗๐๐ นาง  พระนางเหลาน้ันของพระองค  จักเปน 
         อยูอยางไรหนอ ? 
                [๒๕๒๑]  (พระมหาสัตวตรัสวา)  นางเหลาน้ันยัง 
         สาว   จักปรากฏเอง  นางเหลาน้ันจักไปพ่ึงพิงพระราชา 
         องคอื่นก็ได   สวนเราปรารถนาสวรรค    ดวยเหตุดังน้ัน  
         เราจึงจักบรรพชา. 
                [๒๕๒๒]  (พระราชชนนีตรัสวา) ดูกอนพอสุตโสม 
         แมผูเปนมารดาของเจา   ชื่อวาไดรับความยาก   เพราะ 
         เมื่อแมพร่ําเพออยูเจาก็ไมหวงใย  จักบวชใหได. 
                ดูกอนพอสุตโสม    แมคลอดเจาซ่ึงเปนผูที่แมได 
         ดวยความยากลําบาก   เหตุไร  เมื่อแมพร่ําเพออยู  เจา 
         ไมหวงใย  จกับวชใหจงได ?  
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                [๒๕๒๓]  (พระราชบิดาตรัสวา)  ดูกอนพอสุตโสม 
         ธรรมนั้นชื่ออะไร    และการบวชช่ืออะไร    เพราะวา 
         เจาจะละท้ิงเราสองคนผูแกเฒาแลว  ไมหวงใย  จะบวช  
         อยางเดียว ? 
                [๒๕๒๔]  แมบตุรธิดาท้ังหลายของเจา  ก็มีมาก 
         ยังเล็กนัก   ยังไมเปนหนุมสาว  กําลังฉอเลาะนารักใคร 
         เมื่อไมเห็นเจา  นาจะลําบากไปตาม ๆ  กัน. 
                [๒๕๒๕]  (พระมหาสัตวตรัสวา) ความต้ังอยูนาน 
         แลวพลัดพรากจากกัน     จากโอรสธิดาเหลาน้ี    ของ 
         หมอมฉัน  ซึ่งกําลังเปนเด็ก  ยังไมเจริญวัย  ชางฉอเลาะ 
         ก็ดี จากทูลกระหมอมท้ังสองพระองค  และสิ่งท้ังปวง 
         ไปก็ดี   เปนของเที่ยงแท. 
                [๒๕๒๖]  (พระชายาทั้งหลายทูลวา)  พระทัยของ 
         ทูลกระหมอม    จะตัดขาดเชียวหรือ    หรือจะไมทรง 
         พระกรณุาหมอมฉนัทั้งหลาย    ไยเลาพระองคจึงไม 
         ทรงหวงใย  กระหมอมฉันทั้งหลายผูคร่ําครวญอยู  จะ 
         เสด็จออกผนวชเสียใหไดทีเดียวหรือ  เพคะ. 
                [๒๕๒๗]  (พระมหาสัตวตรัสวา)   ใจของเรามิได 
         ตัดขาด  และเรากม็ีความกรุณาในเธอท้ังหลาย  แตเรา 
         ปรารถนาสวรรค   เพราะฉะน้ัน   จงจักออกบวช. 
                [๒๕๒๘]  (พระอัครมเหสีตรัสวา)  ขาแตพระสุตโสม 
         ผูประเสริฐ    หมอมฉันผูเปนอัครมเหสีของพระองค  
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         ไดพระองคมาดวยความลําบาก   เหตุไร  เมื่อหมอมฉัน 
         พร่ําเพออยู  พระองคจึงมิไดทรงเย่ือใย  จะทรงผนวช 
         เสีย.                                                      
                ขาแตพระสุตโสมผูประเสรฐิ    หมอมฉนัผูเปน 
         อัครมเหสีของพระองค ไดพระองคมาดวยความลําบาก 
         เหตุไร     พระองคจงึมิไดทรงเย่ือใยสัตวผูถือปฏิสนธิ 
         ในครรภของหมอมฉัน   จะทรงผนวชเสีย. 
                ครรภของหมอมฉันแกแลว    ขอพระองคทรง 
         รออยู  จนกระทั่งหมอมฉันประสูติ   อยาใหหมอมฉัน 
         เปนหมายอยูแตผูเดียว ตองไดรับทุกขในภายหลังเลย. 
                [๒๕๒๙]  (พระมหาสัตวตรัสวา) ครรภของเธอแก 
         แลว  ขอเชิญประสูติพระโอรส   ซึ่งมีผิวพรรณไมทราม 
         เถิด  ฉนัจักละโอรส  พรอมท้ังเธอบวชใหจงได. 
                [๒๕๓๐]  ดูกอนพระนองนางจันทา เธออยารอง 
         ไหไปเลย    ดูกอนนางผูมีดวงตาเสมอดวยดอกอัญชัน 
         เธออยาเศราโศกไปเลย   จงขึ้นสูปราสาทอันประเสริฐ 
         เสียเถิด  เราไมเย่ือใยจักไปบวช. 
                [๒๕๓๑]  (พระโอรสองคใหญทูลวา)  ขาแตเสด็จแม 
         ใครทําใหเสด็จแมทรงพิโรธ      เหตุไฉนเสด็จแมจึงทรง 
         กันแสง   และจองมองดูหมอมฉันยิ่งนัก    บรรดาพระ- 
         ประยูรญาติที่เห็นอยู หมอมฉันจะฆาใคร   ที่ควรรับส่ัง 
         ใหฆา ?  
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                [๒๕๓๒]  (พระนางเทวีตรัสวา)  ลูกรัก   ทานผูใด 
         ทรงชนะในแผนดิน   ทานผูนั้นเจาไมอาจจะฆาไดเลย 
         พระบดิาของเจาไดตรัสกะแมวา  ฉันไมมีความหวงใย 
         จักไปบวช. 
                [๒๕๓๓]  (พระโอรสองคใหญทูลวา)  เมื่อกอนเรา 
         เคยไปเท่ียวสวนดวยรถ  และรบกันดวยชางตกมัน  เมื่อ 
         พระราชบิดาสุตโสมทรงผนวชแลว       คราวนี้เราจักทํา 
         อยางไร ? 
                [๒๕๓๔]  (พระโอรสองคนอยทูลวา) เมื่อพระมารดา 
         ของหมอมฉันทรงกันแสงอยู     และเมื่อพระเชษฐภาดา 
         ไมทรงยินยอม  หมอมฉันก็จักยดึพระหัตถทั้งสองของ 
         พระบดิาไว  เมื่อหมอมฉันทั้งหลายไมยินยอม พระบิดา 
         จะยังเสด็จไปไมได. 
                [๒๕๓๕]  (พระมหาสัตวตรัสวา)  แมนมเอย  เชิญ 
         แมลุกขึ้นเถิด  แมจงพาพระกุมารน้ี  ไปเลนใหรื่นรมย  
         เสียในที่อื่น    เมื่อเรากําลังปรารถนาสวรรค    กมุารน้ี  
         อยาทําอันตรายแกเราเลย. 
                [๒๕๓๖]  (พระพี่เลี้ยงกลาววา) ไฉนหนอพระราชา 
         จึงทรงประทานแกวมณี     อันมีแสงสวางน้ี     เราจะ 
         ประโยชนอะไรดวยแกวมณีนี้    เมื่อพระเจาสุตโสม 
         ทรงผนวชแลว   เราจักทําอะไรได   กับแกวมณีนี้.  
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                [๒๕๓๗]  (เสนาคุตตอํามาตยทูลวา)  พระคลังนอย 
         ของพระองคยังไพบูลย  และพระคลังใหญของพระองค 
         ก็บรบิรูณ   ปฐพีมณฑลพระองคก็ทรงชนะแลว   ขอ 
         พระองคจงทรงยินดีเถิด  อยาทรงผนวชเลยพระเจาขา. 
                [๒๕๓๘]  (พระมหาสัตวตรัสวา)  คลังนอยของเรา 
         ก็ไพบลูย  คลังใหญของเราก็บริบูรณ และปฐพีมณฑล 
         เราก็ชนะแลว   แตเราจักละสิ่งน้ัน   ๆ ออกบวช. 
                [๒๕๓๙]  (กุลพันธเศรษฐีทูลวา)  ขอเดชะ  ทรัพย 
         ของขาพระพุทธเจามีมากมาย     ขาพระพุทธเจาไม 
         สามารถจะนับได    ขาพระพุทธเจาขอถวายทรัพย  
         ทั้งหมดน้ัน   แดพระองค  ขอพระองคจงทรงยินดี อยา 
         ทรงผนวชเลย  พระพุทธเจาขา. 
                [๒๕๔๐]  (พระมหาสัตวตรัสวา)  ดูกอนทาน 
         กุลวัฒนเศรษฐี  เรารูวาทรัพยของทานมีมาก   และทาน 
         ก็บูชาเรา  แตเราปรารถนาสวรรค   เพราะฉะนั้น     เรา 
         จึงจักตองบวช. 
                [๒๕๔๑]  ดูกอนพอโสมทัต  เราเปนผูกระสันนัก 
         ความไมยินดียอมมาครอบงําเรา อันตรายมีมาก  เราจัก 
         บวชใหไดในวันนี้ทีเดียว. 
                [๒๕๔๒]  (พระอนุชาโสมทัตทูลวา)  ขาแตพระเจา 
         พ่ีสุตโสม แมกิจนีพ้ระองคทรงพอพระทัย  ขอพระองค 
         ทรงผนวช   ณ   บดัน้ี    แมหมอมฉันก็จักบวชในวันนี ้
         ทีเดียว  หมอมฉันไมอาจอยูหางพระองคได.  
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                [๒๕๔๓]  (พระมหาสัตวตรัสวา)  เธอจกับวชยัง 
         ไมได   เพราะวาใคร ๆ   ในพระนครและคามนิคม  
         ชนบท  จะไมพากันหุงตม. 
                [๒๕๔๔]  (มหาชนพากันร่ําไหวา)  เมื่อพระเจา 
         สุตโสม   ทรงผนวชเสียแลว   บดัน้ี   ขาพระพุทธเจา 
         ทั้งหลาย  จักทําอยางไรเลา  พระเจาขา  ? 
                [๒๕๔๕]  (พระมหาสัตวตรัสวา)   เราเขาใจวา 
         ชีวิตนี้   ถูกชรานําเขาไป   เปนของนิดหนอย   ดุจน้ํา 
         ในโคลนฉะนั้น เมื่อชีวิตเปนของนอยเหลือเกินอยางน้ี 
         เวลาน้ีไมใชเวลาท่ีจะประมาทเลย. 
                เราเขาใจวา   ชวีิตนี้ถูกชรานําเขาไป    เปนของ 
         นิดหนอย ดุจน้ําในโคลนฉะนั้น เมื่อชีวิตเปนของนอย 
         เหลือเกินอยางน้ี แตพวกคนพาล ยอมพากันประมาท. 
                คนพาลเหลาน้ัน    อันเครื่องผูกคือตัณหาผูกไว 
         แลว  ยอมยังนรก   กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน   เปรตวิสัย 
         และอสรุกายใหเจรญิ. 
                [๒๕๔๖]  (มหาชนกลาววา)  กลุมธุลีต้ังขึน้ไมไกล 
         ปุปผกปราสาท     ชะรอยพระธรรมราชาผูเรืองยศของ 
         พวกเรา  จะทรงตัดพระเกศาเสียแลว. 
                [๒๕๔๗]  (ชาวพระนครปริเทวนาการวา) พระราชา 
         ทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน    เสด็จไปเท่ียวยัง 
         ปราสาทใด   นี่คือปราสาทของพระองค    เกลือ่นกลน 
         ไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.  
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                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังปราสาทใด  นี่คือปราสาทของพระองค  
         แพรวพราวไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวย  พระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังกูฏาคารใด  นีคื่อกูฏาคารของพระองค 
         เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวย   หมูพระประยูร- 
         ญาติ   เสด็จเท่ียวไปยังกูฏาคารใด    นี้คือกูฏาคารของ 
         พระองค   เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนอโศกวันใด    นี่คือสวนอโศกวัน 
         ของพระองค   มีดอกไมบานสะพรั่ง  นารื่นรมยตลอด 
         กาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมดวยพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนอโศกวันใด    นี่คือสวนอโศกวัน 
         ของพระองค     มดีอกไมบานสะพรั่ง    นารื่นรมย 
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังพระราชอุทยานใด     นี่คือพระราช- 
         อุทยานของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง  นารื่นรมย 
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังพระราชอุทยานใด    นี่คือพระราช  
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         อุทยานของพระองค  มีดอกไมบานสะพรั่ง  นารื่นรมย  
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมกํานัลใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนกรรณิการใด นี่คือสวนกรรณิการ 
         ของพระองค   มีดอกไมบานสะพรั่ง   นารืน่รมย 
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนกรรณิการใด นี่คือสวนกรรณิการ 
         ของพระองค    มีดอกไมบานสะพรั่ง   นารืน่รมย  
         ตลอลกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนปาฏลิวันใด  นี่คือสวนปาฏลิวัน 
         นั้นของพระองค    มีดอกไมบานสะพรั่ง   นารื่นรมย  
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ 
         ญาติ   เสด็จเท่ียวไปยังสวนปาฏลิวันใด   นี่คือสวน 
         ปาฏลิวนัของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย  
         ตลอดกาล. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนอัมพวันใด    นี่คือสวนอมัพวัน 
         ของพระองค    มีดอกไมบานสะพรั่ง   นารืน่รมย  
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ  
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนอัมพวันใด นี่คือสวนอัมพวันของ  
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         พระองค  มีดอกไมบานสะพรั่ง   นารื่นรมยตลอดกาล 
         ทั้งปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังสระโบกขรณใีด    นี้คือสระโบกขรณ ี 
         ของพระองค     ดาดาษไปดวยบุปผชาตินานาชนิด 
         เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวิหก. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังสระโบกขรณใีด    นี้คือสระโบกขรณ ี
         ของพระองค    ดาดาษไปดวยบุปผชาตินานาชนิด 
         เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวิหก. 
                [๒๕๔๘]  (มหาชนกลาววา) พระเจาสุตโสมทรง 
         สละราชสมบัตินี้แลว   เสด็จออกทรงผนวช    ทรงผา-  
         กาสาวพัสตร     เท่ียวไปพระองคเดียว  เหมอืนชางตัว 
         ประเสริฐ ฉะนั้น. 
                [๒๕๔๙]  (พระมหาสัตวตรัสวา)  ทานท้ังหลายอยา 
         ระลึกถึงความยินดีการเลน     และการราเริงในกาล 
         กอนเลย    กามท้ังหลายอยาทําลายทานท้ังหลายไดเลย 
         จริงอยู  สุทัสนนคร  นารื่นรมยยิง่นัก    ทานท้ังหลาย 
         จงเจริญเมตตาจิต   อันหาประมาณมิได   ทั้งกลางวัน 
         และกลางคืนเถิด    เมื่อเปนเชนนี้   ทานท้ังหลายจะได 
         ไปสูเทพบุรี   อันเปนที่อยูของทานผูมีบุญกรรม. 
                              จบจุลลสุตโสมชาดกท่ี   ๕  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาท่ี 703 

                              อรรถกถาจุลลสุตโสมชาดก  

 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ 
เนกขัมมบารมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา  อามนฺตยามิ  นิคม 
ดังน้ี. 
         เรื่องปจจุบันนิทาน เชนเดียวกับในมหานารทกัสสปชาดก.  (สวนอดีต 
นิทานมีดังตอไปนี้) 
         ก็ในอดีตกาล    พระนครพาราณสีไดมีชื่อวา " สุทัสน  นคร "  พระ-  
ราชาทรงพระนามวาพรหมทัต   เสด็จประทับอยูในพระนครนั้น  พระโพธิสัตว 
ทรงบังเกิดในพระครรภแหงพระอัครมเหสีของทาวเธอ  ลวงไปได   ๑๐ เดอืน 
ก็ประสูติจากพระครรภของพระมารดา    ก็พระพักตรของพระกุมารน้ัน     มีสิริ 
ประหน่ึงดวงจันทรในวันเพ็ญ  ดวยเหตุนั้น   พระชนกชนนีจึงทรงขนานพระ- 
นามวา  " โสมกุมาร ".    ราชกุมารน้ันพอรูเดียงสาแลว    เปนผูสนใจในสุตะ 
มีการฟงเปนปกติ    ดวยเหตุนั้น    ชาวประชาจึงถวายพระนามวา    " สุตโสม "  
ครั้นเจริญวัยแลว    พระราชกุมาร    เสด็จไปเรียนศิลปศาสตรในเมืองตักกศิลา 
เสด็จกลับมา    ก็ไดเศวตฉัตรของพระชนก    เสวยราชสมบัติโดยธรรม   ไดมี 
พระอิสริยยศยิ่งใหญ   พระองคมีสนมกํานัลใน   หม่ืนหกพันนาง   มีพระนาง- 
จันทาเทวีเปนประธาน.  ในเวลาตอมา  ทาวเธอก็เจริญดวยพระโอรสธิดาจนไม 
ทรงยินดีดวยฆราวาสวิสัย มีพระประสงคที่จะเสด็จไปสูปา ทรงผนวช. วันหนึ่ง 
จึงตรัสเรียกนายภูษามาลามาตรัสสั่งวา  แนะเจา  เม่ือใด   เจาเห็นผมท่ีเศียรของ 
เราหงอกแลว    เจาพึงบอกเราเม่ือน้ัน.    นายภูษามาลาก็รับพระราชดํารัสของ 
ทาวเธอ   เวลาตอมา   ก็เห็นพระเกศาหงอกจึงกราบทูลใหทรงทราบ   เมื่อพระ  
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ราชาตรัสสั่งวา   เจาภูษามาลา  ถาเชนนั้นเจาจงถอนผมนั้น     มาวางไวในมือเรา 
จึงเอาแหนบทองถอนพระเกศา    มาวางไวในพระหัตถ.    พระมหาสัตวทอด- 
พระเนตรดูพระเกศาหงอกน้ัน  ก็ตกพระทัยวา สรีระของเราถูกชราครอบงําแลว 
จึงทรงถือเสนพระเกศาหงอกน้ันเสด็จลงจากปราสาท  ประทับนั่งบนราชบัลลังก 
ที่แตงต้ังไว ณ ที่เฝาของมหาชน แลวตรัสสั่งใหเรียกอํามาตยประมาณแปดหม่ืน 
มีเสนาบดีเปนประมุข   พราหมณหกหม่ืน  มีปุโรหิตเปนประธาน  และชาวแวน 
แควนชาวนิคมเปนตนอ่ืน ๆ มาเฝาเปนจํานวนมาก แลวตรัสวา เกศาหงอกเกิด 
ที่เศียรของเราแลว     เราเปนคนแกเฒา   ทานท้ังหลายจงรับรูความที่เราจะออก 
บรรพชา  ดังน้ีแลว    ตรสัคาถาที่ ๑ ความวา 
                เราขอบอกชาวเมือง   มิตร   อํามาตย   และขา- 
         ราชบรพิาร  ผมท่ีเศียรของเรา   เกิดหงอกแลว    บัดน้ี 
         เราพอใจบรรพชาเพศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อามนฺตยามิ  ความวา  เราขอประกาศ 
ใหทานท้ังหลายรับรู.  บทวา  โรจห  ความวา  เราพอใจ  ดูกอนทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงรับรูวา  เรานัน้จะบรรพชา. 
         บรรดาชนทั้งหลายท่ีไดฟงพระราชาดํารัสเหลาน้ัน    อํามาตยคนหน่ึง 
เปนคนองอาจแกลวกลา   กราบทูลคาถา   ความวา 
                อยางไรหนอพระองคจึงรับส่ังความไมเจริญแก 
         ขาพระพุทธเจา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  พระองค 
         ทรงปกพระแสงศรท่ีอกของขาพระพุทธเจา พระชายา 
         ของพระองคมีถึง ๗๐๐นาง      พระนางเหลาน้ันของ 
         พระองค  จักเปนอยูอยางไรหนอ.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อภุ   ไดแก   สิง่อันไมเปนความเจริญ  
บทวา  อุรสิ  กปฺเปสิ  ความวา   พระองคทรงยังพระศัสตราอันลางแลวดวยดี 
ใหไหวใกลทรวงอกของขาพระพุทธเจา.  บทวา  สสฺตสตา  นี้   อํามาตยนั้น 
กลาวหมายถึง  ขัตติยกัญญาผูมีชาติเสมอกัน. บทวา  กถ นุ เต ตา ภวิสฺสนฺติ 
ความวา   พระราชชายาของพระองคเหลาน้ัน    เมือ่พระองคทรงผนวชเสียแลว 
จักเปนอนาถา หาที่พ่ึงมิได จักอยูไดอยางไร การท่ีพระองคทรงทํานางเหลานั้น 
ใหไมมีที่พ่ึง  แลวทรงผนวชนี้  ไมสมควรเลย  พระเจาขา. 
         ลําดับนั้น     พระมหาสัตวตรัสคาถาที่ ๓ ความวา 
                นางเหลาน้ันยังสาว  จักปรากฏเอง  นางเหลาน้ัน          
         จักไปพ่ึงพิงพระราชาองคอื่นก็ได     สวนเราปรารถนา 
         สวรรค  ดวยเหตุดังน้ัน    เราจึงจักบรรพชา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปฺายนฺติ  ความวา   นารีเหลาน้ันจัก 
ปรากฏดวยกจิของตน  ๆ  เราเปนอะไรของนางเหลานี้    ทุกนางลวนยังสาว 
พระราชาอื่น ๆ ก็ยังมี  นารีเหลาน้ี  จักไปพ่ึงพระราชาอ่ืน ๆ นั้นได. 
         อํามาตยเปนตน    เมื่อไมสามารถจะทูลทัดทานพระโพธิสัตวได  จึงพา 
กันไปยังสํานักของพระมารดาแหงพระโพธิสัตว   กราบทูลเนือ้ความน้ันให 
ทรงทราบ.   พระราชชนนี    รีบเสด็จมาโดยดวน    ตรัสวา    ลกูรัก    ขาววา 
เจาประสงคจะบวชจริงหรือ   ดังน้ีแลว   ไดตรัสคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                ดูกอนพอสุตโสม  แมผูเปนมารดาของเจา    ชื่อวา 
         ไดรับความยาก เพราะเมื่อแมพร่าํเพออยู  เจาไมหวงใย  
         จะบวชใหได.   
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                ดูกอนพอสุตโสม  แมคลอดเจาซ่ึงเปนผูที่แมได 
         ดวยความลําบาก  เหตุไรเมื่อแมพร่ําเพออยู  เจาไม 
         หวงใย  จะบวชใหจงได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ทลฺุลทฺธ   ความวา   เจาชื่อวาเปนผูที่ 
ไดมาโดยยาก    เพราะเม่ือจะไดก็ตองผาความลําบาก    จึงไดเจาผูเปนบุตรมา. 
บทวา ย  เม  ความวา   เมื่อแมพร่ําเพออยูโดยประการตาง ๆ เจายังปรารถนา 
จะบวชใหไดดวยเหตุใด   เหตุนั้นการไดบุตรเชนกับเจา   จึงชื่อวาแมไดมาดวย 
ความยากลําบาก. 
         พระโพธิสัตวมิไดตรัสอะไรกับพระราชมารดา    ซึ่งทรงปริเทวนาการ 
อยูอยางนี้.  พระราชชนนีทรงกันแสงร่ําไห  ประทับยืนอยูสวนขางหน่ึงเสียเอง 
ทีเดียว ลําดับนั้น   ประชาชนจึงพากันไปกราบทูลแดพระราชบิดาของพระโพธิ- 
สัตว.   พระราชบิดาเสด็จมาแลว   ตรสัคาถาอยางเดียวกัน    ความวา 
                ดูกอนพอสุตโสม   ธรรมนัน้ชื่ออะไร  และการ 
         บวชชือ่อะไร   เพราะวา   เจาจะละท้ิงเราสองคนผู 
         แกเฒาแลว   ไมหวงใย  จะบวชอยางเดียว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ย   โน  อมฺเห  ความวา  เจาเปนบุตร 
ของมารดาบิดา    ไยจึงไมปฏิบัติมารดาบิดาซ่ึงแกชรา     ในเวลาท่ีควรปฏิบัติ 
ทอดท้ิงมิไดอาลัยบวชเสีย    เหมือนยงักะกลิ้งศิลาลงเหวฉะนั้น     ดวยเหตุนั้น  
บิดาขอถามเจา   ธรรมของเจาน้ีชื่ออะไร ? 
         พระมหาสัตวทรงสดับดังน้ันแลวก็นิ่งเสีย.    ลําดับนั้น     พระราชบิดา 
จึงตรัสวา    สุตโสมลูกรกั    ถาหากเจาไมมีความสิเนหาอาลัยในมารดาบิดาแลว 
บุตรธิดาของเจายังเล็ก ๆ มีมาก   ไมอาจท่ีจะพลัดพรากจากเจาได  ในเวลาเด็ก 
เหลาน้ันเจริญวัยแลว   เจาจึงคอยบวชเถิด   แลวตรสัคาถาที่ ๗ ความวา  
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                แมบุตรและธดิาท้ังหลายของเจาก็มีมาก    ยังเล็ก 
         นัก    ยงัไมเปนหนุมสาว   กําลังฉอเลาะนารักใคร   เมือ่ 
         ไมเห็นเจานาจะลําบากไปตาม ๆ กัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มชฺู   ความวา   พูดจานารัก.   บทวา 
นิคฺจฉนฺติ  ความวา  พอสําคัญวา  จักพากันถึงความลําบาก  คือกลับไดทุกข 
ทั้งทางกายและทางใจ. 
         พระมหาสัตวทรงสดับพระดํารัสนั้นแลว   ตรัสพระคาถา  ความวา 
                ความต้ังอยูนานแลวพลัดพรากจากกัน    จากโอรส 
         ธิดาเหลาน้ีของหมอมฉัน ซึ่งกําลังเปนเด็ก ยังไมเจริญวัย 
         ชางฉอเลาะก็ดี     จากทูลกระหมอมทั้งสองพระองคและ 
         สิ่งท้ังปวงไปก็ดี   เปนของเที่ยงแท. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สพฺเพหิป  ตุมฺเหหิ  ความวา   ขาแต 
พระทูลกระหมอม  ใชวาขาพระพุทธเจา  จะจากโอรสธิดาเทานั้นก็หามิได  ที่แท 
แมทูลกระหมอมท้ังสอง   แมสรรพสงัขารอ่ืน ๆ  ถึงดํารงอยูไดนานคือต้ังอยูสิ้น 
กาลนาน  ก็เพียงที่จะพลัดพรากจากกัน   คือความเปนตาง ๆ กัน   เพราะในโลก 
สันนิวาสแมทั้งสิ้น   สังขารแมอยางหน่ึง   จะชื่อวาเปนของเที่ยงไมมีเลย.  
         พระมหาสัตวแสดงธรรมกถาแดพระราชบิดาอยางนี้    สมเด็จพระราช 
บิดา  ทรงสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตวแลว   ก็ไดทรงดุษณีภาพ  ลําดับนั้น 
อํามาตยทั้งหลาย   จึงไปแจงแกพระชายาที่รักทั้งเจ็ดรอยของพระมหาสัตว พระ 
ชายาเหลาน้ันจึงลงจากปราสาท    ไปยังสํานักของพระมหาสัตวเจา    ตางยึดขอ 
พระบาท  ปริเทวนาการ  กลาวคาถา  ความวา  
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                พระทัยของทลูกระหมอม จะตัดขาดเชียวหรือ 
         หรือจะไมทรงพระกรุณาหมอมฉันทั้งหลาย   ไยเลา 
         พระองคจึงไมหวงใยกระหมอมฉันทั้งหลาย  ผูคร่ํา- 
         ครวญอยู  จะเสด็จออกผนวชเสียใหไดเทียวหรือเพคะ. 
         คาถาน้ัน มีอรรถาธิบายดังน้ี  ขาแตพระสุตโสมผูพระสวามี  พระหทัย 
ในพวกกระหมอมฉัน    ของทูลกระหมอมซ่ึงกระทําพวกหมอมฉันใหเปนหมาย 
เสด็จไปบวช จะตัดขาดเชียวหรือหนอ  เพราะไมมีความสิเนหาแมเพียงเล็กนอย 
หรือชื่อวาความการุญ   ของทูลกระหมอมไมมี   เพราะไมมีพระกรุณาจึงละทิ้ง 
พวกหมอมฉัน ซึ่งคร่ําครวญอยูอยางนี้ไปบรรพชา.  
         พระมหาสัตว    ทรงสดับเสียงปริเทวนาการ   ของเหลาบาทบริจาริกา 
เหลาน้ัน       ผูกลิ้งเกลือกร่ําไรรําพันอยูแทบบาทมูล      แลวตรสัคาถาลําดับ 
ตอไปวา 
                ใจของเรามิไดตัดขาด  และเราก็มีความกรุณาใน 
         เธอท้ังหลาย     แตเราปรารถนาสวรรค     เพราะฉะน้ัน 
         เราจึงจักออกบวช. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สคฺคฺจ  ความวา   พระมหาสัตวทรง 
ปลอบใจพระชายาเหลานั้นวา  เราปรารถนาสวรรค  อนึ่ง ข้ึนชื่อวาบรรพชานี้  
พุทธาทิบัณฑิต   สรรเสริญแลว   เพราะเหตุนั้น    เราจึงจักบวช   เธอทั้งหลาย 
อยาคิดเสียใจ. 
         ลําดับนั้น     อํามาตยทั้งหลาย   จึงกราบทูลพระมเหสีของพระโพธิสัตว 
ใหทรงทราบ    พระอัครมเหสีนั้นมีภาระหนัก    ทรงครรภบริบรูณ    เสด็จมา 
ถวายบังคมพระมหาสัตว ประทับยืน ณ ที่สวนขางหน่ึง  ไดตรัสคาถา ๓ คาถา 
ความวา  
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                ขาแตพระสุตโสมผูประเสรฐิ  หมอมฉันผูเปน 
         อัครมเหสีของพระองค ไดพระองคมาดวยความลําบาก          
         เหตุไรเมื่อหมอมฉนัพร่ําเพออยู   พระองคจึงมิไดทรง 
         เย่ือใย  จะทรงผนวชเสีย.  
                ขาแตพระสุตโสมผูประเสรฐิ   หมอมฉนัผูเปน 
         พระอคัรมเหสีของพระองค ไดพระองคมาดวยความ 
         ลําบาก   เหตุไร   พระองคจึงมิไดทรงเย่ือใยสัตวผูถือ 
         ปฏิสนธิในครรภของหมอมฉัน   จะทรงผนวชเสีย. 
                ครรภของหมอมฉันแกแลว    ขอพระองคทรง 
         รออยู จนกระทั่งหมอมฉันประสูติ อยาใหหมอมฉัน 
         เปนหมายอยูแตผูเดียว  ตองไดรับทุกขในภายหลังเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ย   เม   ความวา   เพราะเหตุไร  เมื่อ 
หมอมฉันพร่ําเพออยู     พระองคมิไดหวงใยจะบวชเสีย     ตําแหนงอัครมเหสี 
ที่หมอมฉันไดจากสํานักของพระองคนั้น      หมอมฉันไดมาดวยยาก    ในคาถา 
ที่สองมีอธิบายวา    เพราะเหตุไรพระองคจะทรงละหมอมฉันผูกําลังทอง  มิได 
หวงใย บวชเสีย ความเปนอัครมเหสีของพระองคที่หมอมฉันไดมาน้ัน  หมอม- 
ฉันไดมาดวยยาก.   บทวา  ยาว   น   ความวา   ขอพระองคจงทรงยับยั้งอยู 
จนกวาหมอมฉันจะประสูติกอนเถิด. 
         ลําดับนั้น    พระมหาสัตวตรัสพระคาถา  ความวา 
                ครรภของเธอแกแลว   ขอเชิญประสูติพระโอรส 
         ซึ่งมีผิวพรรณไมทรามเถิด  ฉันจักละโอรส   พรอมทั้ง  
         เธอบวชใหจงได.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ปุตฺต ความวา ดูกอนนางผูเจริญ เรารูวา 
เธอครรภแก   แตเมื่อเธอประสูติจักประสูติพระโอรส   หาใชธิดาไม   ขอเธอจง 
ประสูติโอรสดวยความสวัสดีเถิด สวนเราจะละบุตรกับตัวเธอ บวชใหไดทีเดียว. 
         พระนางเทวี    สดับพระราชดํารัสของพระราชสวามีแลว    ไมสามารถ 
จะอดกล้ันความโศกไวไดทูลวา ขาแตพระทูลกระหมอม  คราวนี้นับแตวันนี้ไป 
ชื่อวาสิริของหมอมฉันคงไมมีเลย   แลวเอาหัตถทั้งสองกุมพระหทัย    หลั่งพระ 
อัสสุชลพลางปริเทวนาการดวยพระสุรเสียงอันดัง  ลําดับนั้น   เม่ือพระมหาสัตว 
จะทรงปลอบโยนพระนาง  จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                ดูกอนพระนองนางจันทา     เธออยารองไหไปเลย 
         ดูกอนพระนางผูมีดวงตาเสมอดวยดอกอัญชัน เธออยา 
         เศราโศกไปเลย      จงขึ้นสูปราสาทอันประเสริฐเสียเถิด 
         เราไมเย่ือใยจักไปบวช. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มา  ตฺว  จนฺเท รทุิ  ความวา  ดูกอน 
พระนองนางจันทาเทวีผูเจริญ เธออยารองไหเศราโศกไปเลย. บทวา วนติมิร- 
มตฺตกฺขิ แปลวา ผูมีพระเนตรเสมอดวยดอกอัญชัน   แตในพระบาลีทานเขียน 
ไววา   " โกวิลารตมฺพกฺขิ "     ความก็วา   เนตรของพระนางจันทาเทวีนั้น  
แดงเหมือนดอกหงอนไก. 
         พระนางจันทาเทวี    สดับพระราชดํารัสแลว  ไมสามารถที่จะดํารงอยู 
ได  เสด็จข้ึนสูปราสาทประทับนั่ง  กนัแสงอยู.  ลาํดับนั้น   พระโอรสองคใหญ 
ของพระโพธิสัตว   เห็นพระมารดาทรงกันแสง  จึงดําริวา   เหตุไรหนอ   พระ 
มารดาของเราจึงประทับนั่ง   ทรงกันแสงอยู   เมื่อจะทูลถามพระมารดาจึงตรัส 
พระคาถา  ความวา  
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                ขาแตเสด็จแม  ใครทําใหเสด็จแมทรงพิโรธ   เหตุ 
         ไฉนเสด็จแม     จึงทรงกันแสง     และจองมองดูหมอม 
         ฉันยิ่งนัก   บรรดาพระประยูรญาติที่เห็นอยู   หมอมฉนั 
         จะฆาใครท่ีควรรับสั่งใหฆา ? 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   โกเปสิ  ความวา  ขาแตเสด็จแม  ใคร 
คนไหน   ทําใหเสด็จแมตองขุนเคือง   คือใครไดทําสิ่งไมเปนที่รักแกเสด็จแม. 
บทวา  อเปกฺขสิ  จ   มีอธิบายวา   เมื่อเสด็จแมจองหมอมฉัน    ทําไมจึงตอง 
ทรงพระกันแสง.   บทวา   ก   อวชฺฌ   ฆาเฏม ิ  ความวา   พระราชโอรส 
ทูลถามวา    หมอมฉันจะฆาใครท่ีควรจะใหฆา    สาํหรับพระญาติของเสด็จแม 
ที่เห็นกันอยูนั่นแหละ  โปรดตรัสบอกแกหมอมฉัน. 
         ลําดับนั้น   พระนางเทวี  ตรัสพระคาถา  ความวา 
                ลูกรัก    ทานผูใดทรงชนะในแผนดิน   ทานผูนั้น  
         เจาไมอาจจะฆาไดเลย พระบิดาของเจาไดตรัสกะแม 
         วา  ฉันไมมีความหวงใย  จักไปบวช. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วิชิตาวี   ความวา  ลูกรัก ทานผูใดเปน 
ผูชนะในแผนดินนี้    ทําใหแมขุนเคือง   คือยังความโกรธ   และความเศราโศก 
ใหเขาไปในหทัยของแม    ดวยการกลาวคําไมเปนท่ีรัก  ทานผูนั้น   ลูกไมอาจ 
จะฆาได    เพราะเปนพระบิดาของลูกเอง    พระองคทรงตรัสกะแมวา   เราจัก 
สละสิริราชสมบัติ    และตัวเธอ  เขาสูปาแลวบรรพชา  นี้คือเหตุแหงการกันแสง 
ของแม. 
         เชษฐโอรส    ทรงฟงพระเสาวนียของพระมารดาแลว   ทลูวา  ขาแต 
เสด็จแม    เสด็จแมตรัสคําน้ีอยางไรกัน   เมื่อเปนเชนนี้    พวกเราก็ตกเปนคน 
อนาถา  หาท่ีพ่ึงมิไดมิใชหรือ ดังน้ีแลว  ทรงปริเทวนาการ  ตรสัคาถา ความวา  
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                เมือ่กอน เราเคยไปเที่ยวสวนดวยรถ และรบกัน 
         ดวยชางตกมัน   เมือ่พระราชบดิาสุตโสม   ทรงผนวช  
         แลว   คราวน้ี  เราจกัทําอยางไร  ? 
         คาถาน้ัน  มีอรรถาธบิายดังน้ี   เมื่อกอนเราเคยข้ึนรถ  อันประดับแลว 
ดวยเครื่องอลังการท้ังปวง    เทียมดวยอาชาไนย  ๔   ตัว   ไปพระราชอุทยาน 
สูรบกุญชรชาติตัวเมามัน ทั้งเลนกีฬาอ่ืน ๆ  เชนอัศวกีฬาเปนตน    บัดนี ้ เมือ่ 
พระราชบิดาสุตโสม   ทรงผนวชแลว   เราจักทําอยางไร  ?  
         ลําดับนั้น โอรสองคนอย ผูกนิษฐภาดาของเชษฐโอรส  มีพระชนมายุ 
ได  ๗  พรรษา   เห็นกษัตริยทั้งสองทรงกันแสงอยู   จึงเขาไปเฝาพระมารดา 
ทูลถามวา    ขาแตเสด็จแม   เพราะเหตุไรเสด็จแม   กับเสด็จพ่ี   จึงทรงกันแสง 
ทรงสดับเรื่องราวนั้นแลว     ก็ทูลปลอบโยนทานท้ังสองวา   ถากระน้ันขอเสด็จ 
แมและเสด็จพ่ีอยาทรงกันแสงเลย     หมอมฉันจักไมยอมใหพระบิดาทรงผนวช 
กอน  แลวเสด็จลงจากปราสาท   พรอมดวยพวกพ่ีเลี้ยง   เสด็จไปยังสํานักพระ 
ราชบิดา ทูลวา   ขาแตเสด็จพอ  ขาววา  เสด็จพอตรัสสั่งวา  จะละทิ้งหมอมฉัน 
ผูไมประสงคใหบวช  ไปบวชเสีย   หมอมฉันไมยอมใหเสด็จพอบวช   ทลูแลว 
ก็เขาสวมกอดพระศอ  พระราชบิดาไวแนน  ตรัสคาถา  ความวา 
                เมือ่พระมารดา  ของหมอมฉัน   ทรงกันแสงอยู 
         และเมือ่พระเชษฐภาดา  ไมทรงยินยอม   หมอมฉันก ็
         จักยึดพระหัตถทั้งสองของพระบิดาไว   เมือ่หมอมฉัน 
         ทั้งหลายไมยินยอม  พระบิดาจะยังเสด็จไปไมได. 
         พระมหาสัตวเจา   ทรงดําริวา    โอรสของเราน้ี    จะทําอันตรายแกเรา 
ดวยอุบายอยางไรหนอ  เราจึงจะใหเธอหลีกไปเสียได  ลําดับนัน้    พระมหาสัตว  
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จึงทรงแลดูพระพี่เลี้ยงตรัสวา  แนะพ่ีเลี้ยง  แมคุณเชิญเถิด นี้เปนเครื่องประดับ 
คอ  คือแกวมณี    สวนน้ีจงเปนของเจา   เจาจงชวยพาพระโอรสไปเสีย    อยา 
ทําอันตรายแกเราเลย    เมือ่พระองคเองไมทรงสามารถ    ที่จะจับพระหัตถพระ 
โอรส  จึงทรงคิดติดสินบนพระพ่ีเลี้ยง   แลวตรัสคาถา  ความวา 
               แมนมเอย     เชญิแมลุกขึ้นเถิด    แมจงพาพระ 
         กุมารน้ี    ไปเลนใหรื่นรมยเสียในท่ีอื่น   เมื่อเรากําลัง 
         ปรารถนาสวรรค   กุมารน้ีอยาทําอันตรายแกเราเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิม  กุมาร  ความวา  แมนมเอย  เจา 
จงลุกข้ึน  ชวยพาพระกุมารน้ีไป   แลวมารับเอาแกวมณีนี้   นําพระกุมารใหไป 
รื่นรมยเสียในท่ีอ่ืน. 
         พระพี่เลี้ยงนั้น   ไดบําเหน็จแลว   จึงเตือนพระกุมารใหรูสึกองค แลว 
พาไปในท่ีอ่ืน  พลางปริเทวนาการกลาวคาถา  ความวา 
                ไฉนหนอ  พระราชาจึงทรงประทานแกวมณี  อัน 
         มีแสงสวางน้ี      ประโยชนอะไรของเราดวยแกวมณีนี ้
         เมื่อพระเจาสุตโสมทรงผนวชแลว     เราจักทําอะไรได 
         กับแกวมณีนี้. 
         คาถาน้ัน    มีอรรถาธิบายดังน้ี   พระพี่เลี้ยงครํ่าครวญวา   ไฉนหนอ 
เราจึงรับเอาแกวมณีนี้เพ่ือเปนคาจาง     พระราชาก็ทรงพระราชทานแกวมณี 
นั้น    อันกระทําซึ่งรัศมี    คือสองแสงสวางเปนประกาย    เม่ือพระเจาสุตโสม 
บรมนรินทร    ทรงผนวชแลว     แกวมณีนี้จะมีประโยชนอะไรแกเรา.  บทวา 
กึ  น ุ เมน  กริสฺสามิ   ความวา   เมื่อพระองคทรงผนวชแลว  เราจักไมได  
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แกวมณีนี้  ถงึแมจะได   ก็จักทําอะไรกับแกวมณีนี้  ทานท้ังหลายจงดูการกระ- 
ทําของเราเถิด. 
         ลําดับนั้น   อํามาตย มหาเสนาคุตต  คิดวา  ชะรอยพระราชานี้ จะทรง 
ทําความสําคัญวา    ราชทรัพยในคลังของเรามีนอย   เราจักทูลความท่ีพระราช 
ทรัพยมีมากแดพระองค   เขาลุกข้ึนถวายบังคมแลวกลาวคาถา   ความวา 
                พระคลังนอยของพระองคไพบูลย และพระคลัง 
         ใหญของพระองคก็บริบูรณ   ปฐพีมณฑล   พระองค  
         ก็ทรงชนะแลว  ขอพระองคจงทรงยินดีเถิด   อยาทรง 
         ผนวชเลย  พระเจาขา. 
พระมหาสัตวทรงสดับเชนนั้น    จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                คลังนอย   ของเราก็ไพบูลย  คลังใหญของเราก็ 
         บรบิูรณ  และปฐพีมณฑลเรากช็นะแลว  แตเราจักละ 
         สิ่งน้ัน ๆ  ออกบวช. 
         เมื่อมหาเสนาคุตตอํามาตย    ไดฟงพระดํารัสเชนนั้น   จึงถอยออกไป 
กุลพันธนเศรษฐี  จึงลุกข้ึนถวายบังคม  กลาวคาถา  ความวา 
                 ขอเดชะ   ทรพัยของขาพระพุทธเจา   มีมากมาย 
         ขาพระพุทธเจาไมสามารถจะนับได ขาพระพุทธเจาขอ 
         ถวายทรัพยทั้งหมดน้ัน   แดพระองค     ขอพระองคจง 
         ทรงยนิดี  อยาทรงผนวชเลย  พระพุทธเจาขา. 
พระมหาสัตว  ทรงสดับเชนนั้น    จึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                ดูกอนกุลวัฑฒนเศรษฐี   เรารูวาทรัพยของทาน 
         มมีาก   และทานก็บชูาเรา    แตเราปรารถนาสวรรค  
         เพราะฉะน้ัน    เราจึงจักตองบวช.  
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         ครั้นกลุพันธนเศรษฐี  ไดฟงพระราชดํารัส  ก็ถอยออกไป  พระมหา 
สัตว    จึงตรัสเรียกพระอนุชาพระนามวา   โสมทตั    มารับสั่งวา    พอโสมทัต  
พ่ีกระสัน    เหมือนไกปาถูกขังอยูในกรง   ความไมยินดี  ในฆราวาสครอบงําพ่ี 
พ่ีจักบวชในวันนี้ใหได    เธอจงครอบครองราชสมบัตินี้เถิด    เมื่อจะทรงมอบ 
ราชสมบัติใหจึงตรัสพระคาถา  ความวา 
                ดูกอนพอโสมทัต   เราเปนผูกระสันนัก  ความไม 
         ยินดี  ยอมมาครอบงําเรา  อันตรายมีมาก  เราจักบวช 
         ใหไดในวันนี้ทีเดียว. 
         แมโสมทัต     ทรงฟงพระราชดํารัสนั้นแลว     ก็มีพระประสงคจะทรง 
ผนวช  เมื่อจะแสดงพระประสงคนั้น     จึงตรัสคาถาตอไป  ความวา 
                ขาแตพระเจาพ่ีสุตโสม  แมกิจนี้พระองคทรงพอ 
         พระทยั  ขอพระองคทรงผนวช ณ บัดน้ี  แมหมอมฉัน 
         ก็จักบวชในวันนี้ทีเดียว   หมอมฉันไมอาจอยูหางพระ 
         องคได. 
         ลําดับนั้น     พระมหาสัตวทรงหามพระอนุชา    แลวตรสัคาถากึ่งคาถา 
ความวา 
                เธอจักบวชยังไมได    เพราะวาใคร ๆ   ในพระ 
         นคร  และคามนิคมในชนบทจะไมพากันหุงตม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา น หิ ปจฺจติ  ความวา  เพราะไดทราบ 
ความประสงค    ในการบรรพชาของพี่ในบัดนี้   กอนเกาน้ัน   ใคร  ๆ   ใน 
สุทัสนนคร    อันมีอาณาเขต   ๑๒  โยชนนี้    และในชนบทท้ังส้ิน   ยังไมพา 
กันหุงหาอาหาร  คือยังไมพากันยังไฟในเตาใหโพลง  ถาเม่ือเราบวชเสียทั้งสอง  
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คน  ชาวแวนแควน   จักวาเหวไรที่พ่ึง  เพราะเหตุนั้น   เธอยังบวชไมได  พ่ี 
จักบวชผูเดียวเทาน้ัน. 
         มหาชนไดฟงพระราชดํารัสแลว    พากันกลิง้เกลือกแทบพระยุคลบาท 
ของพระมหาสัตว  ปริเทวนาการ  ทูลวา 
                เมือ่พระเจาสุตโสม  ทรงผนวชเสียแลว  บัดนีข้า 
         พระพุทธเจาท้ังหลาย  จักกระทาํอยางไรเลาพระเจาขา. 
         ลําดับนั้น     พระมหาสัตวตรัสวา   อยาเลย  ทานท้ังหลายอยาเศราโศก 
กันไปเลย    ถึงเราจักดํารงอยูไดนาน    ก็จักตองพลัดพรากจากทานท้ังหลาย 
เพราะสังขารที่เกิดข้ึนแลว    ชื่อวาเท่ียงไมมี   เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกมหาชน 
จึงตรัสวา 
                เราเขาใจวา ชีวตินี้ถูกชรานําเขาไป เปนของนิด 
         หนอย   ดุจน้ําในโคลน  ฉะนั้น   เมื่อชีวิตเปนของนอย 
         เหลือเกินอยางน้ี     เวลาน้ีไมใชเวลาท่ีจะประมาทเลย. 
                เราเขาใจวา    ชีวิตนี้ถูกชรานําเขาไป   เปนของ 
         นิดหนอย    ดุจน้ําในโคลนฉะนั้น     เมื่อชีวติเปนของ 
         นอยเหลือเกินอยางน้ี    แตพวกคนพาล    ยอมพากัน 
         ประมาท. 
                คนพาลเหลาน้ัน   อันเครื่องผูก  คือ ตัณหาผูกไว 
         แลว  ยอมยังนรก   กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน   เปรตวิสัย 
         และอสรุกายใหเจรญิ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อุปนิยฺยติท  มเฺ   ความวา  ดูกอน 
อาณาประชาราชฎร    เราเขาใจวา    ชวิีตน้ีถูกชรานําเขาไป    ในสัตวทั้งหลาย  
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อ่ืน ๆ  ชีวิตน้ีมีอันรุกรนเขาไปเปนอรรถ   มีอันนําเขาไปเปนอรรถ  แตในทีน่ี้ 
มีอันรวบรัดเอาเปนอรรถ เพราะฉะนั้น  ในท่ีนี้มีเนือ้ความอยางนี้วา น้ําเล็กนอย 
ใสลงในโคลน น้ําดางของพวกชางยอม  ยอมจับดางแหงเร็วฉันใด แมชีวิตกฉั็น 
นั้น       เมื่อชีวิตเปนของนอยเชนนี้     ใชกาลท่ีจะประมาทในบุญกิริยาของสัตว 
ทั้งหลาย  ผูยึดอายุสังขาร  เล็กนอยน้ันไปมาอยูไมชอบที่จะทําความไมประมาท 
อยางเดียว. 
         บทวา   อถ    พาลา   ปมชฺชนฺติ   ความวา  คนพาลท้ังหลายเปน 
เหมือนจะไมแกไมตาย  จมอยูในเปลือกตม   คือ   กามคุณ  มัวเมาประมาทอยู 
ดุจสุกรจมอยูในโคลนคือคูถฉะนั้น.  บทวา  อสุรกาย  ความวา   และยอมยัง 
กําเนิดกาลกัญชิกอสุรกายใหเจริญ. 
         พระมหาสัตวทรงแสดงธรรมแกมหาชนอยางนี้แลว  เสด็จข้ึนสูปุปผก- 
ปราสาท  ประทับยืนบนชั้นที่เจ็ด  ทรงเอาพระขรรคตัดพระเมาลีแลว   ตรัสวา 
เราไมเปนอะไรกันกับทานท้ังหลาย  ทานท้ังหลายจงหาพระราชาของตน   แลว 
โยนพระเมาลี    ทั้งเครื่องโพกไปในระหวางมหาชน.   มหาชนรับเอาพระเมาลี 
แลว   ตางกลิ้งเกลือกปรเิทวนาการบนภาคพ้ืน.    ละอองธุลีเปนอันมากฟุงข้ึน 
ในที่นั้น   มหาชนท่ีกลับมายืนดู    ไดเห็นละอองธุลีนั้น   ตางรําพันวา   พระ 
เมาลีทั้งเครื่องโพกอันพระราชาทรงตัดโยนมาในระหวางมหาชน  ฉะนั้นสาย 
ละอองธุลีนี้   จึงฟุงข้ึนในท่ีใกลปราสาท  แลวกลาวคาถา  ความวา 
                กลุมธุลีต้ังขึ้นไมไกลปุปผกปราสาท   ชะรอย 
         พระธรรมราชาผูเรอืงยศของพวกเรา     จะทรงตัด 
         พระเกศาแลว.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อูหฺเต  แปลวา  ต้ังข้ึน.  บทวา รชคฺค 
แปลวา  กองธุลี.  บทวา  อวิทฺเร  ความวา   (กองธุลีเกิดข้ึน)   ไมหางจากท่ี 
พวกเรายืนอยูนี้เลย.  บทวา  ปุปฺผกมฺหิ  ความวา    ใกล ๆ  ปุปผกปราสาท. 
บทวา  มฺเ   โน  ความวา  พวกเราเขาใจวา  พระธรรมราชาของพวกเรา 
จักตัดพระเกศาเสียแลว. 
         ฝายพระมหาสัตวเจา  ทรงใชมหาดเล็กใหไปนําบริขารของบรรพชิตมา 
โปรดใหนายภูษามาลาปลงพระเกศาและพระมัสสุ แลวเปลื้องเครื่องราชอลังการ 
ไวบนพระบรรจถรณ ตัดชายพระภูษาแดง ทรงกาสาวพัสตร ทรงคลองบาตรดิน 
ที่จะงอยพระอังสาเบ้ืองซาย  จับธารพระกร  เสด็จจงกรมไปมา ณ ทองพระโรง 
แลวเสด็จลงจากปราสาท  ทรงดําเนินไปในละแวกถนน  แตไมมีใครจําพระองค 
ผูเสด็จไปไดเลย   ลําดับนัน้    ขัตติยกัญญาเจ็ดรอยนาง    ของพระมหาสัตวนั้น 
พากันข้ึนไปยังปราสาท    ไมพบพระมหาสัตว    พบเฉพาะหอเครื่องอาภรณ 
ก็กลับลงมา    ตรงไปยังสํานักของนางสนม    หม่ืนหกพันที่เหลือ    ฟงขาววา 
พระสุตโสมมหิศร  องคปยราชสวามีของพวกทาน   ทรงผนวชเสียแลว    ตางก็ 
ปริเทวนาการดวยเสียงอันดัง   ออกไปภายนอก.   ขณะนั้น   มหาชนไดทราบวา 
พระราชาทรงผนวชแลว.    ชาวพระนครท้ังส้ิน     ก็แตกต่ืนประชุมกันที่ประตู 
พระราชวังวา  ขาววา  พระราชาของพวกเราทรงผนวชแลว.  มหาชน  ตางพา 
กันไปยังสถานท่ี ๆ เคยประทับ    เชนปราสาทเปนตน    ดวยคิดวา   พระราชา 
จักเสด็จอยูที่นี่    จักเสด็จอยูตรงนี้    แตก็มิไดพบพระราชา    จึงพากันเที่ยว 
ปริเทวนาการดวยคาถาเหลาน้ี  ความวา 
                พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จไปเท่ียวยังปราสาทใด นี่คือปราสาทของพระองค  
         เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.  
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                พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังปราสาทใด  นี้คือปราสาทของพระองค  
         แพรวพราวไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.  
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังกูฏาคารใด  นีคื้อกูฏาคารของพระองค  
         เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังกูฏาคารใด   นีคื้อกูฏาคารของพระองค  
         เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนอโศกวันใด    นี้คือสวนอโศกวัน 
         ของพระองค  มีดอกไมบานสะพรั่ง  นารื่นรมยตลอด- 
         กาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมดวยพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนอโศกวันใด  นี้คือสวนอโศกวัน 
         ของพระองค    มีดอกไมบานสะพรั่ง    นารืน่รมย  
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังพระราชอุทยานใด    นี้คือพระราช- 
         อุทยานของพระองค  มีดอกไมบานสะพรั่ง  นารื่นรมย 
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังพระราชอุทยานใด     นี้คือพระราช  
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         อุทยานของพระองค  มีดอกไมบานสะพรั่ง  นารื่นรมย 
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมกํานัลใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนกรรณิการใด  นี้คือสวนกรรณิการ 
         ของพระองค     มดีอกไมบานสะพรั่ง     นารื่นรมย 
         ตลอดกาลท้ังปวง.  
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนกรรณิการใด   นี้คือสวนกรรณิการ 
         ของพระองค      มดีอกไมบานสะพรั่ง      นารื่นรมย 
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนปาฏลิวันใด    นี้คือสวนปาฏลิวัน 
         นั้นของพระองค    มีดอกบานสะพรั่ง    นารืน่รมย 
         ตลอดกาลท้ังปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนปาฏลิวันใด     นี้คือสวนปาฏลิวัน 
         ของพระองค   มีดอกบานสะพรั่ง   นารื่นรมยตลอดกาล 
         ทั้งปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนอัมพวันใด   นี้คือสวนอมัพวันของ 
         พระองค    มีดอกบานสะพรั่ง   นารื่นรมยตลอดกาล 
         ทั้งปวง.          
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                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ  
         เสด็จเท่ียวไปยังสวนอัมพวันใด นี้คือสวนอัมพวันของ 
         พระองค    มีดอกบานสะพรั่ง    นารื่นรมยตลอดกาล 
         ทั้งปวง. 
                พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน 
         เสด็จเท่ียวไปยังสระโบกขรณใีด    นี้คือสระโบกขรณ ี  
         ของพระองค     ดาดาษไปดวยบุปผชาตินานาชนิด 
         เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวิหก. 
                พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ 
         เสด็จเท่ียวไปยังสระโบกขรณใีด    นี้คือสระโบกขรณ ี 
         ของพระองค       ดาดาษไปดวยบุปผชาตินานาชนิด 
         เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวิหก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  วีติกิณฺโณ  ความวา  เกลื่อนกลนไป 
ดวยสุวรรณบุปผา   และนานามาลัย.   บทวา  ปรกิณิณฺโณ   แปลวา  แวดลอม 
เปนแวดวง.    บทวา   อิตฺถาคาเรหิ   ความวา   หญิงท้ังหลายนับแตทาสีไป 
ชื่อวาอิตถาคาร  คือสนมนางใน.   แมอํามาตยทั้งหลาย   ก็ชื่อวา  ญาติทั้งน้ัน  
ในบทวา  าติสงฺเฆน นี้.  บทวา  กฏูาคาร  ไดแก  พระที่บรรทม  และ 
หองกูฏาคารอันวิจิตรไปดวยรัตนะทั้งเจ็ด. บทวา อโสกวนิกา ไดแก ภูมิภาค 
ในอโศกวัน. บทวา สพฺพกาลิกา ความวา ทนตอการใชสอยทุกเมื่อ ทั้งบาน 
เปนนิตย.  
         บทวา  อุยฺยาน  ไดแก  พระราชอุทยาน  เชนเดียวกับสวนจิตรลดา 
ในนันทนวัน.  บทวา  สพฺพกาลิก  ความวา  ดาดาษไปดวยไมดอก  ไมผล  
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อันบังเกิดข้ึนในฤดูกาลแมทั้งหก  คือ   ในกรรณิการวันเปนตน     ก็มีดอกไม 
ผลิตดอกบานดีตลอดกาลท้ังปวงเหมือนกัน.    บทวา   สฺฉนฺนา    ความวา 
ดาดาษดวยดีดวยดอกโกสุม  อันเกิดทั้งทางน้ําทางบก  มีอยางตาง ๆ.     บทวา 
อณฺฑเชหิ  วติีกิณฺณา  ความวา  เกลื่อนกลนไปดวยหมูนก. 
         มหาชนปริเทวนาการในท่ีนั้น   ๆ อยางนี้แลว  กลับมายังพระลานหลวง 
อีก   กลาวคาถา   ความวา 
                พระเจาสุตโสม    ทรงสละราชสมบัตินีแ้ลว 
         เสด็จออกทรงผนวช  ทรงผากาสาวพัสตร เท่ียวไป 
         พระองคเดียว  เหมอืนชางตัวประเสริฐ  ฉะน้ัน 
         ดังน้ีแลว   ตางพากันสละสมบัติ    ในเรือนของตน ๆ  จูงมือบุตรธิดา 
ออกไปยังสํานักของพระโพธิสัตวนั่นเอง.  พระราชมารดา  ราชบิดา  พระชายา 
พระโอรส  ธดิา  กับหญิงฟอนหมื่นหกพัน   ก็ทรงปฏิบัติเชนนั้นเหมือนกัน. 
พระนครท้ังสิ้น  ดูเหมือนวางเปลา  ฝายชาวชนบท  ก็ไดตามไปเบ้ืองหลังแหง 
ชนเหลาน้ัน.   พระโพธิสตัวทรงพาบริษัทประมา  ๑๒ โยชน  เสด็จมุงตรงไป 
ยังปาหิมพานต. 
         ลําดับนั้น    ทาวสักกเทวราช  ทรงทราบวา   พระโพธิสตัวเสด็จออก 
อภิเนษกรมณจึงตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมารับสั่งวา พอวิสสุกรรมเทพบุตร 
พระเจาสุตโสมมหาราช  เสด็จออกอภิเนษกรมณ  ควรจะไดที่ประทับทั้งสมาคม 
ก็จักใหญหลวง    เธอจงไปเนรมิตอาศรมบท   ยาว ๓ โยชน   กวาง ๕ โยชน 
ที่ริมฝงแมน้ําคงคาในหิมวันตประเทศ.    วิสสุกรรมเทพบุตร     ก็บันดาลตาม 
เทวบัญชาทุกประการ    จัดบรรพชิตบริขารไวในอาศรมบทนั้น     แลวบันดาล 
หนทางเดินไดคนเดียวไว   เสร็จแลวกก็ลับไปยังเทวโลกทันที.     พระมหาสัตว  
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เสด็จไปตามทางนั้น   เสด็จเขาสูอาศรมบทนั้น   พระองคทรงผนวชเองกอนแลว 
ใหประชาชนท่ีเหลือบวชภายหลัง.    ในเวลาตอมา    ชนทั้งหลายบวชมากข้ึน. 
สถานที่กวางถึง   ๓๐  โยชน   ก็เต็มบริบูรณ.    กก็าํหนดท่ีทาวสักกะทรงใช 
วิสสุกรรมเทพบุตรใหเนรมิตอาศรมบทก็ดี  กําหนดที่ประชาชนบวชเปนอันมาก    
ก็ดี  กําหนดท่ีพระโพธิสัตวจัดอาศรมบทก็ดี    พึงทราบโดยนัยที่มาแลว    ใน 
หัตถิปาลชาดกนั่นเอง.    มิจฉาวิตกมีกามวิตกเปนตน     เกิดข้ึนแกคนใด  ๆ 
พระมหาสัตวเจาก็เสด็จเขาไปหาคน ๆ นั้น  ณ ทีน่ั้น   โดยทางอากาศ  ประทับ 
นั่งคูบัลลังกในอากาศ  เม่ือจะทรงโอวาท  จึงตรัสพระคาถา  ๒ คาถา  ความวา 
                ทานท้ังหลายอยาระลึกถึงความยินดี   การเลน 
         และการราเริงในกาลกอนเลย   กามท้ังหลายอยาทํา   
         ทานท้ังหลายไดเลย  จริงอยู   สุทัสนนคร  นารื่นรมย 
         ยิ่งนัก ทานท้ังหลายจงเจริญเมตตาจิตอันหาประมาณ 
         มิได      ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด     เมื่อเปนเชนนี้ 
         ทานท้ังหลายจะไดไปสูเทพบุรี    อันเปนที่อยูของทาน 
         ผูมีบุญกรรม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   รติกีฬิตานิ  ความวา  (ทานทั้งหลาย 
อยาระลึกถึง)    ความยินดีในกาม    และการเลนอันเปนไปดวยอํานาจแหงการ 
เลนทางกาย  วาจา  และใจ.  บทวา มา โว  กามา  หนึสุ ความวา วัตถุกาม 
และกิเลสกามอยาเบียดเบียนพวกทาน.  บทวา รมฺมฺห ิ ความวา สุทัสนนคร 
นารื่นรมยยนิดี  ทานท้ังหลายอยาระลึกถึงสุทัสนนครน้ัน.   บทวา  เมตฺต  นี้ 
เปนเพียงหัวขอเทศนาเทาน้ัน.   ก็พระโพธิสัตวนั้น     ตรัสบอกพรหมวิหาร ๔. 
บทวา  อปฺปมาณ   ไดแก   เมตตาพรหมวิหารมีสัตวหาประมาณมิได   เปน  
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อารมณ.    บทวา  คฺฉิตฺถ   แปลวา  จักไดไป.    บทวา  เทวปุร  ไดแก 
พรหมโลก. 
         แมหมูฤาษีนั้น     ต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตวแลว     ไดเปนผูมี 
พรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา   ดวยประการฉะน้ี   เรื่องราวทั้งหมดควรกลาว 
โดยนัยที่มาแลว   ในหัตถิปาลชาดกน่ันแล. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแลว   ตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตในชาตินี้เทานั้น    แมในชาติปางกอน   ตถาคตก็เสด็จออก 
มหาภิเนษกรมณเหมือนกัน แลวทรงประชุมชาดกวา  พระมารดาบิดาในครั้ง 
นั้น ไดมาเปนศากยมหาราชสกุล พระนางจันทาเทวี  ไดมาเปนราหุลมาร- 
ดา เชษฐโอรส ไดมาเปนพระสารีบุตร กนิษฐโอรส ไดมาเปนพระราหุล 
พระพี่เล้ียง ไดมาเปนนางขุชชุตตรา  กุลพันธนเศรษฐี ไดมาเปนพระกัส-   
สป มหาเสนาคุตต  ไดมาเปนพระโมคคัลลานะ โสมทัตกุมาร ไดมาเปน 
พระอานนท   บริษัทท่ีเหลือไดมาเปนพุทธบริษัท   สวนพระเจาสุตโสม 
ไดมาเปนเราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ฉะนี้แล. 
                       จบอรรถกถาจุลลสุตโสมชาดกท่ี  ๕ 
                    จบอรรถกถาจัตตาลีสนิบาต  เพียงเทานี้ 
 

            รวมชาดกที่มีในจัตตาฬีสนิบาตน้ี   คือ 
 
         ๑.  เตสกุณชาดก  ๒.  สรภังคชาดก  ๓.  อลัมพุสาชาดก   ๔.  สังข- 
ปาลชาดก  ๕.  จุลลสุตโสมชาดก  และอรรถกถา. 


