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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย ชาดก
เลมที่ ๓ ภาคที่ ๗
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

วีสตินิบาตชาดก
๑. มาตังคชาดก
วาดวยอานุภาพของมาตังคฤๅษี
[๒๐๓๓] ทานมีปกตินุงหมไมสมควร ดุจปศาจ
เปรอะเปอนดวยฝุนละออง สวมใสผาขี้รวิ้ ที่ไดจาก
กองขยะไวที่คอ มาจากไหน ทานเปนใคร เปนผู
ไมควรแกทักษิณาทานเลย.
[๒๐๓๔] ขาวน้ํานี้จัดไวเพื่อทานผูเรืองยศ
พราหมณทั้งหลายยอมขบเคี้ยวบริโภค และดื่มขาวน้ํา
ของทานนั้น ทานรูจักขาพเจาวา เปนผูอาศัยโภชนะ
ที่ผูอื่นใหเลี้ยงชีวิต แมถึงจะเปนคนจัณฑาล ก็ขอจง
ไดกอนขาวบางเถิด.
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[๒๐๓๕] ขาวน้ําของเรานี้เราจัดไวเพื่อพราหมณ
ทั้งหลาย ทานวัตถุนี้ เราเชื่อวายอมเปนไปเพื่อประโยชนแกตน ทานจงหลีกไปเสียจากที่นี่ จะมายืนอยู
ที่นี่เพื่ออะไร เจาคนเลว คนอยางเรายอมไมใหทาน
แกเจา.
[๒๐๓๖] ชาวนาทั้งหลายเมื่อหวังผลในขาวกลา
ยอมหวานพืชพันธุอาหาร ลงในที่ดอนบาง ในที่
ลุมบาง ในที่เสมอไมลุมไมดอนบาง ฉันใด ทานจง
ใหทานแกปฏิคาหกทั้งหลาย ทั่วไปดวยศรัทธา ฉันนั้น
เมื่อทานใหทานอยูอ ยางนี้ ไฉนจะพึงไดทักขิเณยยบุคคล ที่นายินดีเลา.
[๒๐๓๗] เรายอมตั้งไวซึ่งพืชทั้งหลาย ในเขต
เหลาใด เขตเหลานั้น เรารูแจงแลวในโลก พราหมณ
เหลาใดสมบูรณดวยชาติและมนต พราหมณเหลานั้น
ชื่อวาเปนเขต มีศลี เปนที่รักในโลกนี้.
[๒๐๓๘] กิเลสทั้งหลายเหลานี้คือ ชาติมทะ
ความเมาเพราะชาติ ๑ อติมานะ ความดูหมิ่นทาน ๑
โลภะ ความโลภอยากไดของเขา ๑ โทสะ ความคิดประทุษราย๑มทะ ความประมาทมัวเมา ๑โมหะ ความหลง
๑ ทั้งหมดเปนโทษ มิใชคุณ ยอมมีในเขตเหลาใด
เขตเหลานั้น ไมใชเขตอันดีมีศีลเปนที่รัก ในโลกนี้.
กิเลสทั้งหลายเหลานี้คือ ชาติมทะ อติมานะ โลภะ
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โทสะ มทะ และโมหะ ทั้งหมดเปนโทษมิใชคุณไมมี
ในเขตเหลาใด เขตเหลานั้น จัดวาเปนเขตดีมีศีลเปนที่
รักในโลกนี้.
[๒๐๓๙] คนเฝาประตูทั้งสาม คือ อุปโชติยะ
อุปวัชฌะ และภัณฑกุจฉิ ไปไหนกันเสียหมดเลา
ทานทั้งหลายจงลงอาญาและเฆี่ยนตีคนจัณฑาลนี้ แลว
ลากคอคนลามกนี้ไสหัวไปใหพน .
[๒๐๔๐] ผูใดบริภาษฤาษี ผูนั้นชื่อวาขุดภูเขา
ดวยเล็บ ชื่อวาเคี้ยวกินกอนเหล็กดวยฟน ชื่อวาพยายามกลืนกินไฟ.
[๒๐๔๑] มาตังคฤาษี ผูมสี ัจจะเปนเครื่องกาว
ไปในเบื้องหนาเปนสภาพ ครัน้ กลาวคาถานี้แลว
เมื่อพราหมณทั้งหลายแลดูอยูไดเหาะหลีกผานไปใน
อากาศ.
[๒๐๔๒] ศีรษะของลูกเรา บิดกลับไปอยูเบื้อง
หลัง แขนเหยียดตรงไปไมไหวติง นัยนตาขาวเหมือน
คนตาย ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางนี้.
[๒๐๔๓] สมณะรูปหนึ่ง มีปกตินุงหมไมสมควร
สกปรกดุจปศาจ เปรอะเปอนดวยฝุนละออง สวมใส
ผาขี้ริ้ว ที่ไดจากกองขยะไวที่คอ ไดมา ณ ทีน่ ี้ สมณะ
รูปนั้น ไดทําบุตรของทานใหเปนอยางนี้.
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[๒๐๔๔] ดูกอนมาณพทั้งหลายสมณะผูมีปญญา
เสมอดวยแผนดิน ไดไปแลวสูทิศใด ทานทั้งหลาย
จงบอกเนื้อความนั้นแกเรา เราจักไปยังสํานักของทาน
ขอใหทานอดโทษนั้นเสีย ไฉนหนอ เราจะพึงไดชีวิต
บุตรคืนมา.
[๒๐๔๕] ฤๅษีผูมีปญญาเสมอดวยแผนดินไดไป
แลวในอากาศวิถี ราวกะวาพระจันทรในวันเพ็ญ ๑๕
ค่ํา อันอยูทามกลางระหวางอากาศ อนึ่ง พระฤๅษี
ผูมีปฏิญาณ มั่นในสัจจะทรงคุณธรรมอันดีงามนั้น
ไดไปทางทิศบูรพา.
[๒๐๔๖] ศีรษะของลูกเรา บิดกลับไปอยูเบื้องหลัง แขนเหยียดตรงไมไหวติง นัยนตาขาวเหมือน
คนตาย ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางนี้.
[๒๐๔๗] ยักษทั้งหลาย ผูมีอานุภาพมากมีอยูแล
ยักษเหลานั้น พากันติดตามพระฤๅษีมีคุณธรรมมาแลว
รูวาบุตรของทานมีจิตคิดประทุษราย ก็โกรธเคืองจึง
ทําบุตรของทานใหเปนอยางนี้แล.
[๒๐๔๘] ถายักษทั้งหลายไดทําบุตรของดิฉันให
เปนอยางนี้ ขอทานผูเปนพรหมจารีเทานั้น อยาได
โกรธบุตรดิฉันเลย ดิฉันขอถึงฝาเทาของทานนั่นแหละ
เปนที่พึ่ง ขาแตทานผูเปนภิกษุ ดิฉันตามมาก็เพราะ
ความเศราโศกถึงบุตร.
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[๒๐๔๙] ในคราวที่บุตรของทานดาเราก็ดี และ
เมื่อทานมาออนวอนอยู ณ บัดนี้ก็ดี จิตคิดประทุษราย
แมหนอยหนึ่ง มิไดมีแกเราเลย แตบุตรของทานเปน
คนประมาท เพราะความมัวเมาวา เรียนจะไตรเพท
แมถึงจะเรียนจบไตรเพทแลว ก็ยังไมรูจักสิง่ ที่เปน
ประโยชน.
[๒๐๕๐] ขาแตทานผูเปนภิกษุ ความจําของ
บุรษุ ยอมเลื่อนลืมได โดยครูเดียวเปนแนแท ทาน
ผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน ขอไดโปรดยกโทษ
สักครั้งเถิด บัณฑิตทั้งหลาย ยอมเปนผูไมมีความ
โกรธเปนกําลัง.
[๒๐๕๑] มัณฑัพยมาณพ บุตรของทาน ผูมี
ปญญานอย จงบริโภคกอนขาวที่เราฉันเหลือนี้เถิด
ยักษทงั้ หลายจะไมพึงเบียดเบียนบุตรของทานเลย อนึ่ง
บุตรของทานจะหายโรคในทันที.
[๒๐๕๒] พอมัณฑัพยะ เจายังเปนคนโงเขลา
มีปญญานอย เจาเปนผูไมฉลาดในเขตบุญทั้งหลาย
ไดใหทานในหมูชนผูประกอบดวยกิเลส ดุจน้ําฝาดใหญ มีกรรมเศราหมองไมสํารวม บรรดาทักขิเณยยบุคคลของเจาบางพวกเกลาผมเปนเซิง นุงหมหนังเสือ
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ปากรกรุงรังไปดวยหนวดเครา ดังปากบอน้ําเการกไป
ดวยกอหญา เจาจงดูหมูชนที่มีรปู รางนาเกลียดนี้ การ
เกลาผมผูกเปนเซิง หาผูปองกันผูมีปญญานอยไดไม
ทานเหลาใด สํารอก ราคะ โทสะ และอวิชชาแลว
หรือเปนพระอรหันตผูมีอาสวะสิ้นแลว ทานที่บุคคล
ถวายในทานเหลานั้น ยอมมีผลมาก.
[๒๐๕๓] เมื่อพระเจาเมชฌราช เขาไปทําลาย
ชีวิต ทานมาตังคบัณฑิต ผูยงิ่ ยศ วงศกษัตริย เมชฌราช พรอมดวยราชบริษัท ก็ไดขาดสูญลงตั้งแตนั้นมา.
จบมาตังคชาดกที่ ๑
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อรรถกถาวีสตินิบาต
อรรถกถามาตังคชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
อุเทนราชวงศ ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา กุโต นุ อาคจฺฉสิ
ทุมฺมวาสี ดังนี้.
ความพิสดารวา ในกาลครั้งนั้น ทานพระปณโฑลภารทวาชะ
เหาะมาจากพระเชตวันมหาวิหารทางอากาศ ไปสูพระราชอุทยานของพระเจา
อุเทน ในเมืองโกสัมพี เพื่อพักผอนในเวลากลางวันโดยมาก. ไดยินวา
ในภพกอน ๆ พระเถรเจาเคยเสวยราชย ครอบครองสมบัติมีบริวารเปนอันมาก
ในพระราชอุทยานนั้นตลอดกาลนาน. ดวยบุรพจรรยาที่ไดเคยสั่งสมมา พระเถระจึงมักไปนั่งพักผอนกลางวันในพระราชอุทยานนั้นเสมอมา ในกาลเวลา
ลวงไป ดวยสุขอันเกิดแตผลสมาบัติโดยมาก วันหนึ่ง เมื่อพระเถระไปนั่งพักผอน
อยูที่โคนตนรังอันมีดอกบานสะพรั่งดี ในพระราชอุทยานนั้น พระเจาอุเทน
ทรงพระดําริวา เราจักดื่มน้ําจัณฑฉลองใหญ แลวเลนอุยยานกีฬา ตลอด
๗ วัน แลวจึงเสด็จไปยังพระราชอุทยาน พรอมดวยราชบริพารเปนอันมาก
ทรงซบพระเศียรลงบนตักของนางสนมคนหนึ่ง บนแทนมงคลศิลาอาสน แลว
ทรงนิทราหลับสนิท เพราะความเมามายในการเสวยน้ําจัณฑ เหลานางสนม
ที่นั่งขับกลอม ตางวางเครื่องดุริยางคดนตรีไวแลว เขาไปสูพระราชอุทยาน
กําลังเลือกเก็บดอกไม และผลไมเปนตนอยู เห็นพระเถระแลว พากันไป
กราบไหวแลวนั่งอยู. พระเถระจึงนั่งแสดงธรรมกถาแกหญิงเหลานั้น. ฝาย
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นางสนม ที่นั่งใหพระเจาอุเทนหนุนตัก จึงสั่นพระเพลาใหกระเทือน เตือน
พระราชาใหตื่นบรรทม เมื่อพระองคตรัสถามวา หญิงถอยเหลานั้นไปไหน
กันหมด ? จึงกราบทูลวา หญิงเหลานั้นไปนั่งลอมสมณะรูปหนึ่งอยู. ทาวเธอ
สดับดังนั้น ก็ทรงพระพิโรธ เสด็จไปดา บริภาษพระเถระ แลวตรัสวา เอาเถิด
เราจักใหมดแดงรุมตอยสมณะรูปนี้ แลวตรัสสั่งใหเอารังมดแดง มาแกลงทํา
ใหกระจายลงที่รางกายพระเถระ ดวยอํานาจแหงความพิโรธ. พระเถระเหาะขึ้น
ไปยืนในอากาศ ใหโอวาทพระราชา แลวเหาะลอยไปลงตรงประตูพระคันธกุฏี
ที่พระเขตวันนั่นเอง เมื่อพระตถาคตเจาตรัสถามวา เธอมาจากไหนจึงกราบทูล
เนื้อความนั้นใหทรงทราบ. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภารทวาชะ พระเจา
อุเทนเบียดเบียนบรรพชิตทั้งหลาย แตในชาตินี้เทานั้นก็หามิได แมในชาติกอน
ก็เบียดเบียนมาแลวเหมือนกัน พระปณโฑลภารทวาชะทูลอาราธนา จึงทรงนํา
อดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้.
ในอดีตกาลเมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสี พระมหาสัตวบังเกิดในกําเนิดตระกูลคนจัณฑาลภายนอก
พระนคร. มารดาบิดาขนานนามเขาวา มาตังคมาณพ. ในเวลาตอมา
มาตังคมาณพ เจริญวัยแลว ไดมีนามปรากฏวามาตังคบัณฑิต. ในกาลนัน้
ธิดาเศรษฐีในเมืองพาราณสี ชื่อ ทิฏฐมังคลิกา เมื่อถึงวาระเดือนหนึ่ง หรือ
กึ่งเดือน ก็พรอมดวยบริวารเปนอันมาก จะไปยังอุทยานเพื่อเลนสนุกสนาน
กัน. อยูมาวันหนึ่ง พระมหาสัตวมาตังคบัณฑิต เดินทางเขาไปยังพระนคร
ดวยกิจธุระบางประการ ไดเห็นนางทิฎฐมังคลิกา ระหวางประตู จึงหลบไป
ยืนแอบอยู ณ เอกเทศหนึ่ง. นางทิฏฐมังคลิกา มองดูตามชองมาน เห็น
พระโพธิสัตวจึงถามวา นั่นเปนใคร ? เมื่อบริวารชนตอบวา ขาแตแมเจา
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ผูนั้นเปนคนจัณฑาล จึงคิดวา เราเห็นคนที่ไมสมควรจะเห็นแลวหนอ ดังนี้
แลว จึงลางตาดวยน้ําหอม กลับแคนั้น. สวนมหาชนที่ออกไปกับธิดาของ
ทานเศรษฐี บริภาษวา เฮยไอคนจัณฑาลชาติชั่ว เพราะอาศัยเจาแท ๆ วันนี้
พวกเราจึงไมไดลิ้มสุราและกับแกลมที่ไมตองซื้อหา อันความโกรธครอบงํา
แลว จึงรุมซอมมาตังคบัณฑิต ดวยมือและเทา จนถึงสลบแลวหลีกไป.
มาตังคบัณฑิตสลบไปชั่วครู กลับฟน ขึ้นรูตัว คิดวา บริวารชนของนาง
ทิฏฐมังคลิกา โบยตีเราผูไมมีความผิด โดยหาเหตุมิได เราไดนางทิฏฐมังคลิกา
เปนภรรยาแลวนั่นแหละ. จึงจะยอมลุกขึ้น ถาไมไดจักไมยอมลุกขึ้นเลย
ครั้นตั้งใจดังนี้แลว จึงเดินไปนอนที่ประตูเรือนบิดาของนางทิฏฐมังคลิกานั้น.
เมื่อเศรษฐีผูบิดาของนางทิฎฐมังคลิกา มาถามวา เพราะเหตุไร เจาจึงมานอน
ที่นี่ ? มาตังคบัณฑิตจึงตอบวา เหตุอยางอื่นไมมี แตขาพเจาตองการนาง
ทิฏฐมังคลิกาเปนภรรยา. ลวงมาไดวันหนึ่ง เศรษฐีนั้นก็มาถามอีก พระโพธิสัตวก็ตอบยืนยันอยูอยางนั้น จนลวงมาถึงวันที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ และ
ที่ ๖ พระโพธิสัตวก็ยังคงนอนและตอบยืนยันอยางนั้น. ธรรมดาวาการ
อธิษฐานของพระโพธิสัตวทั้งหลายยอมสําเร็จ เพราะเหตุนั้น เมื่อครบ ๗ วัน
คนทั้งหลายมีทานเศรษฐีเปนตน จึงนํานางทิฏฐมังคลิกามามอบใหมาตังคบัณฑิต. ลําดับนั้น นางทิฏฐมังคลิกา กลาวกะมาตังคบัณฑิตวา ขาแตทาน
ผูเปนสามี เชิญทานลุกขึ้นเถิด เราจะไปเรือนของทาน. มาตังคบัณฑิตจึง
กลาววา นางผูเจริญ เราถูกบริวารชนของเจาโบยตีเสียยับเยิน จนทุพลภาพ
เจาจงยกเราขึ้นหลังแลวพาไปเถิด. นางก็ทําตามสั่ง เมื่อชาวพระนครกําลัง
มองดูอยูนั่นแล ก็พามาตังคบัณฑิตออกจากพระนครไปสูจัณฑาลคาม.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว มิไดลวงเกินนางใหผิดประเพณีแหงเผาพันธุ
วรรณะ ใหนางพักอยูในเรือนสอง-สามวัน แลวคิดวา เมื่อตัวเราจักกระทําให
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นางถึงความเปนผูเลิศดวยลาภยศ จําตองบวชเสียกอน จึงจักสามารถกระทําได
นอกจากนี้แลวไมมีทาง. ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงเรียกนางมากลาววา
ดูกอนนางผูเจริญ เมื่อเรายังไมไดนําอะไร ๆ ออกมาจากปา การครองชีพ
ของเราทั้งสองยอมเปนไปไมได เจาอยากระสันวุนวายไปจนกวาเราจะกลับมา
เราจักเขาไปสูปาดังนี้แลว กลาวเตือนบริวารวา แมพวกเจาผูอยูเฝาเรือน
ก็อยาละเลย ชวยดูนางผูเปนภรรยาของเราดวย ดังนี้ แลวก็เขาไปสูปาบรรพชา
เพศเปนสมณะ มิไดประมาทมัวเมา บําเพ็ญสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ ให
เกิดขึ้นในวันที่ ๗ คิดวา บัดนี้เราจักสามารถเปนที่พึ่ง แกนางทิฏฐมังคลิกาได
จึงเหาะมาดวยฤทธิ์ไปลงตรงประตูจัณฑาลคาม แลวไดเดินไปสูประตูเรือนของ
นางทิฏฐมังคลิกา. นางไดยินขาวการมาของมาตังคบัณฑิตแลวจึงออกจากเรือน
แลวรองไหคร่ําครวญวา ขาแตทานผูเปนสามี เหตุไฉนทานจึงไปบวช ทิง้
ฉันไวไรที่พึ่งเลา. ลําดับนั้น มาตังคดาบสจึงปลอบโยนนางวา ดูกอนนองนาง
ผูเจริญ เจาอยาเสียใจไปเลย คราวนี้เราจักกระทําใหเจามียศใหญยิ่งกวายศที่
มีอยูเกาของเจา ก็แตวา เจาจักสามารถประกาศแมขอความเพียงเทานี้ 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 ฝายนางทิฏฐมังคลิกาก็เที่ยวไปยืนประกาศขอความตามที่
พระโพธิสัตวสั่งไว ในที่ทุกหนทุกแหงทามกลางมหาชน ในพระนครพาราณสี.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 11

มหาชนชาวพาราณสีพากันเชื่อวา ทาวมหาพรหมของเรามีอยูจริง จะยังไมได
เปนอะไรกันกับนางทิฏฐมังคลิกา ขอนั้นจักเปนความจริงอยางนี้แน.
ฝายพระโพธิสัตว ครั้นถึงวัน บุรณมีดิถีเพ็ญ ๑๕ ค่ํา ในยามเมื่อ
พระจันทรตั้งอยูทามกลางทิฆัมพร ก็เนรมิตอัตภาพเปนทาวมหาพรหม
บันดาลแวนแควนกาสิกรรัฐทั้งสิ้น ซึ่งมีอาณาเขต กวางยาว ๑๒ โยชน ให
รุงโรจนสวางไสวเปนอันเดียวกัน แลวแหวกมณฑลแหงพระจันทร เหาะลง
มาเวียนวนเบื้องบน พระนครพาราณสี ๓ รอบ เมื่อมหาชนบูชาอยู ดวยเครื่อง
สักการะ มีของหอม และระเบียบดอกไมเปนตน ไดบายหนาไปหมูบาน
จัณฑาลคาม. บรรดาประชาชนที่นับถือพระพรหม ก็ประชุมกัน พากันไป
ยังหมูบานจัณฑาลคาม ชวยกันเอาผาขาวที่บริสุทธิ์สะอาด ปดบังเรือนของ
นางทิฏฐมังคิกา แลวไลทาพนเรือนดวยของหอมจตุรชาติ โปรยดอกไม
เรี่ยรายไว จัดแจงปกไมดาดเพคานเบื้องบน แตงตั้งที่นอนใหญไวแลวจุดตาม
ประทีปดวยน้ํามันหอม แลวชวยกันขนทรายขาวราวกับแผนเงินมาโปรยไวที่
ประตูเรือน แลวแขวนพวงดอกไม ผูกธงทิวปลิวไสวงดงาม. เมื่อมหาชน
ตกแตงบานเรือนอยางนี้เสร็จแลว พระมหาสัตวเจาจึงเลื่อนลอยลงจากนภากาศ
เขาไปภายใน แลวนั่งบนที่นอนหนอยหนึ่ง. ในกาลนั้น นางทิฏฐมังคลิกา
กําลังมีระดู. ครั้งนั้นพระโพธิสัตว เอาหัวแมมือเบื้องขวาลูบคลํานาภีของนาง.
นางตั้งครรภทันที ตอมาพระมหาสัตว จึงเรียกนางมาบอกวา นองนางผูเจริญ
เจาตั้งครรภแลว จักคลอดบุตรเปนชาย ทั้งตัวเจาและบุตรจักเปนผูสมบูรณ
ดวยลาภยศอันเลิศล้ํา น้าํ สําหรับลางเทาของเจาจักเปนน้ําอภิเษก สรง ของ
พระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้น สําหรับน้ําอาบของเจา จักเปนโอสถอมตะ ชน
เหลาใดนําน้ําอาบของเจาไปรดศีรษะ ชนเหลานั้นจักหายจากโรคทุก ๆ อยาง
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ทั้งปราศจากเสนียดจัญไร กาลกรรณี อนึ่ง ผูคนที่วางศีรษะลงบนหลังเทา
ของเจา กราบไหวอยู จักใหทรัพยพันหนึ่ง ผูที่ยืนไหวในระยะทางที่ฟงเสียง
ไดยิน จักใหทรัพยแกเจาหนึ่งรอย ผูทียืนไหวในชั่วคลองจักษุ จักใหทรัพย
หนึ่งกหาปณะ เจาจงเปนผูไมประมาท ครั้นใหโอวาทนางแลว ก็ออกจากเรือน
เมื่อมหาชนกําลังมองดูอยูนั่นเทียว ก็เหาะลอยเขาไปสูจันทรมณฑล.
ประชาชนที่นับถือพระพรหม ตางยืนประชุมกันอยูจนเวลารัตติกาล
ผานไป ครั้นเวลาเชา จึงเชิญนางทิฏฐมังคลิกา ขึ้นสูวอทอง แลวยกขึ้นดวย
เศียรเกลา พาเขาไปสูพระนคร. มหาชนตางพากันหลั่งไหลเขาไปหานาง ดวย
สําคัญวาเปนภรรยาของทาวมหาพรหม แลวบูชาดวยเครื่องสักการะ มีของ
หอมระเบียบดอกไมเปนตน. คนทั้งหลายผูไดซบศีรษะ บนหลังเทา กราบ
ไหว ไดใหถุงกหาปณะพันหนึ่ง ผูที่ยืนไหวอยูในระยะโสตสดับเสียงไดยิน
ใหรอยกหาปณะ ผูที่ยืนไหว ในชั่วระยะคลองจักษุ ใหหนึ่งกหาปณะ ประชาชนผูพานางทิฏฐมังคลิกา เที่ยวไปในพระนครพาราณสี อันมีอาณาเขต ๑๒
โยชน ไดทรัพยนับได ๑๘ โกฏิ ดวยอาการอยางนี้. ลําดับนั้น ประชาชน
ทั้งหลาย ครัน้ พานางทิฏฐมังคลิกา เที่ยวไปรอบพระนครแลว จึงนําเอาทรัพย
นั้นมาสรางมหามณฑปใหญทามกลางพระนคร แวดวงดวยมาน ปูลาดที่นอน
ใหญไว แลวเชิญนางทิฏฐมังคลิกา ใหอยูอาศัยในมณฑปนั้น ดวยสิริโสภาค
อันใหญยิ่ง แลวเริ่มจัดการกอสรางปราสาท ๗ ชัน้ มีประตูซุมถึง ๗ แหง ไว
ณ ที่ใกลมหามณฑปนั้น การกอสรางอยางมโหฬารไดมีแลวในครั้งนั้น. นาง
ทิฎฐมังคลิกา ก็คลอดบุตรในมณฑปนั่นเอง. ตอมาในวันที่จะตั้งชื่อกุมาร
พราหมณทั้งหลายจึงมาประชุมกันขนานนามกุมารวา มัณฑัพยกุมาร
เพราะเหตุที่คลอดในมณฑป. แมปราสาทนั้น ก็สรางสําเร็จ โดยเวลา ๑๐
เดือน พอดี จําเดิมแตนั้นมา นางก็อยูในปราสาทนั้น ดวยยศบริวารเปนอัน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 13

มาก. แมมัณฑัพยกุมาร ก็เจริญวัย พรั่งพรอมดวยหมูบริวารเปนอันมาก.
ในเวลาที่มัณฑัพยกุมาร มีอายุได ๗ - ๘ ป อาจารยผูอุดมดวยวิทยาการทั้ง
หลาย ในพืน้ ชมพูทวีป จึงประชุมกันใหกุมารนั้น เรียนไตรเพท ๓ พระคัมภีร. มัณฑัพยมาณพนั้นนับแต อายุครบ ๑๖ปบริบูรณ ก็เริ่มตั้งนิตยภัตสําหรับ
พวกพราหมณทั้งหลาย. พราหมณหมื่นหกพันคน ก็ไดบริโภคอาหารในสํานัก
ของมัณฑัพยมาณพเปนประจํา เขาถวายทานแกพราหมณทั้งหลายที่ซุมประตู
ที่ ๔. ตอมาในวันประชุมใหญคราวหนึ่ง มัณฑัพยมาณพใหจัดเตรียมขาวปายาส
ไวในเรือนเปนอันมาก. พราหมณทั้งหมื่นหกพัน ก็นั่ง ณ ซุมประตูที่ ๔
บริโภคขาวปายาสอันปรุงดีแลว ดวยเนยขน เนยใส และน้ําผึ้ง น้ําตาลกรวด
ที่เขาจัดมาถวาย ดวยถาดทองคํา. แมมัณฑัพยมาณพ ก็ประดับประดาตกแตง
ดวยเครื่องอลังการทั้งปวง สวมรองเทาทอง มือถือไมเทาทอง เที่ยวตรวจ
ตราการเลี้ยงดู สั่งบริวารชนวา ทานทั้งหลายจงใหเนยใสในสํารับนี้ จงให
น้ําผึ้งที่สําหรับนี้ ดังนี้.
ขณะนั้น มาตังคบัณฑิต นั่งอยูที่อาศรมบท ในหิมวันตประเทศ
ตรวจดูวา ความประพฤติแหงบุตรของนางทิฏฐมังคลิกา เปนอยางไร ? เห็น
การกระทําของเขา โนมเอียง ไปในลัทธิอันไมสมควร แลวคิดวา วันนี้แหละ
เราจักไปทรมานมาณพ ใหบริจาคทาน ในเขตที่บุคคลใหแลวมีผลมาก แลว
จึงจักกลับมา ดังนี้แลว เหาะไปสูสระอโนดาตโดยทางอากาศ ทํากิจวัตรมีการ
ลางหนาเปนตนแลว ยืนอยูที่พื้นมโนศิลา ครองจีวรสองชั้น คาดรัดประคด
มั่น แลวหมผาสังฆาฏิ อันเปนผาบังสุกุล เสร็จแลวถือเอาบาตรดินเหาะมาทาง
อากาศ เลื่อนลอยลงตรงโรงทานที่ซุมประตูที่ ๔ แลวยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง
มัณฑัพยมาณพกําลังตรวจตราดูแลทางโนนทางนี้อยู แลเห็นพระดาบสนั้นแต
ไกล คิดวา บรรพชิตรูปนี้ มีรูปรางคลายยักษปศาจ เปอนฝุน เห็นปานนี้ มาสู
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ที่นี่ ทานมาจากที่ไหนหนอ ดังนี้แลว เมื่อจะสนทนา ปราศรัยกับมาตังคดาบส
นั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ ความวา
ทานมีปกตินุงหมไมสมควร ดุจปศาจเปรอะ
เปอนดวยฝุนละออง สวมใสผาขี้ริ้วที่ไดจากกองขยะ
ไวที่คอ มาจากไหน ทานเปนใคร เปนผูไมสมควร
แกทักษิณาทานเลย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุมมฺ วาสี ความวา ทานเปนผูนุงหม
ผาเกาขาดเปนรอยตอ ไมไดซักชําระสะสางเลย. บทวา โอคลฺลโก ความวา
เปนผูสกปรกลามก ครองผาเห็นเสนดายมากมาย หลุดลุย หอยยอยลง. บทวา
ปสุปสาจโกว ความวา คลายกับปศาจยืนอยูที่กองขยะ. บทวา สงฺการโจฬ
ไดแก ผาทอนเกาที่เก็บไดในกองหยากเยื่อ. บทวา ปฏิม
ุ ฺจ แปลวา
สวมใส. บทวา อทกฺขิเณยฺโย ความวา ทานเปนผูไมสมควรแกทักษิณาทาน
มาสูสถานที่นั่งของพระทักขิเณยยบุคคลชั้นเยี่ยมเหลานั้น แตที่ไหนเลา ?
พระมหาสัตวไดฟงดังนั้น เมือ่ จะสนทนากับมัณฑัพยมาณพ ดวยจิต
ที่เยือกเย็นออนโยน จึงกลาวคาถาที่ ๒ ความวา
ขาวน้ํานี้ทานจัดไวเพื่อทานผูเรืองยศ พราหมณ
ทั้งหลาย ยอมขบเคีย้ วบริโภค และดื่มขาวน้ําของทาน
นั้น ทานรูจักขาพเจาวา เปนผูอ าศัยโภชนะที่ผูอื่นให
เลี้ยงชีวิต แมถึงจะเปนคนจัณฑาล ก็ขอจงไดกอน
ขาวบางเถิด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปกต แปลวา จัดแจงไว. บทวา ยสสฺสิน
แปลวา สมบูรณดวยบริวาร. บทวา ต ขชฺชเร ความวา พราหมณทั้งหลาย
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ขบเคี้ยว บริโภค และ ดืม่ กิน ของนั้นอยูทีเดียว เพราะเหตุไร ทานจึงโกรธ
เคืองขาพเจา.
บทวา อุตฺติฏปณฺฑ ไดแกกอ นขาว อันจําตองยืนขอจึงได หรือ
กอนขาว อันคนทั้งหลายลุกขึ้นยืนให จะพึงได ก็เพราะยืนอยูขางหลัง.
บทวา ลภต สปาโก ความวา แมจะเปน สปากจัณฑาล ก็ขอ
จึงได เพราะวาพราหมณผูสมบูรณดวยชาติ ยอมไดโภชนะทุกแหงหน แต
สําหรับสปากจัณฑาลเลา ใครเขาจักให ขาพเจาหาปณฑะไดอยางแรนแคน
เพราะฉะนั้น ดูกอนกุมาร ทานจงบอกใหโภชนะแกเรา เพื่อเปนเครื่องยัง
ชีพใหเปนไปเถิด.
ลําดับนั้น มัณฑัพยกุมารจึงกลาวคาถา ความวา
ขาวน้ําของเรานี้ เราจัดไวเพื่อพราหมณทั้งหลาย
ทานวัตถุนี้ เราเชือ่ วา ยอมเปนไปเพื่อประโยชนแก
ตน ทานจงหลีกไปเสียจากที่นี่ จะมายืนอยูที่นี่เพื่อ
อะไร เจาคนเลว คนอยางเรายอมไมใหทานแกเจา
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺตตฺถาย ความวา เพื่อประโยชนแก
ความเจริญของตน. บทวา อเปหิ เอโต ความวา ทานจงหลีกไปเสียจาก
ที่นี่. บทวา น มาทิสา ความวา ดูกอนทานผูมีเชื้อชาติเลวทราม คน
เชนเรายอมถวายทานแกพราหมณอุทิจจโคตรทั้งหลาย ผูสมบูรณดวยชาติ
ยอมไมใหทานแกทานผูเปนคนจัณฑาล ทานจงไปเสียเถิด.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว กลาวคาถาความวา
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ชาวนาทั้งหลายเมื่อหวังผลในขาวกลา ยอม
หวานพืชพันธุธัญญาหารลงในที่ดอนบาง ในที่ลุมบาง
ในที่เสมอไมลุม ๆ ดอน ๆ บางฉันใด ทานจงใหทาน
แกปฏิคาหกทั้งหลาย ดวยศรัทธานี้ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อใหทานอยูอยางนี้ ไฉนจะพึงไดทักขิเณยบุคคล
ที่นายินดีเลา ดังนี้.
คาถานั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ ดูกอนกุมาร ชาวนาทั้งหลาย เมื่อ
หวังผลขาวกลา ยอมหวานพืชพันธุธัญญาหารลงในเนื้อที่นา แมทั้ง ๓ อยาง
ในกาลที่ฝนตกมากเกินไป ขาวกลาในนาดอนนั้น ยอมสําเร็จผล ขาวกลาใน
นาลุมยอมเสียหาย สวนขาวกลาที่อาศัยแมน้ําและพึงกระทําในที่เสมอ ไมลุม
ไมดอน ยอมถูกหวงน้ําพัดไปเสีย ในเมื่อฝนตกเล็กนอย ขาวกลาในนาดอน
ยอมเสียหายไมไดผล ขาวกลาในนาลุมยอมไดผลเล็กนอย สวนขาวกลาในนา
ที่ไมลุมไมดอน คงไดผลดีทีเดียว ในกาลที่ฝนตกสม่ําเสมอไมมากไมนอย
ขาวกลาในนาดอนไดผลเล็กนอย แตขาวกลาในนานอกนี้ ยอมไดผลบริบูรณ
ดี เพราะฉะนั้น ชาวนาทั้งหลาย เมื่อหวังผลขาวกลา ยอมเพาะหวานในเนื้อ
นาทั้ง ๓ อยางฉันใด แมทานก็จงบริจาคทานแกปฏิคาหกทั้งหลายผูมาแลว ๆ
ทั้งหมด ดวยศรัทธาคือผลนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อทานบริจาคทานอยูอยางนี้
ไฉนเลาจะพึงใหยินดี คือไดทักขิเณยบุคคลที่ดี ดังนี้.
ลําดับนั้น มัณฑัพยมาณพจึงกลาวคาถาตอไปความวา
เรายอมตั้งไว ซึ่งพืชทั้งหลายในเขตเหลาใด
เขตเหลานั้นเรารูแจงแลวในโลก พราหมณเหลาใด
สมบูรณดวยชาติแลมนต พราหมณเหลานัน้ ชื่อวาเปน
เขต มีศีลเปนที่รักในโลกนี้ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยสาห ตัดบทเปน เยสุ อห. บทวา
ชาติมนฺตูปนฺนา ความวา พราหมณเหลาใดเปนผูเขาถึง ดวยชาติและมนต
ทั้งหลาย.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
กิเลสทั้งหลายเหลานี้ คือ ชาติมทะ ความเมา
เพราะชาติ ๑ อติมานะ ความดูหมิ่นทาน ๑ โลภะ
ความโลภอยากไดของเขา ๑ โทสะ ความคิดประทุษราย ๑ มทะ ความประมาทมัวเมา ๑ โมหะ ความหลง ๑
ทั้งหมดเปนโทษมิใชคุณ ยอมมีในเขตเหลาใด เขต
เหลานัน้ ไมใชเขตอันดีมีศีลเปนที่รักในโลกนี้ กิเลส
ทั้งหลายเหลานี้คือ ชาติทะ อติมานะ โลภะ โทสะ
มทะ และโมหะ ทัง้ หมดเปนโทษมิใชคุณ ไมมีใน
เขตเหลาใด เขตเหลานั้นจัดวาเปนเขตมีศีล เปนที่รัก
ในโลกนี้ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มโท ไดแกความเมาเพราะชาติอันบังเกิด
ขึ้นแลวอยางนี้วา เราเปนผูสมบูรณดวยชาติ.
บทวา อติมานตา ไดแก ความประพฤติดูหมิ่นวาคนอื่นที่จะเสมอ
กับเราโดยชาติเปนตนไมมี. กิเลสทั้งหลายมีความโลภเปนตน เปนเพียงความ
อยากได ความคิดประทุษราย ความมัวเมา และความหลงเทานั้น.
บทวา อเปสลานิ ความวา ก็บุคคลทั้งหลายเห็นปานนี้ เปนผูมิใช
มีศีลเปนที่รกั ราวกะวาจอมปลวกอันเต็มไปดวยอสรพิษฉะนั้น ทานที่บคุ คล
ใหแลวแกบุคคลเห็นปานนี้ ยอมไมมีผลมาก เพราะฉะนั้น ทานอยาสําคัญ
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ความที่ชนทั้งหลายผูมิใชมีศีลเปนที่รกั เหลานั้นวา เปนเขตอันดี เพราะวา
พราหมณ ผูม ีชาติและมนตมิใชผูจะไปสวรรคได สวนชนเหลาใด เปนอริยชน
เวนจากการถือชาติและมานะเปนตนได อริยชนเหลานั้น เปนเขตอันดีมีศีล
เปนที่รัก ทานที่บุคคลใหแลวในอริยชนเหลานั้นมีผลมาก ทั้งอริยชนเหลานั้น
ยอมเปนผูใหไปสวรรคได ดังนี้.
เมื่อพระมหาสัตวกลาวอยูบอย ๆ เชนนี้ มัณฑัพยมาณพนั้น ขุนเคือง
จึงพูดวา ดาบสผูนี้พูดเพอเจอมากเกินไป คนรักษาประตูเหลานี้ ไปไหนหมด
จงมานําเอาคนจัณฑาลนี้ออกไป แลวกลาวคาถา ความวา
คนเฝาประตูทั้งสามคือ อุปโชติยะ อุปวัชฌะ
และภัณฑกุจฉิ ไปไหนกันเสียหมดเลา ทานทั้งหลาย
จงลงอาญา และเฆีย่ นตีคนจัณฑาลนี้ แลวลากคอคน
ลามกนี้ไสหัวไปใหพน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กวตฺถ คตา มีอธิบายวาโทวาริกบุรุษ
ทั้ง ๓ คือ อุปโชติยะ อุปวัชฌะ และภัณฑกุจฉิซึ่งยืนเฝาประตูทั้ง ๓ อยูนี้
ไปไหนกันเสียหมดเลา.
ฝายคนเฝาประตูเหลานั้น ไดยนิ ถอยคําของมัณฑัพยมาณพแลวก็รีบมา
ไหวแลว กลาววา ขาแตทานผูประเสริฐจะสั่งใหพวกผมทําอะไร ? มัณฑัพยมาณพจึงบอกวา ทานทั้งหลายเห็นคนจัณฑาลชาติชั่วคนนี้ที่ไหน ? พวกนาย
ประตูกลาววา ทานผูประเสริฐ พวกกระผมไมเห็นเลย จึงไมรูวา เขามาจาก
ที่ไหน ? เขาดําริวา ชะรอยมันจะเปนนักเลนกล หรือโจรวิชาธรบางคนเปนแน
ดังนี้ กลาวสําทับพวกนายประตูวา บัดนี้พวกเจายังจะยืนเฉยอยูทําไม ? นาย
ประตูทั้งสามจึงถามวา ขาแตทานผูประเสริฐ จะโปรดใหพวกผมทําอะไร ?
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มัณฑัพยมาณพ ตอบวา พวกทานจงโบยตี ตบ ตอย ปากเจาคนถอยจัณฑาล
ผูนี้ทีเดียว แลวเอาเรียวไมไผสําหรับลงอาญา. โบยถลกหนังมันขึ้น แลวฆา
มันเสียจับคอลากเจาคนลามกนี้ไป ใหพนจากที่นี่ เมื่อนายประตูทั้ง ๓ ยังไม
ทันมาใกลชดิ พระมหาสัตวก็เหาะลอยในไปยืนอยูบนอากาศกลาวคาถาความวา
ผูใดบริภาษฤาษี ผูนั้นชือ่ วาขุดภูเขาดวยเล็บ
ชื่อวาเคี้ยวกินกอนเหล็กดวยฟน ชื่อวาพยายามกลืนกิน
ไฟ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชาตเวท ปทหสิ ความวา ยอม
พยายามเพื่อจะกลืนกินซึ่งไฟ.
ก็แล ครั้นพระมหาสัตวกลาวดังนี้แลว เมื่อมาณพและพราหมณทั้งหลาย
กําลังแลดูอยู นั่นแล ไดแลนลอยไปในอากาศ.
เมื่อจะประกาศความขอนี้ พระศาสดาจึงตรัสวา
มาตังคฤาษี ผูม ีสัจจะเปนเครื่องกาวไปเบื้องหนา
เปนสภาพ ครั้นกลาวคาถานี้แลว เมือ่ พราหมณทั้งหลาย
แลดูอยู ไดเหาะหลีกผานไปในอากาศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สจฺจปรกฺกโม ความวา มีความบากบั่น
มุงกาวไปขางหนาเปนสภาพ.
มาตังคดาบสนั้นแล บายหนามุงสูทิศปราจีน เหาะไปลง ณ ถนน
สายหนึ่ง แลวอธิษฐานวา ขอรอยเทาของเราจงปรากฏ แลวบิณฑบาตใกล
ประตูดานทิศปราจีน รวบรวมอาหารที่เจือปนกัน แลวไปนั่งฉันภัตตาหาร
ที่เจือปนกัน ณ ศาลาแหงหนึ่ง. เทพยดาผูรักษาพระนครทั้งหลาย กลาวกันวา
มัณฑัพยกุมารผูนี้ พูดกาวราวเบียดเบียนพระผูเปนเจาของเราทั้งหลาย ดังนี้
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อดทนไมได จึงมาประชุมกัน ลําดับนั้น ยักขเทวดาผูเปนหัวหนา ก็พากัน
จับคอของมัณฑัพยกุมารบิดกลับเสีย. เทวดาที่เหลือ ก็พากันจับคอของพราหมณ
ที่เหลือทั้งหลาย บิดกลับเสียอยางนั้นเหมือนกัน แตเพราะเทวดาเหลานั้น
มีจิตออนนอมในพระโพธิสัตว จึงไมฆามัณฑัพยมาณพเสีย ดวยคิดวาเปน
บุตรของพระโพธิสัตว เพียงแตทําใหทรมานลําบากอยางเดียวเทานั้น. ศีรษะ
ของมัณฑัพยมาณพ บิดกลับไป มีหนาอยูเบื้องหลัง มือและเทาเหยียดตรง
แข็งทื่อตั้งอยู กระดูกทั้งหลายก็กลับกลายเปนเหมือนกระดูกของคนที่ตายแลว.
เขามีรางกายแข็งกระดางนอนแซวอยู. ถึงพราหมณทั้งหลายก็สํารอกน้ําลายไหล
ออกทางปาก กระเสือกกระสนไปมา. คนทั้งหลายรีบไปแจงเรื่องราวแกนาง
ทิฎฐมังคลิกาวา ขาแตแมเจา บุตรของทานเกิดเปนอะไรไปไมทราบได ?
นางทิฏฐมังคลิการีบมาโดยเร็ว เห็นบุตรแลวกลาววา นี่อะไรกัน ? แลว กลาว
คาถาความวา
ศีรษะของลูกเรา บิดกลับไปอยูเบื้องหลัง แขน
เหยียดตรงไมไหวติง นัยนตาขาวเหมือนคนตาย ใคร
มาทําบุตรของเราใหเปนอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาเวลิต แปลวา บิดกลับไป. ลําดับนั้น
คนผูยืนอยูในที่นั้น เพื่อจะแจงใหนางทราบ จึงกลาวคาถานี้ ความวา
สมณะรูปหนึ่ง มีปกตินุงหมไมสมควรสกปรก
ดุจปศาจ เปรอะเปอนดวยฝุนละออง สวมใสผาขี้ริ้ว
ที่ไดจากกองขยะไวที่คอ ไดมา ณ ที่นี้ สมณะรูปนั้น
ไดทําบุตรของทานใหเปนอยางนี้.
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นางทิฎฐมังคลิกาไดฟงคํานั้นแลว คิดวา นี้ไมใชพลังของผูอื่น คงจัก
เปนมาตังคบัณฑิตสามีของเราโดยไมตองสงสัย ก็แตวา ทานมาตังคบัณฑิตนั้น
เปนนักปราชญ สมบูรณดวยเมตตาภาวนา คงจักทรมานคนพวกนี้ใหลําบาก
แลวไปเสีย และทานจักไปทิศไหนเลาหนอ. แตนั้น เมื่อนางจะถามถึงมาตังคบัณฑิต จึงกลาวคาถาความวา
ดูกอนมาณพทั้งหลาย สมณะผูมีปญญาเสมอดวย
แผนดิน ไดไปแลวสูทิศใด ทานทั้งหลายจงบอก
เนื้อความนั้นแกเรา เราจักไปยังสํานักของทาน ขอให
ทานอดโทษนั้นเสีย ไฉนหนอ เราจะพึงไดชีวิตบุตร
คืนมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คนฺตฺวาน ความวา ไปสูสํานักของ
ดาบสนั้น. บทวา ต ปฏิกเรมุ อจฺจย ความวา เราจักกระทําคืน คือ
แสดงโทษนั้น ไดแก ขอใหทานอดโทษนั้นให. บทวา ปุตฺต ลเภมุ ความวา
ชื่อแมไฉน เราพึงไดชีวิตบุตรคืนมา.
ลําดับนั้น มาณพทั้งหลาย ผูยืนอยูในที่นั้น เมื่อจะบอกความนั้น
แกนาง ไดกลาวคาถา ความวา
ฤาษีผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน ไดไปแลวใน
อากาศวิถี ราวกะวาพระจันทนในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา
อันตั้งอยูทามกลางระหวางอากาศ อนึ่ง พระฤๅษีผูมี
ปฏิญาณมั่นในสัจจะ ทรงคุณธรรมอันดีงามนั้น ไดไป
ทางทิศบูรพา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปถทฺธุโน ความวา ดุจพระจันทรใน
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา ตัง้ อยูทามกลางระหวางอากาศ กลาวคือทางสัญจรใน
อากาศ. บทวา อปจาป โส ความวา ก็อีกประการหนึ่งแล พระฤาษีนั้น
ไปสูทิศบูรพา.
นางทิฏฐมังคลิกานั้น สดับคําของมาณพเหลานั้นแลว จึงคิดวา
เราจักไปคนหาสามีของเรา จึงใชใหทาสีถือเอาน้ําเตาทองคํากับขันน้ําทองคํา
แวดลอมดวยหมูทาสี เดินไปจนถึงสถานที่ที่พระโพธิสัตวอธิษฐานเหยียบ
รอยเทาไว จึงเดินตามรอยเทานั้นไป เมื่อพระโพธิสัตวกําลังนั่งฉันภัตตาหาร
อยูบนตั่งที่ศาลานั้น นางจึงเดินเขาไปสูที่ใกลพระมหาสัตว ทําความเคารพ
แลวยืนอยู. พระโพธิสัตวเห็นนางแลว จึงเหลือขาวสุกไวในบาตรหนอยหนึ่ง.
นางทิฎฐมังคลิกาจึงถวายน้ํา แกพระโพธิสัตวดวยน้ําเตาทอง. พระโพธิสัตว
จึงลางมือบวนปากลงในบาตรนั้นเอง. ลําดับนั้น นางทิฏฐมังคลิกา เมื่อจะถาม
พระโพธิสัตววา ใครกระทําบุตรของตนใหถึงอาการอันแปลกประหลาดนั้น
จึงกลาวคาถาความวา
ศีรษะของลูกเราบิดกลับไปอยูเบื้องหลัง แขน
เหยียดตรงไมไหวติง นัยนตาขาวเหมือนคนตาย
ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางนี้.
ชื่อวาคาถาอันเปนคําถามและคําตอบของชนทั้งสอง ที่ยงิ่ ไปกวานั้น
มีดังนี้ พระโพธิสัตวไดสดับแลว จึงตอบนางทิฏฐมังคลิกา โดยคาถาวา
ยักษทั้งหลายผูมีอานุภาพมากมีอยูแล ยักษ
เหลานัน้ พากันติดตามพระฤาษี มีคุณธรรม มาแลว
รูวาบุตรของทาน มีจิตคิดประทุษราย โกรธเคือง
จึงทําบุตรของทานใหเปนอยางนี้แล.
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นางทิฏฐมังคลิกา กลาววา
ถายักษทั้งหลายไดทําบุตรของดิฉันใหเปนอยางนี้
ขอทานผูเปนพรหมจารีเทานั้น อยาไดโกรธบุตร
ดิฉันเลย ดิฉันขอถึงฝาเทาของทานนั่นแหละเปนที่พึ่ง
ขาแตทา นผูเปนภิกษุ
ดิฉันตามมาก็เพราะความ
เศราโศกถึงบุตร.
พระมหาสัตว มาตังคบัณฑิต กลาวตอบวา
ในคราวที่บุตรของทานดาเราก็ดี และเมื่อทาน
มาออนวอนอยู ณ บัดนี้ ก็ดี จิตคิดประทุษรายแม
หนอยหนึ่งมิไดมีแกเราเลย แตบุตรของทานเปนคน
ประมาท เพราะความมัวเมา วาเรียนจบไตรเพท แมจะ
เรียนจบไตรเพทแลว ก็ยังไมรูจกั สิ่งที่เปนประโยชน.
นางทิฏฐมังคลิกา ไดสดับดังนั้นแลว จึงกลาวตอไปวา
ขาแตทานผูเปนภิกษุ ความจําของบุรษุ ยอม
หลงลืมไดโดยครูเดียวเปนแนแท ทานผูมปี ญญาเสมอ
ดวยแผนดิน ขอไดโปรดอดโทษสักครั้งเถิด บัณฑิต
ทั้งหลาย ยอมไมเปนผูมีความโกรธเปนกําลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยกฺขา ไดแก ยักษทั้งหลายผูรักษา
พระนคร. บทวา อนฺวาคตา ความวา ยักษทั้งหลาย มาแลวรูอยางนี้วา
พระฤาษีทั้งหลาย มีคุณธรรมดี ถึงพรอมดวยคุณสมบัติ. บทวา เต ความวา
ยักษเหลานั้น ครั้นรูค ุณความดีของพระฤาษีแลว ก็รูแจงซึ่งบุตรของทาน
อันเปนผูกําเริบจิตคิดประทุษราย.
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บทวา ตวฺเว เม ความวา ถาหากวายักษทั้งหลายโกรธเคือง
แลว ไดกระทําอยางนี้ ก็จงทําเถิด ขึ้นชื่อวาเทวดาทั้งหลาย ใคร ๆ อาจทํา
ใหสงบระงับ (หายโกรธ) ไดดวยดี ดวยวิธีสักวาเอาน้ําจอกหนึ่งใหดื่ม เพราะ
เหตุนั้น ดิฉันจึงไมกลัวเทวดาเหลานั้น ขออยางเดียวทานเทานั้น ซึ่งเปนผู
ประพฤติพรหมจรรย อยาโกรธเคืองบุตรชายของดิฉันเลย. บทวา อนฺวาคตา
ความวา ดิฉันเปนผูติดตามมา. นางทิฎฐมังคลิกาเรียกพระมหาสัตววา ภิกษุ
วิงวอนขอรองใหไวชีวิตบุตร.
บทวา ตเทว ความวา ดูกอนนางทิฏฐมังคลิกา ในกาลเมื่อบุตร
ของทานดาเราอยูในคราวนั้นก็ดี และเมื่อทานมาออนวอนขอโทษ อยูในคราว
นี้ก็ดี โทสจิตคิดประทุษรายมิไดมีแกเราเลย. บทวา เวทมเทน ความวา
เพราะความเมา วาเราเรียนจบไตรเพทแลว. บทวา อธิจฺจ ความวา แมจะ
เรียนจบไตรเพทแลว ก็ยังไมรูจักสิ่งที่เปนประโยชน และมิใชประโยชน.
บทวา มุหุตฺตเกน ความวา เรียนวิชาอยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมหลงลืมได
โดยครูเดียวเทานั้น
พระมหาสัตว ผูอันนางทิฏฐมังคลิกา ออนวอนขอโทษบุตรชายอยู
อยางนี้ จึงกลาววา ถาเชนนั้นเราจักใหอมฤตโอสถไปเพื่อขับไลยักษทั้งหลาย
เหลานั้น ใหหนีไป แลวกลาวคาถา ความวา
มัณฑัพยมาณพ บุตรของทานผูมีปญญานอย
จงบริโภคกอนขาวที่เราฉันเหลือนี้เถิด ยักษทั้งหลาย
จะไมพึงเบียดเบียนบุตรของทานเลย อนึง่ บุตรของ
ทานจะหายโรคในทันที.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุตฺติฏปณฺฑ ไดแก กอนขาวที่ฉัน
เหลือ. ปาฐะเปน อุจฺฉิฏ ปณฺฑ ดังนี้ก็มี.
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นางทิฏฐมังคลิกา ฟงถอยคําของมหาสัตวแลว จึงนอมขันทองเขาไป
กลาววา ขาแตทานผูเปนสามี ทานไดโปรดใหอมฤตโอสถเถิด. พระมหาสัตว
จึงเทขาวสุกที่ฉันเหลือกับน้ําลางมือลงในขันทองนั้น แลวสัง่ วา ทานจงหยอด
น้ําครึ่งหนึ่งจากสวนนี้ ใสในปากบุตรของทานกอนทีเดียว สวนที่เหลือจงเอา
น้ําผสมใสไวในตุมใหหยอดลงในปากพราหมณที่เหลือทั้งหลาย ชนเหลานั้น
ทั้งหมด ก็จะเปนผูหายโรคภัยไขเจ็บทันที ครั้นกลาวดังนี้แลว ก็เหาะลอย
กลับไปสูหิมวันตประเทศในทันที. ฝายนางทิฏฐมังคลิกา ก็เอาศีรษะทูนขันทอง
นั้น กลาววา เราไดอมฤตโอสถแลว รีบไปยังนิเวศนของตน หยอดน้ําขาว
ลางมือใสในปากบุตรชายของตนกอน. ยักษผูเปนหัวหนารักษาพระนคร
ก็หนีไป มัณฑัพยมาณพ ลุกขึ้นปดฝุนที่เปอนกายแลวถามวา ขาแตคุณแม
นี่อะไรกัน นางจึงกลาวกะบุตรชายวา เจานั่นแหละจักรูสิ่งที่ตนทําไว มาเถิด
พอคุณ เจาจงไปดูความวิบัติแหงทักขิเณยยชนของเจาบาง. มัณฑัพยมาณพ
เห็นพราหมณเหลานั้น เสือกสนสลบอยู. ก็ไดเปนผูมีวิปฏิสาร เดือดรอนใจ
ลาดับนั้น นางทิฏฐมังคลิกา ผูมารดาจึงกลาวกะมัณฑัพยมาณพวา พอมังฑัพยกุมาร เจาเปนคนโงเขลา ไมรูจักสถานที่จะใหทานมีผลมาก ขึ้นชือ่ วา
ทักขิเณยยบุคคลทั้งหลาย มิใชผูมีสภาพเห็นปานนี้ ตองเปนเชนกับมาตังคบัณฑิต นับแตนี้ตอไป เจาอยาใหทานแกคนทุศีลจําพวกนี้เลย จงใหทาน
แกผูมีศีลทั้งหลายเถิด ดังนี้ แลวกลาวคาถาความวา
พอมัณฑัพยะ เจายังเปนคนโงเขลามีปญญานอย
เจาเปนผูไมฉลาดในเขตบุญทั้งหลาย ไดใหทานใน
หมูช นผูประกอบดวยกิเลส ดุจน้ําฝาดใหญ มีกรรม
เศราหมอง ไมสํารวม บรรดาทักขิเณยยบุคคลของเจา
บางพวกเกลาผมเปนเซิง นุงหมหนังเสือ ปากรกรุงรัง
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ไปดวยหนวดเครา ดังปากบอน้ําเการกไปดวยกอหญา
เจาจงดูหมูชนที่มีรปู รางนาเกลียดนี้ การเกลาผมผูก
เปนเซิง หาปองกันผูมีปญญานอยไดไม ทานเหลาใด
สํารอก ราคะ โทสะ และอวิชชาแลว หรือเปนพระอรหันตผูมีอาสวะสิ้นแลว ทานที่บุคคลถวายในทาน
เหลานัน้ ยอมมีผลมาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหกฺกสาเวสุ ความวา ในบรรดาหมูชน
ผูประกอบดวยกิเลส ดุจน้ําฝาดใหญทั้งหลายไดใหทาน ในบุคคลผูประกอบ
ดวยกิเลสดุจน้ําฝาด มีราคะเปนตนใหญ.
บทวา ชฏา จ เกสา ความวา ดูกอนพอมัณฑัพยะ ในทักขิเณยยบุคคลทั้งหลายของเจา บางเหลาก็เกลาผมผูกเปนเซิง. บทวา อชินา นิวตฺถา
ความวา นุงผาหนังเสือระคายปลายขนแหลม. บทวา ชรูทปาน ว ความวา
ปากรกรุงรัง เพราะมีหนวดเครายาว ราวกะปากบอน้ําเกา รกรุงรังดวยกอหญา.
บทวา ปช อม ความวา เจาจงพิจารณาดูหมูชน ผูมีรูปรางหนาเกลียด
ยินดีประดับเพศตน ดวยเครื่องอันเศราหมองนี้ คือเห็นปานฉะนี้.
บทวา ชฏาชิน ความวา การที่มุนเกลาทําเปนชฎาเห็นปานนี้ ไม
อาจเปนที่พึ่งตานทานบุคคลผูมีปญญานอยได กุศลกรรม คือ ศีล ญาณ แล
ตบะเทานั้น จึงจะเปนที่พึ่งของหมูสัตวเหลานั้นได. บทวา เยส ความวา
กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน อันมีความยินดียินราย และความหลงเปนภาพ
และอวิชชามีวัตถุ ๘ ประการเหลานี้ แหงทักขิเณยยบุคคลทั้งหลายเหลาใดไป
ปราศแลว หรือทักขิเณยยบุคคลเหลาใด ไดนามวาเปนพระอรหันตสิ้นอาสวะ
เพราะกิเลสเหลานั้นไปปราศแลว ทานที่บุคคลใหแลวในทักขิเณยยบุคคล
เหลานั้น มีผลมาก.
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นางทิฏฐมังคลิกากลาวตอไปวา ดูกอนลูกรัก เพราะเหตุนั้น จําเดิม
แตนี้ไป เจาอยาไดใหทานแกบุคคลผูทุศีลเห็นปานนี้ จงใหทานแกสมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรม ผูไดอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ และแกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายซึ่งมีอยูในโลกเหลานัน้ มาเถิดลูกรัก เราจักใหพวกพราหมณ
ทั้งหลาย ซึง่ เปนผูคุนเคยชอบพอของเจา ดื่มอมฤตโอสถแลวทําใหหายโรค
เสียใหหมด ดังนี้แลว จึงใหเอาขาวสุกที่เปนเดนเทใสลงในตุมน้ํา แลวให
หยอดลงในปากของพราหมณทั้งหลาย ทั้งหมื่นหกพันคน. พราหมณแตละคน
ไดสติลุกขึ้นปดฝุนที่กายของตน ๆ. ลําดับนั้น พราหมณทั้งหลายเหลาอื่น
พากันติเตียนวา พราหมณเหลานี้พากันดื่มกินน้ําเดนเหลือของคนจัณฑาล
แลวยกโทษทําไมใหเปนพราหมณตอไป. พราหมณเหลานั้น มีความละอาย
จึงออกจากพระนครพาราณสี ไปสูแควนเมชฌรัฐ แลวพํานักอยูในสํานักของ
พระเจาเมชฌราช. สวนมัณฑัพยมาณพ ยังคงอยูในพระนครพาราณสี
นั้นตอไปตามเดิม.
ในครั้งนั้น มีพราหมณผูหนึ่งชื่อ ชาติมันต บวชเปนดาบสอยูที่
ริมฝงน้ําเวตตวตีนที อาศัยเวตตวตีนครเปนแหลงโคจร อาศัยชาติเปนเหตุ
กอเกิดมานะยิ่งใหญ. พระมหาสัตวมาตังคบัณฑิต คิดวา เราจักทําลายมานะ
ของพราหมณนี้ จึงไปยังสถานที่นั้น อาศัยอยูดานเหนือน้ํา ใกลสํานักของ
ชาติมันตดาบส. อยูมาวันหนึ่ง พระโพธิสัตวเคี้ยวไมสีฟนแลวอธิษฐานวา
ไมสีฟนนี้จงลอยไปติดอยูที่ชฎาของดาบสชาติมันต ดังนี้แลวทิ้งไมสีฟนนั้นลง
ไปในแมน้ํา. ไมสีฟนก็ลอยไปติดอยูที่ชฎาของชาติมันตดาบส ผูกําลังอาบน้ํา
ชําระกายอยู. ชาติมันตดาบสเห็นดังนั้น ก็กลาวบริภาษวา คนฉิบหาย คน
วายราย แลวคิดวา ไอคนกาลกรรณีนี้ มันมาจากไหน เราตองไปตรวจดู
จึงเดินไปตามฝงเหนือน้ํา พบพระมหาสัตวแลวถามวา ทานเปนชาติอะไร ?
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พระมหาสัตวตอบวา เราเปนชาติจัณฑาล. ชาติมนั ตดาบสถานมา ทานทิ้งไม
สีฟนลงไปในแมน้ําใชไหม ? พระมหาสัตวตอบวาใช ขาพเจาทิ้งไปเอง.
ชาติมันตดาบสจึงบริภาษวา คนฉิบหาย คนวายราย คนจัณฑาล คนกาลกรรณี
เจาอยาอยูในสถานที่นี้เลย จงไปอยูเสียที่ฝงใตน้ําทางโนน เมือ่ พระมหาสัตว
ไปอยูฝงใตนที ทิ้งไมสีฟนลงไปในแมน้ํา ไมสฟี นนั้น กลับลอยทวนน้ําขึ้น
ไปติดอยูในชฎาของดาบสนั้นอีก ชาติมันตดาบสโกรธ กลาววาไอคนฉิบหาย
ไอคนถอย ถาเจายังอยูในที่นี้ ศีรษะของเจาจักแตกเปนเจ็ดเสี่ยง ภายใน
เจ็ดวัน. พระมหาสัตวดําริวา ถาเราจักโกรธดาบสผูนี้ ศีลของเราจักขาดไม
เปนอันรักษา เราจะทําลายมานะของดาบสดวยอุบายวิธี ครัน้ ถึงวันที่ ๗ จึง
บันดาลฤทธิ์ หามมิใหพระอาทิตยขึ้น. มนุษยทงั้ หลายพากันวุนวาย เขาไป
หาชาติมันตดาบส ถามวา ทานขอรับ ทานหามมิใหพระอาทิตยขึ้นหรือ ?
ดาบสตอบวา กรรมนัน้ ไมใชของเรา แตมีดาบสจัณฑาลผูหนึ่งอาศัยอยูที่
ริมฝงนที ชะรอยกรรมนี้จักเปนของดาบสจัณฑาลผูนั้น . มนุษยทั้งหลายพา
กันเขาไปหาพระมหาสัตวเจาถามวา ขาแตทานผูเจริญ ทานไมใหพระอาทิตย
อุทัยขึ้นหรือ ? พระมหาสัตวรับวา ใช เราหามไมใหขึ้นไปเอง. พวกมนุษยจึง
ถามวา เพราะเหตุอะไร ? พระมหาสัตวจึงกลาววา พระดาบสผูคุนเคยใน
ตระกูลของทานทั้งหลายไดสาปแชงขาพเจา ผูหาความผิดมิได เมื่อดาบสผูนั้น
มาหมอบลงแทบเทาของขาพเจาเพื่อขอขมาโทษ ขาพเจาจึงจักปลอยพระอาทิตย
ใหอุทัยขึ้น. มนุษยเหลานั้นพากันไปฉุดลากชาติมันตดาบสนํามา บังคับให
หมอบลงแทบเทาของพระมหาสัตวใหขอขมาโทษ แลวจึงกลาววา ขาแตทาน
ผูเจริญ ทานโปรดปลอยพระอาทิตยใหอุทัยขึ้นเถิด. พระมหาสัตวจึงกลาววา
เรายังไมอาจที่จะปลอยได ถาหากวา เราจักปลอยพระอาทิตยขึ้นไซร ศีรษะ
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ของดาบสผูนี้จักแตกออกเปนเจ็ดเสี่ยง. ลําดับนั้น มนุษยทงั้ หลายจึงถามวา
ขาแตทานผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้นขาพเจาทั้งหลายจะทําอยางไร? พระมหาสัตว
จึงกลาววา ทานทั้งหลายจงนําเอากอนดินเหนียวมา ครั้นใหนํามาแลว สั่งวา
จงเอาดินเหนียววางไวบนศีรษะของดาบสนี้ แลวบังคับใหลงไปยืนในน้ํา
แลวจึงปลอยพระอาทิตยใหอุทัยขึ้น. ก็เมื่อพระอาทิตยอุทัยขึ้นไปกระทบเขา
เทานั้น กอนดินเหนียวก็แตกออกเปนเจ็ดเสี่ยง. ดาบสก็ดําลงไปในน้ํา. ครั้น
พระมหาสัตวเจาทรมานดาบสนั้นแลว จึงใครครวญวา พราหมณหมื่นหกพัน
เหลานั้นไปอยู ณ ที่แหงใดหนอ? ทราบวา ไปอยูในสํานักของพระเจาเมชฌราช
คิดวา เราจักไปทรมานพราหมณเหลานั้น แลวเหาะไปดวยฤทธิ์ลงที่ใกล
พระนคร ถือบาตรสัญจรไปเพื่อบิณฑบาตในเวตตวตีนคร.
พราหมณทั้งหลายเห็นพระมหาสัตวแลว คิดวา แมเมื่อพระดาบสนี้
มาอยูในที่นี้ เพียงวันสองวัน ก็จักทําใหเราทั้งหลายไมมีทีพึ่ง จึงพากันไปยัง
ราชสํานักโดยเร็ว กราบทูลพระราชาวา ขาแตมหาราชเจา มีวิชาธรนักเลน
กล ตนหนึ่งเปนโจร มาอาศัยอยูในพระนครนี้ ขอพระองคโปรดตรัสสั่งใหจับ
มันเถิด. พระราชาก็ตรัสรับรองวา ดีละ เราจะจัดการ. พระมหาสัตวไดมิสสกภัต
แลว จึงนํามานั่งบนตั่ง พิงฝาแหงหนึ่งฉันอยู. ลําดับนั้น ราชบุรุษที่พระราชา
สงมา ติดตามมา เอาดาบฟนคอพระมหาสัตว ซึ่งกําลังบริโภคอาหารอยู มิได
ระมัดระวังตัว ใหถึงชีพติ ักษัย. พระมหาสัตวนั้นทํากาลกิริยาแลวไปเกิดใน
พรหมโลก. ไดยินวา ในชาดกนี้พระโพธิสัตวไดเปนผูทรมานโกณฑพราหมณ
แลว และถึงซึ่งชีพิตักษัย เพราะเปนผูขวนขวายที่จะทรมานผูอื่นเทานั้น.
เทพยดาทั้งหลายพากัน โกรธเคือง จึงบันดาลใหฝนเถารึงอันรอนตกลงใน
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เมชฌรัฐทั้งสิ้น ทําใหแวนแควนพินาศไปสิ้น. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไววา
เมือ่ พระเจา เมชณราช เขาไปทําลายชีวิต ทาน
มาตังคบัณฑิต ผูยงยศ วงศกษัตริย เมชฌราช
พรอมดวยราชบริษทั ก็ไดขาดสูญในกาลครั้งนั้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา มิใช
แตในบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน พระเจาอุเทนราช ก็ทรงเบียดเบียน
บรรพชิตเหมือนกัน แลวทรงประชุมชาดกวา มัณฑัพยกุมาร ในครั้งนั้น
ไดมาเปนพระเจาอุเทน สวนมาตังคบัณฑิต ไดมาเปนเราผูสัมมาสัมพุทธเจา นี้แล.
จบอรรถกถามาตังคชาดก
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๒. จิตตสัมภูตชาดก
วาดวยผลของกรรม
[๒๐๕๔] กรรมทุกอยางที่นรชนสั่งสมไวแลว
ยอมมีผลเสมอไป ขึ้นชื่อวากรรม แมจะเล็กนอย ที่
จะไมใหผลเปนไมมี เราไดเห็นตัวของเรา ผูชื่อวา
สัมภูตะ มีอานุภาพมาก อันบังเกิดขึ้นดวยผลบุญ
เพราะกรรมของตนเอง กรรมทุกอยางที่นรชนสั่งสม
ไวแลว ยอมมีผลเสมอไป ขึ้นชือ่ วากรรมแมจะเล็ก
นอย ที่จะไมใหผลเปนไมมี มโนรถของเราสําเร็จ
แมฉันใด มโนรถแมของจิตตบัณฑิต พระเชษฐาของ
เรา ก็คงสําเร็จแลวฉันนั้น กระมังหนอ.
[๒๐๕๕] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ กรรมทุก
อยางที่นรชนสั่งสมไวแลว ยอมมีผลเสมอไป ขึ้นชื่อ
วากรรมแมจะเล็กนอย ที่จะไมใหผลเปนอันไมมี
มโนรถของพระองคสําเร็จแลว แมฉันใด ขอพระองค
โปรดทราบเถิดวา มโนรถของจิตตบัณฑิต ก็สําเร็จ
แลว ฉันนั้น เหมือนกัน.
[๒๐๕๖] เจาหรือคือจิตตะ เจาไดฟงคํานี้มา
จากคนอื่น หรือวาใครบอกเนื้อความนี้แกเจา คาถานี้
เจาขับดีแลว เราไมมีความสงสัย เราจะใหบานสวย
รอยตําบลแกเจา.
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[๒๐๕๗] ขาพระพุทธเจา หาใชจิตตะไม ขาพระพุทธเจาฟงคํานี้มาจากคนอื่น และฤาษีไดบอกเนื้อ
ความนี้แกขาพระพุทธเจา แลวสั่งวา เจาจงไปขับคาถา
นี้ถวายตอบพระราชา พระราชาทรงพอพระทัยแลว
จะพึงพระราชทานบานสวยใหแกเจาบางกระมัง.
[๒๐๕๘] ราชบุรุษทั้งหลายจงเทียมรถของเรา
จัดแจงใหดี ผูกรัดจัดสรรใหงดงามวิจิตร จงผูกรัด
สายประคนมงคลหัตถี นายหัตถาจารยขึ้นประจําคอ
จงนําเอาเภรีตะโพนสังขมาตระเตรียม เจาหนาที่ทั้ง
หลายจงเทียมยานพาหนะโดยเร็ว วันนี้แล เราจักไป
เยี่ยมเยียนพระฤาษี ซึ่งนั่งอยู ณ อาศรมสถานใหถึงที่
ทีเดียว.
[๒๐๕๙] ขาพเจาเปนผูไดลาภดีแลวหนอ คาถา
อันขาพเจาขับดีแลวในทามกลางบริษัท ขาพเจาไดพบ
พระฤาษีผูสมบูรณดวยศีลพรต เปนผูมีความชื่นชม
ยินดีปติโสมนัสยิ่งนัก.
[๒๐๖๐] ขอเชิญทานผูเจริญ โปรดรับอาสนะ
น้ํา และรองเทาของขาพเจาทั้งหมดเถิด ขาพเจายินดี
ตอนรับทานผูเจริญ ในสิ่งของอันมีราคาคูควรแกการ
ตอนรับ ขอทานผูเจริญเชิญรับสักการะ อันมีคาของ
ขาพเจาทั้งหลายดวยเถิด.
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[๒๐๖๑] ขอเชิญพระเชษฐาทรงสรางปรางคปราสาท อันเปนทีอ่ ยูนารื่นรมย สําหรับพระองคเถิด
จงทรงบํารุงบําเรอดวยหมูนารีทั้งหลาย โปรดให
โอกาสเพื่ออนุเคราะหแกขาพเจาดวยเถิด แมเราทั้ง
สองก็จะครอบครองอิสริยสมบัตนิ ี้รวมกัน.
[๒๐๖๒] ดูกอนมหาบพิตร พระองคทรงเห็น
ผลแหงสุจริตอยางเดียว สวนอาตมาภาพเห็นผลแหง
สุจริตที่สั่งสมไวแลว เปนวิบากใหญ จึงสํารวมตน
เทานั้น มิไดปรารถนาบุตรปศุสัตว หรือทรัพย ชีวิต
ของสัตวทั้งหลายในโลกนี้ มีกําหนดรอยปเปนอยาง
มาก ไมเกินกําหนดนั้น ยอมจะเหือดแหงไป เหมือน
ไมออที่ถูกตัดแลว มีแตจะเหี่ยวแหงไปฉะนั้น
จะมัวเพลิดเพลินไปไย จะมัวเลนคึกคะนองไปทําไม
ความยินดีจะเปนประโยชนอะไร ประโยชนอะไรดวย
การแสวงหาทรัพย จะมีประโยชนอะไรดวย บุตรและ
ภรรยาสําหรับอาตมา ดูกอนมหาบพิตร อาตมาพน
แลวจากเครื่องผูก อาตมารูชัดอยางนี้วา มัจจุราช
จะไมรงั ควานเราเปนไมมี เมื่อบุคคลถูกมัจจุราชครอบ
งําแลว ความยินดีจะเปนประโยชนอะไร จะมีประโยชนอะไรดวยการแสวงหาทรัพย ดูกอนมหาบพิตร
ผูเปนจอมนระ ชาติกําเนิดของคนเราไมสม่ําเสมอกัน
กําเนิดแหงคนจัณฑาลจัดวาเลวทรามในระหวางมนุษย
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เมื่อชาติกอน เราทั้งสองไดอยูรวมกันในครรภแหง
นางจัณฑาลี เพราะกรรมอันชัว่ ชาของตน เราทั้งสอง
ไดเกิดเปนคนจัณฑาล ในกรุงอุชเชนี อวันตีชนบท
ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว ไดเกิดเปนเนื้อสองตัวพี่
นอง อยูที่ฝงแมน้ําเนรัญชรา ครั้นจุติจากอัตภาพนั้น
แลว ไปเกิดเปนนกเขาสองตัวพี่นอง อยูฝงน้ํารัมมทานที ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว คราวนี้ อาตมาภาพ
เกิดเปนพราหมณ มหาบพิตรทรงสมภพเปนกษัตริย.
[ ๒๐๖๓] ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ถูกชรานําเขา
ไปสูความตาย อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย
เมื่อนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมีผูตาน
ทาน ดูกอนพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทํา
ตามคําของอาตมา อยาทรงทํากรรมทั้งหลายอันมีทุกข
เปนกําไรเลย ชีวติ ของสัตวทั้งหลาย ถูกชรานําเขา
ไปสูความตาย อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย
เมื่อนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมีผู
ตานทาน ดูกอนพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจง
ทรงทําตามคําของอาตมาภาพ อยาทรงทํากรรมทั้ง
หลาย อันมีทุกขเปนผลเลย ชีวิตของสัตวทั้งหลาย
ถูกชรานําเขาไปสูความตาย อายุของสัตวทั้งหลายเปน
ของนอย เมื่อนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอม
ไมมีผตู านทาน ดูกอนพระเจาปญจาลราช มหาบพิตร
จงทรงทําตามคําของอาตมาภาพ อยาทรงทํากรรมทั้ง
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หลาย อันมีศีรษะเกลือกกลั้วไปดวยธุลี ชีวิตของสัตว
ทั้งหลายอันชรานําเขาไปสูความตาย อายุของสัตวทั้ง
หลายเปนของนอย ชรายอมกําจัดวรรณะของนรชนผู
แกเฒา ดูกอนพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทํา
ตามคําของอาตมาภาพ อยาทรงทํากรรมที่ใหเขาถึง
นรกเลย.
[๒๐๖๔] ขาแตภิกษุ ถอยคําของพระคุณเจานี้
เปนคําจริงแททีเดียว พระฤาษีกลาวไวฉันใด คํานี้ก็
เปนฉันนั้น แตวา กามทั้งหลายของขาพเจายังมีอยูมาก
กามเหลานั้น คนเชนขาพเจาสละไดยาก. ชางจมอยู
ทามกลางหลมแลว ยอมไมอาจถอนตนไปสูที่ดอนได
ดวยตนเอง ฉันใด ขาพเจาจมอยูในหลมคือกามกิเลส
ก็ยังไมสามารถปฏิบัติตนตามทางของภิกษุได ฉันนั้น.
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ อนึง่ บุตรจะมีความสุขได
ดวยวิธีใด มารดาบิดาก็พร่ําสอนบุตรดวยวิธีนั้น ฉันใด
ขาพเจาละจากโลกนี้ไปแลว จะพึงเปนผูมีความสุขยืน
นานดวยวิธีใด ขอพระคุณเจาโปรดพร่ําสอนขาพเจา
ดวยวิธีนั้น ฉันนั้นเถิด.
[๒๐๖๕] ดูกอนมหาบพิตรผูจอมนรชน ถา
มหาบพิตรไมสามารถจะละกามของมนุษยเหลานี้ได
ไซร มหาบพิตรจงทรงเริ่มตั้งพลีกรรมอันชอบธรรม
เถิด แตการกระทําอันไมเปนธรรม ขออยาไดมีใน
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รัฐสีมาของมหาบพิตรเลย. ทูตทั้งหลายจงไปยังทิศทั้ง
๔ นิมนตสมณพราหมณทั้งหลายมา มหาบพิตร จง
ทรงทะนุบํารุงสมณพราหมณทั้งหลาย ดวยขาว น้ํา
ผา เสนาสนะ และคิลานปจจัย มหาบพิตรจงเปนผู
มีกมลจิตอันผองใส ทรงอังคาสสมณพราหมณ ให
อิ่มหนําสําราญ ดวยขาวน้ํา ไดบริจาคทานตามสติ
กําลัง และทรงเสวยแลว เปนผูอันเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ไมติเตียน จงเสด็จเขาถึงสวรรคสถานเถิด.
ดูกอนมหาบพิตร ก็ถาความเมาจะพึงครอบงํา ซึ่งมหาบพิตร ผูอันหมูนารีทั้งหลายแวดลอมอยู มหาบพิตร
จงทรงมนสิการคาถานี้ไว แลวพึงตรัสคาถานี้ในทาม
กลางบริษัทวา เมื่อชาติกอนเราเปนคนนอนอยูกลาง
แจง อันมารดาจัณฑาล เมือ่ จะไปปา ใหดื่มน้ํานม
มาแลว นอนคลุกคลีอยูกับสุนัขทั้งหลายจนเติบโต
มาบัดนี้ คนนั้นใคร ๆ เขาเรียกกันวา " พระราชา."
จบ จิตตสัมภูตชาดกที่ ๒
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อรรถกถาจิตตสัมภูตชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
ภิกษุสองรูป ซึ่งอยูรวมรักกันสนิทเปนสัทธิงวิหาริก ของทานพระมหากสัสปะ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา สพฺพ นราน สผล สุจณ
ิ ฺณ ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุสองรูปนั้น ใชสอยสมณบริขารรวมกันมีความคุนเคย
สนิทกันอยายิ่ง แมเมื่อเที่ยวบิณฑบาตก็ไปรวมกัน ไมสามารถที่จะพรากจาก
กันได. ภิกษุทั้งหลายนั่งสรรเสริญความคุนเคยกันของภิกษุทั้งสองรูปนั้นแหละ
ในธรรมสภา พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุทั้งหลายเหลานั้นกราบทูล
ใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่ภิกษุสองรูปนี้เปนผู
คุนเคยกันในอัตภาพนี้ ไมนาอัศจรรยเลย ก็โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย แมถึง
จะทองเที่ยวไประหวางสามสี่ภพ ก็ไมละทิ้งความสนิทสนมกันฐานมิตรเลย
เหมือนกันแลว ทรงนําอดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้
ในอดีตกาล พระเจาอวันตีมหาราช เสวยราชสมบัติในกรุงอุชเชนี แควนอวันตี ในกาลนั้น ดานนอกกรุงอุชเชนีมีหมูบา นคนจัณฑาล
ตําบลหนึ่ง. พระมหาสัตวเจาบังเกิดในหมูบานนั้น ตอมา คัพภเสยยกสัตว
แมอื่น ก็มาเกิดเปนบุตรแหงนาหญิงของพระมหาสัตวนั้นเหมือนกัน . ในกุมาร
ทั้งสองนั้นคนหนึ่งซึ่งเปนพระโพธิสัตว ชื่อจิตตกุมาร คนหนึ่งซึ่งเปนบุตร
นาสาวชื่อสัมภูตกุมาร. กุมารแมทั้งสองเหลานั้น ครั้นเจริญวัยแลว เรียน
ศิลปศาสตร ชื่อวา จัณฑาลวังสโธวนะ วันหนึ่งชักชวนกัน วา เราทั้งสอง
จักแสดงศิลปศาสตร ที่ใกลประตูพระนครอุชเชนี คนหนึ่งแสดงศิลปะที่ประตู
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ดานทิศเหนือ อีกคนหนึ่งแสดงศิลปะที่ประตูดานทิศใต. ก็ในพระนครนั้น
ไดมีนางทิฏฐมังคลิกาสองคน คนหนึ่งเปนธิดาของทานเศรษฐี อีกคนหนึ่ง
เปนธิดาของทานปุโรหิตาจารย. นางทั้งสองไดใหบริวารชน ถือเอาของขบเคี้ยว
และของบริโภคทั้งระเบียบดอกไมและของหอมเปนตนเปนอันมากไป ดวยคิดวา
จักเลนในอุทยาน คนหนึ่งออกทางประตูดานทิศเหนือ อีกคนหนึ่งออกทาง
ประตูดานทิศใต. นางทิฎฐมังคลิกากุมารีทั้งสองนั้น เห็นบุตรของคนจัณฑาล
สองพี่นองแสดงศิลปะอยู จึงถามวาคนเหลานี้เปนใคร ๆ ไดฟงวาเปนบุตรของ
คนจัณฑาล จึงคิดวา เราทั้งหลายไดเห็นบุคคลที่ไมสมควรจะเห็นแลวหนอ
แลวเอาน้ําหอมลางตาพากันกลับ. มหาชนที่ไปดวยพากันโกรธ กลาววา เฮย
ไอคนจัณฑาลชาติชั่ว เพราะอาศัยเจาทั้งสอง พวกเราจึงไมไดดื่มสุราและ
กับแกลมที่ไมตองซื้อหา แลวพากันโบยตีพี่นองแมทั้งสองเหลานั้น ใหถึงความ
บอบช้ํายอยยับ พี่นองทั้งสองเหลานั้นกลับไดสติฟนขึ้นมา จึงลุกขึ้นเดินไปยัง
สํานักของกันแลกัน มาพรอมกัน ณ สถานที่แหงหนึ่ง แลวบอกเลาความทุกข
ที่เกิดขึ้นนั้นสูกันฟง ตางรองไหคร่ําครวญ ปรึกษากันวา เราทั้งสองจักทํา
อยางไรกันดี แลวพูดกันวา เพราะอาศัยชาติกําเนิด ความทุกขนี้จึงเกิดแกเรา
ทั้งสอง พวกเราไมสามารถจะกระทํางานของคนจัณฑาลไดจึงตกลงกันวา เรา
ทั้งสองปกปดชาติกําเนิดแลว ปลอมแปลงเพศเปนพราหมณมาณพ ไปสูเมือง
ตักกศิลา เลาเรียนศิลปวิทยากันเถิด ดังนี้แลว เดินทางไปในพระนครตักกศิลา
นั้น เปนธัมมันเตวาสิกเริ่มเรียนศิลปศาสตร ในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข
เลาลือกันไปทั่วชมพูทวีปวา ไดยินวา คนจัณฑาลสองพี่นอง ปกปดชาติกําเนิด
หนีไปเรียนศิลปศาสตร.
ในพี่นอ งทั้งสองคนนั้น จิตตบัณฑิตเลาเรียนศิลปศาสตรสําเร็จ แต
สัมภูตกุมารยังเรียนไมสําเร็จ อยูมาวันหนึ่ง พราหมณชาวบานผูหนึ่ง มาเชิญ
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อาจารยทิศาปาโมกขวา ขาพเจาจักกระทําการสวดมนต (ในพิธีมงคล) ในคืน
วันนั้นเอง ฝนตกเออลนซอกมุมเปนตนในหนทาง. อาจารยจึงเรียกจิตตบัณฑิต
มาแตเชาตรู สงไปแทนตนโดยสั่งวาพอมหาจําเริญ เราไมสามารถจะไปได
เธอจงไปสวดมงคลกถาพรอมดวยมาณพทั้งหลาย บริโภคอาหารสวนที่พวกเธอ
ไดรับ แลวนําอาหารสวนที่เราไดมาใหดวย จิตตบัณฑิตรับคําอาจารยแลวพา
มาณพทั้งหลายมาแลว. คนทั้งหลายคดขาวปายาสตั้งไว หมายวา กวามาณพ
ทั้งหลายจะอาบน้ําลางหนาเสร็จ ก็จะเย็นพอดี เมื่อขาวปายาสยังไมทันเย็น
มาณพทั้งหลายพากันมานั่งในเรือนแลว. มนุษยทั้งหลายจึงใหน้ําทักษิโณทก
ยกสํารับมาตั้งไวขางหนาของมาณพเหลานั้น. สัมภูตมาณพ เปนเหมือนคนมี
นิสัยละโมบในอาหาร รีบตักกอนขาวปายาสใสปาก ดวยสําคัญวาเย็นดีแลว
กอนขาวปายาสซึ่งรอนระอุเหมือนเหล็กแดง ก็ลวกปากของเขา. เขาสะบัดหนา
สั่นไปทั้งราง ตั้งสติไมอยู มองดูจิตตบัณฑิตเผลอกลาวเปนภาษาจัณฑาลไป
อยางนี้วา " ขลุ ขลุ " ฝายจิตตบัณฑิต ก็ตั้งสติไวไมไดเหมือนกัน สงภาษา
จัณฑาลตอบไปอยางนี้วา " นิคคละ นิคคละ " มาณพทั้งหลายตางมองหนา
แลวพูดกันวา นี้ภาษาอะไรกัน ? จิตตบัณฑิตกลาวมงคลกถาอนุโมทนาแลว.
มาณพทั้งหลาย จึงออกไปภายนอก แลวนั่งวิพากยวิจารภาษากันอยูในที่นั้น ๆ
เปนพวก ๆ พอรูวาเปนภาษาจัณฑาลแลวจึงดาวา เฮย ! ไอคนจัณฑาลชาติชั่ว
พวกเจาหลอกลวงวาเปนพราหมณมาตลอดเวลามีประมาณเทานี้ แลวชวยกัน
โบยตีมาณพทั้งสอง.
ลําดับนั้น สัตบุรษุ ผูหนึ่งจึงหามวา ทานทั้งหลายจงหลีกไป แลวกัน
สองมาณพออกมา แลวสงไปโดยพูดวา นี้เปนโทษแหงชาติกําเนิดของทาน
ทั้งสอง จงพากันไปบวชเลี้ยงชีพ ณ ประเทศแหงใดแหงหนึ่งเถิด มาณพ
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ทั้งหลายกลับมาแจงเรื่องที่มาณพทั้งสองเปนจัณฑาลใหอาจารยทราบทุกประการ
แมมาณพทั้งสอง ก็เขาปา บวชเปนฤาษี ตอมาไมนานนัก ก็จุติจากอัตภาพ
นั้นไปบังเกิดในทองของแมเนื้อ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา จําเดิมแตคลอดจาก
ทองแมเนื้อแลว มฤคโปดกทั้งสองพี่นองก็เที่ยวไปดวยกัน ไมอาจพรากจาก
กันได. วันหนึ่ง นายพรานผูหนึ่ง มาเห็นมฤคโปดกทั้งสอง คาบเหยื่อกลับมา
แลวยืนเอาหัวตอหัว เอาเขาตอเขา เอาปากตอปากจรดติดชิดกัน ยืนขนชัน
ตั้งอยู ณ ที่โคนไมแหงหนึ่ง จึงพุงหอกไปที่สัตวทั้งสองใหสิ้นชีวิต ดวยการ
ประหารทีเดียวเทานั้น. ครั้นมฤคโปดกทั้งคูจุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปบังเกิด
ในกําเนิดนกเขา อยูที่ริมฝงน้ํา รัมมทานที. แมในอัตภาพนั้นก็มีนายพราน
ดักนกผูหนึ่งมาเห็นลูกนกเขาทั้งสองเหลานั้นซึ่งเจริญวัยแลว ไปเที่ยวคาบเหยื่อ
แลวมายืนเอาหัวซบหัว เอาจะงอยปากตอจะงอยปากแนบสนิทชิดเรียงยืนเคียง
กัน จึงเอาขายครอบฆาใหตายดวยการประหารทีเดียวเทานั้น. ก็ครั้นจุติจาก
อัตภาพนี้แลว จิตตบัณฑิตเกิดเปนบุตรของปุโรหิตในพระนครโกสัมพี. สัมภูตบัณฑิตไปเกิดเปนโอรสของพระเจาอุตตรปญจาลราช. จําเดิมแตกาลที่ถึง
วันขนานนาม กุมารเหลานั้น ก็ระลึกชาติหนหลังของตน ๆ ได. สัมภูตบัณฑิต
ราชกุมาร ไมสามารถระลึกชาติในระหวางได คงระลึกไดเฉพาะชาติที่ ๔ ซึ่ง
เกิดเปนคนจัณฑาลเทานั้น สวนจิตตบัณฑิตกุมาร ระลึกไดตลอด ๔ ชาติ
โดยลําดับ. ในเวลาที่มีอายุได ๑๖ ป จิตตบัณฑิตออกจากเรือนเขาไปสูหิมวันตประเทศ บวชเปนฤาษี ยังฌานและอภิญญาใหเกิดแลว ยับยั้งอยูดวย
ความสุขอันเกิดแตฌาน. ฝายสัมภูตราชกุมารเมื่อพระชนกสวรรคตแลว ให
ยกเศวตฉัตรขึ้นเสวยราชสมบัติแทน ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา ดวยความ
เบิกบานพระราชหฤทัย การทําใหเปนเพลงขับเฉลิมฉลองมงคล ทามกลาง
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มหาชน ในวันเฉลิมฉัตรมงคลนั่นเอง. นางสนมกํานัลก็ดี นักฟอนรําทั้งหลาย
ก็ดี ไดสดับคาถาเพลงขับนั้นแลว คิดวา ไดยินวา นี้เปนเพลงขับเฉลิมฉลอง
เนื่องในวันมงคล ของพระราชาของเราทั้งหลาย จึงพากันขับรองบทเพลง
พระราชนิพนธนั้นทั่วกัน ประชาชนชาวพระนครแมทั้งหมดทราบวา เพลงขับนี้
เปนที่โปรดปราน พอพระราชหฤทัยของพระราชา ก็พากันขับรองบทพระราช
นิพนธนั่นแหละ ตอ ๆ กันไปโดยลําดับ. ฝายพระจิตตบัณฑิตดาบส อยูใ น
หิมวันตประเทศนั่นแล ใครครวญพิจารณาดูวา สัมภูตบัณฑิตผูนองชายของ
เรา ไดครอบครองเศวตฉัตรแลวหรือวายังไมไดครอบครอง ทราบวาได
ครอบครองแลว จึงคิดวา บัดนี้เรายังไมสามารถเพื่อจะไปสั่งสอนพระราชา
ซึ่งไดเสวยราชสมบัติใหม ใหทรงรูแ จงซึ่งธรรมวิเศษไดกอน เราจักเขาไปหา
ทาวเธอในเวลาที่ทรงพระชราภาพ กลาวธรรมกถา แลวชักนําใหบรรพชา
ดังนี้แลวจึงมิไดเสด็จไปตลอดคระยะเวลา ๕๐ ป ในเวลาที่พระราชาทรงเจริญ
ดวยพระโอรสและพระธิดาแลว จึงเหาะมาทางอากาศดวยฤทธานุภาพ ลงที่
พระราชอุทยาน นั่งพักอยูบนแทนมงคลศิลาอาสนราวกับพระปฏิมาทองคํา.
ขณะนั้นมีเด็กคนหนึ่ง ขับเพลงบทพระราชนิพนธ เก็บฟนอยู. จิตตบัณฑิต
ดาบสเรียกเด็กนั้นมา เด็กก็มาไหวพระดาบสแลวยืนอยู. ทีนั้นพระจิตตบัณฑิต
ดาบส จึงกลาวกะเด็กนั้นวา ตั้งแตเชามา เจาขับเพลงขับบทเดียวนี้เทานั้น
ไมรูจักเพลงอยางอื่นบางเลยหรือ ? เด็กตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมรู
บทเพลงแมอยางอื่น เปนอันมาก แตบทเพลงทั้งสองบทนี้ เปนบทที่พระราชา
ทรงโปรดปราน พอพระราชหฤทัย เพราะฉะนั้น กระผมจึงขับรองเฉพาะ
เพลงบทนี้เทานั้น พระดาบสถานตอไปวา ก็มีใคร ๆ ขับรองเพลงขับตอบบท
พระราชนิพนธบางหรือไม ? เด็กตอบวา ไมมีเลยขอรับ. พระดาบสจึงกลาววา
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ก็เจาเลา จักสามารถเพื่อจะขับบทเพลงตอบอยูหรือ ? เด็กตอบวา เมื่อกระผมรู
ก็จักสามารถ. พระดาบสกลาววา ถาเชนนั้น เมือ่ พระราชาทรงขับบทเพลง
พระราชนิพนธทั้งสองแลว เจาจงจําเอาบทเพลงขับที่สามนี้ไปรองขับตอบเถิด
แลวสอนเพลงขับนั้นใหเด็กสงไป พรอมกับสั่งวา เจา ไปขับรองในสํานักของ
พระราชา พระราชาทรงเลื่อมใสจักพระราชทานยศยิ่งใหญแกเจา. เด็กนั้นรีบ
ไปยังสํานักของมารดาใหชวยประดับตกแตงตนแลว ไปยังประตูพระราชนิเวศน
สั่งราชบุรุษใหกราบทูลพระราชาวา ไดยินวา มีเด็กคนหนึ่งจักมาขับรอง
บทเพลงตอบกับดวยพระองค ครัน้ เมื่อไดรับพระบรมราชานุญาตแลวจึงเขา
ไปถวายบังคม อันพระราชาตรัสถามวา พอเด็กนอย เขาวาเจาจักมารองเพลง
ตอบกับเราหรือ ? ก็กราบทูลวา ขอเดชะพระอาญาไมพนเกลา เปนความจริง
พระเจาขา แลวกราบทูลใหพระราชามีพระราชโองการ ใหราชบริษัททั้งหลาย
มาประชุมกัน เมื่อราชบริษัทประชุมพรอมกันแลว จึงกราบทูลพระราชาวา
ขอพระองคโปรดทรงขับรองเพลงบทพระนิพนธของพระองคกอนเถิด ขาพระพุทธเจาจักขับบทเพลงถวายตอบทีหลัง. พระราชาไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา
ความวา
กรรมทุกอยางที่นรชนสั่งสมไวแลว ยอมมีผล
เสมอไป ขึ้นชื่อวากรรม แมจะเล็กนอยที่จะไมใหผล
เปนไมมี เราไดเห็นตัวของเรา ผูชื่อวา สัมภูตะ มี
อานุภาพมาก อันบังเกิดขึ้นดวยผลบุญ เพราะกรรม
ของตนเอง กรรมทุกอยางที่นรชนสั่งสมไวแลว ยอม
มีผลเสมอไป ขึ้นชื่อวากรรมแมจะเล็กนอยที่จะไมให
ผลเปนไมมี มโนรถของเราสําเร็จแลว แมฉันใด
มโนรถแมของจิตตบัณฑิต พระเชษฐาของเรา ก็คง
สําเร็จแลวฉันนั้น กระมังหนอ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา น กมฺมุนา กิจฺ น โมฆมตฺถิ นี้
พระราชาตรัสหมายถึง อปราปรเวทนียกรรม วาในกรรมทีบ่ ุคคลทําแลวทั้งดี
และชั่ว กรรมแมเล็กนอยเพียงอยางเดียว ที่จะชือ่ วาเปนโมฆะไมมี คือจะไร
ผลเสียเลย หามิได ตองใหผลกอน จึงจักพนไปได. บทวา สมฺภูต ความวา
พระเจาสัมภูตบัณฑิต ตรัสเรียกพระองคเองวา เราเห็นตัวเองซึ่งมีชื่อวา
สัมภูตะ. บทวา สกมฺมนุ า ปฺุผลูปปนฺนา ความวา ขาพเจาเห็นตัว
ขาพเจา ผูบังเกิดขึ้นดวยผลแหงบุญ เพราะกรรมของตน คือบังเกิดขึ้นดวย
ผลแหงบุญ เพราะอาศัยกรรมของตนเปนเหตุเปนปจจัย.
บทวา กจฺจินุ จิตฺตสฺสป ความวา แทจริง เราทั้งสองไดรักษาศีล
รวมกันมา ไมนานนักขาพเจาก็ถึงซึ่งยศใหญ ดวยผลแหงศีลนั่นเองกอน
ฉันใด มโนรถแมแหงจิตตเชษฐาพระภาดาของเรา จะสําเร็จสมความมุงหมาย
ฉันนั้นเหมือนกัน ดังมโนรถของเราหรือไมหนอ.
เมื่อพระเจาสัมภูตะขับเพลงคาถาสองบทจบลง กุมารเมื่อจะขับเพลง
ตอบถวาย จึงกลาวคาถาที่ ๓ ความวา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ กรรมทุกอยางที่
นรชนสั่งสมไวแลว ยอมมีผลเสมอไป ขึ้นชือ่ วากรรม
แมจะเล็กนอยที่จะไมใหผลเปนอันไมมี มโนรถของ
พระองคสําเร็จแลว แมฉันใด ขอพระองคโปรดทราบ
เถิดวา มโนรถของจิตตบัณฑิต ก็สําเร็จแลวฉันนั้น
เหมือนกัน.
พระราชาทรงสดับคาถานั้นแลว จึงตรัสพระคาถาที่ ๔ ความวา
เจาหรือคือจิตตะ เจาไดฟงคํานี้มาจากคนอื่น
หรือวาใครบอกเนื้อความนี้แกเจา คาถานี้เจาขับดีแลว
เราไมมีความสงสัย เราจะใหบา นสวยรอยตําบลแกเจา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุตมฺโต เม ความวา ถอยคําที่วา
เชษฐาภาดาของพระเจาสัมภูตะ นามวา จิตตบัณฑิตนี้ เจาไดยินมาแตสํานัก
จิตตบัณฑิตคนนั้น ผูกลาวอยูหรือ ? บทวา โกจิ น ความวา หรือวาใคร
บอกเนื้อความนี้แกเจาวา จิตตบัณฑิตผูพระภาดาของพระเจาสัมภูตราชเราเห็น
แลว. บทวา สุคีตา ความวา คาถานี้เจาขับดีแลว แมโดยประการทั้งปวง
เราไมมีความเคลือบแคลงสงสัยในเพลงขับนี้. บทวา คามวร สตฺจ ความวา
พระเจาสัมภูตราชตรัสวา เราจะใหบานสวยรอยตําบลเปนรางวัลแกเจา.
ลําดับนั้น กุมารจึงกลาวคาถาที่ ๕ ความวา
ขาพระพุทธเจาหาใชจิตตะไม ขาพระพุทธเจา
ฟงคํานี้มาจากคนอื่น และฤาษีไดบอกเนื้อความนี้
แกขา พระพุทธเจาแลวสั่งวา เจาจงไปขับคาถานี้ ตอบ
ถวายพระราชา พระราชาทรงพอพระทัยแลว จะพึง
พระราชทานบานสวยใหแกเจาบางกระมัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตมตฺถ ความวา พระฤาษีรูปหนึ่ง
นั่งอยูในพระอุทยานของพระองค บอกเนื้อความนี้แกขาพเจา.
พระเจาสัมภูตราชทรงสดับถอยคํานั้นแลว ทรงพระดําริวา ชะรอย
พระดาบสนั้น จักเปนจิตตบัณฑิตผูเชษฐภาดาของเรา เราจักไปพบพระเชษฐภาดาของเรานั้น เมื่อจะตรัสใชใหราชบุรุษเตรียมกระบวน จึงตรัสพระคาถา
สองคาถา ความวา
ราชบุรษุ ทั้งหลาย
จงเทียมราชรถของเรา
จัดแจงใหดี ผูกรัดจัดสรรใหงดงามวิจิตร จงผูกรัด
สายประคนมงคลหัตถี นายหัตถาจารยจงขึ้นประจําคอ
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จงนําเอาเภรีตะโพนสังขมาตระเตรียม เจาหนาที่
ทั้งหลายจงเทียมยานพาหนะโดยเร็ว วันนี้แลเราจักไป
เยี่ยมเยียนพระฤาษี ซึ่งนั่งอยู ณ อาศรมสถานใหถึงที่
ทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หฺนฺตุ แปลวา จงนํามาเตรียมไว.
บทวา อสฺสมนฺต ตัดบทเปน อสฺสม ต แปลวา ยังอาศรมบทนั้น.
พระเจาสัมภูตราช ครั้นดํารัสสั่งอยางนี้แลว เสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่ง
เสด็จไปโดยพลัน จอดราชรถไวที่ประตูพระราชอุทยาน แลวเสด็จเขาไปหา
พระดาบสจิตตบัณฑิตนมัสการแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง มี
พระราชหฤทัยชื่นชมโสมนัส ตรัสพระคาถาที่ ๘ ความวา
ขาพเจาเปนผูไดลาภดีแลวหนอ คาถาอันขาพเจา
ขับดีแลวในทามกลางบริษัท ขาพเจาไดพบพระฤาษี
ผูสมบูรณดวยศีลพรต เปนผูมคี วามชื่นชมยินดี ปต-ิ
โสมนัสยิ่งนัก.
พระคาถานี้มีอรรถาธิบายวา คาถาที่ขาพเจาขับกลอมในทามกลาง
บริษัท ในวันฉัตรมงคลของขาพเจานั้น เปนเหตุใหขาพเจาไดพบพระฤาษี
ผูเขาถึงศีลและพรตแลว ถึงความปติโสมนัสหาที่เปรียบมิได นับวาขาพเจา
ไดลาภอันดียิ่งทีเดียว.
จาเดิมแตไดพบพระจิตตบัณฑิตดาบสแลว พระเจาสัมภูตราช ทรง
ชื่นชมโสมนัสยิ่ง เมื่อจะมีพระราชดํารัสตรัสสั่ง ซึ่งราชกิจมีอาทิวา ทาน
ทั้งหลายจงลาดบัลลังกเพื่อเชษฐภาดาของเรา จึงตรัสคาถาที่ ๙ ความวา
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ขอเชิญทานผูเจริญ โปรดรับอาสนะ น้ํา และ
รองเทาของขาพเจาทั้งหมดเถิด ขาพเจายินดีตอนรับ
ทานผูเจริญ ในสิ่งของอันมีราคาคูควรแกการตอนรับ
ขอทานผูเจริญ เชิญรับสักการะอันมีคาของขาพเจา
ทั้งหลายดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคฺเฆ ความวา ขาพเจาขอตอนรับ
ทานผูเจริญ ในสิ่งของอันมีราคาควรเพื่อการตอนรับแขก. บทวา กุรุเต โน
ความวา ขอเชิญทานผูเจริญจงรับประเคน สิ่งอันมีคานี้ของขาพเจาทั้งหลาย
ดวยเถิด.
ครั้นพระเจาสัมภูตบัณฑิต ทรงทําการปฏิสันถาร ดวยพระดํารัสอัน
ออนหวานอยางนี้แลว เมื่อจะทรงแบงราชสมบัติถวายกึ่งหนึ่งจึงตรัสพระคาถา
นอกนี้ ความวา
ขอเชิญพระเชษฐาทรงสรางปรางคปราสาท อัน
เปนที่อยูนารื่นรมยสําหรับพระองคเถิด จงทรงบํารุง
บําเรอดวยหมูนารีทั้งหลาย โปรดใหโอกาสเพื่ออนุเคราะหแกขาพเจาดวยเถิด แมเราทั้งสองก็จะครอบ
ครองอิสริยสมบัตินรี้ วมกัน.
บรรดาบทเหลานั้น 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
ทุจริตที่สั่งสมไวแลว เปนวิบากใหญจงึ สํารวมตน
เทานั้น มิไดปรารถนาบุตร ปศุสัตวหรือทรัพย ชีวิต
ของสัตวทั้งหลายในโลกนี้ มีกําหนดรอยปเปนอยาง
มาก ไมเกินกําหนดนั้นไปไดเลย ยอมจะเหือดแหงไป
เหมือนไมออที่ถูกตัดแลว มีแตจะเหี่ยวแหงไปฉะนั้น
ในชวงชีวิตอันจะตองเหือดแหงไปนั้น จะมัวเพลิดเพลินไปไย จะมัวเลนคึกคะนองไปทําไม ความยินดี
จะเปนประโยชนอะไร ประโยชนอะไรดวยการแสวง
หาทรัพย จะมีประโยชนอะไรดวยบุตรและภรรยา
สําหรับอาตมา ดูกอ นมหาบพิตร อาตมาพนแลวจาก
เครื่องผูก อาตมารูช ัดอยางนี้วา มัจจุราชจะไมรังควาน
เราเปนอันไมมี เมื่อบุคคลถูกมัจจุราชครอบงําแลว
ความยินดีจะเปนประโยชนอะไร จะมีประโยชนอะไร
ดวยการแสวงหาทรัพย ดูกอนมหาบพิตร ผูเปน
จอมนระ
ชาติกําเนิดของตนเราไมสม่ําเสมอกัน
กําเนิดแหงคนจัณฑาลจัดวาเลวทรามในระหวางมนุษย
เมื่อชาติกอนเราทั้งสองไดอยูรวมกัน
ในครรภแหง
นางจัณฑาล เพราะกรรมอันชัว่ ชาของตน เราทั้งสอง
ไดเกิดเปนคนจัณฑาล
ในกรุงอุชเชนีอวันตีชนบท
ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว
ไดเกิดเปนเนื้อสองตัว
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พี่นอง อยูที่ฝงแมน้ําเนรัญชรา ครั้นจุติจากอัตภาพ
นั้นแลว ไดเกิดเปนนกเขาสองตัวพี่นอง อยูฝง
รัมมทานที ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว คราวนี้
อาตมาภาพเกิดเปนพราหมณ มหาบพิตรทรงสมภพ
เปนกษัตริย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุจฺจริตสฺส ความวา ดูกอนมหาบพิตร
พระราชสมภาร พระองคทรงเห็นแตผลแหงสุจริตอยางเดียว สวนอาตมาภาพ
เห็นทั้งผลแหงทุจริตและสุจริตทีเดียว ดวยวาเราทั้งสองไดบังเกิดในกําเนิดคน
จัณฑาล ในอัตภาพที่ ๔ แตอัตภาพนี้ ดวยผลแหงทุจริต พากันรักษาศีลอยูใน
อัตภาพนั้นไมนาน ดวยผลแหงศีลอันสุจริตนั้น พระองคทรงบังเกิดในตระกูล
กษัตริย อาตมาภาพเกิดในตระกูลพราหมณ เพราะอาตมาภาพเห็นผลแหง
ทุจริตและสุจริตอันเคยสั่งสมดีแลว วาเปนวิบากใหญอยางนี้ จึงจักสํารวมตน
เทานั้น ดวยความสํารวมคือศีล จะปรารถนาบุตร ปศุสัตว หรือธนสารสมบัติ
ก็หามิได.
บทวา ทเสวิมา วสฺสทสา ความวา ดูกอนมหาราชเจา เพราะ
ชีวิตของสัตวทั้งหลายในมนุษยโลกนี้ มีกําหนดสิบปสิบหน คือรอยปเทานั้น
ดวยสามารถแหงหมวดสิบเหลานี้ คือ มันททสกะ สิบปแหงความเปนเด็กออน
๑ ขิฑฑาทสกะ สิบปแหงการเลนคึกคะนอง ๑ วัณณทสกะ สิบปแหงความ
สวยงาม ๑ พลทสกะ สิบปแหงความมีกําลังสมบูรณ ๑ ปญญาทสกะ สิบป
แหงความมีปญญารอบรู ๑ หานิทสกะ สิบปแหงความเสื่อม ๑ ปพภารทสกะ
สิบปแหงความมีกายเงื้อมไปขางหนา ๑ วังกทสกะ สิบปแหงความมีกายคดโกง
๑ โมมูหทสกะ สิบปแหงความหลงเลอะเลือน ๑ สยนทสกะ สิบปแหงการ
นอนอยูกับที่ ๑. ชีวิตนี้ยอมไมถึงขั้นลําดับทสกะเหลานี้ครบทั้งหมด ตามที่
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กําหนดไว. โดยที่แทยังไมทันถึงเขตที่กําหนดนั้นเลย ก็ซูบซีดเหี่ยวแหงไป
ดังไมออที่ถูกตัดแลวฉะนั้น ถึงแมสัตวเหลาใดมีอายุอยูไดครบ ๑๐๐ ปบริบูรณ
รูปธรรมและอรูปธรรมของสัตวแมเหลานั้น อันเปนไปในมันททสกะถูกตัดแลว
ยอมผันแปรเหือดแหงอันตรธานไป ในระยะมันททสกะนั่นเอง ดุจไมออที่เขา
ตัดแลวตากไวที่แดดฉะนั้น. ที่จะลวงเลยกําหนดนั้น จนถึงขั้นขิฑฑาทสกะ
หามิได วัณณทสกะเปนตน อันเปนไปแลวในขิฑฑาทสกะเปนตนก็อยางเดียว
กัน.
บทวา ตตฺถ ความวา เมื่อชีวิตนั้นตองซูบซีดเหี่ยวแหงไปดวยอาการ
อยางนี้ ความเพลิดเพลินยินดีเพราะอาศัยเบญจกามคุณ จะมีประโยชนอะไร ?
การเลนคึกคะนองดวยสามารถแหงการเลนทางกายเปนตน จะมีประโยชนอะไร
ความยินดีดวยสามารถแหงความโสมนัส จะมีประโยชนอะไร ? การแสวงหา
ธนสารสมบัติจะมีประโยชนอะไร ? ประโยชนอะไร ดวยลูก ดวยเมียของ
อาตมาภาพ อาตมาภาพหลุดพนแลวจากเครื่องผูกคือบุตรและภรรยานั้น.
บทวา อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส ความวา อันมฤตยูผูกระทําที่สุดแหง
ชีวิตครอบงําแลว. บทวา ทฺวิปทกนิฏา ความวา (กําเนิดคนจัณฑาล)
นับเปนกําเนิดต่ําตอย ในระหวางมวลมนุษยผูมีสองเทาดวยกัน. บทวา
อวสิมฺหา ความวา เราแมทั้งสองคนไดเคยอยูรวมกันมา.
บทวา จณฺฑลาหุมหฺ า ความวา ดูกอนมหาราชเจา เมื่อกอน
นับถอยหลังจากนี้ไป ๔ ชาติ เราทั้งสองไดเกิดเปนคนจัณฑาลอยูในพระนคร
อุชเชนี แควนอวันตีรัฐ เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว เราแมทั้งสอง ไดเกิด
เปนมฤคโปดก อยูที่ฝงแมน้ําเนรัญชรานที มีนายพรานผูหนึ่งฆาเราแมทั้งสอง
ซึ่งยืนพิงกันอยูที่โคนตนไมตนหนึ่ง ณ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรานั้น จนสิ้นชีวิต
เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดเปนนกเขา อยูรวมกันที่ฝงน้ํา "รัมมทานที"
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มีเนสาทผูหนึ่งดักขายทําลายเราใหถึงตายดวยการประหารคราวเดียวเทานั้น ครั้น
เคลื่อนจากอัตภาพนั้น มาในชาตินี้ เราทั้งสองเกิดเปนพราหมณ และกษัตริย
คือ อาตมาภาพเกิดในตระกูลพราหมณในพระนครโกสัมพี พระองคเกิดเปน
กษัตริยในพระนครนี้ ครั้นพระโพธิสัตว ประกาศชาติกําเนิดอันลามกต่ําตอย
ที่ผานมาแลว แกพระเจาสัมภูตราชนั้น ดวยประการดังกลาวมานี้แลวแสดงวา
อายุสังขาร แมในชาตินี้มีเวลาเล็กนอย ใหพระเจาสัมภูตราชทรงเกิดอุตสาหะ
ในบุญกุศลทัง้ หลาย ไดกลาวคาถา ๔ คาถา ติดตอกันไป ความวา
ชีวติ ของสัตวทั้งหลาย ถูกชรานําเขาไปสูความ
ตาย อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย เมื่อนรชน
ถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมีผูตานทาน ดูกอนพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทําตามคํา
ของอาตมาภาพ อยาทรงทํากรรมทั้งหลายมีทุกขเปน
กําไรเลย ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ถูกชรานําเขาไปสู
ความตาย อายุของสัตวทั้งหลายเปนของนอย เมือ่
นรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมผี ูตานทาน
ดูกอนพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทําตามคํา
ของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรมทั้งหลาย อันมีทุกข
เปนผลเลย ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ถูกชรานําเขาไปสู
ความตาย อายุของสัตวทั้งหลาย เปนของนอย เมือ่
นรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมีผูตานทาน
ดูกอนพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทําตามคํา
ของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรมทั้งหลาย อันมีศีรษะ
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เกลือกกลั้วดวยกิเลสธุลี ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ถูกชรา
นําเขาไปสูความตาย อายุของสัตวทั้งหลายเปนของ
นอย ชรายอมกําจัดวรรณะของนรชนผูแกเฒา ดูกอน
พระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของ
อาตมาภาพ อยาทรงทํากรรมที่ใหเขาถึงนรกเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปนียติ ความวา ดูกอนมหาราชเจา
ชีวิตแมนี้ ยอมเขาไปใกลความตาย เพราะอายุของสัตวทั้งหลายเหลานั้นนี้
มีนอย ชื่อวา นิดหนอยเพราะแลนไปไดนอยบาง เพราะดํารงอยูไดนอยบาง
เปนเชนเดียวกับหยาดน้ําคางที่ติดอยูปลายหญา อันเหือดแหงดวยแสงพระอาทิตยอุทัยฉะนั้น.
บทวา น สนฺติ ตาณา ความวา เพราะวาเมื่อนรชนอันชรานํา
เขาไปใกลความตายแลว ปยชนทั้งหลายมีบุตรเปนตน จะเปนผูที่ตานทาน
ปองกันไวได ก็หามิได. บทวา มเมว วากฺย ความวา ซึ่งถอยคําของ
อาตมาภาพนี้. บทวา มากาสิ ความวา อยาไดถึงความประมาทมัวเมา
เพราะเหตุแหงกามคุณมีรูปเปนตน แลวกระทํากรรมที่มีทุกขเปนกําไรอันเปน
เครื่องใหเจริญดวยทุกขในอบายมีนรกเปนตน. บทวา ทุกฺขผลานิ ไดแก
กรรมที่มีทุกขเปนผล. บทวา รชสฺสริ านิ ไดแก กรรม อันเปนเหตุให
ศีรษะเกลือกกลั้วดวยธุลี คือกิเลส. บทวา วณฺณ ความวา ชรายอมกําจัด
วรรณะแหงสรีระของนรชน ผูเสื่อมวัยทรุดโทรม บทวา นิรยูปปตฺติยา
ความวา อยาไดสรางกรรมเพื่อจะไปบังเกิดในนรก อันหาความยินดีมิไดเลย.
เมื่อพระมหาสัตวเจากลาวอยูอยางนี้ พระเจาสัมภูตราชทรงรูสึกพระองค แลวตรัสพระคาถา ๓ คาถา ความวา
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ขาแตภิกษุ ถอยคําของพระคุณเจานี้เปนคําจริง
แททีเดียว พระฤาษีกลาวไวฉันใด คํานี้ก็เปนฉันนั้น
แตวากามทั้งหลายของขาพเจายังมีอยูมาก กามเหลา
นั้น คนเชนขาพเจาสละไดยาก ชางจมอยูท ามกลาง
หลมแลว ยอมไมอาจถอนตนไปสูที่ดอนไดดวยตนเอง
ฉันใด ขาพเจาจมอยูในหลมคือกามกิเลส ก็ยังไม
สามารถปฏิบัติตนตามทางของภิกษุไดฉันนั้น ขาแต
พระคุณเจาผูเจริญ อนึ่ง บุตรจะมีความสุขไดดวยวิธีใด
มารดาบิดาพร่ําสอนบุตรดวยวิธีนั้นฉันใด ขาพเจาละ
จากโลกนี้ไปแลวจะพึงเปนผูมีความสุขอื่นนานไดดวย
วิธีใด ขอพระคุณเจาโปรดพร่ําสอนขาพเจา ดวยวิธี
นั้น ฉันนั้นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนปฺปรูปา ความวา กามกิเลสทั้งหลาย
ของขาพเจา ยังมีชาติมิใชนิดหนอย คือมากมาย หาประมาณมิได. บทวา
เต ทุจฺจชา มาทิสเกน ความวา ขาแตภิกษุผูเชษฐภาดา ทานละกิเลส
ทั้งหลายดํารงตนอยูไดแลว สวนขาพเจายังจมอยูในเปอกตม คือ กามกิเลส
เพราะเหตุนั้น คนเชนขาพเจาละกามกิเลสเหลานั้นไดยากยิ่ง.
ดวยบทวา นาโค ยถา นี้ พระเจาสัมภูตราชทรงแสดงถึงความที่
พระองคจมลงในเปลือกตมคือกามกิเลส. บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺยสนฺโน
ความวา ขาพเจาจมลงแลว คือ ลื่นไหลลงแลว ไดแก ถลําลงไปแลว.
อีกอยางหนึ่งปาฐะ ก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา มคฺค ไดแก มรรคาแหง
โอวาทานุสาสนีของทาน. บทวา นานุพฺพชามิ ความวา ขาพเจาไมสามารถ
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จะบรรพชาได ขอทานจงโปรดใหโอวาทแกขาพเจาผูดํารงอยูในฆรวาสวิสัยนี้.
เทานั้นเถิด. บทวา อนุสาสเร แปลวา ยอมพร่ําสอน.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวกลาวกะพระเจาสัมภูตราชนั้นวา
ดูกอนมหาบพิตร ผูจอมนรชน ถามหาบพิตร
ไมสามารถละกามของมนุษยเหลานี้ไดไซร มหาบพิตรจงทรงเริ่มตั้งพลีกรรมอันชอบธรรมเถิด แตการ
กระทําอันไมเปนธรรมขออยาไดมีในรัฐสีมาของมหาบพิตรเลย ทูตทั้งหลายจงไปยังทิศทั้ง ๔ นิมนตสมณะ
พราหมณทั้งหลายมา มหาบพิตรจงทรงบํารุงสมณะ
พราหมณทั้งหลายดวยขาว น้ํา ผา เสนาสนะ และ
คิลานปจจัย มหาบพิตรจงเปนผูมีกมลจิตอันผองใส
ทรงอังคาสสมณพราหมณใหอิ่มหนําสําราญดวยขาวน้ํา
ไดทรงบริจาคทานตามสติกําลัง และทรงเสวยแลว
เปนผูอันเทวดาและมนุษยทั้งหลายไมติเตียน จงเสด็จ
เขาถึงสวรรคสถานเถิด. ดูกอนมหาบพิตร ก็ถาความ
เมาจะพึงครอบงํามหาบพิตรผูอ ันหมูนารีทงั้ หลายแวดลอมอยู มหาบพิตรจงทรงมนสิการคาถานี้ไว แลวพึง
ตรัสคาถานี้ในทามกลางบริษัทวา เมื่อชาติกอนเราเปน
คนนอนอยูกลางแจง อันมารดาจัณฑาลเมื่อจะไปปา
ใหดมื่ น้ํานม มาแลว นอนคลุกคลีอยูกับสุนัขทั้งหลาย
จนเติบโต มาบัดนี้ คนนั้นใคร ๆ เขาก็เรียกกันวา
พระราชา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา น อุตฺสาหเส ความวา ถาหาก
พระองคจะไมสามารถ. บทวา ธมฺมพลึ ความวา จงยึดเหนี่ยวเอาธรรมิกพลี
อยาใหบกพรองโดยธรรมสม่ําเสมอ. บทวา อธมฺมถาโร เต ความวา
อยาทําลายวินิจฉัยธรรมอันโบราณกษัตริยทั้งหลายตั้งไว ประพฤติธรรมจรรยา.
บทวา นิมนฺติตา ความวา เชื้อเชิญอาราธนาสมณพราหมณผูตั้งอยู
ในธรรมมา. บทวา ยถานุภาว ความวา ตามสติกําลังของตน. บทวา
อิมเมว คาถ พระโพธิสตั วกลาวหมายถึงขอความคาถาที่จะกลาวตอไป ณ
บัดนี้.
ในคาถานั้น มีอธิบายดังนี้ ดูกอนมหาราชเจา ถาหากความมัวเมา
จะพึงครอบงําพระองค คือ ถาหากความมานะถือตัว ปรารภกามคุณมีรูป
เปนตน หรือปรารภความสุขเกิดแตราชสมบัติจะพึงบังเกิดขึ้นแกพระองค ผู
หอมลอมดวยหมูสนมนารีทั้งหลายไซร ทันทีนั้นพระองคพึงทรงจินตนาการวา
ในชาติปางกอนเราเกิดในกําเนิดจัณฑาล ไดหลับนอนในที่ซึ่งเปนอัพโภกาส
กลางแจง เพราะไมมีแมเพียงกระทอมมุงดวยหญามิดชิด ก็แลในกาลนั้น
นางจัณฑาลีผูเปนมารดาของเรา เมือ่ จะไปสูปา เพื่อหาฟนและผักเปนตน
ใหเรานอนกลางแจงทามกลางหมูลูกสุนัข ใหเราดื่มนมของตนแลวไป เรานั้น
แวดลอมไปดวยลูกสุนัข ดื่มนมแหงแมสุนัข พรอมดวยลูกสุนัขเหลานั้น จึง
เจริญวัยเติบโต เราเปนผูมีเชื้อชาติต่ําชามาอยางนี้ แตวันนี้เกิดเปนผูที่ประชาชน
เรียกวากษัตริย ดูกอนมหาราชเจา เพราะเหตุนี้แล เมื่อพระองคจะทรงสอน
ตนเองดวยเนื้อความนี้ พึงตรัสคาถาวา ในชาติปางกอนเราเปนสัตวนอนอยูใน
อันโภกาสกลางแจง เมือ่ นางจัณฑาลีผูมารดาไปสูปา เที่ยวไปทางโนนบาง
ทางนี้บาง เปนผูอันแมสุนัขสงสาร ใหดื่มนม คลุกคลีอยูกับพวกลูก ๆ จึงเจริญ
เติบโตมาได แตวันนี้ เรานั้นอันใคร ๆ เขาเรียกกันวาเปนกษัตริย ดังนี้.
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พระมหาสัตวครั้นใหโอวาทแกพระเจาสัมภูตราชอยางนี้แลวจึงกลาววา
อาตมาภาพถวายโอวาทแกพระองคแลว บัดนี้พระองคจงทรงผนวชเสียเถิด
อยาทรงเสวยวิบากแหงกรรมของตนดวยตนเลย แลวเหาะขึ้นไปในอากาศยังละออง
ธุลีพระบาทใหตกเหนือเศียรเกลาของพระราชา แลวเหาะไปยังหิมวันตประเทศ
ทันที ฝายพระราชาทอดพระเนตรดูพระดาบสนั้นไปแลว เกิดความสังเวช
สลดพระทัย ยกราชสมบัติใหแกราชโอรสองคใหญ ตรัสสัง่ ใหพลนิกายกลับ
ไปแลว บายพระพักตรเสด็จไปยังหิมวันตประเทศ (เพียงองคเดียว) พระมหาสัตวเจา ทรงทราบการเสด็จมาของพระราชาแลว แวดลอมดวยหมูฤาษี
เปนบริวาร มาตอนรับพระราชาใหทรงผนวชแลวสอนกสิณบริกรรม. พระสัมภูตดาบส บําเพ็ญฌานและอภิญญาใหเกิดแลว. พระดาบสทั้งสองแมเหลานั้น
ไดเปนผูมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา ดวยประการฉะนี้.
พระศาสดาครั้นนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โปราณกบัณฑิต แมจะทองเที่ยวไป ๓-๔ ภพ ก็ยงั เปนผูมีความ
คุนเคยรักใครสนิทสนม มั่นคงอยางนี้โดยแท แลวทรงประชุมชาดกวา สัมภูตดาบสในครั้งนั้นไดมาเปนพระอานนท สวนจิตตบัณฑิตดาบส ไดมาเปน
เราตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาจิตตสัมภูตชาดก
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๓. สีวิราชชาดก
วาดวยการใหดวงตาเปนทาน
[๒๐๖๖] ขาพระพุทธเจา เปนคนชราไมแลเห็น
ในที่ไกล มาเพื่อจะทูลขอพระเนตร ขาพระพุทธเจา
มีนัยนตาขางเดียว ขาพระพุทธเจา ทูลขอแลว ขอ
พระองคไดโปรดพระราชทานพระเนตรขางหนึ่ง แก
ขาพระพุทธเจาเถิด.
[๒๐๖๗] ดูกอนวณิพก ใครเปนผูแนะนําทาน
ใหมาขอดวงตาเรา ณ ที่นี้ บัณฑิตทั้งหลายกลาว
ดวงตาใด วายากทีบ่ ุรุษจะสละได ทานมาขอดวงตา
นั้น อันเปนอวัยวะเบื้องสูง ยากที่จะสละไดงาย ๆ.
[๒๐๖๘] ในเทวโลกเขาเรียกผูใดวา สุชัมบดี
ในมนุษยโลกเขาเรียกทานผูนั้นวา " มฆวา " ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก
ทานผูนั้นแนะนําใหมาขอ
พระเนตร ณ ที่นี้ ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก การขอ
ของขาพระพุทธเจาไมมีสิ่งใดจะยิ่งไปกวา ขอพระองค
ทรงพระราชทานพระเนตร แกขาพระพุทธเจาผูมาขอ
เถิด บัณฑิตทั้งหลายกลาววา ดวงตาใดยากที่บุรุษจะ
สละได ขอพระองคโปรดพระราชทานดวงพระเนตร
นั้น ทีไ่ มมีสิ่งอื่นจะยิ่งกวา แกขาพระพุทธเจาเถิด.
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ทานมาดวยประโยชนอันใด ปรารถนาประโยชน
สิ่งใด ความดําริเหลานั้น เพื่อประโยชนนั้น ๆ ของ
ทานจงสําเร็จเถิด ดูกอนพราหมณ ทานจงไดดวงตา
เถิด เมื่อทานขอขางเดียว เราจะใหทั้งสองขาง ขอ
ทานจงมีจักษุดวยจักษุของเราไปเถิด ทานปรารถนา
สิ่งใดจากเราผูมุงหมายอยู สิ่งนั้นจงสําเร็จแกทาน
เถิด.
[๒๐๖๙] ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ของขาพระองคทั้งหลาย พระองคอยาทรง
พระราชทานดวงพระเนตรเลย อยาทรงทอดทิ้งขา
พระพุทธเจาทั้งปวงเลย ขาแตพระมหาราชเจา ขอ
พระองคทรงพระราชทานทรัพยเถิด แกวมุกดา แกว
ไพฑูรยมีเปนอันมาก ขาแตมหาราชเจาผูทรงพระคุณ
อันประเสริฐ พระองคจงทรงพระราชทานรถที่เทียม
แลว มาอาชาไนย ชางตัวประเสริฐที่ตบแตงแลว ที่อยู
และเครื่องบริโภคที่ทําดวยทองคําเถิด ขาแตพระองค
ผูประเสริฐ ขอพระองคจงทรงพระราชทานเหมือนกับ
ชาวสีพีทั้งปวง ที่มีเครื่องใชสอย มีรถแวดลอม
พระองคอยูโดยรอบทุกเมื่อ ฉะนัน้ เถิด.
[๒๐๗๐] ผูใดแลพูดวาจักให แลวมากลับใจวา
ไมให ผูนั้นเหมือนกับสวมบวงที่ตกลงยังพื้นดินไวที่
คอ ผูใ ดแลพูดวาจักให แลวมากลับใจวาไมให ผูนั้น
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เปนคนลามกยิ่งกวาผูที่ลามก ทัง้ จะตองเขาถึงสถานที่
ลงอาญาของพญายม ความจริงผูขอไดขอสิ่งใดไว
ผูใหก็ควรจะใหสิ่งนัน้ แหละ ผูข อยังไมไดขอสิ่งใดไว
ผูใหก็อยาพึงใหสิ่งนั้น พราหมณไดขอสิ่งใดไวกะเรา
เราก็จะใหสิ่งนั้นนั่นแหละ.
[๒๐๗๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชา พระองคทรงปรารถนา พระชนมายุ วรรณะ สุขะ และพละ
อะไรหรือ จึงทรงพระราชทานพระเนตร พระองค
ทรงเปนพระราชาแหงชาวสีพี ไมมใี ครประเสริฐยิ่ง
ไปกวา ทรงพระราชทานพระเนตร เพราะเหตุปรโลก
หรืออยางไร ?.
[๒๐๗๒] เราใหดวงตาเปนทานนั้น เพราะยศก็
หาไม เราจะไดปรารถนาบุตร ทรัพยหรือแวนแควน
เพราะผลแหงการใหดวงตานี้ก็หาไม อีกประการหนึ่ง
ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ทานไดเคยประพฤติกันมา
แลวแตโบราณ เพราะเหตุนี้แหละ ใจของเราจึงยินดี
ในทาน.
[๒๐๗๓] ดวงตาทั้งสองขางจะไดเปนที่เกลียดชัง
ของเราก็หาไม ตนของตนเองก็หาไดเปนที่เกลียดชัง
ของเราไม พระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา
เพราะฉะนั้น เราจึงไดใหดวงตา
[๒๐๗๔] ดูกอนสีวิกะ ทานเปนมิตรสหายของ
เรา ทานเปนคนศึกษามาดีแลว จงกระทําตามคําของ
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เราใหดี จงควักดวงตาทั้งสองของเรา ผูปรารถนาอยู
แลววางลงในมือของพราหมณวณิพกเถิด.
[๒๐๗๕] พระเจาสีวิราช ทรงเตือนใหหมอ
สีวิกะ กระทําตามพระราชดํารัส หมอสีวิกะควักดวง
พระเนตรของพระราชาออกแลว ทรงพระราชทานแก
พราหมณ พราหมณก็เปนคนตาดี พระราชาก็เขาถึง
ความเปนคนตาบอด.
[๒๐๗๖] นับแตนั้นมาสองสามวัน เมือ่ พระเนตรทั้งสองมีเนื้องอกขึ้นเต็มแลว พระราชาผูบํารุง
สีพีรัฐ จึงตรัสเรียกนายสารถีผูเขาเฝาอยูนั้นวา ดูกอน
สารถี ทานจงเทียมยานเถิด เสร็จแลวจงบอกใหเรา
ทราบ เราจะไปยังอุทยาน จะไปยังสระโบกขรณี และ
ราวปา พอพระเจาสีวิราชเจาไปประทับนั่งขัดสมาธิ
ริมขอบสระโบกขรณีแลว ทาวสุชัมบดีสกั กเทวราช
ก็เสด็จมาเฝาทาวเธอ.
[๒๐๗๗] หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมแหงเทพ
มาในสํานักของพระองคแลว ขาแตพระราชาฤาษี ขอ
พระองคจงทรงเลือกเอาพร ตามที่พระทัยปรารถนา
เถิด.
[๒๐๗๘] ขาแตทาวสักกเทวราช ทรัพยก็ดี กําลัง
ก็ดี ของหมอมฉันมีเพียงพอแลว อนึ่ง คลังของ
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หมอมฉันก็มีเปนอันมาก บัดนี้ หมอมฉันเปนคน
ตาบอด พอใจความตายเทานั้น.
[๒๐๗๙] ดูกอนบรมกษัตริย ผูเปนจอมนรชน
พระองคจงตรัสถอยคําที่เปนสัจจะ เมื่อพระองคตรัส
แตถอยคําที่เปนสัจจะ พระเนตรจักเกิดขึ้นอีก.
[๒๐๘๐] บรรดาวณิพกทั้งหลาย ผูมีโคตรตาง ๆ
กัน มาขอหมอมฉัน แมวณิพกคนใดมาขอหมอมฉัน
แมวณิพกนั้นก็เปนที่รักแหงใจของหมอมฉัน ดวยการ
กลาวคําสัตยนี้ ขอจักษุจงบังเกิดแกหมอมฉันเถิด.
[๒๐๘๑] พราหมณผูใดมาขอหมอมฉันวา ขอ
พระราชทานพระเนตรเถิด หมอมฉันไดใหดวงตา
ทั้งสอง แกพราหมณผูนั้นซึ่งเปนวณิพก ปติและ
โสมนัสเปนอันมากเกิดขึ้นแกหมอมฉันยิ่งนัก ดวยการ
กลาวคําสัตยนี้ ขอจักษุจงบังเกิดขึ้นแกหมอมฉันเถิด.
[๒๐๘๒] ขาแตพระองคผูทรงบํารุงสีพีรฐั
พระองคตรัสพระคาถาแลวโดยธรรม พระเนตรทั้งสอง
ของพระองค จะปรากฏเปนตาทิพยเห็นไดทะลุภาย
นอกฝา ภายนอกกําแพงและภูเขา ตลอดรอยโยชน
โดยรอบ.
[๒๐๘๓] ใครหนอในโลกนี้ ถูกขอทรัพยอันนา
ปลื้มใจแลว แมจะเปนของพิเศษ แมจะเปนของที่รัก
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อยางดี ของตนจะไมพึงให เราขอเตือนทานทั้งหลาย
ผูเปนชาวแควนสีพีทุก ๆ คน ที่มาประชุมกัน จงดู
ดวงตาทั้งสองอันเปนทิพยของเราในวันนี้ ตาทิพย
ของเราไดเห็นทะลุภายนอกฝา ภายนอกกําแพง และ
ภูเขา ตลอดรอยโยชนโดยรอบ ในโลกอันเปนที่อยู
อาศัยของสัตวทั้งหลายนี้ ไมมีอะไรที่จะยิ่งไปกวาการ
บริจาคทาน เราไดใหจักษุที่เปนของมนุษยแลว กลับ
ไดจักษุทิพย ดูกอนชาวแควนสีพีทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายเห็นจักษุทพิ ยที่เราไดนี้แลว 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
ดังนี้.
เรื่องปจจุบันนิทานนั้น ไดกลาวไวพิสดารแลว ในสีวิราชชาดก ใน
อัฎฐกนิบาตนั้นเอง.
ก็ในกาลนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ทรงถวายบริขารครบทุกอยางใน
วันที่ ๗ แลวทูลขออนุโมทนา. พระศาสดาไมไดตรัสอะไรเลย เสด็จหลีก
ไปแลว. พระราชาเสวยพระกระยาหารเชาแลว เสด็จไปยังพระวิหาร ทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเหตุไร พระองคจึงไมทรงทําอนุโมทนา พระศาสดาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร เพราะบริษัทไมบริสุทธิ์ แลวทรงแสดง
พระธรรมเทศนาโดยพระคาถาวา น หเว กทริยา เทวโลก วชนฺติ เปนตน
แปลวา คนตระหนี่ทั้งหลาย ยอมไปสูเทวโลกไมไดเลย ดังนี้. พระราชา
ทรงเลื่อมใส ทรงบูชาพระตถาคตดวยผาอุตราสงค สีเวยยกพัสตรมีราคาแสนหนึ่ง
แลวเสด็จกลับพระนคร. ในวันรุงขึ้น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภา
วา อาวุโสทั้งหลาย พระเจาโกศลราชทรงถวายอสทิสทาน แลวยังไมอิ่มดวย
การถวายทานแมขนาดนั้น เมื่อพระทศพลทรงแสดงธรรมแลว ไดถวายผา
สีเวยยกพัสตรอันมีคาแสนหนึ่งอีก อาวุโสทั้งหลาย ตลอดเวลาที่ทาวเธอทรง
ถวายทาน ยังไมรูสึกอิ่มพระทัยเลย พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูล
ใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อวา พาหิรภัณฑ บุคคลจะ
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ใหไดงายก็หาไม โปราณกบัณฑิตทั้งหลาย กระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นใหเปน
เนินสูงแลว ใหทานบริจาคทรัพย วันละหกแสนทุก ๆ วัน ยังไมอิ่มดวย
พาหิรกทานเลย ผูใหของรักยอมไดของรัก ฉะนัน้ บัณฑิตทั้งหลาย จึงได
ควักดวงตาทั้งสองใหทานแกยาจกผูมาถึงเฉพาะหนา แลวทรงนําอดีตนิทานมา
แสดงดังตอไปนี้
ในอดีตกาลเมื่อพระเจาสีวิมหาราช เสวยราชสมบัติในอริฎฐปุรนคร แควนสีวีรัฐ พระมหาสัตวเจาบังเกิดเปนพระราชโอรส ของทาวเธอ.
พระประยูรญาติทั้งหลายขนานพระนามของพระกุมารนั้นวา 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 ค่ํา ๑๔ ค่าํ และ ๑๕ ค่ํา
ทาวเธอเสด็จลงสูโรงทาน ตรวจตราการใหทานเปนราชกรณีกจิ ประจํา.
คราวหนึ่งเปนวันปูรณมี ดิถีที่ ๑๕ ค่ํา เวลาเชาพระเจาสีวิราช
ประทับเหนือราชบัลลังก ภายใตสมุสสิตเศวตฉัตร ทรงรําพึงถึงทานที่พระองค
ทรงบริจาค มิไดทอดพระเนตรเห็นพาหิรวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชื่อวาพระองคยัง
ไมเคยบริจาค จึงทรงพระดําริวา พาหิรวัตถุที่ชื่อวา เรายังไมเคยบริจาค
ไมมีเลย พาหิรกทานหาไดยังเราใหยินดีไม เราประสงคจะใหอัชฌัตติกทาน
โอหนอ เวลาที่เราไปในโรงทานวันนี้ ยาจกคนใดอยาไดขอพาหิรวัตถุเลย
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พึงเอยออกชื่อขอแตอัชฌัตติกทานเถิด ก็ถาหากวาใคร ๆ จะเอยปากขอดวงหทัยของเราไซร เราจะเอาหอกแหวะอุรประเทศนําดวงหทัย ซึ่งมีหยาดโลหิต
ไหลอยูออกให ดุจถอนปทุมชาติทั้งกานขึ้นจากน้ําอันใสฉะนั้น ถาหากวาใคร
เอยปากขอเนื้อในสรีรกายของเรา เราจะเถือเนื้อในสรีระให ดุจคนขูดจันทน
แดงดวยศาสตราสําหรับขูดฉะนั้น ถาหากวาใครเอยปากขอโลหิต เราจะวิ่ง
เขาไปในปากแหงยนต ใหคนนําภาชนะเขาไปรองรับจนเต็มแลวจึงจักใหโลหิต
หรือวาถาใครจะพึงพูดกะเราวา การงานในเรือนของเราไมเรียบรอย ทานจง
เปนทาสทําการงานในเรือนของเราดังนี้ เราจักละเพศกษัตริยเสีย กระทําตน
ใหอยูนอกตําแหนง แลวประกาศตนทําการงานของทาส ถาใครเอยปากขอ
ดวงตาของเรา เราจักควักดวงตาทั้งคูออกใหเหมือนดังควักจาวตาลฉะนั้น.
ทาวเธอทรงดําริตอไปวา
วัตถุทานซึ่งเปนของมนุษยอยางใดอยางหนึ่ง ที่
เรายังไมไดบริจาคไมมีเลย แมยาจกคนใดจะพึงขอ
ดวงตากะเรา เราจะไมหวั่นไหวใหดวงตาแกยาจกนั้น
ทีเดียว
ดังนี้แลว ทรงสรงสนานดวยหมอน้ําหอม ๑๖ หมอทรงประดับตกแตง
องคดวยเครื่องสรรพอลังการ เสวยพระกระยาหารที่มีรสอันเลิศตาง ๆ แลว
เสด็จประทับเหนือคอมงคลหัตถีอันประดับตกแตงแลว ไดเสด็จไปสูโรงทาน.
ทาวสักกะทรงทราบอัธยาศัยของพระองค จึงทรงดําริวา วันนี้พระเจา
สีวิราชทรงพระดําริวา จักควักดวงพระเนตรออกพระราชทานแกยาจกผูมาถึง
ทาวเธอจักอาจเพื่อพระราชทานหรือหาไมหนอ เมื่อจะทดลองพระเจาสีวิราช
จึงทรงแปลงเปนพราหมณ แกชรา ตาบอด ในเวลาที่พระราชาเสด็จไปสู
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โรงทาน ไดไปยืนอยูที่เนินแหงหนึ่ง ยื่นพระหัตถออกถวายชัยมงคล. พระราชา
ทรงไสชางพระที่นั่งมุงเขาไปหาพราหมณนั้น แลวตรัสถามวา ดูกอนพราหมณ
ทานพูดวากระไร ? ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชจึงตรัสกะทาวเธอวา ขาแต
มหาราชเจา โลกสันนิวาลทั้งสิ้น กึกกองดวยเสียงแซซองสาธุการ อาศัยพระอัธยาศัยอันนอมไปในทานของพระองค ฟุงขจรอยูเปนนิตย สวนขาพระองคเปน
คนตาบอด พระองคมีพระเนตรสองขาง ดังนี้แลว เมื่อจะทูลขอดวงพระเนตร
จึงตรัส พระคาถาที่ ๑ ความวา
ขาพระพุทธเจาเปนคนชรา ไมแลเห็นในที่ไกล
มาเพื่อจะทูลขอพระเนตร ขาพระพุทธเจามีนัยนตา
ขางเดียว ขาพระพุทธเจาทูลขอแลว ขอพระองคได
โปรดพระราชทานพระเนตรขางหนึ่ง แกขาพระพุทธเจาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทูเร ความวา อยูไกลจากที่นี่. บทวา
เถโร ความวา เปนดุจผูเฒาผูเขาถึงความคร่ําคราเพราะชรา. บทวา เอกเนตฺตา
ความวา ขอพระองคจงทรงพระราชทานพระเนตรขางหนึ่งแกขาพระพุทธเจา
ดวยเถิด ขาพระพุทธเจาผูมีนัยนตาขางเดียว จักมีสองขางไดดวยวิธีนี้.
พระมหาสัตวเจาทรงสดับถอยคํานั้นแลว ทรงดําริวา เรานั่งนึกอยูใน
ปราสาท มาเดี๋ยวนี้ทีเดียว เปนลาภใหญของเรา มโนรถของเราจักถึงที่สุด
ในวันนี้ทีเดียว เราจักบริจาคทานที่ยังไมเคยบริจาค แลวทรงมีพระหฤทัย
ชื่นชมโสมนัส ตรัสพระคาถาที่ ๒ ความวา
ดูกอนวณิพก ใครเปนผูแนะนําทานใหมาขอ
ดวงตาเรา ณ ที่นี้ บัณฑิตทั้งหลายกลาวดวงตาใด
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วายากที่บุรุษจะสละได ทานมาขอดวงตานั้น อันเปน
อวัยวะเบื้องสูง ยากที่จะสละไดงาย ๆ.
ในพระคาถานั้น พระเจาสีวิราช ตรัสเรียกทาวสักกเทวราชวา
"วณิพก". บทวา จกฺขุปถานิ นี้เปนชื่อของจักษุทั้งสองขาง. บทวา ยมาหุ
ความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวดวงตาใด อันบุรุษสละไดโดยยาก.
เบื้องหนาแตนี้ไป พึงทราบสัมพันธคาถางาย ๆ โดยนัยอันมาแลวใน
พระบาลีดังตอไปนี้ พราหมณทูลตอบวา
ในเทวโลกเขาเรียกทานผูใดวา สุชัมบดี ใน
มนุษยโลกเขาเรียกทานผูนั้นวา "มฆวา" ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก ทานผูนั้นแนะนําใหมาขอพระเนตร ณ
ที่นี้ ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก การขอของขาพระพุทธเจาไมมีสิ่งใดจะยิ่งไปกวา ขอพระองคทรงพระ
ราชทานพระเนตรแกขาพระพุทธเจาผูมาขอเถิด บัณฑิตทั้งหลายกลาววา ดวงตาใดยากที่บุรุษจะสละได ขอ
พระองคโปรดพระราชทานดวงเนตรนั้นที่ไมมีสิ่งอื่น
จะยิ่งกวาแกขาพระพุทธเจาเถิด.
พระเจาสีวิราชทรงสดับแลว ตรัสตอบวา
ทานมาดวยประโยชนอันใดปรารถนาประโยชน
สิ่งใด ความดําริเหลานั้น เพือ่ ประโยชนนั้น ๆ ของ
ทานจงสําเร็จเถิด ดูกอนพราหมณ ทานจงไดดวงตา
เถิด เมื่อทานขอขางเดียว เราจะใหทั้งสองขาง ขอ
ทานจงมีจักษุดวยจักษุของเราไปเถิด ทานปรารถนา
สิ่งใดจากเราผูมุงหมายอยู ขอสิ่งนั้นจงสําเร็จแกทาน
เถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วนิพฺพโก ไดแก ยาจก บทวา
ยาจโต ความวา แกขาพระองคผูมาขออยู. บทวา วณึ แปลวา การขอ.
บทวา เต ความวา ความมุงหมายคือความดําริเพื่อตองการสิ่งนั้นของทาน
เหลานั้น (จงสําเร็จ).
บทวา สจกฺขุมา ความวา ทานนั้นจงเปนผูมีจักษุดวยจักษุของเรา
ไปเถิด. บทวา ยทจฺฉสิ ตฺว ต เต สมิชฺฌตุ ความวา ทานยังปรารถนา
สิ่งใดจากสํานักของเรา ขอสิ่งนั้นจงสําเร็จแกทานเถิด.
พระราชาตรัสเพียงเทานี้แลวทรงพระดําริวา การที่เราจักควักนัยนตา
ใหแกพราหมณในที่นี้ทีเดียว เปนการไมเหมาะสมจึงพาพราหมณไปสูภายใน
พระราชฐาน แลวประทับบนราชอาสนตรัสสั่งใหเรียกหมอชื่อวาสีวิกะมาตรัสวา
เจาจงชาระนัยนตาของเราใหสะอาด. ไดมีเสียงเอิกเกริกโกลาหลเปนอันเดียวกัน
ทั่วทั้งพระนครวา ไดยินวา พระราชาของพวกเรา มีพระราชประสงคจะควัก
พระเนตรทั้งสอง พระราชทานแกพราหมณ ลําดับนั้น ขาราชการมีเสนาบดี
เปนตน ราชวัลลภ ชาวพระนครและนางสนมทั้งหลาย มาประชุมพรอมกัน
เมื่อจะกราบทูลทัดทานพระราชา ไดกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา
ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ของ
ขาพระองคทั้งหลาย พระองคอยาทรงพระราชทาน
ดวงพระเนตรเลย อยาทรงทอดทิ้งขาพระพุทธเจาทั้งปวงเลย ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคพระราชทานทรัพยเถิด แกวมุกดา แกวไพฑูรย มีเปนอันมาก
ขาแตมหาราชเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค
จงทรงพระราชทานรถทั้งหลายที่เทียมแลว มาอาชา-
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ไนย ชางตัวประเสริฐที่ตบแตงแลว ที่อยูแ ละเครื่อง
บริโภคที่ทําดวยทองคําเถิด ขาแตพระองคผูประเสริฐ
ขอพระองคจงทรงพระราชทานเหมือนกับชาวสิพีทั้งปวง ทีม่ ีเครื่องใชสอย มีรถเฝาแหนพระองคอยูโดย
รอบ ทุกเมื่อฉะนัน้ เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรกฺกริ แปลวา ทอดทิ้ง. อธิบายวา
ชาวสีพีทั้งหลายพากันกราบทูล ดวยความประสงคอยางเดียวเทานั้นวา ก็เมื่อ
พระองคพระราชทานดวงพระเนตรแลว พระองคจักครอบครองราชสมบัติ
ไมได คนอื่นจักเปนพระราชาแทน เมื่อเปนเชนนี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
จักชื่อวาเปนผูถูกพระองคทรงสละเสียแลว. บทวา ปริกเรยฺยุ แปลวา พึง
แวดลอม.
บทวา เอว เทหิ ความวา ชาวสีพีทั้งหลายจะพึงไดเฝาแหนพระองค
ผูมีพระเนตรไมบกพรองอยูตลอดกาลนาน โดยวิธีใด พระองคจงทรงพระราชทานโดยวิธีนั้นเถิด คือพระองคจงทรงพระราชทานแตเพียงทรัพยแกพราหมณ
เทานั้น อยาไดทรงพระราชทานคูพระเนตรเลย เพราะเมื่อพระองคทรงพระราชทานคูพระเนตรไปแลว ประชาชนชาวสีพีทั้งหลาย จักไมไดเฝาแหนพระ
องคตอไป.
ลําดับนั้น พระราชาไดตรัสพระคาถา ๓ คาถา ความวา
ผูใดแลพูดวาจักให แลวมากลับใจวาไมให ผูนั้น
เหมือนกับสวมบวงที่ตกลงยังพื้นดินไวที่คอ ผูใดแล
พูดวาจักให แลวมากลับใจวาไมให ผูนั้นเปนคนลามก
ยิ่งกวาผูที่ลามก ทั้งจะตองเขาถึงสถานที่ลงอาญาของ
พญายม ความจริงผูขอไดขอสิ่งใดไว ผูใหก็ควรจะ
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ใหสิ่งนัน้ แหละ ผูขอยังไมไดขอสิ่งใดไว ผูใหก็อยา
พึงใหสิ่งนั้น พราหมณไดขอสิง่ ใดไวกะเรา เราก็จัก
ใหสิ่งนัน้ นั่นแหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิมฺุจติ แปลวา สวมใส. บทวา
ปาปา ปาปตโร ความวา ยอมชื่อวา เปนผูที่เลวทรามกวาผูที่เลวทราม.
บทวา สมฺปตฺโต ยมสาธน ความวา ยอมเปนผูชื่อวาถึงอุสสุทนรก อัน
เปนสถานที่ลงอาญาแหงพญายมโดยแท. บทวา ย หิ ยาเจ ความวา
พระเจาสีวิราชตรัสวา ก็ยาจกขอสิ่งใด แมทายกก็ตองใหสิ่งนั้นทีเดียว ก็
พราหมณผูนี้ขอจักษุกะเรา หาใชขอทรัพยเชนแกวมุกดาเปนตนไม เรานั้น
จักใหจักษุแกเขาเทานั้น.
ลําดับนั้น เมื่ออํามาตยทั้งหลาย จะทูลถามทาวเธอวา พระองคจะ
พระราชทานพระจักษุ เพราะทรงปรารถนาอะไร จึงกลาวคาถา ความวา
ขาแตพระองคผูเปนจอมประชา พระองคทรง
ปรารถนา พระชนมายุ วรรณะ สุขะ และพละอะไร
หรือ จึงทรงพระราชทานพระเนตร พระองคทรงเปน
ราชาแหงชาวสีพี ไมมีใครประเสริฐยิ่งไปกวา ทรง
พระราชทานพระเนตร เพราะเหตุปรโลกหรืออยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรโลกเหตุ ความวา ขาแตมหาราชเจา
บุรุษผูเปนบัณฑิตเชนพระองค จําตองละอิสริยยศสวนปจจุบันแลว พระราชทานดวงพระเนตร เพราะเหตุแหงปรโลกหรืออยางไร ?
ลําดับนั้น พระราชาเมื่อจะตรัสตอบอํามาตยเหลานั้น จึงตรัสพระคาถา
ความวา
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เราใหดวงตาเปนทานนั้น เพราะยศก็หาไม
เราจะไดปรารถนาบุตร ทรัพยหรือแวนแควน เพราะ
ผลแหงการใหดวงตานี้ก็หาไม อีกประการหนึ่ง ธรรม
ของสัตบุรุษทั้งหลาย ทานไดประพฤติกันมาแลวแต
โบราณ เพราะเหตุนี้แหละ ใจของเราจึงยินดีในทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นวาห ตัดบทเปน น เว อห. บทวา
ยสสา ความวา เพราะเหตุแหงยศอันเปนทิพย หรือเปนของมนุษยก็หามิได.
บทวา น ปุตฺตมิจฺเฉ ความวา ใชวา เราอยากจะไดบุตร ทรัพยสมบัติ
แวนแควน เพราะผลแหงการใหจักษุเปนทานนี้ก็หามิได ก็แตวาขอนี้ ชื่อวา
เปนโบราณมรรค คือเปนการบําเพ็ญบารมี อันสัตบุรุษคือบัณฑิตไดแก
พระโพธิสัตวผูสัพพัญูสั่งสมมาดีแลว ดวยวาพระโพธิสัตวไมบําเพ็ญบารมี
ใหเต็มแลว ชื่อวาจะมีความสามารถที่จะบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ณ โพธิบัลลังกก็หามิได อนึ่ง เราบําเพ็ญบารมีไว ก็ใครจะเปนพระพุทธเจา. บทวา
อิจฺเจว ทาเน นิรโต มโน ความวา เพราะเหตุนี้ใจของเราจึงไดยินดี
เฉพาะในทานบริจาค.
แมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อจะทรงแสดงจริยาปฎก แกพระ
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ เพื่อจะทรงแสดงวา พระสัพพัญุตญาณเทานั้น
เปนที่รักกวาดวงตาแมทั้งสองของเรา จึงตรัสวา
ดวงตาทั้งสองขางจะไดเปนที่เกลียดชังของเราก็
หาไม ตนของตนเองก็หาไดเปนที่เกลียดชังของเราไม
พระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา เพราะฉะนั้น
เราจึงไดใหดวงตา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 71

ก็เมื่ออํามาตยทั้งหลาย ไดฟงพระดํารัสของพระมหาสัตวแลว ไมอาจ
จะทูลทัดทาน จําตองนิ่งเฉยอยู พระมหาสัตวเจาไดตรัสกําชับสีวิกแพทย
ดวยพระคาถาวา
ดูกอนสีวิกะ ทานเปนมิตรสหายของเรา ทาน
เปนคนศึกษามาดีแลว จงกระทําตามคําของเราใหดี
จงควักดวงตาทั้งสองของเราผูปรารถนาอยู แลววาง
ลงในมือของพราหมณวณิพกเถิด.
พระคาถานั้นมีอรรถกถาอธิบายวา ดูกอนสีวกแพทยผูสหาย เธอเปน
ทั้งสหายและมิตรของเรา ไดศึกษามาในศิลปะของแพทยเปนอยางดีโดยแท
จงทําตามคําของเราใหสําเร็จประโยชน เมื่อเราปรารถนาพิจารณาแลดูนั่นแล
เธอจงควักดวงตาทั้งคูของเราออกดังถอนหนอตาล แลววางไวในมือของยาจก
ผูนี้เถิด ดังนี้.
ลําดับนั้น สีวกแพทย ทูลเตือนทาวเธอวา ขึ้นชื่อวาการใหจักษุ
เปนทาน เปนกรรมหนัก ขอเดชะพระองคผูสมมติเทพ พระองคจงใครครวญ
ใหดี. พระราชาตรัสวา ดูกอนสีวิกแพทย เราใครครวญดีแลว ทานอยามัว
ชักชาร่ําไรอยูเลย อยาพูดกับเราใหมากเรื่องไปเลย. สีวิกแพทยคิดวา การที่
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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โอสถนอมเขาไปใหทรงถูพระเนตรซ้ําอีก พระเนตรก็หลุดออกจากหลุมพระเนตร
บังเกิดทุกขเวทนาเหลือประมาณ. เขากราบทูลวา ขอเดชะมหาราชเจา ขอ
พระองคจงทรงกําหนดพระทัยดูเถิด การทําพระเนตรใหเปนปกติ เปนภาระ
ของขาพระพุทธเจา. พระราชาตรัสวา หลีกไปเถอะพอหมอ อยาทําชักชา
อยูเลย. ในวาระที่ ๓ เขาปรุงโอสถใหแรงขึ้นกวาเดิม นอมเขาไปถวาย. ดวย
กําลังพระโอสถ พระเนตรก็หมุนหลุดออกจากเบาพระเนตร ลงมาหอยอยูดวย
เสนเอ็น. เขาจึงกราบทูลซ้ําอีกวา ขาแตพระองคผูเปนจอมนรชน ขอพระองค
จงทรงกําหนดพระทัยดูเถิด การทําพระเนตรใหเปนปกติ เปนภาระของขา
พระพุทธเจา. พระราชาตรัสวา เธออยาทําการชักชาอยูเลย. ทุกขเวทนา
บังเกิดขึ้น เหลือที่จะประมาณ พระโลหิตก็ไหลออก. พระภูษาทรงเปยกชุม
ไปดวยพระโลหิต นางสนมและหมูอํามาตยทั้งหลาย หมอบเฝาอยูแทบบาทมูล
ของพระราชา ตางพากันปริเทวนาการพิไรรําพันอึงคะนึงวา ขอเดชะ พระองค
ผูทรงคุณอันประเสริฐ ขอพระองคอยาทรงพระราชทานดวงพระเนตรเลย.
พระราชาทรงอดกลั้นทุกขเวทนา ตรัสวา พอหมอ เธออยาทําการชักชาอยูเ ลย.
เขารับพระบรมราชโองการแลว ประคองพระเนตรดวยมือซาย จับศาสตรา
ตัดเอ็นที่ติดพระเนตรดวยมือขวา แลวรับพระเนตรไปวางไวในพระหัตถของ
พระมหาสัตว. พระองคทอดพระเนตรเบื้องขวา ดวยพระเนตรเบื้องซาย ทรง
อดกลั้นทุกขเวทนา ตรัสเรียกพราหมณวา มาเถิดพราหมณ แลวตรัสวา
สัพพัญุตญาณเทานั้น เปนที่รักกวานัยนตาของเรานี้ ตั้งรอยเทา พันเทา
แสนเทา ผลที่เราบริจาคดวงตานี้ จงเปนปจจัยแกพระสัพพัญุคญาณนั้นเถิด
แลวไดพระราชทานดวงพระเนตรนั้นแกพราหมณไป. พราหมณรับพระเนตร
นั้น ประดิษฐานไวในดวงตาของตน. ดวยอานุภาพของพระเจาสีวิราชนั้น
ดวงพระเนตรก็ประดิษฐานอยู เปนเหมือนดอกอุบลเขียวที่แยมบาน. พระมหาสัตวเจา ทอดพระเนตรดูนัยนตาของพราหมณนั้น ดวยพระเนตรเบื้องซาย
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แลวทรงดําริวา โอ อักขิทาน เราไดใหดีแลว ทรงเสวยปติอันซานไปภายใน
พระหฤทัยหาระหวางมิได จึงไดพระราชทานพระเนตรเบื้องซายนอกนี้อีก.
ทาวสักกเทวราช ทรงประดิษฐาน แมพระเนตรเบื้องซายนั้นไวในดวงพระเนตร
ของพระองค แลวเสด็จออกจากพระราชนิเวศน เมื่อมหาชนกําลังแลดูอยู
นั่นแล ไดออกจากพระนครไปสูเทวโลกทันที.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถาหนึ่ง
คาถาครึ่ง ความวา
พระเจาสีวิราชทรงเตือนใหหมอสีวิกะ กระทํา
ตามพระราชดํารัสแลว หมอสีวิกะควักดวงพระเนตร
ของพระราชาออกแลว ทรงพระราชทานแกพราหมณ
พราหมณเปนคนตาดี พระราชาก็เขาถึงความเปน
คนตาบอด.
ไมสูนานนัก มังสะพระเนตรทั้งคูของพระราชาก็งอกขึ้น. และเมื่อ
งอกขึ้นก็หาถึงความเปนหลุมไม ไดเต็มบริบูรณดวยกอนพระมังสะอันนูนขึ้น
เหมือนปมผากัมพล หลุมพระเนตรทั้งสองเปนเหมือนภาพนัยนตาอันนายชาง
จิตรกรจัดทํา. ทุกขเวทนาก็เสื่อมหายขาดไปสิ้น ครั้งนั้น พระมหาสัตวประทับ
อยูบนปราสาทสอง-สามวัน ทรงดําริวา ประโยชนอะไรดวยราชสมบัติแกคน
ตาบอด เพราะฉะนั้น เราจักมอบราชสมบัติแกอํามาตยทั้งหลาย ไปสูพระราช
อุทยาน บวชบําเพ็ญสมณธรรม ดังนี้แลว ตรัสสั่งใหอํามาตยทั้งหลายมาเฝา
ตรัสบอกเนื้อความนั้นแกอํามาตยเหลานั้น แลวตรัสสั่งวา กัปปยการกคนหนึ่ง
สําหรับใหสิ่งของ มีน้ําบวนปากเปนตน จักอยูในสํานักของเรา ทานทั้งหลาย
จงผูกรางไวในที่กระทําสรีรกิจของเราเถิด แลวตรัสเรียกนายสารถีมาตรัสสั่งวา
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เจาจงเทียมรถ. สวนอํามาตยทั้งหลาย ไมใหพระองคเสด็จดวยรถ นําเสด็จ
ไปดวยพระสุวรรณสีวิกา แลวใหประทับอยูใกลฝงสระโบกขรณี จัดแจงวาง
กําลังพิทักษรักษาแลวจึงหลีกไป. พระราชาประทับนั่งบนบัลลังก ทรงรําพึง
ถึงทานของพระองค. ขณะนั้นไดรอนไปถึงอาสนะของทาวสักกเทวราช ทาว
สักกะทรงรําพึงดู เห็นเหตุการณนั้นแลว ทรงดําริวา เราจักใหพรแกพระเจา
สีวิมหาราช แลวทําพระเนตรใหเปนปกติ ดังนี้แลวจึงเสด็จมาที่ฝงสระโบกขรณี
นั้น เสด็จดําเนินไป ๆ มา ๆ ไมไกลพระมหาสัตวเจา.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
นับแตนั้นมาสองสามวัน เมื่อพระเนตรทั้งสอง
มีเนื้องอกขึ้นเต็มแลว พระราชาผูบํารุงสีพีรัฐ จึงตรัส
เรียกนายสารถีผูเฝาอยูนั้นวา ดูกอนสารถี ทานจง
เทียมยานเถิด เสร็จแลวจงบอกใหเราทราบ เราจะ
ไปยังอุทยาน จะไปยังสระโบกขรณี และราวปา พอ
พระเจาสีวิราชเขาไปประทับนั่งขัดสมาธิ ริมขอบสระ
โบกขรณีแลว ทาวสุชัมบดีสักกเทวราชก็เสด็จมาเฝา
ทาวเธอ.
ฝายทาวสักกเทวราช อันพระมหาสัตวเจาทรงสดับเสียงแหงพระบาท
แลวตรัสถามวา นั่นใคร ? จึงตรัสพระคาถาความวา
หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมแหงเทพ มาใน
สํานักของพระองคแลว ขาแตพระราชฤาษี ขอพระองคจงทรงเลือกเอาพรตามที่พระทัยปรารถนาเถิด.
เมื่อทาวสักกเทวราชตรัสอยางนี้แลว พระราชาจึงตรัสพระคาถา
ความวา
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ขาแตทาวสักกเทวราช ทรัพยก็ดี กําลังก็ดี ของ
หมอมฉันมีเพียงพอแลว อนึ่ง คลังของหมอมฉันก็มี
เปนอันมาก บัดนี้ หมอมฉันเปนคนตาบอด พอใจ
ความตายเทานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มรณฺเว รุจจฺ ติ ความวา ขาแต
เทวราช บัดนี้ ความตายอยางเดียวเทานั้น ที่ขาพเจาพอใจเพราะความเปนคน
ตาบอด ขอพระองคจงใหความตายแกขาพเจาเถิด.
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชจึงตรัสกะทาวเธอวา ดูกอนพระเจาสีวิราช
ก็พระองคทรงพระประสงคจะสิ้นพระชนมเอง จึงอยากสิ้นพระชนม หรือวา
อยากสิ้นพระชนมเพราะเปนคนตาบอด พระเจาสีวิราชทูลตอบวา ขาพเจา
อยากสิ้นพระชนมเพราะเปนคนตาบอด. ทาวสักกเทวราช ตรัสขอสนทนาตอ
ไปวา ดูกอนมหาราชเจา ขึ้นชื่อวาทานจะใหผลในสัมปรายภพอยางเดียวเทานั้น
ก็หามิได ยอมเปนปจจัยแมเพื่อประโยชนในปจจุบัน ก็พระองคอันยาจกทูล
ขอพระเนตรขางเดียว ไดพระราชทานเสียทั้งสองขาง เหตุนั้น พระองคโปรด
ทําสัจจกิริยาเถิด แลวตรัสวา
ดูกอนบรมกษัตริยผูเปนจอนนรชน พระองคจง
ตรัสถอยคําที่เปนสัจจะ เมื่อพระองคตรัสแตถอยคําที่
เปนสัจจะ พระเนตรจักเกิดขึ้นอีก.
พระมหาสัตวเจาทรงสดับเชนนั้นแลว ตรัสวา ขาแตทาวสักกเทวราช
แมหากวาพระองคทรงพระประสงคจะพระราชทานจักษุแกขาพเจา ขออยาตอง
ใหอุบายอยางอื่นเลย ดวงจักษุจงเกิดขึ้นดวยผลแหงทานของขาพเจาเถิด
เมื่อทาวสักกะตรัสวา เราเปนทาวสักกเทวราชไมสามารถจะใหจักษุแกคนอื่น
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ได จักษุจักเกิดขึ้นดวยกําลังแหงทาน อันพระองคบริจาคอยางเดียว จึงตรัสวา
ถาเชนนั้นทานอันขาพเจาบริจาคดวยดีแลว ดังนี้ เมื่อจะทรงทําสัจจกิริยา จึง
ตรัสพระคาถาความวา
บรรดาวณิพกทั้งหลาย ผูม ีโคตรตาง ๆ กัน มา
ขอหมอมฉัน แมวณิพกคนใดมาขอหมอมฉัน แม
วณิพกนั้น ก็เปนที่รักแหงใจของหมอมฉัน ดวยการ
กลาวคําสัตยนี้ ขอจักษุจงบังเกิดขึ้นแกหมอมฉันเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสป เม ความวา วณิพกเหลาใดมา
ขอเรา วณิพกเหลานั้น ก็เปนที่รักของเรา เมื่อพวกเขาพากันมาขอ ผูใดขอ
จักษุเรา ถึงผูนั้นก็เปนที่รักใครดวยใจของเรา. บทวา เอเตน ความวา
ถาคําวา ยาจกทั้งมวลลวนเปนที่รักของเรา นี้เปนสัจจวาจาอันเรากลาวแลว
ดวยการกลาวสัจจวาจานี้ ขอจักษุขางหนึ่งของเราจงเขาถึงคือจงบังเกิดขึ้นเถิด.
ลําดับนั้น พระจักษุอันเปนปฐมก็เกิดขึ้นในระหวางแหงพระดํารัสของพระราชา
นั่นเอง แตนั้นเพื่อจะใหพระจักษุขางที่สองเกิดขึ้น ทาวเธอจึงตรัสหมวดสอง
แหงคาถา ความวา
พราหมณผูใดมาขอหมอมฉัน วาขอพระราชทาน
พระเนตรเถิด
หมอมฉันไดใหดวงตาทั้งสองแก
พราหมณผูนั้นซึ่งเปนวณิพก ปติ และโสมนัสเปน
อันมากเกิดขึ้นแกหมอมฉันยิ่งนัก ดวยการกลาวคําสัตย
นี้ ขอจักษุจงบังเกิดขึ้นแกหมอมฉันเถิด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น 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 แตในเวลาตาบอดนั้น หาไดคํานึงถึง
ทุกขเวทนาเห็นปานนั้นไม ปติอันยิ่งเกิดแผซานไป คือ เขาสูดวงหทัยของเรา
ผูพิจารณาเห็นวา โอ เราไดใหทานดวยดีแลว ทัง้ ความโสมนัสก็เกิดขึ้นแกเรา
หาประมาณมิได. บทวา เอเตน ความวา ถาหากปติโสมนัสมิใชนอยเกิดขึ้น
แกเราในกาลนั้นไซร นี้เปนสัจจวาจาอันเรากลาวแลว ดวยการกลาวสัจจวาจานี้
จักษุแมขางที่สองจงเกิดขึ้นแกเราเถิด.
ในทันใดนั้นเอง พระเนตรดวงที่สองก็เกิดขึ้น. แตพระเนตรของ
พระเจาสีวิราชนั้น จะวาเปนพระเนตรปกติก็ไมใช จะวาเปนพระเนตรทิพยก็
ไมใช เพราะพระเนตรของพระองคทรงพระราชทานแกสักกพราหมณแลว
ทั้งสักกพราหมณก็ไมสามารถทําพระเนตรใหเปนปกติเหมือนของเดิมได อนึ่ง
ธรรมดาพระเนตรทิพย จะเกิดขึ้นแกจักษุ ซึ่งมีที่ตงั้ อันถอนเสียแลว หามิได
ฉะนั้น พระเนตรเหลานั้น ของพระเจาสีวิราช ตองเรียกวา สัจจปารมิตาจักษุ
คือจักษุที่เกิดขึ้นเพราะสัจจบารมีของพระองค ในกาลที่พระเนตรเหลานั้นเกิดขึ้น
พรอมกันนั่นเอง ราชบริษัททั้งปวงตางก็มาประชุมพรอมกันดวยอานุภาพของ
ทาวสักกเทวราช. ลําดับนั้น เมื่อทาวสักกเทวราช จะทรงทําการชมเชย
พระเจาสีวิราชในทามกลางมหาชนนั่นเอง จึงตรัสพระคาถาสองคาถา ความวา
ขาแตพระองคผูทรงบํารุงสีพีรัฐ พระองคตรัส
พระคาถาแลวโดยธรรม พระเนตรทั้งสองของพระองค
ปรากฏเปนตาทิพยเห็นไดทะลุภายนอกฝา ภายนอก
กําแพงและภูเขาตลอดรอยโยชน โดยรอบ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺเมน ภาสิตา ความวา ขาแต
มหาราช คาถาเหลานี้พระองคตรัสแลวตามธรรม คือ ตามสภาพ. บทวา
ทิพฺยานิ ความวา ประกอบดวยอานุภาพอันเปนทิพย. บทวา ปฏิทิสฺสเส
แปลวา จักปรากฏ. บทวา ติโรกุฑฺฑ ความวา ขาแตมหาราช พระเนตร
เหลานั้นของพระองค จงเสวยผล คือ ผองใส ทอดพระเนตรเห็นรูปไดทะลุ
ลวงนอกฝานอกกําแพง และแมภูเขาอยางใดอยางหนึ่ง ราวกะวาจักษุแหงเหลา
เทพยดา ตลอด ๑๐๐ โยชนทั่วสิบทิศโดยรอบ.
ทาวสักกเทวราช ประทับยืนขึ้นบนอากาศ ตรัสพระคาถาเหลานี้
ในทามกลางมหาชนแลว ทรงโอวาทพระมหาสัตวเจาวา ขอพระองคจงอยา
ประมาท แลวเสด็จไปยังเทวโลกทันที.
ฝายพระมหาสัตวเจาแวดลอมดวยมหาชนเสด็จเขาสูพระนคร ดวย
สักการะใหญ แลวเสด็จขึ้นประทับ ณ สุจันทกปราสาท. ความที่ทาวเธอได
พระเนตรทั้งคูกลับคืนมา ปรากฏแพรสะพัดไปตลอดทั่วสีรีรัฐสีมามณฑล.
ลําดับนั้น ประชาชนชาวสีวีรัฐทั้งสิ้น ตางถือเอาเครื่องบรรณาการมาถวาย
เปนอันมาก เมื่อตองการจะเขาเฝาชมพระบารมี พระเจาสีวิราช พระมหาสัตวเจาทรงดําริวา เมื่อมหาชนนี้ประชุมกันแลว เราจักพรรณนาทานของเรา
จึงตรัสสั่งใหสรางมณฑปใหญ ที่ประตูพระราชนิเวศน ประทับนั่งบนราชบัลลังก ภายใต สมุสสิตเศวตรฉัตร ตรัสใหตีกลองประกาศในพระนคร ตรัสสั่ง
ใหเสนาขาราชการทั้งมวลประชุมกันแลวตรัสวา ดูกอนประชาชนชาวสีวีรัฐ
ผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลายเห็นพระเนตรทิพยของเราเหลานี้แลว จําเดิม
แตนี้ไป ยังไมไดใหทานกอน แลวอยาเพิ่งบริโภค เมื่อจะทรงแสดงธรรม
ไดตรัสพระคาถา ๔ คาถา ความวา
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ใครหนอในโลกนี้ ถูกขอทรัพยอันนาปลื้มใจ
แลว แมจะเปนของพิเศษ แมจะเปนของที่รักอยางดี
ของตน จะไมพึงให เราขอเตือนทานทั้งหลายผูเปน
ชาวแควนสีพีทุก ๆ คน ที่มาประชุมกัน จงดูดวงตา
ทั้งสองอันเปนทิพยของเราในวันนี้ ตาทิพยของเรา
เห็นไดทะลุภายนอกฝา ภายนอกกําแพง และภูเขา
ตลอด ๑๐๐ โยชนโดยรอบ ในโลกอันเปนที่อยูของ
สัตวทั้งหลายนี้ ไมมีอะไรที่จะยิง่ ไปกวาการบริจาคทาน
เราไดใหจักษุที่เปนของมนุษยแลว กลับไดจักษุทิพย
ดูกอนชาวแควนสีพีทั้งหลาย ทานทั้งหลายไดเห็นจักษุ
ทิพยที่เราไดนี้แลว จงใหทานเสียกอน จึงคอยบริโภค
เถิด บุคคลผูใหทานและบริโภคแลวตามอานุภาพของ
ตน ไมมีใครจะติเตียนได ยอมเขาถึงสุคติสถานดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกนีธ ตัดบทเปน โก นุ อิธ แปลวา
ใครหนอในโลกนี.้ บทวา อป วิสิฏ ความวา แมจะเปนของสูงสุด. บทวา
จาคมตฺตา ความวา ขึ้นชื่อวาจักษุอื่นที่จะยอดเยี่ยมกวา ประมาณการบริจาค
ไมมี. บทวา อิธ ชีวิเต ความวา ในชีวโลกนี้. ปาฐะวา อิธ ชีวิต ดังนี้ก็มี.
ความก็วา เปนอยูในชีวโลกนี.้ บทวา อมานุสึ ความวา จักษุทิพยอันเรา
ไดแลวดวยเหตุนี้จึงควรทราบความขอนี้วา ขึ้นชื่อวาสิ่งที่จะสูงสุดกวาการบริจาค
ไมมี. บทวา เอตป ทิสฺวา ความวา ทานทั้งหลายแมเห็นแลวซึ่งจักษุอัน
เปนทิพย อันเราไดแลวนี้ (จงใหทานกอนจึงบริโภค).
ครั้นพระเจาสีวิราช ทรงแสดงธรรมดวยคาถา ๔ คาถาเหลานี้ดวย
ประการฉะนี้แลว จําเดิมแตนั้นมา ในวันกึ่งเดือนและวันปณณรสีอุโบสถ ก็
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รับสั่งใหมหาชนประชุมกัน ทรงแสดงธรรมดวยคาถาเหลานี้เปนประจํา มหาชน
สดับธรรมนัน้ แลว พากันทําบุญทั้งหลายมีทานเปนตน ไดไปสูเทวโลกเต็ม
บริบูรณทั่วกัน.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บัณฑิตทั้งหลายในปางกอน ไมยินดีดวยทานในภายนอก ไดควัก
ดวงตาทั้งสองของตนบริจาคทานแกยาจกผูมาถึงเฉพาะหนาดวยอาการอยางนี้
แลวทรงประกาศจตุราริยสัจ ประชุมชาดกวา สีวิกแพทยในครั้งนั้นไดมาเปน
พระอานนท ทาวสักกเทวราชไดมาเปนพระอนุรุทธะ ราชบริษทั ที่เหลือ
ไดมาเปนพุทธบริษัท สวนพระเจาสีวิราช ไดมาเปนเราผูตถาคตฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสีวิราชชาดก

๔. สิริมันทชาดก
วาดวยปญญาประเสริฐ
[๒๐๘๔] ทานอาจารยเสนก เราขอถามเนื้อความ
นี้ บรรดาคนสองจําพวกคือ คนผูสมบูรณดวยปญญา
แตเสื่อมจากสิริ กับคนที่มียศแตไรปญญา นักปราชญ
กลาวคนไหนวาประเสริฐ.
[๒๐๘๕] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาราษฎร
คนฉลาดหรือคนโง คนบริบูรณดวยศิลปะ หรือคน
หาศิลปะมิได แมจะมีชาติสูง ก็ยอมเปนคนรับใชของ
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ชนผูมชี าติต่ํา แตมียศ ขาพระพุทธเจา เห็นความดังนี้
จึงขอกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคนเลวทราม คนมี
สิริแลเปนคนประเสริฐ พระเจาขา.
[๒๐๘๖] ดูกอนมโหสถผูมปี ญญาไมทราม ผูเห็น
ธรรมสิ้นเชิง เราถามเจาในคนสองจําพวก คือคนพาล
ผูมียศ กับบัณฑิตผูไมมีโภคะ นักปราชญกลาวคน
ไหนวาประเสริฐ.
[๒๐๘๗] คนพาลกระทํากรรมอันชั่วชา ก็สําคัญ
วาสิ่งนี้เทานั้น ประเสริฐ เห็นแตเพียงโลกนี้ ไมเห็น
โลกหนา ตองไดรับเคราะหรายในโลกทั้งสอง ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา
เทานั้นประเสริฐ
คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร
พระเจาขา.
[๒๐๘๙] ศิลปะนี้ก็ดี พวกพองก็ดี รางกายก็ดี
หาไดจัดโภคสมบัติมาใหไม มหาชนยอมคบหามหาโควินทเศรษฐีผูมีน้ําลายไหล ออกจากคางทั้งสองขาง
ผูไดรับความสุข มีสิริต่ําชา ขาพระพุทธเจาเห็นขอ
ความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคนเลวทราม
คนมีสริ ิเทานั้น เปนคนประเสริฐ พระเจาขา.
[๒๐๘๙] คนมีปญญานอย ไดรับความสุขแลว
ยอมมัวเมา แมถูกความทุกขกระทบแลว ยอมถึงความ
หลง อันสุขทุกขที่จรมากระทบเขาแลว ยอมหวั่นไหว
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ดุจปลาที่ดิ้นรนอยูในที่รอน ฉะนั้น ขาพระพุทธเจา
เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้น
ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.
[๒๐๙๐] ฝูงนกยอมพากันบินเรรอนไปมา โดย
รอบตนไมที่มีผลดีในปา ฉันใด คนเปนอันมาก ยอม
คบหาผูมั่งคั่ง มีทรัพย มีโภคสมบัติ เพราะเหตุตอ ง
การทรัพย ก็ฉันนั้น ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้
จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคนเลวทราม คนมีสริ ิ
เทานั้นเปนคนประเสริฐ พระพุทธเจาขา.
[๒๐๙๑] คนโงถึงจะมีกําลัง ก็หายังประโยชน
ใหสําเร็จไม ไดทรัพยมาดวยกรรมอันรายแรง นาย
นิรยบาลทั้งหลาย ยอมฉุดคราเอาคนโง ผูไ มฉลาด
คร่ําครวญอยูไปสูนรกอันรายกาจ ขาพระพุทธเจาเห็น
ขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้น
ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.
[๒๐๙๒] แมน้ําแหงใดแหงหนึ่ง ยอมไหลไปสู
แมน้ําคงคา แมนา้ํ เหลานั้นทั้งหมดเทียว ยอมละทิ้ง
ชื่อและถิ่นเดิม แมน้ําคงคาไหลไปถึงมหาสมุทร ยอม
ไมปรากฏฉันใด คนในโลกนี้ที่มีฤทธิ์ยิ่งก็ไมปรากฏ
ฉันนั้นแล ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบ
ทูลวา คนมีปญญาเปนคนเลวทราม คนมีสริ ิเทานั้น
ประเสริฐ พระเจาขา.
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[๒๐๙๓] ขาพระพุทธเจา จะกลาวแกปญหาที่
ทานอาจารยกลาว แมน้ําทั้งหลายยอมไหลไปสูทะเล
ใหญไมไดตลอดกาลทั้งปวง ทะเลนั้นมีกําลังมากเปน
นิตย มหาสมุทรยอมไมลวงเลยฝงไปได ฉันใด
กิจการที่คนโงประสงคก็ฉันนั้น คนมีสริ ิยอมไมลวงเลย
คนมีปญ
 ญาไปได ไมวาในกาลไหน ๆ ขาพระพุทธเจา
เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้น
ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร.
[๒๐๙๔] ถาแมคนมียศไมสํารวมแลว ผูอ ยูในที่
วินิจฉัยกลาวขอความแกชนเหลาอื่น คําพูดของคนนั้น
ยอมเจริญงอกงามในทามกลางญาติ คนมีปญญายังคน
ผูมีสิรติ ่ําชาใหทําตามคําของตนไมได ขาพระพุทธเจา
เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคน
เลวทราม คนมีสิริเทานั้นเปนคนประเสริฐ พระเจาขา.
[๒๐๙๕] คนโงหาปญญามิได ยอมกลาวมุสา
เพราะเหตุแหงบุคคลอื่นหรือแมแหงตน คนโงนั้น
ยอมถูกนินทาในทามกลางบริษทั แมภายหลังเขาก็
ตองไปทุคติ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึง
กราบทูลวา คนมีปญ
 ญาเทานั้นประเสริฐ คนโงถึงมี
ยศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.
[๒๐๙๖] ถาคนมีปญญาดังแผนดิน ไมมีที่อยู
อาศัย ไมมีทรัพย เปนคนเข็ญใจกลาวขอความ คําพูด
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ของเขานั้นยอมไมเจริญงอกงามในทามกลางบริษัท
อนึ่ง สิริของคนมีปญญายอมไมมี ขาพระพุทธเจา
เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคน
เลวทราม คนมีสิริเทานั้นประเสริฐ พระเจาขา.
[๒๐๙๗] คนผูมีปญญาดังแผนดิน ยอมไมกลาว
คําเหลาะแหละ เพราะเหตุแหงคนอื่น หรือแมแหงตน
บุคคลนั้นยอมเปนผูอันมหาชน บูชาในทามกลางที่
ประชุม แมภายหลังเขาก็จะไปสุคติ ขาพระพุทธเจา
เห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้น
ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไรพระเจาขา.
[๒๐๙๘] ชาง มา โค แกวมณี กุณฑล และ
นารีทั้งหลาย ผูเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง สิ่งทัง้ ปวงนั้น
ยอมเปนเครื่องอุปโภคของตนที่มั่งคั่ง คนทั้งหลายผู
ไมมั่งคัง่
ก็ยอ มเปนเครื่องอุปโภคของคนที่มั่งคั่ง
ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คน
มีปญญาเปนคนเลวทราม คนมีสิริเทานั้นประเสริฐ
พระเจาขา.
[๒๐๙๙] สิริยอมละคนโง ผูไมจัดแจงการงาน
ไมมีความคิด มีปญ
 ญาทราม เหมือนงูละทิง้ คราบเกา
ไปฉะนั้น ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบ
ทูลวา คนมีปญญาเทานั้นประเสริฐ คนโงถึงมียศจะ
ประเสริฐอะไร พระเจาขา.
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[๒๑๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา
ทั้ง ๕ คนเปนบัณฑิต ทุกคนกราบไหวบํารุงพระองค
พระองคเปนอิสระ ครอบงําขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ดุจทาวสักกเทวราช ผูเปนเจาแหงหมูสัตว ฉะนั้น
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เห็นขอความแมนี้ จึงกราบ
ทูลวา คนมีปญญาเปนคนเลวทราม คนมีสริ ิเทานั้น
ประเสริฐ พระเจาขา.
[๒๑๐๑] คนโงถึงจะมียศ ก็เปนทาสของคนมี
ปญญา เมื่อกิจการตาง ๆ เกิดขึ้น คนฉลาดยอมจัดแจง
กิจอันละเอียดใด คนโงยอมถึงความหลงใหลในกิจนั้น
ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คน
มีปญญานั้นแลประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐ
อะไร พระเจาขา.
[๒๑๐๒] แทจริงสัตบุรุษทั้งหลาย สรรเสริญ
ปญญาเทานั้น สิริเปนที่ใครของคนโง เพราะมนุษย
ทั้งหลายยินดีในโภคสมบัติ ก็ความรูของทานผูรู
ทั้งหลาย ใคร ๆ ชั่งไมไดในกาลไหน ๆ คนมีสิริ
ยอมไมลวงเลยคนมีปญญาไปได ไมวาในกาลไหน ๆ.
[๒๑๐๓] ดูกอนมโหสถผูเห็นธรรมทั้งสิ้น เรา
ไดถามปญหาขอใดกะเจา เจาไดประกาศปญหาขอนั้น
แกเราแลว เรายินดีดวยการแกปญหาของเจา เราให
โคพันหนึ่ง โคอุสุภราช ชาง รถเทียมดวยมาอาชาไนย
๑๐ ตัว และบานสวย ๑๖ ตําบลแกเจา
จบสิรมิ ันทชาดกที่ ๔
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อรรถกถาสิริเมณฑกชาดก
สิริเมณฑกปญหานี้ มีคําเริ่มตนวา ปฺายุเปต สิริยา วีหีน
จักมีแจงในมหาอุมมังคชาดก.
จบอรรถกถาสิริเมณฑกชาดก

๕. โรหนมิคชาดก
วาดวยความรักในสายเลือด
[๒๑๐๔] ดูกอนนองจิตตกะ ฝูงเนื้อเหลานี้
กลัวความตาย จึงพากันหนีกลับไป ถึงเธอก็จงไปเสีย
เถิด อยาหวงพี่เลย เนื้อทั้งหลายจักมีชีวิตอยูรวมกับเธอ.
[๒๑๐๕] พี่โรหนะ ฉันไมไป ถึงใครจะมาครา
เอาหัวใจของฉันไป ฉันก็จักไมทิ้งพี่ไป ฉันจักยอม
สละชีวติ อยูในที่นี้.
ก็มารดาบิดาทั้งสองของเรานั้น ทานตาบอด
เมื่อไมมีผูปรนนิบตั ินําทาง จักตองตายแน เธอจงไปเถิด
อยาหวงใยพี่เลย เนื้อทั้งหลายจักมีชีวิตอยูรวมกับเธอ.
พี่โรหนะฉันไมยอมไป ถึงใครจักมาคราเอา
ดวงใจของฉันไป ฉันก็จักไมทงิ้ พี่ผูถูกมัดไป ฉันจัก
ยอมทิง้ ชีวิตไวในที่นี้.
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[๒๑๐๖] เจาเปนผูขลาดจงหนีไปเสียเถิด พี่ติด
อยูในหลักเหล็ก เธอจงไปเสียเถิด อยาหวงใยพี่เลย
เนื้อทั้งหลายจักมีชวี ิตอยูกับเธอ.
[๒๑๐๗] พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมา
ฆาเอาหัวใจของฉันไป ฉันก็จะไมละทิ้งพี่ ฉันจะยอม
ทิ้งชีวิตไวในที่นี้.
ก็มารดาบิดาทั้งสองของเรานั้น ทานตาบอด
ขาดผูปรนนิบตินําทาง จักตองตายแน เธอจงไปเถิด
อยาหวงใยพี่เลย เนือ้ ทั้งหลายจักมีชีวิตอยูกบั เธอ.
พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจ
ของฉันไป ฉันจะไมละทิ้งพี่ผูถูกมัด ฉันจักยอมทิ้ง
ชีวิตไวในที่นี้แหละ.
[๒๑๐๘] วันนีน้ ายพรานคนใด จักฆาเราดวย
ลูกศรหรือหอก นายพรานคนนี้นั้น มีรูปรางรายกาจ
ถืออาวุธเดินมาแลว.
[๒๑๐๙] นางสุตตนามฤคี ถูกภัยบีบคั้น คุกคาม
หนีไปครูหนึ่ง แลวยอนกลับมา เผชิญหนามฤตยู ถึง
จะมีขวัญออน ก็ไดกระทํากรรมที่ทําไดแสนยาก.
[๒๑๑๐] เนื้อทั้งสองนี้เปนอะไรกับทานหนอ
พนไปแลวยังยอนกลับมาหาเครือ่ งผูกอีก ไมปรารถนา
จะละทิง้ ทานไป แมเพราะเหตุแหงชีวิต.
[๒๑๑๑] ดูกอนนายพราน เนื้อทั้งสองนี้เปน
นองชายนองสาวของขาพเจา รวมทองมารดาเดียวกัน
ไมปรารถนาละขาพเจาไป แมเพราะเหตุแหงชีวิต.
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[๒๑๑๒] ขาแตนายพราน มารดาบิดาทั้งสอง
ของเราเหลานั้น ทานตาบอด หาผูปรนนิบัตินําทาง
มิได คงตองตายแนแท โปรดใหชีวิตแกพวกเราทั้ง ๕
เถิด โปรดปลอยพี่ชายเสียเถิด.
[๒๑๑๓] ขาพเจาจะปลอยเนื้อผูเลี้ยงมารดาบิดา
แนนอน มารดาบิดาไดเห็นพญาเนื้อ หลุดจากบวง
แลว ก็จงยินดีเถิด.
[๒๑๑๔] ขาแตนายพราน ทานจงยินดีเพลิดเพลินกับพวกญาติทั้งปวง เหมือนขาพเจาเห็นพญาเนื้อ
ที่หลุดจากบวงแลว ชื่นชมยินดีในวันนี้ ฉะนั้น.
[๒๑๑๕] ลูกรัก เมื่อชีวิตเจายางเขาใกลความ
ตายแลว เจาหลุดมาไดอยางไร ไฉนนายพรานจึง
ปลอยจากบวงเหล็กมาเลา.
[๒๑๑๖] นองจิตตกะ กลาววาจาไพเราะหูเปน
ที่จับใจ ดื่มด่ําในหฤทัย ชวยใหขาพเจาหลุดมาได
ดวยวาจาสุภาษิต.
นองสุตตนาไดกลาววาจาไพเราะหู จับใจ ดื่มด่ํา
ในหฤทัย ชวยขาพเจาใหหลุดมาไดดวยวาจาสุภาษิต.
นายพรานไดฟงวาจาไพเราะหู เปนที่จับใจ
ดื่มด่ําในหฤทัย แลวปลอยขาพเจา เพราะฟงวาจา
สุภาษิต ของนองทั้งสองนี้.
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[๒๑๑๗] ก็เราทั้งหลายเห็นลูกโรหนะมาแลว
พากันชื่นชมยินดี ฉันใด ขอนายพรานพรอมดวยลูก
เมีย จงชื่นชมยินดี ฉันนั้นเถิด.
[๒๑๑๘] แนะนายพราน เจาไดบอกไววา จะนํา
เนื้อหรือหนังมามิใชหรือ เออก็เหตุไรเลา เจาจึงไมนํา
เอาเนื้อหรือหนังเนือ้ มา.
[๒๑๑๙] เนื้อนั้นไดมาติดบวงเหล็ก ถึงมือแลว
แตมีเนือ้ สองตัวไมไดติดบวง มายืนอยูใกลเนื้อตัวนั้น
ขาพระองคไดเกิดความสังเวชใจ ความอัศจรรยใจ
ขนพองสยองเกลาวา ถาเราฆาเนื้อตัวนี้ เราจักตอง
ทิ้งชีวิต ในสถานที่นี้แหละ ในวันนี้ทีเดียว.
[๒๑๒๐] ดูกอนนายพราน เนื้อนั้นเปนเชนไร
เปนเนื้อมีธรรมอยางไร มีสีอยางไร มีศีลอยางไร
ทานจึงไดสรรเสริญเนื้อเหลานั้นนัก.
[๒๑๒๑] เนื้อเหลานั้นมีเขาขาว ขนสะอาด หนัง
เปรียบดวยทองคํา เทาแดง ตาสุกสะกาว เปนที่
นารื่นรมยใจ.
[๒๑๒๒] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ เนื้อเหลา
นั้นเปนเชนนี้ เปนเนื้อมีธรรมเชนนี้ เปนเนื้อเลี้ยง
มารดาบิดา ขาพเจาจึงมิไดนําเนื้อเหลานั้นมาถวาย
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 พาณิชยกรรม
การใหกูหนี้และดวยการประพฤติเลี้ยงชีพ
โดยสัมมาอาชีวะเถิด อยาไดกระทําบาปอีกเลย.
จงโรหนมิคชาดกที่ ๕

อรรถกถาโรหนมิคชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
การเสียสละชีวิตของทานพระอานนท ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
เอเต ยูเถ ปฏิยนฺติ ดังนี.้
ก็การเสียสละชีวิตของทานพระอานนทนั้น จักปรากฏชัดเจนในเรื่อง
ทรมานชางชื่อวาธนบาล ในจุลลหังสชาดก อสีตนิ ิบาต. เมื่อทานพระอานนท
นั้นสละชีวิตเพื่อปองกันพระศาสดาอยางนี้แลว ภิกษุทั้งหลายจึงสนทนากันใน
โรงธรรมวา อาวุโสทั้งหลาย ทานพระอานนทเปนเสกขบุคคล บรรลุปฏิสัมภิทา ยอมสละชีวิตเพื่อประโยชนแกพระทศพล. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัส
ถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อ
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ภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชแต
ในบัดนี้เทานั้น แมในปางกอน อานนทก็เคยสละชีวิตเพื่อประโยชนแกเรา
เหมือนกัน ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้
ในอดีตกาลเมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสี พระองคมีอัครมเหสีทรงพระนามวา " เขมา " ในครั้งนั้น
พระโพธิสัตวไดบังเกิดในกําเนิดมฤคชาติ มีผิวพรรณเหมือนสีทอง อยูใน
หิมวันตประเทศ แมเนื้อนองชายของพระโพธิสัตวชื่อจิตตมิคะ ก็เปนสัตว
ถึงความเปนเยี่ยมดวยความงาม มีผิวพรรณเสมอดวยสีทองเหมือนกัน แมเนื้อ
นองสาวของพระโพธิสัตว ที่ชื่อวา สุตตนานั้น ก็เปนสัตวมีผิวพรรณปาน
ทองคําเหมือนกัน. สวนพระมหาสัตวไดเปนพญาเนื้อ ชื่อโรหนมฤคราช
พญาเนื้อนั้น มีเนื้อแปดหมื่นเปนบริวาร สําเร็จนิวาสถานอยูอาศัยสระชื่อโรหนะ
ระหวางชั้นที่ ๓ เลยเทือกเขาสองลูกไปในหิมวันตประเทศ. พญาเนื้อโรหนะ
เลี้ยงดูมารดาบิดา ผูชรา ตาบอด.
ครั้งนั้น มีบุตรพรานคนหนึ่ง อยูในเนสาทคามไมหางจากพระนคร
พาราณสีนัก เขาเขาไปสูหิมวันตประเทศพบมหาสัตวเจา แลวกลับมาบาน
ของตน ตอมาเมื่อจะทํากาลกิริยาจึงบอกแกบุตรชายวา พอคุณ ในทีช่ ื่อโนน
ณ ภาคนี้สถานที่ทํากินของพวกเรา มีเนื้อสีทองอาศัยอยู ถาพระราชาตรัสถาม
พึงกราบทูลใหทรงทราบ.
อยูมาวันหนึ่ง พระนางเขมา บรมราชเทวี ทรงพระสุบินในเวลา
ใกลรุง. พระสุบินนั้น ปรากฏอยางนี้วา
มีพญาเนื้อสีเหมือนทอง ยืนอยูบนแทนทอง แสดงธรรมแดพระเทวี
ดวยเสียงอันไพเราะ เหมือนบุคคลเคาะกระดิ่งทอง พระนางประทานสาธุการ
แลวสดับพระธรรมเทศนาอยู. เมื่อธรรมกถายังไมทันจบ เนื้อทองนั้นก็ลุกเดิน
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ไปเสีย. สวนพระนางเทวีก็มีพระเสาวนียตรัสวา ทานทั้งหลายจงชวยกันจับเนื้อ
ทานทั้งหลายจงชวยกันจับเนื้อดังนี้ อยูจนตื่นพระบรรทม. พวกนางสนมไดยิน
เสียงพระนาง พากันขบขันวา ประหนาตางหองบรรทมก็ปดหมดแลว แมคน
ก็ไมมีโอกาสจะเขาไปได พระแมเจายังรับสั่งใหจับเนื้อในเวลานี้ได ขณะนั้นพระ
เทวีทรงรูพระองควา นี้เปนความฝน จึงทรงพระดําริวา ถาเราจักกราบทูลพระราชาวา เราฝนเห็นดังนี้ พระองคก็จักไมทรงสนพระทัย แตเมื่อเรากราบทูลวา
แพพระครรภ พระองคก็จักชวยแสวงหามาใหดวยความสนพระทัยเราจักไดฟง
ธรรมของพญามฤคตัวมีสีเหมือนทอง พระนางจึงทรงบรรทม ทํามายาวา
ประชวร.
พระราชาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอนพระนางผูมีพักตรอันเจริญ
เธอไมสบาย เปนอะไรไปหรือ ? พระเทวีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูทรง
พระคุณอันประเสริฐ โรคอยางอื่นไมมีดอกเพคะ แตกระหมอมฉันเกิด
แพทอง. พระราชาตรัสถามวา เธออยากไดอะไร ? พระนางจึงกราบทูลวาขอ
เดชะ กระหมอมฉันปรารถนาจักฟงธรรมของพญาเนื้อมีสีเหมือนทองพะยะคะ
พระราชาตรัสวา ดูกอนพระนางผูมีพักตรอันเจริญ สิ่งใดไมมี เจาก็เกิดแพ
ทองตองประสงคสิ่งนั้นหรือ ขึ้นชื่อวาเนื้อสีทองไมมีดอก. พระนางกราบทูลวา
ถาไมไดหมอมฉันจักนอนตายในที่นี้แหละ แลวผินเบื้องพระปฤษฏางคใหพระราชา ทรงบรรทมเฉยเสีย พระราชาทรงปลอบโยนวา ถาหากมีอยูเจาก็จักได
แลวประทับนั่งทามกลางบริษัท ตรัสถามพวกอํามาตยและพวกพราหมณ ตาม
นัยที่กลาวแลวในโมรชาดกนั่นเอง ทรงสดับวา เนื้อที่มีสีเหมือนทองมีอยูจึงมี
พระบรมราชโองการใหพวกนายพรานประชุมกัน ตรัสถามวา เนื้อสีเหมือนทอง
เห็นปานนี้ ใครเคยเห็น เคยไดยินมาบาง ? เมื่อบุตรนายเนสาทกราบทูล
โดยทํานองที่ตนไดยินมาจากสํานักบิดาแลวจึงตรัสวา ดูกอนสหาย เมื่อเจานํา
เนื้อนั้นมาได เราจักทําสักการะใหญแกเจา ไปเถิด จงไปนําเนื้อนั้นมา พระ-
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ราชทานเสบียงแลว ทรงสงเขาไป. ฝายบุตรนายเนสาทก็กราบทูลวา ขอเดชะ
พระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ถาหากขาพระพุทธเจาไมสามารถจะนํา
เนื้อทองนั้นมาถวายได ขาพระพุทธเจาจักนําหนังของมันมาถวาย เมื่อไมอาจ
นําหนังมาถวายได ก็จักนําแมขนของมันมาถวาย ขอพระองคอยาทรงวิตกเลย
แลวไปเรือนมอบเสบียงแกลูกและเมีย แลวไปทีห่ ิมวันตประเทศนั้นพบพญา
เนื้อนั้นแลว ดําริวา เราจะดักบวง ณ ที่ไหนหนอจึงจักสามารถจับเนื้อนี้ได
เมื่อพิจารณาไปจึงเห็นชองทางที่ทาน้ํา เขาจึงฟนเชือกหนังทําเปนบวงใหมั่นคง
แลวปกหลักดักบวงไวในสถานที่พระมหาสัตวเจาลงดื่มน้ํา.
ในวันรุง ขึ้น พระมหาสัตวพรอมดวยเนื้อบริวารแปดหมื่น เที่ยวไป
แสวงหาอาหาร คิดวา เราจักดื่มน้ําที่ทาเดิมนั่นแหละ จึงไปที่ทานั้น พอกาวลง
ไปเทานั้นก็ติดบวง พระมหาสัตวดําริวา ถาหากเราจักรองวาติดบวงเสียใน
บัดนี้ทีเดียว หมูญาติของเราจักไมดื่มน้ํา จักพากันตกใจกลัวแตกหนีไป จึง
แอบหลัก เบี่ยงไวขางตัว ทําทีเหมือนดื่มน้ําอยู ครั้นเวลาที่เนื้อทั้งแปดหมื่น
ดื่มน้ําขึ้นไปแลว คิดวา เราจักตัดบวงใหขาด จึงกระชากมา ๓ ครั้ง ในวาระ
แรกหนังขาดไป วาระที่สองเนื้อหลุด วาระที่สามเอ็นขาด บวงบาดลึก
จดแนบกระดูก. เมื่อพระมหาสัตวไมสามารถจะตัดใหขาดได จึงรองขึ้นวา
เราติดบวง. หมูเนื้อทั้งหลายตกใจกลัว พากันแยกหลบหนีไปเปน ๓ ฝูง
จิตตมฤคไมเห็นพระมหาสัตว ในระหวางฝูงเนื้อทั้ง ๓ แลวจึงคิดวา เมื่อภัย
นี้เกิด คงจักเกิดแกพี่ชายของเรา จึงมายังสํานักของพญาเนื้อนั้น เห็นพระมหาสัตวติดบวงอยู.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเห็นจิตตมฤค จึงพูดวา พอนองชาย เธออยา
มายืนอยูที่นี่ สถานที่นี้นารังเกียจ เมื่อจะสงกลับไป จึงกลาวคาถาที่ ๑ ความวา
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ดูกอนนองจิตตกะ ฝูงเนื้อเหลานี้ กลัวความตาย
จึงพากันหนีกลับไป ถึงเธอก็จงไปเสียเถิด อยาหวง
พี่เลย เนื้อทั้งหลาย จักมีชีวิตอยูรวมกับเธอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอเต พญาเนื้อกลาวหมายถึงฝูงเนื้อที่
หนีลวงคลองจักษุของตนไปไกล. บทวา ปฏิยนฺติ แปลวา กลับไป อธิบายวา
แตกหนีไป. พระโพธิสัตวเรียกเนื้อนองชายวา " จิตตกะ ". บทวา ตยา สห
ความวา (พระโพธิสัตว) กลาววา จิตตกะ เธอจงเปนราชาแหงเนื้อเหลานั้น
ดํารงอยูในตําแหนงแทนพี่ เนื้อเหลานี้ จักอยูรวมกับเจาตอไป.
ตอจากนั้น เปนคาถาที่เนื้อทั้งสองสนทนาโตตอบกัน รวม ๓ คาถา
เปนลําดับกันดังตอไปนี้
พี่โรหนะ ฉันไมไป ถึงใครจักมาคราเอาหัวใจ
ของฉันไป ฉันก็จักไมทิ้งพี่ไป ฉันจักยอมสละชีวิตอยู
ในที่นี้.
ก็มารดาบิดาทั้งสองเรานั้น ทานตาบอดเมื่อไมมี
ผูนําจักตองตายแน เธอจงไปเถิดอยาหวงใยพี่เลย
เนื้อทั้งหลายจักมีชวี ิตอยูรวมกับเธอ.
พี่โรหนะ ฉันไมยอมไป ถึงใครจักมาคราเอา
ดวงใจของฉันไป ฉันจักไมทิ้งพี่ผูถูกมัดไป ฉันจัก
ยอมสละชีวิตไวในที่นี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โรหน ความวา จิตตมฤคเรียกพระมหาสัตวโดยชื่อวา " โรหนะ." บทวา อวกสฺสติ ความวา ใคร ๆ จะมาฉุด
คือคราเอาดวงใจไป หรือดวงใจถูกความโศกฉุดคราไป. บทวา เต หิ นูน
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ความวา มารดาบิดาของเราเหลานั้น เมื่อเราทั้งสองตองตายรวมกันอยูในที่นี้
จะขาดผูชวยเหลือนําทาง เมื่อไมมีใครปฏิบัติ ก็จักซูบผอมตายไป เพราะฉะนั้น
นองจิตตกะเจาจงไปเสียเถิด เนื้อทั้งหลายเหลานั้น จักไดมีชีวิตอยูรวมกับเจา.
บทวา อิธ เหสฺสามิ ความวา ฉันจักทิ้งชีวิตไวในสถานที่นี้ทีเดียว.
ครั้นจิตตมฤคกลาวดังนี้แลว ก็เดินไปยืนพิงแนบขางเบื้องขวาของพระโพธิสัตว ปลอบโยนใหดํารงกาย สบายใจ ฝายนางสุตตนามฤคี หนีไปไมเห็น
พี่ชายทั้งสองในระหวางฝูงเนื้อ คิดวา ภัยนี้จักเกิดแกพี่ชายทั้งสองของเรา จึง
หวนกลับมายังสํานักของเนื้อทั้งสองนั้น พระมหาสัตวเห็นนางสุตตนามฤคีกาลัง
เดินทางจึงกลาวคาถาที่ ๕ ความวา
เจาเปนผูขลาด จงหนีไปเสียเถิด พี่ติดอยูใน
หลักเหล็ก เธอจงไปเสียเถิด อยาหวงใยพี่เลย เนื้อ
ทั้งหลายจักมีชีวิตอยูกับเธอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภีรุ ความวา ขึ้นชื่อวามาตุคามยอมกลัว
แมดวยเหตุเพียงเล็กนอย ดวยเหตุนั้น พระโพธิสัตวจึงกลาวกะนองสาวอยางนี้.
บทวา กูเฏ ไดแก บวงที่เขาปกปดไว. บทวา อายเส ความวา ก็บวงนั้น
เขาวางซี่เหล็กไวภายในน้ํา แลวผูกหลักไมแกนดักแชไวในน้ํานั้น เพราะเหตุนั้น
พระมหาสัตวจึงกลาวอยางนี้. บทวา ตยา สห ความวา เนื้อทั้งแปดหมื่น
เหลานั้น จักมีชีวิตอยูรวมกับเจา.
เบื้องหนาแตนั้น มีคาถา ๓ คาถา ซึ่งเนื้อสองพี่นองโตตอบกันโดย
นัยกอนนั่นแหละ ดังนี้.
พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอา
หัวใจของฉันไป ฉันก็จักไมละทิ้งพี่ ฉันจักยอมทิ้ง
ชีวิตไวในที่นี้.
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ก็มารดาบิดาทั้งสองของเรานั้น ทานตาบอด
ขาดผูปรนนิบัตินําทาง จักตองตายแน เธอจงไปเถิด
อยาหวงใยพี่เลย เนือ้ ทั้งหลายจักมีชีวิตอยูกบั เธอ.
พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจ
ของฉันไป ฉันจะไมละทิ้งพี่ผูถูกมัด ฉันจักยอมทิ้ง
ชีวิตไวในที่นี้แหละ.
บรรดาบทเหลานั้น แมในบทวา เต หิ นูน นี้ พระโพธิสัตว
กลาวไวหมายถึง มารดาบิดาเทานั้น.
แมนางสุตตนามฤคีนั้น ครั้นปฏิเสธอยางนั้นแลว ไปยืนพิงขางเบื้อง
ซายของพระมหาสัตวผูพี่ชายปลอบใจอยู ฝายนายพรานเห็นเนื้อเหลานั้นหนีไป
และไดยินเสียงรองแหงเนื้อที่ติดบวง คิดวาพญาเนื้อคงจักติดบวง แลวนุง ผา
หยักรั้งมั่นคง ถือหอกสําหรับฆาเนื้อ วิ่งมาโดยเร็ว พระมหาสัตวเห็นนายพราน
กําลังวิ่งมาจึงกลาวคาถาที่ ๙ ความวา
วันนี้นายพรานคนใด จักฆาเราดวยลูกศรหรือ
หอก นายพรานคนนี้นั้น มีรปู รางรายกาจ ถืออาวุธ
เดินมาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลุททฺ รูโป แปลวา เหี้ยมโหดทารุณ.
บทวา สตฺติยามป ความวา นายพรานคนใดจักประหัตประหารฆาเราดวย
ลูกศรก็ดี ดวยหอกก็ดี นายพรานนั้นมีรูปรางเหี้ยมโหดทารุณ ถืออาวุธมา
เพราะเหตุนั้น เจาทั้งสองจงพากันหนีไป กอนทีเ่ ขายังมาไมถึง.
จิตตมฤคแมเห็นพรานนั้นแลวก็มิไดหนีไป สวนนางสุตตนามฤคี
ไมอาจดํารงอยูโดยภาวะของตนได มีความกลัวตอมรณภัย หนีไปหนอยหนึ่ง
แลวกลับคิดวา เราจักทิ้งพี่ชายทั้งสองคนหนีไปไหน จึงยอมสละชีวิตของตน
กล้ํากลืนความกลัวตาย ยอนกลับมาใหม ยืนอยูเคียงขางซายพี่ชายของตน.
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เมื่อจะประกาศความนั้น พระศาสดาจึงตรัสพระคาถาที่ ๑๐ ความวา
นางสุตตนามฤคีนั้น ถูกภัยบีบคั้นคุกคามหนี
ไปครูหนึ่ง แลวยอนกลับมาเผชิญหนามฤตยู ถึงจะมี
ขวัญออนก็ไดกระทํากรรมที่ทาํ ไดแสนยาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มรณายูปนิวตฺตถ แปลวา ยอน
กลับมาเพื่อเผชิญหนาความตาย.
ฝายนายพรานเห็นสัตวทั้ง ๓ ยืนเผชิญหนากันอยูก็เกิดเมตตาจิต มี
ความสําคัญประหนึ่งวา เปนพี่นองเกิดรวมทองเดียวกัน จึงคิดวา พญาเนื้อ
ติดบวงเรากอน แตเนื้อทั้งสองนี้ คิดอยูดวยหิริโอตตัปปะ สัตวทั้งสองนี้เปน
อะไรกันกับพญาเนื้อนี้หนอ ครั้นคิดดังนี้แลว เมือ่ จะถามเหตุนั้นจึงกลาวคาถา
ความวา
เนือ้ ทั้งสองนี้เปนอะไรกับทานหนอ พนไปแลว
ยังยอนกลับมาหาเครื่องผูกอีก ไมปรารถนาจะละทิ้ง
ทานไป แมเพราะเหตุแหงชีวิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กินฺนุ เตเม ตัดบทเปน กึ นุ เต อิเม
แปลวา เนื้อทั้งสองนี้เปนอะไรกับทานหนอ. บทวา อุปาสเร แปลวา ยัง
เขาไปใกล.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวจึงบอกแกนายพรานวา
ดูกอนนายพราน เนื้อทั้งสองนี้ เปนนองชาย
นองสาวของขาพเจา รวมทองมารดาเดียวกัน ไม
ปรารถนาละขาพเจาไป แมเพราะเหตุแหงชีวิต.
นายพรานไดฟงคําของพระโพธิสัตวแลว เปนผูมีจิตออนลงไปเปน
อันมาก. จิตตมฤคราชรูวานายพรานมีจิตออนแลว จึงกลาววา ดูกอนนายพราน
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ผูสหาย ทานอยาสําคัญพญาเนื้อนี้วา เปนเพียงเนื้อสามัญเทานั้น แทจริง
พญาเนื้อนี้ เปนราชาแหงเนื้อแปดหมื่น ถึงพรอมดวยศีลและมรรยาท มีจิต
ออนโยนในสรรพสัตว มีปญญามาก เลี้ยงดูมารดาบิดาผูชราตาบอด ถาหาก
ทานฆาเนื้อผูตั้งอยูในธรรมเห็นปานนี้ใหตายลง ชื่อวาฆาพวกเราใหตายถึง ๕
ชีวิต คือ มารดาบิดาของเรา ตัวเรา และนองสาวของเราทีเดียว แตเมื่อทาน
ใหชีวิตแกพี่ชายของเรา เปนอันไดชื่อวาใหชีวิตแกพวกเราแมทั้ง ๕ แลว
กลาวคาถาความวา
ขาแตนายพราน มารดาบิดาของเราเหลานั้น
ตาบอด หาผูปรนนิบัตินําทางไมได คงจักตองตาย
แนแท โปรดใหชีวติ แกพวกเราทั้ง ๕ เถิด โปรดปลอย
พี่ชายเสียเถิด.
นายพรานไดฟงธรรมกถาของจิตตมฤคแลว มีจิตเลื่อมใสแลวกลาววา
ทานอยากลัวเลย แลวกลาวคาถาเปนลําดับไปวา
ขาพเจาจะปลอยเนื้อผูเลี้ยงมารดาบิดาแนนอน
มารดาบิดาไดเห็นพญาเนื้อหลุดจากบวงแลว จงยินดี
เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โว เปนเพียงนิบาต. บทวา ทิสฺวา
ความวา เห็นพญาเนื้อหลุดแลวจากบวง.
ก็แลนายพรานครั้นกลาวอยางนี้แลวจึงคิดวา ยศที่พระราชาพระราชทานแลว จักชวยอะไรเราได ถาหากเราจักฆาพญาเนื้อนี้เสีย แผนดินนี้
จักแยกออกใหชองแกเรา หรือสายอสนีบาตจักฟาดลงบนกระหมอมของเรา
เราจักปลอยพญาเนื้อนั้น. เขาจึงเขาไปหาพระมหาสัตวเจา แลวกลาววา
ขาพเจาจักโยกหลักบวงใหลมลง แลวตัดเชือกหนังออกดังนี้แลว ประคอง
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พญาเนื้อใหนอนลงที่ชายน้ํา คอย ๆ แกบวงออกดวยมุทิตาจิต ทําเสนเอ็น
ใหประสานกับเสนเอ็น เนื้อใหประสานกับเนื้อ หนังใหประสานกับหนัง แลว
เอาน้ําลางเลือด ลูบคลําไปมาดวยมุทิตาจิต. ดวยอานุภาพแหงเมตตาจิตของ
นายพราน และดวยอานุภาพแหงบารมีที่พระมหาสัตวไดบําเพ็ญมา เอ็น หนัง
และเนื้อทั้งหมด ก็สมานติดสนิทดังเดิม. เทาก็ไดมีหนังและขนปกปดสนิทดี
ในอวัยวะที่มีแผลเกาไมปรากฏวา มีแผลติดอยูเลย. พระมหาสัตวถึงความสบาย
ปลอดภัยลุกขึ้นยืนแลว จิตตมฤคเห็นดังนั้นแลว เกิดความโสมนัสเมื่อจะทํา
อนุโมทนาตอนายพราน จึงกลาวคาถาความวา
ขาแตนายพราน ทานจงยินดีเพลิดเพลินกับ
พวกญาติทั้งปวง เหมือนขาพเจาเห็นพญาเนื้อที่หลุด
จากบวงแลว ชื่นชมยินดีในวันนี้ ฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเจาคิดวา นายพรานนี้เมื่อจะจับเรา จับโดย
งานอาชีพของตน หรือวาจับโดยการบังคับของผูอื่น จึงถามเหตุที่จับ. บุตร
นายพรานตอบวา ดูกอนพญาเนื้อ ขาพเจาจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับทานก็หามิได
แตพระอัครมเหสีของพระราชา ซึ่งมีพระนามวา พระนางเขมาราชเทวี มี
พระประสงคจะฟงธรรมกถาของทาน ทานจึงถูกขาพเจาจับโดยพระราชโองการ
เพื่อประโยชนแกพระเทวีนั้น. พระมหาสัตวกลาววา สหายเอย เมื่อเปนเชนนั้น
ทานปลอยเราเสีย ชื่อวาทําสิ่งที่ทําไดยากยิ่ง มาเถิด จงนําเราไปแสดงแก
บรมกษัตริยเถิด เราจักแสดงธรรมถวายพระนางเทวี. นายพรานกลาววา
ดูกอนพญาเนื้อ ธรรมดาพระราชาทั้งหลายมีพระเดชานุภาพรายกาจ ใครจักรู
วา จักมีอะไรเกิดขึ้น ขาพเจาไมยินดียศศักดิ์ที่ทรงพระราชทานดอก เชิญ
ทานไปตามสบายของทานเถิด. พระมหาสัตวคิดวา พรานนี้เมื่อปลอยเราไป
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ชื่อวาทํากิจที่ทําไดยากอยางยิ่ง เราจักทําอุบายใหพรานนั้นไดรับยศศักดิ์ แลว
จึงกลาววา ดูกอนสหาย ทานจงเอามือลูบหลังเรากอนเถิด. นายพรานจึงเอา
มือลูบหลังพญาเนื้อ มือของเขาก็เต็มไปดวยขนมีสีเหมือนทองคํา. เขาจึงถามวา
ดูกอนพญาเนื้อ ขาพเจาจักทําอยางไรกับขนเหลานี้ พญาเนื้อจึงบอกวา
ดูกอนสหาย ทานจงเอาขนเหลานั้นไปถวายแดพระราชา และพระราชเทวี ทูลวา
นี้เปนขนของสุวรรณมฤคนั้น ดังนี้ ตั้งอยูในฐานะตัวแทนของเรา แสดง
ธรรมถวายพระบรมราชเทวี ดวยคาถาเหลานี้ การแพพระครรภของพระนาง
ก็จักสงบ เพราะทรงสดับธรรมกถานั้นแล ดังนี้แลว ใหนายพรานเรียน
ราชธรรมคาถา ๑๐ คาถา มีอาทิวา ธมฺมฺจร มหาราช ซึ่งแปลวา ขาแต
มหาราชเจา พระราชาพึงประพฤติธรรมดังนี้แลวใหเบญจศีล กลาวสอนดวย
ความไมประมาทแลวสงไป.
บุตรของนายพราน ยกยองพระมหาสัตวไวในตําแหนงอาจารย กระทํา
ประทักษิณสามครั้ง แลวไหวในฐานะสี่ เอาใบบัวหอขนทองทั้งหลายแลวลา
หลีกไป. เนือ้ ทั้งสามตามไปสงนายพรานหนอยหนึ่ง แลวเอาปากคาบอาหาร
และน้ํา พากันกลับไปยังสํานักของมารดาบิดา. มารดาบิดาทั้งสองเมื่อจะถามวา
โรหนะลูกรัก ไดยินวา เจาติดบวง แลวพนมาไดอยางไร จึงกลาวคาถา
ความวา
ลูกรัก เมื่อชีวติ เขาไปใกลความตายแลว เจา
หลุดมาไดอยางไร ไฉนนายพรานจึงปลอยจากบวง
เหล็กมาเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปนีตสฺมิ ความวา เมื่อชีวิตสถิตอยู
เฉพาะหนามฤตยู เจารอดตายมาไดอยางไร.
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พระโพธิสัตวฟงคํานั้นแลว กลาวคาถา ๓ คาถา ความวา
นองจิตตกะกลาววาจาไพเราะหู เปนที่จับใจ
ดื่มด่ําในหฤทัย ชวยใหขาพเจาหลุดมาได ดวยวาจา
สุภาษิต นองสุตตนาไดกลาววาจาไพเราะหู จับใจ
ดื่มด่ําในหฤทัย ชวยขาพเจาใหหลุดมาไดดวยวาจา
สุภาษิต นายพรานไดฟงวาจาไพเราะหู เปนที่จับใจ
ดื่มด่ําในหฤทัย แลวปลอยขาพเจา เพราะฟงวาจา
สุภาษิตของนองทั้งสองนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภณ แปลวา กลาวอยู. บทวา หทยงฺค
แปลวา ดื่มด่ําในหฤทัย. บทวา ภณ ในคาถาที่ ๒ เทากับ ภณมานา แปลวา
เมื่อนองนางสุตตนากลาวอยู. บทวา สุตฺวา ความวา นายพรานนั้นฟงวาจา
ของเนื้อทั้งสองเหลานั้นแลว.
ลําดับนั้น เมื่อมารดาบิดาพระโพธิสัตวจะอนุโมทนา จึงกลาววา
ก็เราทั้งหลายเห็นลูกโรหนะมาแลว พากันชื่นชม
ยินดี ฉันใด ขอนายพรานพรอมดวยลูกเมีย จงชื่นชม
ยินดี ฉันนั้นเถิด.
ฝายนายพรานออกจากปาแลวไปสูราชตระกูล ถวายบังคมพระราชา
แลวยืน ณ ทีส่ มควรสวนขางหนึ่ง. พระราชาเห็นเขาแลวตรัสพระคาถาวา
แนะนายพราน เจาไดบอกไววา จะนําเนื้อหรือ
หนังเนือ้ มามิใชหรือ เออก็เหตุอะไรเลา เจาจึงไมนํา
เอาเนื้อหรือหนังเนือ้ มา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิคจมฺมานิ ไดแก เนื้อหรือหนัง. บทวา
อาหรึ แปลวา จักนํามา. ทานกลาวคําอธิบายไววา ดูกอนพอพรานผูเจริญ
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เจาไดกลาวไวอยางนี้มิใชหรือวา เมื่อไมสามารถจะนําเนื้อมา ก็จะนําหนังมา
หรือเมื่อไมสามารถจะนําหนังมา ก็จักนําขนมา ดวยเหตุไร เจาจึงมิไดนําเนื้อ
หรือหนังของมันมาเลย.
นายพรานไดฟงพระดํารัสแลวกลาวคาถา ความวา
เนือ้ นั้นไดมาติดบวงเหล็กถึงมือแลว แตมีเนื้อ
สองตัวไมไดติดบวง มายืนอยูใกลเนื้อตัวนั้น ขาพระองคไดเกิดความสังเวชใจ
ความอัศจรรยใจ
ขนพองสยองเกลาวา ถาเราฆาเนื้อตัวนี้ เราจักตอง
ละทิ้งชีวิต ในสถานที่นี้แหละในวันนี้ทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาคม ความวา ขาแตมหาราชเจา ก็
เนื้อนั้นมาสูเงื้อมมือ ทั้งมาสูบวงที่ขาพระพุทธเจาดักไวดวย ไดติดอยูในบวง
นั้น. บทวา ตฺจ มุตฺตา อุปาสเร ความวา แตวาเนื้อสองตัวพนบวง
ไปแลว คือไมไดเขามาติดบวงเลย ไดเขามายืนพิงเนื้อนั้นปลอบใจอยู. บทวา
อพฺภูโต แปลวา ไมเคยเปนมากอนเลย. บทวา อิมฺจาห ตัดบทเปน
อิม อห แปลวา ก็ขาพระองคนั้น. อธิบายวา เมื่อเปนเชนนั้น ขาพระองค
ผูมีความสังเวชสลดใจ ไดมีความปริวิตกนี้วา ถาเราจักฆาเนื้อนี้เสีย เราจัก
ตองละทิ้งชีวิตในสถานที่นี้แหละในวันนี้ทีเดียว.
พระราชาสดับคํานั้นแลว ตรัสวา
ดูกอนนายพราน เนื้อนั้นเปนเชนไร เปนเนื้อ
มีกรรมอยางไร มีสีสรรอยางไร มีศีลอยางไร ทาน
จึงไดสรรเสริญเนื้อเหลานั้นนัก.
พระราชาตรัสถามเชนนี้บอย ๆ ดวยสามารถทรงพิศวงพระทัย.
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นายพรานไดฟงพระดํารัสนั้นแลว กลาวคาถาความวา
เนือ้ เหลานั้นมีเขาขาว ขนสะอาด หนังเปรียบ
ดวยทองคํา เทาแดง ตาสุกสะกาว เปนที่นารื่นรมยใจ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอทาตสิงฺคา ความวา เนื้อเหลานั้น
มีเขาเชนเดียวกับพวงเงิน. บทวา สุจพิ าลา ความวา ประกอบดวยขนออน
สะอาดเชนกับขนจามรี. บทวา โลหิตกา ความวา เชนเดียวกับปลาโลมา
และปลาวาฬแดง. บทวา ปาทา ไดแก ปลายกีบเทา. บทวา อฺชิตกฺขา
ความวา ประกอบดวยนัยนตามีประสาททั้ง ๕ หมดจด เหมือนไลทาไว.
เมื่อนายพรานกราบทูลอยูอยางนี้แล ไดวางโลมชาติทั้งหลายมีสี
เหมือนทองของพระโพธิสัตว ไวในพระหัตถของพระราชา เมื่อจะประกาศสีกาย
แหงเนื้อเหลานั้น จึงกลาวคาถา ความวา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ เนื้อเหลานั้นเปน
เชนนี้ เปนเนื้อมีธรรมเชนนี้ เปนเนื้อเลี้ยงมารดาบิดา
ขาพระพุทธเจา จึงมิไดนําเนื้อเหลานั้นมาถวาย
พระองค พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาตาเปติภรา ความวา เนื้อเหลานั้น
ชวยกันเลี้ยงมารดาบิดาแกชราตาบอด จึงชื่อวาตั้งอยูในธรรมเชนนี้. บทวา
น เต โส อภิหารยุ ความวา พญาเนื้อนั้น ใคร ๆ ไมอาจจะนํามาเพื่อ
เปนเครื่องบรรณาการแกพระองคได. ปาฐะวา อภิหารยึ ดังนี้ก็มี. ความก็วา
ขาพระพุทธเจาหาไดนําพญาเนื้อนั้นมาถวาย เพื่อเปนบรรณาการแกพระองค
ไม คือมิไดนํามาเลย.
นายพรานกลาวพรรณนาคุณความดี ของพระโพธิสัตวจิตตมฤค
และนางมฤคีโปติกาชื่อสุตตนา ดวยประการฉะนี้แลว กราบทูลวา ขาแต
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มหาราชเจา ขาพระพุทธเจาอันพญาเนื้อนั้นใหขนของตนมาแลว ใหศึกษา
บทธรรมสั่งบังคับวา ทานพึงตั้งอยูในฐานะเปนตัวแทนของเรา แสดงธรรม
ถวายพระราชเทวี ดวยคาถาราชธรรมจรรยา ๑๐ ประการเถิด.
พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว ตรัสสั่งใหนายพรานนั่งเหนือราชบัลลังก
อันขจิตดวยรัตนะ ๗ ประการ พระองคเองกับพระบรมราชเทวี ประทับนั่ง
บนพระราชอาสนที่ต่ํา ณ ที่อันควรสวนขางหนึ่ง ทรงประคองอัญชลี เชื้อ
เชิญนายพราน.
เมื่อนายพรานนั้นจะแสดงธรรมถวาย จึงทูลวา
ขาแตบรมขัตติยมหารา ขอพระองคจงทรง
ประพฤติใหเปนธรรม ในพระราชมารดาบิดา ขาแต
องคราชันย พระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว
จักไดไปสูสวรรค.
ขาแตบรมขัตติยมหาราช ขอพระองคจงทรง
ประพฤติใหเปนธรรม ในพระราชบุตร และพระราช
ชายาทั้งหลาย ขาแตองคราชันย พระองคประพฤติ
ธรรมในโลกนี้แลว จักไดไปสูสวรรค.
ขาแตบรมขัตติยมหาราช ขอพระองคจงทรง
ประพฤติใหเปนธรรม ในมิตรและอํามาตยทั้งหลาย
ขาแตองคราชันย
พระองคประพฤติธรรมในโลกนี้
แลว จักไดไปสูสวรรค.
ขาแตบรมขัตติยมหาราช ขอพระองคจงทรง
ประพฤติใหเปนธรรมในพาหนะ
และพลทั้งหลาย
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ขาแตองคราชันย พระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้
แลว จักไดไปสูสวรรค.
ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ใหเปนธรรมในบานและนิคมทั้งหลาย ขาแตองค
ราชันย
พระองคทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว
จักไดไปสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม ในแวนแควนและชนบททั้งหลาย 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
ธรรมในโลกนี้แลว จักไดไปสูสวรรค.
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ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม พระอินทร เทพยเจาทั้งหลายพรอมทั้งพระพรหม ไดเสวยทิพยสมบัติ เพราะธรรมอันประพฤติ
ดีแลว ขาแตองคราชันย ขอพระองคอยาไดทรง
ประมาทธรรม ธรรมเหลานั้นเปนวัตตบทในทศราช
ธรรมนั่นเอง ขอนี้แล เปนอนุสาสนีที่พร่ําสอนกันมา
กัลยาณชนมาซองเสพผูมีปญญา พระองคทรงประพฤติ
อยางนี้แลว จะไดไปสูไตรทิพยสถาน ดวยประการ
ฉะนี้.
บุตรนายพรานแสดงธรรมดวยพุทธลีลา โดยนิยามอันพระมหาสัตว
ทรงแสดงแลวนั่นเอง เหมือนเทวดาผูวิเศษยังแมน้ําในอากาศ ใหตกลงมา
ฉะนั้น ดวยประการฉะนี้. มหาชนยังสาธุการใหเปนไปนับเปนพัน ความแพ
พระครรภของพระบรมราชเทวีก็ระงับไป เพราะทรงสดับธรรมกถานั่นเอง.
พระราชาทรงดีพระทัย เมื่อจะทรงปูนบําเหน็จชุบเลี้ยงบุตรนายพราน ดวย
ยศใหญ ไดตรัสพระคาถา ๓ คาถาความวา
ดูกอนนายพราน เราใหทองคํา ๑๐๐ แทง
กุณฑลแกวมณีอันมีคามาก เตียงสี่เหลี่ยมมีสีคลาย
ดอกสามหาว และภรรยาผูทัดเทียมกันสองคน กับ
โค ๑๐๐ ตัวแกทาน เราจักปกครองราชสมบัติโดยธรรม
ทานเปนผูมีอุปการะแกเรามา ดูกอนนายพราน ทาน
จงเลี้ยงดูบุตรและภรรยาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม
การใหกูหนี้ และดวยการประพฤติเลี้ยงชีพโดยสัมมา
อาชีวะเถิด อยาไดกระทําบาปอีกเลย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ถูล ความวา เราจักใหเครื่องประดับ
คือมณีและแกวกุณฑลมีคามาก แกทาน. บทวา จตุรสฺส ไดแก บัลลังกสูง
สี่เหลี่ยม อธิบายวา มีดานศีรษะสูงสี่เหลี่ยม. บทวา อุมมฺ ารปุปฺผ สิรินฺนิภ
ไดแก บัลลังกที่สําเร็จดวยไมแกนสีดํา ประกอบดวยโอภาส มีรัศมีเชนเดียว
กับดอกสามหาว เพราะลาดดวยเครื่องลาดสีเขียว. บทวา สาทิสิโย ความวา
ทัดเทียมกันดวยรูปสมบัติ และโภคสมบัติ. บทวา อุสภฺจ คว สต ความวา
และเราจะใหโคฝูงรอยตัว มีโคผูเปนหัวหนาแกทาน.
บทวา กาเรสฺส ความวา เราจะไมยังทศพิธราชธรรมใหกําเริบ
จักเสวยราชสมบัติโดยธรรมเทานั้น. บทวา พหุกาโร เมสิ ความวา
แมทานก็ชื่อวาเปนผูมีอุปการะแกเรามากเพราะเปนผูตั้งอยูในฐานะเปนตัวแทน
แหงพญาเนื้อตัวมีสีเหมือนทอง แลวแสดงธรรมแกเรา เราเปนผูอันทานให
ประดิษฐานอยูในเบญจศีล โดยนิยามดังพญาเนื้อกลาวแลวนั่นแล.
บทวา กสิวณิชฺชา ความวา ดูกอนนายพรานผูสหาย เรามิไดเห็น
พญาเนื้อ ฟงแตถอยคําของพญาเนื้อเทานั้น ยังตั้งอยูในเบญจศีลได แมทาน
ก็จงเปนคนมีศีลตั้งแตบัดนี้ไป จงกระทํากสิกรรม และพาณิชยกรรม และ
อิณทานกรรมอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา อฺุฉาจริยา 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
เปนที่ไปในเบื้องหนา. ฝายพระราชาทรงดํารงอยูในโอวาทของพระมหาสัตวเจา
แลวทรงบําเพ็ญทางแหงสวรรคใหเต็มบริบูรณ โอวาทของพระมหาสัตวนั้น
ก็ดําเนินติดตอมาเปนเวลาพันป.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลวตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมในชาติกอน พระอานนทก็ไดสละชีวิต เพื่อประโยชน
แกเรา ดวยประการอยางนี้เหมือนกัน แลวทรงประชุมชาดกวา นายพราน
ในครั้งนั้นไดมาเปนพระฉันนะในบัดนี้ พระราชาไดมาเปนพระสารีบุตร
พระเทวี ไดมาเปนเขมาภิกษุณี มารดาบิดาไดมาเปนตระกูลมหาราช
สุตตนามฤคีไดมาเปนอุบลวรรณาเถรี จิตตมฤคไดมาเปนพระอานนท
เนื้อแปดหมื่นไดมาเปนหมูสากิยราช สวนพญาเนื้อไดมาเปนเราตถาคตแล.
จบอรรถกถาโรหนมิคชาดก
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๖. หังสชาดก
วาดวยหงสสุมุขะผูภักดี
[๒๑๒๔] ฝูงหงสเหลานั้น มีผิวกายอราม งาม
เรืองรองดังทองคํา ถูกภัยคุกคามแลว มีตัวงอบินหนี
ไป ดูกอ นสุมุขะ ทานจงหลบหลีกไปตามใจปรารถนา
เถิด.
หมูญาติทั้งหลายละทิ้งเราผูติดบวงไวผูเดียว ไม
หวงใย พากันบินหนีไป ทานผูเดียว จะมัวหวงอยู
ทําไม.
ดูกอนสุมุขะผูป ระเสริฐ จะมัวพะวงอยูทําไม
ทานควรบินหนีเอาตัวรอด เพราะความเปนสหายใน
เราผูติดบวงไมมี ทานหลบหลีกไปเสียเถิด อยายังความ
เพียรใหเสื่อมเสีย เพราะความไมมีทุกขเลย จงรีบบิน
หนีไปตามใจปรารถนาเถิด.
[๒๑๒๕] ขาแตทาวธตรฐมหาราช ถึงพระองค
จะถูกทุกขภัยครอบงํา ขาพระพุทธเจาก็จกั ไมละทิ้ง
พระองคไป จักเปนหรือตายขาพระพุทธเจาก็จักอยู
รวมกับพระองค.
[๒๑๒๖] ดูกอนสุมุขเสนาบดี ทานกลาวคําใด
คํานั้น เปนคําดีงามของพระอริยเจา อนึ่ง เราเมื่อจะ
ทดลองทานดู จึงพูดวาจงหลบไปเสีย.
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[๒๑๒๗] ขาแตพระองคผูประเสริฐ สูงสุดกวา
หงสทงั้ หลาย วิสัยปกษีทิชากร สัญจรไปในอากาศ
ยอมบินไปสูทาง โดยที่มิใชทางได พระองคไมทรงทราบบวงแตที่ไกลดอกหรือ.
[๒๑๒๘] คราวใดจะมีความเสื่อม คราวนั้นเมื่อ
ถึงคราวจะสิ้นชีพ สัตวแมจะติดบวงติดขายก็ยอมไม
รูสึก.
[๒๑๒๙] ฝูงหงสเหลานั้นมีกายอราม งามเรือง
รอง ดังทองคํา ถูกภัยคุกคามแลว มีตัวงอ พากันบิน
หนีไป ทานเทานั้น ที่มัวพะวงอยู.
หงสเหลานั้นกินและดื่มแลว ก็พากันบินหนีไป
มิไดมคี วามหวงใย บินไปสิ้น ก็ตัวทานผูเดียวเทานั้น
เฝาพะวักพะวน.
หงสตัวนี้ เปนอะไรกับทานหนอ ทานพนแลว
จากบวง ทําไมจึงมาเปนหวงหงสผูติดบวงอยูเลา หงส
ทั้งหลายตางพากันทอดทิ้งไป ไยเลาทานผูเดียว จึง
มัวพะวงอยู.
[๒๑๓๐] หงสตัวนั้น เปนราชาของเรา เปนมิตร
สหายเสมอดวยชีวิตของเรา เราจักไมทอดทิ้งทานไป
จนตราบเทาวันตาย.
[๒๑๓๑] ทานปรารถนาจะสละชีวิต เพราะเหตุ
แหงสหาย เราก็จกั ปลอยสหายของทานไป ขอพญา
หงสจงไปตามความประสงคของทานเถิด.
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[๒๑๓๒] ดูกอนนายพราน วันนีข้ าพเจาไดเห็น
พญาหงสผูเปนใหญ ในหมูทชิ าชาติพนจากบวงแลว
ยอมชืน่ ชมยินดี ฉันใด ขอทานพรอมกับหมูญ
 าติทั้งปวง
จงชื่นชมยินดี ฉันนั้นเถิด.
[๒๑๓๓] (พญาหงสทูลวา) พระองคผูทรงพระเจริญทรงเกษมสําราญดีหรือ โรคพยาธิมิไดเบียดเบียน
พระองคหรือ รัฐสีมาอาณาจักรของพระองคนี้ สมบูรณ
ดีหรือ พระองคทรงปกครองประชาราษฎร โดยธรรม
หรือ.
[๒๑๓๔] (พระราชาตรัสตอบวา) ดูกอนพญาหงส เราเกษมสําราญดี ทั้งโรคพยาธิก็มิไดเบียดเบียน
รัฐสีมาอาณาจักรของเรานี้ ก็สมบูรณดี เราปกครอง
ราษฎรโดยธรรม.
[๒๑๓๕] (พญาหงสทูลวา) โทษผิดบางประการ
ในหมูอ ํามาตยราชเสวกทั้งหลายของพระองค ไมมีอยู
หรือ หมูศัตรูหา งไกลจากพระองคเหมือนเงาที่ไมเจริญดานทิศทักษิณอยูหรือ.
[๒๑๓๖] (พระราชาตรัสตอบวา) โทษผิดบาง
ประการในหมูอํามาตยราชเสวกทั้งหลายของเรา แม
นอยหนึ่งไมมีเลย อนึ่ง หมูศัตรูหางไกลจากเรา
เหมือนเงายอมไมเจริญทางดานทิศทักษิณ ฉะนั้น.
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[๒๑๓๗] (พญาหงสทูลวา) พระมเหสีของพระองค มิไดทรงประพฤติลวงละเมิดพระทัย ทรงเชื่อฟง
ทรงปราศรัยนารัก พรักพรอมไปดวยบุตรสมบัติ รูป
สมบัติ และยศสมบัติ ยังเปนที่โปรดปรานของพระองคอยูหรือประการใด.
[๒๑๓๘] (พระราชาตรัสตอบวา) พระมเหสี
ของเราเปนเชนนั้น ทรงเชื่อฟง มิไดคิดนอกใจ
ทรงปราศัยนารัก พรักพรอมไปดวยบุตรสมบัติ รูป
สมบัติ และยศสมบัติ เปนที่โปรดปรานของเราอยู.
[๒๑๓๙] (พญาหงสทูลวา) พระราชโอรสของ
พระองคมีจํานวนมาก ทรงอุบัตมิ าเปนศรีสวัสดิ์ ใน
รัฐสีมาอันเจริญ ทรงสมบูรณดว ยปรีชา เฉลียวฉลาด
ตางพากันบันเทิงรื่นเริงพระทัย แตที่นั้นๆอยูแลหรือ.
[๒๑๔๐] (พระราชาตรัสตอบวา) ดูกอนพญาหงสธตรฐ เราชื่อวา มีบุตรมากถึง ๑๐๑ องค
ขอทานไดโปรดชี้แจงกิจที่ควรแกบุตรเหลานัน้ ดวยเถิด
เธอเหลานั้น จะไมดูหมิ่นโอวาทคําสอนของทานเลย.
[๒๑๔๑] แมถาวา กุลบุตรเปนผูเขาถึงชาติกําเนิด หรือวินัย แตกระทําความเพียรในภายหลัง เมื่อ
ธุรกิจเกิดขึ้น ยอมตองจมอยูในหวงอันตราย.
ชองทางรั่วไหลแหงโภคสมบัติเปนตน ก็จะเกิด
ขึ้นอยางใหญหลวง กับกุลบุตรผูมีปญญาออนงอนแงน
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นั้น กุลบุตรนั้นยอมเห็นไดแตรูปที่หยาบ ๆ เหมือน
ความมืดในราตรีฉะนั้น.
กุลบุตรผูประกอบความเพียรในสิ่งอันไมเปน
สาระ วาเปนสาระ ยอมไมประสบความรูเลยทีเดียว
ยอมจะจมลงในหวงอันตรายอยางเดียว เหมือนกวางวิ่ง
โลดโผนไปในซอกผาตกจมเหวลงไปในระหวางทาง
ฉะนั้น.
ถึงหากวานรชนจะเปนผูมีชาติเลวทราม แตเปน
ผูมีความขยันหมั่นเพียร มีปญญาประกอบดวยอาจาระ
และศีล ยอมรุงเรืองสุกใส เหมือนกองไฟในยาม
ราตรีฉะนั้น.
ขอพระองคทรงทําขอนั้นนั่นแลใหเปนขอเปรียบ
เทียบ แลวจงใหพระโอรสดํารงอยูในวิชา กุลบุตรผูมี
ปญญายอมงอกงามขึ้น ดังพืชในนางอกงามขึ้น เพราะ
น้ําฝนฉะนั้น.
จบหังสาชาดกที่ ๖
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อรรถกถาหังสชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
การสละชีวิตของพระอานนทเถระนั่นแล ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตน
วา เอเต หสา ปกฺกมนฺติ ดังนี้.
ความพิสดารวา แมในครั้งนั้น เมื่อภิกษุทั้งหลายกลาวสรรเสริญคุณ
ของพระอานนทเถระอยู ณ โรงธรรมสภา พระบรมศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ใชแตในบัดนี้เทานั้น
ก็หามิได แมในชาติปางกอน อานนทก็เคยสละชีวิตเพื่อประโยชนแกเรา
เหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทานมาแสดง ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล มีพระราชาทรงพระนามวา พหุปุตตกะ เสวยราชสมบัติ
อยูในพระนครพาราณสี. พระนางเทวีทรงพระนามวา เขมา ไดเปนพระอัครมเหสีของพระองค. กาลครั้งนั้น พระโพธิสัตวเจาบังเกิดในกําเนิดพญา
หงสทอง มีหงสเกาหมื่นเปนบริวาร อาศัยอยู ณ จิตตกูฏบรรพ. แมใน
คราวนั้น พระบรมราชเทวีก็ทรงพระสุบินนิมิต โดยนัยที่กลาวมาแลวนั่นเอง
จึงกราบทูลการที่จะทรงสดับธรรมเทศนาของพญาหงสทอง และความแพ
พระครรภแกพระราชา. แมพระราชาก็ตรัสถามเสวกามาตยวา ชื่อวาหงสทองมี
อยูที่ไหน ก็แลครั้นทรงสดับวา อยูทจี่ ิตตกูฏบรรพ จึงมีพระบรมราชโองการ
ใหขุดสระขึ้น ขนานนามวา เขมาโบกขรณี แลว เพาะพันธุธัญชาติ สําหรับ
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เปนอาหารแหงสุวรรณหงสมีประการตางๆ ใหประกาศโฆษณาพระราชทานอภัย
แกฝูงหงสทั้งหลาย ในมุมสระทั้ง ๔ แลว แตงบุตรนายพรานคนหนึ่งไวใหคอย
จับหงสทั้งหลาย. ก็แลอาการที่พระเจาพหุปุตตกะทรงแตงตั้งนายพรานไวดัก
หงสก็ดี สภาวะที่นายพรานคอยตอนหงสใหลงสระนั้นก็ดี อาการที่กําหนดดัก
บวงไวในเวลาที่พญาหงสทองมา แลวกราบทูลใหพระราชาทรงทราบก็ดี อาการ
ที่กําหนดพระมหาสัตวติดบวงก็ดี กิรยิ าที่สุมุขหงสเสนาบดี ไมเห็นมหาสัตวมา
ในฝูงหงสทั้ง ๓ เหลานั้นแลวยอนกลับไปดูก็ดี ขอความทั้งปวงนี้ จักมีแจง
ในมหาหังสชาดก แมในชาดกนี้ พระมหาสัตวเจาครั้นติดบวงคันแรว จึงทอด
ตัวลงกับหลักบวงนั่นเอง ชูคอแลดูทางที่หมูหงสบินไป ไดเห็นสุมุขหงสเสนาบดี
บินกลับมา จึงดําริวา ในเวลาที่สุมุขหงสมาถึงแลว เราจักลองใจดู เมื่อ
สุมุขหงสเสนาบดีมาถึงแลว จึงกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา
ฝูงหงสเหลานั้น มีผิวกายอรามงามเรืองรอง
ดังทองคํา ถูกภัยคุกคามแลว มีตวั งอบินหนีไป ดูกอน
สุมขุ ะ ทานจงหลบหลีกไปตามใจปรารถนาเถิด.
หมูญาติทั้งหลายละทิ้งเราผูติดบวงไวผูเดียว ไม
หวงใย พากันบินหนีไป ทานผูเ ดียว จะมัวหวงอยู
ทําไม.
ดูกอนสุมุขะ ผูประเสริฐ จะมัวพะวงอยูทําไม
ทานควรบินหนีเอาตัวรอด เพราะความเปนสหายใน
เราผูติดบวงไมมี ทานหลบหลีกไปเสียเถิด อยายัง
ความเพียรใหเสื่อมเสีย เพราะความไมมีทกุ ขเลย จง
รีบบินหนีไปตามใจปรารถนาเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภยเมริตา ความวา อันภัยเผชิญหนา
คือถูกภัยคุกคาม และหวั่นไหวเพราะภัย.
พระมหาสัตวเรียกฝูงหงสนั้นแหละ แมดว ยคําทั้งสองวา หริตฺตจ
เหมวณฺณ. ดวยบทวา กาม นี้ พระมหาสัตวกลาวหมายความวา ดูกอน
สุนทรมุขเสนาบดี ผูมีผิวงามดังทองคํา ทานจงหลบหลีกเอาตัวรอดไปเถิด
ประโยชนอะไรดวยการหวนยอนกลับมาในที่นี้. บทวา โอหาย ความวา
ละทิ้งเราไวผูเดียวไมเหลียวแล บินหนีไป. บทวา อนเปกฺขมานา ความวา
หมูญาติของเราแมเหลานั้น ไมสนใจเหลียวแลดูเราเลย บินหนีไป บทวา
ปเตว แปลวา โดดหนีไปทีเดียว. บทวา มา อนีฆาย ความวา ทาน
ไปจากที่นี่แลว อยาละเลยความเพียรเสีย เพราะเหตุที่ทานไดเปนผูนิราศ
ปราศจากทุกข อันจะพึงถึงนี้เลย.
ลําดับนั้น หงสสุมุขเสนาบดี จับอยูที่หลังเปลือกตม กลาวคาถา
ความวา
ขาแตทาวธตรฐมหาราช ถึงพระองคจะถูก
ทุกขภยั ครอบงํา ขาพระพุทธเจาก็จักไมละทิ้งพระองค
ไป จักเปนหรือตาย ขาพระพุทธเจา ก็จักอยูรวมกับ
พระองค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกขฺ ปเรโต ความวา ขาแตมหาราชเจา
ถึงแมพระองคจะมีมรณทุกขคุกคามอยูเฉพาะหนา ขาพระพุทธเจาจะไมละทิ้ง
พระองคไปเสียแมดวยเหตุเพียงเทานี้เทานั้น. เมื่อหงสสุขุมเสนาบดี เปลง
สีหนาทอยางนี้แลว ทาวธตรฐมหาราช กลาวคาถาความวา
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ดูกอนสุมุขเสนาบดี ทานกลาวคําใด คํานั้น
เปนคําดีงามของพระอริยเจา อนึ่ง เราเมื่อจะทดลอง
ทานดู จึงพูดวา จงหลบไปเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตทริยสฺส ความวา ทานกลาวคําใดวา
จะไมทิ้งเราไป คํานั้นเปนคาดี อุดมสมเปนคําของพระอริยเจา ผูถึงพรอม
ดวยอาจาระ. บทวา ปตฺเต ต ความวา อนึ่ง เราไดกลาวอยางนี้ ใชวามีความ
ประสงคจะละทิ้งทานก็หามิได ที่แทตองการจะทดลองใจทาน จึงไดแกลงพูด
คําวา ไปเสียเถิด อธิบายวา ไดกลาวคําวา ทานจงบินไปเสีย.
เมื่อหงสทั้งสองเหลานั้น กําลังสนทนากันอยูนั่นเอง บุตรของนาย
พรานถือไมวิ่งมาโดยเร็ว. สุมุขเสนาบดี จึงพูดปลอบใจทาวธตรฐมหาราช
พลางผินหนาไปหานายพราน บินไปทําความเคารพ แลวกลาวสรรเสริญคุณ
ของพญาหงส. ทันใดนัน้ เอง บุตรนายพรานไดมีจิตออนลง หงสสุมุขเสนาบดี
รูวา บุตรนายพรานมีจิตออนลงแลว จึงบินกลับไปยืนปลอบใจพญาหงสอยู.
ฝายบุตรนายพราน เขาไปหาพญาหงส แลวกลาวคาถาที่ ๖ ความวา
ขาแตพระองคผูประเสริฐสูงสุดกวาหงสทั้งหลาย
วิสัยปกษีทิชากร สัญจรไปในอากาศ ยอมบินไปสูทาง
โดยที่มิใชทางได พระองคไมทรงทราบบวงแตที่ไกล
ดอกหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปเทน ปท ความวา ดูกอนมหาราช
ทิชาชาติ สัญจรไปในอากาศเชนทาน ยอมนําทางในอากาศ อันมิใชทาง
บินไปได. บทวา น พุชฌ
ฺ ิ ความวา บุตรนายพรานถามวา ทานมีสภาพ
เห็นปานนี้ ไยจึงไมเฉลียวใจ คือไมรูวามีบวงนี้แตที่ไกลเลา.
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พระมหาสัตวตอบวา.
คราวใดจะมีความเสื่อม คราวนั้นเมื่อถึงคราวจะ
สิ้นชีพ สัตวแมจะติดบวงติดขาย ก็ยอมไมรูสึก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา ปราภโว ความวา ดูกอนนายพราน
ผูสหาย ความเสื่อมคือความไมเจริญ ไดแกความพินาศ จะมีในกาลใด กาลนั้น
เมื่อถึงคราวสิ้นชีวิต แมสัตวจะติดขาย ติดบวง ก็ยอมจะรูไมได.
นายพรานชื่นชมยินดีถอยคําของพญาหงส เมื่อจะสนทนากับหงส
สุมุขเสนาบดี จึงกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา
ฝูงหงสเหลานั้น มีกายอรามงามเรืองรองดัง
ทองคํา ถูกภัยคุกคามแลว มีตัวงอพากันบินหนีไป
ทานเทานั้นมัวพะวงอยู.
หงสเหลานั้นกินและดื่มแลว ก็พากันบินหนีไป
มิไดมคี วามหวงใยบินไปสิ้น ก็ตัวทานผูเดียวเทานั้น
เฝาพะวักพะวน.
หงสตัวนี้เปนอะไรกับทานหนอ ทานพนแลว
จากบวง ทําไมจึงมาเปนหวงหงสผูติดบวงอยูเลา หงส
ทั้งหลายตางพากันทอดทิ้งไป ไยเลาทานผูเดียว จึง
มัวพะวงอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตฺวฺเจน ความวา นายพรานถามวา
ไยทานจึงมัวพะวงอยูกับพญาหงส. บทวา อุปาสสิ แปลวา ยังจะเขาไปใกล.
หงสสุมุขเสนาบดีกลาววา
หงสตัวนั้นเปนราชาของเรา เปนมิตรสหาย
เสมอดวยชีวิตของเรา เราจักไมทอดทิ้งทานไป จน
ตราบเทาวันตาย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาว กาลสฺส ปริยาย ความวา
ดูกอนบุตรนายพราน เราจักไมทอดทิ้งพญาหงสนั้นเลย จนกวาจะถึงที่สุด
กาลสิ้นชีวิต.
นายพรานไดฟงดังนั้น มีจิตเลื่อมใส คิดวา ถาเราจักประพฤติผิดใน
หงสทองผูสมบูรณดวยศีลเหลานั้นอยางนี้ แมแผนดินก็จะพึงใหชองแกเรา
ประโยชนอะไรดวยยศศักดิ์ ทรัพยสมบัติท่เี ราจักไดจากสํานักพระราชา เรา
จักปลอยพญาหงสนั้นไป ดังนี้แลว กลาวคาถาความวา
ทานปรารถนาจะสละชีวิต เพราะเหตุแหงสหาย
เราก็จกั ปลอยสหายของทานไป ขอพญาหงสจงไปตาม
ความประสงคของทานเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย จ ตฺว เทากับ โย นาม ตฺว
แปลวา ขึ้นชื่อวา ทานผูใด. บทวา โส โยค อห แปลวา เรานั้น. อธิบาย
วา พญาหงสนี้ จะเปนไปตามอํานาจความประสงคของทาน คือจงอยูในสถานที่
แหงเดียวกับทานเถิด.
ก็แล นายพรานครั้นกลาวอยางนี้แลว ก็ปลดทาวธตรฐออกจาก
หลักบวง นําไปยังขอบสระ แกบวงออกแลวชําระลางโลหิต ดวยจิตออนโยน
ไปดวยกรุณา แลวจัดแจงตบแตงเสนเอ็นเปนตน ใหเรียบรอยเปนอันดี
ดวยอํานาจมุทุจิตของนายพราน และดวยอานุภาพแหงบารมี ที่พระมหาสัตว
บําเพ็ญมา เทาที่มีบาดแผล ก็มีหนังและขนงอกขึ้นในขณะนั้น. แมริ้วรอย
ที่บวงผูกพัน ก็ไมปรากฏ. หงสสุมุขเสนาบดีแลดูพระโพธิสัตวแลวมีจิตยินดี
เมื่อจะกระทําอนุโมทนา จึงกลาวคาถาความวา
ดูกอนนายพราน วันนีข้ าพเจาไดเห็นพญาหงส
ผูเปนใหญในหมูทชิ าชาติ พนจากบวงแลว ยอมชื่นชม
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ยินดี ฉันใด ขอทานพรอมกับหมูญาติทั้งปวง จงชื่น
ชม ยินดี ฉันนั้นเถิด.
นายพรานไดฟงดังนั้นแลว กลาววา ขาแตเจา เชิญทานทั้งสองไปเถิด.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงถามนายพรานนั้นวา ดูกอนสหาย ทานมาดักเรา
เพื่อประโยชนของตัว หรือมาดักโดยอาณัติของผูอื่น เมื่อนายพรานบอกเหตุ
นั้นแลว จึงไตรตรองทบทวนดูวา เราจากที่นี้ไปยังจิตตกูฏบรรพตทีเดียวดี
หรือวาไปสูพระนครดี ดังนี้แลว ตกลงใจวา เมื่อเราไปพระนคร แมบุตร
นายพรานก็จะไดทรัพยสมบัติ แมความแพพระครรภของพระเทวีก็จะระงับ
มิตรธรรมของสุมุขเสนาบดีก็จักปรากฏ กําลังแหงญาณของเราก็จักปรากฏ
เหมือนกัน ทั้งเราจักไดสระเขมาโบกขรณี เปนที่ใหอภัยแกปกษีทั้งหลาย
การที่เราไปสูพระนครของพระเจาพาราณสีนั้นดีแน ดังนี้แลว จึงกลาวกะ
นายพรานวา ดูกอนนายพราน ทานจงเอาเราทั้งสองใสหาบ นําไปเฝายัง
สํานักของพระราชาเถิด ถาหากวาพระราชาจะทรงพระเมตตาโปรดปลอยพวกเรา
ไซร พระองคก็จักโปรดปลอยพวกเราไปเอง. นายพรานกลาวชี้แจงวา ขาแต
ทานผูเปนเจา ขึ้นชื่อวาพระราชาทั้งหลายรายกาจนัก ทานทั้งสองจงไปเสียเถิด
พญาหงสกลาววา แมนายพรานเชนทาน พวกเรายังทําใหใจออนลงได อัน
การที่จะใหพระราชาทรงโปรดปราน เปนภารธุระของขาพเจา สหาย จงนํา
พวกเราไปเฝาเถิด. นายพรานก็ไดทําตามนั้นทุกประการ. พระราชาทอดพระเนตรเห็นหงสทั้งสองเทานั้น ก็เกิดความชื่นชมโสมนัส โปรดใหหงสทั้งสอง
พักจับอยูที่ตั่งทอง พระราชทานขาวตอกคลุกน้ําผึ้งใหดื่มน้ําเจือดวยน้ําผึ้งแลว
ทรงประคองอัญชลีตรัสวิงวอนขอใหแสดงธรรมกถา พญาหงสรูชัดวา พระเจา
พาราณสีทรงยินดีใครจะทรงธรรม จึงมีความยินดีไดทําปฏิสันถารขึ้นกอน.
คาถาสนทนาโตตอบระหวางพญาหงสกับพระราชา มีลาํ ดับดังตอไปนี้
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(พญาหงสทูลวา)
พระองคผูทรงพระเจริญ
ทรงเกษมสําราญดีหรือ โรคาพยาธิมิไดเบียดเบียน
พระองคหรือ รัฐสีมาอาณาจักรของพระองคนี้ สมบูรณ
ดีหรือ พระองคทรงปกครองประชาราษฎรโดยธรรม
หรือ.
(พระราชาตรัสตอบวา) ดูกอนพญาหงส เรา
เกษมสําราญดี ทั้งโรคาพยาธิก็มิไดเบียดเบียน รัฐสีมา
อาณาจักรของเรานี้ ก็สมบูรณดี เราปกครองราษฏร
โดยธรรม.
(พญาหงสทูลวา) โทษผิดบางประการในหมูอํามาตยราชเสวกทั้งหลายของพระองค ไมมีอยูหรือ หมู
ศัตรูหา งไกลจากพระองค เหมือนเงาที่ไมเจริญดาน
ทิศทักษิณอยูแลหรือ.
(พระราชาตรัสตอบวา) โทษผิดบางประการใน
หมูอ ํามาตยราชเสวกทั้งหลายของเราแมนอ ยหนึ่งไมมี
เลย อนึ่ง หมูศัตรูก็หางไกลจากเรา เหมือนเงายอม
ไมเจริญทางดานทิศทักษิณฉะนั้น.
(พญาหงสทูลวา) พระมเหสีของพระองค มิได
ทรงประพฤติลวงละเมิดพระทัย ทรงเชื่อฟง ทรง
ปราศรัยนารัก พรักพรอมไปดวยบุตรสมบัติ รูปสมบัติ
และยศสมบัติ ยังเปนที่โปรดปรานของพระองคอยู
หรือประการใด.
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(พระราชาตรัสตอบวา) พระมเหสีของเราเปน
เชนนั้น ทรงเชื่อฟงมิไดคิดนอกใจ ทรงปราศรัยนารัก
พรักพรอมไปดวยบุตรสมบัติ รูปสมบัติ และยศสมบัติ
เปนที่โปรดปรานของเราอยู.
(พญาหงสทูลวา) พระราชโอรสของพระองค
มีจํานวนมาก ทรงอุบัติมาเปนศรีสวัสดิ์ในรัฐสีมาอัน
เจริญ ทรงสมบูรณดวยปรีชาเฉลียวฉลาด ตางพากัน
บันเทิง รื่นเริงพระทัย แตที่นั้น ๆ อยูแลหรือ.
(พระราชาตรัสตอบวา) ดูกอนพญาหงสธตรฐ
เราชื่อวา มีบุตรมากถึง ๑๐๑ องค ขอทานไดโปรด
ชี้แจงกิจที่ควรแกบตุ รเหลานั้นดวยเถิด เธอเหลานั้น
จะไมดูหมิ่นโอวาทคําสั่งสอนของทานเลย.
บรรดาบทเหลานั้น 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 ทุกฺขณ
ิ โตริว ความวา เงามีหนาตรงตอทิศทักษิณ
ยอมไมเจริญฉันใด พวกอมิตรไพรีของพระองคยอมไมเจริญฉันนั้น หรือ
ประการใด ? บทวา สาทิสี ความวา ก็พระมเหสีของพระองคผูทัดเทียมกัน
ดวยชาติสมบัติ โภคสมบัติ และโคตรตระกูล ประเทศเห็นปานนี้ มิไดทรง
ประพฤตินอกพระทัย. บทวา อสฺสวา แปลวา เชื่อถอยฟงคํา. บทวา
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ปุตฺตรูปยสูเปตา ความวา พรักพรอมดวยบุตรสมบัติ รูปสมบัติ และยศ
สมบัติ.
บทวา ปฺาชเวน ความวา พญาหงสทูลถามวา พระราชโอรส
ทรงยังปญญา ใหแลนไป ดวยกําลังปญญาแลวสามารถเพื่อจะวินิจฉัยกิจการ
นั้น ๆ ได. บทวา สมฺโมทนฺติ ตโต ตโต ความวา พระราชโอรสเหลานั้น
ยังพากันทรงบันเทิงอยูในที่ประกอบกิจการนั้น ๆ หรือประการใด.
บทวา มยา สุตา ความวา พระราชตรัสตอบวา โอรสทัง้ หลาย
ปรากฏแลวเพราะเรา ทั้งโลกก็เรียกเราวา พระเจาพหุปุตตกราช คือพูดกันวา
โอรสเหลานั้นเปนผูมีกิตติศัพทฟุงขจรไป เพราะเราวา อาศัยเราแพรหลายเกิด
ปรากฏดวยประการฉะนี้. บทวา เตส ตฺว กิจจฺ มกฺขาหิ ความวา ทาน
โปรดชี้แจงกิจที่ควรทําแกโอรสเหลานั้นของเราดวยวา ราชโอรสทั้งหลายจงทํา
สิ่งนี้ ๆ. บทวา นาวรุชฌนฺติ นี้พระราชาตรัสโดยพระประสงควา จงให
โอวาทแกโอรสของเราเหลานั้น ดังนี้ทีเดียว.
พระมหาสัตวทรงสดับพระดํารัสนั้นแลว เมื่อจะถวายโอวาทแกพระโอรสเหลานั้น ไดกลาวคาถา ๕ คาถา ความวา
แมถาวากุลบุตรเปนผูเขาถึงชาติกําเนิดหรือวินัย
แตกระทําความเพียรในภายหลัง เมื่อธุรกิจเกิดขึ้น
ยอมตองจมอยูในหวงอันตราย.
ชองทางรั่วไหลแหงโภคสมบัติเปนตน ก็จะเกิด
ขึ้นอยางใหญหลวง กับกุลบุตรผูมีปญญางอนแงนนั้น
กุลบุตรนั้นยอมมองเห็นไดแตรูปที่หยาบ ๆ เหมือน
ความมืดในราตรีฉะนั้น.
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กุลบุตรผูประกอบความเพียรในสิ่งอันไมเปน
สาระวาเปนสาระ ก็ยอมไมประสบความรูเลยทีเดียว
ยอมจะจมลงในหวงอันตรายอยางเดียว เหมือนกวาง
วิ่งโลดโผนไปในซอกผา ตกจมเหวลงไปในระหวาง
ทางฉะนั้น.
ถึงหากวา นรชนจะเปนผูมีชาติเลวทราม แต
เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร มีปญญา ประกอบดวย
อาจาระและศีล ยอมจะรุงเรือง สุกใสเหมือนกองไฟ
ในยามราตรี ฉะนัน้ .
ขอพระองคทรงทําขอนั้นนั่นแลใหเปนขอเปรียบ
เทียบ แลวจงใหพระโอรสดํารงอยูในวิชา กุลบุตรผูมี
ปญญายอมงอกงามขึ้น ดังพืชในนางอกงามขึ้นเพราะ
น้ําฝน ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วินเยน วา ไดแกอาจาระ. มรรยาท.
บทวา ปจฺฉา กุรุเต โยค ความวา หากวากุลบุตรใดไมทําการประกอบ
คือความเพียรในการศึกษาศิลปวิทยาที่ควรศึกษา ในเวลาที่ยังเปนเด็ก ทําการ
ศึกษาตอภายหลังคือเมื่อเวลาแก กุลบุตรเห็นปานนี้นั้น ยอมจมลงในทุกขหรือ
อันตรายเห็นปานนั้นในภายหลัง คือไมสามารถเพื่อจะชวยเหลือตนเองได.
บทวา ตสฺส สหีรปฺสฺส ความวา เพราะกุลบุตรนั้นไมไดรับการศึกษา
แตนั้น (ความเสื่อมโภคสมบัติจึงเกิด) แกเขาผูมีปญญาไมแนนอน มีความรู
ไมมั่นคง. บทวา วิวโร ไดแก ชองคือความเสื่อมแหงโภคสมบัติเปนตน.
บทวา รตฺติมนฺโธ ไดแก ความมืดบอดในราตรี. ทานกลาวอธิบายไวดังนี้
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ความมืดในราตรี คือความมืดบอดในราตรี ยอมเห็นไดแตรูปหยาบ ๆ อยางเดียว โดยแสงพระจันทรเปนตนในราตรี ไมสามารถจะเห็นรูปละเอียด ๆ ได
ฉันใด กุลบุตรผูไมไดรับการศึกษา มีปญญางอนแงนฉันนั้น เมื่อภัยอยางใด
อยางหนึ่งเกิดขึ้นแลว ยอมไมสามารถจะเห็นกิจการอันละเอียดสุขุมได เห็นได
เฉพาะกิจการที่หยาบๆ ฉะนั้น เพราะฉะนั้นควรที่จะโปรดใหพระโอรสทั้งหลาย
ของพระองค เลาเรียนศึกษา ในเวลาที่พระโอรสยังทรงพระเยาวทีเดียว.
บทวา อสาเร ไดแก ในเวทสมัยอันติดตอในโลก อันไรสาระ.
บทวา สารโยคฺู ความวา สําคัญวา ลัทธิสมัยนี้ประกอบดวยสาระ.
บทวา มตึ นเตฺวว วินฺทติ ความวา แมจะศึกษามากมาย ยอมไมไดปญญา
ความรอบรูเลย. บทวา คิริทุคฺคสฺมึ ความวา เปรียบเหมือนกวางเดินทาง
มาสูสถานที่อยูของตน สําคัญที่อันไมราบเรียบวาราบเรียบ วิ่งโลดโผนไปใน
ซอกผาโดยกําลังเร็ว ยอมตกหวงเหวจมลงไปในระหวาง หาถึงที่อยูไม ฉันใด
กุลบุตรผูเห็นปานนี้นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน เลาเรียนลัทธิพระเวทยอันเนื่องใน
โลกอันไรสาระดวยความสําคัญวาเปนสาระ ยอมจะถึงความพินาศใหญ เพราะ
ฉะนั้น พระองคโปรดใหพระโอรสทั้งหลายของพระองคศึกษาประกอบในกิจ
ทั้งหลายอันเนื่องดวยประโยชน นําความเจริญมาให.
บทวา นิเส อคฺคีว ความวา ขาแตมหาราชเจา คนเราแมจะเกิดใน
กําเนิดต่ําทราม แตเปนผูสมบูรณดวยคุณสมบัติ มีความขยันหมั่นเพียรเปนตน
ยอมสวางไสวไดเหมือนกองไฟ ในราตรีฉะนั้น. บทวา เอต เว ความวา
พระองคโปรดทําการเปรียบเทียบความมืดในราตรี กับกองไฟที่ขาพเจากราบทูลมา แลวใหโอรสทั้งหลายของพระองคดํารงอยูในวิชาความรู คือ โปรดให
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ประกอบในสิกขาทั้งหลาย อันควรแกการศึกษาเถิด เพราะกุลบุตรผูประกอบ
ดวยวิชาอยางนี้แลว เปนผูมีปญญาเครื่องทรงจํา ยอมงอกงาม คือเจริญดวย
เกียรติยศและโภคสมบัติ เหมือนพืชยอมงอกงามขึ้นในนาอันดีทั้งหลาย เพราะ
น้ําฝนฉะนั้น.
พระมหาสัตวแสดงธรรมถวายพระราชาอยูอยางนี้จนตลอดคืนยังรุง
ความแพพระครรภของพระเทวีก็สงบระงับ. ในเวลารุงอรุณนั้นเอง พระมหาสัตว ใหพระราชาดํารงอยูในศีล ถวายโอวาทดวยอัปปมาทกถา แลวทูล
ลาออกไปสูจิตตกูฏบรรพตนั่นแหละ โดยสีหบัญชรดานทิศอุดร พรอมกับหงส
สุมุขเสนาบดี.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย
แมในกาลกอน อานนทนี้ ก็ไดสละชีวิตเพื่อประโยชนแกเราอยางนี้เหมือนกัน
แลวทรงประชุมชาดกวา นายพรานในครั้งนั้นไดมาเปนพระฉันนะ พระราชาไดมาเปนพระสารีบตุ ร พระเทวี ไดมาเปนนางเขมาภิกษุณี หมู
หงสไดมาเปนหมูศากยราช หงสสุมุขเสนาบดี ไดมาเปนพระอานนท
สวนพญาหงส ไดมาเปนเราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาหังสชาดก
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๗. สัตติคุมพชาดก
วาดวยพี่นองก็ยังตางใจกัน
[๒๑๔๒] พระมหาราชาผูเปนจอมชนแหงชาว
ปญจาลรัฐ เปนดุจพรานเนื้อเสด็จออกมาสูปาพรอม
ดวยเสนา พลัดจากหมูเสนาไป.
ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็นกระทอม ที่เขาทํา
ไวเปนที่อาศัยของโจรทั้งหลายในปานั้น
สุวโปดก
ออกจากกระทอมนัน้ ไปแลว กลับมาพูดแข็งขันกับ
พอครัววา มีบรุ ุษหนุมนอย มีรถมาเปนพาหนะ มี
กุณฑลเกลี้ยงเกลาดี มีกรอบหนาแดง งดงามเหมือน
พระอาทิตย สองแสงสวางในกลางวัน ฉะนั้น.
เมือ่ ถึงเที่ยงวันพระราชากําลังทรงบรรทมหลับ
กับนายสารถี (สุวโปดกปาวรองวา) เอาซิพวกเรา จง
รีบไปชิงเอาทรัพยทั้งหมดของทาวเธอเสีย เวลานี้ก็
เงียบสงัดดุจยามค่ําคืน พระราชากําลังทรงบรรทมหลับ
พรอมกับนายสารถี
พวกเราจงไปแยงเอาผาและ
กุณฑลแกวมณี แลวฆาเสีย เอากิ่งไมกลบไว.
[๒๑๔๓] ดูกอนสุวโปดกสัตติคุมพะ เจาเปนบา
ไปกระมัง จึงไดพูดอยางนั้น เพราะวาพระราชา
ทั้งหลายถึงจะเสด็จมาแตไกล ก็ยอมทรงเดชานุภาพ
เหมือนดังไฟสวางไสว ฉะนั้น.
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[๒๑๔๔] ดูกอนนายปติโกลุมพะ ทานเมาแลว
ยอมเกงกาจสามารถมิใชหรือ เมื่อมารดาของเรา
เปลือยกาย ไฉนทานจึงเกลียดการโจรกรรมหนอ.
[๒๑๔๕] ดูกอนนายสารถีผูเพื่อนยาก เจาจงลุก
ขึ้นเทียมรถ เราไมชอบใจนก เราจงไปอาศรมอื่น
กันเถิด.
[๒๑๔๖] ขาแตพระมหาราชา ราชรถไดเทียม
แลว และมาราชพาหนะมีกําลัง ก็ไดจัดเทียมแลว
เชิญพระองคเสด็จขึ้นประทับเถิด จะไดเสด็จไปยัง
อาศรมอื่น พระเจาขา.
[๒๑๔๗] พวกโจรภายในอาศรมนี้ พากันไป
เสียที่ไหนหมดเลา พระเจาปญจาลราชนั้นหลุดพนไป
ได เพราะพวกโจรเหลานั้นไมเห็น ทานทั้งหลายจง
จับเกาทัณฑ หอก และโตมร พระเจาปญจาลราช
กําลังหนีไป ทานทัง้ หลายอยาไดปลอยใหมชี ีวิตอยูได
เลย.
[๒๑๔๘] ขณะนั้น ปุปผกสุวโปดก ตัวมีจะงอย
ปากแดงงาม ยินดีตอนรับพระราชาวา ขาแตพระมหาราชา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคไม
ไดเสด็จมาราย
พระองคผูทรงอิสรภาพเสด็จมาถึง
แลวโดยลําดับ ของสิ่งใดที่มอี ยูในอาศรมนี้ ขอ
พระองคจงทรงเลือกเสวยของสิ่งนั้น ผลมะพลับ ผล
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มะหาด ผลมะซาง ผลหมากเมา อันเปนผลไมมี
รสหวานเล็กนอย ขอพระองคจงเลือกเสวยแตที่ดี ๆ
ขาแตพระมหาราชา น้ํานี้เย็นนํามาแตซอกภูเขา ขอ
เชิญพระองคทรงดื่มถาทรงปรารถนา ฤาษีทั้งหลายใน
อาศรมนี้ พากันไปปาเพื่อแสวงหาผลาผล เชิญเสด็จ
ลุกขึ้นไปทรงเลือกหยิบเอาเองเถิด เพราะขาพระองค
ไมมมี อื ที่จะทูลถวายได.
[๒๑๔๙] นกแขกเตาตัวนี้ เจริญดีหนอ ประกอบ
ดวยคุณธรรมอยางยิ่ง สวนนกแขกเตาตัวโนน พูด
ถอยคําหยาบคายวา จงจับมัดพระราชานี้ฆาเสีย อยา
ใหรอดชีวิตไปไดเลย เมื่อนกแขกเตานั้นรําพันเพออยู
อยางนี้ เราไดมาถึงอาศรมนี้ โดยสวัสดี.
[๒๑๕๐] ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคทั้ง
สองเปนพี่นองรวมทองมารดาเดียวกัน ไดเจริญเติบโต
ที่ตนไมเดียวกัน แตตางพลัดกันไปอยูคนละเขตแดน
สัตติคุมพะเจริญอยูในสํานักของพวกโจร สวนขาพระองคเจริญอยูในสํานักของฤาษีในอาศรมนี้ สัตติ
คุมพะนั้น เขาอยูใ นสํานักของอสัตบุรุษ ขาพระองค
อยูในสํานักของสัตบุรุษ ฉะนัน้ ขาพระองคทั้งสอง
จึงตางกันโดยธรรม.
[๒๑๕๑] การฆาก็ดี การจองจําก็ดี การหลอกลวง
ดวยของปลอมก็ดี การหลอกลวงดวยอาการตรง ๆ ก็ดี
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การปลนฆาชาวบานก็ดี การกระทํากรรมอันแสน
สาหัสก็ดี มีอยูในที่ใด สัตติคุมพะนั้นยอมศึกษาสิ่ง
เหลานัน้ ในที่นั้น ขาแตพระองคผูภารตวงศ ในอาศรม
ของฤาษีนี้มีแตสัจจธรรม ความไมเบียดเบียน ความ
สํารวม และความฝกอินทรีย ขาพระองคเปนผูเจริญ
แลว บนตักของฤาษีทั้งหลาย ผูมีปกติใหอาสนะ
และน้ํา.
[๒๑๕๒] ขาแตพระราชา บุคคลคบคนใด ๆ
เปนสัตบุรุษ อสัตบุรุษ มีศีล หรือไมมีศีล เขายอม
ตกอยูใตอํานาจของบุคคลนั้นนั่นแหละ บุคคลคบคน
เชนใดเปนมิตร หรือเขาไปซองเสพคนเชนใด ก็ยอม
เปนเชนคนนั้น เพราะการอยูรวมกันเปนเชนนั้น
อาจารยคบอันเตวาสิกยอมทําอันเตวาสิก 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 ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตรูความเปลี่ยนแปลงของตน
ดุจหอใบไมแลว ไมควรเขาไปคบหาพวกอสัตบุรุษ
ควรคบหาแตพวกสัตบุรุษ ดวยวาอสัตบุรุษยอมนําไป
สูนรก สัตบุรุษยอมพาใหถึงสุคติ.
จบสัตติคุมพชาดกที่ ๗

อรรถกถาสัตติคุมพชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระคทายวิหาร ใกลถ้ํามัททกุจฉิ
ทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา มิคลุทฺโท
มหาราช ดังนี้.
ความยอวา เมื่อพระเทวทัตกลิ้งศิลา สะเก็ดแตกมากระทบพระบาทของ
พระผูมีพระภาคเจาแลว ก็เกิดทุกขเวทนาเปนกําลัง. ภิกษุทั้งหลายเปนอันมาก
มาประชุมกันเพื่อเฝาเยี่ยมพระตถาคตเจา. ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทอด
พระเนตรเห็นพุทธบริษัทมาประชุมกันแลว มีพระดํารัสวา ภิกษุทั้งหลาย
เสนาสนะนี้คับแคบนัก จักมีการประชุมใหญ พวกเธอจงนําเราขึ้นคานหามไป
ที่ถ้ํามัททกุจฉิเถิด. ภิกษุทั้งหลาย พากันกระทําตามพุทธดํารัส. หมอชีวกโกมารภัจ ไดจัดการรักษาพระบาทของพระตถาคตเจาใหผาสุก. ภิกษุทั้งหลาย
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นั่งประชุมสนทนากันในสํานักของพระศาสดาวา อาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัต
แมตนเองก็ลามก แมบริษัทของเธอก็ลามก พระเทวทัตนั้นเปนคนลามก
มีบริวารลามกอยูอยางนี้ พระศาสดาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอประชุม
สนทนาอะไรกัน ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว ตรัสวา ภิกษุ
ทั้งหลาย ใชแตในชาตินี้เทานั้น ก็หามิได แมในชาติกอน พระเทวทัตก็เปน
คนลามก มีบริวารลามกเหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้
ในอดีตกาล พระราชาพระนามวา ปญจาละ เสวยราชสมบัติอยูใน
อุตตรปญจาลนคร กาลนั้น พระมหาสัตวบังเกิดเปนลูกพญานกแขกเตา
ตัวหนึ่ง สองตัวพี่นองอยูที่สิมพลีวันใกลสานุบรรพตแหงหนึ่ง ในแนวปา.
ก็ในดานเหนือของภูเขาลูกนั้น มีบานโจรเปนที่อยูอาศัยของโจร ๕๐๐ ในดาน
ใตเปนอาศรมสถานที่อยูของหมูฤาษี ๕๐๐ ตน. ในกาลเมื่อสุวโปดกสองพี่นอง
นั้นกําลังสอนบิน บังเกิดลมหัวดวนขึ้น สุวโปดกตัวหนึ่ง ถูกลมพัดไปตก
ระหวางอาวุธของพวกโจรในโจรคาม เพราะสุวโปดกตกลงในระหวางกองอาวุธ
พวกโจรจับไดจึงตั้งชื่อวา " สัตติคุมพะ ". สวนสุวโปดกตัวหนึ่งลมพัดไปตก
ในระหวางกองดอกไม ที่เนินทรายใกลอาศรมพระฤาษี เพราะสุวโปดกนั้น
ตกลงในระหวางกองดอกไม พระฤาษีทั้งหลายจึงพากันตั้งชื่อนกนั้นวา " ปุปฺผกะ ".
สัตติคุมพสุวโปดก เจริญเติบโตในระหวางพวกโจร. บุปผกสุวโปดก
เจริญเติบโตในระหวางพระฤาษีทั้งหลาย อยูมาวันหนึ่ง พระเจาปญจาลราช
ประดับตกแตงองคดวยเครื่องสรรพาลังการ เสด็จทรงรถพระที่นั่งอันประเสริฐ
เสด็จสูชายปาอันเปนรมณียสถานมีดอกไมผลไมผลิดอกออกผลงามดี ณ ที่
ใกลพระนคร โดยทรงประสงคจะลามฤค พรอมดวยบริวารเปนจํานวนมาก
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แลวทรงประกาศวา มฤคหนีออกไดโดยดานหนาที่ของผูใด อาชญาจะพึงมี
แกผูนั้น แลวเสด็จลงจากราชรถ ทรงธนูศรประทับยืนซอนพระองคอยูในซุม
ที่ราชบุรุษจัดทําถวาย. เมื่อพวกราชบุรุษพากันตีเคาะที่ละเมาะพุมไม เพื่อที่จะ
ใหมฤคทั้งหลายลุกขึ้น เนื้อทรายตัวหนึ่ง ลุกขึ้น แลดูทางที่จะไป เห็นสถานที่
ดานพระราชาประทับยืนอยูสงัดเงียบ จึงบายหนาตรงทิศนั้นเผนหนีไป. อํามาตยทั้งหลายรองถามกันวา มฤคหนีไปทางดานหนาที่ของใคร รูวาทางดาน
หนาที่ของพระราชาแลว พากันทําการยิ้มเยาะพระราชา. พระเจาปญจาลราช
ทรงกลั้นการเยยหยันของเหลาอํามาตยไมได ดวยอัสมิมานะ. เสด็จขึ้นสูรถพระที่นั่งตรัสสั่งวา เราจักจับมฤคนั้นใหไดเดี๋ยวนี้ แลวตรัสสั่งบังคับนายสารถี
วา จงขับรถไปโดยเร็ว เสด็จไปตามทางที่มฤคหนีไป. ราชบริษัทไมสามารถ
จะติดตามรถพระที่นั่งซึ่งกําลังวิ่งไปโดยเร็วได พระราชาสองคนกับนายสารถี
เสด็จไปจนถึงเวลาเที่ยงวัน ไมพบเนื้อ จึงเสด็จกลับมา ทอดพระเนตรเห็น
ลําธารอันเปนรมณียสถานใกลโจรคามนั้น แลวเสด็จลงจากราชรถทรงเสวยแลว
เสด็จขึ้น. ลําดับนั้น นายสารถีจึงเลิกเครื่องปูรถ แตงใหเปนที่บรรทมที่ภายใต
รมไม. พระราชาทรงบรรทม ณ ทีน่ ั้น ฝายนายสารถีก็นั่งถวายงานนวด
พระบาทยุคลของพระราชาอยู. พระราชาทรงบรรทมหลับ ๆ ตื่น ๆ ในระยะ
ติด ๆ กัน. ฝายพวกโจรชาวโจรคามเขาปาเพื่อถวายอารักขาพระราชากันหมด.
ในโคจรคามจึงเหลืออยูแตสัตติคุมพสุวโปดก กับบุรุษพอครัวชื่อปติโกลุมพะ
สองคนเทานั้น. ขณะนั้น สัตติคุมพสุวโปดกบินออกจากบานไปเห็นพระราชา
จึงคิดวา เราจักฆาพระราชาผูกําลังหลับนี้เสีย เก็บเอาเครื่องประดับไปเสีย แลว
บินกลับไปยังสํานักของนายปติโกลุมพะ แจงเหตุนั้นใหทราบ.
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พระศาสดาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น ไดตรัสพระคาถา ๕ คาถา
ความวา
พระมหาราชา ผูเปนจอมแหงชนชาวปญจาลรัฐ
เปนดุจนายพรานเนื้อ เสด็จออกมาสูปาพรอมดวยเสนา
พลัดจากหมูเสนาไป.
ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็นกระทอม ที่เขาทํา
ไวเปนที่อาศัย ของโจรทั้งหลายในปานั้น สุวโปดก
ออกจากกระทอมนัน้ ไปแลว กลับมาพูดแข็งขันกับ
พอครัววา มีบุรษุ หนุมนอย มีรถมาเปนพาหนะ มี
กุณฑลเกลี้ยงเกลาดี มีกรอบหนาแดง งดงามเหมือน
พระอาทิตย สองแสงสวางในกลางวัน ฉะนัน้ .
เมือ่ ถึงเที่ยงวัน พระราชากําลังบรรทมหลับ
พรอมกับนายสารถี (สุวโปดกปาวรองวา) เอาซิพวก
เรา จงรีบไปชิงเอาทรัพยทั้งหมดของทาวเธอเสีย เวลา
นี้ก็เงียบสงัดดุจกลางคืน พระราชากําลังบรรทมหลับ
พรอมกับนายสารถี พวกเราจงไปแยงเอาผาและกุณฑลแกวมณี แลวฆาเสียเอากิ่งไมกลบไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิคลุทฺโท ความวา พระเจาปญจาลราช
มีพระอาการดุจนายพรานเนื้อ เพราะทรงแสวงหาเนื้อเหมือนนายพราน. บทวา
โอคโณ ความวา ทรงลาหลัง พลัดไปจากหมูเสนา. บทวา ตกฺการาน
กุฏีกต ความวา พระราชานั้นไดทอดพระเนตรเห็นหมูบาน ซึ่งเขาทําไวเปน
ที่อยูอาศัยของพวกโจรในปานั้น. บทวา ตสฺส ความวา ออกจากกระทอม
ของโจรนั้น. บทวา ลุททฺ านิ ภาสติ ความวา นกสุวโปดกกลาวถอยคํา
หยาบคายกับพอครัวชื่อปติโกลุมพะนั้น.
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บทวา สมฺปนฺนวาหโน แปลวา มีมาเปนพาหนะอันสมบูรณ.
บทวา โลหิตุณฺหีโส ความวา ถึงพรอมแลวดวยกรอบหนาอันแดง งดงาม.
บทวา สมฺปติเก ไดแก บัดเดี๋ยวนี้ คือบัดนี้ ไดแก ในเวลาทีพ่ ระอาทิตย
ตั้งอยูในทามกลาง. บทวา สหสา ความวา สุวโปดกกลาววา พวกเรามา
ชวยกันทําอาการขมขู. แยงชิงเอาโดยเร็วพลัน.
บทวา นิสฺสิเวป รโหทานิ ความวา แมบัดนี้เปนที่ลับเหมือน
ค่ําคืน คือ นกสุวโปดกกลาวคํานี้วา ในเวลาค่ําคืน คือในสมัยกึ่งรัตติกาล
มนุษยทั้งหลายเลนหัวอยูยอมพากันนอน ยอมชือ่ วาเปนที่ลับไดฉันใด บัดนี้
คือในเวลาที่พระอาทิตยตั้งอยูในทามกลางเห็นปานนี้ ยอมเปนฉันนั้นเหมือนกัน.
บทวา หนฺตฺวาน ความวา ครั้นพวกเราปลงพระชนมพระราชา ถือเอา
ผาผอนอาภรณพรรณแลว แตนั้นจึงฉุดพระบาททาวเธอลากมา เอากิ่งไมปด
บังหมกไวในที่สวนขางหนึ่ง.
สัตติคุมพสุวโปดกนั้น ครั้นบินออกไปโดยเร็วครั้งหนึ่งแลวก็บินกลับ
ไปยังสํานักของนายปติโกลุมพะ อีกครั้งหนึ่งดวยประการฉะนี้. พอครัวปติโกลุมพะ ไดฟงถอยคําของสุวโปดกนั้นแลว จึงออกไปดูรูวาเปนพระราชาแลว
ก็สะดุงตกใจกลัวกลาวคาถา ความวา
ดูกอนสุวโปดกสัตติคุมพะ เจาเปนบาไปกระมัง
จึงไดพูดอยางนั้น เพราะวาพระราชาทั้งหลาย ถึงจะ
เสด็จมาแตไกล ก็ยอมทรงเดชานุภาพเหมือนดังไฟ
สวางไสว ฉะนั้น.
ลําดับนั้น สุวโปดกไดกลาวตอบพอครัวปติโกลุมพะ โดยวจนประพันธ
คาถา ความวา
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ดูกอนปติโกลุมพะ ทานเมาแลวยอมเกงกาจมาก
มิใชหรือ เมื่อมารดาของเราเปลือยกายอยู ไยทานจึง
เกลียดการโจรกรรมเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อถ ตฺว มีความเทากับ นนุ ตฺว.
บทวา มตฺโต ความวา เมื่อกอนทานไดดื่มสุราเหลือเดนของพวกโจรเมาแลว
ยอมเกงกาจคุกคามมากมิใชหรือ ? สุวโปดกกลาว. บทวา ภรรยา หมายเอา
ภรรยาหัวหนาโจร. ไดยนิ วา ครั้งนั้นภรรยาหัวหนาโจรนั้น นุงผากรองดวย
กิ่งไมเที่ยวอยู. บทวา วิชิคุจฺฉเส ความวา เมื่อมารดาของเราเปลือยกายอยู
บัดนี้ไยทานจึงรังเกียจการโจรกรรม คือไมอยากทําโจรกรรมเลา.
พระเจาปญจาลราชทรงตื่นพระบรรทม ไดทรงสดับคําของสุวโปดก
กลาวกับพอครัว โดยภาษามนุษย ทรงดําริวา สถานที่นี้มีภัยเฉพาะหนา
เมื่อจะทรงปลุกนายสารถีใหลุกขึ้น จึงตรัสพระคาถา ความวา
ดูกอนนายสารถี เพื่อนยาก จงลุกขึ้นเทียมรถ
เราไมชอบใจนก เราจงไปอาศรมอื่นกันเถิด.
ฝายนายสารถีก็ลุกขึน้ โดยดวน เทียมราชรถแลว กลาวคาถา กราบทูลวา
ขาแตมหาราชเจา ราชรถไดเทียมแลว และมา
ราชพาหนะมีกําลัง ก็ไดจัดเทียมแลว เชิญพระองค
เสด็จขึน้ ประทับเถิด จะไดเสด็จไปยังอาศรมอื่นพระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พลวาหโน ไดแก พาหนะที่มีกําลัง
คือมาที่สมบูรณดวยกําลังมาก.
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เมื่อพระเจาปญจาลราชเสด็จขึ้นประทับบนราชรถเทานั้น มาสินธพ
ทั้งคูก็วิ่งไปโดยเร็วดังลมพัด. สัตติคุมพสุวโปดก เห็นราชรถกําลังวิ่งไป ถึง
ความเคียดแคน ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
พวกโจรในอาศรมนี้ พากันไปเสียที่ไหนหมดเลา
พระเจาปญจาลราชนั้นหลุดพนไปได เพราะพวก
โจรเหลานั้นไมเห็น ทานทั้งหลายจงจับเกาทัณฑ หอก
และโตมร พระเจาปญจาลราชกําลังหนีไป ทานทั้งหลายอยาไดปลอยใหมีชีวิตอยูไดเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกนุเม เทากับ กุหึ นุ อิเม แปลวา
โจรในอาศรมนี้ไปไหนเสียหมดเลาหนอ. บทวา อสฺมึ ความวา ในอาศรมนี้.
บทวา ปริจาริกา ไดแก โจรทั้งหลาย. บทวา อทสฺสนา ความวา
พระเจาปญจาลราชหนีพนไปได เพราะพวกโจรเหลานั้นไมไดเห็น. บทวา
เอส คจฺฉติ ความวา พระเจาปญจาลราชหนีรอดเงื้อมมือพวกโจรเหลานั้น
เสด็จไปได เพราะไมเห็น. บทวา ชีวติ  ความวา เมื่อพวกทานยังมีชีวิตอยู
อยาไดปลอยไปเสีย ทุกคนจงจับอาวุธ วิ่งตามไปจับพระราชาใหได.
เมื่อสัตติคุมสุวโปดกนั้น รองพลางบินตามพระราชาไปอยูอยางนี้
พระราชาก็เสด็จถึงอาศรมของฤาษีทั้งหลาย ขณะนั้นหมูฤาษีไปแสวงหาผลาผล
มีปุปผกสุวโปดกตัวเดียวเทานั้นอยูในอาศรม. มันเห็นพระราชาแลว บิน
ออกมารับเสด็จ ไดทําการปฏิสันถาร.
พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงประกาศความนั้น ไดตรัสพระคาถา ๔
คาถา ความวา
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ขณะนั้น ปุปผกสุวโปดก ตัวมีจะงอยปากแดง
งาม ยินดีตอนรับพระราชาวา ขาแตพระมหาราชา
พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคมิไดเสด็จมาราย
พระองคผูทรงอิสรภาพ เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ
ของสิ่งใดมีอยูในอาศรมนี้ ขอพระองคทรงเลือกเสวย
ของสิ่งนั้น ผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะซาง ผล
หมากเมา อันเปนผลไมมีรสหวานเล็กนอย ขอพระองคจงเลือกเสวยแตที่ดี ๆ ขาแตพระมหาราชา น้ํานี้
เย็นนํามาแตซอกภูเขา ขอเชิญพระองคทรงดื่มถาทรง
ปรารถนา ฤาษีทงั้ หลายในอาศรมนี้ พากันไปปา
เพื่อแสวงหาผลาผล เชิญพระองคเสด็จลุกขึ้นไปทรง
เลือกหยิบเอาเองเถิด เพราะขาพระองคไมมีมือจะทูล
ถวายได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏินนฺทิตฺถ ความวา พอเห็นพระราชา
แลว ก็ชื่นชมยินดี. บทวา โลหิตตุณฺฑโก แปลวา มีจะงอยปากแดง
คือถึงสวนแหงความงาม. บทวา มธุเก ไดแก ผลาผลที่มีรสหวาน. บทวา
กาสมาริโย ความวา ขอพระองคโปรดเสวยผลมะพลับ ผลมะหาด ผลมะซาง และผลหมากเนา ซึ่งมีชื่ออยางนี้ ๆ. บทวา ตโต ปว ความวา
โปรดทรงดืม่ น้ํา จากโรงน้ําดื่มนั้นเถิด.
บทวา เย อสฺมึ ปริจาริกา ความวา ขาแตมหาราชเจา พระฤาษี
เหลาใดเที่ยวไปอยูในอาศรมนี้ พระฤาษีเหลานั้นไปสูปาเพื่อแสวงหาผลาผล.
บทวา คณฺหวโห ความวา พระองคโปรดหยิบเอาผลาผลนอยใหญ. บทวา
ทาตเว แปลวา เพื่อจัดถวาย.
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พระราชาทรงเลื่อมใสในการปฏิสันถารของปุปผกสุวโปดก เมื่อจะทรง
ทําการชมเชย จึงตรัสพระคาถา ๒ คาถา ความวา
นกแขกเตาตัวนี้ เจริญดีหนอ ประกอบดวย
คุณธรรมอยางยิ่ง สวนนกแขกเตาตัวโนน พูดคํา
หยาบคายวา จงจับมัดพระราชานี้ ฆาเสียอยาใหรอด
ชีวิตไปไดเลย เมื่อนกแขกเตาตัวนั้น รําพันเพออยู
อยางนี้ เราไดมาถึงอาศรมนี้ โดยสวัสดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิตโร ไดแก นกแขกเตาในบานโจร.
บทวา อิจฺเจว ความวา สวนเรา เมื่อนกแขกเตาตัวนั้นเพอรําพันอยูอยางนี้
มาถึงอาศรมนี้แลว โดยสวัสดี.
ปุปผกสุวโปดก ฟงพระดํารัสของพระราชาแลว ไดกลาวคาถา ๒ คาถา
ความวา
ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคทั้งสองเปน
พี่นองรวมมารดาเดียวกัน ไดเจริญเติบโตที่ตนไม
เดียวกัน แตตางพลัดกันไปอยูคนละเขตแดน สัตติคุมพะเจริญอยูในสํานักของพวกโจร สวนขาพระองค
เจริญอยูในสํานักของฤาษีในอาศรมนี้ สัตติคุมพะนั้น
เขาอยูในสํานักของอสัตบุรุษ ขาพระองคอยูในสํานัก
ของสัตบุรุษ ฉะนั้น ขาพระองคทั้งสองจึงตางกัน
โดยธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภาตโรสฺมา ความวา ขาแตพระมหาราชเจา สัตติคุมพะนั้น กับขาพระพุทธเจาทั้งสองเปนพี่นองกัน 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 โจรทั้งหลาย
แนะนําสั่งสอนสัตติคุมพะนั้น ดวยธรรมของโจร และกิริยาโจร พระฤาษี
ทั้งหลายแนะนําสั่งสอนขาพระพุทธเจาดวยธรรมของฤาษี และอาจาระมรรยาท
ของฤาษี เพราะเหตุนั้น แมสัตติคุมพะนั้นจึงแตกตางจากขาพระพุทธเจา
โดยโจรธรรมนั้น สวนขาพระพุทธเจา ก็แตกตางจากเขาโดยอิสิธรรม.
บัดนี้ ปุปผกสุวโปดก เมื่อจะจําแนกธรรมนั้น จึงกลาวคาถา ๒ คาถา
ความวา
การฆาก็ดี การจองจําก็ดี การหลอกลวงดวย
ของปลอมก็ดี การหลอกลวงดวยอาการตรง ๆ ก็ดี
การปลนฆาชาวบานก็ดี การกระทํากรรมอันแสน
สาหัสก็ดี มีอยูใ นที่ใด สัตติคุมพะนั้นยอมศึกษาสิ่ง
เหลานัน้ ในที่นั้น ขาแตพระองคผูภารตวงศ ใน
อาศรมของฤาษีนี้มแี ตสัจจธรรม ความไมเบียดเบียน
ความสํารวมและความฝกอินทรีย ขาพระองคเปนผู
เจริญแลวบนตักของฤาษีทั้งหลาย ผูมีปกติใหอาสนะ
และน้ํา.
บรรดาบทเหลานั้น 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 สุจริตธรรม.
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
คาถาเหลานี้ ความวา
ขาแตพระราชา บุคคลคบคนใด ๆ เปนสัตบุรุษ
อสัตบุรุษ มีศีล หรือไมมีศลี บุคคลนั้นยอมไปสูอํานาจ
ของบุคคลนั้นนั่นแล บุคคลคบคนเชนใดเปนมิตร หรือ
เขาไปซองเสพคนเชนใด ก็ยอมเปนเชนคนนั้น เพราะ
การอยูร วมกันเปนเชนนั้น อาจารยคบอันเตวาสิกยอม
ทําอันเตวาสิกผูยังไมแปดเปอนใหแปดเปอนได อาจารย
ถูกอันเตวาสิกพาแปดเปอนแลว ยอมพาอาจารยอื่น
ใหเปอนอีก เหมือนลูกศรที่เปอนยาพิษแลว ยอมทํา
แลงลูกศรใหเปอน ฉะนั้น นักปราชญไมพึงมีสหาย
ลามกเลยทีเดียว เพราะกลัวแตการแปดเปอนดวย
บาปธรรม นรชนใดหอปลาเนาดวยใบหญาคา แม
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ใบหญาคาของนรชนนั้น ก็ยอมมีกลิ่นเนาฟุงไป ฉันใด
การเขาไปเสพคนพาลก็ฉันนั้นเหมือนกัน นรชนใด
หอกฤษณาดวยใบไม แมใบไมของนรชนนั้น ก็ยอม
หอมฟุงไปฉันใด การเขาไปเสพนักปราชญก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะเหตุนั้น บัณฑิตรูความเปลี่ยนแปลง
ของตน ดุจหอใบไมแลว ไมควรเขาไปเสพอสัตบุรุษ
ควรเสพแตสัตบุรุษ ดวยวา อสัตบุรุษยอมนําไปสูนรก
สัตบุรษุ ยอมพาใหถึงสุคติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺต วา ยทิ วา อส ความวา
จะเปนสัตบุรุษ หรืออสัตบุรุษก็ตาม. บทวา เสวมาโน เสวมาน ความวา
เมื่ออาจารยคบหาอันเตวาสิก ยอมทําอันเตวาสิกผูที่ตนคบ. บทวา สมฺผุฏโ
ความวา อาจารยถูกอันเตวาสิกพาแปดเปอนแลว. บทวา สมฺผุส ปร
ความวา อันเตวาสิกไปแตะตองอาจารยคนอื่นเขา. บทวา อลิตฺต ความวา
อาจารยนั้นยอมทําอันเตวาสิกนั้น ผูยงั ไมแปดเปอนดวยบาปธรรมใหแปดเปอน
ได เหมือนลูกศรที่เปอนยาพิษแลว ยอมทําแลงลูกศรที่เหลือใหแปดเปอน
ฉะนั้น. บทวา เอว พาลูปเสวนา ความวา แทจริง ผูชอบคบหาคนพาล
แมจะไมไดกระทําความชั่วเลย ยอมไดรับคําติเตียน และความเสื่อมเสียชื่อเสียง
เหมือนหอปลาเนาไวดวยใบหญาคา (ยอมมีกลิ่นเนาฟุงไป) ฉะนั้น.
บทวา ธีรูปเสวนา ความวา บุคคลผูคบหาธีรชนก็ยอมเปนเหมือน
ใบไมอันหอคันธชาติ มีกฤษณาเปนตนฉะนั้น ถึงยังไมอาจเปนบัณฑิตได
ก็ยังไดรับเกียรติคุณวา คบกัลยาณมิตร. บทวา ปตฺตปูฏสฺเสว ความวา
เหมือนดังใบไมที่หอของมีกลิ่นเหม็นและกลิ่นหอมฉะนั้น. บทวา สมฺปากมตฺตโน ความวา บัณฑิตรูความที่ญาณของตนแกกลา คือสุกงอมแลว
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ดวยอํานาจการเกี่ยวของกับกัลยาณมิตร. บทวา ปาเปนฺติ สุคตึ ความวา
ปุปผกสุวโปดกนั้น ยังเทศนาใหถึงอนุสนธิตามลําดับวา สัตบุรุษคือสัมมาทิฏฐิ
บุคคลทั้งหลาย ยอมยังหมูสัตวที่อาศัยตน ใหถึงสวรรคอยางเดียว ดวย
ประการฉะนี้.
พระเจาปญจาลราชทรงเลื่อมใส ในธรรมกถาของปุปผกสุวโปดกนั้น.
ฝายหมูพระฤาษีกลับมาจากปา. พระราชาทรงนมัสการพระฤาษีทั้งหลายแลว
ตรัสวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ เมือ่ พระคุณเจาทั้งหลายจะอนุเคราะหขาพเจา
โปรดพากันไปอยูในสถานที่อยูของขาพเจาเถิด ทรงรับปฏิญญาของฤาษี
ทั้งหลายเหลานั้นแลว เสด็จไปพระนคร ไดพระราชทานอภัยแกสุวโปดก
ทั้งหลาย. ฝายพวกฤาษี ก็ไดพากันไปในพระนครนั้น พระราชาทรงนิมนต
หมูพระฤาษีใหอยูในพระราชอุทยาน ทรงอุปฏฐากบํารุงตลอดพระชนมายุ
แลวเสด็จสูสวรรคาลัย. ฝายพระราชโอรสของทาวเธอ โปรดใหยกเศวตฉัตร
เสวยราชสมบัติสืบตอมา ทรงปฏิบัตหิ มูพระฤาษี เสมือนพระราชบิดา. ใน
ราชสกุลตอมานั้น ไดยงั ทานใหเปนไปแกหมูพระฤาษี ชั่วพระราชาเจ็ดพระองค
พระมหาสัตวเมื่ออยูในอรัญประเทศตามสมควร ก็ไปตามยถากรรมของตน.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมในชาติกอนพระเทวทัตก็เปนคนลามก มีบริวารลามก
เหมือนกันอยางนี้ แลวทรงประชุมชาดกวา สัตติคุมพสุวโปดก ในครั้งนั้น
ไดมาเปนพระเทวทัตนี้ โจรทั้งหลายไดมาเปนบริษัทบริวารของพระเทวทัต
พระราชาไดมาเปนพระอานนท หมูแหงฤาษีไดมาเปนพุทธบริษัท สวน
ปุปผกสุวโปดกไดมาเปนเราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสัตติคุมพชาดก
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๘. ภัลลาติย ชาดก
๑

วาดวยอายุของกินนร
[๒๑๕๓] ไดมีพระราชาทรงพระนามวา ภัลลา
ติยะ ทรงละรัฐสีมา เสด็จประพาสปา ลามฤค
ทาวเธอเสด็จไปถึงคันธมาทนวรคิรี มีพรรณดอกไม
บานสะพรั่ง ซึ่งกินนรเลือกเก็บอยูเนือง ๆ กินนร
สองผัวเมีย ยืนคลึงเคลากันอยู ณ ที่ใด ทาวเธอ
ประสงคจะตรัสถาม จึงทรงหามหมูสุนขั และเก็บ
แลงธนูเสีย แลวเสด็จเขาไปใกล ณ ที่นั้น ดํารัสวา
ลวงฤดูเหมันตแลว ไยเลาเจาทั้งสองจึงมายืนกระซิบ
กระซาบกันอยูเนือง ๆ ที่ริมฝงเหมวดีนทีนี้ เราขอ
ถามเจาทั้งสองผูมีเพศเหมือนรางมนุษย ชนทั้งหลาย
ในมนุษยโลก รูจักเจาทั้งสอง วาเปนอะไร.
[๒๑๕๔] ขาแตทานพรานผูสหาย เราทั้งสอง
เปนมฤค มีเพศพรรณปรากฏเหมือนมนุษย เที่ยวอยู
ตามแมน้ําเหลานี้ คือ มาลาคิรนี ที ปณฑรกนที ติกูฏนที
ซึ่งมีนา้ํ ใสเย็นสนิท ชาวโลกรูจักเราทั้งสองวาเปน
กินนร.
[๒๑๕๕] เจาทั้งสองเหมือนไดรับความทุกขรอน
เสียเหลือเกิน ปริเทวนาการอยู เจาทั้งสองรักกัน
ไดสวมกอดกัน สมความรักแลว ดูกอนกินนรทั้งสอง

๑

อรรถกถาเปน ภัลลาติกะ
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ผูมีเพศพรรณเหมือนกายมนุษย เราขอถามเจาทั้งหลาย
เหตุไรเจาทั้งสองจึงรองไหอยูในปานี้ ไมสรางซาเลย
เจาทั้งสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลือเกิน
ปริเทวนาการอยู เจาทั้งสองรักใครกัน ก็ไดสวมกอด
กัน สมความรักแลว ดูกอนกินนร ผูม ีเพศพรรณเหมือน
กายมนุษย เราขอถามเจาทั้งหลาย เหตุไรเจาทั้งสองจึง
มาบนเพออยูในปานี้ ไมสรางซาเลย เจาทั้งสองเหมือน
ไดรับความทุกขรอนเสียเหลือเกิน ปริเทวนาการอยู
เจาทั้งสองรักใครกนั ก็ไดสวมกอดกันสมความรักแลว
ดูกอนกินนร ผูม ีเพศพรรณเหมือนกายมนุษย เราขอ
ถามเจาทั้งหลาย เหตุไรเจาทั้งสองจึงเศราโศกอยูใน
ปานี้ไมสรางซาเลย.
[๒๑๕๗] (นางกินรีทูลตอบวา) ขาแตทานนาย
พราน เราทั้งสองไมอยากจะจากกัน ก็ตองจากกัน
แยกกันอยูสิ้นราตรีหนึ่ง เมือ่ มาระลึกถึงกันและกัน
เดือดรอนเศราโศกถึงกันตลอดราตรีหนึ่ง ที่ลวงไป
นั้นวา ราตรีนั้นจักไมมีอีก.
[๒๑๕๗] (พระราชาดํารัสถามวา) เจาทั้งสอง
คิดถึงทรัพยที่หายไปหรือ หรือวาคิดถึงมารดาบิดาผู
ลวงลับไปแลว จึงไดเดือดรอนอยูสิ้นราตรีหนึ่ง เรา
ขอถามเจาทั้งสอง ผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย เหตุไร
เจาทั้งสองจึงตองจากกันไป.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 146

[๒๑๕๘] (นางกินรีทูลวา) ทานเห็นนทีนี้แหงใด
มีกระแสเชี่ยว ไหลมาในระหวางหุบผา ปกคลุมไป
ดวยหมูไมนานาพรรณ ในฤดูฝนกินนรสามีสุดที่รัก
ของดิฉัน ไดขามแมน้ํานั้นไปดวยสําคัญวา ดิฉันจะ
ติดตามมาขางหลัง.
สวนดิฉันมัวเลือกเก็บดอกปรู ดอกลําดวน
ดอกมะลิซอน และดอกคัดคาวที่บานสลาง ดวยคิดวา
สามีของเราจักไดทัดทรงดอกไม สวนเราก็จักไดสอด
แซมดอกไม เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น
อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกบานไมรูโรย ดอกราชพฤกษ ดอกแคฝอย ดอกยานทราย ดวยคิดวา
สามีทรี่ ักของเรา จักทัดทรงดอกไม สวนเราก็จักได
สอดแซมดอกไม เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น.
อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษ ซึ่งกําลัง
บานสลาง รอยเปนพวงมาลัย ดวยคิดวา สามีที่รัก
ของเราจักสวมใสพวงมาลัย สวนเราก็จักไดสวมใส
พวงมาลัย เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น.
อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษ ซึ่งกําลัง
บานสลาง แลวรอยทําเปนพวงมาลัย ดวยคิดวา คืน
วันนี้ เราทั้งสองจะอยู ณ ทีใ่ ด พวงมาลัยที่ทําไว
นี้แหละจักเปนเครื่องปูลาด สําหรับเราทัง้ สอง ณ
ที่นั้น.
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อนึ่ง ดิฉันมัวเลินเลอ บดกฤษณาดํา และ
จันทนแดงดวยศิลา ดวยคิดวา สามีที่รักของเราจักได
ประพรมรางกาย สวนเราประพรมรางกายแลว จะเขา
ไปนอนแนบชิดสามีที่รักนั้น.
ครัง้ นั้น กระแสน้ําเชี่ยวไหลมา พัดเอาดอก
สาลพฤกษ ดอกสน ดอกกรรณิการ ที่ดิฉันเก็บมา
วางไวไปหมดสิ้น โดยกาลประมาณครูเดียวเทานั้น
น้ําก็ขนึ้ เต็มฝง ถึงเวลาเย็น ดิฉันก็ขามไปไมได.
คราวนั้น เราทั้งสองอยูกันคนละฝงน้ํา มอง
เห็นหนากันก็หัวเราะครั้งหนึ่ง มองไมเห็นหนากันก็
รองไหอีกครั้งหนึ่ง คืนนั้น ไดผานเราทั้งสองไป
โดยยาก.
ขาแตนายพราน เมื่อพระอาทิตยขึ้นยามเชา
เราทั้งสองขามแมน้ําอันยุบแหง มาสวมกอดกันแลกัน
รองไหอยูคราวหนึ่ง หัวเราะอยูคราวหนึ่ง.
ขาแตนายพรานผูภูมิบาล เมื่อครั้งกอนเราทั้งสอง
ไดพรากกันอยูนาน ถึง ๖๙๗ ป ชีวิตของทานนี้มีกําหนด
เพียง ๑๐๐ ป อนึ่ง เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลาหนอ ในที่นี้
จะพึงอยู ปราศจากภรรยาสุดที่รักได.
[๒๑๕๙] (พระราชาตรัสวา) ดูกอนสหาย อายุ
ของพวกทานมีประมาณเทาไร ถาทานทั้งสองรูก็จง
บอกอายุของพวกทานแกเรา ขอทานทั้งหลายอยาได
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บิดพลิว้ จงบอกอายุของพวกทานแกเรา ตามที่ไดยิน
ไดฟงมาจากวุฒบุคคล หรือจากตํารับตํารา.
[๒๑๖๐] (นางกินรีทูลตอบวา) ขาแตนายพราน
อายุของเราทั้งสอง ประมาณ ๑,๐๐๐ ป อนึ่ง ใน
ระหวางอายุนั้น โรครายยอมไมมี มีความทุกขนอย
มีแตความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป เราทั้งสองยังรักกันไม
จืดจาง ก็ตองมาละทิ้งชีวิตไป.
[๒๑๖๑] พระเจาภัลลาติยะ ไดทรงสดับถอยคํา
ของกินนรทั้งสองนี้แลว ทรงพระดําริวา ชีวิตเปน
ของนอย จึงเสด็จกลับ ไมเสด็จลาเนื้อ ไดทรง
บําเพ็ญทาน เสวยราชสมบัติสบื มา.
[๒๑๖๒] (พระบรมศาสดาตรัสวา) มหาบพิตร
ทั้งสองทรงสดับเรื่องราวของกินนรทั้งหลาย อันมิใช
มนุษยนี้แลว จงทรงเบิกบานพระทัย อยาไดทรงทํา
การทะเลาะกันเลย กรรมอันเปนโทษของตน อยาได
ทําใหมหาบพิตรทั้งสองตองเดือดรอน เหมือนกรรม
อันเปนโทษของตน
ทําใหกินนรสองสามีภรรยา
เดือดรอนอยูราตรีหนึ่ง ฉะนั้น.
มหาบพิตรทั้งสอง ทรงสดับเรื่องราวของกินนร
ทั้งหลาย อันมิใชมนุษยนี้แลว จงทรงเบิกบานพระทัย
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อยาไดทําความวิวาทบาดหมางกันเลย กรรมอันเปน
โทษของตน อยาทําใหมหาบพิตรทั้งสองตองเดือดรอน
เหมือนกรรมอันเปนโทษของตน ทําใหกนิ นรสองสามี
ภรรยา เดือดรอนอยูราตรีหนึ่ง ฉะนั้น.
[๒๑๖๓] (พระนางมัลลิกาทูลวา) หมอมฉันมี
ใจเลื่อมใส ตั้งใจฟงพระธรรมเทศนาของพระองค
ที่พระองคทรงแสดงประกอบไปดวยเหตุตาง ๆ
ประกอบไปดวยประโยชน พระองคทรงเปลงพระสุรเสียงอันไพเราะ ดับความกระวนกระวายใจของ
หมอมฉันได ขาแตพระสมณเจา ผูทรงนําความสุข
มาใหหมอมฉัน ขอพระองคจงทรงมีชนมชีพยืนนาน
เถิด.
จบภัลลาติยชาดกที่ ๘
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อรรถกถาภัลลาติกชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระ
ปรารภพระนางมัลลิกาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา ภลฺลาติโก
นาม อโหสิ ราชา ดังนี้.
ไดยินวา วันหนึ่งอาศัยเหตุที่พระนางมัลลิกาเทวี บรรทมรวมกับ
พระเจาโกศลราช จึงเกิดวิวาทบาดหมางกันขึ้น. พระราชาทรงกริ้ว ถึงกับไม
ทอดพระเนตรเหลียวแลพระนางมัลลิกาอัครมเหสี พระนางจึงทรงพระดําริวา
พระตถาคตเจา จะไมทรงทราบเรื่องที่พระราชาทรงกริ้วเราหรือหนอ ? พระศาสดาทรงทราบเหตุนั้น จึงวันรุงขึ้น แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ เสด็จเขาไป
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ทรงดําเนินไปถึงประตูพระราชวัง. พระราชา
จัดการรับเสด็จ ทรงรับบาตรแลวทูลเสด็จสูปราสาท อาราธนาภิกษุสงฆใหนั่ง
โดยลําดับแลว ถวายน้ําทักษิโณทก ทรงอังคาสดวยพระกระยาหารอันประณีต
เมื่อเสร็จภัตกิจแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระศาสดาตรัสถามวา
ขอถวายพระพรมหาบพิตร เหตุไรหนอ พระนางมัลลิกาบรมราชเทวี จึงทรง
หายไปไมปรากฏ เมื่อทาวเธอทูลตอบวา เพราะพระนางเพลิดเพลินมัวเมาใน
ความสุขสวนตัวเสีย จึงตรัสวาดูกอนมหาบพิตร ในชาติกอนพระองคทรงบังเกิด
ในกําเนิดกินนร พลัดจากนางกินรีไปหนึ่งราตรี ตองเที่ยวปริเทวนาการอยูถึง
เจ็ดรอยปมิใชหรือ ? พระราชาทูลอาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัส
ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อครั้งพระเจาภัลลาติกราช เสวยราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี ทรงพระดําริวา เราจักบริโภคเนื้อยางสุกดวยถาน จึง
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ทรงมอบราชสมบัติแกหมูอํามาตยแลวทรงสะพักราชปญจาวุธ แวดลอมดวยหมู
โกเลยยสุนัขที่ฝกหัดดีแลว เสด็จออกจากพระนครไปยังหิมวันตประเทศ เสด็จ
ถึงแมน้ํานอยแหงหนึ่ง ไมสามารถจะขามฝงน้ําไปได ทอดพระเนตรเห็น
แมน้ําที่มีกระแสไหลผานลงคงคาแหงหนึ่ง จึงพระราชดําเนินเลียบไปตามกระแส
น้ํานั้น ทรงฆามฤคและสุกรเปนตนแลว เสวยเนื้อยางสุกดวยถานเพลิง พลาง
เสด็จขึ้นยังที่เนินอันสูง ณ บนที่ราบสูงนั้นมีแมน้ํานอย ๆ เปนที่นารื่นรมย.
ยามที่น้ําเต็มบริบูรณ นทีธารนั้นจะมีสวนลึกประมาณราวนมไหลผานอยูเสมอ
ในเวลาอื่น จะมีน้ําลดลงประมาณแคแขงและเขา มีปลาและเตาแหวกวายไปมา
อยูดาษดื่น. ที่ชายหาดมีทรายสะอาดขาวราวกับแผนเงิน สองฟากฝงมีพรรณ
หมูไมสะพรั่ง สลางไปดวยดอกแลผลนานาชนิด หมูวิหคและภมรมากมาย
ที่หลงใหลในดอกผลและรส ตางพากันมาคลึงเคลา ทั้งหมูพิพิธมฤคามฤคีเลา
ก็เขาเสพอาศัย รมเงาตนไมก็เย็นสนิท. ที่ฝงน้ําเหมวดีนทีนารื่นรมยอยางนี้
มีกินนรสองตัวผัวเมียคลอเคลียจุมพิตซึ่งกันและกัน แลวรองไหคร่ําครวญ
อยูโดยนานัปการ. เมื่อพระราชาเสด็จขึ้นภูเขาคันธมาทน ทางฝงนทีนั้น
ทอดพระเนตรเห็นกินนรเหลานั้น แลวทรงพระดําริวา เพราะเหตุไรเลาหนอ
กินนรทั้งคูนี้จึงมาปริเทวนาการอยูอยางนี้ เราจักถามดู จึงดีดพระหัตถ ขึง
พระเนตรดูหมูสุนัข โกเลยยสุนัขที่ฝกหัดดีแลวทั้งหลาย พากันวิ่งเขาซอนยัง
พุมไม หมอบราบติดดินอยูโดยสัญญานั้น พระราชาทรงทราบวาสุนัขเหลานั้น
แอบซอนแลว ทรงวางแลงธนูและอาวุธอื่นพิงไวกับตนไม ไมทําเสียงพระบาท
ใหดัง คอย ๆ เสด็จไปยังสํานักกินนรเหลานั้น แลวตรัสถามกินนรทั้งสองวา
เพราะเหตุไร เจาทั้งสองจึงพากันรองไห.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ไดตรัสพระคาถา ๓ คาถา
ความวา
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ไดมีพระราชาทรงพระนามวา ภัลลาติยะ ทรงละ
รัฐสีมา เสด็จประพาสปา ลามฤค ทาวเธอเสด็จไปถึง
คันธมาทนวรคิรี มีพรรณดอกไม บานสะพรั่ง ซึ่ง
กินนรเลือกเก็บอยูเนือง ๆ.
กินนรสองผัวเมียยืนคลึงเคลากันอยู ณ ที่ใด
ทาวเธอประสงคจะตรัสถามจึงทรงหามหมูส ุนัข และ
เก็บแลงธนูเสีย แลวเสด็จเขาไปใกล ณ ทีน่ ั้นตรัส
วา
ลวงฤดูเหมันตแลว ไยเลาเจาทั้งสอง จึงมายืน
กระซิบกระซาบกันอยูเนือง ๆ ที่ริมฝงเหมวดีนทีนี้
เราขอถามเจาทั้งสองผูมีเพศพรรณเหมือนรางมนุษย
ชนทั้งหลายในมนุษยโลกรูจักเจาทั้งสองวาเปนอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาลูรสงฺฆ ไดแก หมูแหงสุนัข. บทวา
หิมจฺจเย ความวา ลวงเดือนในฤดูเหมันตทั้งสี่ไปแลว. บทวา เหมวตาย
ความวา ทีฝ่ งแหงแมน้ําเหมวดีนี้.
กินนรไดสดับพระราชดํารัสถามแลวก็นิ่งเสีย ฝายนางกินรีจึงกราบทูล
โตตอบพระราชาวา
ขาแตทานพรานผูสหาย เราทั้งสองเปนมฤค มี
เพศพรรณปรากฏเหมือนมนุษย เที่ยวอยูตามแมน้ํา
เหลานี้ คือ มาลาคิรีนที ปณฑรกนที ติกูฏนที
ซึ่งมีนา้ํ ใสเย็นสนิท ชาวโลกรูจักเราทั้งสองวาเปน
กินนร.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา มลฺลคิรึ ความวา ทานนายพรานผูสหาย
เราทั้งหลายเที่ยวอยูตามแมน้ําเหลานี้ คือ มัลลคิรนี ที ปณฑรกนที ติกูฏนที.
ปาฐะเปน มาลาคิรึ ดังนี้ก็มี. บทวา นิภาสวณฺณา ความวา มีเพศผิวพรรณ
คือ มีอวัยวะรางกายปรากฏ (เหมือนมนุษย).
ลําดับนั้น พระราชาไดตรัสพระคาถา ๓ คาถา ความวา
เจาทั้งสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลือเกิน ปริเทวนาการอยู เจาทั้งสองรักกัน ไดสวมกอด
กันสมความรักแลว ดูกอนกินนรทั้งสองผูมีเพศพรรณ
เหมือนกายมนุษย เราขอถามเจาทั้งหลาย เหตุไรเจา
ทั้งสองจึงรองไหอยูในปานี้ไมสรางซาเลย เจาทั้งสอง
เหมือนไดรับความทุกขเสียเหลือเกิน ปริเทวนาการอยู
เจาทั้งสองมีความรักกัน ไดสวมกอดกัน สมความรัก
แลว ดูกอนกินนรผูมีเพศพรรณเหมือนกายมนุษย เรา
ขอถามเจาทั้งหลาย เหตุไรเจาทั้งสองจึงมาบนเพออยู
ในปานี้ ไมสรางซาเลย.
เจาทั้งสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลือเกิน ปริเทวนาการอยู เจาทั้งสองรักใครกนั ก็ไดสวม
กอดกันสมความรักแลว
ดูกอนกินนรผูมีเพศพรรณ
เหมือนกายมนุษย เราขอถามเจาทั้งหลาย เหตุไรเจา
ทั้งจึงเศราโศกอยูในปานี้ ไมสรางซาเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุกจิ ฺฉรูป ความวา มีอาการเหมือนมี
ทุกขเดือดรอนเหลือขนาด. บทวา อาลิงฺคิโต จาสิ ปโย ปยาย ความวา
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ความที่เจารักกัน ก็เปนอันไดสวมกอดกันสมความรักแลว. ปาฐะวา อาลงฺคิโย
จาสิ ดังนี้ก็มี เนื้อความก็อยางเดียวกันนี้. บทวา กิมิธา วเน ความวา
เพราะเหตุไร เจาทั้งสอง จึงคลึงเคลาจุมพิตกัน กลาววาจานารักตอกัน
ในระหวาง ๆ แลวพากันรองไห ในปานี้อีกมิไดสราง.
ตอจากนี้ไป เปนคาถาแสดงการปราศรัยโตตอบกันระหวางพระราชา
กับนางกินรีทั้งสอง ดังตอไปนี้
(นางกินรีทูลตอบวา) ขาแตทานนายพราน เรา
ทั้งสองไมอยากจะจากกัน ก็ตองจากกัน แยกกันอยู
สิ้นราตรีหนึ่ง เมือ่ มาระลึกถึงกันและกัน ก็เดือดรอน
เศราโศกถึงกันตลอดราตรีหนึ่งที่ลวงไปนั้นวา ราตรี
นั้นจักไมมีอีก.
(พระราชาตรัสถามวา) เจาทังสองคิดถึงทรัพย
ที่หายไปหรือ หรือวาคิดถึงมารดาบิดาผูลวงลับไปแลว
จึงไดเดือดรอนอยูสิ้นราตรีหนึ่ง เราขอถามเจาทั้งสอง
ผูมีเพศพรรณดังกายมนุษย เหตุไรเจาทั้งสองจึงตอง
จากกันไป.
(นางกินรีทูลวา) ทานเห็นนทีนี้แหงใด มีกระแสเชี่ยว ไหลมาในระหวางหุบผา ปกคลุมไปดวยหมู
ไมนานาพรรณ ในฤดูฝน กินนรสามีสุดที่รักของดิฉัน
ไดขามแมน้ํานั้นไปดวยสําคัญวา ดิฉันจะติดตามมา
ขางหลัง.
สวนดิฉันมัวเลือกเก็บดอกปรู ดอกลําดวน
ดอกมะลิซอน และดอกคัดคาวที่บานสลาง ดวยคิดวา
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สามีของเรารักไดทัดทรงดอกไม สวนเราก็จักได
สอดแซมดอกไม เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น.
อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกบานไมรูโรย ดอก
ราชพฤกษ ดอกแคฝอย ดอกยานทราย ดวยคิดวา
สามีทรี่ ักของเราจักทัดทรงดอกไม สวนเราก็จักได
สอดแซมดอกไม เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น.
อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษ ซึ่งกําลัง
บานสลาง รอยเปนพวงมาลัย ดวยคิดวา สามีที่รัก
ของเราจักสวมใสพวงมาลัย สวนเราก็จักไดสวมใส
พวงมาลัย เขาไปนอนแนบสามีที่รักนั้น.
อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษ ซึ่งกําลัง
บานสลาง แลวรอยทําเปนพวงมาลัย ดวยคิดวา คืน
วันนี้ เราทั้งสองจะอยู ณ ทีใ่ ด พวงมาลัยที่ทําไวนี้
แหละ จักเปนเครื่องปูลาด สําหรับเราทั้งสอง ณ ที่นั้น.
อนึ่ง ดิฉันมัวเลินเลอ บดกฤษณาดํา และ
จันทนแดงดวยศิลา ดวยคิดวา สาทีที่รักของเราจักได
ประพรมรางกาย สวนเราประพรมรางกายแลว จะเขา
ไปนอนแนบชิดสามีที่รักนั้น.
ครัง้ นั้น น้ํามีกระแสเชี่ยวไหลมา พัดเอาดอก
สาลพฤกษ ดอกสน ดอกกรรณิการ ที่ดฉิ ันเก็บมา
วางไวไปหมดสิ้น โดยกาลประมาณครูเดียวเทานั้น
น้ําก็ขนึ้ เต็มฝง ถึงเวลาเย็นดิฉันก็ขามไปไมได.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 156

คราวนั้นเราทั้งสองอยูกันคนละฝงน้ํา มองเห็น
หนากัน หัวเราะครั้งหนึ่ง มองไมเห็นหนากัน ก็
รองไหอีกครั้งหนึ่ง คืนนั้นไดผานเราทั้งสองไปโดยยาก.
ขาแตนายพราน เมื่อพระอาทิตยขึ้นยามเชา เรา
ทั้งสองขามแมน้ําอันยุบแหงมาสวมกอดกันและกัน
รองไหอยูคราวหนึ่ง หัวเราะอยูคราวหนึ่ง.
ขาแตนายพรานผูภูมิบาล เมื่อครั้งกอน เราทั้งสองไดพรากกันอยูนานถึง ๖๙๗ ป ชีวิตของทานนี้มี
กําหนดเพียง ๑๐๐ป เมื่อเปนเชนนี้ใครเลาหนอ ในที่นี้
จะพึงอยูปราศจากภรรยาสุดที่รักได.
(พระราชาตรัสถามวา) ดูกอนสหาย อายุของพวก
ทานมีประมาณเทาไร ถาทานทั้งสองรู ก็จงบอกอายุ
ของพวกทานแกเรา ขอทานทั้งหลายอยาไดบิดพลิ้ว
จงบอกอายุของพวกทานแกเรา ตามที่ไดยินไดฟงมา
จากวุฒบุคคล หรือจากตํารับตํารา.
(นางกินรีทูลตอบวา) ขาแตนายพราน อายุ
ของเราทั้งสองประมาณ ๑,๐๐๐ ป อนึ่ง ในระหวาง
อายุนั้น โรครายยอมไมมี มีความทุกขนอ ย มีแต
ความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป เราทั้งสองยังรักกันไมจืดจาง
ก็ตองมาละทิ้งชีวิตไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มเยกรตฺต ตัดบทเปน มย เอกรตฺต
ความวา เราทั้งสองตองจากกันชั่วราตรีหนึ่ง. บทวา วิปฺปวสิมหฺ ความวา
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เราตองพรากจากกันอยู. บทวา อนุตปฺปมาณา ความวา ทั้ง ๆ ที่เรา
ทั้งสองไมปรารถนาจะจากกัน ราตรีหนึ่งก็ไดผานพนไป เราทั้งสองก็เฝาแต
ครุนคิดถึงราตรีเดียวนั้นอยู. บทวา ปุน น เหสฺสติ ความวา ราตรีนั้น
จักไมมีคือจักไมยางมาอีก.
บทวา ธนว นฏ ปตรฺจ เปต ความวา เจาทั้งสองคิดถึง
ทรัพยที่หายไปแลว หรือคิดถึงมารดาบิดาที่ละโลกนี้ไปแลว ดวยเหตุไร จึง
ไดแยกกันตลอดราตรีหนึ่งนั้น จงบอกเหตุนั้นแกเราเถิด. บทวา ยมิม ตัดบท
เปน ย อิม แปลวา นี้ใด. บทวา เสลกุล ความวา ไหลมาในระหวาง
หุบผาทั้งสอง บทวา วสฺสกาเล ความวา นางกินรีกลาววา ในเวลาที่เมฆ
กอนหนึ่งตั้งขึ้นฝนตก แมยามที่เราทั้งสองย่ําราตรี ทองเที่ยวไปในไพรสณฑนี้
เมฆกอันหนึ่งตั้งขึ้น ลําดับนั้น กินนรผูสามีสุดที่รักของดิฉัน สําคัญวาดิฉัน
ตามมาขางหลัง จึงขามนทีนี้ไป. บทวา อหฺจ ความวา ก็ดิฉันหาได
ทราบวา สามีของตนขามไปฝงโนนแลวไม มัวเลือกเก็บดอกไมทั้งหลายมี
ดอกปรูเปนตน ที่บานสะพรั่งอยูแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺตลิโยธิกฺจ ความวา ก็เมื่อขาพเจา
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
ประพรมสรีระแลว. บทวา อชฺฌุเปสฺส ความวา จักเขาไปแนบชิดบน
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ที่นอน. บทวา นุท สาเล สลเล กณฺณิกาเร ความวา พัดพาเอาดอกไม
เหลานี้ ที่ดฉิ ันเลือกเก็บแลววางไวริมฝงไปจนหมด.
บทวา สุทุตฺตรา ความวา ก็ในเวลาที่นางกินรีนั้นยืนอยูที่ฝงฟากนี้
นั้นเอง น้ําในแมน้ําทวมทนขึ้นมา ทั้งในขณะนั้นพระอาทิตยก็อัสดงคตไปแลว
สายฟาก็แลบแปลบปลาบ ธรรมดาวา กินนรทั้งหลายยอมกลัวน้ํา เพราะฉะนั้น
นางกินรีนั้น จึงไมสามารถจะขามไปฝงโนนได ดวยเหตุนั้น นางจึงกลาววา
ในเวลายามเย็น ขาพเจาขามน้ําไปไมได. 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 ตลอดเวลาที่ผานมานี้นั้น เปนเวลานานถึงเจ็ดรอยหยอน
สามป. บทวา วสฺเสกิม ตัดบทเปน วสฺส เอก อิม ความวา นางกินรี
กลาววา ชีวติ ความเปนอยูของทานนี้ มีกําหนดเพียงรอยปหนึ่งเทานั้น. บทวา
โกนีธ ความวา นางกินรีกลาววา เมื่อชีวิตความเปนอยูมีเล็กนอยอยางนี้
ใครเลาจะพรากจากภรรยาที่รักใครได หรือไมบงั ควรที่จะพลัดพรากจากภรรยา
สุดที่รักเลย. บทวา กีวตโก นุ ความวา พระราชาทรงสดับถอยคําของ
นางกินรีแลว ทรงดําริวา เราจักถามประมาณอายุของกินนรเหลานั้น กะนาง
กินรีดู จึงตรัสถามวา อายุของพวกทานมีประมาณเทาใด. บทวา อนุสฺสวา
ความวา ถาเมื่อจะมีใคร ๆ บอกกลาวแกพวกทาน หรือวาตํานับตํารา มีอยู
ในสํานักมารดาบิดาหรือผูเฒาผูแกไซร เมื่อเปนเชนนั้น ทานอยาบิดพลิ้วเลย
จงบอกประมาณแหงอายุ จากที่ไดยินไดฟงมา หรือจากตํารับตํารา.
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บทวา น จนฺตรา ความวา อายุของเราทั้งหลายประมาณหนึ่งพันป
และในระหวางนั้น โรคภัยอันเลวรายซึ่งจะทําอันตรายแกชีวิต ก็ไมมีแกพวก
เราเลย. บทวา อวีตราคา ความวา เราทั้งหลายมิใชผูปราศจากความรักใคร
กันและกันเลย.
พระเจาภัลลาติกราช ทรงสดับถอยคําของนางกินรี แลวทรงดําริวา
นาอัศจรรย กินนรเหลานั้นเปนสัตวเดียรัจฉาน พลัดพรากจากกันชั่วราตรีเดียว
ยังเที่ยวร่ําไหถึงกันตลอดเวลา ๗๐๐ ป สวนเราเองละเลยมหาสมบัติ ในความ
เปนพระราชา มีอาชญาแผไปถึง ๓๐๐ โยชน มาอยูในปา นาอนาถ เราได
ทํากิจที่ไมควรทํา ดังนี้แลว เสด็จนิวัตนจากอรัญประเทศนั้นสูพระนคร
พาราณสี อันหมูมุขอํามาตยทูลถามวา ขอเดชะมหาราชเจา พระองคทรง
ทอดพระเนตรเห็นอะไร เปนสิ่งอัศจรรยในหิมวันตประเทศ จึงตรัสบอกเหตุ
ทั้งปวงที่ทรงประสบมา แลวทรงบําเพ็ญกุศลมีทานเปนตน เสวยราชสมบัติ
นับแตวาระนั้นเปนตนมา.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระเจาภัลลาติยะ ไดทรงสดับถอยคําของกินนร
ทั้งสองนี้แลว ทรงพระดํารูวา ชีวิตเปนของนอย จึง
เสด็จกลับ ไมเสด็จลาเนื้อ ไดทรงบําเพ็ญทาน
เสวยราชสมบัติสืบมา.
พระบรมศาสดาครั้นตรัสพระคาถานี้แลว เมื่อจะทรงโอวาทซ้ําอีก
ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา ความวา
มหาบพิตรทั้งสอง ทรงสดับเรื่องราวของกินนร
ทั้งหลายมิใชมนุษยนี้แลว จงทรงเบิกบานพระทัย
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อยาไดทรงทําความทะเลาะกันเลย กรรมอันเปนโทษ
ของตน อยาไดทําใหมหาบพิตรทั้งสองตองเดือดรอน
เหมือนกรรมอันเปนโทษของตน ทําใหกินนรสองสามี
ภรรยาเดือดรอนอยูราตรีหนึ่ง ฉะนั้น.
มหาบพิตรทั้งสอง ทรงสดับเรื่องราวของกินนร
ทั้งหลายมิใชมนุษยนี้แลว จงทรงเบิกบานพระทัย
อยาไดทรงทําความวิวาทบาดหมางกันเลย กรรมอัน
เปนโทษของตน อยาไดทําใหมหาบพิตรทัง้ สองตอง
เดือดรอน เหมือนกรรมอันเปนโทษของตน ทําให
กินนรสองสามีภรรยาเดือดรอนอยูราตรีหนึ่ง ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมานุสาน ไดแก กินนรทั้งหลาย.
บทวา อตฺตกมฺมาปราโธ ไดแก กรรมโทษของตน. บทวา กึปรุ เิ สกรตฺต
ความวา กรรมโทษของตนอันทําใหพรากกันราตรีหนึ่ง ทํากินนรเหลานั้น
ใหเดือดรอน ฉันใด กรรมโทษของตนอยาใหมหาบพิตรทั้งสองตองเดือดรอน
ฉันนั้นเลย.
พระนางมัลลิกาเทวี ทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระตถาคตจาแลว
เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ ทรงประคองอัญชลี เมื่อจะทรงชมเชยพระทศพล จึง
ตรัสคาถาสุดทายความวา
หมอมฉันมีใจเลื่อมใส ตั้งใจฟงพระธรรมเทศนา
ของพระองค ที่พระองคทรงแสดงประกอบไปดวย
เหตุตาง ๆ ประกอบไปดวยประโยชน พระองคทรง
เปลงพระสุรเสียงอันไพเราะ ดับความกระวนกระวาย
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ใจของหมอมฉันได ขาแตพระสมณะเจา ผูทรงนํา
ความสุขมาใหหมอมฉัน ขอพระองคจงทรงมีชนมชีพ
ยืนนานเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิวิธ อธิมนา สุณามิห ความวา
ขาแตพระองคผูเจริญ กระหมอมฉันเปนผูชื่นชมยินดี มีจิตเลื่อมใส ฟง
พระธรรมเทศนาที่พระองคทรงแสดง ประดับประดาไปดวยเหตุตาง ๆ. บทวา
วจนปถ ความวา ทานองคลองพระพุทธพจน ประกอบไปดวยประโยชน
อันพระองคตรัสแลวนั้น ๆ. บทวา มฺุจ คิร นุทเสว เม ทร ความวา
เมื่อพระองคทรงเปลงมธุรพจน อันเสนาะโสต ชื่อวาบรรเทาแลว คือนําไป
แลวทีเดียว ซึ่งความกระวนกระวาย คือความเศราโศกในหทัยของหมอมฉัน.
บทวา สมณ สุขาวห ชีว เม จิร ความวา ขาแตพระมหาสมณะผูพุทธเจา
ผูเจริญ ผูทรงนําทิพยมานุษยโลกิยสมบัติ และโลกุตรสมบัติมาให ผูเปน
เจาของกระหมอมฉัน ผูเปนพระธรรมราชา ขอพระองคจงทรงเจริญพระชนมชีพยืนนานเถิด.
จําเดิมแตนั้นมา พระเจาโกศลราชก็ทรงอยูรวมสมัครสโมสร กับ
พระนางมัลลิการาชเทวี.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา กินนรในครั้งนั้น ไดมาเปนพระเจาโกศลราช ในบัดนี้ กินรี
ไดมาเปนพระนางมัลลิการาชเทวี สวนพระเจาภัลลาติกราช ไดมาเปน
เราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาภัลลาติกชาดก
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๙. โสมนัสชาดก
วาดวยการใครครวญเสียกอนแลวจึงคอยทา
[๒๑๖๕] ใครมาตี มาดาทานหรือ ทําไมทาน
จึงเสียใจ นอยใจ เศราโศกอยู วันนี้มารดาบิดาของ
ทานมารองไหรบกวน ประการใด หรือวาวันนี้มีใคร
มารังแกทานใหทานตองนอนเหนือแผนดิน.
[๒๑๖๕] (ดาบสตอบวา) ขอถวายพระพรพระจอมภูมิบาล อาตมาภาพดีใจมาก ที่ไดเห็นมหาบพิตร
อาตมาภาพเขามาอาศัยมหาบพิตร มิไดเบียดเบียนใคร
ขอถวายพระพร อาตมาภาพถูกพระราชโอรส ของ
มหาบพิตรเบียดเบียน.
[๒๑๖๖] (พระราชาทรงพระพิโรธ ตรัสวา)
เหวยเหลานายทวารบาล พนักงานตํารวจดาบ และ
นายเพชรฆาตทั้งหลาย พวกเจาจงไปทําตามหนาที่
ของตน ๆ จงไปยังภายในพระราชฐาน ฆาเจาโสมนัสสกุมารเสีย แลวตัดเอาศีรษะมา ทูตทั้งหลายที่พระราชา
สงไป ไดกราบทูลพระกุมารวา ขาแตพระขัตติโยรส
พระองคเปนผูที่พระอิสราธิบดี ราชบิดาทรงตัดขาด
แลว พระองคตองโทษ ถึงประหารชีวิต พระเจาขา.
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พระราชโอรส ทรงพระกันแสงอยู ทรงประคอง
อัญชลี ยกพระหัตถทั้งสิบนิ้วขึ้นออนวอนวา ตัวเรา
อยากจะขอเขาเฝาพระราชบิดา ผูเปนจอมประชา
ราษฎร ขอทานทั้งหลาย จงนําเราผูยังมีชีวิตไปเฝา
พระราชบิดาเถิด.
ทูตทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของพระราชกุมาร
แลว ไดพาพระราชโอรสเขาเฝาพระราชา ฝายพระราชโอรส ครั้นเห็นพระราชบิดา จึงกราบทูลไปแต
ไกลวา
ขาแตพระราชบิดา ผูเปนจอมประชาราษฎร
พวกนายประตู ตํารวจดาบ และเพชฌฆาตทั้งหลาย
พากันมาเพื่อจะฆาขาพระพุทธเจาเสีย ขาพระพุทธเจา
ขอกราบทูลถาม ขอไดทรงพระกรุณาโปรดบอกเนื้อความนั้นแกขาพระพุทธเจา วันนี้ขาพระพุทธเจามีความผิดในเรื่องนี้เปนประการใดหรือ พระเจาขา.
[๒๑๖๗] ทิพพจักษุดาบสผูไมประมาท ทํากิจรดน้ําบําเรอไฟ ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาทุกเมื่อ เหตุไรเจา
จึงเรียก ทิพพจักษุดาบสผูสํารวมอินทรีย เปนพรหมจารีเชนนั้นวา พราหมณคฤหบดี.
[๒๑๖๘] (พระกุมารทูลวา) ขอเดชะ กุลุปกดาบสผูนี้มีของเก็บไวหลายอยาง คือผลสมอพิเภก
เผือกมัน และผลไมทั้งหลาย กุลุปกดาบสผูนี้เปนผู
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ไมประมาท เก็บรักษาของเหลานั้นไว เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจา จึงเรียกดาบสนั้นวา " คฤหบดี ".
[๒๑๖๙] (พระราชาตรัสวา) ดูกอนเจาโสมนัสสกุมาร เรื่องนี้เจาพูดไดจริง ดาบสผูนี้มีของเก็บไว
หลายอยาง ดาบสผูนี้เปนผูไมประมาท เก็บรักษาสิ่งของเหลานั้นไว เพราะฉะนั้น ดาบสผูนี้ จึงชื่อวา
พราหมณ คฤหบดี.
[๒๑๗๐] (พระกุมารตรัสวา) บริษัททั้งหลาย
ทั้งชาวนิคมและชาวชนบทที่มาประชุมกันถวนทุกคน
ขอจงฟงขาพเจา พระราชาผูเปนจอมประชาราษฎรนี้
เปนพาล ไดฟงคําชฎิลโกงแลว ตรัสสั่งใหฆาเราเสีย
โดยหาเหตุมิไดเลย.
[๒๑๗๑] (พระกุมารตรัสวา) เมื่อรากยังเจริญ
งอกงามแผไพศาลอยู ไมไผที่แตกเปนกอใหญแลว
ก็แสนยากที่จะถอนใหหมดสิ้นไปได ขาแตพระราช
บิดา ผูเปนจอมประชาราษฎร ขาพระพุทธเจา ขอถวาย
บังคมพระยุคลบาท ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ขาพระพุทธเจาจักออกบวช พระเจาขา.
[๒๑๗๒] (พระราชาตรัสวา) โสมนัสสกุมาร
เอย เจาจงเสวยสมบัติอันไพบูลยเถิด อนึ่ง บิดาจะมอบ
อิสริยยศทั้งหมดใหแกเจา เจาจงเปนพระราชาของชาว
กุรุรัฐเสียในวันนี้ทีเดียวเถิด อยาบวชเลย เพราะการ
บวชเปนทุกข.
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[๒๑๗๓] (พระกุมารทูลวา) ขอเดชะ บรรดา
โภคสมบัติของพระองค ซึ่งมีอยูในราชธานีนี้ สิ่ง
ไรเลาที่ขาพระพุทธเจาควรบริโภคมีอยูหรือ ? เมื่อ
ชาติกอนขาพระพุทธเจาเคยรื่นรมยอยูในเทวโลก ดวย
รูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะทั้งหลาย ที่นารืน่ รมยใจ
ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาเคยบริโภคสมบัติมาแลวใน
ไตรทิพย เคยมีหมูนางอัปสรแวดลอมมาแลว ขาพระพุทธเจามารูวา พระองคเปนพาล อันคนอื่นตองนําไป
แลวจะอยูในราชสกุลเชนนั้นไมไดเลย.
[๒๑๗๔] (พระราชาตรัสวา) ดูกอนพอโสมนัสส
ถาหากวา บิดาเปนพาลตองอาศัยผูอื่นจูงไปไซร เจาจง
อดโทษใหบิดาสักครั้งหนึ่งเถิด ถาแมวาโทษเชนนี้จะ
พึงมีอกี ไซร เจาจงกระทําตามมติของตนเถิด.
[๒๑๗๕] (พระกุมารตรัสวา) กรรมทีบ่ คุ คลใด
ไมพิจารณาใหถี่ถวนเสียกอน แลวทําลงไป ผลชั่วราย
ยอมมีแกบุคคลนั้น เหมือนความวิบัติแหงยาแกโรค
ฉะนั้น.
สวนกรรมทีบ่ คุ คลใดพิจารณาถี่ถวนกอนแลวทํา
ลงไป ผลอันเจริญยอมมีแกบคุ คลนั้นเหมือนความ
ถึงพรอมแหงยาแกโรคฉะนั้น.
คฤหัสถผูบริโภคกาม เปนคนเกียจครานไมดี
บรรพชิตไมสํารวมไมงาม พระราชาไมใครครวญเสีย
กอนแลวทําลงไป ไมดี บัณฑิตมีความโกรธเปน
เจาเรือน ก็ไมด.ี
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ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงทิศ กษัตริยทรง
ใครครวญเสียกอนแลวจึงคอยทํา ยังไมไดพิจารณา
ใครครวญกอนแลว ไมควรทํากิจการอะไร พระเกียรติยศของพระราชาผูทรงใครครวญเสียกอนแลว จึงทํา
ลงไป ยอมเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น.
ขาแตพระภูมิบาล อิสรชนควรพิจารณาเสียกอน
แลวจึงลงอาชญา กรรมที่ทําดวยความรีบรอนยอม
เดือดรอน อนึ่ง ความตั้งตนไวโดยชอบ และประโยชน
ของนรชน ยอมไมตามเดือดรอนในภายหลัง.
อนึ่ง ชนเหลาใด จําแนกแจกแจงดวยปญญา
แลวกระทํากรรมทั้งหลาย ที่ไมตามเดือดรอนในภายหลัง ในโลก กรรมของชนเหลานั้น ทานผูรูสรรเสริญ
มีความสุขเปนกําไร พุทธาทิบัณฑิตอนุมัติแลว.
ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงประชาชน
นายประตู ตํารวจดาบ และพวกเพชฌฆาต พากัน ไป
จะฆาขาพระพุทธเจา พวกนั้นพากันฉุดคราขาพระพุทธ
เจา ผูกําลังนั่งอยู บนพระเพลาแหงพระราชมารดา
มาโดยพลัน.
ขาแตพระราชบิดา แทจริงขาพระพุทธเจา ถึง
ความหวั่นกลัวตอมรณภัย คับแคบ ฝดเคืองเหลือเกิน
วันนี้ขา พระพุทธเจาไดมีชีวิตอันเปนที่รัก หวานซาบซึ้งใจ รอดพนจากการถูกประหารมาไดแสนยาก จึง
นอมใจไปในบรรพชาอยางเดียว.
[๒๑๗๖] (พระราชาตรัสวา) ดูกอนสุธรรมาเทวี
โสมนัสสกุมารโอรสของเธอนี้ ยังรุนหนุม นาเอ็นดู
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วันนี้เราออนวอนเขาไว ก็ไมไดสมปรารถนา แมเธอ
ก็ควรจะออนวอนโอรสของเธอดูบาง.
[๒๑๗๗] (พระนางสุธรรมาเทวีตรัสวา) ดูกอน
พระลูกรัก เจาจงยินดีดวยภิกขาจาริยวัตรเถิด จงใครครวญในธรรมทั้งหลายแลวละเวนบรรพชาของคนมิจฉาทิฏฐิเสียเถิด เจาจงวางอาชญาในสรรพสัตว นักบวช
ละวางอาชญาในสรรพสัตวทั้งหลายแลว เปนผูไมถูก
ติเตียน ยอมเขาถึงพรหมสถาน.
(พระราชาตรัสวา) ดูกอนสุธรรมาเทวี เธอพูดคํา
เชนใด คําเชนนั้น นาอัศจรรยจริงหนอ เราไดรับ
ทุกขอยูแลว เธอยังกลับเพิ่มทุกขใหอีก ฉันขอรองเธอ
ใหชวยออนวอนลูก เธอกลับสนับสนุนใหโสมนัสสกุมารเกิดอุตสาหะยิ่งขึ้น.
[๒๑๗๘] (พระนางสุธรรมาเทวีตรัสวา) พระอริยเจาเหลาใดพนวิเศษแลว บริโภคปจจัยอันหาโทษ
มิได ดับรอบแลว เที่ยวไปในโลกนี้ หมอมฉันไม
อาจจะหามโอรสผูดําเนินไปตามมรรคา ของพระอริยเจา เหลานั้นได.
[๒๑๗๙] (พระราชาตรัสวา) ชนเหลาใดมีปญญา
เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถี่ถวนมาก พระนาง
สุธรรมาเทวีนี้ เปนผูมีความขวนขวายนอย ปราศจาก
ความโศกเศรา ไดสดับคําสุภาษิตของชนเหลาใด
ชนเหลานั้นควรจะสมาคมคบหาทีเดียว.
จบโสมนัสสชาดกที่ ๙
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อรรถกถาโสมนัสสชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
ความที่พระเทวทัตพยายาม เพื่อจะปลงพระชนมพระองค ตรัสพระธรรม
เทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา โก ต หืสติ เหเติ ดังนี.้
ก็ในกาลครั้งนั้น พระบรมศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใชแตใน
บัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในปางกอนพระเทวทัตนี้ ก็พยายามเพื่อจะฆาเราตถาคต
เหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล มีพระราชาทรงพระนามวา เรณุราช เสวยราชสมบัติ
ในอุตตรปญจาลนคร แควนกุรุ. ครั้งนั้น พระดาบสชื่อ มหารักขิตะ
มีดาบส ๕๐๐ เปนบริวาร อยูใ นหิมวันตประเทศเที่ยวจาริกไป เพื่อจะเสพ
อาหารรสเค็มและรสเปรี้ยว จนลุถึงอุตตรปญจาลนคร พักอยูในพระราชอุทยาน
รุงขึ้นพรอมดวยบริวารเที่ยวไปบิณฑบาตจนถึงราชทวาร. พระเจาเรณุราช
ทรงเห็นหมูฤาษี ทรงเลือ่ มใสในอิริยาบถ จึงตรัสสั่งใหนิมนตมานั่ง ณ ทอง
พระโรง มีพื้นกวางใหญอันประดับตกแตงแลว ทรงอังคาสดวยอาหารอัน
ประณีต แลวตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ นิมนตพระผูเปนเจาทั้งหลาย อยู
จําพรรษาที่อุทยานของขาพเจาตลอดฤดูฝนนี้เถิด แลวเสด็จไปพระราชอุทยาน
พรอมดวยดาบสเหลานั้น ตรัสสั่งใหสรางที่อยูพระราชทานบรรพชิตบริขาร
ทรงนมัสการแลวเสด็จกลับพระราชวัง. นับแตนั้นมา ดาบสเหลานั้นแมทั้งหมด
ก็รับพระราชทานฉัน ในพระราชนิเวศนเปนประจํา. ก็พระราชามิไดมีพระโอรส จึงทรงปรารถนาจะไดพระโอรส. ราชโอรสก็หาไดมาอุบัติสมพระราช
ประสงคไม ลวงกาลฤดูฝน ๓ เดือนแลว ทานมหารักขิตดาบส จึงเขา
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ไปถวายพระพรลาพระราชาวา บัดนี้ ที่ปาหิมพานตเปนรมณียสถาน พวก
อาตมาภาพจะไปอยูที่ปาหิมพานตนั้นตามเดิม อันพระราชาทรงกระทําการ
สักการะบูชาแลว จึงออกจากพระราชอุทยานไป ในเวลาเที่ยงวัน ไดแวะ
ออกจากทางเสียในระหวางมรรคา พาบริวารนั่งอยูที่เนินหญาแพรกออน ๆ
ณ ภายใตตนไมมีรมเงาอันเยือกเย็นตนหนึ่ง.
ดาบสเหลานั้นนั่งประชุมสนทนากันวา ในพระราชวังหามีพระราชโอรส
ที่จะสืบราชตระกูลไม ถาพระราชาจะพึงไดพระราชโอรส ก็จะเปนการดีทีเดียว
จะไดสืบราชสกุลสืบไป. ทานมหารักขิตดาบส ไดยินถอยคําของดาบส
เหลานั้นแลว จึงใครครวญดูวา พระราชาจักมีพระโอรสหรือไมหนอ ทราบวา
จักมี จึงพูดขึ้นวา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย พวกทานอยาคิดวิตกไปเลย วันนี้
เวลาใกลรุง เทพบุตรหนึ่งองคจักจุติลงมา ถือปฏิสนธิในครรภแหงอัครมเหสี
ของพระราชา ชฎิลโกงผูหนึ่งไดยินดังนั้น จึงคิดวา เราจักเปนราชกุลุปกะ
(พระดาบสประจําราชสํานัก) เสียแตบัดนี้ จึงในเวลาที่พวกดาบสออกเดินทาง
ไป แกลงลวงวาเปนไขแลวนอนเสีย ถูกพวกดาบสอื่น ๆ เตือนวา ลุกขึ้นเถิด
พวกเราจักไปกันละ. ก็ตอบวา เราไมสามารถจะไปได. ทานมหารักขิตดาบสรู
เหตุที่ดาบสนั้นแกลงนอน จึงกลาววา ทานสามารถจะไปไดเมื่อใด จงตามมา
เมื่อนั้นเถิด ดังนี้แลว พาหมูฤาษีเดินทางไปยังหิมวันตประเทศทีเดียว. ฝาย
ดาบสโกง จึงรีบยอนกลับมาโดยเร็ว ยืนอยูที่ราชทวาร สั่งใหราชบุรุษกราบทูล
พระราชาวา ดาบสอุปฏฐากของทานมหารักขิตดาบสมาเฝา ครั้นพระราชาตรัส
สั่งใหรีบนิมนตเขาไปเฝา จึงขึ้นสูปราสาท นั่งบนอาสนะที่เขาปูไวแลว. พระราชาทรงนมัสการพระดาบสแลว ประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง ตรัสถามถึง
สุขภาพอนามัยของพระฤาษีทั้งหลาย แลวตรัสวา พระคุณเจารีบดวนกลับมา
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ทั้งนี้ดวยเหตุอันใดหรือ ? ดาบสโกงถวายพระพรวา ขอถวายพระพรถูกตอง
ทีเดียว หมูฤ าษีนั่งพักกันอยูตามสบาย ตางสนทนาปราศรัยกันวา ถาหากวา
พระโอรสผูสืบสันตติวงศของพระราชาจะพึงเสด็จอุบัติขึ้นไซร ขอนั้นจะเปน
ความดีฉะนั้นแลว อาตมาภาพฟงคําสนทนานั้นแลว ตรวจดูดวยทิพยจักษุวา
มหาบพิตรจักมีพระราชโอรสหรือไมหนอ เห็นวา เทพบุตรผูมีมหิทธิฤทธิ์
จักจุติมาบังเกิดในพระครรภ แหงพระนางสุธรรมาอัครมเหสี จึงคิดวา ผูที่
ไมรู ก็จะพึงทําลายพระครรภใหพินาศเสีย จําเราตองแจงแกมหาบพิตรทั้งสอง
จึงไดรีบมาเพื่อตองการถวายพระพรใหทรงทราบ บัดนี้ อาตมาภาพก็ไดถวาย
พระพรใหพระองคทรงทราบแลว ขอถวายพระพรลาไป. พระเจาเรณุราช
ทรงโสมนัสยินดี มีพระหฤทัยเลื่อมใส ตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ พระคุณเจา
ยังไปไมได ดังนี้แลว นําดาบสโกงไปสูพระราชอุทยานี้ จัดแจงสถานที่อยู
พระราชทาน. จําเดิมแตนั้นมา ดาบสโกงนั้น ก็พํานักอาศัยขบฉัน ในราช
ตระกูล จนไดมีนามวา ทิพพจักษุดาบส (ดาบสผูมีตาทิพย) ทีเดียว.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวจุติจากดาวดึงสพิภพ ถือปฏิสนธิในพระครรภ
แหงพระนางสุธรรมาราชเทวี ในพระนครนั้น. ในวันขนานพระนามพระราชกุมารนั้น พระราชมารดาบิดา จึงขนานพระนามวา โสมนัสสกุมาร.
พระราชโอรสทรงเจริญพระชนมพรรษาดวยกุมารบริหารโดยลําดับ ฝายดาบส
โกงจัดแจงปลูกผักอันเกื้อกูลแกสูปะ และวัลลิผล คือผลไมเครือเถา มีประการ
ตาง ๆ ดานริมพระราชอุทยานแหงหนึ่ง แลวจําหนายขายแกชาวรานตลาด
รวบรวมทรัพยไว. ในกาลเมื่อพระโพธิสัตว มีพระชันษาได ๗ ป ประเทศ
ชายแดนราชอาณาเขตกําเริบจลาจล. พระเจาเรณุราชตรัสสั่งวา เจาอยาประมาท
ทานทิพพจักษุดาบส ทรงใหพระราชกุมารรับคําแลวเสด็จไป ดวยหวังวา เราจัก
จัดการใหปจจันตชนบทสงบราบคาบ. ครั้นวันหนึ่ง พระราชกุมารคิดวา เรา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 171

จักไปเยี่ยมเยียนทานชฎิล จึงเสด็จสูพระราชอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นชฎิลโกง
นุงผากาสาวะหยักรั้งผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง สองมือถือน้ําขางละหมอ กําลัง
รดน้ําไรผักอยู ก็ทรงทราบวา ชฎิลผูนี้เปนชฎิลโกง ไมบําเพ็ญสมณธรรม
ของตน มัวปลูกผักทําสวนครัวเสีย จึงทรงทักทายใหชฎิลโกงนั้นไดอายวา
ดูกอนคฤหบดีพอคาผัก ทานกําลังทําอะไรอยู ? แลวมิไดทรงกราบไหว
เสด็จออกกลับไปยังพระนคร. ชฎิลโกงคิดวา บัดนี้ พระราชกุมารนี้ เปน
ศัตรูเราเสียแลว ใครรูเขา ความเสื่อมเสียอะไร ๆ จักมี ควรที่เราจะกําจัด
พระราชกุมารนั้น เสียแตบัดนี้ทีเดียว ในเวลาใกลที่พระราชาจะเสด็จมา จึง
โยนแผนหินไปรวมไว ณ สวนหนึ่ง ทุบตอยหมอน้ําใหแตก ทั้งเกลี่ยหญาทิ้ง
เรี่ยราดไวบนบรรณศาลา เอาน้ํามันทาตัว เขาไปยังบรรณศาลา นอนคลุมโปง
อยูบนเตียง ทําประหนึ่งวาถึงความทุกขรอนอยางใหญหลวง. พระราชาครั้น
เสด็จมาแลว ทรงกระทําประทักษิณพระนคร ยังไมเสด็จเขาพระราชนิเวศน
ทรงดําริวา เราจักเยี่ยมเยียนทานทิพพจักษุดาบสผูเปนเจาแหงเรากอน แลว
เสด็จไปถึงประตูบรรณศาลา ทอดพระเนตรเห็นอาการอันวิปริตเชนนั้น ทรง
พระดําริวา นี้เรื่องอะไรหนอ จึงเสด็จเขาไปทอดพระเนตรเห็นชฎิลโกงนั้น
นอนอยู ทรงลูบคลําเทาทั้งสองของชฎิลโกง ตรัสพระคาถาที่ ๑ ความวา
ใครมาตี มาดาทานหรือ ทําไมทานจึงเสียใจ
นอยใจ เศราโศกอยู วันนี้มารดาบิดาของทาน มา
รองไหรบกวน ประการใด หรือวาวันนี้ ใครมารังแก
ทาน ใหตองนอนเหนือแผนดิน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หึสติ แปลวา ทุบตี. บทวา เหเติ
แปลวา ดาวา. บทวา กวชฺช เสตุ ความวา หรือวาวันนี้ มีใครมาเบียดเบียน
รังแก ใหทานตองนอนเหนือแผนดิน.
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ชฎิลโกงไดยินพระดํารัสนั้น จึงทอดถอนหายใจลุกขึ้นกลาวคาถาที่ ๒
ความวา
ขอถวายพระพรพระจอมภูมิบาล อาตมาภาพ
ดีใจมากที่ไดเห็นมหาบพิตร อาตมาภาพเขามาอาศัย
มหาบพิตร มิไดเบียดเบียนใคร ขอถวายพระพร
อาตมาภาพถูกพระราชโอรสของมหาบพิตรเบียดเบียน.
เบื้องหนาแตนี้ไป พึงทราบคาถาประพันธ ที่พระคันถรจนาจารย
ประพันธไวงาย ๆ ตามนัยวาระพระบาลีความวา
(พระราชาทรงพระพิโรธ ตรัสวา) เหวยเหลา
นายทวารบาล พนักงานตํารวจดาบ และนายเพชฌฆาต
ทั้งหลาย พวกเจาจงไปตามหนาที่ของตน ๆ จงไป
ยังภายในพระราชฐาน ฆาเจาโสมนัสสกุมารเสีย แลว
ตัดเอาศีรษะมา.
ทูตทั้งหลายที่พระราชาสงไป ไดกราบทูลพระกุมารวา ขาแตพระขัตติโยรส พระองคเปนผูที่พระ
อิสราธิบดี ราชบิดาทรงตัดขาดแลว พระองคตองโทษ
ถึงประหารชีวิต พระเจาขา.
พระราชโอรส ทรงพระกันแสงอยู ทรงประคอง
อัญชลี ยกพระหัตถทั้งสิบนิ้วขึ้นออนวา ตัวเราอยาก
จะขอเฝาพระราชบิดา ผูเปนจอมประชาราษฎร ขอ
ทานทั้งหลายจงนําเราผูยังมีชีวิตไปเฝาพระราชบิดาเถิด.
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ทูตทั้งหลายไดฟงพระดํารัส ของพระราชกุมาร
แลว ไดพาพระราชโอรสเขาเฝาพระราชา ฝายพระราชโอรส ครั้นเห็นพระราชบิดา จึงกราบทูลไปแต
ไกลวา
ขาแตพระราชบิดา ผูเปนจอมประการาษฎร
พวกนายประตู พนักงานตํารวจดาบ และเพชฌฆาต
ทั้งหลาย พากันมาเพื่อจะฆาขาพระพุทธเจาเสีย
ขาพระพุทธเจาขอกราบทูลถาม ขอไดทรงพระกรุณา
โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้น แกขาพระพุทธเจา วันนี้
ขาพระพุทธเจามีความผิดในเรื่องนี้ เปนประการใด
หรือ พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหึสโก ความวา ขาพระองคไม
เบียดเบียนใคร ๆ เปนผูเพรียบพรอมดวยศีลและอาจาระ. บทวา เรณุมนุปวิสฺส ความวา ขอถวายพระพร พระองคเรณุมหาราช อาตมาภาพเขามา
อยูอาศัย. บทวา เหยิโตสฺมิ ความวา อาตมาถูกโอรสของพระองค พาพวก
บริวารเปนอันมาก เขามากลาวหมิ่นประมาทวา เฮยเจาดาบสโกง เพราะ
เหตุไร เจาจึงมาอยูในที่นี้ ดังนี้แลว งัดแผนหินโยนทิ้ง ซ้ําทุบตอยหมอน้ํา
แลวมิหนํา ชกตอยถีบเตะเบียดเบียนอาตมาภาพอีกดวย. ดาบสนั้นกลาวคําเท็จ
แตงใหเปนเหมือนจริง ทูลใหพระราชาหลงเชื่อ ดวยประการฉะนี้.
บทวา อายนฺตุ ความวา พระเจาเรณุราช ทรงกริ้วพระราชกุมารวา
นับแตกาลที่ไดปฏิบัติผิดในพระผูเปนเจาของเราแลว โสมนัสสกุมารนั้น จัก
ละอายแมในตัวเราก็หามิได เมื่อจะตรัสสั่งบังคับใหสําเร็จโทษพระราชกุมาร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 174

เสียจึงตรัสอยางนี้. บทวา กสาวิยา ความวา พระเจาเรณุราช ตรัสสั่งวา
เหวย ! เหลาชาวเพชฌฆาตทุกหมูเหลาผูมีขวานอยูในมือ จงมาโดยวิธีการ
ของตน ๆ. บทวา วร ความวา จงตัดศีรษะอันประเสริฐ คือ อวัยวะเบื้องสูง
นํามาใหเรา. บทวา ราชิโน ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทูตทั้งหลายที่
พระราชาทรงสงไปจากราชสํานัก พากันรีบไปลอมจับพระราชกุมาร ซึ่งพระราชมารดาทรงประดับตกแตงแลว ใหประทับเหนือพระเพลาของพระองค
แลวพากันกราบทูลความนั้น บทวา อิสฺสเรน หมายถึง พระราชา. บทวา
วิติณฺโณสิ ความวา พระองคเปนผูอันพระราชาตัดขาดแลว.
บทวา ส ราชปุตฺโต ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรส
ทรงสดับถอยคําของทูตเหลานั้นแลว สะดุงตกพระทัยกลัวตอมรณภัย ผลุดลุก
จากพระเพลาของพระมารดา. บทวา ปฏิทสฺสเยถ ความวา ทานทั้งหลายจงนํา
เราเขาเฝา. บทวา ตสฺส ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทูตเหลานั้น ฟงพระดํารัส
นั้นของพระกุมารแลว จึงงดการประหารชีวิตไว และเอาเชือกมัดพระกุมาร
จูงไปเฝาพระราชา เหมือนดังคนจูงโคฉะนั้น ก็เมื่อพวกเพชฌฆาต กําลังนํา
พระกุมารไป พระนางสุธรรมาราชเทวี พรอมดวยนางนักสนม แวดลอมดวย
หมูทาสี อีกทั้งชาวพระนครทั้งหลาย ตางพูดกันวา พวกเราจักไมยอมให
สําเร็จโทษพระกุมารผูหาความผิดมิไดแลวไดตามไป พรอมกับพระกุมารนั้น.
บทวา อาคจฺฉุ ความวา พวกเพชฌฆาตมายังสํานักของขาพระพุทธเจา
เพื่อจะลงพระราชอาญา. บทวา หนฺตุ มม ความวา เพื่อจะฆาขาพระพุทธเจา
เสีย. บทวา โกนีธ ความวา พระกุมารทูลถามวา พระราชบิดาตรัสสั่งให
ประหารชีวิตขาพระพุทธเจาดวยประการใด อะไรหนอเปนความผิดของขา
พระพุทธเจาในเรื่องนี้.
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พระเจาเรณุราชตวาดวา ภวัคคพรหมยังต่ํานัก โทษของเจาใหญโต
มาก เมื่อจะตรัสบอกโทษผิดของพระราชกุมาร จึงตรัสพระคาถาความวา
ทิพพจักษุดาบสผูไมประมาท ทํากิจรดน้ําบําเรอ
ไฟ ทั้งเวลาเย็นเวลาเชาทุกเมื่อ เหตุไรเจาจึงเรียกทิพพจักษุดาบสผูสํารวมอินทรีย เปนพรหมจารีเชนนั้นวา
" พราหมณ คฤหบดี "
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทก สชาติ ความวา ทําการลงสูน้ํา.
บทวา ต ตาทิส ความวา พระเจาเรณุราชตรัสวา เพราะเหตุไร เจาจึง
รองเรียกทิพพจักษุดาบสผูเปนเจาของเราเห็นปานนั้น ดวยวาทะวา " คฤหบดี "
เลา.
ลําดับนั้น พระกุมารกราบทูลวา ขอเดชะพระอาญาไมพนเกลา เมื่อ
ขาพระพุทธเจาเรียกคฤหบดีแท ๆ ดวยวาทะวา คฤหบดี ดังนี้ จะมีโทษผิด
อะไรหรือ ดังนี้แลวตรัสคาถาความวา
ขอเดชะ กุลุปกดาบสผูนี้มีของเก็บไวหลายอยาง
คือผลสมอพิเภก เผือกมัน และผลไมทั้งหลาย กุล-ุ
ปกดาบสผูนี้เปนผูไมประมาทเก็บรักษาสิ่งของเหลานั้น
ไว เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา จึงเรียกดาบสนั้นวา
" คฤหบดี ".
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มูลา ไดแก พืชทั้งหลายมีพืชที่เกิดจาก
รากเปนตน. บทวา ผลา ไดแก วัลลิผลาผลนานาชนิด. บทวา เต รกฺขติ
โคปยตปฺปมตฺโต ความวา กุลุปกดาบสของเสด็จพอนี้ ทําการปลูกผัก
นั่งเฝาอยู ไมประมาท ทํารั้วลอมคุมครองดูแล ดวยเหตุนั้นแหละ กุลุปก
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ดาบสนั้น จึงจัดวาเปนพราหมณคฤหบดีของเสด็จพอ. บทวา อิติ น อหมฺป
คหปติ ความวา ที่ขาพระพุทธเจากราบทูลมา หากเสด็จพอไมทรงเชื่อ
โปรดตรัสสัง่ ใหถามชาวรานขายผัก ที่พระราชทวารทั้ง ๔ ทิศดูเถิด.
พระราชาจึงตรัสสั่งใหราชบุรุษไปเรียกชาวรานขายผักมาซักถาม ชาวรานขายผักทั้งหลายก็พากันกราบทูลวา ขอเดชะ เปนความจริงพระพุทธเจาขา
พวกขาพระพุทธเจาซื้อผักและผลไมจากมือของทานดาบสรูปนี้จริง. พระราช
กุมารโสมนัสส ตรัสสั่งใหพนักงานเจาหนาที่พิสูจนสิ่งของดู ทําใหเห็นประจักษ
ราชบุรุษของพระกุมารเขาไปยังบรรณศาลาของดาบสนั้น แลวคนนําเอาหอ
กหาปณมาสกที่ไดจากการขายผัก มาถวายยืนยัน แดพระราชา. พระราชา
ทรงทราบวา พระมหาสัตวไมมีความผิด จึงตรัสพระคาถา ความวา
ดูกอนเจาโสมนัสสกุมาร เรื่องนี้เจาพูดไดจริง
ดาบสผูนี้ มีของเก็บไวหลายอยาง ดาบสผูนี้เปนผูไม
ประมาท เก็บรักษาสิ่งของเหลานั้นไว เพราะฉะนั้น
ดาบสผูนี้จึงชื่อวา พราหมณ คฤหบดี.
ลําดับนั้น พระมหาสัตว ทรงพระดําริวา การที่เราเขาปาหิมพานต
แลวบวชเสีย ดีกวาอยูในสํานักของพระราชาผูโงเขลาเห็นปานนี้ แลวแถลง
โทษของพระราชาใหแจงชัด ในทามกลางบริษัทนั่นเอง แลวกราบทูลลาวา
ขาพระพุทธเจาจักทูลลาออกไปบรรพชาเสียวันนี้ทีเดียว. พระโพธิสัตวทําสักการะ
แกบริษัทแลว ตรัสพระคาถาความวา
บริษัททั้งหลาย ทั้งชาวนิคม และชาวชนบท
ที่มาประชุมกันถวนทุกคน ขอจงฟงขาพเจา พระราชาผูเปนจอมประชาราษฎรนี้ เปนพาลไดฟงคําชฎิล
โกงแลวตรัสสั่งใหฆาเราเสียโดยหาเหตุมิได.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาลาย พาลสฺส ความวา พระราชานี้
เปนพาลดวยพระองคเอง ทรงฟงถอยคําของชฎิลโกงผูเปนพาลโงเขลาแลว
ตรัสสั่งใหฆาขาพเจาโดยหาเหตุมิได.
ก็แลพระโพธิสัตวเจา ตรัสดังนี้แลว ถวายบังคมพระราชบิดาใหทรง
อนุญาตใหพระองคทรงบรรพชาแลว ตรัสพระคาถานอกนี้ความวา
เมือ่ รากยังเจริญงอกงามแผไพศาลอยู ไมไผที่
แตกเปนกอใหญแลว ก็แสนยากที่จะถอนใหหมดสิ้น
ไปได ขาแตพระราชบิดาผูเปนจอมประการาษฎร
เกลากระหมอมฉันขอถวายบังคมพระยุคบาท ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต กระหมอมฉันจักขอ
ออกบวช พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิสเต ความวา (ไมไผ) แตกเปนกอ
ลําใหญ. บทวา ทุนฺนิกฺขโย ความวา ยากที่จะถอนใหหมดสิ้น.
ตอแตนี้ไป เปนคาถาประพันธ โตตอบระหวางพระราชากับพระราชโอรส.
(พระราชาตรัสวา) โสมนัสสกุมารเอย เจาจง
เสวยสมบัติอันไพบูลยเถิด อนึ่ง บิดาจะมอบอิสริยยศ
ทั้งหมดใหแกเจา เจาจงเปนพระราชาของชาวกุรุรัฐ
เสียในวันนี้ทีเดียวเถิด อยาบวชเลย เพราะการบวช
เปนทุกข.
(พระโพธิสัตวทูลวา) ขอเดชะ บรรดาโภคสมบัตขิ องพระองค ซึ่งมีอยูในราชธานีนี้ สิ่งไรเลาที่
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ขาพระพุทธเจาควรบริโภคมีอยูห รือ เมื่อชาติกอน
ขาพระพุทธเจาเคยรื่นรมย อยูในเทวโลกดวยรูป เสียง
กลิ่น รส และผัสสะทั้งหลายที่นารื่นรมยใจ ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา เคยบริโภคสมบัติมาแลวในไตรทิพย
เคยมีหมูนางอัปสรแวดลอมมาแลว ขาพระพุทธเจา
มารูวา พระองคเปนพาล อันคนอื่นตองนําไป แลว
จะอยูในราชสกุลเชนนั้น ไมไดเลย.
(พระราชาตรัสวา) ดูกอนพอโสมนัสส ถาหากวา
บิดาเปนพาล ตองอาศัยผูอื่นจูงไปไซร เจาจงอดโทษ
ใหแกบดิ าสักครั้งหนึ่งเถิด ถาแมวาโทษเชนนี้จะพึงมี
อีกไซร เจาจงกระทําตามมติของตนเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกขฺ า ความวา พระราชาตรัสวิงวอน
พระโอรสวา ลูกรัก ขึ้นชือ่ วาการบรรพชาเปนทุกข เพราะตองมีชีวิตเนื่องดวย
ผูอื่น เจาอยาบวชเลย จงเปนพระราชาเถิด.
บทวา กินฺนูธ เทว ความวา ขอเดชะ พระองคผูทรงพระคุณ
อันประเสริฐ โภคสมบัตขิ องพระราชบิดาเหลาใด มีอยูในราชธานีนี้ ในโภค
สมบัติเหลานั้น สิ่งใดเลา สมควรที่ขาพระพุทธเจาจะพึงบริโภคใชสอยได
มีอยูแลหรือ.
บทวา ปริวารโต ความวา ขาพระพุทธเจาอันนางเทพอัปสรเคย
บํารุงบําเรอมาแลว. อีกนัยหนึ่ง ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.
ไดยินวา พระญาณระลึกชาติไดเกิดขึ้นแกพระโพธิสัตว เพราะเหตุนั้น
พระโพธิสัตวเจาจึงตรัสอยางนี้.
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บทวา ปรเนยฺย ความวา (พระองคเปนพาล) ตองอาศัยคนอื่น
นําไปดวยไมเทา ดังคนตาบอด.
บทวา ตาทิเส ความวา พระโพธิสัตวตรัสอยางนี้ เพื่อจะใหพระราชบิดาทรงทราบวา บัณฑิตไมพึงอยูในสํานักของพระราชาเชนนั้น ขาพระพุทธเจารอดชีวิตมาไดวันนี้ ก็ดวยกําลังญาณของตน ขาพระพุทธเจาจักอยูใน
สํานักของพระราชบิดา หาไดไม.
บทวา ยถามตึ ความวา พระเจาเรณุราชทรงขอใหพระราชโอรส
งดโทษใหวา ถาหากวาโทษผิดเห็นปานนี้ของบิดาจะพึงมีอีกไซร เมื่อนั้นเจา
จงทําตามอัธยาศัยเถิด.
พระมหาสัตว เมื่อจะถวายโอวาทพระราชบิดา จึงตรัสคาถา ๘ คาถา
ความวา
กรรมที่บุคคลใดไมพิจารณา ใหถี่ถวนเสียกอน
แลวทําลงไป ผลชัว่ รายยอมมีแกบุคคลนั้น เหมือน
ความวิบัติแหงยาแกโรคฉะนั้น.
สวนกรรมทีบ่ คุ คลใดพิจารณาถี่ถวนกอนแลวทํา
ลงไป ผลอันเจริญยอมมีแกบุคคลนั้น เหมือนความ
ถึงพรอมแหงยาแกโรคฉะนั้น.
คฤหัสถผูบริโภคกาม เปนคนเกียจครานไมดี
บรรพชิตไมสํารวม ไมงาม พระราชาไมทรงใครครวญ
เสียกอนแลวทําลงไป ไมดี บัณฑิตมีความโกรธเปน
เจาเรือน ก็ไมด.ี
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ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงทิศ กษัตริยทรง
ใครครวญเสียกอนแลวจึงคอยทํา ยังไมไดพิจารณา
ใครครวญกอน แลวไมควรทํากิจการอะไร พระเกียรติยศของพระราชาผูทรงใครครวญเสียกอนแลวจึง
ทําลงไป ยอมเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น.
ขาแตพระจอมภูมิบาล อิสรชนควรพิจารณา
เสียกอนแลวจึงลงอาชญา กรรมที่ทําดวยความรีบรอน
ยอมเดือดรอน อนึ่ง ความตัง้ ตนไวโดยชอบ และ
ประโยชนของนรชนยอมไมตามเดือดรอนในภายหลัง.
อนึ่ง ชนเหลาใดจําแนกแจกแจง ดวยปญญา
แลวกระทํากรรมทั้งหลาย ที่ไมตามเดือดรอนในภาย
หลังในโลก กรรมของชนเหลานั้นทานผูรูสรรเสริญ
มีความสุขเปนกําไร พุทธาทิบัณฑิต อนุมัติแลว.
ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน
นายประตู ตํารวจดาบ และพวกเพชฌฆาต พากันไป
จะฆาขาพระพุทธเจา พวกนั้นพากันฉุดครา ขาพระพุทธเจา ผูกําลังนั่งอยูบนพระเพลาแหงพระราชมารดา
มาโดยพลัน.
ขาแตพระราชบิดา แทจริง ขาพระพุทธเจาถึง
ความหวั่นกลัวตอมรณภัย คับแคบ ฝดเคืองเหลือเกิน
วันนี้ขา พระพุทธเจาไดมีชีวิตอันเปนที่รัก หวานซาบซึ้งใจ รอดพนจากการถูกประหารมาไดแสนยาก จึง
นอมใจตอบรรพชาอยางเดียว.
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บรรดาบทเหลานั้นวา อนิสมฺม ความวา ไมตรวจตราพิจารณา
คือใครครวญ (กอนทํา). บทวา อนวตฺถาย จินฺติต ความวา ไมกําหนด
คือไมพิจารณาดําริตริตรองใหรอบคอบ. บทวา วิปาโก โหติ ปาปโก
ความวา จริงอยูพิษสงคือความวิบัติแหงยาแกโรคเปนฉันใด ผลลามกชั่วราย
ยอมมีแกบุคคลนั้นฉันนั้น.
บทวา อสฺโต ความวา บรรพชิตผูไมสํารวมดวยกายทวาร
เปนตน เปนผูทุศีล. บทวา ต น สาธุ ความวา ความโกรธของบัณฑิต
นั้นเองไมดี. บทวา นานิสมฺม ความวา ยังไมไดพิจารณาใครครวญกอนแลว
ไมควรกระทํากิจการอะไร. บทวา ปณเยยฺย ความวา พึงเริ่มตั้งคือพึงยัง
อาชญาใหเปนไป. บทวา เวคา ความวา โดยเร็ว คือ โดยฉับพลันทันที.
บทวา สมฺมาปณิธี จ ความวา ความตั้งตนไวโดยชอบและประโยชน
ของนรชน ที่ทําดวยจิตอันตั้งไวโดยแยบคาย ยอมเปนของไมตามเดือดรอน
ในภายหลัง. บทวา วิภชฺช ความวา ชนเหลาใด จัดแจงดวยปญญาอยางนี้วา
กิจการเหลานี้ควรทํา เหลานี้ไมควรทํา. บทวา กมฺมายตนานิ ไดแก
การงานทั้งหลาย. บทวา พุทฺธานุมตานิ ความวา การงานอันบัณฑิต
อนุมัติแลว ยอมเปนของหาโทษมิได. บทวา กฏก ความวา ขอเดชะ
ขาแตพระราชบิดา ขาพระพุทธเจา ถึงความหวั่นกลัวตอมรณภัย 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 ก็
ไมไดสมปรารถนา แมเธอก็ควรจะออนวอนโอรสของ
เธอ ดูบาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาจิตเว ความวา เพื่อชวยออนวอน.
พระนางสุธรรมาเทวี กลับสงเสริมพระโอรส เพื่อบรรพชาอยางเดียว
ตรัสคาถาความวา
ดูกอนพระลูกรัก เจาจงยินดีดวยภิกขาจาริยวัตร
เถิด จงใครครวญในธรรมทั้งหลาย แลวละเวนบรรพชา
ของคนมิจฉาทิฏฐิเสียเถิด เจาจงวางอาชญาในสรรพสัตว นักบวชละวางอาชญาในสรรพสัตวทั้งหลายแลว
เปนผูไมถูกติเตียนแลว ยอมเขาถึงพรหมสถาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิสมฺม ความวา เมื่อเจาจะบวชแน
จงใครครวญดูแลวละการบรรพชาของมิจฉาทิฏฐิกชนเสีย จงบรรพชาลัทธิ
อันเปนธรรมนําสัตวออกจากทุกข ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิเถิด.
ลําดับนั้น พระเจาเรณุราชตรัสพระคาถา ความวา
ดูกอนสุธรรมาเทวี เธอพูดคําเชนใด คําเชนนั้น
นาอัศจรรยจริงหนอ เราไดรับทุกขอยูแลว เธอยังกลับ
เพิ่มทุกขใหอีก ฉันขอรองเธอใหชวยออนวอนลูก เธอ
กลับสนับสนุนใหโสมนัสสกุมารเกิดอุตสาหะยิ่งขึ้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาทิสฺจ ความวา เธอพูดคํานี้เชนใด
คํานั้นนาประหลาดอัศจรรยจริงหนอ. บทวา ทุกฺขติ  ความวา เธอเพิ่มทุกข
ใหฉันซึ่งมีทุกขอยูแลวโดยปกติ ใหทกุ ขหนักขึ้น.
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พระนางเทวี ตรัสคาถาอีกความวา
พระอริยเจาเหลาใด พนวิเศษแลวบริโภคปจจัย
อันหาโทษมิได ดับรอบแลวเที่ยวไปในโลกนี้ หมอมฉัน
ไมอาจจะหามโอรสผูดําเนินไปตามมรรคาของพระอริยเจาเหลานั้นได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิปปฺ มุตฺตา ความวา หลุดพนแลว
จากกิเลสทั้งหลาย มีราคะเปนตน. บทวา ปรินิพฺพุตา ความวา ผูดับแลว
ดวยกิเลสปรินิพพานธาตุ. บทวา ตมริยมคฺค ความวา ขาแตพระองคผูทรง
พระคุณอันประเสริฐ หมอมฉันไมอาจจะหามพระโอรสของหมอมฉัน
ผูเจริญรอยมรรคาอันเปนของแหงพระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน
เหลานั้นได.
พระราชาทรงสดับพระเสาวนีย ของพระนางเทวีแลวตรัสคาถาสุดทาย
ความวา
ชนเหลาใดมีปญ
 ญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถี่ถวนมาก พระนางสุธรรมาเทวีนี้ เปนผูมี
ความขวนขวายนอย ปราศจากความโศกเศรา ไดสดับ
คําสุภาษิตของชนเหลาใด ชนเหลานั้นควรจะสมาคม
คบหาทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหุานจินฺติโน ความวา เปนผูคิด
เหตุการณตาง ๆ เปนอันมาก. บทวา เยสาย ตัดบทเปน เยส อย. แทจริง
พระนางสุธรรมาราชเทวีนั้น ไดทรงสดับคําสุภาษิตของโสมนัสสกุมารนั่นเอง
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. เทพยดาทั้งหลายตางอภิบาลบํารุงพระมหาสัตวเจา ดวยเพศมนุษยผูอภิบาลบํารุงใน
ราชสกุล จนกระทั่งจวบกาลพระมหาสัตวเจามีพระชนมายุได ๑๖ ป. ฝาย
มหาชนพากันโบยตีชฎิลโกงจนถึงสิ้นชีวิต. พระมหาสัตวเจา ยังฌานและ
อภิญญาใหเกิดแลว ไดเปนผูมีพรหมโลกเปนทีไ่ ปในเบื้องหนา.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย แมในชาติกอน พระเทวทัตนี้ ก็พยายามฆาเราตถาคตอยางนี้
เหมือนกัน ดังนี้แลว ทรงประชุมชาดกวา ชฎิลโกหกในครั้งนั้นไดมาเปน
พระเทวทัต พระมารดา ไดมาเปนพระนางสิริมหามายา พระมหารักขิตดาบส ไดมาเปนพระสารีบุตร สวนโสมนัสสกุมาร ไดมาเปน
เราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาโสมนัสสชาดก
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๑๐. จัมเปยยชาดก
วาดวยบําเพ็ญตบะเพื่อเกิดเปนมนุษย

[๒๑๘๐] ทานเปนใคร งามผองใส ดุจสายฟา
และอุปมาเหมือนดาวประจํารุง เราไมรูจักทานวาเปน
เทวดา หรือคนธรรพ หรือเปนหญิงมนุษย.
[๒๑๘๑] (นางสุมนาทูลวา) ขาแตพระมหาราชา หมอมฉันหาใชเทพธิดา หญิงคนธรรพ
หรือหญิงมนุษยไม ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน
เปนนางนาคกัญญา อาศัยเหตุอยางหนึ่ง จึงไดมาใน
พระนครนี้.
[๒๑๘๒] (พระราชาตรัสถามวา) ดูกอนนางนาค
กัญญา ทานมีอาการเหมือนคนมีจิตฟนเฟอน มี
อินทรียอันเศราหมอง ดวงเนตรของทานไหลนองไป
ดวยหยาดน้ําตา อะไรของทานหาย หรือวาทาน
ปรารถนาอะไร จึงไดมาในเมืองนี้ เชิญทานบอก
มาเถิด.
[๒๑๘๓] (นางสุมนาทูลตอบวา) ขาแตพระองค
ผูเปนจอมประชาชน
มหาชนชาวโลกเรียกรอง
สัตวใดวา อุรคชาติผูมีเดชสูง ในมนุษยโลก เขา
เรียกสัตวนั้นวา " นาค " บุรุษคนนี้จับนาคนั้นมา เพื่อ
ตองการเลี้ยงชีพ นาคนั้นแหละเปนสามีของหมอมฉัน
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ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคนั้น เสีย
จากที่คุมขังเถิด เพคะ.
[๒๑๘๔] (พระราชาตรัสถามวา) ดูกอนนาง
นาคกัญญา นาคราชนี้ประกอบดวยกําลังอันแรงกลา
ไฉนจึงมาถึงเงื้อมมือ ของชายวณิพกไดเลา เราใคร
จะรูถึงการที่นาคราชถูกกระทําจนถูกจับมาได ขอ
ทานจงบอกความขอนั้นแกเราเถิด.
[๒๑๘๕] (นางสุมนาทูลตอบวา) แทจริงนาคราชนัน้ ประกอบดวยกําลังอันแรงกลา
พึงทําแม
นครใหเปนภัสมธุลีไปได
แตเพราะนาคราชนั้น
เคารพนบนอบธรรม ฉะนั้น จึงไดบากบั่นมั่นบําเพ็ญ
ตบะ.
[๒๑๘๖] (นางสุมนาทูลวา) ขาแตองคราชันย
นาคราชนี้มีปกติรักษาจาตุททสีอุโบสถ และ
ปณณรสีอุโบสถ นอนอยูใกลทางสี่แพรง บุรุษหมองู
จับนาคราชนั้นมา ดวยตองการหาเลี้ยงชีพ นาคราชนี้
เปนสามีของหมอมฉัน ขอพระองคไดทรงพระกรุณา
โปรดปลอยนาคราชนั้นจากที่คุมขังเถิด.
[๒๑๘๗] (นางสุมนาทูลวา) สนมนารีถึง
หมื่นหกพันนาง ลวนสวมใสกณ
ุ ฑลแกวมณี บันดาล
หวงวารีทําเปนหองไสยาสน แมสนมนารีเหลานั้น ก็
ยึดถือเอานาคราชนั้นเปนที่พึ่ง.
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ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคราช
นั้นโดยธรรม ปราศจากกรรมอันสาหัส ดวยบานสวย
รอยบาน ทองรอยแทง และโครอยตัว ขอนาคราช
ผูแสวงบุญ จงเหยียดกายไดตรงเที่ยวไป จงพนจาก
ที่คุมขังเถิด.
[๒๑๘๘] (พระราชาตรัสวา) เราจะปลอยนาคราช
นี้ไปโดยธรรม ปราศจากกรรมอันสาหัส ดวยบานสวย
รอยบาน ทองคํารอยแทง โครอยตัว นาคราชผู
แสวงบุญ จงเหยียดกายตรงเที่ยวไป จงพนจากที่คุมขัง.
ดูกอนลุททกพราหมณ เราจักใหทอง ๑๐๐ แทง
กุณฑลแกวมณีราคามาก บัลลังกสี่เหลี่ยม สีดังดอก
ผักตบ ภรรยารูปงามสองคน และโคอุสุภะ ๑๐๐ ตัว
แกทาน ขอนาคราชผูแสวงบุญ จงเหยียดกายตรง
เที่ยวไป จงพนจากที่คุมขังเถิด.
[๒๑๘๙] (ลุททกพราหมณ กราบทูลวา) ขาแต
พระองคผูเปนจอมประชาชน แมจะมิทรงพระราชทาน
สิ่งใดเลย เพียงแตพระองคตรัสสั่งใหปลอยเทานั้น
ขาพระพุทธเจา ก็จะปลอยนาคราชนั้น จากที่คุมขัง
ทันที ขอนาคราชผูแสวงบุญ จงเหยียดกายตรงเที่ยว
ไป.
[๒๑๙๐] จัมเปยยนาคราช หลุดพนจากที่คุมขัง
แลว จึงกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระเจากาสิกราช
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ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค ขาแตพระองค
ผูทรงผดุงกาสิกรัฐใหรุงเรือง ขาพระพุทธเจาขอถวาย
บังคมพระองค ขาพระพุทธเจาขอประคองอัญชลีแด
พระองค ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิเวศน ของ
ขาพระพุทธเจาเถิด พระเจาขา.
[๒๑๙๑] (พระราชาตรัสตอบวา) ดูกอนนาคราช
แทจริง คนทั้งหลายเขากลาวถึงเหตุที่มนุษย จะพึง
คุนเคยกับอมนุษยวา พึงคุนเคยกันไดยาก ถาทานขอ
รองเราถึงเรื่องนั้น เราก็อยากจะไปดูนิเวศนของทาน.
[๒๑๙๒] (พระยานาคราชกราบทูลวา) ขาแต
พระราชา แมถึงวาลมจะพัดภูเขาไปไดก็ดี พระจันทร
และพระอาทิตย จะพึงเผาผลาญแผนดินก็ดี แมน้ํา
ทุกสายพึงไหลทวนกระแสก็ดี ถึงกระนั้น ขาพระพุทธเจา ก็จะไมกลาวคําเท็จเลย.
ขาแตพระราชา ทองฟาจะทําลายไป ทะเลจะ
เหือดแหงไป มหาปฐพีมีนามวา ภูตธรา และพสุนธรา
จะพึงมวนได เมรุบรรพตอันหนาแนนดวยศิลา จะ
พึงถอนไปทั้งราก ถึงกระนั้น ขาพระพุทธเจา ก็จะ
ไมกลาวคําเท็จเลย.
[๒๑๙๓] (พระราชาตรัสวา) ดูกอนนาคราช
แทจริง คนทั้งหลาย เขากลาวถึงเหตุที่มนุษยจะพึง
คุนเคยกับอมนุษยวา พึงคุนเคยกันไดยาก ก็ถาเธอ
ขอรองเราถึงเรื่องนั้น เราก็อยากไปดูนิเวศนของเธอ.
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[๒๑๙๔] (พระราชาตรัสกําชับวา) เธอเปนผูมีพิษ
รายแรงยิ่ง มีเดชมาก ทั้งโกรธงาย เธอหลุดพน
จากที่คุมขังไปได ก็เพราะเหตุที่เราชวยเหลือ เธอ
ควรจะรูบุญคุณที่เราทําไวแกเธอ.
[๒๑๙๕] (นาคราชทูลวา) ขาพระพุทธเจาถูก
คุมขังอยูในกระโปรง เกือบจะถึงความตาย จักไมรูจัก
อุปาการคุณที่พระองคทรงกระทําแลวเชนนั้น ก็ขอให
ขาพระพุทธเจา จงหมกไหมอยูในนรก อันแสน
รายกาจ อยาไดรับความสําราญกายสักหนอยหนึ่งเลย.
[๒๑๙๖] (พระราซาตรัสวา) คําปฏิญญาของ
เธอนั้น จงเปนคําสัตยจริง เธออยาไดมีความโกรธ
อยาผูกโกรธไว อนึง่ ขอสุบรรณทั้งหลายจงละเวน
นาคสกุลของทานทั้งมวล เหมือนไฟในฤดูรอนฉะนั้น.
[๒๑๙๗] (นาคราชทูลวา) ขาแตพระองคผูเปน
จอมประชาชน พระองคทรงเอ็นดูนาคสกุล เหมือน
มารดาผูเอ็นดูบุตรคนเดียว ผูเปนสุดที่รักฉะนั้น ขาพระพุทธเจา พรอมทั้งเหลานาค จะขอกระทํา
เวยยาวฏิกกรรม อยางโอฬารแดพระองค.
[๒๑๙๘] (พระราชาตรัสสั่งวา) เจาพนักงานรถ
จงตระเตรียมราชรถอันงามวิจิตร จงเทียมอัสดรอัน
เกิดในกัมโพชกรัฐ ซึ่งฝกหัดอยางดีแลว และเจา
พนักงานชาง จงผูกชางตัวประเสริฐทั้งหลาย ใหงาม
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ไปดวยสุวรรณหัตถาภรณ เราจะไปดูนิเวศนแหงทาว
นาคราช.
[๒๑๙๙] พนักงานเภรี ตะโพน บัณเฑาะว และ
แตรสังข ของพระเจาอุคคเสนราช มาพรอมหนากัน
พระราชาทรงแวดลอมดวยสนมนารี
เสด็จไปใน
ทามกลาง หมูสนมนารี งามสงายิ่งนัก.
[๒๒๐๐] พระเจากรุงกาสีวัฒนราช ไดทอด
พระเนตรเห็นภูมิภาคอันงดงาม วิจิตร ลาดดวยทราย
ทอง ทั้งสุวรรณปราสาทก็ปูลาดไปดวยแผนกระดาน
แกวไพฑูรย.
พระองคเสด็จเขาไปสูนิเวศนของจัมเปยยนาคราช มีรัศมีโอภาสดังแสงอาทิตยแรกอุทัย รุงเรือง
ไปดวยรัศมี ประหนึ่งสายฟาในกลุมเมฆ.
พระเจากาสิกราช ทรงทอดพระเนตรจนทั่ว
นิเวศนของจัมเปยยนาคราช อันดาดาษไปดวยพฤกษชาตินานา หอมฟุงขจรไปดวยทิพยสุคนธอบอวล
ลวนวิเศษ.
เมือ่ พระเจากาสิกราช เสด็จเขาไปในนิเวศน
ของทาวจัมเปยยนาคราช เหลาทิพยดนตรี ก็ประโคม
ขับบรรเลง ทั้งนางนาคกัญญาทั้งหลาย ก็ฟอนรํา
ขับรอง.
พระเจากาสิกราชเสด็จขึ้นนิเวศน ซึ่งมีหมูนาง
นาคกัญญาตามเสด็จ ทรงพอพระทัยประทับนั่ง ณ
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พระสุวรรณแทนทอง อันมีพนักงานไลทา ดวย
แกนจันทนทิพย.
[๒๒๐๑] พระเจากาสิกราชนั้น ครั้นเสวยสมบัติ
และทรงรื่นรมยประทับอยู ในนาคพิภพนั้นแลว ได
ตรัสถามจัมเปยยนาคราชวา วิมานอันประเสริฐของ
ทานเหลานี้ มีรัศมีดังพระอาทิตย งามผุดผาด วิมาน
เชนนี้ไมมีในมนุษยโลก ดูกอนพระยานาคราช ทาน
บําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร.
นางนาคกัญญาเหลานั้น
สวมใสกําไลทอง
นุงหมเรียบรอย มีนิ้วมือกลมกลึง ฝามือฝาเทาแดง
งามยิ่งนัก ผิวพรรณงดงามไมทรามเลย พากันยก
ทิพยปานะ ถวายใหพระองคทรงเสวย สนมนารีเชนนี้
จะมีอยูใ นมนุษยโลก ก็หามิได ดูกอนพระยานาคราช
ทานบําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร.
อนึ่ง มหานทีอันชุมชื่น ดาษดื่นไปดวยปลามี
เกล็ดหนานานาชนิด มีอาทาสสกุณปกษีร่ํารองไพเราะ
จับใจ ทั้งทาขึ้นลงนทีธาร ก็ราบรื่นเปนอันดี แมน้ํา
เชนนี้จะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร.
ฝูงนกกระเรียน ฝูงนกยูง ฝูงหงส และฝูงนก
ดุเหวาทิพย ร่ํารองเสียงไพเราะจับใจ ตางก็โผผินบิน
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จับอยูบ นตนไม ทิพยสกุณาเชนนี้ จะไดมีในมนุยษโลก
ก็หาไม ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญตบธรรม
เพื่อประโยชนอะไร.
ตนมะมวง ตนสาละ ทั้งชางนาว ออยชาง
และตนชมพู ตนคูนและแคฝอย ผลิตดอกออกผล
เปนพวง ๆ ทิพยรุกขชาติเหลานี้ จะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญตบะ
เพื่อประโยชนอะไร.
อนึ่ง ทิพยสุคนธรอบสระโบกขรณีเหลานี้
หอมฟุงอยูเปนนิตย ทิพยสุคนธเชนนี้ จะมีอยูใน
มนุษยโลกก็หามิได ดูกอนพระยานาคราช ทาน
บําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร.
[๒๒๐๒] (จัมเปยยนาคราช ทูลวา) ขาแต
พระองคผูเปนจอมประชาชน ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญ
ตบธรรม เพราะเหตุแหงบุตร ทรัพย หรือแมเพราะ
เหตุแหงอายุก็หาไม แตเพราะขาพระพุทธเจาปรารถนา
กําเนิดมนุษย ฉะนั้น จึงไดบากบั่นมุงมั่นบําเพ็ญ
สมณธรรม.
[๒๒๐๓] (พระราชาตรัสวา) ทานมีดวงเนตร
แดง มีรัศมีสองแสงสวาง ประดับตกแตงแลว ปลงเกศาและมัสสุแลว ประพรมดวยจรุณจันทนแดง
ฉายแสงไปทั่วทิศ ดังคนธรรพราชฉะนั้น.
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ทานเปนผูประกอบไปดวยเทวฤทธิ์ มีอานุภาพ
มาก เพรียบพรอมไปดวยสรรพกามารมณ ดูกอนทาน
นาคราช เราขอถามเนื้อความนีก้ ะทาน มนุษยโลก
ประเสริฐกวานาคพิภพดวยเหตุไร.
[๒๒๐๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน
เวนมนุษยโลกเสียแลว ความบริสุทธิ์หรือความสํารวม
ยอมไมมีเลย ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบธรรมดวยตั้งใจ
วา เราไดกําเนิดมนุษยแลว จักทําที่สุดแหงชาติและ
มรณะได.
[๒๒๐๕] (พระราชาตรัสวา) ชนเหลาใดมี
ปญญาเปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถี่ถวนมาก
ชนเหลานั้นควรคบหาแททีเดียว ดูกอนพระยานาคราช
เราไดเห็นนางนาคกัญญาทั้งหลายของทานและตัวทาน
แลว จักทําบุญใหมาก.
[๒๒๐๖] (นาคราชกราบทูลวา) ชนเหลาใด
มีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถ่ถี วนมาก
ชนเหลานั้นควรคบหาแททีเดียว ขาแตพระมหาราชา
พระองคไดทอดพระเนตรเห็นนางนาคกัญญา และตัว
ขาพระพุทธเจาแลว ขอจงบําเพ็ญกุศลใหมากเถิด.
[๒๒๐๗] กองเงินและกองทองของขาพระพุทธ
เจานี้มากมาย สูงประมาณเทาตนตาล พระองคจง
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ตรัสสั่งใหพวกราชบุรุษ ขนไปจากนาคพิภพนี้ แลว
จงตรัสสั่งใหสรางพระราชวังดวยทองคํา ใหสรางกํา
แพงดวยเงินเถิด.
นีก้ องแกวมุกดา อันเจือปนดวยแกวไพฑูรย
หาพันเลมเกวียน พระองคจงตรัสสั่งใหราชบุรุษขนไป
จากนาคพิภพนี้ แลวใหลาดลง ณ ภูมิภาคภายใน
พระราชฐาน ภูมิภาคภายในพระราชฐานก็จักสะอาด
ปราศจากเปลือกตมและละอองธุลี.
ขอเดชะพระองคผูเปนราชาอันประเสริฐ ผูทรง
พระปรีชาอันล้ําเลิศ ขอพระองคโปรดเสวยราชสมบัติ
ครอบครองพระนครพาราณสี อันมั่งคั่งสมบูรณ สงา
ล้ําเลิศ ดุจทิพยวิมานเห็นปานฉะนี้เถิด พระเจาขา.
จบจัมเปยยชาดกที่ ๑๐
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อรรถกถาจัมเปยยชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
อุโบสถกรรม ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กา นุ วิชฺชุริวาภาสิ
ดังนี้.
ความพิสดารวา ในกาลนั้น พระบรมศาสดาตรัสวา ดูกอนอุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลาย การที่ทานทั้งหลายอยูรักษาอุโบสถกรรมเปนความดี โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ละนาคสมบัติแลว อยูรักษาอุโบสถกรรมเหมือนกัน
อุบาสกอุบาสิกาเหลานั้น ทูลอาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้
ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามวา พระเจาอังคติราช เสวยราชสมบัติอยูในอังครัฐ ราชธานี. ในระหวางแควนอังคะและมคธะตอกัน มี
แมน้ําชื่อจัมปานที ไดมีนาคพิภพอยูใตแมน้ําจัมปานทีนั้น. พระยานาคราชชื่อ
วาจัมเปยยะ ครองราชสมบัติในนาคพิภพนั้น. (โดยปกติ พระราชาแหงแควน
ทั้งสอง เปนศัตรูกระทํายุทธชิงชัยแกกันและกันเนือง ๆ ผลัดกันแพ ผลัดกัน
ชนะ) บางครั้งพระเจามคธราช ยึดแควนอังคะได บางครั้งพระเจาอังคราช
ยึดแควนมคธได.
อยูมาวันหนึ่ง พระเจามคธราช กระทํายุทธนาการกับพระเจาอังคราช
ทรงปราชัยตอยุทธสงคราม เสด็จขึ้นมาพระที่นั่งหลบหนีไป ถึงฝงจัมปานที
พวกทหารพระเจาอังคราช ติดตามไปทันเขา จึงทรงพระดําริวา เราโดดน้ํา
ตายเสียดีกวาตายในเงื้อมมือของขาศึกดังนี้แลว จึงโจนลงสูแมน้ํา พรอมทั้งมา
พระที่นั่ง. ครั้งนั้น จัมเปยยนาคราช เนรมิตมณฑปแกวไวภายในหวงน้ํา
แวดลอมดวยบริวารเปนอันมาก ดืม่ มหาปานะอยู. มาพระที่นั่งกับพระเจา-
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มคธราช จมน้ําดิ่งลงไป เฉพาะพระพักตรแหงพระยานาคราช. พระยานาคราช
เห็นพระราชาทรงเครื่องประดับตกแตงก็บังเกิดความสิเนหา จึงลุกจากอาสนะ
ทูลวา ขาแตมหาราชเจา พระองคอยาทรงหวาดกลัวเลย แลวอัญเชิญใหพระราชา
ประทับนั่งบนบัลลังกของตน ทูลถามถึงเหตุที่ดําน้ําลงมา. พระเจามคธราช
ตรัสเลาความตามเปนจริง.
ลําดับนั้น จัมเปยยนาคราชปลอบโยนพระเจามคธราชใหเบาพระทัย
วา ขาแตพระมหาราชเจา พระองคอยาทรงหวาดกลัวเลย ขาพระพุทธเจาจัก
ชวยจัดการใหพระองคเปนเจาของทั้งสองรัฐ ดังนี้แลว เสวยยศอันยิ่งใหญอยู
๗ วัน ในวันที่ ๘ จึงออกจากนาคพิภพ พรอมดวยพระเจามคธราช. พระเจา
มคธราชทรงจับพระเจาอังคราชไดดวยอานุภาพของพระยานาคราช แลวตรัส
สั่งใหสําเร็จโทษเสีย เสวยราชสมบัติในสองรัฐสีมามณฑล. นับแตนั้นมา
ความวิสาสะคุนเคยระหวางพระเจามคธราช กับพระยานาคราชก็ไดกระชับมั่น
คงยิ่งขึ้น. พระเจามคธราชใหสรางรัตนมณฑปขึ้นที่ฝงจัมปานที แลวเสด็จออก
กระทําพลีกรรมแกพระยานาคราชดวยมหาบริจาคทุก ๆ ป. แมพระยานาคราช
ก็ออกจากนาคพิภพมารับพลีกรรมพรอมดวยมหาบริวาร. มหาชนพากันมาเฝา
ดูสมบัติของพระยานาคราช.
กาลครัง้ นั้น พระบรมโพธิสัตวเกิดในตระกูลเข็ญใจ ไปที่ฝงน้ํา
พรอมดวยราชบริษัท เห็นสมบัติของพระยานาคราชนั้นแลว ก็เกิดโลภเจตนา
ปรารถนาจะไดสมบัตินั้น จึงทําบุญใหทานรักษาศีล พอจัมเปยยนาคราช
ทํากาลกิริยาไปได ๗ วัน ก็จุติไปบังเกิดเหนือสิริไสยาสน ณ หองอันมีสิริใน
ปราสาทที่อยูของจัมเปยยนาคราชนั้น สรีระรางกายของพระบรมโพธิสัตวได
ปรากฏใหญโต มีวรรณะขาวราวกะพวงดอกมะลิสด. พระโพธิสัตวเห็นดังนั้น
ก็เกิดวิปฏิสาร คิดไปวา อิสริยยศในฉกามาวจรสวรรค เปนเสมือนขาวเปลือก
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ที่เขาโกยกองเก็บไวในฉาง ไดมีแกเรา ดวยผลแหงกุศลที่เราทําไว เราสิกลับมา
ถือปฏิสนธิในกําเนิดสัตวดิรัจฉานนี้ ประโยชนอะไรที่เราจะมีชีวิตอยูดังนี้แลว
เกิดความคิดที่จะตาย. ลําดับนั้น นางนาคมาณวิกา ชื่อวา สุมนา เห็นพระมหาสัตวนั้นแลวดําริวา ชะรอยจักเปนสัตวผูมีอานุภาพมากมาเกิดแนดังนี้แลว
จึงใหสัญญาแกนางนาคมาณวิกาทั้งหลาย. นางนาคมาณวิกาเหลานั้นทั้งหมด
ตางถือนานาดุริยสังคีต มากระทําการบําเรอขับกลอมพระมหาสัตว นาคพิภพ
ที่สถิตของพระมหาสัตวนั้น ไดปรากฏเสมือนพิภพแหงทาวสักกเทวราช. มรณจิต (คือจิตที่คิดอยากตาย) ของพระมหาสัตวก็ดับหายไป. พระมหาสัตวเจา
ละเสียซึ่งสรีระของงู ทรงประดับเครื่องสรรพาลังการ ประทับเหนือพระแทน
บรรทม. นับจําเดิมแตนั้นมา พระอิสริยยศก็ปรากฏแกพระมหาสัตวเจามากมาย.
เมื่อพระมหาสัตวเจาเสวยนาคราชสมบัติอยูในนาคพิภพนั้น ในเวลาตอมา
ก็เกิดวิปฏิสาร คิดวา ประโยชนอะไรดวยกําเนิดดิรัจฉานนี้แกเรา เราจักอยู
รักษาอุโบสถกรรม พนจากอัตภาพนี้ไปสูดินแดนมนุษย จักไดแทงตลอด
สัจจธรรม กระทําที่สุดแหงทุกขดังนี้ นับจําเดิมแตนั้น ก็ทรงรักษาอุโบสถกรรม
อยูในปราสาทนั้นทีเดียว. พวกนางมาณวิกา ตกแตงกายงดงาม พากันไปยัง
สํานักของพระมหาสัตวนั้น. ศีลของพระมหาสัตว ก็วิบัติทําลายอยูเนือง ๆ.
จําเดิมแตนั้น พระมหาสัตวเจาจึงออกจากปราสาท ไปสูพระอุทยาน. นางนาคมาณวิถาเหลานั้น ก็ติดตามไปแมในพระอุทยาน อุโบสถศีลของพระมหาสัตว
ก็แตกทําลายอยูร่ําไป. ลําดับนั้น พระมหาสัตวเจาทรงจินตนาการวา ควรที่
เราจะออกจากนาคพิภพนี้ ไปยังมนุษยโลกอยูรักษาอุโบสถ. นับแตนั้นมา
เมื่อถึงวันอุโบสถ พระองคก็ออกจากนาคพิภพไปยังมนุษยโลก (ทรงประกาศ)
สละรางกาย ในทานมุขวาใครจะมีความตองการอวัยวะของเรามีหนังเปนตน
จงถือเอาเถิด ใครตองการจะทําใหเราเลนกีฬางู ก็จงกระทําเถิด แลวคูขด-
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ขนดกายนอนรักษาอุโบสถอยูที่ยอดจอมปลวกใกลมรรคา แถบปจจันตชนบท
แหงหนึ่ง. ชนทั้งหลายเดินผานไปมา ในหนทางใหญเห็นพระโพธิสัตวเจาแลว
พากันบูชาดวยเครื่องสักการะมีของหอมเปนตนแลวหลีกไป. ชาวปจจันตชนบท
ไปพบแลวคิดวา คงจักเปนนาคราชผูมีมหิทธานุภาพ จึงจัดทํามณฑปขึ้น
เบื้องบน ชวยกันเกลี่ยทรายรอบบริเวณ แลวบูชาดวยสักการะมีของหอมเปนตน
จําเดิมแตนั้นมา มนุษยทั้งหลายก็เลื่อมใสในพระมหาสัตวเจา ทําการบูชา
ปรารถนาบุตรบาง ปรารถนาธิดาบาง.
แมพระมหาสัตวเจา ทรงรักษาอุโบสถกรรม ถึงวันจาตุททสี และ
ปณณรสี ดิถี ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ก็มานอนอยูเหนือจอมปลวก ตอในวันปาฏิบท
แรมค่ําหนึ่ง จึงกลับไปสูนาคพิภพ. เมื่อพระมหาสัตวเจารักษาอุโบสถอยูอยางนี้
เวลาลวงไปเนิ่นนาน. อยูม าวันหนึ่ง นางสุมนาอัครมเหสี ทูลถามพระมหาสัตววา ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองคเสด็จไปยังมนุษยโลก
เขาอยูรักษาอุโบสถศีลนัน้ ความจริง มนุษยโลกนารังเกียจ มีภัยรอบดาน หากวา
ภัยจะพึงบังเกิดแกพระองค เมื่อเปนเชนนั้น พวกหมอมฉันจะพึงรูไดดวย
นิมิตอยางไร ขอพระองคจงตรัสบอกนิมิตอยางนั้น แกพวกหมอมฉันดวย
เถิด. ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงนํานางสุมนาเทวีไปยังขอบสระมงคลโบกขรณี
แลวตรัสวา ดูกอนพระนางผูเจริญ ถาหากใคร ๆ จักประหารทําใหเราลําบาก
ไซร น้ําในสระโบกขรณีนี้จักขุนมัว ถาพญาครุฑจับเอาไป น้าํ จักเดือดพลุง
ขึ้นมา ถาหมองูจับเอาไป น้ําจักมีสีแดงเหมือนโลหิต พระโพธิสัตวตรัสบอก
นิมิต ๓ ประการ แกนางสุมนาเทวีอยางนี้แลว ทรงอธิษฐานจาตุททสีอุโบสถ
เสด็จออกจากนาคพิภพไปมนุษยโลก นอนเหนือจอมปลวก ยังจอมปลวกให
งดงามดวยรัศมีแหงสรีรกาย แมสรีรกายของพระมหาสัตวนั้น ก็ปรากฏขาวสะอาด
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ผุดผาดดังพวงเงิน. ทอนพระเศียรเบื้องบนคลายคลุมไวดวยผากัมพลแดง.
อนึ่ง ในชาดกนี้ สรีรกายของพระโพธิสัตวมีขนาดเทาศีรษะคันไถ ในภูริทัตตชาดก มีขนาดเทาลําขา. ในสังขปาลชาดก มีขนาดเทาเรือโกลนลําหนึ่ง.
กาลครัง้ นั้น มีมาณพชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง ไปเมืองตักกศิลา
เรียนอาลัมภายนมนต ในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข เดินทางกลับบาน
ของตน โดยผานมรรคานั้น เห็นพระมหาสัตวเจาแลวคิดวา เราจักจับงูนี้
บังคับใหเลนกีฬา ในคามนิคมราชธานีทั้งหลาย ยังทรัพยใหเกิดขึ้นดังนี้แลว
จึงหยิบทิพโอสถ รายทิพมนต ไปยังสํานักของพระมหาสัตวเจา จําเดิมแต
พระมหาสัตวเจาสดับทิพมนตแลว เกิดอาการเหมือนซี่เหล็กรอนยอนเขาไป
ในพระกรรณทั้งสอง เบื้องพระเศียรปวดราวราวกะถูกเหล็กสวานไช. พระมหาสัตวเจาทรงรําพึงวา นี่อยางไรกันหนอ จึงยกพระเศียรขึ้นจากวงภายใน
ขนดแลไป ไดเห็นหมองูแลวดําริวา พิษของเรามากมาย ถาเราโกรธแลว
พนลมจมูกออกไป สรีระของหมองูนี้จักยอยแหลกไปเหมือนกองเถา แตเมื่อ
ทําเชนนั้น ศีลของเราก็จักดางพรอย เราจักไมแลดูหมองูนั้น ทาวเธอจึง
หลับพระเนตรทั้งสอง ทอดพระเศียรไวภายในขนด พราหมณหมองูเคี้ยวโอสถ
แลวรายมนตพนน้ําลาย ลงที่สรีรกายของพระมหาสัตว. ดวยอานุภาพแหง
โอสถและมนต เรือนรางของพระมหาสัตวในที่ซึ่งถูกน้ําลายรดแลว ๆ ปรากฏ
เปนเสมือนพองบวมขึ้น ครั้งนั้นพราหมณหมองู จึงฉุดหางพระมหาสัตวลาก
ลงมาใหนอนเหยียดยาว บีบตัวดวยไมกีบแพะทําใหทุพพลภาพ จับศีรษะใหมั่น
แลวบีบเคน พระมหาสัตวจึงอาปากออก. ทีนั้นพราหมณหมองูจึงพนน้ําลาย
เขาไปในปากของพระมหาสัตว แลวจัดการพนโอสถและมนต ทําลายพระทนต
จนหลุดถอน ปากของมหาสัตวเต็มไปดวยโลหิต. พระมหาสัตวสูอดกลั้นทุกขเวทนาเห็นปานนี้ เพราะกลัวศีลของตัวจะแตกทําลาย ทรงหลับพระเนตรนิ่ง
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มิไดทําการเหลียวมองดู. แมพราหมณหมองูนั้นยังคิดวา เราจักทานาคราช
ใหทุพพลภาพ ดังนี้ จึงขึ้นเหยียบย่ํารางกายของพระมหาสัตวตั้งแตหางขึ้นไป
คลายกับจะทําใหกระดูกแหลกละเอียดไป แลวมวนพับอยางผืนผา ขยี้กระดูก
ใหขยายเชนอยางกลายเสนดายใหกระจาย จับหางทบทุบเชนอยางทุบผา สกล
สรีรกายของพระมหาสัตวแปดเปอนไปดวยโลหิต พระมหาสัตวนั้นสูอดกลั้น
มหาทุกขเวทนาไว. ครั้นพราหมณหมองูรูวา พระมหาสัตวออนกําลังลงแลว
จึงเอาเถาวัลยมาถักทําเปนกระโปรง ใสพระมหาสัตวลงไปในกระโปรงนั้นแลว
นําไปสูปจจันตคามใหเลนทามกลางมหาชน. พราหมณหมองู ปรารถนาจะให
แสดงทวงทีอยางใด ๆ ในประเภทสีมีสีเขียวเปนตน และสัณฐานทรวดทรง
กลมหรือสี่เหลี่ยมเปนตน หรือขนาดเล็กใหญเปนตน พระมหาสัตวเจาก็กระทํา
ทวงทีนั้น ๆ ทุกอยาง ฟอนรําทําพังพานไดตั้งรอยอยาง พันอยาง. มหาชน
ดูแลวชอบใจ ใหทรัพยแกพราหมณเปนอันมาก เพียงวันเดียวเทานั้นไดทรัพย
ตั้งพัน และเครื่องบริขารราคานับเปนพัน แตชั้นแรก พราหมณหมองูคิด
ไววา เราไดทรัพยสักพันหนึ่งแลวก็จักปลอยไป แตครั้นไดทรัพยจํานวน
เทานั้นแลวคิดเสียวา ในปจจันตคามแหงเดียว เรายังไดทรัพยถึงขนาดนี้ ใน
สํานักพระราชาและมหาอํามาตย คงจักไดทรัพยมากมาย จึงซื้อเกวียนเลมหนึ่ง
กับยานสําหรับนั่งสบายเลมหนึ่ง บรรทุกของลงในเกวียนแลวนั่งบนยานนอย
พรอมดวยบริวารเปนอันมาก บังคับพระมหาสัตวใหเลนในบานและนิคม
เปนตน โดยลําดับไป แลวคิดวา เราจักใหนาคราชเลนถวายในสํานักของ
พระเจาอุคคเสนแลวก็จักปลอยดังนี้ แลวก็เดินทางตอไป พราหมณหมองู
ฆากบนํามาใหนาคราชกินเปนอาหาร. นาคราชรําพึงวา พราหมณหมองูนี้
ฆากบอยูบอย ๆ เพราะอาศัยเราเปนเหตุ เราจักไมบริโภคกบนั้น แลวไมยอม
บริโภค. เมือ่ พราหมณหมอดูรูดังนั้น ไดใหขาวตอกเคลาน้ําผึ้งแกพระมหา-
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สัตว พระมหาสัตวคิดวา ถาหากเราจักถือเอาอาหารนี้ไซร เราคงจักตาย
ภายในกระโปรงเปนมั่นคง จึงมิไดบริโภคอาหารแมเหลานั้น. พราหมณหมองู
ไปถึงพระนครพาราณสีแลว ใหพระมหาสัตวเลนใหคนดู ที่ใกลประตูเมือง
ไดทรัพยสินอีกเปนจํานวนมาก. แมพระราชา ก็ตรัสสั่งใหพราหมณหมองู
เขาเฝา แลวตรัสวา เจาจงใหงูเลนใหเราดูบาง. เขาทูลสนองพระราชโองการ
วาไดพะยะคะ ขาพระพุทธเจาจักใหเลนถวายพระองค ในวันปณณรสี พรุง นี้.
พระราชาตรัสสั่งใหพนักงานเภรีตีกลองประกาศวา พรุงนี้ นาคราชจักฟอนรํา
ที่หนาชานชาลาหลวง มหาชนจงมาประชุมกันดูเถิด แลวในวันรุงขึ้น ตรัสสั่ง
ใหประดับตกแตงชานชาลาหลวง และตรัสสั่งใหพราหมณหมองูมาเฝา พราหมณ
หมองู นําพระมหาสัตวมาดวยกระโปรงแกว ตั้งกระโปรงไวที่พื้นลาดอันวิจิตร
นั่งคอยอยู. ฝายพระราชาเสด็จลงจากปราสาท แวดลอมดวยหมูมหาชน
ประทับนั่งเหนือพระราชอาสน. พราหมณหมองู นําพระมหาสัตวออกมาแลว
ใหฟอนรําถวาย. มหาชนพากันดีใจ ไมอาจดํารงตนอยูไดตามปกติ พากัน
ปรบมือ โบกธงโบกผา แสดงความรื่นเริงนับดวยหมื่นแสน. ฝนรัตนะเจ็ด
ประการ ก็ตกลงมาตรงเบื้องบนพระโพธิสัตว เมื่อพระมหาสัตวถูกจับมานั้น
ครบหนึ่งเดือนเต็มบริบูรณ ตลอดเวลาเหลานี้ พระมหาสัตวสูทน มิได
บริโภคอาหารเลย.
ฝายนางสุมนาเทวีระลึกถึงวา สามีที่รักของเราเสด็จไปนานนักหนา
จนปานนี้ยังไมเสด็จมาที่นี่เลย ครบหนึ่งเดือนพอดี จักมีเหตุเภทภัยอะไรหนอ
ดังนี้แลวจึงไปตรวจดูสระโบกขรณี เห็นมีน้ําสีแดงดังโลหิต ก็ทราบวาชะรอย
สามีของตนจักถูกหมองูจับเอาไป จึงออกจากนาคพิภพไปตรวจดูใกลจอมปลวก
เห็นรองรอยที่พระมหาสัตวถูกหมองูจับ และทําใหลําบาก 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 เราไมรูจกั ทานวา เปนเทวดา
หรือคนธรรพ หรือเปนหญิงมนุษย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ต มฺามิ มานุสี ความวา
เรามิไดเขาใจวาทานเปนหญิงมนุษย ทานควรจะเปนนางเทพธิดา หรือหญิง
คนธรรพ.
บัดนี้ เปนคาถาโตตอบระหวางราชากับนางสุมนาเทวี (ซึ่งมี
ลําดับดังตอไปนี้)
(นางสุมนาทูลวา) ขาแตพระมหาราชา หมอมฉันหาใชเทพธิดา หรือคนธรรพ หรือหญิงมนุษยไม ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเปนนาง
นาคกัญญา อาศัยเหตุอยางหนึ่ง จึงไดมาในพระนครนี้.
(พระราชาตรัสถามวา) ดูกอ นนางนาคกัญญา
ทานมีอาการเหมือนคนมีจิตฟนเฟอน มีอินทรียอัน
เศราหมอง ดวงเนตรของทานไหลนองไปดวยหยาด-
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น้ําตา อะไรของทานหาย หรือวาทานปรารถนาอะไร
จึงไดมาในเมืองนี้ เชิญทานบอกมาเถิด.
(นางสุมนาทูลตอบวา) ขาแตพระองคผูเปนจอม
ประชาชน
มหาชนชาวโลกเรียกรองสัตวใดวา
อุรคชาติ ผูมีเดชอันสูงในมนุษยโลก เขาเรียกสัตวนั้นวา
นาค บุรษุ คนนี้จับนาคนั้นมา เพื่อตองการเลี้ยงชีพ
นาคนั้นแหละเปนสามีของหมอมฉัน ขอพระองคได
ทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคนั้นเสียจากที่คุมขังเถิด
เพคะ.
(พระราชาตรัสถามวา) ดูกอนนางนาคกัญญา
นาคราชนี้ประกอบดวยกําลังอันแรงกลา ไฉนจึงมา
ถึงเงื้อมมือของชายวณิพกไดเลา เราจะใครรูถึงการที่
นาคราชถูกกระทําจนถูกจับมาได ขอทานจงบอก
ความขอนั้นแกเราเถิด.
(นางสุมนาทูลตอบวา) แทจริง นาคราชนั้น
ประกอบดวยกําลังอันแรงกลา พึงทําแมนครใหเปน
ภัสมธุลีไปได แตเพราะนาคราชนั้น เคารพนบนอบ
ธรรม ฉะนั้น จึงไดบากบั่นบําเพ็ญตบะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺเถนมฺหิ ความวา หมอมฉันอาศัย
เหตุอยางหนึ่ง จึงไดมาในพระนครนี้. บทวา กุปต ินฺทฺริยา ไดแก เปนผู
มีอินทรียเศราหมอง. บทวา วาริคณา ไดแก หยาดน้ําตา. บทวา อุรโคติ
จาหุ ความวา ก็มหาชนเรียกขานสัตวใดวา อุรคชาติ. บทวา ตมคฺคหี
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ปุริโส ความวา บุรุษผูนี้จับพระยานาคนั้นมา เพื่อตองการเลี้ยงชีวิต. บทวา
วนิพฺพกสฺส ความวา พระราชาตรัสถามวา นาคราชนี้เปนผูมีอานุภาพมาก
อยางไรเลา จึงตกมาอยูในเงื้อมมือของบุรุษวณิพกนี้ได.
บทวา ธมฺมฺจ ความวา นางสุมนาเทวีกราบทูลวา นาคราชภัสดา
ของหมอมฉันนี้ ทําความเคารพพระธรรมคือเบญจศีล และพระธรรมคือการ
อยูรักษาอุโบสถ เพราะฉะนั้น แมถูกบุรุษนี้จับมา ถึงแมพระยานาค
จะคิดวา หากเราจะพนลมหายใจลงเบื้องบนบุรุษนี้ไซร เขาก็จักแหลกละเอียด
ไปเหมือนกองเถา เมื่อเปนเชนนั้น ศีลของเราก็จักแตกทําลาย เพราะกลัว
ศีลจะแตกทําลาย จึงสูอุตสาหบากบั่นอดกลั้นความทุกขนั้นไว ตั้งใจทําตบะ
คือกระทําความเพียรอยางเดียวเทานั้น.
พระราชาตรัสถามตอไปอีกวา ไฉนนาคราชจึงยอมใหบุรุษนี้จับมา
ไดเลา ลําดับนั้น นางสุมนาเทวีเมื่อจะกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ จึง
กลาวคาถาความวา
ขาแตองคราชันย นาคราชนี้ มีปกติรกั ษา
จาตุททสีอุโบสถ และปณณรสีอุโบสถ นอนอยูใกล
ทางสี่แพรง บุรุษหมองูจับนาคราชนั้นมาดวยตองการ
หาเลี้ยงชีพ นาคราชนี้เปนสามีของหมอมฉัน ขอ
พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคราชนั้นจาก
ที่คุมขังเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตุปฺปเถ ความวา นาคราชนี้ตั้งจิต
ปรารถนาอธิษฐานธรรมอันประกอบดวยองค ๔ ณ ที่จอมปลวกแหงหนึ่ง
ในสถานที่ใกลทางสี่แพรง. บทวา ต พนฺธนา ความวา ขอพระองคโปรด
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พระราชทานทรัพยแกหมองูนี้ แลวปลดปลอยนาคราชผูตั้งอยูในธรรม มีคุณ
ความดีอยางนี้นั้น จากที่คุมขังคือกระโปรงเสียเถิด พระเจาขา.
ก็แลครัน้ นางนาคกัญญาสุมนาเทวีทูลอยางนี้แลว เมื่อจะทูลออนวอน
พระราชาซ้ําอีก ไดกลาวคาถาสองคาถา ความวา
สนมนารีถึงหมื่นหกพันนาง ลวนสวมใสกุณฑล
แกวมณี บันดาลหวงวารีทําเปนหองไสยาสน แม
สนมนารีเหลานั้น ก็ยึดถือนาคราชนั้นเปนที่พึ่ง.
ขอพระองค ไดทรงพระกรุณาโปรดปลอย
นาคราชนั้นโดยธรรม ปราศจากกรรมอันสาหัส ดวย
บานสวยรอยบาน ทองรอยแทง และโครอยตัว ขอ
นาคราชผูแสวงบุญ จงเหยียดกายไดตรงเที่ยวไป จง
พนจากที่คุมขังเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสฬสิตฺถีสหสฺสานิ ความวา นาง
สุมนาเทวีแสดงความวา ขอพระองคอยาทรงสําคัญวา นาคราชนี้จะเปนผู
ขัดสนยากจน เพราะสนมนารีทั้งหลายของนาคราชนี้ ลวนประดับตกแตงดวย
สรรพาลังการ ยังมีประมาณเทานี้ สมบัติที่เหลือยากที่จะนับหาประมาณมิได.
บทวา วาริเคเห สยา ความวา ทรงบันดาลหวงวารีทําเปนหองไสยาสน
บรรทมอยู ณ หวงวารีนั้น. บทวา โอสฏกาโย ความวา จงเปนผูมีกาย
เปนอิสระ. บทวา จราตุ แปลวา จงเที่ยวไป.
ลําดับนั้น พระราชาไดตรัสพระคาถา ๓ คาถา ความวา
เราจะปลอยนาคราชนี้ไปโดยธรรม ปราศจาก
กรรมอันสาหัส ดวยบานสวยรอยบาน ทองคํารอยแทง
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โครอยตัว นาคราชผูตองการบุญ จงเหยียดกายตรง
เที่ยวไป จงพนจากที่คุมขัง.
ดูกอนลุททกพราหมณ เราจะใหทอง ๑๐๐ แทง
กุณฑลแกวมณีราคามาก บัลลังกสี่เหลี่ยม สีดังดอกผักตบ ภรรยารูปงามสองคน และโคอุสุภะ ๑๐๐ ตัว
แกทาน ขอนาคราชผูตองการบุญ จงเหยียดกายตรง
เที่ยวไป จงพนจากที่คุมขังเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลุทฺท ความวา เพื่อจะปลดปลอยพระยา
นาคราช พระราชาจึงตรัสเรียกพราหมณหมองูมา เมื่อจะแสดงไทยธรรมที่
จะพึงพระราชทานแกเขา จึงตรัสอยางนี้ สวนพระคาถาก็มีอรรถาธิบายดังกลาว
แลวในหนหลังนั้นแล.
ลําดับนั้น ลุททกพราหมณกราบทูลพระราชาวา
ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน แมจะมิทรง
พระราชทานสิ่งไรเลย เพียงแตตรัสสั่งใหปลอยเทานั้น
ขาพระพุทธเจาก็จะปลอยนาคราชนั้นจากที่คุมขังทันที
ขอนาคราชผูตองการบุญจงเหยียดกายตรงเที่ยวไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตว วจน ความวา ขอเดชะ ขาแต
พระมหาราชเจา ถึงแมพระองคจะมิไดทรงพระราชทานสิ่งใดเลย เพียงแต
พระองคตรัสสั่งใหปลอยเทานั้น ขาพระพุทธเจาก็จักเคารพ รับเหนือเกลา.
บทวา มฺุเจมิ น ความวา พราหมณหมองูกราบทูลวา ขาพระพุทธเจา
จักปลอยพระยานาคนี้ทันที.
ก็แลครัน้ ลุททกพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว ก็นําพระมหาสัตวออก
จากกระโปรง. นาคราชออกมาแลว เลื้อยเขาไประหวางกองดอกไม ละอัตภาพ
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นั้นเสียแลว กลายเพศเปนมาณพนอย ตบแตงรางกายดวยเครื่องประดับอัน
งดงาม คลายกับชําแรกดินออกมายืนอยูฉะนั้น. นางสุมนาเทวีลอยลงมาจาก
อากาศ ยืนเคียงขางพระภัสดาของตน. นาคราชไดยืนประคองอัญชลี นอบนอม
พระราชาอยู.
พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ไดตรัสพระคาถา
๒ คาถา ความวา
จัมเปยยนาคราช หลุดพนจากที่คุมขังแลว จึง
กราบทูลพระราชาวา ขาแตพระเจากาสิกราช ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค ขาแตพระองค
ผูทรงผดุงกาสิกรัฐใหรุงเรือง ขาพระพุทธเจาขอถวาย
บังคมพระองค ขาพระพุทธเจาขอประคองอัญชลี แด
พระองค ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิเวศน ของ
ขาพระพุทธเจาเถิด พระเจาขา.
(พระราชาตรัสตอบวา) ดูกอนนาคราช แทจริง
คนทั้งหลายเขากลาวถึงเหตุที่มนุษยจะพึงคุนเคยกับ
อมนุษยวา พึงคุนเคยกันไดยาก ถาทานขอรองเราถึง
เรื่องนัน้ เราก็อยากจะไปดูนิเวศนของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสฺเสยฺย เม นิเวสน ความวา
จัมเปยยนาคราชทูลวา ขาแตพระองคผูเปนจอมนรชน จัมเปยยนาคพิภพ
อันเปนนิเวศนของขาพระพุทธเจาเปนรมณียสถาน ควรที่จะดูจะเห็น ขาพระพุทธเจาประสงคจะแสดงพิภพนั้น เพื่อทรงทอดพระเนตร ขอเชิญพระองค
พรอมทั้งพลพาหนะ เสด็จไปทอดพระเนตรเถิด. บทวา ทุพฺพิสฺสาส ความวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 208

เปนของคุนเคยไดโดยยาก. บทวา สเจ จ ความวา พระราชาตรัสตอบวา
ถาหากเธอจะออนวอนเธอเชิญเรา เราก็อยากจะเห็นนิเวศนของเธอ ก็แตเรา
ยังไมวางใจเชื่อเธอได
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเมื่อจะทําสัตยสาบาน เพื่อใหพระราชาทรง
เชื่อถือ ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา ความวา
ขาแตพระราชา แมถึงวา ลมจะพึงพัดภูเขา
ไปไดก็ดี พระจันทรและพระอาทิตย จะพึงเผาผลาญ
แผนดินก็ดี แมน้ําทุกสายพึงไหลทวนกระแสก็ดี ถึง
กระนัน้ ขาพระพุทธเจา ก็จะไมกลาวคําเท็จเลย.
ขาแตพระราชา ทองฟาจะทําลายไป ทะเลจะ
เหือดแหงไป มหาปฐพีมีนามวา ภูตธราและพสุนธรา
จะพึงมวนได เมรุบรรพตอันหนาแนนดวยศิลา จะ
พึงถอนไปทั้งราก ถึงกระนั้น ขาพระพุทธเจา ก็จะ
ไมกลาวคําเท็จเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สวตฺเตยฺย ภูตธรา พสุนฺธรา ความวา
มหาปฐพีอันถึงการนับวา ภูตธรา ก็ดี วสุนธรา ก็ดีนี้ จะพึงมวนไดดังเสื่อ
ลําแพน. บทวา สมูลมุพพฺ เห ความวา มหาสิเนรุบรรพตจะพึงถอนรากปลิว
ไปในอากาศได ดังใบไมแหงอยางนี้.
เมื่อพระมหาสัตวกราบทูลอยางนี้แลว พระราชาก็มิไดทรงเชื่อ จึงตรัส
พระคาถานั้นแหละซ้ําอีกวา
ดูกอนนาคราช แทจริง คนทั้งหลายเขากลาวถึง
เหตุที่มนุษยจะพึงคุนเคยกับอมนุษยวา พึงคุนเคยกัน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 209

ไดยาก ก็ถาเธอขอรองเราถึงเรื่องนั้น เราก็อยากไปดู
นิเวศนของเธอ ดังนี้.
เมื่อจะประกาศกําชับวา เธอควรจะรูจักคุณที่เราทําแลวแกเธอ สวน
ตัวเราเอง ยอมรูสิ่งที่ควรเชื่อหรือไมควรเชื่อไดดังนี้ จึงตรัสพระคาถานอกนี้
ความวา
เธอเปนผูมีพิษรายแรงยิ่ง มีเดชมาก ทัง้ โกรธงาย
เธอหลุดพนจากที่คุมขังไปได ก็เพราะเหตุที่เราชวย
เหลือ เธอควรจะรูบุญคุณที่เราทําไวแกเธอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุฬารา แปลวา รายแรงอยางยิ่ง. บทวา
ชานิตเว แปลวา ควรจะรู.
พระมหาสัตว เมื่อจะทําสัตยสาบาน เพื่อใหพระราชาทรงเชื่อตอไป
จึงกลาวคาถา ความวา
ขาพระพุทธเจาถูกคุมขังอยูในกระโปรงเกือบจะ
ถึงความตาย จักไมรูจักอุปการคุณที่พระองคทรงกระทําแลวเชนนั้น ก็ขอใหขาพระพุทธเจาจงหมกไหมอยู
ในนรก อันแสนรายกาจ อยาไดรับความสําราญกาย
สักหนอยหนึ่งเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปจฺจต แปลวา จงหมกไหม. บทวา
กมฺมกต ความวา นาคราชกราบทูลวา หากขาพระพุทธเจาไมรูจักอุปการคุณ
ที่บุคคลทําแลว เชนพระองคอยางนี้ ขอขาพระพุทธเจา จงมีอันเปนเห็น
ปานนี้เถิด.
ลําดับนั้น พระราชาทรงเชื่อถอยคําของพระมหาสัตว เมื่อจะทรงชมเชย
จึงตรัสพระคาถา ความวา
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คําปฏิญาณของเธอนั้น จงเปนคําสัตยจริง เธอ
อยาไดมีความโกรธ อยาผูกโกรธไว อนึ่ง ขอสุบรรณ
ทั้งหลายจงละเวนนาคสกุลของทานทั้งมวล เหมือน
ผูเวนไฟในฤดูรอนฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตวเมส โหตุ ความวา สัจจปฏิญาณ
ของเธอนั้น จงเปนวาจาสัตยเที่ยงตรงเถิด. บทวา คิมฺหาสุ วิวชฺชยนฺตุ
ความวา มนุษยทั้งหลายเมื่อไมปรารถนาความรอนในฤดูคิมหันต ยอมเวน
หางกองไฟอันลุกโพลงอยูฉันใด ขอสุบรรณทั้งหลาย จงเวนวางหลีกหางไป
เสียใหไกลฉันนั้น.
แมพระมหาสัตวเจา เมื่อจะชมเชยพระราชา จึงกลาวคาถานอกนี้
ความวา
ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน พระองค
ทรงเอ็นดูนาคสกุล เหมือนมารดาผูเอ็นดูบุตรคนเดียว
ผูเปนสุดที่รักฉะนั้น ขาพระพุทธเจากับ นาคสกุลจะขอ
กระทําเวยยาวฏิกกรรม อยางโอฬารแดพระองค.
พระราชาทรงสดับคําของนาคราชแลว มีพระประสงคจะเสด็จไป
นาคพิภพ เมื่อจะตรัสสั่งใหทําการตระเตรียมพลเสนาที่จะเสด็จไป จึง
ตรัสพระคาถา ความวา
เจาพนักงานรถ จงตระเตรียมราชรถอันงามวิจิตร
จงเทียมอัสดรอันเกิดในกัมโพชกรัฐ ซึ่งฝกหัดอยางดี
แลว และเจาพนักงานชางจงผูกชางตัวประเสริฐทั้งหลาย ใหงามไปดวยสุวรรณหัตถากรณ เราจะไปดู
นิเวศนแหงทาวนาคราช.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กมฺโพชเก อสฺสตเร สุทนฺเต
ความวา จงเทียมอัศวพาชี อันเกิดในกัมโพชกรัฐ ที่ไดรับการฝกหัดอยางดี.
คาถานอกนี้ตอไป เปนพระคาถาอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในกาล
เมื่อพระองคตรัสรูแลว ความวา
พนักงานเภรี ตะโพน บัณเฑาะว และแตรสังข
ของพระเจาอุคคเสนราช มาพรอมหนากัน พระราชา
ทรงแวดลอมดวยสนมนารี เสด็จไปในทามกลางหมู
สนมนารีงามสงายิ่งนัก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหุ โสภมาโน ความวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระเจาพาราณสี แวดลอมดวยเหลาสนมนารีหมื่นหกพันนาง เปน
บริวาร เสด็จไปสูนาคพิภพ แตพระนครพาราณสีทามกลางหมูสนมนารีนั้น
เสด็จดําเนินไปงดงามยิ่งนัก.
ในกาลเมื่อพระเจาพาราณสี เสด็จออกจากพระนครไป พระมหาสัตวเจา ทรงบันดาลนาคพิภพใหปรากฏมีกําแพงแกว ๗ ประการ และประตู
ปอมคู หอรบ แลวนิรมิตบรรดาที่จะเสด็จไปยังนาคพิภพ ใหประดับตกแตง
ดวยเครื่องประดับงดงาม ดวยอานุภาพของตน. พระราชาพรอมดวยราชบริพาร
เสด็จเขาไปยังนาคพิภพโดยมรรคานั้น ไดทอดพระเนตรเห็นภูมิภาคและ
ปราสาทราชวัง นารื่นเริง บันเทิงพระทัย.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระเจากรุงกาสีวัฒนราช ไดทอดพระเนตรเห็น
ภูมิภาคอันงาม วิจติ รลาดแลวดวยทรายทอง ทั้งสุวรรณ
ปราสาทก็ปูลาดไปดวยแผนกระดานแกวไพฑูรย พระ-
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องคเสด็จเขาไปสูนิเวศน ของจัมเปยยนาคราชมีรัศมี
โอภาสดังแสงอาทิตยแรกอุทัย รุงเรืองไปดวยรัศมี
ประหนึ่งสายฟาในกลุมเมฆ.
พระเจากาสิกราช ทรงทอดพระเนตรจนทั่ว
นิเวศน ของจัมเปยยนาคราช อันดารดาษไปดวย
พฤกษชาตินานาชนิด หอมฟุงขจรไป ดวยทิพยสุคนธ
อบอวลลวนวิเศษ.
เมือ่ พระเจากาสิกราช เสด็จเขาไปในนิเวศนของ
ทาวจัมเปยยนาคราช เหลาทิพยดนตรี ก็ประโคมขับ
บรรเลง ทั้งนางนาคกัญญาทั้งหลายก็ฟอนรํา ขับรอง.
พระเจากาสิกราช เสด็จขึน้ นิเวศน ซึ่งมีหมู
นางนาคกัญญาตามเสด็จ ทรงพอพระทัย ประทับนั่ง
ณ พระสุวรรณแทนทอง อันมีพนักไลทาดวยแกนจันทนทิพย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุวณฺณจิตฺตก ความวา ลาดแลวดวย
ทรายทอง. บทวา พฺยมฺห ความวา สูนาคพิภพอันประดับตกแตงแลว.
บทวา จมฺเปยฺยสฺส ความวา เสด็จไปยังนาคพิภพอันประดับแลว ทรง
พระราชดําเนินเขาสูนิเวศน ของจัมเปยยนาคราช. บทวา กสวิชฺชูปภสฺสร
ความวา รุงเรืองไปดวยรัศมีประหนึ่งสายฟาในกลุมเมฆ. บทวา นานาคนฺธสมีริต ความวา หอมฟุงขจรไปดวยทิพยสุคนธมีอยางตาง ๆ. บทวา จริต
คเณน ความวา สูนิเวศนนั้นอันนางนาคกัญญา ตามเสด็จไปพรอมหนา.
บทวา จนฺทนสารลิตฺเต ความวา ไลทาแลวดวยแกนจันทนอันเปนทิพย.
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เมื่อพระเจากาสิกราช ประทับนั่งบนบัลลังกแลว พนักงานชาว
เครื่องวิเศษ ก็เชิญเครื่องทิพยอันสมบูรณดวยรสโอชานานาประการ นอมเขา
ไปถวาย และเชิญไปเลี้ยงดู เหลาสนมนารีหมื่นหกพันนาง พรอมทั้งราชบริษัท
ที่เหลือ. พระเจาพาราณสี พรอมดวยราชบริษัท ทรงเสวยขาวน้ําอันเปน
ทิพยเปนตน เพลิดเพลินเจริญใจดวยทิพยกามคุณ และประทับ ณ สุขไสยาสน
ประมาณไดเจ็ดวัน ทรงสรรเสริญอิสริยยศของพระมหาสัตว แลวตรัสถามวา
ดูกอนทานนาคราช ก็เพราะเหตุไรหรือ ทานจึงละสมบัติเห็นปานนี้ ไปนอน
อยูรักษาอุโบสถศีล ณ จอมปลวกในมนุษยโลก ฝายพระมหาสัตวเจาก็ทูลเลา
ถวายใหทรงทราบ.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสวา
พระเจากาสิกราชนั้น ครัน้ เสวยสมบัติ และ
ทรงรืน่ รมยประทับอยู ในนาคพิภพนั้นแลว ไดตรัส
ถามจัมเปยยนาคราชวา วิมานอันประเสริฐของทาน
เหลานี้ มีรัศมีดังพระอาทิตย งามผุดผาด วิมานเชนนี้
ไมมใี นมนุษยโลก ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญ
ตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร.
นางนาคกัญญาเหลานั้น สวมใสกําไลทองนุงหม
เรียบรอย มีนิ้วมือกลมกลึง ฝามือฝาเทาแดงงามยิ่งนัก
ผิวพรรณงดงามไมทรามเลย พากันยกทิพยปานะถวาย
ใหพระองคทรงเสวย สนมนารีเชนนี้จะมีอยูในมนุษยโลกก็หามิได ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร.
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อนึ่ง มหานทีอันชุมชื่น ดาษดื่นไปดวยปลามี
เกล็ดหนานานาชนิด มีอาทาสสกุณปกษีร่ํารองไพเราะ
จับใจ ทั้งทาขึ้นลงนทีธารก็ราบรื่นเปนอันดี แมน้ํา
เชนนั้นจะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร.
ฝูงนกกระเรียน ฝูงนกยูง ฝูงหงส และฝูงนก
ดุเหวาทิพย ร่ํารองเสียงไพเราะจับใจ ตางก็โผผินบิน
จับอยูบ นตนไม ทิพยสกุณาเชนนี้ จะไดมีในมนุษยโลกก็หาไม ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญตบธรรม
เพื่อประโยชนอะไร.
ตนมะมวง ตนสาละ ทั้งชางนาว ออยชางและ
ตนชมพู ตนคูนและแคฝอย ผลิตดอกออกผลเปน
พวง ๆ ทิพยรุกขชาติเชนนี้ จะไดมีอยู ในมนุษยโลก
ก็หาไม ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญตบะเพื่อ
ประโยชนอะไร.
อนึ่ง ทิพยสุคนธรอบ ๆ สระโบกขรณีเหลานี้
หอมฟุงอยูเปนนิตย ทิพยสุคนธเชนนี้ จะมีอยูใน
มนุษยโลกก็หามิได ดูกอนพระยานาคราช ทานบําเพ็ญ
ตบธรรมเพื่อประโยชนอะไร.
(จัมเปยยนาคราช ทูลวา) ขาแตพระองคผูเปนจอม
ประชาชน
ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบธรรมเพราะ
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เหตุแหงบุตร ทรัพย หรือแมเพราะเหตุแหงอายุก็หาไม
แตเพราะขาพระพุทธเจา ปรารถนากําเนิดมนุษย ฉะนั้น
จึงไดบากบั่นมุงมั่นบําเพ็ญสมณธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตา พระราชาตรัสหมายถึงนางนาคกัญญา
หมื่นหกพันนางเหลานั้น. บทวา กมฺพุกายูรธรา แปลวา สวมใสอาภรณ
อันลวนดวยทอง. บทวา วฏฏงฺคุลี แปลวา มีองคุลีกลมเชนกันหนอแกวประพาฬ. บทวา ตมฺพตลูปปนฺนา ความวา ประกอบไปดวยฝามือและ
ฝาเทา แดงงดงามยิ่งนัก. บทวา ปาเยนฺติ ความวา พากันยกทิพยปานะ
ประคองเขาถวาย ใหพระองคทรงเสวย. บทวา ปุถุโลมมจฺฉา ความวา
ประกอบไปดวยปลานานาชนิด ที่มีเกล็ดหนา. บทวา อาทาสสกุนฺตาภิสุทา
ความวา มีนกเงือกร่ํารองอยูอึงมี่. บทวา สุติตฺถา ความวา มีทาขึ้นลง
ราบรื่นเรียบรอย. บทวา ทิวิยา จ หสา ไดแก ฝูงหงสทิพย. บทวา
สมฺปตนฺติ ความวา ร่ํารองเสียงไพเราะจับใจ ตางโผผินบินจากตนโนน
มาตนนี้.
บทวา ทิพฺยา คนฺธา ความวา อนึ่ง ทิพยสุคนธทั้งหลาย ยอม
ฟุงตลบไปไมขาดสาย ในสระโบกขรณีทั้งหลายเหลานั้น. บทวา อภิปตฺถยาโน
ความวา ปรารถนาซึ่งกําเนิดมนุษยเที่ยวไป. บทวา ตสฺมา ความวา ดวย
เหตุนั้น ขาพระพุทธเจา จึงบากบั่น คือประคองความเพียร กระทําตบะคือ
บําเพ็ญอุโบสถศีล ไดแก เขาอยูรักษาอุโบสถ.
เมื่อพระมหาสัตวกราบทูลอยางนี้แลว พระราชาเมื่อจะทรงทําการ
ชมเชย จึงตรัสพระคาถาความวา
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ทานมีดวงเนตรแดง มีรศั มีสองแสงสวาง
ประดับตกแตงแลว ปลงเกศาและมัสสุแลว ประพรม
ดวยจุรณจันทนแดง ฉายแสงไปทั่วทิศ ดังคนธรรพราชฉะนั้น ทานเปนผูประกอบดวยเทวฤทธิ์ มีอานุภาพ
มาก เพรียบพรอมไปดวยสรรพกามารมณ ดูกอนทาน
นาคราช เราขอถามเนื้อความนีก้ ะทาน มนุษยโลก
ประเสริฐกวานาคพิภพดวยเหตุไร.
ลําดับนั้น พระยานาคราช เมื่อจะกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ จึง
กราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน เวนมนุษยโลกเสียแลว ความบริสุทธิ์ หรือความสํารวมยอมไมมี
เลย ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบธรรม ดวยตั้งใจวา
เราไดกําเนิดมนุษยแลว
จักทําที่สุดแหงชาติและ
มรณะได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุทฺธิ วา ความวา ขอเดชะพระมหาราชเจา
เวนจากมนุษยโลกแลว ความบริสุทธิ์กลาวคืออมตนฤพานก็ดี ความสํารวม
ระวังในศีลก็ดี ไมมีเลย. บทวา อนฺต ความวา ขาพระพุทธเจากระทําตบะ
ดวยคิดวา เราไดกําเนิดมนุษยแลว จักกระทําที่สุดแหงชาติและมรณะได.
พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว ตรัสพระคาถาความวา
ชนเหลาใด มีปญญาเปนพหูสูต ตรึกตรอง
เหตุการณถี่ถวนมาก ชนเหลานั้นควรคบหาแททีเดียว
ดูกอนพระยานาคราช เราไดเห็นนางนาคกัญญา
ทั้งหลายของทานและตัวทานแลว จักทําบุญใหมาก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาริโย จ ความวา พระราชาตรัสวา
เราเห็นนางนาคกัญญาทั้งหลายเหลานั้น ของทานและตัวทานแลว จักกระทําบุญ
เปนอันมาก.
ลําดับนั้น พระยานาคราชกราบทูลพระราชาวา
ชนเหลาใด มีปญญาเปนพหูสูต ตรึกตรอง
เหตุการณถี่ถวนมาก ชนเหลานัน้ ควรคบหาแททีเดียว
ขาแตพระมหาราชา พระองคไดทอดพระเนตรเห็น
นางนาคกัญญา และตัวขาพระพุทธเจาแลว ขอจง
บําเพ็ญบุญใหมากเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กโรหิ ความวา ขาแตพระมหาราชเจา
พระองคพึงกระทํา (บุญกุศลใหมาก ๆ เถิด).
ครั้นพระมหาสัตวกราบทูลอยางนี้แลว พระเจาอุคคเสนะ ทรงมีพระ
ประสงคจะเสด็จกลับไปยังมนุษยโลก จึงตรัสอําลาวา ดูกอนทานนาคราช
เรามาอยูก็เปนเวลานาน จําจักตองลากลับไปยังมนุษยโลก.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวเจาจึงทูลทาวเธอวา ขอเดชะ พระมหาราชเจา
ถาเชนนั้นพระองคโปรดเลือกถือเอาทรัพยสมบัติไปตามพระประสงคเถิด เมื่อ
จะทรงแสดงทรัพยสมบัติ จึงกราบทูลวา
กองเงินและกองทอง ของขาพระพุทธเจานี้มาก
มาย สูงประมาณเทาตนตาล พระองคจงตรัสสั่งให
พวกราชบุรุษนี้ไปจากนาคพิภพนี้ แลวจงตรัสสั่งให
สรางพระราชวังดวยทองคํา ใหสรางกําแพงดวยเงิน
เถิด.
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นีก้ องแกวมุกดา อันเจือปนดวยแกวไพฑูรย
หาพันเลมเกวียน พระองคจงตรัสสั่งใหราชบุรุษขนไป
จากนาคพิภพนี้ แลวใหลาดลง ณ ภูมิภาคภายใน
พระราชฐาน ภูมิภาคภายในพระราชฐานก็จักสะอาด
ปราศจากเปลือกตมและละอองธุลี ขอเดชะพระองค
ผูเปนราชาอันประเสริฐ ผูทรงพระปรีชาอันล้ําเลิศ
ขอพระองคโปรดเสวยราชสมบัติ ครอบครองพระนครพาราณสี อันมั่งคั่งสมบูรณ สงางามล้ําเลิศ ดุจ
ทิพยวิมานเห็นปานฉะนี้เถิด พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราสิ ความวา กองเงินกองทองประมาณ
ชั่วลําตาล มีอยูในที่นั้น ๆ. บทวา โสวณฺณฆรานิ ไดแก พระราชวังทอง.
บทวา นิกฺกทฺทมา ความวา เมื่อเปนเชนนี้ ภูมิภาคภายในพระราชฐาน
ก็จักสะอาดปราศจากเปลือกตมและละอองธุลี. บทวา เอตาทิส ความวา
(ครอบครองพระนครพาราณสี) อันมีกําแพงลอมไปดวยทองและเงิน มีภูมิภาค
ลาดแลวดวยแกวมุกดา และแกวไพฑูรย เห็นปานฉะนี้. บทวา ผีต ความวา
ขอพระองคจงทรงอยูครอบครองพระนครพาราณสี อันมั่งคั่งแพรหลายฉะนี้.
บทวา อโนมปฺา ความวา มีพระปญญาอันไมทราม
พระราชาทรงสดับถอยคําของพระมหาสัตวแลวก็ทรงรับไว. พระมหาสัตวจึงใหพนักงานเภรี เที่ยวตีกลองประกาศวา ราชบุรุษทั้งปวงจงพากัน
ขนเอาทรัพยสมบัติ มีเงินทองเปนตนไปตามปรารถนาเถิด แลวเอาเกวียน
หลายรอยเลมบรรทุกทรัพยสมบัติ สงถวายพระราชา. พระราชาเสด็จออกจาก
นาคพิภพ กลับไปสูพระนครพาราณสี ดวยยศบริวารเปนอันมาก. เลากันวา
นับแตนั้นมา พื้นชมพูทวีปจึงเกิดมีเงินมีทองขึ้น.
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พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัสวา
โปราณกบัณฑิททั้งหลาย ละนาคสมบัติแลว อยูร ักษาอุโบสถศีล ดวยอาการ
อยางนี้ แลวทรงประชุมชาดกวา หมองูในครั้งนั้น ไดมาเปนพระเทวทัต
ในบัดนี้ นางนาคกัญญาสุมนาเทวี ไดมาเปนราหุลมารดา พระเจาอุคคเสนราช
ไดมาเปนพระสารีบุตร สวนจัมเปยยนาคราช ไดมาเปนเราผูตถาคตฉะนี้แล.
จบอรรถกถาจัมเปยยชาดก

๑๑. มหาปโลภนชาดก
วาดวยหญิงเปนมลทินของพรหมจรรย
[๒๒๐๘] เทพบุตรผูมีฤทธิม์ าก จุติจากพรหมโลกแลว มาเกิดเปนพระโอรสของพระเจากาสี ผูทรง
ดํารงอยูในราชสมบัติ อันเพรียบพรอมดวยสรรพกาม.
ความใครก็ดี ความสําคัญในกามก็ดี ไมมีใน
พรหมโลกเลย พระราชกุมารนัน้ จึงทรงรังเกียจกาม
ทั้งหลาย ดวยฌานสัญญาอันบังเกิดในพรหมโลก
นั้นเอง.
พระราชบิดา ตรัสสั่งใหสรางฌานาคารไวใน
ภายในพระราชฐาน สําหรับพระราชกุมารนั้นทรง
หลีกเรน บําเพ็ญฌานในอาคารนั้น เพียงพระองคเดียว.
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พระเจากาสิกราช ทรงอัดอั้นตันพระทัย ดวย
ความเศราโศกถึงพระโอรส ทรงปริเทวนาการวา
โอรสคนเดียวของเรานี้ ไมยินดีเสวยกามารมณเสียเลย.
อุบายในขอนี้ มีอยูอยางไรหนอ ผูใดพึงประเลา
ประโลมโอรสของเรา ใหเธอปรารถนากามได หรือวา
ผูนั้นใครเลาจะรูเหตุที่จะใหโอรสของเราพัวพันในกาม
ได.
[๒๒๐๙] ภายในพระราชฐานนั่นเอง มีกมุ ารีคน
หนึ่ง มีฉวีวรรณงดงาม รูปสวย ฉลาดในการฟอนรํา
ขับรอง และชํานาญในการดีดสีตีเปา นางเขาไปใน
พระราชฐานนั้นแลว กราบทูลความนี้กะพระราชาวา
เกลากระหมอมฉันนี้แล จะพึงประเลาประโลมพระราช
กุมารนัน้ ได ถาหากพระราชกุมารนั้น จักไดเปน
พระภัสดาของกระหมอมฉัน.
[๒๒๑๐] พระราชาจึงตรัสกะนางกุมาริกา ผู
กลาวยืนยันเชนนั้นวา เธอจงประเลาประโลมลูกของ
เรา ลูกของเราจักเปนสามีของเจา.
[๒๒๑๑] นางกุมารีนั้น เขาไปในพระราชฐาน
แลว จึงกลาวเปนคาถาไพเราะจับจิตจับใจ ยั่วยวน
ชวนใหรักใคร เปลีย่ นแปลงขับลํานํา ประกอบไป
ดวยกามารมณมากมายหลายอยาง.
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[๒๒๑๒] กามฉันทะ บังเกิดแกพระราชกุมาร
นั้น เพราะไดทรงสดับเสียงของนางกุมารี ผูข ับกลอม
อยู พระราชกุมารจึงตรัสถามคนใกลเคียงวา โอ !
นั่นเสียงใคร หรือใครมาขับรองเสียงสูงต่ํา ไพเราะ
จับใจ นารักนักหนา ไพเราะหูเรานัก.
[๒๒๑๓] (พวกพระพี่เลี้ยงจึงกราบทูลวา) ขอเดชะ
เสียงนี้นายินดี นาสนุกสนานมิใชนอย ถาพระองค
พึงบริโภคกามคุณไซร กามทัง้ หลายจะพึงเปนที่
โปรดปรานพระทัยของพระองคอยางยิ่ง.
[๒๒๑๔] (พระราชกุมารรับสั่งวา) เชิญมาภาย
ในนี้ จงมาขับรองใกล ๆ เรา เลือ่ นเขามาขับรอง
ใกลตําหนักเรา จงขับกลอมใกลที่บรรทมของเรา.
[๒๒๑๕] นางกุมารีนั้น เขาไปขับกลอมภาย
นอกฝาหองบรรทม แลวเลื่อนเขาไป ณ ตําหนัก
ฌานาคารโดยลําดับ จนผูกพระราชกุมารไวได
เหมือนนายหัตถาจารยจับคชสารปามัดไว ฉะนั้น.
[๒๒๑๖] เพราะรูกามรสโลกียแหงนางกุมารีนั้น
พระราชกุมารจึงเกิดความปรารถนาเปนอธรรมวา เรา
เทานั้นพึงไดบริโภคกาม อยาไดมีบุรษุ อื่นเลย ตอแต
นั้น พระราชกุมารทรงถือดาบเลมหนึ่งแลว เสด็จไป
เพื่อจะฆาบุรุษทั้งหลายเสีย ดวยทรงดําริวา เราจัก
บริโภคกามแตผูเดียว อยาพึงมีบุรุษอื่นอยูเลย.
[๒๒๑๗] ตอแตนั้น ชาวชนบททั้งปวงจึงมา
ประชุมกัน ถวายเรื่องราวรองทุกขวา ขาแตพระ-
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มหาราชา พระโอรสของพระองคนี้ ทรงเบียดเบียน
ผูหาโทษมิได พระเจาขา.
[๒๒๑๘] พระเจากาสีบรมกษัตริย ทรงเนรเทศ
พระราชกุมารออกไปจากรัฐสีมาของพระองคแลว มี
พระราชโองการวา อาณาเขตของเรามีอยูเพียงใด
เจาอยาอยูในอาณาเขตของเราเพียงนั้น เปนอันขาด.
[๒๒๑๙] ครั้งนั้น พระราชกุมารทรงพาพระชายาไป จนบรรลุถึงสมุทรนทีแหงหนึ่ง ทรงสราง
บรรณศาลาแลว จึงเสด็จเขาไปสูปา เพื่อแสวงหา
ผลาผล.
[๒๒๒๐] ครั้งนั้น มีฤาษีตนหนึ่ง มาถึงบรรณ
ศาลานั้น โดยทางเบื้องบนสมุทร เขาไปยังศาลาของ
พระราชกุมาร ในเวลาที่นางกุมารีจัดแจงอาหารไวแลว.
[๒๒๒๑] ชายาของพระราชกุมาร ประเลา
ประโลมพระฤาษีนนั้ ดูเถิด กรรมที่นางกุมารีทานั้น
หยาบชาเพียงไร ฤาษีนั้นเคลื่อนจากพรหมจรรย เสื่อม
จากฤทธิ์.
[๒๒๒๒] ฝายพระราชโอรสแสวงหาผลาผล
ในปาไดจํานวนมากแลว ครั้นถึงเวลาเย็น จึงใสหาบ
ขนเขาไปสูอาศรม.
[๒๒๒๓] ฝายพระฤาษี พอเห็นขัตติยราชกุมาร
จึงรีบเขาไปยังฝงสมุทร ดวยตั้งใจวา เราจักไปทาง
เวหาส แตตองจมลงในมหรรณพนั่นเอง.
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[๒๒๒๔] ฝายขัตติยราชกุมาร ไดทอดพระเนตร
เห็นพระฤาษีจมลงไปในมหรรณพ จึงไดตรัสพระคาถา
เหลานี้ ดวยความอนุเคราะหตอพระฤาษีนั้น ความวา
[๒๒๒๕] ตัวทานเองมาดวยฤทธิ์ บนน้ําอันไม
แตกแยก ครั้นถึงความระคนดวยสตรีแลว ตองจมลง
ในมหรรณพ ธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียน มีมายา
มาก มักทําพรหมจรรยใหกําเริบ ยอมทํานักพรตให
จมลง ทานรูแจงฉะนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล
สตรีทั้งหลาย มีวาจาไพเราะ เจรจานุมนวล ถมไมรู
จักเต็ม เหมือนกับนทีธาร ยอมยังนักพรตใหจมลง
ทานรูแจงฉะนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล สตรี
ทั้งหลายยอมเขาไปซองเสพบุรุษใด ดวยความพอใจ
หรือดวยทรัพยก็ตาม ยอมพลันตามเผาผลาญบุรุษนั้น
เหมือนไฟปาเผาสถานที่ตนเอง ฉะนั้น.
[๒๒๒๖] ความเบื่อหนายไดเกิดมีแกฤาษี เพราะ
ไดฟงถอยคําของขัตติยราชกุมาร ฤาษีนั้นกลับไดทาง
อันมีมากอน 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 ดังนี้.
เรื่องปจจุบัน ขาพเจากลาวไวพิสดารแลวในหนหลัง. ก็ในชาดกนี้
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ขึ้นชื่อวามาตุคามนี้ ยอมกระทําสัตวผูบริสุทธิ์
ใหเศราหมองได ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้
เรื่องอดีตนิทาน บัณฑิตพึงใหพิสดารตามนัยที่กลาวแลว ในจุลลปโลภนชาดก ในอดีต. ก็ในครั้งนั้น พระมหาสัตวเจา จุติจากพรหมโลก มาบัง
เกิดเปนพระโอรสของพระเจากาสิกราช ทรงพระนามวา อนิตถิคันธกุมาร.
พระกุมารไมยอมอยูในมือของสตรีเลย. สตรีที่จะใหพระกุมารดื่มน้ํานมตอง
แปลงเปนบุรุษเพศ พระราชกุมารโปรดประทับในฌานาคาร ไมอยากพบเห็น
สตรีเพศ.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น ไดตรัสพระคาถา ๔ คาถา
ความวา
เทพบุตรผูมีฤทธิ์มาก จุติจากพรหมโลกแลว มา
เกิดเปนพระโอรสของพระเจากาสี ผูทรงดํารงอยูใน
ราชสมบัติ อันเพรียบพรอมดวยสรรพกาม.
ความใครก็ดี ความสําคัญในกามก็ดี ไมมีใน
พรหมโลกเลย พระราชกุมารนั้นจึงทรงรังเกียจกาม
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ทั้งหลาย ดวยฌานสัญญาอันบังเกิดในพรหมโลกนั้น
เอง.
พระราชบิดาตรัสสั่งใหสรางฌานาคารไวภายใน
พระราชฐาน สําหรับพระราชกุมารนั้นทรงหลีกเรน
บําเพ็ญฌานในอาคารนั้นเพียงพระองคเดียว.
พระเจากาสิกราช ทรงอัดอั้นตันพระทัย ดวย
ความเศราโศกถึงพระโอรส ทรงปริเทวนาการวาโอรส
คนเดียวของเรานี้ ไมยินดีเสวยกามารมณเสียเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพกามสมิทฺธสิ ุ ความวา ก็เทพบุตร
องคหนึ่ง บังเกิดเปนพระโอรสของพระราชา ผูดํารงอยูในราชสมบัติอันมั่งคั่ง
บริบูรณดวยสรรพกามารมณ. บทวา สฺวาสฺสุ ความวา พระราชกุมารนั้น.
บทวา ตาเยว ความวา ดวยฌานสัญญาอันบังเกิดแลวในพรหมโลกนั้นเอง.
บทวา สุมาปต ความวา พระราชบิดาทรงสรางฌานาคารไวอยางนาพึงใจยิ่ง.
บทวา รหสิ ฌายถ ความวา พระกุมารหาไดสนพระทัยมองดูมาตุคามไม.
บทวา ปริเทเวสิ ความวา ทรงบนพร่ําเพอ.
คาถาที่ ๕ เปนคาถาแสดงความปริเทวนาการของพระราชา ความวา
อุบายในขอนี้มอี ยูอยางไรหนอ ผูใดพึงประเลาประโลมโอรสของเรา ใหเธอปรารถนากามได หรือวา
ผูนั้นใครเลาจะรูเหตุที่จะใหโอรสของเราพัวพันในกาม
ได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก นุ โขตฺถ อุปาโย โส ความวา
ในเรื่องนี้ จะมีอุบายใหโอรสของเราเสวยกามสมบัติไดอยางไรหนอ. ปาฐะวา
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โก นุโข อิธปู าโย โส อุบายในขอนี้ มีอยูอยางไรหนอ ดังนี้ก็มี แตใน
อรรถกถาทานกลาวไววา โก นุโข ต อุปวสิตฺวา อุปลาปนการณ
ชานาติ ความวา ใครเลาหนอที่จะเขาไปรูเหตุที่ทําใหลูกของเราเขาไปพัวพัน
อยูในกามได. บทวา โก วา ชานาติ กิฺจน ความวา หรือวาใครจะ
รูเหตุใหโอรสของเรานี้หมกมุนในกามได.
เบื้องหนาตอไปนี้ เปนอภิสัมพุทธคาถาอันพระศาสดาตรัสไว พระคาถากึ่ง ความวา
ภายในพระราชฐานนั้นเอง มีกมุ ารีคนหนึ่ง มี
ฉวีวรรณงดงาม รูปสวย ฉลาดในการฟอนรําขับรอง
และชํานาญในการดีดสีตีเปา นางเขาไปในพระราชฐานนัน้ แลว กราบทูลความนี้กะพระราชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหุ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
ภายในพระราชฐานนั่นเอง มีดรุณกุมารีนางหนึ่ง ในจํานวนจูฬนาฏนารีทั้งหลาย.
บทวา ปทกฺขิณา ความวา ไดรับการฝกจนชํานาญ.
นางกุมาริกา กลาวคาถากึ่งคาถาทูลพระราชา ความวา
เกลากระหมอมฉันนี้แล จะพึงประเลาประโลม
พระราชกุมารนั้นได ถาหากพระราชกุมารนัน้ จักได
เปนพระภัสดาของกระหมอมฉัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเจ ภตฺตา ความวา ถาพระราชกุมารนั้น
จักเปนพระภัสดาของหมอมฉัน.
พระราชาจึงตรัสกะนางกุมาริกา ผูกลาวยืนยัน
เชนนั้นวา เธอจงประเลาประโลมลูกของเรา ลูกของ
เราจักเปนสามีของเจา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตว ภตฺตา ความวา โอรสของเรานี้
จักเปนสามีของเจา และตัวเจาก็จักไดเปนอัครมเหสีแหงโอรสของเราทีเดียว
ไปเถิด เจาจงประเลาประโลมลอพระโอรส ใหทราบซึ้งกามรส.
ครั้นพระราชาตรัสอยางนี้แลว ทรงสงนางกุมาริกานั้นไปมอบแกชาว
พนักงาน ผูอภิบาลบํารุงพระกุมาร โดยพระราชโองการวา เจาพนักงาน
ผูอภิบาลทั้งหลาย จงเปดโอกาสแกนางกุมาริกานี้เถิด. ในเวลาใกลรุง นาง
กุมาริกาถือพิณไปยืนอยูภายนอกใกลหองบรรทมของพระกุมาร แลวเอาปลาย
เล็บดีดพิณ ขับกลอมคลอไปดวยเสียงอันไพเราะ ประโลมลอพระกุมารนั้น
พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัส (พระคาถา
ทั้งหลาย) ความวา
นางกุมารีนั้น ไดเขาไปภายในพระราชฐานแลว
จึงกลาวเปนคาถาไพเราะ จับจิตใจ ยั่วยวนชวนให
รักใคร เปลี่ยนแปลงขับลํานํา ประกอบไปดวยกามารมณ มากมายหลายอยาง.
กามฉันทะบังเกิดแกพระราชกุมารนั้น เพราะได
ทรงสดับเสียงของนางกุมารี ผูข ับกลอมอยู พระราชกุมารจึงตรัสถามคนที่อยูใกลเคียงวา โอ ! นัน่ เสียงใคร
หรือใครมาขับรองเสียงสูงต่ําไพเราะจับใจ นารักนักหนา ไพเราะหูของเรานัก.
(พวกพระพี่เลี้ยงจึงกราบทูลวา) ขอเดชะ เสียงนี้
นายินดี นาสนุกสนานมิใชนอย ถาพระองคพึงบริโภค
กามคุณไซร กามทั้งหลายจะพึงเปนที่โปรดปรานพอพระทัยของพระองคอยางยิ่ง.
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(พระราชกุมารรับสั่งวา) เชิญมาภายในนี้ จงมา
ขับรองใกล ๆ เรา เลือ่ นเขามาขับใกลตําหนักของเรา
จงขับกลอมใกลทบี่ รรทมของเรา.
นางกุมารีนั้น เขาไปขับกลอมภายนอกฝาหอง
บรรทม แลวเลื่อนเขาไป ณ ตําหนักฌานาคารโดย
ลําดับ จนผูกพระราชกุมารไวได เหมือนนายหัตถาจารย จับคชสารปา มัดไวฉะนั้น.
เพราะรูกามรสโลกียแหงนางกุมารีนั้น พระราช
กุมารจึงเกิดความปรารถนาเปนอธรรมวา เราเทานั้น
พึงไดบริโภคกาม อยาไดมีบรุ ษุ อื่นเลย ตอแตนั้น
พระราชกุมารทรงถือดาบเลมหนึ่งแลว เสด็จไปเพื่อจะ
ฆาบุรษุ ทั้งหลายเสีย ดวยทรงดําริวา เราจักบริโภคกาม
แตเพียงผูเดียว อยาพึงมีบุรุษอืน่ อยูเลย.
ตอแตนั้น ชาวชนบททั้งปวงจึงมาประชุมกัน
ถวายเรื่องราวรองทุกขวา ขาแตพระมหาราชา พระราชโอรสของพระองคนี้ ทรงเบียดเบียนผูหาโทษมิได
พระเจาขา.
พระเจากาสีบรมกษัตริย ทรงเนรเทศพระราชกุมารออกไปจากรัฐสีมาของพระองคแลว มีพระราช
โองการวา อาณาเขตของเรามีอยูเพียงใด เจาอยาอยู
ในอาณาเขตของเราเพียงนั้นเปนอันขาด.
ครัง้ นั้น พระราชกุมารทรงพาพระชายาไปจน
บรรลุถึงสมุทรนทีแหงหนึ่ง ทรงสรางบรรณศาลา
แลว จึงเสด็จเขาไปสูปา เพื่อแสวงหาผลาผล.
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ครัง้ นั้น มีฤาษีตนหนึ่ง มาถึงบรรณศาลานั้น
โดยทางเบื้องบนสมุทร เขาไปยังบรรณศาลาของพระราชกุมาร ในเวลาทีน่ างกุมาร จัดแจงภัตตาหารไวแลว.
ชายาของพระราชกุมาร ประเลาประโลมฤาษีนั้น
ดูเถิด กรรมที่นางกุมารีทํานั้นหยาบชาเพียงไร ฤาษี
นั้นเคลื่อนจากพรหมจรรยเสื่อมจากฤทธิ์.
ฝายพระราชโอรสแสวงหามูลผลาผลในปาได
จํานวนมากแลว ครั้นถึงเวลาเย็น จึงใสหาบขนเขาไป
สูอาศรม.
ฝายพระฤาษีพอเห็นพระขัตติยราชกุมาร จึงรีบ
เขาไปยังฝงสมุทร ดวยตั้งใจวา เราจักไปทางเวหาส
แตตองจมลงในมหรรณพนั่นเอง.
ฝายขัตติยราชกุมาร ไดทอดพระเนตรเห็นฤาษี
จมลงในมหรรณพ จึงไดตรัสพระคาถาเหลานี้ ดวย
ความอนุเคราะหตอพระฤาษีนั้นวา
ตัวทานเองมาดวยฤทธิ์ บนน้ําอันไมแตกแยก
ครั้นถึงความระคนดวยสตรีแลวตองจมลงในมหรรณพ
ธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียน มีมายามาก มักทํา
พรหมจรรยใหกําเริบ ยอมทํานักพรตใหจมลง ทาน
รูแจงฉะนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล สตรีทั้งหลาย
มีวาจาไพเราะ เจรจานุมนวล ถมไมเต็มเหมือนกับ
นทีธาร ยอมยังนักพรตใหจมลง ทานรูแจงฉะนี้แลว
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พึงเวนเสียใหหางไกล สตรีทั้งหลายยอมเขาไปซองเสพบุรษุ ใด ดวยความพอใจหรือดวยทรัพยก็ตาม ยอม
พลันตามเผาผลาญบุรุษนั้น เหมือนไฟปาเผาสถานที่
ตนเองฉะนั้น.
ความเบื่อหนายไดเกิดมีแกฤาษี เพราะไดฟง
ถอยคําของขัตติยราชกุมาร ฤาษีนั้นกลับไดทางอันมี
มากอน แลวเหาะขึ้นไปยังเวหาส.
ฝายขัตติยราชกุมารผูทรงพระปรีชา ไดทอดพระเนตรเห็นพระฤาษีกําลังเหาะไปยังเวหาส จึงได
ความสลดจิต นอมพระทัยสูการบรรพชา ตอแตนั้น
ขัตติยราชกุมารก็ทรงบรรพชา สํารอกกามราคะแลว
ไดเขาถึงพรหมโลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺเตปุร ไดแก พระราชฐานอันเปน
ที่อยูของพระกุมาร. บทวา พหุ ความวา ใหแปลก ๆ ไปมากอยาง. บทวา
กามูปสฺหิต ความวา ผลัดเปลี่ยนขับลํานํา อันมีใจความกระตุนกามารมณ.
บทวา กามจฺฉนฺทสฺส ความวา กามฉันทบังเกิดขึ้นแกพระอนิตถิคันธกุมาร
นั้น. บทวา ชน ไดแก ปริจาริกชนผูอยูใกลพระองค. บทวา อุจฺจาวจ
ไดแก เพลงที่มีเสียงสูงและต่ํา. บทวา ภฺุเชยฺย ความวา ถาหากพระองค
พึงบริโภค (กามคุณ) ไซร. บทวา ฉินฺเทยฺยุ ต ความวา ขึ้นชื่อวากาม
ทั้งหลายเหลานั้น จะพึงเปนที่โปรดปรานพอพระทัย ของพระองคเปนอยางยิ่ง.
พระราชกุมารทรงสดับวา สมุททฺ า (คลื่นสมุทร) ดังนีแ้ ลวทรง
นิ่งเฉยเสีย. แมในวันรุงขึ้น นางกุมาริกาก็ขับรองอยูอยางนั้น. เมื่อเปนเชนนี้
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พระกุมารก็เกิดมีจิตรักใคร เมื่อจะโปรดใหนางกุมาริกานั้นมาเฝา จึงตรัสเรียก
ขาราชบริพาลทั้งหลายมาแลวตรัสพระคาถามีคําวา อิงฺฆ (นี่แนะเราจะบอกให)
ดังนี้เปนตน. บทวา ติโรกุฑฺฑมฺหิ ความวา ภายนอกฝาหองบรรทม. บทวา
มา อฺโ ความวา ชื่อวาบุรุษผูบริโภคกามคนอื่น ไมควรมีเลย. บทวา
หนฺตุ อุปกฺกมิ ความวา พระกุมารเสด็จลงไปยืนขวางกลางถนน แลว
ปรารภจะฆาพวกบุรุษเสีย. บทวา วิกฺกนฺทึสุ ความวา เมื่อบุรุษสอง-สามคน
ถูกพระราชกุมารประหารไปแลว ผูคนทั้งหลายตางพากันวิ่งหนี หลบเขาไป
สูเรือน. พระราชกุมารนั้นไมพบปะพวกบุรุษทั้งหลาย ก็สงบไปพักหนึ่ง.
ขณะนั้น ชาวพระนครก็พากันมาประชุมที่พระลานหลวง กราบทูลเรื่องราว
แดพระราชา. บทวา ชน เหเตฺยทูสก ความวา ชาวเมืองกราบทูลกลาว
โทษวา พระโอรสของพระองคทรงประหารคนผูไรความผิด ขอไดโปรดให
ทรงจับพระราชโอรสนัน้ . พระราชาตรัสสั่งใหจับพระกุมารไวดวยอุบาย แลว
ตรัสถามทวยนาครวา ควรลงโทษกุมารนี้อยางไร ? เมื่อทวยนาครกราบทูล
วา ขอเดชะพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ไมมีทางอื่น แตควรที่พระองค
จะทรงเนรเทศพระกุมารนี้ พรอมดวยนางกุมาริกานั้น ไปเสียจากแวนแควน
พระเจาขา จึงไดทรงทําตามนั้น.
เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถา
มีอาทิวา ตฺจ ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิปาเหสิ แปลวา ทรง
เนรเทศแลว. บทวา น เต วตฺถพฺพ ตาวเท ความวา พระราชอาณาเขต
ของเรามีอยูเพียงใด เจาอยาอยูในอาณาเขตของเราเพียงนั้นเปนอันขาด. บทวา
อฺุฉาย ความวา เพื่อแสวงหาผลาผล ก็เมื่อพระราชกุมารนั้นเสด็จไปปา
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นางกุมาริกาผูชายาเฝาอาศรมจัดแจงของควรเผาและตม ซึ่งมีอยูในอาศรมนั้น
นั่งอยูที่ประตูบรรณศาลา คอยดูทางที่ภัสดาจะกลับมา. เมื่อกาลเวลาลวงไป
อยางนี้ วันหนึ่ง อิทธิมันตดาบสองคหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยูที่เกาะกลางสมุทร
ออกจากอาศรมสถาน เดินบนน้ําไดเหมือนเดินบนแผนแกวมณี แลวเหาะขึ้นไป
บนอากาศ เที่ยวไปภิกษาจารจนบรรลุถึงเบื้องบนบรรณศาลานั้น แลเห็น
ควันไฟจึงคิดวา ชะรอยในที่นี้จะมีมนุษยอยูอาศัย แลวเลื่อนลอยลงมาที่ประตู
บรรณศาลา. ฝายนางกุมาริกาผูชายาของพระกุมาร ครั้นเห็นพระดาบสแลว
จึงนิมนตใหนั่ง เกิดมีจิตปฏิพัทธ ไดแสดงมายาแหงสตรีใหเห็น จนไดประพฤติ
อนาจารรวมกับพระดาบสนั้น. เมื่อพระศาสดาจะทรงประกาศเนื้อความนั้น
จึงตรัสพระคาถา มีอาทิวา อเถตฺถ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิสิ มาคฺฉิ ความวา พระฤาษีได
เหาะมาแลว. บทวา สมุทฺทมุปรูปริ ความวา โดยทางเบื้องบนสมุทร.
บทวา ปสฺส ยาว สุทารุณ ความวา ดูเถิดภิกษุทั้งหลาย กรรมอันทารุณ
หยาบชาเพียงไร ที่นางกุมาริกานั้นกระทําแลว. บทวา สาย ไดแก ใน
สายัณหสมัย.
บทวา ทิสฺวา ความวา อิทธิมนั ตดาบสนั้น เมื่อไมอาจจะละนาง
กุมาริกานั้นไปได ก็อยูทบี่ รรณศาลานั้นจนตลอดวัน เห็นพระราชกุมารเสด็จ
มาในเวลาเย็น คิดวา เราจักหนีไปทางอากาศ จึงกระทําอาการโลดลอยขึ้นไป
ตกจมลงในมหรรณพ. บทวา อิสึ ทิสฺวา ความวา พระราชกุมารนั้น
ติดตามไป จึงเห็น (พระฤาษี). บทวา อนุกมฺหปาย ความวา พระกุมาร
เกิดความเอ็นดูวา ถาพระดาบสนี้จักมาทางพื้นดิน ก็ควรจะหนีเขาปาไป
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ชะรอยจักมาทางอากาศ เพราะเหตุนั้น แมจะตกไปในสมุทร ทานก็ยังทําอาการ
เหมือนกับจะเหาะไป แลวไดตรัสพระคาถาดวยความเอ็นดู ตอพระดาบสนั้น
นั่นเอง. ก็เนื้อความแหงคาถาเหลานั้น ขาพเจาไดกลาวไวในติกนิบาตแลว
ทั้งนั้น. บทวา นิพฺพิโท อหุ ความวา ความเบื่อหนายในกามทั้งหลาย
เกิดแลว. บทวา โปราณก มคฺค ไดแก ฌานวิเศษอันตนบรรลุแลวใน
กาลกอน. บทวา ปพฺพชิตฺวาน ความวา พระราชกุมารทรงพานางกุมารี
ไปสงยังที่อยูของมนุษย แลวเสด็จกลับมาบรรพชาเพศเปนฤาษี อยูในราวปา
ทรงสํารอกกามราคะเสียได ครั้นสํารอกกามราคะไดแลว ไดเปนผูมีพรหมโลก
เปนที่ไปในเบื้องหนา ดวยประการฉะนี้.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมสัตวผูบริสุทธิ์ดีแลวทั้งหลาย ยอมเศราหมองเพราะ
อาศัยมาตุคามเปนเหตุอยางนี้ แลวทรงประกาศอริยสัจจธรรม แลวทรงประชุม
ชาดก. ในเวลาจบอริยสัจจเทศนา ภิกษุผูกระสันไดบรรลุพระอรหัตผล. ก็
อนิตถิกุมารในครั้งนั้น ไดมาเปนเราผูตถาคตฉะนี้แล.
จบอรรถกถามหาปโลภนชาดก
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๑๒. ปญจบัณฑิตชาดก
วาดวยความลับอันไมควรเปดเผย
[๒๒๒๘] ทานทั้งหลายผูเปนบัณฑิตทั้ง ๕ คน
มาพรอมกันแลว ทานทั้งหลายจงพิจารณาปญหานั้น
บุคคลควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือควร
สรรเสริญ แกใคร.
[๒๒๒๙] ขาแตพระจอมภูมิบาล พระองคจง
ตรัสเปดเผยกอน พระองคเปนผูชุบเลี้ยงพวกขา
พระองค ทรงอดทนตอกรณียกิจอันหนัก เชิญตรัสกอน
ขาแตจอมประชาชน ขาพระองคผูเปนนักปราชญ ทั้ง
๕ คน จักพิจารณาสิ่งที่พอพระทัย และเหตุที่ชอบ
พระทัยของพระองค แลวจักกราบทูลในภายหลัง.
[๒๒๓๐] สามีควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน
หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อความลับ แกภรรยาผู
มีศีล ไมยอมใหบุรษุ อื่นลักสัมผัส คลอยตามอํานาจ
ความพอใจของสามี เปนที่รกั ที่พอใจของสามี.
[๒๒๓๑] (เสนกบัณฑิตทูลวา) บุคคลควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปน
เนื้อความลับ แกสหายผูเปนที่ระลึกเปนคติ และเปน
ที่พึ่งของสหาย ผูไดรับความทุกขลําบากได.
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[๒๒๓๒] (ปุกกุสบัณฑิตทูลวา) บุคคลควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อัน
เปนเนื้อความลับ แกพี่นองซึ่งเปนพี่ใหญ พี่กลาง
หรือนอง ถาเขาตั้งอยูในศีล มีจติ ตั้งมั่น.
[๒๒๓๓] (กามินทบัณฑิตทูลวา) บิดาควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือความสรรเสริญอัน
เปนเนื้อความลับ แกบุตรผูดําเนินไปตามใจของบิดา
เปนอนุญาตบุตร มีปญญาไมทรามกวาบิดา.
[๒๒๓๔] (เทวินทบัณฑิตทูลวา) ขาแตพระจอม
ประการาษฎร ผูประเสริฐกวามนุษยนิกร บุตรควรเปดเผยขอความทีค่ วรติเตียน
หรือควรสรรเสริญ
อันเปนเนื้อความลับ แกมารดาผูเลี้ยงดูบุตร ดวย
ความพอใจรักใคร.
[๒๒๓๕] (มโหสถทูลวา) การปกปดความลับเอา
ไวนั่นแหละเปนความดี การเปดเผยความลับบัณฑิต
ไมสรรเสริญเลย นักปราชญพึงอดกลั้น ในเมื่อประโยชนยังไมสําเร็จ เมื่อประโยชนสําเร็จแลว พึงกลาว
ตามสบาย.
[๒๒๓๖] ขาแตพระราชาผูประเสริฐ พระองค
ทรงมีพระมนัสวิปริตไปอยางไรหรือ ขาแตพระจอมประชากร หมอมฉัน ขอฟงพระดํารัสของพระองค
พระองคทรงดําริอยางไรหรือ จึงทรงโทมนัสขาแต
สมมติเทพ ความผิดของหมอมฉันไมมีเลยหรือ.
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[๒๒๓๗] มโหสถจะถูกฆาเพราะปญหา เพราะ
มโหสถผูมีปญญาดังแผนดินฉันสั่งใหฆาแลว ฉันคิด
ถึงเรื่องนั้นจึงโทมนัส ดูกอนพระเทวี ความผิดของ
เธอไมมีเลย.
[๒๒๓๘] เจาไปตั้งแตหัวค่ํา มาเอาจนบัดนี้
ใจของเจารังเกียจ เพราะไดฟงอะไรหรือ ดูกอนเจา
ผูมีปญญาดังแผนดิน ใครไดพูดอะไรแกเจา เราจะ
ขอฟงคําของเจา เชิญเจาบอกแกเรา.
[๒๒๓๙] มโหสถจะถูกฆาเพราะปญหา ขาแต
พระจอมประชากร ในกาลใด พระองคเสด็จอยูใน
ที่ลับ ไดตรัสความลับกับพระอัครมเหสีเมื่อหัวค่ํา
ความลับของพระองคนั้นไดเปดเผยแลว ขาพระบาท
ไดฟงแลวในกาลนั้น.
[๒๒๔๐] เสนกบัณฑิตไดทํากรรมอันลามก อัน
ไมใชกรรมของสัตบุรุษ ในสวนไมรัง อยูในที่ลับแลว
ไดบอกเรื่องนั้นแกสหายคนหนึ่ง กรรมอันลามกนั้น
เปนความลับ อันเสนกบัณฑิตไดเปดเผยแลว ขาพระบาทไดฟงแลว.
[๒๒๔๑] ขาแตพระจอมประชานิกร โรคเรื้อน
เกิดขึ้นแกปุกกุสบุรษุ ของพระองค
เปนโรคที่ไม
สมควรจะใกลชิดพระราชา ปุกกุสะอยูในที่ลบั ได
แจงเรื่องนี้แกนองชาย ความลับอันนั้นปุกกุสะเปดเผย
แลว ขาพระบาทไดฟงแลว.
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[๒๒๔๒] กามินทนี้ เปนคนอาพาธ ลามก
ถูกยักษชื่อนรเทพสิงแลว อยูในที่ลับ ไดแจงเรื่องนี้
แกบุตร ความลับนั้นอันกามินทไดเปดเผยแลว
ขาพระบาทไดฟงแลว.
[๒๒๔๓] ทาวสักกเทวราช ไดประทานมณีรัตน
อื่นโอฬาร มีคด ๘ คด แกพระอัยกาของพระองค
เดี๋ยวนี้ มณีรัตนนนั้ ไดตกถึงมือของเทวินทแลว ก็
เทวินทอยูในที่ลับ ไดแจงเรื่องนั้นแกมารดา ความลับ
นั้น อันเทวินทไดเปดเผยแลว ขาพระบาทไดฟงแลว.
[๒๒๔๔] การปกปดความลับเอาไวนั่นแหละ
เปนความดี การเปดเผยความลับบัณฑิตไมสรรเสริญ
เลย นักปราชญพึงอดกลั้นไวในเมื่อประโยชนยังไม
สําเร็จ เมื่อประโยชนสําเร็จแลว พึงกลาวตามสบาย
ไมควรเปดเผยความลับเลย ควรรักษาความลับนั้นไว
เหมือนรักษาขุมทรัพย ฉะนั้น ความลับอันบุคคลผูรู
แจมแจง ไมเปดเผยนั่นแหละเปนความดี บัณฑิตไม
ควรบอกความลับแกสตรี และแกคนที่ไมใชมิตร
กับอยาบอกความในใจแกคนที่ถูกอามิสลากไป และ
แกคนที่ไมใชมิตร บัณฑิตยอมอดทนคําดา คําบริภาษ
และการประหารของตนผูรูความลับ ซึ่งคนอื่นไมรู
เพราะกลัวจะขยายความลับที่คิดไว เหมือนคนที่เปน
ทาส อดทนตอคําดาวาเปนตนของนาย ฉะนั้น ชน
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ทั้งหลายผูรูความลับที่ปรึกษากันของคน ๆ หนึ่ง
เพียงใด ความสะดุง ความหวาดกลัวของคนนั้น ยอม
เกิดขึ้นเพียงนั้น เพราะเหตุนั้น จึงไมควรเปดเผย
ความลับเลย บุคคลจะพูดความลับในเวลากลางวัน
ควรหาโอกาสที่เงียบสงัด เมื่อจะพูดความลับในเวลา
ค่ําคืน อยาปลอยเสียงใหเกินขอบเขต เพราะวา คน
แอบฟงจะไดยินความลับที่ปรึกษากัน เพราะฉะนั้น
ความลับที่ปรึกษากัน ก็จะพลันถึงความแพรงพราย
ทันที.
จบปญจบัณฑิตชาดกที่ ๑๒
อรรถกถาปญจบัณฑิตชาดก
ปญจบัณฑิตชาดก จักมีพิสดารในมหาอุมมังคชาดก.
จบอรรถกถาปญจบัณฑิตชาดก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 239

๑๓. หัตถิปาลชาดก
วาดวยกาลเวลาไมคอยใคร
[๒๒๔๕] นานทีเดียวขาพเจาเพิ่งไดพบเห็นผูม-ี
ผิวพรรณดังเทพเจา มุนชฎาใหญ ทรงไวซึ่งหาบคอน
ผูทรมานกิเลสดังเปลือกตมแลว ผูยอมเศียรเกลา.
นานนักหนา ขาพเจาเพิ่งไดเห็น พระฤาษีผูยินดี
ในธรรมคุณ นุงหมผายอมฝาด ครองผาคากรอง
ปกปดโดยรอบ.
ขอทานผูเจริญจงรับอาสนะ น้ํา ผาเช็ดหนา
และน้ํามันทาเทาของขาพเจา ขาพเจาขอตอนรับทาน
ดวยสิง่ ของมีคามาก ไดกรุณารับของมีคามากของ
ขาพเจาเถิด.
[๒๒๔๖] (ปุโรหิต กลาววา) หัตถิปาละลูกรัก
เจาจงเรียนวิชา และจงแสวงหาทรัพย จงปลูกฝงบุตร
และธิดา ใหดํารงอยูในเรือนเสียกอน แลวจึงบริโภค
กลิ่น รส และวัตถุกามทั้งปวงเถิด กิจที่จะอยูปา
เมื่อเวลาแกสําเร็จประโยชนดี มุนีใด บวชในกาล
เชนนี้ได มุนีนั้น พระอริยเจาสรรเสริญ.
[๒๒๔๗] (หัตถิปาลกุมารกลาววา) วิชาเปนของ
ไมจริงและลาภคือทรัพยก็ไมจริง ใคร ๆ จะหามความ
ชราดวยลาภคือบุตรไมไดเลย สัตบุรษุ ทั้งหลายสอน
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ใหปลอยวางคันธารมณ และรสารมณเสีย ความอุบัติ
แหงผลยอมมีไดเพราะกรรมของตน.
[๒๒๔๘] (พระราชาตรัสวา) คําของเจาที่วา
ความอุบัติแหงผลยอมมีได เพราะกรรมของตนนั้น
เปนคําจริงแทแนนอน อนึ่ง มารดาบิดาของทานนี้
แกเฒาแลว หวังจะเห็นทานมีอายุยืนรอยป ไมมีโรค.
[๒๒๔๙] (หัตถิปาลกุมารทูลวา) ขาแตพระราชา
ผูประเสริฐกวานรชน ความเปนสหาย กับความ
ตาย ความไมตรีกับความแก พึงมีแกผูใด หรือแม
ผูใดจะพึงรูวา เราจักไมตาย มารดาบิดาพึงเห็นผูนั้น
มีอายุยนื รอยป ไมมีโรคเบียดเบียนไดในบางคราว.
บุรุษเอาเรือมาจอดไวที่ทาน้ํา รับคนฝงนี้ สงถึง
ฝงโนน แลวยอนกลับมารับคนฝง โนน พามาสงถึง
ฝงนี้ ฉันใด ชราและพยาธิ ก็ยอมนําเอาชีวิตสัตว
ไปสูอํานาจแหงมัจจุราชอยูเนือง ๆ ฉะนั้น.
[๒๒๕๐] (อัสสปาลกุมารทูลวา) กามทั้งหลาย
เปนดังเปลือกตม เปนเครื่องใหจมลง เปนเครื่องนํา
น้ําใจสัตวไป ขามไดยาก เปนที่ตั้งแหงมฤตยู สัตว
ทั้งหลายผูของอยูในกามอันเปนดังเปลือกตม เปน
เครื่องใหจมลงนี้ เปนสัตวมีจิตเลวทราม ยอมขามถึงฝง
ไมได.
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เมือ่ ครั้งกอน อัตภาพของขาพระองคนี้ ได
กระทํากรรมอันหยาบชา ผลแหงกรรมนั้น อันขาพระองคยึดไวมั่นแลว ขาพระองคจะพนไปจากผล
แหงกรรมนี้ไมไดเลย ขาพระองคจักปดกั้นรักษาอัตภาพนั้นอยางรอบคอบ ขออัตภาพนี้ อยาไดทํากรรม
อันหยาบชานี้อีกเลย.
[๒๒๕๑] (โคปาลกุมาร ทูลวา) ขอเดชะ
พระราชาธิบดี บุรษุ ผูเลี้ยงโค ไมเห็นโคที่หายไปใน
ปาทึบมืดฉันใด ขอเดชะพระองคผูทรงพระนามวา
เอสุการี ประโยชนของขาพระพุทธเจา ก็หายไปแลว
ฉันนั้น อยางไรเลา ขาพระพุทธเจาจักไมแสวงหา
ตอไป.
[๒๒๕๒] บุรุษผูกลาว ผัดเพี้ยนการงานที่
ควรกระทําในวันนี้วา ควรทําในวันพรุงนี้ การงาน
ที่ควรทําในวันพรุงนี้ วาควรทําในวันตอไป ยอม
เสื่อมจากการงานนั้น ธีรชนคนใดรูวาสิ่งใดเปน
อนาคต สิ่งนั้นไมมีแลว พึงบรรเทาความพอใจที่เกิด
ขึ้นเสีย.
[๒๒๕๓] (อชปาลกุมาร ทูลวา) ขาพระองคได
เห็นหญิงสาวคนหนึ่ง รูปรางงามพอประมาณ มี
ดวงเนตรเหมือนดอกการะเกด มัจจุราชมาฉุดคราเอา
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หญิงสาวคนนั้น ซึ่งกําลังตั้งอยูในปฐมวัย ยังมิทันได
บริโภคโภคสมบัติไป.
อนึ่ง ชายหนุม มีทรงงดงาม มีใบหนาผองใส
นาดูนาชม มีวรรณะเรืองรองดังทองคํา มีหนวดเครา
ละเอียดออน ดังเกสรดอกคําฝอย แมชายหนุมเห็นปาน
นี้ก็ยอมไปสูอํานาจแหงมฤตยู ขอเดชะ ขาพระองคจะ
ละกามละเรือนเสียแลว จักบวช ขอไดโปรดทรง
พระกรุณาอนุญาตขาพระองคบวชเถิด พระเจาขา.
[๒๒๕๔] (พราหมณปุโรหิต กลาววา) ดูกอน
แมวาเสฏฐิ ตนไมจะไดนามโวหารวาตนไมได ก็เพราะ
มีกิ่งและใบ ชาวโลกเขาเรียกตนไมที่ไมมีกงิ่ และใบวา
เปนตอไม ทุกวันนี้ เราเปนผูมีบุตรละทิง้ ไปเสียแลว
ถึงเวลาที่เราจักบวชภิกษาจาร.
[๒๒๕๕] (นางพราหมณี กลาววา) นกกระเรียน
ทั้งหลาย บินไปในอากาศไดคลองแคลว ฉันใด เมือ่
สิ้นฤดูฝนแลว หงสทั้งหลาย พึงทําลายใยที่แมลงมุม
ทําไวไปไดฉันนั้น บุตรและสามีของเราพากันไปหมด
ไฉนเราจะไมปฏิบตั ิตามบุตรและสามีของเราเลา.
[๒๒๕๖] (พระนางเทวี ตรัสวา) ฝูงแรงเหลานี้
ครั้นกินเนื้อแลว ก็สํารอกออกเสีย จึงบินไปได ฝาย
แรงเหลาใด กินเนื้อแลวไมสํารอกเนื้อออก แรง
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เหลานัน้ ก็ตกอยูในเงื้อมมือของหมอมฉัน ขาแตพระราชา พราหมณไดคลายกามทั้งหลายออกทิ้งแลว
สวนพระองคนั้นกลับรับเอากามนั้นไวบริโภคอีก บุรษุ
ผูบริโภคสิ่งที่ผูอื่นคายออกแลว ไมพึงไดรบั ความ
สรรญเสริญเลย.
[๒๒๕๗] (พระราชา ตรัสวา) ดูกอนพระนาง
ปญจาลีผูเจริญ บุรษุ ผูมีกําลัง ชวยฉุดบุรุษทุพพลภาพ
ผูจมอยูในเปลือกตมขึ้นได ฉันใด เธอก็ชวยพยุงฉัน
ใหขึ้นจากกามได ดวยคาถาอันเปนสุภาษิตฉันนั้นแล.
[๒๒๕๘] (พระศาสดา ตรัสวา) พระเจาเอสุการี
มหาราช ผูเปนอธิบดีในทิศ ทรงภาษิตคาถานี้แลว ทรง
สละราชสมบัติออกบรรพชา อุปมาดังนาคหัตถีตัว
ประเสริฐ สลัดตัดเครื่องผูกไปไดฉะนั้น.
[๒๒๕๙] (ชาวเมือง ทูลวา) ก็พระราชาผูกลาหาญ
ประเสริฐที่สุดกวานรชน ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว ขอพระนางโปรดเปนพระราชา
แหงขาพระพุทธเจาทั้งหลายเถิด พระนางเจาอันขา
พระพุทธเจาทั้งหลายคุมครองแลว โปรดทรงอนุศาสน
เสวยราชสมบัติ เหมือนเชนพระราชาเถิด.
[๒๒๖๐] (พระนางเทวี ตรัสวา) ก็พระราชาผู
กลาหาญ ประเสริฐที่สุดกวานรชน ทรงพอพระทัยใน
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บรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว แมเราก็จกั ละกาม
ทั้งหลาย อันนารื่นรมยใจ เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว.
ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐสุดกวานรชน
ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว
แมเราก็จักละกามทั้งหลาย อันตั้งอยูเปนถองแถวแลว
เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว.
กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชัน้ แหงวัย
ยอมละลําดับไป แมเราก็จักละกามทั้งหลาย อันนารื่นรมยใจ เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว.
กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชั้นแหงวัย
ยอมละลําดับไป แมเราก็จักละกามทั้งหลาย อันตั้งอยู
เปนถองแถว เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว.
กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชั้นแหงวัย
ยอมละลําดับไป แมเราก็จักเปนผูเยือกเย็น กาวลวง
ความของทั้งปวง เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว.
จบหัตถิปาลชาดกที่ ๑๓
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อรรถกถาหัตถิปาลชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
การออกมหาภิเนษกรมณ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา จิรสฺส วต
ปสฺสาม ดังนี้.
แทจริงในครั้งนั้น พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใชแต
ในชาตินี้เทานั้นก็หามิได แมในชาติกอ น ตถาคตก็ไดออกสูมหาภิเนษกรมณ
มาแลวเหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังนี้
ในอดีตกาล มีพระราชาทรงพระนามวา เอสุการี ไดครองราชสมบัติ
อยูในพระนครพาราณสี พราหมณปุโรหิตผูหนึ่งเปนปยสหายของพระราชา
นั้น ตั้งแตครั้งยังเยาวอยูดวยกัน แมทั้งสองนั้น หามีโอรสและบุตรผูจะสืบสกุลไม
ครั้นวันหนึ่งในยามที่มีความสุข พระราชากับพราหมณปุโรหิต จึงปรึกษากันวา
อิสริยยศของเราทั้งสองมีมาก โอรสหรือธิดาไมมีเลย เราทั้งสองควรจะทํา
อยางไรดี. ลําดับนั้น พระเจาเอสุการี ตรัสสั่งพราหมณปุโรหิตวา สหายรัก
ถาหากวาในเรือนของทาน จักเกิดมีบตุ รขึ้นไซร บุตรของทานจักเปนเจาของ
ครอบครองราชสมบัติของเรา ถาวาเราจักเกิดมีบุตรขึ้น บุตรของเราจักตอง
เปนเจาของครอบครองโภคสมบัติในเรือนของทานดวย. ทั้งสองฝายตางไดทํา
การนัดหมายซึ่งกันแลกันไวดวยอาการอยางนี้. ตอมาวันหนึ่ง พราหมณปุโรหิต
ไปยังบานสวยของตน ในเวลาจะกลับ จึงเขาสูพระนครทางประตูดานทิศทักษิณ
พบสตรีเข็ญใจชื่อ พหุปตุ ติกะ คนหนึ่ง ในภายนอกพระนคร นางมีบุตรเจ็ด
คนทั้งหมดไมมีโรคภัยไขเจ็บ ลูกชายคนหนึ่งถือกระเบื้องอันเปนภาชนะหุงตม
คนหนึ่งหอบเสื่อปูนอน คนหนึ่งเดินนําหนา คนหนึ่งเดินตามหลัง คนหนึ่งเดิน
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เกาะนิ้วมือมารดาเดินไป คนหนึ่งอยูที่สะเอว อีกคนหนึ่งอยูบนบา ลําดับนั้น
พราหมณปุโรหิต ถามหญิงผูเปนมารดาวา แมมหาจําเริญ บิดาของเด็ก ๆ
เหลานั้นอยูที่ไหน ? ฝายหญิงเข็ญใจนั้น ก็ตอบวา บิดาของเด็ก ๆ เหลานี้
จะไดมีอยูประจําก็หามิได. ปุโรหิตจึงถามตอไปวา เจาทําอยางไรถึงไดลูกชาย
มากถึงเจ็ดคนเชนนี้ นางไมเห็นหลักฐานอื่นเปนเครื่องยืนยัน เห็นตนไทร
ตนหนึ่ง ขึ้นอยูใกลประตูพระนคร จึงตอบไปวา ขาแตนาย ดิฉันบวงสรวง
ปรารถนาในสํานักของเทพยดา ซึ่งสิงอยูที่ตนไทร จึงไดบุตรถึงเจ็ดคน
เทพยดาที่สิงอยูนี้ใหบุตรทั้งหมดแกดิฉัน.
ปุโรหิตพูดวา ถาเชนนั้นเจาจงไปเถิดแลวลงจากรถตรงไปยังตนไทร
จับกิ่งไทรเขยา พลางขูรุกขเทพยดาวา เทพยดาผูเจริญ ทานไมยอมให
โอรสแกพระราชาบางเลย อะไรบางที่ทานไมไดจากสํานักพระราชา ทุก ๆ
ปมา พระราชาทรงสละพระราชทรัพยถึงพันกหาปณะ ตรัสสั่งใหทําพลีกรรม
แกทาน ทานยังไมใหโอรสแกพระองคเลย หญิงเข็ญใจนี้ทําอุปการคุณ
อะไรแกทาน เหตุไรทานจึงใหบุตรแกนางถึงเจ็ดคน ถาหากวาทานไมให
โอรสแกพระราชาของเรา จากนี้ไปอีก ๗ วัน เราจักใหคนฟนตนไทร
โคนลงทั้งราก สับใหเปนทอน ๆ ดังนี้แลวก็หลีกไป พอรุงขึ้น ๆ ปุโรหิต
ก็ไปยังตนไทรนั้น แลวกลาวขูโดยทํานองนี้ จนครบ ๖ วัน. แตในวันที่ ๖
ไดจับกิ่งไทรพูดวา ดูกอ นรุกขเทวดา เหลืออีกเพียงราตรีเดียวเทานั้น ถา
ทานไมยอมใหโอรสผูประเสริฐแกพระราชาของเราไซร พรุง นี้เราจักให
สําเร็จโทษทาน. รุกขเทวดาคํานึงดูรูเหตุผลนั้นแนนอนแลว คิดวา เมื่อ
พราหมณผูนี้ไมไดบุตร คงจักทําลายวิมานของเราจนพินาศ เราควรใหบุตร
แกพราหมณปุโรหิตนี้ ดวยอุบายอยางใดหนอ ดังนี้แลวจึงไปยังสํานักของ
ทาวจาตุมหาราช แจงเนื้อความนั้นใหทราบ ทาวจาตุมหาราชกลาวปฏิเสธวา
พวกเราไมสามารถจะใหบุตรแกพราหมณปุโรหิตนั้นได รุกขเทวดาจึงไปยัง
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สํานักของยักขเสนาบดี ๒๘ ตน แจงเรื่องใหทราบ. แมยักขเสนาบดีเหลานั้น
ก็กลาวอยางนั้นเหมือนกัน รุกขเทวดาจึงไปยังสํานักของทาวสักกเทวราช
กราบทูลใหทรงทราบ ฝายทาวสักกเทวราชทรงใครครวญดูวา พระราชาจักได
พระราชโอรสผูสมควรหรือหาไม ทอดพระเนตรเห็นเทพบุตร ๔ องคผูมีบุญ
(ควรเกิดในราชตระกูล).
ไดยินวา ในภพกอน ๆ เทพบุตรทั้ง ๔ นัน้ เกิดเปนชางหูกอยูใน
เมืองพาราณสี แบงทรัพยที่หาไดจากการงานนั้นเปน ๕ สวน บริโภคเสีย ๔
สวน ถือเอาสวนที่ ๕ พรอมกันทําบุญใหทาน ชางทอหูกทั้ง ๔ นั้น เคลื่อน
จากภพนั้นแลว บังเกิดในดาวดึงสพิภพ ตอแตนั้น เลื่อนขึ้นไปบังเกิดใน
พิภพยามา เที่ยวเสวยทิพยสมบัติอยูในเทวโลก ๖ ชั้น วนไปเวียนมาดวย
อาการอยางนี้ ก็คราวนัน้ ถึงวาระที่เทพบุตรเหลานั้น จะเคลื่อนจากดาวดึงส
พิภพไปเกิดยังพิภพยามา ทาวสักกเทวราช จึงเสด็จไปยังสํานักของเทพบุตร
เหลานั้น ตรัสเรียกมาแลว มีเทวบัญชาวา ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย
ควรที่พวกทานจักไปบังเกิดยังมนุษยโลก พวกทานจงบังเกิดในพระครรภ
อัครมเหสี แหงพระเจาเอสุการีราชเถิด.
เทพบุตรเหลานั้น ไดฟงพระดํารัสแหงทาวสักกเทวราชแลว พากัน
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ พะยะคะ พวกขาพระบาทจักไปตาม
เทวโองการ แตวาพวกขาพระบาทไมมีความตองการราชตระกูล จักพากันไป
บังเกิดในเรือนของทานปุโรหิต แลวจักละกามสมบัติออกบวชในเวลาที่ยังเปน
หนุมอยูนั่นเอง. ทาวสักกเทวราชทรงรับปฏิญญาของเทพบุตรเหลานั้นวา
ดีแลว จึงเสด็จมาบอกเนื้อความนั้นแกรุกขเทวดา. รุกขเทวดาดีใจถวายบังคม
ทาวสักกเทวราช แลวตรงไปยังวิมานของตนทันที. ครั้นในวันรุงขึ้น พราหมณ
ปุโรหิตมีบัญชาใหบุรุษที่ล่ําสัน มีกาํ ลังมาประชุมกัน แลวใหถือมีดและขวาน
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เปนตน ไปยังโคนตนไม จับกิ่งไทรไวแลวพูดวา ดูกอนเทพยดาผูเจริญ
เราเพียรขอบุตรกะทาน ครบ ๗ วันทั้งวันนี้ บัดนี้เปนเวลาที่จะสําเร็จโทษ
ทานละ. ลําดับนั้น รุกขเทวดาจึงออกมาจากระหวางตนไทร ดวยอานุภาพ
อันยิ่งใหญ เชื้อเชิญปุโรหิตนั้นมาดวยเสียงอันไพเราะ แลวกลาววา ดูกอน
พราหมณ บุตรคนเดียวจะเปนไรไป เราจักใหบุตรแกทาน ๔ คน พราหมณ
ปุโรหิต ตอบวา ขาพเจาไมมีความตองการบุตร ทานโปรดใหแกพระราชา
ของขาพเจาเถิด. รุกขเทวดากลาววา เราจักใหแกทานเทานั้น พราหมณปุโรหิต
ขอรองวา ถาเชนนั้น ทานจงใหขาพเจาสองคน ใหพระราชาสองคนเถิด.
รุกขเทวดาตอบวา เราจะไมใหพระราชา จะใหทานผูเดียวเทานั้น แมทั้ง ๔ คน
แตบุตรทั้ง ๔ นั้น ทานจักเปนเพียงแตสักวาไดเทานั้น (เพราะ) บุตรทัง้
๔ นั้น จะไมอยูครองเรือน จักพากันออกบวช แตในเวลาที่ยังเปนหนุม
ทีเดียว. พราหมณปุโรหิตออนวอนไปวา ทานโปรดใหบุตรแกพระราชา
หมดทั้ง ๔ คนเถิด สวนเหตุที่จะไมใหบุตรทั้ง ๔ ออกบวช เปนภาระของ
ขาพเจาเอง. รุกขเทวดา ประทานบุตรผูประเสริฐ แกพราหมณปุโรหิตนั้น
แลวเขาไปยังพิภพของตน จําเดิมแตนั้นมา ลาภสักการะ ก็เกิดแกเทวดา
อยางนองเนือง.
เชษฐกเทพบุตร จุติมาบังเกิดในครรภนางพราหมณีภรรยา ของ
พราหมณปุโรหิต ในวันขนานนามกุมารนั้น มารดาบิดาพรอมกัน ใหชอื่ วา
หัตถิปาลกุมาร แลวมอบใหนายควาญชางรับเลี้ยงไว เพื่อตองการปองกันมิให
กุมารนั้นบวช. หัตถิปาลกุมารนั้น เจริญเติบโตในสํานักของนายควาญชาง.
ในกาลที่หัตถิปาลกุมารเดินไปมาได เทพบุตรองคที่สองก็จุติมาบังเกิดในครรภ
ของนางพราหมณีอีก. กาลเมื่อกุมารนั้นเกิดแลว มารดาบิดาก็ขนานนามใหวา
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อัสสปาลกุมาร. อัสสปาลกุมารก็เจริญเติบโตในสํานักของคนเลี้ยงมา. ในกาล
ที่บุตรคนที่สามเกิดแลว มารดาบิดาขนานนามใหวาโคปาลกุมาร มอบใหนาย
โคบาลเลี้ยงไว ในเวลาที่บุตรคนที่สี่เกิดแลว มารดาบิดาขนานนามใหวา
อชปาลกุมาร มอบใหนายอชบาลเลี้ยงไว. อชปาลกุมารเจริญเติบโตกับพวก
อชบาล. ครัน้ กุมารเหลานั้นเจริญวัย เติบโตแลว ไดเปนผูมีรูปรางงดงามยิ่งนัก.
ตอมามารดาบิดาทั้งสองก็เชื้อเชิญบรรพชิตทั้งหลาย ออกไปเสียจาก
พระราชอาณาเขต เพราะกลัวกุมารเหลานั้นจะบวช. ในแควนกาสิกรัฐทั้งหมด
จะมีบรรพชิตแมองคเดียวก็หามิได. กุมารทั้ง ๔ เหลานั้น เปนผูหยาบชา
กลาแข็งยิ่งนัก จะไปสูทิศใดก็พากันแยงชิงเอาสิ่งของที่เขานําจากทิศนั้น ๆ.
เมื่อหัตถิปาลกุมารอายุครบ ๑๖ ป พระราชาและพราหมณปุโรหิตไดเห็น
สรีรสมบัติแลว จึงปรึกษากันวา กุมารทั้ง ๔ เติบใหญแลวเปนสมัยที่จะยก
เศวตฉัตรใหครอบครองราชสมบัติ เราควรจะจัดการกับกุมารเหลานั้นอยางไร
ดี แลวคิดตอไปวา กุมารเหลานั้น นับแตไดรับอภิเษกแลว คงจักหยาบชา
สาหัสยิ่งขึ้น ถาบรรพชิตทั้งหลายจักมาจากที่ตาง ๆ ในเวลานี้ กุมารเหลานี้
เห็นเขา ก็จักพากันบวชเสีย เวลาทีก่ ุมารเหลานี้บวชแลว ชาวชนบทก็จะ
รวนเร กําเริบ เราทั้งสองตองทดลองดูกอน จึงจักอภิเษกกุมารเหลานั้น
ตอภายหลัง แลวทั้งสองคนตางแปลงเพศเปนฤาษี (ทําเปน) เที่ยวภิกษาจารไป
จนถึงประตูนิเวศนแหงหัตถิปาลกุมาร หัตถิปาลกุมาร เห็นบรรพชิตจําแลงเหลานั้นแลว ยินดี มีความเลื่อมใส เขาไปใกล ถวายนมัสการแลวกลาว
คาถา ๓ คาถา ความวา
นานทีเดียว ขาพเจาเพิ่งไดพบเห็นผูมีผวิ พรรณ
ดังเทพยเจา มุนชฎาใหญทรงไวซึ่งหาบคอน ผูทรมาน
กิเลสดังเปลือกตมแลว ผูยอมเศียรเกลา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 250

นานนักหนา ขาพเจาเพิ่งไดเห็นพระฤาษีผูยินดี
ในธรรมคุณ นุงหมผายอมฝาด ครองผาคากรอง
ปกปดโดยรอบ.
ขอทานผูเจริญจงรับอาสนะ น้ํา ผาเช็ดเทาและ
น้ํามันทาเทาของขาพเจา ขาพเจาขอตอนรับทานดวย
สิ่งของมีคามาก ไดกรุณารับของมีคามากของขาพเจา
เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺราหฺมณ ไดแก พราหมณผูลอยบาป
แลว. บทวา เทววณฺณิน ความวา ผูมีวรรณะอันประเสริฐ มีตบะกลา
มีอินทรียผองใสนานับถือ มีอัตภาพแหงบรรพชิตมีตบธรรมอันสูงสง. บทวา
ขาริธร ความวา ผูทรงไวซึ่งขาริภารภัณฑ. บทวา อิสึ ความวา ผูแสวงหา
คุณธรรมมีกองศีลเปนตน ดํารงอยูแลว. บทวา ธมฺมคุเณรต ความวา ผูยิน
ดียิ่งแลวในสวนแหงสุจริตธรรม.
บทวา อาสน ความวา หัตถิปาลกุมาร แตงตั้งอาสนะนี้ไว เพื่อฤาษี
เหลานั้นนั่ง แลวนอมน้ําเจือดวยน้ําหอม ผาเช็ดเทา และน้ํามันสําหรับหยอดเขา
ไปถวายแลวกลาวเชื้อเชิญ. บทวา อคฺเฆ ความวา ขาพเจามอบอาสนะเปนตน
อันมีคามาก ทั้งหมดเหลานี้ กะทานผูเจริญ. บทวา กุรุเต โน ความวา
ขอทานผูเจริญจงรับอาสนะเปนตนอันมีคามากเหลานี้ ของขาพเจาดวยเถิด.
หัตถิปาลกุมาร กลาวเชื้อเชิญบรรดาฤาษีทั้งสองเหลานั้นเปนรายรูป
ตางวาระกันอยางนี้. ลําดับนั้น ปุโรหิตฤาษีแปลงแกลงถามวา แนะพอหัตถปาละ เจาสําคัญเราทั้งสองเปนใครกัน จึงกลาวอยางนี้ หัตถิปาลกุมารตอบวา
ขาพเจาสําคัญวา พวกทานเปนฤาษีผูอยูในหิมวันตประเทศ ปุโรหิตแปลงจึง
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ชี้แจงวา พอคุณ พวกเรามิใชพระฤาษี นี้คือราชาเอสุการี เราคือปุโรหิต
ผูเปนบิดาของเจา. หัตถิปาลกุมารถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร
บิดากับพระราชาจึงตองปลอมเพศเปนฤาษี ?. ปุโรหิตตอบวา เพื่อจะทดลอง
เจาดู. หัตถิปาลกุมารถามวา ทดลองขาพเจาทําไม ? พราหมณปุโรหิตจึง
กลาววา ทดลองดูวา ถาเจาเห็นพวกเราแปลงเปนพระฤาษีแลว มิไดบวชไซร
เมื่อเปนเชนนั้น พวกเราจึงมาเพื่ออภิเษกเจาใหเสวยราชสมบัติ. หัตถิปาลกุมาร
กลาววา ขาแตทานบิดา ขาพเจาไมมีความตองการราชสมบัติเลย ขาพเจา
จักบวช. ลําดับนั้น ปุโรหิตผูบิดาจึงกลาวชี้แจงกะหัตถิปาลกุมารวา หัตถิปาลกุมารลูกรัก เวลานี้ยังไมใชเวลาที่เจาจะบวช เมื่อจะพร่ําสอนตามอัธยาศัย
จึงกลาวคาถาที่ ๔ ความวา
หัตถิปาละลูกรัก เจาจงเรียนวิชา และจงแสวงหาทรัพย จงปลูกฝงบุตรและธิดาใหดํารงอยูในเรือน
เสียกอน แลวจงบริโภค กลิ่น รส และวัตถุกาม
ทั้งปวงเถิด กิจที่จะอยูปา เมื่อเวลาแกสําเร็จประโยชนดี
มุนีใด บวชในกาลเชนนี้ได มุนีนั้น พระอริยเจา
สรรเสริญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธิจจฺ แปลวา เลาเรียนศึกษา. บทวา
ปุตฺเต ความวา จงยกเศวตฉัตรใหพวกนาฏกชนเขาอุปฏฐากบํารุงโดยวาระ
จนเจริญดวยบุตรธิดา แลวใหบุตรธิดาเหลานั้น ครอบครองบานเมืองแทนตน.
บทวา สพพ ความวา เจาจงเสวยกลิ่นและรสเหลานี้ ทั้งพัสดุกามที่เหลือ
ทั้งหมดกอน. บทวา อรฺ สาธุ มุนิ โส ปสตฺโถ ความวา ปุโรหิต
กลาววา การอยูปาของผูที่บวชในเวลาแกภายหลัง ยอมไดประโยชนสําเร็จดี
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ผูใดบวชในเวลาดังกลาวมานี้ ผูนั้นเปนคนมีความคิด อันอริยชนทั้งหลายมี
พระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญแลว.
ลําดับนั้น หัตถิปาลกุมารกลาวคาถา ความวา
วิชาเปนของไมจริง และลาภคือทรัพยก็ไมจริง
ใคร ๆ จะหามความชราดวยลาภ คือ บุตรไมไดเลย
สัตบุรษุ ทั้งหลาย สอนใหปลอยวางคันธารมณ และ
รสารมณเสีย ความอุบัติแหงผลยอมมีได เพราะกรรม
ของตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น สจฺจา ความวา ชนทั้งหลายกลาว
วิทยาการอันใด วาเปนสวรรค และเปนมรรค แตก็หาใชวทิ ยาการอันนั้น
ใหสําเร็จประโยชนไม วิชาทั้งหลายเปนของเปลาประโยชนไรสาระ หาผลมิได.
บทวา วิตฺตลาโภ ความวา แมลาภคือทรัพยสมบัติ จะเปนของมีสภาพเปน
อันเดียวไปทุกอยางก็หามิไดมี เพราะเปนของปญจสาธารณ. บทวา น ชร
ความวา ขาแตทานบิดา ใคร ๆ จะชื่อวาสามารถ เพื่อจะหามชรา หรือพยาธิ
มรณะไดดวยลาภคือบุตรก็มิไดมี เพราะลาภคือบุตรเปนตนนี้ มีทุกขเปนมูล
เปนที่ตั้งแหงอุปธิกิเลส. บทวา คนฺเธ รเส ความวา บัณฑิตทั้งหลาย
มีพระพุทธเจาเปนตน ยอมกลาวสอนเฉพาะความปลอยวางคันธารมณ
รสารมณ และอารมณที่เหลือทั้งหลายเทานั้น. บทวา สกมฺมุนา ความวา
ความบังเกิดแหงผลคือความเผล็ดผล ยอมเกิดแกสัตวทั้งหลาย เพราะกรรม
อันตนทําไวเทานั้น ขาแตทานบิดา เพราะสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน.
พระราชาทรงสดับคําของกุมารแลว ตรัสพระคาถา ความวา
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คําของเจาที่วา ความอุบัตแิ หงผลยอมมีได
เพราะกรรมของตนนั้น เปนคําจริงแทแนนอน อนึ่ง
มารดาบิดาของทานนี้ แกเฒาแลว หวังจะเห็นทานมี
อายุยืนรอยป ไมมีโรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วสฺสสต อโรคฺย ความวา พระราชา
ตรัสวา มารดาบิดาของเจานั้น ประสงคจะเห็นเจามีอายุยืนรอยป ไมมีโรคภัย
เบียดเบียน เมื่อเจามีชีวิตอยูถึงรอยป จักไดเลี้ยงดูมารดาบิดาบาง.
หัตถิปาลกุมาร ฟงพระราชดํารัสแลว กราบทูลวา ขอเดชะพระองค
ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ เหตุไรพระองคจึงตรัสเชนนี้ แลวกลาวคาถา
สองคาถา ความวา
ขาแตพระราชาผูประเสริฐกวานรชน ความเปน
สหายกับความตาย ความไมตรีกับความแกพึงมีแก
ผูใด หรือแมผูใดจะพึงรูวา เราจักไมตาย มารดาบิดา
พึงเห็นผูนั้นมีอายุยืนรอยป ไมมีโรคเบียดเบียนไดใน
บางคราว.
บุรุษเอาเรือมาจอดไวที่ทาน้ํา รับคนฝง นี้สงถึง
ฝงโนน แลวยอนกลับรับคนฝงโนน พามาสงถึงฝงนี้
ฉันใด ชรา และพยาธิ ก็ยอมนําเอาชีวิตสัตวไปสู
อํานาจแหงมัจจุราชอยูเนือง ๆ ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺขี ไดแก มิตรธรรม. บทวา มรเณน
ความวา ความเปนมิตรกับความตายโดยสมมติวา นายทัตตะ นายมิตตะ ตาย
ไปแลว. บทวา ชราย ความวา ก็มิตรไมตรีกับชราอันปรากฏพึงมีแกผูใด
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อธิบายวา มรณะนี้กับชราไมเคยเปนมิตรกับผูใดเลย. บทวา เอเรติ เจน
ความวา ขอเดชะพระมหาราชเจา บุรุษจอดเรือไวที่ทาน้ําแลว ใหคนที่จะ
ขามไปฝงโนนลงเรือ ถาเขาเอาถอยัน หรือฉุดไปดวยใจรัก ยอมใหเรือ
หวั่นไหวติดตอกันไป 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 ออกไปดวยตั้งใจวา เราจัก
บรรพชา. มหาชนออกไปพรอมกับหัตถิปาลกุมาร ดวยคิดวา ขึ้นชื่อวา
บรรพชานี้ คงจะงดงามดี. ไดมีบริษัทติดตามไปประมาณหนึ่งโยชน. หัตถิปาลกุมารไปถึงฝงน้ําคงคา พรอมดวยบริษัทนั้น เพงดูน้ําในแมน้ําคงคา
เจริญกสิณบริกรรม ยังฌานใหบังเกิดแลว คิดวา สมาคมนี้จักใหญยิ่ง นองชาย
ของเราสามคน มารดาบิดาของเรา พระราชาและพระราชเทวี ทานทั้งหมด
เหลานั้น พรอมดวยบริวารก็จักบวช เมืองพาราณสีจักวางเปลา เราจักอยูใน
ที่นี้แหละ จนกวาคนเหลานั้นจะตามมา หัตถิปาลกุมาร นั่งใหโอวาทแกมหาชน
อยูที่ฝงแมน้ําคงคานั่นเอง.
ในวันรุง ขึ้น พระเจาเอสุการี กับพราหมณปุโรหิต คิดกันวา เจา
หัตถิปาลราชกุมารสละราชสมบัติ พามหาชนลวงหนาไปกอน ดวยคิดวา
จักบวช ดังนี้แลว นั่งพักอยูที่ฝงแมน้ําคงคาแลว เราทั้งสองตองทดลอง
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อัสสปาลกุมารดู จักไดอภิเษกใหครองราชสมบัติ. คนทั้งสองจึงไดไปยัง
ประตูเรือนของอัสสปาลกุมาร ดวยการจําแลงเพศเปนฤาษีเหมือนกัน. ฝาย
อัสสปาลกุมารครั้นเห็นแลว มีจิตเลื่อมใส เขาไปใกลแลวกลาวคําเปนตนวา
นานมาแลวขาพเจาเพิ่งจะไดเห็น แลวปฏิบัติตามนัยที่กลาวมาแลวนั้น. แม
ฤาษีจําแลงเหลานั้น ก็บอกอัสสปาลกุมารอยางที่กลาวมาแลวเหมือนกัน และ
ไดแถลงเหตุที่ตนมาใหทราบ. อัสสปาลกุมารถามวา เมื่อหัตถิปาลกุมารพี่ชาย
ของขาพเจายังอยู ไยเศวตฉัตรจะมาถึงขาพเจากอนเลา เมื่อบิดาตอบวา ลูกรัก
พี่ชายของเจาพูดวา ไมตองการราชสมบัติ จักบวช ออกไปบวชเสียแลว จึง
ถามตอไปวา เดี๋ยวนี้พี่ชายของขาพเจาอยูที่ไหน ครั้นบิดาบอกวา พํานักอยูที่
ฝงแมน้ําคงคา จึงพูดวา ขาแตทานบิดา ขาพเจาไมมุงหมายราชสมบัติ ซึ่ง
อุปมาดังกอนเขฬะ อันพี่ชายของขาพเจาบวนทิ้งแลว แทจริงสัตวทั้งหลาย
ผูโงเขลาเบาปญญา ยอมไมอาจจะทิ้งกิเลสนั้นได แตขาพเจาจักละ เมื่อจะ
แสดงธรรมแกพระราชาและบิดาของตน ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
กามทั้งหลายเปนดังเปลือกตม เปนเครื่องใหจม
ลง เปนเครื่องนําน้ําใจสัตวไป ขามไดยาก เปนที่ตั้ง
แหงมฤตยู สัตวทั้งหลายผูของอยูในกามอันเปนดัง
เปลือกตม เปนเครื่องใหจมลงนี้ เปนสัตวมีจิตเลวทราม ยอมขามถึงฝงไมได.
เมือ่ ครั้งกอน อัตภาพของขาพระองคนี้ ได
กระทํากรรมอันหยาบชา ผลแหงกรรมนั้น อันขา
พระองคยึดไวมั่นแลว ขาพระองคจะพนไปจากผล
แหงกรรมนี้ไมไดเลย ขาพระองคจักปดกั้นรักษา
อัตภาพนั้นอยางรอบคอบ ขออัตภาพนี้ อยาไดทํา
กรรมอันหยาบชานีอ้ ีกเลย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปงฺโก ไดแก เปลือกตมอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา ปลิโป ไดแก เปลือกตมละเอียด อันเจือดวยทรายละเอียด. ใน
สองอยางนั้น ทานกลาววา กามชื่อปงกะ ดวยอรรถวา ยังสัตวใหของ ชื่อวา
ปลิปะ ดวยอํานาจยังสัตวใหจมลง. บทวา ทุตฺตรา แปลวา กาวลวงไดยาก.
บทวา มจฺจุเธยฺยา ไดแก เปนที่ตั้งแหงมฤตยู. เพราะวา สัตวทั้งหลาย
ทั้งของอยู ทั้งเขาไปใกลกามเหลานี้ ไมสามารถจะขามไปได ยอมถึงทั้ง
ความทุกขและความตาย มีประการดังที่ทานกลาวไว ในทุกขักขันธปริยายสูตร
ดวยเหตุนั้น อัสสปาลกุมารจึงกลาววา สัตวทั้งหลายผูสายซานไปในกามปงกะ
กามปลิปะนี้แลว เปนผูมีสภาพแหงจิตเลวทราม ยอมขามฝงไมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิสนฺนา ความวา ผูสายซานไป. ปาฐะวา
พฺยสนฺนา ดังนี้ก็มี ความก็อยางเดียวกันนี้. บทวา หีนตฺตรูปา ไดแก
เปนผูมีสภาพแหงจิตต่ําทราม. บทวา ปาร ความวา ยอมไมสามารถจะไป
สูฝงแหงพระนิพพานได. บทวา อย ความวา ขอเดชะพระมหาราชเจา
อัตภาพของขาพระพุทธเจานี้ เจริญเติบโตมากับพวกนายควาญมา ไดกระทํา
บาปกรรมอันหยาบชาสาหัสเปนอันมาก ดวยสามารถแหงการปลน แยงชิง
เบียดเบียนมหาชนเปนตน. บทวา สวาย คหิโต ความวา วิบากแหงกรรม
นี้นั้น ขาพระพุทธเจายึดไวมั่นแลว. บทวา น หิ โมกฺขิโต เม ความวา
เมื่อความเปนไปแหงสารวัฏยังมีอยู ความพนไปจากผลแหงอกุศลกรรมนี้
ของขาพระพุทธเจา จะมีอยูก็หามิได. บทวา โอรุนฺธิยา น ปริรกฺขิสฺสามิ
ความวา บัดนี้ ขาพระพุทธเจาจักปดกั้นกายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร
รักษาอัตภาพนั้นไวโดยรอบคอบ เพราะเหตุไร. บทวา มาย ปุน ลุทฺทมกาสิ
กมฺม ความวา เพราะตอแตนี้ไป ขาพระพุทธเจาจักไมกระทําความชั่ว จัก
กระทําแตความดีอยางเดียวเทานั้น.
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อัสสปาลกุมารใหโอวาทตอไปวา ขอพระองคและทานบิดา จงดํารง
อยูเปนสุขเถิด ชรา พยาธิ และมรณะยอมรุกรานขาพระพุทธเจา ผูกําลัง
กลาวสนทนากับทานทั้งสองอยูทีเดียว แลวพาบริษัทมีโยชนหนึ่งเปนกําหนด
ออกไปยังสํานักของหัตถิปาลกุมาร. หัตถิปาลกุมารนั่งอยูบนอากาศ แสดง
ธรรมแกอัสสปาลกุมารแลวกลาววา นองรัก สมาคมนี้จักใหญยิ่ง พวกเราจัก
อยูในที่นี้กอน. ฝายอัสสปาลกุมารก็รับคํา (แลวอยูในที่นั้น ). วันรุงขึ้น
พระราชากับราชปุโรหิต พากันไปสูนิเวศนของโคปาลกุมาร ดวยอุบายอยางนั้น
เหมือนกัน อันโคปาลกุมารยินดีตอนรับ เหมือนดังที่กลาวมาแลว จึงแจงเหตุ
แหงการมาของตนใหทราบ. แมโคปาลกุมารก็ปฏิเสธเหมือนอัสสปาลกุมาร
กลาววา ขาพเจาปรารถนาจะบวชมานานแลว. เที่ยวใครครวญหาทางบรรพชา
ดังคนหาโคที่หายไป ขาพเจาเห็นทางที่พี่ชายทั้งสองของขาพเจาไปแลว
เหมือนคนพบรอยโคที่หายไป ฉะนั้นขาพเจาเองก็จักไปตามทางนั้นเหมือนกัน
แลวกลาวคาถา ความวา
ขอเดชะพระราชาธิบดี บุรุษผูเลี้ยงโคไมเห็นโค
ที่หายไปในปาทึบมืด ฉันใด ขอเดชะพระองคผูทรง
พระนามวา เอสุการี ประโยชนของขาพระพุทธเจา
ก็หายไปแลวฉันนั้น อยางไรเลา ขาพระพุทธเจาจักไม
แสวงหาตอไป.
บรรดาบทเหลานั้น โคปาลกุมารเรียกพระราชาวา เอสุการี. บทวา
มมตฺโถ ความวา ประโยชนกลาวคือบรรพชาของขาพระพุทธเจาหายไป
เหมือนโคหายไปในปา. บทวา โสห ความวา วันนี้ ขาพระพุทธเจาเห็น
รอยทางแหงบรรพชิตทั้งหลายแลว ไฉนจะไมแสวงหาการบรรพชา ขอเดชะ
พระนรินทรราชเจา ขาพระพุทธเจา จักไปสูทางที่พี่ชายทั้งสองของขาพระพุทธเจาไปแลวเหมือนกัน.
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ลําดับนั้น พระราชาและปุโรหิตบิดา พากันกลาวออนวอนโคปาลกุมาร
วา พอโคปาลกุมาร รออีกวันสองวันกอนเถิด พอใหเราทั้งสองเบาใจแลว
ภายหลังเจาจักไดบวช. โคปาลกุมารกราบทูลวา ขอเดชะพระมหาราชเจา
กรรมดีควรทําในวันนี้ ไมควรกลาวผัดเพี้ยนวา จักทําในวันพรุงนี้ ขึ้นชือ่ วา
กรรมดีควรทําวันนี้ วันนี้เทานั้น แลวกลาวคาถานอกนี้ ความวา
บุรุษผูกลาวผัดเพี้ยนการงานที่ควรจะทําในวัน
นี้วา ควรทําในวันพรุงนี้ การงานที่ควรจะทําในวัน
พรุงนี้วา ควรทําในวันตอไป ยอมเสื่อมจากการงาน
นั้น ธีรชนคนใดรูว า สิ่งใดเปนอนาคต สิ่งนั้นไมมี
แลว พึงบรรเทาความพอใจที่เกิดขึ้นเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิยโฺ ย ไดแก ในวันพรุงนี้. บทวา
ปเร ไดแก ในวันมะรืนนี้. มีคําอธิบายวา ขาแตมหาราชเจา บุรุษใด
ผัดเพี้ยนการงานที่ควรทําในวันนี้วา ควรทําในวันพรุงนี้ การงานที่ควรทําใน
วันพรุงนี้ วาควรทําในวันมะรืนนี้ แลวไมทําการงาน บุรุษนั้นยอมเสื่อมจาก
การงานนั้น คือไมสามารถจะทําการงานนั้นใหสําเร็จได. โคปาลกุมารแสดง
ถึงการงานชื่อ " ภัทเทกรัตตะ " มีราตรีเดียว เจริญดวยอาการอยางนี้. อรรถาอธิบายความขอนี้ ควรกลาวในภัทเทกรัตตสูตร. บทวา อนาคต เนตมตฺถิ
ความวา บัณฑิตชนคนใดรูวา สิ่งใดเปนอนาคต สิ่งนั้นยังไมมีไมเปนแลว
พึงบรรเทาคือนํากุศลฉันทะที่เกิดขึ้นแลวไป.
โคปาลกุมารแสดงธรรมดวยคาถา ๒ คาถาอยางนี้แลวกลาววา ขอ
ทานทั้งสองจงดํารงอยูเปนสุขเถิด ชรา พยาธิ มรณะเปนตน ยอมคุกคาม
ขาพเจา ผูกําลังกลาวสนทนาอยูกับทานทั้งสองทีเดียว แลวพาบริวารมีโยชน
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หนึ่งเปนกําหนด ออกไปยังสํานักแหงพี่ชายทั้งสอง. หัตถิปาลกุมารจึงแสดง
ธรรมแกโคปาลกุมาร. วันรุงขึ้นพระราชาและราชปุโรหิต ไปยังนิเวศนของ
อชปาลกุมาร โดยอุบายอยางนั้นเหมือนกัน แมอชปาลกุมารนั้นก็ยินดีตอนรับ
ดังที่กลาวมาแลว ทานทั้งสองบอกเหตุที่ตนมาแลวกลาววา เราทั้งสองจะยก
เศวตฉัตรมอบใหเจา. อชปาลกุมารถามวา พี่ชาย ๓ คนของขาพเจาไปไหน ?
พระราชาและราชปุโรหิตตอบวา พีช่ ายของเจาทั้ง ๓ คนนั้น กลาววาไมมี
ความตองการดวยราชสมบัติ ทิ้งเศวตฉัตรไว แลวพาบริวารมี ๓ โยชนเปน
กําหนด ออกไปบวชพํานักอยูที่ฝงแมน้ําคงคา. อชปาลกุมารกลาววา ขาพเจา
จักเอาศีรษะทูลราชสมบัติ อันเปรียบเสมือนกอนเขฬะ ที่พี่ชายของขาพเจาทั้ง
๓ บวนทิ้งแลว เที่ยวไปอยูหาไดไม แมขาพเจาก็จักบวช. พระราชาและ
ราชปุโรหิตกลาววิงวอนวา พออชปาลกุมาร เจายังหนุมนัก เปนภาระที่เรา
ทั้งสองตองอุมชู คงจักไดบวชในเวลาที่ถึงวัยอันสมควร. ลําดับนั้น อชปาลกุมารจึงกลาววา ทานทั้งสองพูดอยางไร ธรรมดาสัตวทั้งหลายเหลานี้ ยอม
ตายในเวลาเปนเด็กก็มี ในเวลาแกก็มี มิใชหรือ ไมมีนิมิตเครื่องหมายที่มือ
หรือที่เทาของใครเลยวา ผูนี้จักตายในเวลาเปนเด็ก ผูนี้จักตายในเวลาแกเฒา
ขาพเจาเองก็ไมรูเวลาตายของขาพเจา เพราะฉะนั้น ขาพเจาจักบวชเสียเดี๋ยวนี้
ทีเดียว แลวกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ขาพระองคไดเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง รูปรางงาม
พอประมาณ มีดวงเนตรเหมือนดอกการะเกด มัจจุราช
มาฉุดคราเอาหญิงสาวคนนั้น ซึ่งกําลังตั้งอยูในปฐมวัย
ยังไมทันไดบริโภคโภคสมบัติไป.
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อนึ่ง ชายหนุมมีทรวดทรงงาม มีใบหนาผองใส
นาดูนาชม มีวรรณะเรืองรองดังทองคํา มีหนวดเครา
ละเอียดออนดังเกสรดอกคําฝอย แมชายหนุมเห็น
ปานนี้ ก็ยอมไปสูอ ํานาจแหงมฤตยู ขอเดชะ ขาพระองคจะละกามละเรือนเสียแลว จักบวช ขอได
โปรดทรงพระกรุณา อนุญาตใหขาพระองคบวชเถิด
พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โว เปนนิบาต. ความก็วาขาพระองค
เห็นอยูทีเดียว. บทวา มตฺตูปม ความวา สัญจรไปมา ดวยลีลาการแยมสรวล
เจรจาไพเราะ เปรียบไดพอประมาณ. บทวา เกตกปุปฺผเนตฺต ความวา
มีดวงเนตรหนากวางคลายกลีบดอกการะเกด. บทวา อภุตฺวา โภเค ความวา
ยังไมทันไดบริโภคโภคสมบัติเลยทีเดียว. บทวา วชเต ความวา มฤตยูมา
ยึดเอาตัวนางกุมารี ผูมีรปู ทรงงดงาม กําลังตั้งอยูในปฐมวัย ยังไมทันได
บริโภคโภคสมบัติเลยทีเดียว ไปเสียอยางนี้ ยังความเศราโศกใหตกใน
เบื้องบนมารดาบิดาอยางใหญหลวง. บทวา สุชาโต ไดแก มีสรีรสัณฐาน
ทรวดทรงงาม. บทวา สุมุโข ความวา มีพักตรผองใส ดังแวนกรอบทอง
และพระจันทรในวันเพ็ญ.
บทวา สุทสฺสโน ความวา สมบูรณดวยรูปอันอุดมนาทัศนา. บทวา
สาโม ความวา มีผิวกายเรืองรองเสมอดวยทองธรรมชาติ. บทวา กุสุมฺภปริกิณฺณมสฺสุ ความวา มีหนวดเคราละเอียดงดงามคลายเกสรดอกคําฝอย
เพราะทั้งเรียบรอยสนิท ทั้งละเอียดออน. ดวยบทนี้ อชปาลกุมารแสดงวา
เยาวกุมารแมเห็นปานนี้ ยังไปสูอํานาจของมฤตยุราชได เพราะมฤตยุราชไร
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ความกรุณาคราชีวิตแมเยาวกุมารเห็นปานนี้ไป คลายกับบุคคลเพิกถอนภูเขา
สิเนรุราช ฉะนั้น. บทวา หิตฺวาน กาเม ปฏิคจฺฉ เคห อนุชานาถ ม
ปพฺพชิสฺสามิ เทว ความวา ขอเดชะพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
ก็เมื่อเครื่องผูกคือบุตรและภรรยาเกิดแลว เครื่องผูกนั้นเปนของตัดขาดไดยาก
ดวยเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจักละกามและเหยาเรือนเสียกอนทีเดียว แลวบวช
เสียในบัดนี้ ขอไดโปรดทรงอนุญาตใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด.
ก็แหละครั้นอชปาลกุมารกลาวอยางนี้แลว กลาวตอไปวา ขอทาน
ทั้งสองจงดํารงอยูเปนสุขเถิด ชรา พยาธิและมรณะรุกรานขาพเจา ผูกําลังกลาว
สนทนากับทานทั้งสองอยูทีเดียว ดังนี้แลว ไหวกราบลาทานทั้งสอง พาบริวาร
มีโยชนหนึ่งเปนกําหนด ออกไปสูฝงแมน้ําคงคาทีเดียว. หัตถิปาลกุมารนั่งอยู
ในอากาศแสดงธรรม แมแกอชปาลกุมารนั้น แลวพูดวา สมาคมจักใหญยิ่ง
แลว นั่งลงพํานักอยูในที่นั้นตอไป. วันรุงขึ้นพราหมณปุโรหิตนั่งทามกลาง
บัลลังก พลางคิดวา บุตรทั้ง ๔ ของเราบวชแลว บัดนี้ เหลือแตเราผูเดียว
เปนเหมือนมนุษยตอไม แมเราก็จักบวช. เขาจึงปรึกษากับนางพราหมณี
กลาวคาถา ความวา
ดูกอนแมวาเสฏฐิ ตนไมจะไดนามโวหารวา
ตนไมได ก็เพราะมีกิ่งและใบ ชาวโลกเขาเรียกตนไม
ที่ไมมกี ิ่งและใบวา เปนตอไม ทุกวันนี้ เราเปนผูมีบุตร
ละทิ้งไปแลว ถึงเวลาที่เราจะบวชภิกษาจาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลภเต สมฺ ความวา อนุปาทินนกสังขาร ไดชื่อวาตนไม. พราหมณปุโรหิตเรียกนางพราหมณีวา วาเสฏฐี.
บทวา ภิกฺขาจริยาย ความวา พราหมณปุโรหิตกลาววา แมเราก็ถึงกาลที่
ควรจะบวช จักไดไปสูสํานักของบุตรทั้งสี่นั่นเทียว.
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ครั้นพราหมณปุโรหิตกลาวอยางนี้แลว จึงเรียกพราหมณหมื่นหกพัน
คน มาประชุมกัน. ลําดับนั้นพราหมณปุโรหิตจึงกลาวกะพราหมณเหลานั้นวา
พวกทานจักทําอยางไร ? พราหมณเหลานั้นยอนถามวา ทานอาจารยเลา
จักทําอยางไร ? พราหมณปุโรหิตตอบวา เราจักบวชในสํานักแหงบุตรของเรา
พราหมณเหลานั้นจึงกลาววา นรกเปนของรอนเฉพาะทานผูเดียวก็หามิได
แมเราทั้งหลายก็จักบวช. พราหมณปุโรหิตมอบทรัพยสมบัติ ๘๐ โกฏิ ใหแก
นางพราหมณีผูภรรยาแลว พาพราหมณบริษัทมีโยชนหนึ่งเปนกําหนด ไปสู
สํานักแหงบุตรทั้ง ๔ ทันที. หัตถิปาลกุมารยืนอยูในอากาศ แสดงธรรมแก
บริษัทแมนั้น. ในวันรุงขึ้น นางพราหมณีคิดวา บุตร ๔ คนของเราละทิ้ง
เศวตฉัตรไป ดวยคิดวา จักบวช แมพราหมณสามีของเราก็ทิ้งสมบัติ ๘๐
โกฏิ พรอมดวยตําแหนงปุโรหิต ไปสูสํานักบุตรทั้ง ๔ เหมือนกัน เราผูเดียว
เทานั้น จักทําอะไรได เราก็จักไปตามทางที่บุตรของเราไปแลวเหมือนกัน.
นางพราหมณี เมื่อจะนําเอาเรื่องที่ผานมาแลวเปนอุทาหรณ จึงกลาวอุทาน
คาถา ความวา
นกกระเรียนทัง้ หลาย บินไปในอากาศไดคลอง
แคลว ฉันใด เมื่อสิ้นฤดูฝนแลวหงสทั้งหลาย พึง
ทําลายใยที่แมลงมุมทําไวไปได ฉันนั้น บุตรและสามี
ของเราพากันไปหมด ไฉนเราจะไมปฏิบตั ิตามบุตร
และสามีของเราเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฆสฺมึ โกฺจาว ยถา ความวา
นกกระเรียนทั้งหลาย บินไปไดไมติดอยูในอากาศฉันใด. บทวา หิมจฺจเย
ความวา เมื่อฤดูฝนลวงไปแลว. บทวา กตานิ ชาลานิ ปทาเลยฺยุ หสา
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ความวา ไดยินวา ในอดีตกาล หงสทองเกาหมื่นหกพัน พากันเก็บขาวสาลีไว
ในกาญจนคูหา ใหพอกินจนสิ้นฤดูฝน ไมออกไปภายนอก เพราะกลัวฝน
อยูในถ้ําทองนั้นตลอด ๔ เดือนฤดูฝน ครั้งนั้น แมลงมุมจึงขึงขาย ดักไวที่
ประตูถ้ํา ของหงสเหลานั้น. ในหงสเหลานั้น ดรุณหงสสองตัว ตัดใยใหขาด
เปนสองตอน. ดรุณหงสเหลานั้น ตัดใยไดขาดเพราะเปนสัตวสมบูรณดวยกําลัง
แลว บินไปขางหนากอนทีเดียว หงสที่เหลือก็บินไปตามที่ดรุณหงสไปแลว.
นางพราหมณี เมื่อจะประกาศความนั้น จึงกลาวคาถาอยางนี้. ทานกลาวอธิบาย
ไวดังนี้ นกกระเรียนบินไปในอากาศไดไมขัดของฉันใด หงสทั้งหลายก็ฉันนั้น
เมื่อลวงเลยฤดูฝนแลว ดรุณหงสสองตัว ทําลายขายที่แมลงมุมทําไว แลวบินไป
ทีนั้นหงสอื่น ๆ ก็บินไปตามทางที่ดรุณหงสนั้นไป ก็บัดนี้บตุ รของเราตัดขาย
คือกามไปแลว เหมือนดรุณหงสตัดขายแมลงมุมไปฉะนั้น แมเราก็ควรจะไป
ตามทางที่บุตรเหลานั้นของเราไปแลว เพราะฉะนั้น นางพราหมณีเมื่อจะไปตาม
ความตั้งใจนี้ จึงกลาววา ลูกและผัวของเราพากันไปหมด ไฉนเราจะไมพึง
คลอยตามเลา ดังนี้.
นางพราหมณีตกลงใจวา เมื่อเรารูชัดอยางนี้ ไฉนจักไมออกบวช
เราจักบวชแนนอน ดังนี้แลว จึงเรียกนางพราหมณีทั้งหลายมาชี้แจง แลว
กลาววา ทานทั้งหลายจักทําอยางไร ? นางพราหมณีเหลานั้น ถามวา ขาแต
แมเจา ทานเลาจักทําอยางไร ? นางพราหมณีตอบวา เราจักบวช. นางพราหมณีพากันพูดวา ถึงพวกขาพเจาก็จักบวช นางพราหมณีจึงสละละโภคสมบัตินั้น พาบริษัทมีโยชนหนึ่งเปนกําหนดไปสูสํานักบุตรของตนทันที หัตถิปาลกุมาร นั่งบนอากาศแสดงธรรมแกบริษัทแมนั้น. วันรุงขึ้น พระราชา
ตรัสถามราชบุรุษวา ปุโรหิตไปไหน ? ราชบุรุษกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูสมมติเทพ ทานปุโรหิตและนางพราหมณี ละทิ้งสมบัติทั้งหมด พาบริวาร
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ของตนมีสองโยชนเปนกําหนด ไปสูสํานักแหงบุตรชายทั้ง ๔ แลว พระเจาขา.
พระราชาทรงพระดําริวา ทรัพยสมบัติที่ไมมีเจาของปกครองยอมตกเปนของเรา
แลวตรัสสั่งใหราชบุรุษ ไปขนเอาทรัพยสมบัติมาจากเรือนของปุโรหิตทั้งหมด.
ตอมาพระอัครมเหสีของทาวเธอตรัสถามราชบุรุษวา พระราชาทรงทําอะไรอยู
เมื่อราชบุรุษกราบทูลวา พระราชาตรัสสั่งใหขนทรัพยมาจากเรือนของปุโรหิต
จึงตรัสถามวา ปุโรหิตไปไหน ? ทรงสดับขาววา ปุโรหิตพรอมดวยภรรยา
ออกบวชเสียแลว จึงทรงดําริวา พระราชสวามีของเรานี้ชางหลงใหลดวย
โมหจริต ใหไปขนเอาทรัพยสมบัติที่เปนเหมือนคบเพลิง อันพราหมณปุโรหิต
นางพราหมณีและบุตร ๔ คน ของเขาละทิ้ง และเปนเหมือนกอนเขฬะที่เขา
บวนทิ้งแลว เอามาบรรจุไวในพระคลังหลวง เราจักใหทาวเธอทิ้งสมบัตินั้น
เสีย ดวยอุปมาขอเปรียบเทียบ ดังนีแ้ ลว รับสั่งใหคนไปขนเอาเนื้อสุนัขและ
โค มากองไวที่หนาพระลานหลวง จัดแจงทางใหตรงแลวรับสั่งใหขึงตาขาย
ลอมไวโดยรอบ แรงทั้งหลายเห็นเนื้อแตไกล จึงโผลงมาเพื่อจะกินเนื้อนั้น
แรงในจํานวนนั้น พวกทีม่ ีปญญารูวาเขาขึงตาขายดักไว คิดวา เรากินเนื้ออิ่ม
หนักกาย ไมอาจบินไปตรง ๆ ได จึงคายสํารอกเนื้อที่ตนกินแลวออกเสีย
โผบินขึ้นไปตรงได หาติดขายไม สวนพวกที่โงเขลาเบาปญญา พากันกินเนื้อ
ที่แรงเหลานั้น คายสํารอกทิ้งไว จนกายหนักไมอาจบินเหินไปตรง ๆ ได
ก็พากันติดอยูในขาย ราชบุรุษทั้งหลายจับแรงไดตัวหนึ่ง แลวนํามาถวาย
พระเทวี พระนางจึงนําแรงตัวนั้น ไปสูสํานักพระราชาทูลวา ขอเดชะพระมหาราชเจา ขอเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรกิริยาของแรงตัวหนึ่ง ที่หนา
พระลานหลวงเถิด แลวทรงเปดพระแกลทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา ขอเชิญ
ทอดพระเนตรแรงฝูงนี้เถิด พะยะคะ แลวตรัสคาถา ๒ คาถา ความวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 265

ฝูงแรงเหลานี้ ครั้นกินเนื้อแลวก็สํารอกออกเสีย
จึงบินไปได ฝายแรงเหลาใด กินเนื้อแลวไมสํารอก
เนื้อออก แรงเหลานัน้ ก็ตกอยูในเงื้อมมือของหมอมฉัน
ขาแตพระราชา พราหมณไดคลายกามทั้งหลายออก
ทิ้งแลว สวนพระองคนั้น กลับรับเอากามนัน้ ไวบริโภค
อีก บุรุษผูบริโภคสิ่งที่ผูอื่นคายออกแลว ไมพึงไดรับ
ความสรรเสริญเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภุตฺวา วมิตฺวา จ ความวา กินเนื้อแลว
ก็สํารอกออกเสีย. บทวา ปจฺจาวมิสสฺ สิ ความวา กลับรับเอามาบริโภค.
บทวา วนฺตาโท ความวา ผูใดเคี้ยวกินสิ่งที่ผูอื่นคายทิ้งแลว. บทวา น
ปสสิโย ความวา ผูนั้นเปนคนโง ตกอยูในอํานาจแหงตัณหา เปนผูอัน
บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ไมพึงสรรเสริญ.
พระราชาทรงสดับคําของพระเทวีแลว ไดเปนผูมีวิปฏิสาร ภพทั้ง
สามปรากฏประหนึ่งไฟลุกโพลงแลว ทาวเธอเกิดความสลดพระทัย รําพึงวา
ควรที่เราจะสละราชสมบัติบวชเสียวันนี้ทีเดียว เมื่อจะทรงชมเชยพระเทวี จึง
ตรัสพระคาถา ความวา
ดูกอนพระนางปญจาลีผูเจริญ บุรุษผูม ีกําลัง
ชวยฉุดบุรุษทุพพลภาพ ผูจมอยูในเปลือกตมขึ้นได
ฉันใด เธอก็ชวยพยุงฉันใหขึ้นจากกามไดดวยคาถา
อันเปนสุภาษิต ฉันนั้นแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺยสนฺน แปลวา จมลงแลว. ปาฐะวา
วิสนฺน ดังนี้ก็มี. บทวา อุทฺธเรยฺย ความวา บุรุษผูมีกําลังยึดบุรุษทุพพลภาพ
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ที่ผมหรือที่มือแลว พยุงยกขึ้นบก. บทวา อุทตารี ความวา เธอก็ไดพยุง
เราใหพนจากเปลือกตมคือกาม. ปาฐะวา อุทตาสิ ดังนี้ก็มี. ความก็อยาง
เดียวกันนี้. ปาฐะวา อุทฺธตาสิ บาง ความก็วายกขึ้นแลว. บทวา ปฺจาลี
ไดแก พระเทวีผูเปนพระราชธิดา ของพระเจาปญจาละ.
ครั้นพระเจาเอสุการีราชตรัสอยางนี้แลว ทรงมีพระราชประสงคจะ
บรรพชาทันที ในขณะนั้น จึงตรัสสั่งใหเรียกอํามาตยทั้งหลายมาเฝา ตรัสเลา
ใหฟงแลวตรัสถามวา ทานทั้งหลายจักทําอยางไร ? อํามาตยทั้งหลายก็กราบ
ทูลวา ขอเดชะ พระองคเลา พระเจาขา ? พระองคตรัสตอบวา เราจักบวชใน
สํานักของหัตถิปาลกุมาร อํามาตยเหลานั้นจึงกราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายก็จักบวช พระเจาขา. พระเจาเอสุการีราช ทรงละทิ้งราชสมบัติในพระนครพาราณสี อันมีอาณาเขตถึง ๑๒ โยชน ทรงประกาศวา
ผูใดมีความตองการราชสมบัติ จงใหยกเศวตฉัตรขึ้นครองราชยเถิด แลวทรง
แวดลอมดวยหมูอํามาตยราชบริพาร พาบริษัทมีประมาณ ๓ โยชนเปนกําหนด
เสด็จไปยังสํานักของหัตถิปาลกุมารเหมือนกัน หัตถิปาลกุมารนั่งอยูบนอากาศ
แสดงธรรมแกบริษัทแมนั้น พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความเปน
บรรพชิตของพระราชา จึงตรัสพระคาถา ความวา
พระเจาเอสุการีมหาราช ผูเ ปนอธิบดีในทิศ ทรง
ภาษิตคาถานี้แลว ทรงสละราชสมบัติออกบรรพชา
อุปมาดังนาคหัตถีปตัวประเสริฐ สลัดตัดเครื่องผูกไปได
ฉะนั้น.
ในวันรุง ขึ้น ประชาชนที่เหลืออยูในพระนคร ประชุมกันแลวพากัน
ไปยังประตูพระราชวัง ใหกราบทูลพระราชเทวีแลว พากันเขาไปในพระราช
นิเวศน ถวายบังคมพระราชเทวีแลว ยืนอยู ณ ทีส่ มควรสวนขางหนึ่ง กลาว
คาถา ความวา
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ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐที่สุดกวานรชน
ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว
ขอพระนางจงโปรดเปนพระราชา แหงขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายเถิด พระนางเจาอันขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
คุมครองแลว โปรดทรงอนุศาสน เสวยราชสมบัติ
เหมือนเชนพระราชาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุสาส ความวา พระนางเจาเปนผู
ที่ขาพระพุทธเจาทั้งหลายถวายอารักขาแลว โปรดเสวยราชสมบัติโดยทศพิธ
ราชธรรม.
พระราชเทวีทรงสดับถอยคําของมหาชนแลว ไดตรัสพระคาถาที่เหลือ
ทั้งหลาย ความวา
ก็พระราชาผูกลาหาญประเสริฐที่สุดกวานรชน
ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว แม
เราก็จกั ละกามทั้งหลายอันนารื่นรมยใจ เที่ยวไปใน
โลกแตผูเดียว.
ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐสุดกวานรชน
ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว
แมเราก็จักละกามทั้งหลาย อันตั้งอยูเปนถองแถวแลว
เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว.
กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชั้นแหงวัย
ยอมละลําดับไป แมเราก็จักละกามทั้งหลายอันนา
รื่นรมยใจ เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว.
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กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชั้นแหงวัย
ยอมละลําดับไป แมเราก็จักละกามทั้งหลายอันตั้งอยู
เปนถองแถว เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว.
กาลยอมลวงไป ราตรียอมผานไป ชั้นแหงวัย
ยอมละลําดับไป แมเราก็จักเปนผูเยือกเย็น กาวลวง
ความของทั้งปวง เที่ยวไปในโลกแตผูเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกา ความวา เราจักหลีกออกจาก
กิเลสสัมภาระ คือ บุตรธิดา เปนผู ๆ เดียวเที่ยวไปในโลก. บทวา กามานิ
ไดแก กามคุณทั้งหลาย มีรูปเปนตน. บทวา ยโถธิกานิ ความวา กามคุณ
ทั้งหลายตั้งอยูโดยถองแถวใด ๆ เราจักละเสียซึ่งกามคุณทั้งหลายอันตั้งอยูโดย
ถองแถวนั้น ๆ อยางนั้น คือเราจักไมแตะตองอะไรอีก. บทวา อจฺเจนฺติ
กาลา ความวา กาลทั้งหลายมีเวลาเชาเปนตน ยอมลวงไป ๆ. บทวา
ตรยนฺติ ความวา ราตรียอมผานไป คือมิไดผานไปเปลา ยอมยังอายุสังขาร
ใหสิ้นเปลืองไป เคี้ยวกินอายุสังขารไป. บทวา วโยคุณา ความวา
วัยทั้งสามมีปฐมวัยเปนตนก็ดี สวนแหงหมวดสิบ มีมันททสกะเปนตนก็ดี
(ยอมละลําดับไป). บทวา อนุปุพฺพ ชหนฺติ ความวา หาถึงโกฏฐาสคือ
สวนที่สูง ๆ ขึ้นไปไม ยอมดับไปเสียในระหวางนั้น ๆ นั่นเอง.
บทวา สีติภูตา ความวา แมเราก็จักละกิเลสทั้งหลาย อันกระทํา
ความรอน คือมีความรอนเปนสภาพ เปนผูเยือกเย็น. บทวา สพฺพมติจฺจ
สงฺค ความวา เราจักกาวลวงกิเลสเปนเครื่องของทุกอยาง มีกิเลสเปนเครื่อง
ของคือราคะเปนตน แลวเปนผูเดียวเที่ยวไป ไดแกจักไปสูสํานักแหงหัตถิปาลกุมารแลวบวช.
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พระนางเทวี ทรงแสดงธรรมแกมหาชน ดวยคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แลว มีรบั สั่งใหเรียกภรรยาของอํามาตยทั้งหลายมาเฝา แลวตรัส
วา พวกเธอจักทําอยางไร ? เหลาภรรยาของอํามาตยทั้งหลายกราบทูลถามวา
ขาแตพระแมเจา พระองคเลาจักทรงทําอยางไร ? พระนางตรัสตอบวา เรา
จักบวช. ภรรยาของหมูอํามาตยก็กราบทูลวา แมพวกกระหมอมฉันก็จักบวช.
พระนางเทวีมีพระเสาวนีย วาดีแลวละ แมคุณทั้งหลาย ดังนี้แลว มีรับสั่งใหเจา
พนักงานเปดประตูพระคลังทองเปนตนในพระราชนิเวศน รับสั่งใหจารึก
พระสุพรรณบัฏวา ขุมทรัพยใหญ ฝงไวแลวในที่โนนบาง ในที่นี้บาง แลว
ดํารัสวา ใครมีความตองการ ก็จงขนเอาทรัพยที่เราพระราชทานแลวนี้ไปเถิด
แลวใหผูกสุพรรณบัฏ แขวนไวที่เสาตนใหญ ใหพนักงานเภรีตีกลองปาวประกาศไปทั่วพระนคร แลวทรงสละมหาสมบัติ เสด็จออกจากพระนคร.
ขณะนั้น ทวยนาครก็เดือนรอนโกลาหลวา พระราชาและนางเทวี
ทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวชแลว พวกเราจักทําอะไรในพระนครนี้.
แตนั้น ประชาชนทั้งหลายตางก็ละทิ้งเคหสถาน ทั้งที่ยังมีสมบัติเต็มบริบูรณ
จูงลูกหลานออกไป (โดยเสด็จพระราชเทวี). เรือนโรง รานตลาดก็มีสิ่งของ
วางอยูเกลื่อนกลาด โดยนิยามที่วางแบแผไว จะมีผูใดผูหนึ่งซึ่งจะเหลียวกลับ
มาแลดูก็มิไดมี. พระนครทั้งสิ้นวางเปลาปราศจากผูคน. ฝายพระนางเทวี
ทรงพาบริวารมีประมาณ ๓ โยชนเปนกําหนด เสด็จไปในสํานักของหัตถิปาล
กุมารนั่นแหละ. หัตถิปาลกุนารนั่งบนอากาศแสดงธรรม แมแกบริษัทนั้น
แลวพาบริษัทมีประมาณ ๑๒ โยชนนั้น บายหนาไปสูหิมวันตประเทศ
ทวยนาครชาวกาสิกรัฐ ก็ระบือกันกระฉอนไปวา ไดยินวา หัตถิปาลกุมาร
รวบรวมบริษัทไดถึง ๑๒ โยชน กระทําพระนครพาราณสีใหวางเปลา พา
มหาชนไปสูหิมวันตประเทศ ดวยคิดวาจักบวช พวกเราจะอยูไปไยในเมืองนี้.
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ในเวลาตอมาบริษัทก็ไดเพิ่มประมาณถึง ๓๐ โยชน. หัตถิปาลกุมารก็ไปยังปา
หิมพานต พรอมดวยบริษัทนั้น. ทาวสักกเทวราชทรงรําพึงดู รูพฤติเหตุนั้น
แลวทรงดําริวา หัตถิปาลกุมารออกสูมหาภิเนษกรมณแลว จักเปนสมาคม
ใหญยิ่ง ควรที่บริษัททั้งหลายจักไดที่อยู จึงทรงบังคับวิสสุกรรมเทพบุตรวา
ไปเถิดวิสสุกรรมเทพบุตร เธอจงเนรมิตอาศรม ยาว ๓๖ โยชน กวาง ๑๕
โยชน แลวจัดแจงบริขารของบรรพชิตไวใหเสร็จบริบูรณ. วิสสุกรรมเทพบุตร
รับเทวบัญชาแลว ไปเนรมิตอาศรมบทขนาดยาวกวาง ตามเทวบัญชา ไวใน
ภูมิภาคอันรื่นรมยใกลฝงแมน้ําคงคา แตงตั้งอาสนะ มีอาสนะที่ลาดดวยทอนไม
และใบไมเปนตนไว แลวเนรมิตบรรพชิตบริขาร ทั้งหมดไวในบรรณศาลา
และที่ประตูบรรณศาลาแตละแหง ก็เนรมิตที่จงกรมไว แหงละหนึ่งที่ มีที่
พักกลางคืนและที่พักกลางวันคั่นเปนระยะ และมีกระดานที่พิงพัก ฉาบดวย
ปูนขาวสะอาด ในสถานที่ทุกแหง มีพุมดอกไม ดาดาษไปดวยสุรภี และโกสุม
ในแนวสวนหยอมนานาพรรณ ในทีส่ ุดแหงที่จงกรมแตละแหง เนรมิตบอน้ํา
ไวบอหนึ่ง ๆ เต็มเปยมไปดวยน้ํา ในที่ใกลบอน้ํานั้น เนรมิตตนไมมีผลไว
ตนหนึ่ง ๆ ตนไมแตละตนก็เผล็ดผลตกทั่วถึงกัน. ทั้งหมดนี้ ไดสําเร็จขึ้นดวย
เทวานุภาพ. วิสสุกรรมเทพบุตร ครัน้ เนรมิตอาศรมสถาน จัดตั้งบรรพชิตบริขารไวในบรรณศาลาเสร็จแลว จึงเอาชาดแลหรดาลจารึกอักษรไวที่ฝาวา
ใคร ๆ มีความประสงคจะบวช จงถือเอาบริขารเหลานี้เถิด แลวขับไลหมู
มฤคและปกษีที่มีเสียงนาหวาดกลัว ทั้งหมูอมนุษยที่มีรูปชั่วรายใหหลีกไป
หางไกล ดวยอานุภาพของตน แลวกลับไปยังทิพยวิมานสถานที่อยูของตนทันที.
หัตถิปาลกุมาร เขาไปสูอาศรมที่ทาวสักกะประทาน โดยทางจรไป
เฉพาะตนผูเดียวกอน เห็นอักษรที่จารึกไวแลวดําริวา ทาวสักกเทวราชคงจัก
ทรงทราบความที่เราออกสูมหาภิเนษกรมณ ดังนี้แลว จึงเปดประตูเขาไปยัง
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บรรณศาลา บรรพชาเปนฤาษีแลวออกสูที่จงกรม เดินจงกรมไปมาอยูสอง
สามวาระแลว ยังหมูชนที่เหลือใหบรรพชา ตรวจตราดูอาศรมทั่วไป ให
บรรณศาลาแกสตรีแมลูกออนอยูในทามกลาง. ถัดจากนั้นมาใหแกสตรีชรา
ถัดออกมาใหแกสตรีที่มีวัยปานกลาง สวนชั้นนอกสุด ใหบุรุษทั้งหลายอยู
รายรอบ. ครัง้ นั้นมีพระราชาองคหนึ่งทรงทราบวา ในพระนครพาราณสีไมมี
พระราชาประทับอยู จึงเสด็จมาตรวจดูพระนคร อันประดับประดาตกแตงไว
ดีแลว เสด็จขึ้นสูพระราชนิเวศน ทอดพระเนตรเห็นกองรัตนะในที่นั้น ๆ
ทรงดําริวา จําเดิมแตเวลาที่พระเจากรุงพาราณสี ทรงสละพระนครเห็นปานนี้
ออกทรงผนวช ชะรอยบรรพชาเพศนี้ จักเปนของมีคุณคาโอฬารยิ่ง แลวตรัส
ถามหนทางกะพวกนักเลงสุรา เสด็จไปยังสํานักของหัตถิปาลดาบส. หัตถิปาล
ดาบสทราบวา พระราชาพระองคนั้นเสด็จมาถึงแนวปา จึงเดินสวนทางไป
รับเสด็จ นั่งในอากาศแสดงธรรมแกบริษัท แลวนําไปสูอาศรมบท ใหบริษัท
ทั้งหมดบรรพชา. พระราชาแมเหลาอื่นทรงออกบรรพชา โดยอุบายนี้ถึง ๖
พระองค. รวมพระราชาสละโภคัยมไหศวริยสมบัติ ออกบรรพชาเปน ๗
พระองค. อาศรมมีปริมณฑล ๓๖ โยชน เต็มบริบูรณหาที่วางมิได. ดาบส
องคใดตรึกวิตกอยางใดอยางหนึ่งมีกามวิตกเปนตน หัตถิปาลดาบสผูมหาบุรุษ
ก็แสดงธรรมแกดาบสนั้น บอกใหเจริญพรหมวิหารภาวนาบาง กสิณภาวนา
บาง. ดาบสเหลานั้นยังฌานและอภิญญาใหเกิดแลวโดยมาก ในสามสวนไป
บังเกิดในพรหมโลกสองสวน. แบงสวนที่ ๓ ออกเปน ๓ ประเภท สวนหนึ่ง
บังเกิดในพรหมโลก สวนหนึ่ง บังเกิดในฉกามาพจรสวรรค สวนหนึ่งทําการ
บํารุงบําเรอแกฤาษีทั้งหลาย แลวบังเกิดในกุลสมบัติ ๓ (คือ กษัตริย พราหมณ
และคฤหบดี) ในมนุษยโลก. คําสั่งสอนของหัตถิปาลดาบส ทําใหมหาชน
ปราศจากทุคติคือนรก กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน ปตติวิสัย และอสุรกาย
ดวยประการฉะนี้.
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สมาคมของกุททาลบัณฑิต สมาคมของมุคคผักกมหาบุรุษ สมาคม
ของจุลลสุตตโสมมหาบุรุษ สมาคมของอโยฆรบัณฑิต และสมาคมของ
หัตถิปาลดาบส ไดเปนเชนเดียวกับทานที่ออกบรรพชาในภายหลังเขาทั้งหมด
ในลังกาทวีปนี้ คือ พระปฐวีจาลกธัมมคุตตเถระ พระผุสสเทวเถระผูอยูใน
กตกัณฑการวิหาร พระมหาสังฆรักขิตเถระผูอยูในภัคคิรีวิหาร พระมหาสิวเถระ
ผูอยูในคามันตปพภารวิหาร พระมหานาคเถระผูอยูในกาฬวัลลิมหามณฑป
วิหาร. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
บุคคลพึงขวนขวายในกรรมที่ดี พึงหามจิตเสีย
จากความชั่ว เพราะเมื่อทําความดีชา ใจยอมยินดีใน
ความชัว่ คนเราจึงควรกระทําความดี โดยเร็วพลัน
ทีเดียว.
พระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมในปางกอน ตถาคตก็ออกสูมหาภิเนษกรมณอยางนี้
เหมือนกัน แลวทรงประชุมชาดกวา พระเจาเอสุการีในครั้งนั้น ไดมาเปน
พระเจาสุทโธทนมหาราชในบัดนี้ พระเทวีไดมาเปนพระนางมหามายา ปุโรหิต
ไดมาเปนพระกัสสป นางพราหมณีไดมาเปนนางภัททกาปลานี อชปาลกุมาร
ไดมาเปนพระอนุรุทธะ โคปาลกุมารไดมาเปนพระโมคคัลลานะ อัสสปาลกุมาร
ไดมาเปนพระสารีบุตร บริษัทที่เหลือไดมาเปนพุทธบริษัท สวนหัตถิปาลกุมาร ไดแกเราผูตถาคตนั่นเอง ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาหัตถิปาลชาดก
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๑๔. อโยฆรชาดก
วาดวยอํานาจของมัจจุราช
[๒๒๖๑] (อโยฆรกุมารตรัสวา) สัตวถือปฏิสนธิ
กลางคืนก็ตาม กลางวันก็ตาม ยอมอยูในครรภมารดา
กอน สัตวนั้นยอมเกิดเพราะกําลังลม ยอมไปสูความ
เปนกลละเปนตน ยอมไมยอนกลับมาสูความเปนกลละ
เปนตนอีก.
[๒๒๖๒] นรชนทั้งหลาย จะยกพลโยธายุทธนาการกับชรา พยาธิ มรณะไมไดเลยเปนอันขาด
เพราะวาชีวิตของสัตวทั้งมวลนี้ ถูกความเกิดและความ
แกเขาไปประทุษรายเบียดเบียน เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๖๓] พระราชาผูเปนอธิบดีในรัฐทัง้ หลาย
ยอมจะขมขี่ราชศัตรู ผูม ีเสนาอันประกอบดวยองค ๔
ลวนมีรูปรางนาสะพรึงกลัว เอาชัยชนะได แตไม
สามารถจะชนะเสนาแหงมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๖๔] พระราชาบางพวก แวดลอมดวยพลมา พลรถ และพลเดินเทา ยอมพนจากเงื้อมมือของ
ขาศึกได แตก็ไมอาจจะพนจากสํานักของมัจจุราชได

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 274

เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๖๕] พระราชาทั้งหลายผูกลาหาญ ยอม
หักคายทําลายพระนคร แหงราชศัตรูใหยอ ยยับได
และกําจัดมหาชนไดดวยพลชาง พลมา พลรถ และ
พลเดินเทา แตไมสามารถจะหักรานเสนาแหงมัจจุราช
ได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช
ประพฤติธรรม.
[๒๒๖๖] คชสารทั้งหลายที่ตกมัน มีมนั เหลว
แตกออกจากกระพอง ยอมย่ํายีนครทั้งหลายและเขนฆาประชาชนได แตไมสามารถจะย่ํายีเสนาแหงมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช
ประพฤติธรรม.
[๒๒๖๗] นายขมังธนูทั้งหลาย แมมมี อื อันได
ฝกฝนมาดีแลว เปนผูมีปญญา สามารถยิง่ ขึ้นใหถูก
ไดในที่ไกล ยิงไดแมนยําไมผิดพลาด ก็ไมสามารถ
จะยิ่งตอตานมฤตยูได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๖๘] สระทั้งหลาย และมหาปฐพี กับทั้ง
ภูเขาราวไพร ยอมเสื่อมสิ้นไป สังขารทั้งปวงนั้น จะ
ตั้งอยูนานสักเทาไร ก็ยอ มเสื่อมสิ้นไป เพราะสังขาร
ทั้งปวงนั้น ครั้นถึงกาลกําหนดแลว ยอมจะแตกทําลาย
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ไป เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช
ประพฤติธรรม.
[๒๒๖๙] แทจริงชีวิตของสัตวทั้งมวล ทั้งที่เปน
สตรีและบุรุษในโลกนี้ เปนของหวั่นไหวเหมือนแผน
ผาของนักเลงสุรา และตนไมเกิดใกลฝง เปนของ
หวั่นไหว ไมยั่งยืนฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๐] ผลไมที่สุกแลว ยอมหลนลวง ฉันใด
สัตวทั้งหลาย ทั้งหนุมแก ทั้งปานกลาง ทั้งหญิงทั้ง
ชาย ยอมเปนผูมีสรีระทําลายหลนไป ฉันนั้น เพราะ
เหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติ
ธรรม.
[๒๒๗๑] พระจันทรอันเปนดาราแหงดวงดาว
เปนฉันใด วัยนี้หาเปนฉันนั้นไม เพราะสวนใดลวง
ไปแลว สวนนั้นเปนอันลวงไปแลวในบัดนี้ อนึ่ง
ความยินดีในกามคุณของคนแกชราแลวยอมไมมี ความ
สุขจะมีมาแตไหน เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๒] ยักษก็ดี ปศาจก็ดี หรือเปรตก็ดี
โกรธเคืองแลวยอมเขาสิงมนุษยได แตไมสามารถจะ
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เขาสิงมัจจุราชไดเลย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๓] มนุษยทั้งหลายยอมกระทําการบวงสรวงยักษ ปศาจ หรือเปรตทั้งหลายผูโกรธเคือง
แลวได แตไมสามารถจะบวงสรวงมัจจุราชไดเลย
เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๔] พระราชาทั้งหลายทรงทราบโทษผิด
แลว ยอมลงอาชญาผูกระทําความผิด ผูประทุษราย
ตอราชสมบัติ และผูเ บียดเบียนประชาชน ตามสมควร
แตไมสามารถลงอาชญามัจจุราชไดเลย เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๕] ชนทั้งหลายผูกระทําความผิด ฐาน
ประทุษรายตอพระราชาก็ดี ผูป ระทุษรายตอราชสมบัติ
ก็ดี ผูเบียดเบียนประชาชนก็ดี ยอมจะขอพระราชทาน
อภัยโทษได แตหาทํามัจจุราชใหผอนปรนกรุณาปรานี
ไดไม เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะ
บวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๖] มัจจุราชมิไดมีความเกรงใจเลยวา ผูนี้
เปนกษัตริย ผูนี้เปนพราหมณ ผูนี้มั่งคั่ง ผูนี้มีกําลัง
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ผูนี้มีเดชานุภาพ ยอมย่ํายีทั่วไปหมด เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจา จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๗] ราชสีหก็ดี เสือโครงก็ดี เสือเหลือง
ก็ดี ยอมขมขี่เคี้ยวกินสัตวที่ดิ้นรนอยูได แตไมสามารถ
จะเคี้ยวกินมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๘] นักเลนกลทั้งหลาย เมื่อทํามายากล ณ
ทามกลางสนาม ยอมลวงนัยนตาประชาชนในที่นั้น ๆ
ใหหลงเชื่อได แตไมสามารถจะลวงมัจจุราชใหหลงเชื่อไดเลย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา จึงคิดวา
จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๗๙] อสรพิษ ที่มีพิษราย โกรธขึ้นมาแลว
ยอมขบกัดมนุษยใหถึงตายได แตไมสามารถจะขบกัด
มัจจุราชใหตายได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๘๐] อสรพิษโกรธขึ้นแลวขบกัดผูใด หมอ
ทั้งหลาย ยอมถอนพิษรายนั้นได แตจะถอนพิษของ
ผูถูกมัจจุราชประทุษรายหาไดไม เพราะเหตุนั้น ขา
พระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๘๑] แพทยผูมีชื่อเสียงเหลานี้คือ แพทยธรรมมนตรี แพทยเวตตรุณะ แพทยโภชะอาจจะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 278

กําจัดพิษพระยานาคได แตแพทยเหลานั้นตองทํากาล
กิริยานอนตาย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา
จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๘๒] วิชาธรทั้งหลาย เมื่อรายอาคมชื่อ
โฆรมนต ยอมหายตัวไปไดดวยโอสถทั้งหลาย แตจะ
หายตัวไมใหมัจจุราชเห็นไมไดเลย เพราะเหตุนั้น ขา
พระพุทธเจา จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
[๒๒๘๓] ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําสุขมาให นี้เปน
อานิสงส ในธรรมทีป่ ระพฤติดีแลว ผูมีปกติประพฤติ
ธรรม ยอมไมไปสูทุคติ.
[๒๒๘๔] สภาพทั้งสองคือ ธรรม และอธรรม
มีวิบากไมเสมอกัน อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรม
ยอมยังสัตวใหถึงสุคติ.
จบอโยฆรชาดกที่ ๑๔
จบวีสตินิบาตชาดก
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อรรถกถาอโยฆรชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
การออกมหาภิเนษกรมณนั่นเอง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ยเมกรตฺตึ ปม ดังนี้.
แทจริงแมในครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา ใชแตในชาตินี้
เทานั้นก็หามิได แมในชาติกอน ตถาคตก็เคยออกมหาภิเนษกรมณเหมือนกัน
แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังนี้
เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสี พระอัครมเหสีของทาวเธอทรงพระครรภ ไดรับการบริหารพระครรภเปนอยางดี
จนพระครรภแกแลว ประสูติพระราชโอรส ในระหวางเวลาปจจุสมัยใกลรุง
ในภพกอนมีสตรีผูหนึ่งรวมสามีเดียวกันกับพระนางเทวีนั้น ตัง้ ความปรารถนา
ไววา ขอใหเราไดกินลูกของทานที่คลอดแลว ๆ. ไดยินวา สตรีผูนั้น ตนเอง
เปนหญิงหมัน ทําความปรารถนาเชนนั้น เพราะความโกรธสตรีที่มีบุตร
แลวไดมาบังเกิดในกําเนิดนางยักษิณี สตรีที่มีบุตรนั้นไดมาเปนพระอัครมเหสี
ของพระเจาพรหมทัต จนคลอดพระโอรสองคนี้ คราวนั้น นางยักษิณีไดโอกาส
จึงแปลงกายมา เมื่อพระเทวีทอดพระเนตรดูอยูนั้นแล ตรงเขาจับทารกนั้น
แลวหนีไป. พระนางเทวีทรงรองขึ้นดวยเสียงอันดังวา นางยักษิณีจับโอรส
ของเราหนีไปแลว. ฝายนางยักษิณี ก็กัดกินทารกทําเสียงมุรุ มุรุ เหมือนกิน
เงาบัว แสดงทายกมือชี้หนาคุกคามพระเทวี แลวก็หลีกหนีไป พระราชาทรง
สดับพระเสาวนียของพระเทวีแลวทรงดําริวา ไฉนนางยักษิณีจึงบังอาจการทํา
ไดแตทรงนิ่งเฉยเสีย. ในกาลที่พระเทวีทรงประสูติพระโอรสอีก ทาวเธอไดทรง
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จัดการอารักขามั่นคง. พระเทวีก็ประสูติพระโอรสอีกเปนคํารบสอง. นางยักษิณี
ก็มาเคี้ยวกินพระกุมารนั้นแลวหนีไปอีก. ในวาระที่สาม พระมหาสัตวเจาทรง
ถือปฏิสนธิในพระครรภของพระเทวี พระราชาทรงมีพระโองการใหมหาชนมา
ประชุมกัน ตรัสถามวา ยักษิณีตนหนึ่งมากินโอรสที่ประสูติจากพระเทวีของเรา
ทุกคราว ควรจะจัดการสถานใด ? ครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งกราบทูลวา ขอเดชะ
ธรรมดานางยักษิณี ยอมกลัวใบตาล ควรที่จะผูกใบตาลไวที่พระหัตถและ
พระบาททั้งสองของพระเทวี อีกคนหนึ่งทูลวา ขอเดชะ ธรรมดานางยักษิณี
ยอมกลัวเรือนเหล็ก ควรทําเรือนเหล็กไว พะยะคะ. พระราชาตรัสสั่งวาดีละ แลว
ตรัสสั่งใหชางเหล็กทั้งหลายในแวนแควนของพระองค มาประชุมกัน ทรงบัญชา
วา ทานทั้งหลายจงชวยกันทําเรือนเหล็กใหเรา แลวโปรดใหราชบุรุษผูดูแล
คอยกํากับการ. ชางเหล็กทั้งหลายจึงกอสรางพระตําหนักขึ้น ณ ภูมิภาคอัน
รื่นรมยภายในพระนครนั่นเอง. สัมภาระแหงพระตําหนักทุกอยาง ตั้งแตเสา
เปนตน ลวนแลวไปดวยเหล็กทั้งนั้น ตําหนักรูปทรงจตุรมุขหลังใหญลวนแลว
ไปดวยเหล็ก สําเร็จลงโดยเวลาเกาเดือน. พระตําหนักนั้นงามรุงเรืองเทาเทียม
กับแสงประทีปอันโพลงอยูเปนนิตย พระราชาทรงทราบวา พระราชเทวีทรง
พระครรภแกแลว จึงตรัสสั่งใหประดับตกแตงพระตําหนักเหล็ก พาพระนางเทวี
ไปประทับยังตําหนักนั้น พระนางเทวีก็ประสูติพระราชโอรส สมบูรณดว ย
ธัญบุญลักษณะ ณ พระตําหนักเหล็กนั้น. พระราชากับพระอัครมเหสี
ทรงพระราชทานนามพระราชโอรสวา " อโยฆรกุมาร " พระราชาทรงมอบ
พระกุมารแกพระพี่เลี้ยงนางนมแลว ทรงจัดแจงอารักขาใหญยิ่ง พาพระราชเทวีกระทําประทักษิณเสด็จเลียบพระนคร แลวเสด็จสูพื้นอลังกตปราสาท. ฝาย
นางยักษิณี ถึงเวรตักน้ํา นําน้ําไปถวายทาวเวสวัณ ถึงความสิ้นชีวิตแลว.
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พระมหาสัตวเจาทรงเจริญเติบโตในพระตําหนักเหล็กนั่นเอง จนรู
เดียงสา ทรงศึกษาศิลปวิทยาทุกอยางในที่นั้นแหละ. พระราชาตรัสถานหมู
อํามาตยวา โอรสของเรามีพระชันษาไดเทาไร ทรงสดับวา พระโอรสมีพระชันษา ๑๖ แกลวกลา สมบูรณดวยพลานามัย สามารถตอสูกับยักษไดแมตั้งพัน
จึงมีพระราชโองการวา เราจักมอบราชสมบัติแกโอรสของเรา ทานทั้งหลาย
จงใหจัดการตกแตงทั่วทั้งพระนคร แลวเชิญพระโอรสออกจากตําหนักเหล็ก
นํามายังพระราชฐาน อํามาตยทั้งหลายรับพระราชโองการวา ดีละ พระเจาขา
แลวใหพนักงานตบแตงพระนครพาราณสี อันมีปริมณฑลได ๑๒ โยชน
เสร็จแลวนํามงคลหัตถี อันเพริศแพรวไปดวยสรรพาลังการ ไปยังพระตําหนัก
เหล็กนั้น ประดับตกแตงพระราชกุมารแลว ทูลเชิญใหประทับเหนือมงคลหัตถี
แลวทูลวา ขอเดชะพระกุมารผูประเสริฐ ขอเชิญพระองคทรงทําประทักษิณเลียบ
พระนครอันอลงกต ซึ่งเปนมรดกแหงราชตระกูล แลวเสด็จไปถวายบังคม
พระเจากาสิกราชผูพระราชบิดา พระองคจักไดเศวตฉัตรในวันนี้แหละ พะยะคะ
เมื่อพระมหาสัตวทําการประทักษิณพระนครอยู ทอดพระเนตรเห็นพระราชอุทยาน แนวปา สระโบกขรณี พื้นภูมิภาคและปราสาทราชวังอันนารื่นรมย
ยินดีเปนตนแลว ทรงจินตนาการวา พระราชบิดาของเรา ใหเราอยูในเรือนจํา
ตลอดกาลเพียงนี้ ไมใหเราไดเห็นพระนครอันตกแตงงดงามเห็นปานนี้เลย
โทษผิดของเรามีอยางไรหนอ ดังนี้แลว จึงตรัสถามพวกอํามาตย อํามาตย
ทั้งหลายกราบทูลวา ขอเดชะ พระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ โทษผิด
ของพระองคไมมีเลย พะยะคะ แตนางยักษิณีตนหนึ่งมาเคี้ยวกินพระเชษฐาธิราช
ของพระองคถึงสองพระองค เพราะเหตุนั้น พระราชบิดาของพระองค จึง
โปรดใหพระองคอยูในตําหนักเหล็ก พระองครอดพระชนมชีพมาได เพราะ
พระตําหนักเหล็กแท ๆ พะยะคะ อโยฆรราชกุมาร ทรงสดับคําของอํามาตย
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กราบทูล แลวทรงพระดําริวา เราอยูในครรภของพระมารดา ๑๐ เดือน
เหมือนอยูในโลหกุมภีนรก และคูถนรก นับแตคลอดออกจากพระครรภพระมารดาแลว ตองอยูในที่คุมขังถึง ๑๖ ป ไมไดโอกาสที่จะไดดูโลกภายนอกเลย
เปนเหมือนตกอยูในอุสสุทนรกฉะนั้น แมเราจะพนจากเงื้อมมือของนางยักษิณี
มาได ใชวา จะไมแกไมตายก็หามิได ประโยชนอะไรดวยราชสมบัติแกเรา
นับแตวาระที่ไดดํารงอยูในราชสมบัติแลว จะออกบรรพชาไดยาก เราจักให
พระราชบิดาทรงอนุญาตารบรรพชาแกเรา แลวเขาไปสูปาหิมพานต บวชเสีย
วันนี้ทีเดียว ครั้นพระราชกุมารทรงกระทําประทักษิณพระนครแลว เสด็จเขาไป
สูราชตระกูล ถวายบังคมพระราชบิดาแลวประทับยืนอยู พระเจาพรหมทัต
ทอดพระเนตรสรีรโสภาแหงพระโอรสแลว ทรงเสนหารักใครเปนกําลังจึงทรง
ชําเลืองดูหมูอํามาตย อํามาตยทั้งหลายทูลวา ขอเดชะ จะโปรดใหพวกขา
พระพุทธเจา จัดแจงอยางไรตอไป. ทาวเธอจึงตรัสสั่งวา ทานทั้งหลายจงเชิญ
โอรสของเราใหประทับเหนือกองรัตนะ แลวสระสรงดวยน้ําสังขสามอยาง
แลวสอดสวมกาญจนมาลา และยกเศวตฉัตรขึ้น พระมหาสัตวเจาจึงถวาย
บังคมพระราชบิดาทูลคัดคานวา ขาพระพุทธเจาไมมีความตองการดวยราชสมบัติ ขาพระพุทธเจาจักบวช ขอพระองคไดโปรดทรงอนุญาตใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด. พระเจาพรหมทัตจึงตรัสวา ลูกรัก เจาบอกคืนราชสมบัติ
แลวจักบวช เพราะเหตุอะไร ? พระมหาสัตวเจาทูลตอบวา ขอเดชะพระราช
บิดาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ขาพระพุทธเจาอยูในพระครรภพระมารดา
๑๐ เดือน เหมือนอยูในคูถนรก ประสูติจากพระครรภแลว ตองอยูในที่คุมขัง
ถึง ๑๖ ป ไมไดโอกาสที่จะเห็นโลกภายนอกได เพราะภัยอันเกิดแตนางยักษิณี
ไดเปนเหมือนตกอยูโนอุสสุทนรก ถึงพนจากเงื้อมมือนางยักษิณีแลว ใชวาขา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 283

พระพุทธเจาจะเปนคนไมแกไมตายก็หามิได ขึ้นชื่อวา มฤตยุราชนี้ ใคร ๆ
ไมอาจชนะ ไมอาจจะลวงได ขาพระพุทธเจาเปนผูเอือมระอาในภพ ขาพระพุทธเจาจักบวชประพฤติธรรมไปจนกวา ชรา พยาธิ และมรณะ จะไมมาถึง
ขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาไมปรารถนาราชสมบัติ ขอเดชะพระราชบิดา
ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ โปรดทรงอนุญาตใหขาพระองคบวชเถิด ดังนีแ้ ลว
เมื่อจะทรงแสดงธรรมถวายพระราชบิดา จึงตรัส (พระคาถา) ความวา
สัตวถือปฏิสนธิ กลางคืนก็ตาม กลางวันก็ตาม
ยอมอยูในครรภมารดากอน สัตวนั้นยอมเกิดเพราะ
กําลังลม ยอมไปสูความเปนกลละเปนตน ยอมไมยอน
กลับมาสูความเปนกลละเปนตนอีก.
นรชนทั้งหลาย จะยกพลโยธายุทธนาการกับชรา
พยาธิ มรณะไมไดเลยเปนอันขาด เพราะวาชีวิตของ
สัตวทั้งมวลนี้ ถูกความเกิดและความแกเขาไปประทุษรายเบียดเบียน เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
พระราชาผูเปนอธิบดีในรัฐทั้งหลาย ยอมจะขมขี่
ราชศัตรูผูมีเสนาอันประกอบดวยองค ๔ ลวนรูปรางนา
สะพรึงกลัว เอาชัยชนะได แตไมสามารถจะชนะเสนา
แหงมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา
จะบวชประพฤติธรรม.
พระราชาบางพวก แวดลอมดวยพลมา พลรถ
และพลเดินเทา ยอมพนจากเงื้อมมือของขาศึก แตก็
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ไมอาจจะพนจากสํานักของมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจา จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
พระราชาทั้งหลายผูกลาหาญ ยอมหักคายทําลาย
พระนครแหงราชศัตรูใหยอยยับได และกําจัดมหาชน
ไดดวยพลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา แต
ไมสามารถจะหักรานเสนาแหงมัจจุราชได เพราะ
เหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
คชสารทั้งหลายที่ตกมัน มีมันเหลวแตกออกจาก
กระพอง ยอมย่ํายีนครทั้งหลาย และเขนฆาประชาชน
ได แตไมสามารถจะย่ํายีเสนาแหงมัจจุราชได เพราะ
เหตุนั้น ขาพระพุทธเจา จึงคิดวา จะบวชประพฤติ
ธรรม.
นายขมังธนูทั้งหลาย แมมีมืออันไดฝกฝนมาดี
แลว เปนผูมีปญญา สามารถยิงธนูใหถูกไดในที่ไกล
ยิงไดแมนยําไมผิดพลาด ก็ไมสามารถจะยิงตอตาน
มัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา จึงคิดวา
จะบวชประพฤติธรรม.
สระทั้งหลาย และมหาปฐพีกับทั้งภูเขาราวไพร
ยอมเสือ่ มสิ้นไป สังขารทั้งปวงนั้นจะตั้งอยูนานสัก
เทาไร ก็ยอมเสื่อมสิ้นไป เพราะสังขารทั้งปวงนั้น
ครั้นถึงกาลกําหนดแลวยอมจะแตกทําลายไป เพราะ
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เหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติ
ธรรม.
แทจริง ชีวิตของสัตวทั้งมวลทั้งที่เปนสตรี และ
บุรษุ ในโลกนี้ เปนของหวั่นไหว เหมือนแผนผาของ
นักเลงสุรา และตนไมเกิดใกลฝง เปนของหวั่นไหว
ไมยั่งยืนฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา
จะบวชประพฤติธรรม.
ผลไมที่สุกแลว ยอมหลนลวง ฉันใด สัตว
ทั้งหลาย ทั้งหนุม แก ทั้งปานกลาง ทั้งหญิง ทั้งชาย
ยอมเปนผูมีสรีระทําลายหลนไปฉันนั้น เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
พระจันทร อันเปนราชาแหงดวงดาวเปนฉันใด
วัยนี้หาเปนฉันนั้นไม เพราะสวนใดลวงไปแลว สวน
นั้นเปนอันลวงไปแลวในบัดนี้ อนึ่ง ความยินดีใน
กามคุณของคนแกชราแลวยอมไมมี ความสุขจะมีมา
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 ยอมจะขอพระราชทานอภัยโทษได แตหาทํามัจจุราชใหผอนปรน กรุณาปรานี
ไดไม เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช
ประพฤติธรรม.
มัจจุราชมิไดมคี วามเกรงใจเลยวา ผูนเี้ ปน
กษัตริย ผูนี้เปนพราหมณ ผูนมี้ งั่ คั่ง ผูนี้มีกําลัง ผูนี้
มีเดชานุภาพ ยอมย่ํายีทั่วทั้งหมด เพราะเหตุนั้น
ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
ราชสีหก็ดี เสือโครงก็ดี เสือเหลืองก็ดี ยอม
ขมขี่เคีย้ วกินสัตวที่ดิ้นรนอยูได แตไมสามารถจะเคี้ยว
กินมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา
จะบวชประพฤติธรรม.
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นักเลนกลทั้งหลาย เมื่อกระทํากลมายา ณ
ทามกลางสนาม ยอมลวงนัยนตาประชาชนในที่นั้นๆ
ใหหลงเชื่อได แตไมสามารถจะลวงมัจจุราชใหหลง
เชื่อได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช
ประพฤติธรรม.
อสรพิษที่มีพษิ ราย โกรธขึ้นมาแลว ยอมขบกัด
มนุษยใหถึงตายได แตไมสามารถจะขบกัดมัจจุราช
ใหตายได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะ
บวชประพฤติธรรม.
อสรพิษทั้งหลายโกรธขึ้นแลว ขบกัดผูใด หมอ
ทั้งหลายยอมถอนพิษรายนั้นได แตจะถอนพิษของผู
ถูกมัจจุราชประทุษรายหาไดไม เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
แพทยผูมีชื่อเสียงเหลานี้คือ แพทยธรรมมนตรี
แพทยเวตตรุณะ แพทยโภชะ อาจจะกําจัดพิษ
พระยานาคได แตแพทยเหลานั้น ตองทํากาลกิริยา
นอนตาย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา
จะบวชประพฤติธรรม.
วิชาธรทั้งหลาย เมื่อรายอาคมชื่อ โฆรมนต
ยอมหายตัวไปไดดวยโอสถทั้งหลาย แตหายตัวไมให
มัจจุราชเห็นไมไดเลย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.
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ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมที่
บุคคลประพฤติดีแลว ยอมนําความสุขมาให นี้เปน
อานิสงสในธรรมทีป่ ระพฤติดีแลว ผูมีปกติประพฤติ
ธรรม ยอมไมไปสูทุคติ.
สภาพทั้งสองคือ ธรรมและอธรรม มีวบิ ากไม
เสมอกัน อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรมยอมยังสัตว
ใหถึงสุคติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยเมกรตฺตึ ความวา โดยมากสัตว
ทั้งหลายเมื่อจะถือปฏิสนธิในทองมารดา มักถือปฏิสนธิในเวลาราตรี เพราะ
เหตุนั้น พระโพธิสัตวเจาจึงตรัสอยางนี้. ในขอนี้มีอรรถาธิบายวา สัตวจะถือ
ปฏิสนธิในเวลาราตรีก็ตาม ในเวลากลางวันก็ตาม ยอมอยูในครรภคือทอง
ของมารดากอน. บทวา มาณโว ความวา สัตวยอมดํารงอยูโดยความเปน
กลละ. บทวา อพฺภุฏิโตว โส ยาติ ความวา เมฆหมอกกลาวคือวลาหก
ตั้งขึ้น เกิดขึ้น ถูกกําลังพายุพัดไปฉันใด สัตวนนั้ ยอมไปสูความเปนกลละกอน
ฉันนั้นเหมือนกัน.
ขอนี้ สมกับที่พระโบราณาจารยกลาวไววา
แรกสัตวถือปฏิสนธินั้น เปนกลละคือขนเขา
หนอยหนึ่ง ตอจากกลละก็เปนอัพพุทะ คือขนขุนดัง
น้ําลางเนื้อ ตอจากอัพพุทะ ก็เกิดเปนเปสิ คือชิ้นเนื้อ
ออน ๆ ตอจากเปสิก็เปนฆนะ คือกอนแข็ง ตอจาก
ฆนะก็เกิดเปนสาขาอวัยวะ คือ ผมบาง ขนบาง เล็บ
บาง มารดาของนระนั้นบริโภคโภชนะสิ่งใด ทั้งขาว
ทั้งน้ํา นระผูอยูในครรภมารดานั้น ยอมเลี้ยงอัตภาพ
ดวยโภชนะสิ่งนั้น อยูในครรภมารดานั้น.
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ในคาถานั้น พึงทราบอธิบายดังตอไปนี้
นระนัน้ ยอมถึงความเปนกลละเปนตนในครรภมารดานี้ และครั้นออก
จากครรภมารดาแลว ก็ถึงความเปนมันททสกะเปนตน ยอมเปนไปติดตอไม
ขาดระยะ. บทวา ส คจฺฉ น นิวตฺตติ ความวา และเมื่อเปนไปอยางนี้ นระนี้
มิไดยอนรอยถอยกลับเขาไปถึงความเปนกลละจากอัพพุทะ ถึงความเปนอัพพุทะ
เปนตน จากเปสิเปนตน เปนมันททสกะ จากขิฑฑาทสกะ หรือถึงความเปน
ขิฑฑาทสกะเปนตน จากวัณณทสกะเปนตน เปรียบเหมือนวลาหกอันกําลัง
ลมพัดใหกระจัดกระจาย ยอมไมไดที่จะคิดวา เราตั้งขึ้น ณ ที่โนน จักกลับไป
แลวดํารงอยูโดยปกติภาพ ณ ทีโ่ นนอีกทีเดียว ที่ใดอันวลาหกนั้นไปแลว ที่นั้น
ชื่อวาไดไปแลว ทีใ่ ดอันตรธานไป ที่นั้นเปนอันชื่อวาอันตรธานไปแลว ฉันใด
แมสัตวผูถือปฏิสนธิในครรภก็ฉันนั้น เมื่อไปโดยความเปนกลละเปนตน
ยอมไปทีเดียว สังขารทั้งหลายในสวนนั้น ๆ เปนปจจัยแหงภาวะมีในกอน
มิไดถอยกลับคืนขางหลัง ยอมแตกทําลายไปในที่นั้น ๆ ทีเดียว สังขารทั้งหลาย
ในชรากาลยอมไมไดสิ่งที่จะคิดวา เมื่อกอนนี้หนุมแนนสมบูรณดวยกําลัง
พวกเรากระทําไดตามตองการ พวกเราจักใหสังขารนั้นกลับสภาพเดิม ทําได
เหมือนกอนนั้นอีก ดังนี้ ยอมจะอันตรธานไปในที่นั้น ๆ นั่นแหละ.
บทวา น ยุชฺฌมานา ความวา นรชนทั้งหลายจะตั้งคายประชิดพล
ทั้งสองขาง กระทํายุทธสงคราม (กับชรามรณะหาไดไม). บทวา น พเลน
วสฺสิตา ความวา นรชนทั้งหลายจะเขาถึง คือประกอบดวยกําลังกาย กําลัง
พลโยธาก็ตาม. บัณฑิตพึงนําเอา "น" อักษรขางหนา ในบทวา น ชีรนฺติ
มาประกอบแลว ทราบเนื้อความวา นรชนทั้งหลายแมเห็นปานนี้ จะไมแก
ไมตายก็หามิได. บทวา สพฺพมฺหิ ต ความวา ขอเดชะพระมหาราชเจา
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เพราะมณฑลแหงปาณะสัตวทั้งหมดนี้ ถูกชาติ และชราเบียดเบียนบีบคั้นเปน
นิตย ดุจลําออยถูกเครื่องยนตขนาดใหญบีบคั้น ฉะนั้น. บทวา ต เม มตี
โหติ ความวา แมเพราะเหตุนั้น ความคิดของขาพระพุทธเจาจึงมี คือเกิดความ
คิดขึ้นวา จะบวชประพฤติธรรม. บทวา จาตุรงฺคินึ ความวา ประกอบดวย
องค ๔ มีมาเปนตน. บทวา เสน สุภสึ รูป ไดแก เสนาซึ่งมีรูปรางนากลัว.
บทวา ชยนฺติ ความวา บางครั้งพระราชาบางจําพวกชนะ (เสนาของศัตรู)
ดวยเสนาของตนได. บทวา น มจฺจุโน ความวา แตพระราชาแมเหลานั้น
ไมอาจชนะเสนาแหงมัจจุราชผูมีเสนาใหญได คือไมสามารถเพื่อจะย่ํายี ชรา
พยาธิ และมรณะได.
บทวา มุจฺจเร เอกจฺจยา ความวา พระราชาบางพวกแวดลอม
ดวยพลชางเปนตนเหลานี้ ยอมพนจากเงื้อมมือของปจจามิตรได แตไมสามารถ
เพื่อจะพนจากสํานักของมัจจุราชได. บทวา ปภิฺชนฺติ ความวา พระราชา
ผูแกลวกลา ยอมหักหาญตีเอาพระนครของราชศัตรูได ดวยพลชางเปนตน
เหลานั้น. บทวา ปธสยนฺติ ความวา ยอมกําจัดย่ํายียังมหาชนใหถึงความตาย
ได. บทวา น มจฺจุโน ความวา แตพระราชาเหลานั้น เมื่อกาลมรณะ
มาถึงแลว ไมอาจที่จะหักรานมฤตยูได. บทวา ภินฺนคฬา ปภินฺนา
ความวา คชสารทั้งหลาย เปนสัตวมีมันเหลวแตกออกในที่ ๓ สถาน ก็เมามัน
คือมีมันเหลวไหลออก. บทวา น มจฺจุโน ความวา แมคชสารเหลานั้น
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 มีสระอโนดาตเปนตน ยอมเสื่อมสิ้นไปเหมือนกัน. บทวา สเสลกานนา ความวา แมมหาปฐพีพรอมทั้งบรรพต และไพรสณฑก็ดี ยอม
เสื่อมสิ้นไป. บทวา สพฺพ หิ ต ความวา ธรรมชาติอันนับวาเปนสังขาร
ทั้งหมดนี้ แมตั้งอยูยืนนานเพียงใด ก็ยอมจะเสื่อมสิ้นไป แมมหาเมรุราช
ถึงไฟบัลลัยกัลปแลว ยอมจะยอยยับไปเหมือนขี้ผึ้งใกลเตาไฟ ยอมละลายไป
ฉะนั้น ฝายสังขารมีประมาณเล็กนอย ไมสามารถดํารงอยูได. สังขารทั้งหมด
ถึงกาลเปนที่สุด คือถึงวาระกาลพินาศแลว ยอมจะหักละเอียด คือแตกทําลาย
ไป. เพื่อจะประกาศความนี้นั้น ควรนําสัตตสุริยสูตรมาแสดง.
บทวา จลาจล ความวา เปนของจลาจล คือไมสามารถดํารงอยู
ตามสภาพของตนได มีอันเปนไปตาง ๆ แปลก ๆ กัน. บทวา ปาณภุโนธ
ชีวิต ความวา ชีวิตของปาณสัตวทั้งหลายเหลานั้นในโลกนี้ (ก็ฉันนั้น). บทวา
ปโฏว ธุตฺตสฺส ทุโมว กูลโช ความวา ธรรมดานักเลงสุราเห็นสุราแลว
ยอมเปลื้องผาคาดพุงแลกดื่มไดทีเดียว ตนไมที่เกิดใกลฝงแมน้ํา เมื่อฝงพังลง
ไป ก็ยอมโคนลมไป แผนผาของนักเลงสุรา และตนไมใกลฝงนี้เปนฉันใด
ขอเดชะ ชีวิตของสัตวทั้งหลายก็ฉันนั้น. บทวา ทุมฺมปฺผลาเนว ความวา
ผลไมทั้งหลายที่สุกแลวถูกลมกระทบ ยอมหลนจากตนตกลงที่พื้นดิน ฉันใด
มาณพทั้งหลายเหลานี้ ถูกลมคือชรากระทบแลว กลืนกินชีวติ แลว ยอมลวง
หลนไปในแผนดินคือความตาย ฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา ทหรา ความวา
มาณพทั้งหลายเหลานี้ คือคนหนุม โดยที่สุดแมตั้งอยูในความเปนกลละก็ดี.
บทวา มชฺฌมิ โปริสา ความวา หญิงชายผูตั้งอยูในวัยกลางคน ทั้งอุภโตพยัญชนก และนปุงสกเพศ.
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บทวา ตารกราชสนฺนิโภ ความวา พระจันทรเปนราชาแหง
ดวงดารา สิ้นแรงลงในกาฬปกษขางแรม แตก็แจมใสเต็มดวง ในชุณหปกษ
ขางขึ้นฉันใด วัยของสัตวทั้งหลายหาเปนฉันนั้นไม. เพราะวัยของสัตวทั้งหลาย
สวนใดลวงไปแลว เปนอันวาสวนนั้นลวงไปแลวในบัดนี้ทีเดียว ไมมีทางที่จะ
กลับคืนไปสูวัยนั้นไดอีก. บทวา กุโต รติ ความวา แมความยินดีในกามคุณ
ทั้งหลายของคนแกชรายอมไมมี ความสุขอันเกิดขึ้น เพราะอาศัยกามคุณนั้น
จะมีมาแตไหน. บทวา ยกฺขา ไดแก ยักษผูมีมหิทธิฤทธิ์ . บทวา ปสาจา
ไดแก ปศาจคลุกฝุน. บทวา เปตา ไดแก สัตวผูเขาถึงเปตวิสัย. บทวา
อสฺสสนฺติ ความวา เขาไปกระทบ หรือแทรกซึมเขาไปตามลมหายใจเขาออก.
บทวา น มจฺจุโน ความวา แตแมยักษเปนตน แมเหลานั้น ไมสามารถ
จะเขาไปกระทบทรือแทรกซึมตามลมหายใจมฤตยูได.
บทวา นิชฺฌาปน กโรนฺติ ความวา ใหอดโทษ คือใหยนิ ดี
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 แตพระราชาเหลานั้น ไมอาจลงอาชญา แก
มฤตยุราชได. บทวา นิชฌ
ฺ าเปตุ ความวา ยอมไดเพื่อจะประกาศความเปน
ผูไรความผิดของตนได ดวยหลักฐานพยาน. บทวา น อฑฺฒกา พลวา
เตชวาป ความวา พระโพธิสัตวเจาทรงแสดงวา มัจจุราชมิไดมีความเกรงใจ
แมอยางนี้วา ชนเหลานี้ มั่งคั่ง ผูนี้มีกําลัง ทั้งดวยกําลังกาย และกําลังความรู
ผูนี้มีเดชานุภาพ คือไมมีความเกรงใจ รักใครสิเนหาในสัตวนิกายแมแตผูเดียว
ยอมย่ํายีทั้งหมดทีเดียว.
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บทวา ปสยฺห ความวา ขมขี่โดยพลการ. บทวา น มจฺจุโน ความวา
แมสัตวเหลานั้น ก็ไมอาจเคี้ยวกินมัจจุราชได.
บทวา กโรนฺตา ความวา กระทํากลมายา. บทวา โมเหนฺติ
ความวา แสดงสิ่งที่ไมจริง ทําใหเห็นเปนจริง ลวงนัยนตาประชาชน. บทวา
อุคฺคเตชา ความวา อสรพิษทั้งหลายที่ประกอบดวยเดชคือพิษกลา. บทวา
ติกิจฺฉกา ไดแก หมอผูเยียวยาแกพิษ. บทวา ธมฺมนฺตรี เวตฺตรุโณ จ
โภโช ความวา แพทยผูมีชื่ออยางนี้ เหลานี้. บทวา โฆรมธียมานา ไดแก
ผูทรงไวซึ่งวิชาชื่อโฆระ. บทวา โอสเธภิ ความวา วิชาธรทั้งหลาย ครั้นราย
วิชา ชื่อโฆระหรือคันธะเปนตนแลว ถือโอสถไปสูที่ซึ่งขาศึกทั้งหลายไมอาจแล
เห็นไดดวยโอสถเหลานั้น. บทวา ธมฺโม ไดแก สุจริตธรรม. บทวา รกฺขติ
ความวา สุจริตธรรม อันบุคคลใดรักษาแลว สุจริตธรรมนั้นยอมรักษาผูนั้น
ตอบ. บทวา สุข ความวา ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลว ยอมนําสุขมา
คือใหถึงสุข ไดแก นําเขาไปดวยอํานาจแหงปฏิสนธิในฉกามาพจรสวรรค.
ครั้นพระมหาสัตวเจา แสดงธรรมถวายพระราชบิดา ดวยคาถา ๒๔
คาถา อยางนี้แลว กราบทูลวา ขอเดชะพระชนกมหาราชเจา ราชสมบัตขิ อง
พระราชบิดา จงเปนของพระราชบิดาผูเดียวเถิด ขาพระพุทธเจาไมมีความ
ตองการดวยราชสมบัตินี้ ชรา พยาธิ และมรณะ ยอมรุกรานขาพระพุทธเจา
ซึ่งกาลังกราบทูลสนทนากับพระองคอยูทีเดียว ขอพระองคจงอยูเปนสุขเถิด
ดังนี้แลว สละกามทั้งหลายถวายบังคมลาพระชนกชนนี เสด็จออกบรรพชา
อุปมาเหมือนชางซับมัน สลัดตัดเสียซึ่งหวงเหล็กแลนไป หรือดุจสีหโปดกทําลาย
กรงทองไปไดฉะนั้น. ลําดับนั้น พระราชบิดาของพระมหาสัตว ทรงดําริวา
ประโยชนอะไรดวยราชสมบัติแมแกเรา จึงสละราชสมบัติ เสด็จออกพรอมกับ
พระราชโอรสทีเดียว. เมือ่ พระเจาพรหมทัตกําลังเสด็จออกไปนั้น ทั้งพระเทวี
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ทั้งหมูอํามาตยราชบริพาร ตลอดจนชาวพระนครทั้งสิ้น มีพราหมณและ
คฤหบดีเปนตน ตางพากันสละเคหสถานออกตามเสด็จพระเจาพรหมทัต ได
เกิดเปนมหาสมาคมใหญ มีบริษัทนับไดประมาณ ๑๒ โยชน พระมหาสัตวเจา
พาบริษัทนั้นเขาไปสูหิมวันตประเทศ ทาวสักกเทวราช ทรงทราบวา พระมหาสัตวเจาเสด็จออกแลว จึงสงวิสสุกรรมเทพบุตร ไปเนรมิตอาศรมบทให
ยาว ๑๒ โยชน กวาง ๗ โยชน ทัง้ ใหจัดแจงบรรพชิตบริขารไวครบถวน.
ตอจากนี้ไป การบรรพชาของพระมหาสัตวเจาก็ดี การใหโอวาทก็ดี ความ
เปนผูมีพรหมโลกเปนทีไ่ ปในเบื้องหนาก็ดี ความไมไปสูอบายของบริษัทก็ดี
พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังทั้งหมด.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมในชาติกอน ตถาคตก็ออกสูมหาภิเนษกรมณอยางนี้
เหมือนกัน แลวทรงประชุมชาดกวา พระราชมารดาบิดาในครั้งนั้น ไดมาเปน
มหาราชสกุล บริษัทไดมาเปนพุทธบริษัท สวน อโยฆรบัณฑิต ไดมาเปน
เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฉะนี้เลย.
จบอรรถกถาอโยฆรชาดก
จบอรรถกถา วีสตินิบาต เพียงเทานี้

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มาตังคชาดก ๒. จิตตสัมภูตชาดก ๓. สีวิราชชาดก ๔. สิร-ิ
มันทชาดก ๕. โรหนมิคชาดก ๖. หังสชาดก ๗. สัตติคุมพชาดก ๘. ภัลลาติยชาดก 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
จึงมานัง่ อยูแตผูเดียว ในเวลารอน เพราะเหตุไร ทาน
จึงมานัง่ ดูแมน้ํา.
[๒๒๘๖] หมอน้ําใหญ มีรปู ทรงงดงามฉันใด
ผลมะมวงสุก อันมีสีกลีบและรสดีเยี่ยม ก็มีอุปไมย
ฉันนั้น.
เราไดเห็นผลมะมวงนั้น อันกระแสน้ําพัดลอย
มาทามกลางแมน้ํา จึงไดหยิบเอามาเก็บไวในเรือนไฟ.
แตนั้น ก็วางไวบนใบตอง ทําวิกัปดวยมีดเอง
แลวฉัน ความหิว และความกระหายของเราก็หายไป.
เราหมดความกระวนกระวายใจ พอมะมวงหมด
เราตองอดทนตอความทุกข ยอมไมไดประสบความ
พอใจในผลไมไร ๆ อื่น.
ผลมะมวงใดเกิดมีแกขาพเจา ผลมะมวงนั้น
มีรสอรอยเปนเลิศ เปนที่นารื่นรมยใจ คงจักนําความ
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ตายมาแกขาพเจาแน เพราะซูบผอม เนื่องจากอด
อาหาร.
ขาพเจาเก็บผลมะมวงสุก อันลอยมาจากทะเล
ในหวงมหรรณพได ขาพเจาเขาใจวา ผลมะมวงสุก
นั้น คงจักนําความตายมาแกขาพเจา ตองมานั่งอยู ณ
ที่นี้ เพราะเหตุใด เหตุนั้นทั้งหมดขาพเจาบอกทาน
แลว.
ขาพเจานั่งอยูเฉพาะแมน้ําอันนารื่นรมย แมน้ํา
นี้กวางขวางมีปลาโลมาใหญอาศัยอยู นาจะพึงมีความ
สบาย ขาแตทานผูยืนอยูเฉพาะหนาแหงเราไมหนีไป
ทานจงบอกความนัน้ แกเราเถิด.
ดูกอนทานผูมีรางกายอันสันทัดงามดี ทานผูมี
รางอันสะคราญ เชนกับดวยทองใบทั้งแผน หรือดุจ
นางพยัคฆีที่สัญจรไปตามซอกเขา ทานเปนใคร หรือ
วาทานมาที่นี่เพื่ออะไร.
เทพนารีทั้งหลายในเทวโลก ซึ่งเปนบริจาริกา
แหงทวยเทพในฉกามาพจรสวรรค มีอยูเหลาใด หรือ
สตรีมรี ูปงาม ในมนุษยโลกเหลาใด เทพนารีและสตรี
ทั้งหลายเหลานั้น ในหมูเทวดาคนธรรพและมนุษย
ไมมีทจี่ ะเสมอเหมือนทานดวยรูป ทานผูมตี ะโพกอัน
งามประหนึ่งทอง เราถามทานแลว ขอจงบอกชื่อและ
เผาพันธุเถิด.
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[๒๒๘๗] ดูกอนพราหมณดาบส ทานนั่งอยู
เฉพาะหนาแมน้ําโกสิกิคงคาอันนารื่นรมยใจ โกสิก-ิ
คงคานั้น มีกระแสอันเชี่ยว เปนหวงน้ําใหญ ขาพเจา
สิงสถิตอยูในวิมาน อันตั้งอยูทแี่ มน้ํานั้น.
มีลําหวย และลําธาร ไหลมาจากเขาหลายแหง
เกลื่อนกลนไปดวยหมูไมนานาพรรณ ยอมไหลตรง
มารวมอยูที่ขาพเจาทั้งนั้น.
ใชแตเทานั้น ยังมีน้ําที่ไหลมาจากปา มีกระแส
ไหลเชีย่ ว สีเขียวปดอีกมากหลาย และน้ําทีพ่ วกนาค
กระทําใหมีสีวิจิตรตาง ๆ ยอมไหลมาตามกระแสน้ํา.
แมน้ําเหลานั้น ยอมพัดเอาผลมะมวง ผลชมพู
ผลขนุนสํามะลอ ผลกระทุม ผลตาล และผลมะเดื่อ
เปนอันมากเนือง ๆ.
ผลไมชนิดใดชนิดหนึ่ง ทีฝ่ งทั้งสองตกลงในน้ํา
แลว ผลไมนั้นยอมเปนไปในอํานาจแหงกระแสน้ํา
ของขาพเจา โดยไมตองสงสัย.
ดูกอนทานผูเปนปราชญมีปญญามาก ผูยิ่งใหญ
กวานรชน ทานรูอยางนี้แลวจงฟงขาพเจา ทานอยา
พอใจความเกี่ยวเกาะดวยตัณหาอยางนี้เลย จงเลิกคิด
เสียเถิด.
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ดูกอนพระราชฤาษี ผูยังรัฐใหเจริญ ขาพเจา
ไมเขาใจวา ทานจะเจริญรุงเรืองไปไดอยางไร เมื่อ
ทานซูบผอมรอความตายอยู.
พรหม คนธรรพ เทวดา และฤาษีทั้งหลายใน
โลกนี้ ผูมีตบะอันสํารวมแลว เรืองตบะ เริม่ ตั้งความ
เพียร ผูเรืองยศ ยอมรูความที่ทานตกอยูในอํานาจ
แหงตัณหา อยางไมตองสงสัยเลย.
[๒๒๘๘] บาปยอมไมเจริญแกนรชน ผูร ูจักศีล
และความไมเที่ยง ดํารงอยูเหมือนเราฉะนั้น ซึ่งรูธรรม
ทั้งปวง รูความสลาย และความจุติแหงชีวิต ถานระ
นั้นไมคิดฆาบุคคลอื่นผูมีความสุข.
ดูกอนทานผูอันหมูฤาษีรูกนั ทั่วแลว ทานเปนผู
อันชนผูลอยบาปรูแจงแลววา เปนผูเกื้อกูลแกโลก
แตตองปรารถนาบาปกรรมแกตน เพราะใชคาํ บริภาษ
อันไมประเสริฐไพเราะ.
ดูกอนทานผูมีตะโพกอันผึ่งผาย ถาเราจักตาย
อยูที่รมิ ฝงน้ําของทาน เมื่อเราตายไปแลว ความ
ติเตียนก็จักมาถึงทาน โดยไมตองสงสัย.
ดูกอนทานผูมีสะเอวอันกลมกลึง เพราะฉะนั้น
แล ทานจงรักษาบาปกรรมไวเถิด อยาใหคนทั้งปวง
ติเตียนทานไดในภายหลัง ในเมือ่ เราตายไปแลว.
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[๒๒๘๙] เหตุนั้น ขาพเจาทราบแลว ทานจง
อดกลัน้ ไวกอน ขาพเจาจะยอมอุทิศตน และให
มะมวงแกทาน เพราะทานละกามคุณที่ละไดยาก แลว
ตั้งไวซึ่งความสงบ และสุจริตธรรม.
บุคคลใดละสังโยชนในกอนได แลวภายหลัง
มาตั้งอยูในสังโยชน ประพฤติอธรรมอยู บาปยอม
เจริญแกบุคคลนั้น.
มาเถิด ขาพเจาจะนําทานไปยังสวนมะมวง ทาน
จงเปนผูมีความขวนขวายนอย โดยสวนเดียวเถิด
ขาพเจาจักนําทานไปในสวนมะมวงอันรมเย็น ทาน
จงเปนผูไมขวนขวายอยูเถิด.
ดูกอนทานผูปราบปรามขาศึก สวนนัน้ เกลื่อนกลนไปดวยหมูนก ที่มัวเมาอยูในรสดอกไม มีนก
กระเรียน นกยูง นกเขา ตัวมีสรอยคออันนาชม มีหมู
หงสสง เสียงรองขรม ฝูงนกดุเหวาที่รองปลุกสัตว
ทั้งหลายอยูในสวนมะมวงนั้น.
ผลมะมวงในสวนนั้น ดกเปนพวงๆดุจฟอนฟาง
ปลายกิ่งหอยโนมลงมา มีทั้งตนคํา ตนสน ตนกระทุม
และผลตาลสุกหอยอยูเรียงราย.
[๒๒๙๐] ทานทรงทิพมาลา ผาโพกศีรษะ
และเครื่องอาภรณลวนแตเปนทิพย มีทองตนแขน
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ลูบไลดว ยจุรงจันทน กลางคืนมีหญิง ๑๖,๐๐๐ คน
เปนบริจาริกาบําเรอทานอยู แตกลางวันตองเสวย
ทุกขเวทนา.
หญิงเหลานี้ไดเปนบริจาริกาของทาน มีถึง
๑๖,๐๐๐นาง ทานมีอานุภาพมากอยางนี้ ไมเคยมีใน
มนุษยโลก นาขนพองสยองเกลา.
ในภพปางกอน ทานทํากรรมอะไรไว จึงตอง
นําทุกขเวทนามาสูตน ทานทํากรรมอะไรไวในมนุษยโลก จึงตองเคี้ยวกินเนื้อหลังของตนเองในบัดนี้.
[๒๒๙๑] ขาพเจาเรียนจบไตรเพท หมกมุนอยู
ในกามทั้งหลาย ไดประพฤติเพื่อความฉิบหายใช
ประโยชน แกชนเหลาอื่น ตลอดกาลนาน.
บุคคลใดเปนผูขูดเลือดเนื้อผูอื่น บุคคลนั้นยอม
ตองควักเนื้อของตนกิน เชนเดียวกับขาพเจากินเนื้อ
หลังของตนอยูจนทุกวันนี้.
จบกิงฉันทชาดกที่ ๑
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อรรถกถาติงสตินิบาต
อรรถกถากิงฉันทชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
อุโบสถกรรม ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กึฉนฺโท กิมธิปฺปาโย
ดังนี้.
ความยอวา วันหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามอุบาสก - อุบาสิกาเปนอันมาก
ผูรักษาอุโบสถ ผูมานั่งเพื่อจะฟงพระธรรมเทศนาอยูที่โรงธรรมสภาวา ดูกอน
อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย พวกทานรักษาอุโบสถหรือ ? เมื่อเขากราบทูลให
ทรงทราบแลว ตรัสวา ทานทั้งหลายทําการรักษาอุโบสถ จัดวาไดทําความดี
โบราณกบัณฑิตทั้งหลายไดรับยศอันยิ่งใหญ ก็เพราะผลแหงอุโบสถกรรม
กึ่งหนึ่ง อันพวกอุบาสกอุบาสิกากราบทูลอาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมา
ตรัสดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติอยูในพระนคร
พาราณสี โดยธรรม ทรงเปนผูมีศรัทธา ปสาทะ ไมประมาทในทานศีล และ
อุโบสถกรรม. ทาวเธอมีตรัสสั่งแมกะชนที่เหลือ มีอํามาตยเปนตน ใหตั้งมั่น
ในกุศลจริยามีทานเปนตน. แตปุโรหิตของพระองค มีปกติรีดเลือดเนื้อ
ประชาชน กินสินบน วินิจฉัยอรรถคดีโดยอยุติธรรม. ในวันอุโบสถตรัสสั่ง
ใหประชาขนมีอํามาตยเปนตนมาเฝา แลวตรัสสัง่ วา พวกทานทั้งหลายจงมา
รักษาอุโบสถ. ปุโรหิตก็ไมยอมสมาทานอุโบสถ คราวนั้น เมื่อพระราชากําลัง
ทรงซักถามพวกอํามาตยวา ทานทั้งหลายสมาทานอุโบสถละหรือ ? จึงตรัส
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ถามปุโรหิตนั้น ผูรับสินบนและตัดสินอรรถคดีโดยอยุติธรรม ในเวลากลางวัน
แลวมาสูที่เฝาวา ทานอาจารย ทานสมาทานอุโบสถแลวหรือ ? ปุโรหิตนั้น
ทูลคําเท็จวาสมาทานแลว พะยะคะ แลวลงจากปราสาทไป. ครั้งนั้น อํามาตย
ผูหนึ่งทวงวา ทานไมไดสมาทานอุโบสถมิใชหรือ ? ปุโรหิตนั้นพูดแกตัววา
ขาพเจาบริโภคอาหารเฉพาะในเวลาเทานั้น และขาพเจากลับไปเรือนแลว
จักบวนปากอธิษฐานอุโบสถ ไมบริโภคอาหารในเวลาเย็น ขาพเจาจักรักษา
อุโบสถศีลในเวลากลางคืน ดวยอาการอยางนี้ ขาพเจาก็จักมีอุโบสถกรรม
กึ่งหนึ่ง. อํามาตยผูนั้นกลาววา ดีละขอรับ ทานอาจารย เขากลับเรือนแลว
ก็ไดกระทําอยางนั้น.
อยูมาวันหนึ่ง เมื่อปุโรหิตนั้นนั่งอยูในศาล. สตรีผูมีศีลคนหนึ่ง มา
ยื่นฟองคดี เมื่อไมไดโอกาสที่จะกลับไปเรือน จึงคิดวา เราจักไมละเลย
อุโบสถกรรม พอใกลเวลา นางจึงเริ่มบวนปาก. ขณะนั้น มีผูนําผลมะมวงสุก
มาใหพราหมณปุโรหิตพวงหนึ่ง. พราหมณปุโรหิตรูวา หญิงนั้นจะสมาทาน
อุโบสถ จึงหยิบมะมวงสงให พรอมกับพูดวา เจาจงรับประทานมะมวงสุก
เหลานี้กอน แลวจึงสมาทานอุโบสถเถิด. หญิงนั้นก็ไดกระทําตามนั้น. กุศลกรรมของพราหมณปุโรหิตมีเพียงเทานี้.
ในเวลาตอมา พราหมณปุโรหิตนั้นทํากาลกิริยาแลว ไดไปบังเกิด
เหนือสิริไสยาสนอันอลงกต ในวิมานทองอันงามเรืองรอง มีภูมิภาคเปน
รมณียสถาน ในสวนอัมพวัน มีบริเวณ ๓ โยชน ใกลฝงน้ําโกสิกิคงคานที
ในหิมวันตประเทศ ดุจคนที่หลับแลวตื่นขึ้น มีเรือนรางอันประดับตกแตง
ดีแลว ทรงรูปโฉมงามสงา แวดลอมดวยนางเทพกัญญาหมื่นหกพันเปนบริวาร.
เขาไดเสวยสิริสมบัตินั้น เฉพาะในเวลากลางคืนเทานั้น. ความจริง เทพบุตรนั้น
ไดเสวยวิบากผลสมกับกรรมที่ตนทําไว โดยภาวะเปนเวมานิกเปรต. เพราะ
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ฉะนั้น เมื่อเวลาอรุณขึ้น เขาจะตองไปสูสวนอัมพวัน. ในขณะที่ยางเขาไปสู
สวนอัมพวันเทานั้น อัตภาพอันเปนทิพยของเขาก็อันตรธานไป เกิดอัตภาพ
ประมาณเทาลําตาล สูง ๘๐ ศอกแทน ไฟติดทั่วรางกาย เปนเหมือนดอก
ทองกวาวที่บานเต็มที่ฉะนั้น นิ้วแตละนิ้วที่มือทั้งสองขาง มีเล็บโตประมาณ
เทาจอบใหญ. เขาเอาเล็บเหลานั้น กรีดจิกควักเนื้อขางหลังของตนออกมากิน
เสวยทุกขเวทนารองโอดครวญอยู. เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว รางนั้นก็
อันตรธานไป รางอันเปนทิพยก็เกิดขึ้นแทน. เหลานางฟอนอันเปนทิพย
ผูประดับตกแตงแลวดวยทิพพาลังการ ตางถือดุริยางดนตรี มาหอมลอมบําเรอ
เมื่อจะเสวยมหาสมบัติ ก็ขึ้นไปยังปราสาทอันเปนทิพย ในสวนอัมพวันอัน
เปนรมณียสถาน. เวมานิกเปรตนั้น ไดเฉพาะซึ่งสวนอัมพวัน อันมีปริมณฑล
๓ โยชน ดวยผลแหงการใหผลมะมวง แกสตรีผูสมาทานอุโบสถ แตเพราะผล
แหงการกินสินบน ตัดสินคดีโดยอยุติธรรม จึงตองจิกควักเนื้อหลังของตนกิน
และเพราะผลแหงอุโบสถกรรมกกึ่งหนึ่ง จึงไดเสวยยศอันเปนทิพยแวดลอมดวย
หญิงฟอนหมื่นหกพันเปนบริวาร บํารุงบําเรอดวยประการฉะนี้.
กาลนัน้ พระเจาพาราณสี เห็นโทษในกามารมณ จึงเสด็จออก
ทรงผนวชเปนดาบส ใหกระทําบรรณศาลาที่ภูมิประเทศอันนารื่นรมยประทับ
อยู ยังอัตภาพใหเปนไปดวยอุญฉาจริยวัตร (เทีย่ วภิกษาเลี้ยงชีวิต). อยูม า
วันหนึ่ง ผลมะมวงสุกโตประมาณเทาหมอเขื่อง ๆ ตกมาจากสวนอัมพวันนั้น
ลอยมาตามกระแสแมน้ําคงคา มาถึงตรงทาน้ําซึ่งเปนที่บริโภคใชสอยของ
พระดาบสนั้น. พระดาบสกําลังลางปากอยู เหลือบเห็นผลมะมวงสุกนั้นลอย
มากลางน้ํา จึงลงวายน้ําเก็บมานําไปอาศรมบท เก็บไวในเรือนไฟ ผาดวยมีด
แลวฉันพอเปนเครื่องประทังชีวิต สวนที่เหลือเอาใบตองปดไว แลวตอมาก็ฉัน
ผลมะมวงนั้นทุก ๆ วันจนหมด. เมื่อมะมวงสุกผลนั้นหมดแลว ก็ไมอยากฉัน
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ผลไมอื่น ๆ เพราติดรส จึงตั้งใจวา จักฉันเฉพาะผลมะมวงสุกชนิดนั้น จึง
ไปนั่งคอยดูอยูที่ริมแมน้ํา ตกลงใจวา ถาไมไดผลมะมวงสุกจักไมยอมลุกขึ้น.
ดาบสนั้นไมยอมขบฉัน สูนั่งคอยดูผลมะมวงอยูที่ริมน้ํานั้นถึง ๖ วัน จน
รางกายซูบซีดเพราะลมและแดดแผดเผา ครั้นถึงวันที่เจ็ด นางเทพธิดาผูรักษา
แมน้ํา พิจารณาดูรูเหตุนั้น แลวคิดวา พระดาบสผูนี้เปนผูตกอยูในอํานาจของ
ความอยาก สูอดอาหารถึง ๗ วัน มานั่งคอยดูแมน้ําคงคา การที่เราจะไม
ถวายผลมะมวงสุกแกดาบสนี้ไมสมควรเลย เมื่อดาบสนี้ไมไดผลมะมวงสุกคง
จักมรณภาพ เราจักถวายแกทาน จึงมายืนบนอากาศเหนือแมน้ําคงคา เมื่อจะ
สนทนากับดาบสนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ ความวา
ดูกอนพราหมณ ทานมีความพอใจอะไร ประสงค
อะไร ปรารถนาอะไร แสวงหาอะไร จึงมานั่งอยูแต
ผูเดียวในเวลารอน เพราะเหตุไร ทานจึงมานั่งดูแมน้ํา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉนฺโท ไดแก อัธยาศัย. บทวา อธิปฺปาโย
ไดแก ความคิด. บทวา สมฺมสิ ความวา ทานปรารถนา (อะไร) ? บทวา
ฆมฺมนิ แปลวา ในฤดูรอน. บทวา เอส แปลวา แสวงหา.
นางเทพธิดากลาวเรียกดาบสนั้นวา " พราหมณ " เพราะบวชแลว.
ทานอธิบายไววา ดูกอนพราหมณ ทานประสงคอะไร คิดถึงอะไร ปรารถนา
อะไร แสวงหาอะไร เพราะตองการอะไร ทานจึงมาแลดูแมน้ําอยูที่ฝงคงคานี้.
พระดาบสไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถา ๑๐ คาถา ความวา
หมอน้ําใหญ มีรูปทรงงดงามฉันใด ผลมะมวง
สุกอันมีสีกลีบและรสดีเยี่ยม ก็มีอุปไมยฉันนั้น.
เราไดเห็นผลมะมวงนั้น อันกระแสน้าํ พัดลอย
มาทามกลางแมน้ํา จึงไดหยิบเอามาเก็บไวในเรือนไฟ.
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แตนั้นก็วางไวบนใบตอง ทําวิกัปดวยมีดเอง
แลวก็ฉัน ความหิวและความระหายของเราก็หายไป.
เราหมดความกระวนกระวายใจ พอมะมวงหมด
เราตองอดทนตอความทุกข ยอมไมไดประสบความ
พอใจในผลไมไร ๆ อื่น.
ผลมะมวงใดเกิดมีแกขาพเจา ผลมะมวงนั้นมี
รสอรอยเปนเลิศ เปนที่นารื่นรมยใจ คงจักนําความ
ตายมาแกขาพเจาแน เพราะซูบผอม เนื่องจากอด
อาหาร.
ขาพเจาเก็บผลมะมวงสุก อันลอยมาจากทะเล
ในหวงมหรรณพได ขาพเจาเขาใจวาผลมะมวงสุกนั้น
คงจักนําความตายมาแกขาพเจา ขาพเจาตองมานั่งอยู
ที่นี่เพราะเหตุใด เหตุนั้นทั้งหมดขาพเจาบอกทานแลว.
ขาพเจานั่งอยู เฉพาะแมน้ําอันนารื่นรมย แมน้ํา
นี้กวางขวางมีปลาโลมาใหญอาศัยอยู นาจะพึงมีความ
สบาย ขาแตทานผูยืนอยูเฉพาะหนาแหงเราไมหนีไป
ทานจงบอกความนั้นแกเราเถิด.
ดูกอนทานผูมีรางกายอันสันทัดงามดี ทานผูมี
รางอันงามเชนกับดวยทองใบทั้งแผน หรือดุจนางพยัคฆี ที่สัญจรไปตามซอกเขา ทานเปนใคร หรือ
วาทานมาที่นี่เพื่ออะไร.
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เทพนารีทั้งหลายในเทวโลก ซึ่งเปนบริจาริกา
แหงทวยเทพในฉกามาพจรสวรรค มีอยูเหลาใด หรือ
สตรีมรี ูปงาม ในมนุษยโลกเหลาใด เทพนารี และ
สตรีทั้งหลายเหลานั้น ในหมูเ ทวดาคนธรรพ และ
มนุษย ไมมีที่จะเสมอเหมือนทานดวยรูป ทานผูมี
ตะโพกอันงามประหนึ่งทอง เราถามทานแลว ขอจง
บอกชือ่ และเผาพันธเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วาริธโร กุมฺโภ ไดแก หมอน้ํา.
บทวา สุปรินาหวา แปลวา มีทรวดทรงงาม. บทวา วณฺณคนฺธรสุตฺตม
ความวา อุดมดวยสีกลิ่นและรสทั้งหลาย. บทวา ทิสฺวาน เทากับ ทิสฺวา
แปลวา เห็นแลว. บทวา อมลมชฺฌิเม ไดแก ผูมที รวดทรงสันทัดปราศจาก
มลทิน. พระดาบสเมื่อจะสนทนาปราศรัยกับเทวดาจึงกลาวอยางนี้. บทวา
ปาณิภิ ไดแก ดวยมือทั้งสอง. บทวา อคฺยายตนมาหรี ความวา ไดนํา
มาสูโรงพิธีบูชาไฟของตน. บทวา วิกปฺเปตฺวา ไดแก ผาตัดแลว. ปาฐะเปน
วิกนฺเตตฺวา ดังนี้ก็มี. ยังมีปาฐะเหลืออยูบทหนึ่งคือบทวา ขาทึ.
บทวา อหาสิ เม ความวา พอขาพเจาวางมะมวงลงที่ปลายลิ้น
เทานั้น 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 อยางอื่น ผลกลวย ผลขนุนทั้งหมด พอขาพเจาวางแตะลิ้น
ก็สําเร็จความอิ่มทันที (คือเมื่อไมอยากกิน). บทวา โสสิตวฺ า ความวา
เพราะซูบผอมเนื่องจากอดอาหาร. บทวา ต มม ความวา ผลมะมวงสุกนั้น
(คงจักนําความตาย) มาแกขาพเจา. บทวา ยสฺส ความวา ผลมะมวงใด
พึงมี คือ ผลมะมวงยอมมี. ทานอธิบายวา ผลาผลอันใดไดยังประโยชนให
สําเร็จแกขาพเจา. บทวา วุยฺหมาน ความวา กําลังลอยมาในหวงน้ํา กลาวคือ
ลําน้ํา อันมีกระแสทังลึกทั้งกวาง. อธิบายวา ขาพเจาเก็บผลมะมวงสุกขึ้นจาก
ทะเลนั้น ขาพเจาเขาใจวา ผลมะมวงสุกนั้นคงนําความตายมาใหขาพเจา เพราะ
เมื่อขาพเจาไมไดผลมะมวงสุกนั้น ชีวิตคงจักไมเปนไปได. บทวา อุปวสามิ
ความวา ขาพเจาถูกความหิวระหายเบียดเบียนแลวจึงตองอยู ในที่นี้. บทวา
รนฺม ปฏินิสนิ ฺโนสฺมิ ความวา ขาพเจานั่งอยูเฉพาะแมน้ําอันนารื่นรมย.
บทวา ปุถุโลมายุตา ปุถู ความวา แมน้ํานี้กวางใหญไพบูลย อันปลาโลมา
ใหญอยูอาศัย อธิบายวา สถานที่เชนนี้ นาจะเปนสถานที่ผาสุกสําหรับขาพเจา
บทวา อปาลยินี แปลวา ไมหนีไป. พระดาบสเรียกเทพยดานั้นวา
มม สมฺมุขา ิเต ขาแตทานผูยืนอยูเฉพาะหนาแหงเรา. ปาฐะวา อปลามินี
ดังนี้ก็มี. อธิบายวา มีสรีระรางกายหาตําหนิมิไดดังทองที่ไลมลทินโทษออกแลว.
บทวา กิสฺส วา ความวา พระดาบสถามวา หรือทานมาในที่นี้ดวยเหตุไร.
บทวา รูปปฏฏปฺลมตฺถีว ความวา มีรูปรางเกลี้ยงเกลาดังแผนทองใบ.
บทวา พยคฺฆีว ความวา ดูดุจพยัคฆราชหนุมงามแชมชอย ดวยทาทาง
เยื้องกราย. บทวา เทวาน ไดแก เทวดาชั้นกามาพจรสวรรคทั้ง ๖. บทวา
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ยา วา มนุสสฺ โลกสฺมึ ความวา หรือสตรีมีรูปรางในมนุษยโลกเหลาใด.
บทวา รูเปนนฺวาคติตฺถิโย ไดแก สตรีผูสมบูรณดวยรูปสมบัติ.
บทวา นตฺถิ ความวา โดยที่ตนมุงจะสรรเสริญเทพธิดา พระดาบส
จึงกลาวอยางนี้. ก็พระดาบสนั้นมีความมุงหมายวา (เทพนารี และสตรีทั้งหลาย
เหลานั้น) ไมมีที่จะเสมอเหมือนทานดวยรูป. บทวา คนฺธพฺพมานุเส ความวา
ในหมูคนธรรพและมนุษยโลก ซึ่งอาศัยกลิ่นหอมที่รากเปนตน ประพรม.
บทวา จารุปุพฺพงฺคี ความวา ผูประกอบไปดวยอวัยวะ ตะโพก ขาออน
งามดังทอง. บทวา นามฺจ พนฺธเว ความวา พระดาบสกลาววาทาน
โปรดบอก นามโคตรและเผาพันธุของตน แกขาพเจาเถิด.
ลําดับนั้น นางเทพธิดาไดกลาวคาถา ๘ คาถา ความวา
ดูกอนพราหมณดาบส ทานนั่งอยู เฉพาะแมน้ํา
โกสิกิคงคาอันนารื่นรมยใด โกสิกิคงคานั้น มีกระแส
อันเชี่ยว เปนหวงน้าํ ใหญ ขาพเจาสิงสถิตอยูในวิมาน
อันตั้งอยูที่แมน้ํานัน้ .
มีลําหวย และลําธาร ไหลมาจากเขาหลายแหง
เกลื่อนกลนไปดวยหมูไมนานาพรรณ ยอมไหลตรง
มารวมอยูที่ขาพเจาทั้งนั้น.
ใชแตเทานั้น ยังมีน้ําที่ไหลมาจากปา มีกระแส
ไหลเชีย่ ว สีเขียวปด อีกมากหลาย และน้ําที่พวกนาค
กระทําใหมีสีวิจิตรตาง ๆ ยอมไหลมาตามกระแสน้ํา.
แมน้ําเหลานั้น ยอมพัดเอาผลมะมวงผลชมพู
ผลขนุนสํามะลอ ผลกระทุม ผลตาล และผลมะเดื่อ
เปนอันมาก มาเนือง ๆ.
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ผลไมชนิดใดชนิดหนึ่ง ทีฝ่ งทั้งสอรตกลงในน้ํา
แลว ผลไมนั้นยอมเปนไปในอํานาจ แหงกระแสน้ํา
ของขาพเจา โดยไมตองสงสัย.
ดูกอนทานผูเปนปราชญ มีปญญามาก ผูเปนใหญ
กวานรชน ทานรูอ ยางนี้แลวจงฟงขาพเจา ทานอยา
พอใจความเกี่ยวเกาะดวยตัณหาอยางนี้เลย จงเลิกคิด
เสียเถิด.
ดูกอนพระราชฤาษี ผูยังรัฐใหเจริญ ขาพเจา
ไมเขาใจวาทานจะเจริญรุงเรืองไปไดอยางไร เมื่อทาน
ซูบผอมรอความตายอยู.
พรหม คนธรรพ เทวดา และฤาษีทั้งหลาย ใน
โลกนี้ ผูมีตนอันสํารวมแลว เรืองตบะ เริม่ ตั้งความ
เพียร ผูเรืองยศ ยอมรูความที่ทา นตกอยูในอํานาจแหง
ตัณหา อยางไมตองสงสัยเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกสิกึ ความวา ดูกอนพราหมณดาบส
ทานนั่งอยูเฉพาะแมน้ําโกสิกิคงคา อันรื่นรมยใด. บทวา ภูสาลยา วุตฺถา
ความวา ขาพเจาอาศัยอยูที่แมน้ํานั้น ซึ่งมีกระแสอันเชี่ยว ประกอบดวย
หวงน้ําใหญ. อธิบายวา ขาพเจาสิงอยูที่วิมานอันตั้งอยูที่แมน้ําคงคา. บทวา
วรวาริวโหฆวา ความวา มีน้ําไหลเชีย่ วประกอบดวยหวงน้ําใหญ. บทวา
สมฺมขุ า ความวา เทพยดาแสดงวาหวยละหานลําธารเขา มีประการดังกลาว
แลว ยอมบายหนาพรอมมายังเรา เราเปนประธานของแมน้ําทั้งหลายเหลานั้น.
บทวา อภิสนฺทนฺติ แปลวา ยอมไหลไป. อธิบายวา นทีธาร
ทั้งหลายอันไหลมาจากที่นั้น ๆ ยอมเขาไปสูเรา คือแมน้ําโกสิกิคงคาสิ้น. บทวา
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วนโตทา ความวา ใชแตหวยละหาน ลําธาร เขา เทานั้นก็หามิได ที่แท
น้ําที่บามาจากปา คือน้ําที่ไหลมาจากปานั้นเปนอันมาก ยอมไหลไป. บทวา
นีลวาริวหินธฺ รา ความวา ทรงไวซึ่งหวงน้ํา กลาวคือกระแสน้ําอันประกอบ
ดวยน้ําสีเขียว ดังสีแกวมณี. บทวา นาคจิตฺโตหา ความวา น้ําอันประกอบ
ดวยน้ํา กลาวคือสี อันนาคทั้งหลายการทําใหวิจิตรก็ดี. บทวา วารินา ความวา
นางเทพธิดาแสดงวา แทจริงแมน้ําทั้งหลาย จํานวนมากเห็นปานนี้ ยอมไหล
ไปตามกระแสน้ําคือยังเราใหเต็มบริบูรณดวยน้ําทีเดียว. บทวา ตา ไดแก
แมน้ําทั้งหลายเหลานั้น. บทวา อาวหนฺติ ความวา แมน้ําทั้งหลายเหลานั้น
ยอมพัดพาผลมะมวงเปนตนเหลานั้นเขามา. ก็บททั้งหลายเหลานี้ทั้งหมด เปน
ปฐมาวิภัติ ลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ. อีกอยางหนึ่ง บทวา ตา เปนทุติยาวิภัตติ พหุวจนะ.
บทวา อาวหนฺติ ความวา แมน้ําเหลานั้นยอมพัดพาผลมะมวง
เปนตนเหลานี้เขามา อธิบายวา และผลมะมวงเปนตน อันถูกพัดไปอยางนี้
ยอมเขาไปสูกระแสของเรา. บทวา โสตสฺส ความวา ผลไมชนิดใดหลนจาก
ตนไม ที่เกิดอยู ณ ริมฝงทั้งสองขาง ลอยไปในน้ํา ผลไมชนิดนั้นทั้งหมด
เปนอันเขาถึงอํานาจแหงกระแสน้ําของเราทีเดียว ไมมีขอสงสัยในเรื่องนี้.
เทพธิดานั้นบอกเหตุที่ผลมะมวงสุกนั้นลอยมาตามกระแสน้ําอยางนี้. บททั้งสอง
คือ เมธาวี ปุถุปฺา เปนอาลปนะ. (คําเรียกรอง) ทั้งนั้น. บทวา มา โรจย
ความวา ทานอยาพอใจความเกี่ยวเกาะดวยตัณหาอยางนี้เลย. บทวา ปฏิเสธ
แปลวา จงหามเสียเถิด. บทวา ต ความวา นางเทพธิดากลาวสอนพระราชา.
บทวา วุทฺธว ไดแก ความเจริญดวยปญญา คือความเปนบัณฑิต. บทวา
รฏาภิวฑฺฒน แปลวา ทานราชฤาษีผูยังรัฐมณฑลใหเจริญ. บทวา อาจยมาโน ความวา ทานจงกออัตภาพ คือเจริญดวยเนื้อและเลือด เปนหนุม
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แนนเถิด. นางเทพธิดาเรียกพระดาบสนั้นวา ราชิสิ (ทานราชฤาษี) ทานกลาวอธิบายไววา ทานยังเปนหนุม แตซูบผอมเพราะอดอาหาร หวังจะไดความตาย
เพราะโลภในมะมวง เราหาสําคัญความเปนบัณฑิตเชนนี้ของทานไม. บทวา
ตสฺส ความวา บุคคลใดเปนผูตกอยูในอํานาจแหงตัณหา ยอมรูความที่
บุคคลนั้นเปนผูตกอยูในอํานาจแหงตัณหา โดยไมตองสงสัย.
เมื่อนทีเทพธิดา จะใหดาบสนั้นเกิดความสังเวชจึงกลาวอยางนี้วา
พรหมผูที่ถึงการนับวาเปนบิดา คนธรรพพรอมทัง้ กามาวรเทพยดา และฤาษี
ผูมีจักษุทิพยดังที่กลาวมาแลว ยอมรูความที่บุคคลนั้นเปนผูตกอยูในอํานาจ
ตัณหาโดยไมตองสงสัย แตขอที่ทานผูมีฤทธิ์เหลานั้นรูวา ดาบสชื่อโนนเปนผู
ตกอยูในอํานาจของตัณหาดังนี้ ไมนาอัศจรรย ถึงปริจาริกชนของฤาษีผูเริ่ม
ดังความเพียร ผูยงยศเหลานั้น ก็จะรูเ พราะฟงคําของชนเหลานั้นพูดกันอยูอีก
เพราะขึ้นชื่อวา ความลับของบุคคลผูทําความชั่ว ยอมไมมี.
ลําดับนั้น พระดาบสไดกลาวคาถา ๔ คาถา ความวา
บาปยอมไมเจริญแกนรชน ผูรูจักศีล และความ
ไมเที่ยง ดํารงอยูเหมือนเราฉะนั้น ซึ่งรูธรรมทั้งปวง
รูความสลายและความจุติแหงชีวิต ถานระนั้นไมคิด
ฆาบุคคลอื่นผูมีความสุข.
ดูกอนทานผูอันหมูฤาษีรูกนั ทั่วแลว ทานเปนผู
อันชนผูลอยบาปรูแจงแลววา เปนผูเกื้อกูลแกโลก
แตตองปรารถนาบาปกรรมแกตน เพราะใชคาํ บริภาษ
อันไมประเสริฐไพเราะ.
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ดูกอนทานผูมีตะโพกอันผึ่งผาย ถาเราจักตายอยู
ที่ริมฝง น้ําของทาน เมื่อเราตายไปแลว ความติเตียน
ก็จักมาถึงทานโดยไมตองสงสัย.
ดูกอนทานผูมีสะเอวอันกลมกลึง เพราะฉะนั้น
แล ทานจงรักษาบาปกรรมไวเถิด อยาใหคนทั้งปวง
ติเตียนทานไดในภายหลัง ในเมือ่ เราตายไปแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว วิทิตฺวา ความวา ขาพเจารูจักศีล
และความไมเที่ยงฉันใด บาปยอมไมพอกพูน คือไมเจริญแกนระผูรูแลวดํารง
อยูฉันนั้น. บทวา วิทู ไดแก ผูรูแจง. บทวา สพฺพธมฺม ไดแก สุจริตธรรม
ทุกอยาง. เพราะในคาถานี้ สุจริตธรรมสามอยาง ประสงคเอาเปนสรรพธรรม.
บทวา วิทฺธสน ไดแก ความดับ. บทวา จวน ไดแก จุติ. บทวา ชีวิตสฺส
ไดแก อายุ. ทานกลาวอธิบายไววา บาปยอมไมพอกพูน คือไมเจริญแก
พระผูเปนบัณฑิต รูแจงแลวดํารงอยูอยางนี้ คือรูแจงซึ่งสุจริตธรรมทั้งปวง
และความไมเที่ยงแหงชีวิต.
บทวา สเจ น เจเตติ วธาย ตสฺส ความวา ถานระนั้นไมคิด
คือ ไมดําริเพื่อจะฆาบุคคลอื่นผูถึงความสุข ไดแก ไมยังบุคคลอื่น หรือแม
ทรัพยมรดกของเขาใหพินาศ ก็ขาพเจาไมคิดเพื่อจะฆาใคร ๆ นั่งคอยดูแมน้ํา
ทําความอาลัยในมะมวงสุกอยางเดียว ทานตรวจดู ไดเห็นอกุศลกรรมอะไร
ของขาพเจาบางเลา ? บทวา อิสิปูคสมฺาเต ความวา ผูอันหมูฤาษี
รูทั่วแลวดวยดี คืออันฤาษีทั้งหลายรับรูแลว. บทวา เอว โลกฺยา 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 ทําใหเกิดขึ้นแกตน.
บทวา ตีเร เต ความวา ที่ริมฝงน้ําของทาน. บทวา ปุถุสุสฺโสณิ
ความวา ประกอบไปดวยตะโพก อันงดงาม ผึ่งผาย. บทวา เปเต ความวา
เมื่อขาพเจาตายไปสูปรโลกแลว เพราะไมไดผลมะมวงสุก. บทวา ปกฺวกฺขาสิ
ความวา ชนทั้งปวงอยากลาวราย ดาวา ติเตียน นินทา. ปาฐะวา ปกฺขตฺถาสิ
ดังนี้ก็มี.
นางเทพธิดาไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถา ๕ คาถา ความวา
เหตุนั้นขาพเจาทราบแลว ทานจงอดกลั้นไวกอน
ขาพเจาจะยอมตน และใหมะมวงแกทาน เพราะทาน
ละกามคุณที่ละไดยาก แลวตั้งไวซึ่งความสงบ และ
สุจริตธรรม.
บุคคลใดละสังโยชนในกอนได แลวภายหลัง
มาตั้งอยูในสังโยชน ประพฤติอธรรมอยู บาปยอม
เจริญแกบุคคลนั้น.
มาเถิด ขาพเจา จะนําทานไปยังสวนมะมวง
ทานจงเปนผูมีความขวนขวายนอยโดยสวนเดียวเถิด
ขาพเจาจักนําทานไปในสวนมะมวงอันรมเย็น ทานจง
เปนผูไมขวนขวายอยูเถิด.
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ดูกอนทานผูปราบปรามขาศึก สวนนัน้ เกลื่อนกลนไปดวยหมูนก ที่มัวเมาอยูใ นรสดอกไม มีนก
กระเรียน นกยูง นกเขา ซึ่งมีสรอยคออันนาชม มี
หมูห งสสงเสียงรองขรม ฝูงนกดุเหวาที่รองปลุกสัตว
ทั้งหลายอยูในสวนมะมวงนั้น.
ผลมะมวง ในสวนนั้น ดกเปนพวง ๆ ดุจฟอนฟาง
ปลายกิ่งหอยโนมลงมา มีท้งั ตนคํา ตนสน ตนกระทุม
และผลตาลสุกหอยอยูเรียงราย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺาตเมต ความวา เหตุที่ทานอางวา
ความครหาจักมีแกทาน กลาวอางไวเพื่อตองการผลมะมวงสุกนั้น ขาพเจา
ทราบแลว. บทวา อวิสยฺหสาหิ ความวา ขึ้นชื่อวาพระราชาทั้งหลายยอม
อดกลั้นสิ่งที่อดกลั้นไดยาก ดวยเหตุนั้น นางเทพธิดาเมื่อปรารภถึงเหตุนั้น
จึงกลาวอยางนี้. บทวา อตฺตาน ความวา เมื่อขาพเจาโอบอุมทานพาไปสู
สวนมะมวง ชื่อวายอมถวายตนแกทาน และจะถวายผลมะมวงสุกนั้นแกทาน
ดวย. บทวา กามคุเณ ไดแก วัตถุกามทั้งหลาย อันประดับดวยกาญจนมาลา
และเศวตฉัตร.
บทวา สนฺติฺจ ธมฺมฺจ ไดแก ศีลกลาวคือสันติอันยังความทุศีล
ใหสงบระงับ และสุจริตธรรม. บทวา อธิฏิโตสิ ความวา ทานเปนผู
เขาถึงคุณธรรมเหลานี้ และเปนผูตั้งมั่นอยูในคุณธรรมเหลานี้. บทวา ปุพฺพสโยค ไดแก ขอผูกพันอันมีในกอน. บทวา ปจฺฉาสโยชเน ไดแก
ขอผูกพันอันมีในภายหลัง. ทานอธิบายไวดังนี้ ดูกอนดาบสผูเจริญ ผูใด
สละสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ แลวติดในรสตัณหาเพียงแคผลมะมวงสุกไมคํานึง
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ถึงลมและแดด สูนั่งซบเซาอยูที่ชายฝงน้ํา ผูนั้นขามมหาสมุทรได ก็เปนเชน
กับบุคคลผูจมลงในที่สุดฝง บุคคลใดเปนผูตกอยูในอํานาจรสตัณหา ประพฤติ
อธรรมอยางเดียว บาปซึ่งกระทําดวยอํานาจรสตัณหา ยอมเพิ่มแกบุคคลนั้น
นางเทพธิดานั้นกลาวตําหนิดาบสอยางนี้ดวยประการฉะนี้.
บทวา กาม อปฺโปสฺสุโก ภว ความวา ทานตองเปนผูไมมีอาลัย
อยูที่สวนมะมวง โดยสวนเดียวเถิด. บทวา ตสฺมึ ความวา ขาพเจาจักเปนผู
นําทานไปที่สวนมะมวงอันเยือกเย็นนั้น. บทวา ต ความวา เมื่อนางเทพธิดา
กลาวอยางนี้แลว จึงอุมดาบสขึ้นนอนแนบอก เหาะไปในอากาศ เห็นทิพอัมพวันอันมีปริมณฑลได ๓ โยชน และไดสดับเสียงแหงสกุณปกษี แลวจึง
บอกแกดาบส กลาวอยางนี้วา ต เปนตน. บทวา ปุปฺผรสมตฺเตหิ ความวา
มัวเมาดวยรสแหงปุปผชาติ.
บทวา วงฺกงฺเคภิ ความวาสวนอัมพวันนั้น เซ็งแซไปดวยฝูงนก
ทั้งหลาย ตัวมีคออันคด และบัดนี้เมื่อนางเทพธิดา จะบอกชื่อนกเหลานั้น
จึงกลาวคํามีอาทิวา โกฺจา (นกกระเรียน) ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
ทิวิยา แปลวา อันเปนทิพย. บทวา โกยฏิมธุสาลิยา ความวา นางเทพธิดา
แสดงวา ทิพสกุณปกษีเหลานี้คือ (นกกระเรียน นกยูง นกเขา และนก
ขุนทอง) ซึ่งมีสรอยคออันนาชม ยอมอยูในสวนอัมพวันนี้. บทวา กุชฺชิตา
หสูปเคภิ ความวา มีฝูงหงสขันคู สงเสียงรองระงม. บทวา โกกิเลตฺถ
ปโพธเร ความวา นกดุเหวาทั้งหลาย อยูในสวนอัมพวันนั้น กูก องรองปลุก
สัตวทั้งหลายใหตื่นอยู. บทวา อมฺเพตฺถ ความวา มีตนมะมวง อยูในสวน
อัมพวันนั้น. บทวา วิปฺปสูนคฺคา ความวา ปลายกิง่ โนมนอมลง เพราะ
เต็มไปดวยพวงผล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 316

บทวา ปลาลขลสนฺนิภา ความวา มีผลดกเชนกับ ฟอนฟาง
ขาวสาลี เพราะสั่งสมไปดวยชอเเละดอก. บทวา ปกฺกตาลวิลมฺพิโน ความ
วา นางเทพธิดาพรรณนาถึงสวนอัมพวันวา มีผลตาลสุกหอยยอยอยูไสว และ
ตนไมเห็นปานนี้ มีอยูในสวนอัมพวันนี้.
ก็แหละครั้นนางเทพธิดาพรรณนาแลว พาพระดาบสมาในสวนอัมพวัน แลวสั่งวา ทานโปรดขบฉันผลมะมวงทั้งหลาย ยังความอยากของตน
ใหเต็มบริบูรณ ในสวนอัมพวันนี้ แลวหลีกไป ครั้นพระดาบส ขบฉันผล
มะมวงจนอิ่มสมอยากแลว พักผอนแลว จึงเที่ยวไปในสวนอัมพวัน พบเห็น
เปรตนั้นกําลังเสวยทุกข (แต) ไมสามารถจะพูดอะไรได แตเมื่อพระอาทิตย
อัสดงแลว เห็นเปรตนั้น มีหญิงฟอนแวดลอมบําเรอ เสวยทิพยสมบัติอยู
จึงกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา
ทานทรงทิพมาลา ผาโพกศีรษะ และเครื่อง
อาภรณลวนแตเปนทิพย มีทองตนแขน ลูบไลดวย
จุรณจันทน กลางคืนมีหญิง๑๖,๐๐๐คน เปนปริจาริกา
บําเรอทานอยู แตกลางวันตองเสวยทุกขเวทนา.
หญิงเหลานี้ไดเปนปริจาริกาของทาน มีถึง
๑๖,๐๐๐นาง ทานมีอานุภาพมากอยางนี้ ไมเคยมีใน
มนุษยโลก นาขนพองสยองเกลา.
ในปุริมภพ ทานทาบาปกรรมอะไรไว จึงตอง
นําทุกขเวทนามาสูตน ทานทํากรรมอะไรไวในมนุษยโลก จึงตองเคี้ยวกินเนื้อหลังของตนเองในบัดนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาลี 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 ทิวา ความวา แตในเวลากลางวันตองเสวยมหาทุกขเวทนา. บทวา ยา เตมา ตัดบทเปน ยา เต อิมา แปลวา หญิงเหลานี้.
บทวา อพฺภูโต ความวา ไมเคยมีเลยในมนุษยโลก. บทวา โลมหสโน
ความวา ชนเหลาใดเห็นทาน ขนของคนเหลานั้นยอมชูชัน. บทวา ปุพฺเพ
ไดแก ในภพกอน. บทวา อตฺตทุกฺขาวห ความวา เปนเหตุนําทุกขเวทนา
มาสูตน. บทวา มนุสฺเสสุ ความวา ทานทํากรรมอะไรไวในมนุษยโลก
จึงตองมาเคี้ยวกินเนื้อหลังของตนในบัดนี้.
เปรตจําพระดาบสได จึงทูลวา พระองคคงจําขาพระพุทธเจาไมได
ขาพระพุทธเจา คือผูที่ไดเปนปุโรหิตของพระองค ขาพระพุทธเจาตองเสวย
ความสุขในกลางคืนนี้ เพราะผลแหงอุโบสถกึ่งหนึ่งที่ตนไดทํามา เพราะอาศัย
พระองค แตที่ไดเสวยทุกขเวทนาในเวลากลางวัน เพราะผลแหงบาปกรรม
ที่ทําไวแลวเหมือนกัน แทจริง ขาพระพุทธเจา อันพระองคทรงตั้งไวใน
ตําแหนงผูพิพากษา ไดชําระคดีโดยอยุติธรรมรับสินบน ขูดเลือดเนื้อประชาชน
ทางเบื้องหลัง เพราะผลแหงกรรมที่ทําไวนั้น ตอนกลางวัน ขาพระพุทธเจา
จึงไดเสวยทุกขเวทนานี้ แลวกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ขาพเจาเรียนจบไตรเพท หมกมุนอยูใ นกาม
ทั้งหลาย ไดประพฤติเพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน
แกชนเหลาอื่น ตลอดกาลนาน.
บุคคลใดเปนผูขูดเลือดเนื้อผูอื่น บุคคลนั้นยอม
ตองควักเนื้อของตนกิน เชนเดียวกับขาพระพุทธเจา
กินเนื้อหลังของตนอยูจนทุกวันนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺเฌนานิ ไดแก พระเวทยทั้งหลาย.
บทวา ปฏิคฺคยฺห ความวา เลาเรียนทรงจํา. บทวา อจรึ ไดแก ปฏิบัติ
แลว. บทวา อหิตายห ความวา ขาพระพุทธเจาไดปฏิบัติความฉิบหาย
มิใชประโยชน. บทวา โย ปฏิมสิโก ความวา บุคคลใดกินเนื้อหลังของ
คนอื่น ยอมเปนผูยุยง สอเสียด. บทวา อุกฺกจฺจ แปลวา ตองลวง-ตองควัก.
ก็แลครัน้ เปรตกราบทูลอยางนี้แลว จึงทูลถามพระดาบสวา พระองค
เสด็จมาในที่นี้ไดอยางไร ? พระดาบสเลาเรื่องทั้งหมดใหฟงโดยพิสดาร.
เปรตทูลถามอีกวา ก็บัดนี้พระองคจะประทับอยูในที่นี้ตอไป หรือจักเสด็จไป
ที่อื่น ? พระดาบสตรัสตอบวา เราหาอยูไม จักกลับไปสูอาศรมบทนั่นเทียว.
เปรตทูลวา ดีละพระเจาขา ขาพระพุทธเจาจักบํารุงพระองคดวยผลมะมวงสุก
เปนประจํา แลวนําพระดาบสไปในอาศรมบท ดวยอานุภาพของตน ทูลขอ
ปฏิญญาวา ขอพระองคอยาไดมีความกระสัน ประทับอยูในที่นี้เถิด แลว
ทูลลาไป ตัง้ แตนั้นมา เปรตนั้นก็บํารุงพระดาบสดวยผลมะมวงสุกเปนนิตย.
พระดาบสเมื่อไดฉันผลมะมวงสุกนั้น ก็กระทํากสิณบริกรรม ยังฌานและ
อภิญญาใหบังเกิด แลวไดเปนผูมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระบรมศาสดา ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแกอุบาสกอุบาสิกา
ทั้งหลายแลว ทรงประกาศอริยสัจธรรม ในที่สุดแหงอริยสัจเทศนา บางพวก
ไดเปนพระโสดาบัน บางพวกไดเปนพระสกทาคามี บางพวกไดเปนพระอนาคามี ทรงประชุมชาดกวา นางเทพธิดาในครั้งนั้น ไดมาเปน นางอุบล
วรรณา สวน ดาบส ไดมาเปน เราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถากิงฉันทชาดก
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๒. ภุมภชาดก
วาดวยโทษของสุรา
[๒๒๙๒] (พระเจาสัพพมิตตตรัสถามวา) ทานเปน
ใคร มาจากไตรทิพยหรือ จึงเปลงรัศมีสวางไสว
อยูในนภากาศ เหมือนพระจันทรสองสวางในยาม
รัตติกาล ฉะนั้น รัศมีแผซานออกจากตัวทานดุจ
สายฟาแลบในเวหาสฉะนั้น.
ทานเหยียบลมหนาวในอากาศได เดินและยืน
ในอากาศได ฤทธิ์ของเทวดาทั้งหลาย ผูไมตอ งเดิน
ทางไกล ทานทําใหเปนที่ตั้ง และใหเจริญดีแลวเปน
ไฉน ?
ทานเปนใคร มายืนอยูในอากาศ รองขายหมอ
อยู หรือวาหมอของทานนี้ใชประโยชนอะไรได ดูกอน
พราหมณ ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกขา พเจาเถิด.
[๒๒๙๓] (ทาวสักกเทวราชตรัสวา) หมอใบนี้มใิ ช
หมอเนยใส มิใชหมอน้ํามัน มิใชหมอน้ําผึ้ง โทษ
ของหมอใบนี้ มีอยูมิใชนอย ทานจงฟงโทษเปน
อันมากที่มีอยูในหมอใบนี.้
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว เดินโซเซตกลงไปยัง
บอ ถ้ํา หลุมน้ําครํา และหลุมโสโครก พึงบริโภค
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ของที่ไมควรบริโภคแมมากได ทานจงซื้อหมอใบนี้
ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว ไมมีกฎเกณฑในใจ
เที่ยวหยําเปไป เหมือนโคกินกากสุราฉะนั้น เปน
เหมือนขาดที่พักพิง ยอมฟอนรําได ขับรองได ทาน
จงซื้อหมอใบนี้ ซึงเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดนี้แลว แกผาเปลือยกาย เที่ยว
ไปตามตรอก ตามนั้น ในบานเหมือนชีเปลือย มี
จิตลุมหลง นอนตืน่ สาย ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็ม
ไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว ลุกขึ้นโซเซ โคลง
ศีรษะ และยกแขนขึ้นรายรํา เหมือนหุนรูปไมฉะนั้น
ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว นอนจนถูกไฟไหม
และกินอาหารที่เหลือเดนสุนัขได ยอมถึงการถูกจอง
จํา ถูกฆา และถึงความเสื่อมแหงโภคะ ทานจงซื้อ
หมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว พูดคําที่ไมควรพูด นั่ง
พร่ําในที่ประชุม ปราศจากผาผอน เลอะเทอะ นอน
จมอยูใ นอาเจียนของตน มีแตเรือ่ งฉิบหาย ทานจงซื้อ
หมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
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บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว วางมาดเปนคนสําคัญ
นัยนตาขุนขวาง เขาใจวาบานเมืองเปนของเราคนเดียว
พระราชาแมมมี หาสมุทร ๔ เปนขอบขัณฑสีมา ก็ไม
เสมอเรา ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิด
นั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว ถือตัวจัด กอการทะเลาะ
วิวาท ยุยงสอเสียด มีผิวพรรณนาเกลียด เปลือยกาย
วิ่งไป อยูอยางนักเลงเกา ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่ง
เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
น้ําชนิดนี้ ทําตระกูลทั้งหลายในโลกนี้อันมั่งคั่ง
บริบูรณ มีเงินทองตั้งหลายพัน ใหขาดทายาทได
ทานจงซื้อหมอใบนีซ้ ึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
ขาวเปลือก ทรัพยสินเงินทอง ไรนา โค กระบือ
ในสกุลใดยอมพินาศไป ตระกูลที่มั่งมีทั้งหลายขาดสูญ
ไป เพราะดื่มน้ําชนิดใด ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่ง
เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุรุษดื่มน้ําชนิดใดแลว เปนคนหยาบชา ดา
มารดาบิดาได แมถงึ เปนพอผัวก็พึงหยอกลูกสะใภได
ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
นารีดื่มน้ําชนิดใดแลว กลายเปนคนกักขฬะ
หยาบชา ดาพอผัว แมผัว และสามีได แมเปนทาส
เปนคนรับใช ก็ยอมรับเปนสามีของตนได ทานจง
ซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
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บุรุษดื่มน้ําชนิดใดแลว ฆาสมณะหรือพราหมณ
ผูตั้งอยูในธรรมได พึงไปสูอบายเพราะกรรมนั้นเปน
เหตุ ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
ชนทั้งหลายดื่มนําชนิดใดแลว ประพฤติทุจริต
ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจไดยอมไปสูนรกเพราะ
ประพฤติทุจริต ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวย
น้ําชนิดนั้น.
ชนทั้งหลายแมยอมสละเงินเปนอันมาก มาออนวอนบุรุษใด ซึ่งไมเคยดื่มสุรา ใหพูดเท็จ ยอมไมได
บุรษุ นัน้ ครั้นดื่มสุราแลว ยอมพูดเหลาะแหละเหลวไหล
ได ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
คนรับใช ดื่มน้ําชนิดใดแลว เมื่อถูกเขาใชไป
ในกรณียกิจรีบดวน ถูกซักถามก็ไมรูเนื้อความ ทาน
จงซื้อหมอใบนี้ ซึง่ เต็มไปดวยนาชนิดนั้น.
ชนทั้งหลายดื่มน้ําชนิดใดแลว ถึงจะเคยมีความ
ละอายใจอยูบาง ก็ยอ มจะทําความไมละอายใหปรากฏ
ได ถึงแมจะเปนคนมีปญญา ก็อดพูดมากไมได ทาน
จงซื้อหมอใบนี้ ซึง่ เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
ชนทั้งหลายดื่มน้ําชนิดใดแลว นอนคนเดียว
ไมมีเพือ่ น คลายลูกสุกรนอนเดียวดาย ดวยขาติ
กําเนิดอันต่ําตอยฉะนั้น อดขาวปลาอาหาร ยอมถึง
การนอนเปนทุกขอยูกับแผนดิน สิ้นสงาราศรี และ
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ตองครหานินทา ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวย
น้ําชนิดนั้น.
ชนทั้งหลายดื่มน้ําชนิดใดแลว ยอมนอนคอตก
หาเปนเหมือนโคที่ถูกลงปฏักฉะนั้นไม ฤทธิ์สุรายอม
ทําใหคนอดทนได ไมกินขาวกินน้ํา ทานจงซื้อหมอ
ใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
มนุษยทั้งหลาย ยอมเวนดื่มน้ําชนิดใดอันเปรียบ
ดวยงูมพี ิษราย นรชนคนใดเลาควรจะดื่มน้ําชนิดนั้น
อันเปนเชนยาพิษในโลก ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็ม
ไปดวยน้ําชนิดนั้น.
โอรสทั้งหลายของทาวอันธกเวฑะ ดื่มสุราแลว
พาหญิงไปบําเรออยูที่ฝงสมุทรประหารกันและกันดวย
สาก ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุรพเทพ คืออสูรทั้งหลาย ดื่มน้ําชนิดใดแลว
เมามาย จนจุติจากไตรทิพย คือดาวดึงสเทวโลก ยัง
สําคัญตนวาเที่ยง เปนไปกับดวยอสุรมายา ดูกอน
มหาราชเจา บุรุษผูฉ ลาดเชนกับพระองค เมือ่ ทราบวา
น้ําดื่มชนิดนี้เปนน้ําเมา หาประโยชนมิได จะดื่ม
ทําไม ?
ในหมอนี้ ไมมีเนยขน หรือน้ําผึ้ง พระองครู
อยางนี้แลว จงขายเสีย ดูกอนทานสัพพมิตต สิ่ง
ที่อยูในหมอนี้ ขาพเจาบอกแกทานแลวตามความเปน
จริง อยางนี้แหละ.
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[๒๒๙๔] ทานมิใชเปนบิดาหรือมารดาของขาพเจา เปนคนชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนผูมุงเกื้อกูล
อนุเคราะห ปรารถนาประโยชนอยางยิ่งแกขาพเจา
ขาพเจาจักกระทําตามถอยคําของทานในวันนี้.
ขาพเจาจักใหบา นสวย ๕ ตําบล ทาสี ๑๐๐
โค ๗๐๐ และรถเทียมดวยมาอาชาไนย ๑๐คัน เหลานี้
แกทาน ขอทานผูปรารถนาประโยชน จงเปนอาจารย
ของขาพเจาเถิด.
[๒๒๙๕] ดูกอนพระราชา ทาสี บานสวย โค
และรถอันเทียมดวยมาอาชาไนย จงเปนของพระองค
ตามเดิมเถิด ขาพเจาเปนทาวสักกะ จอมเทพ ของ
ชาวไตรทิพย.
พระองคเสวยพระกระยาหาร เนยใส และขาว
ปายาส พึงเสวยขนมกุมมาสอันโอชารส ดูกอ นพระองคผูเปนจอมประชาชน ขอพระองคจงทรงยินดีใน
ธรรม ใคร ๆ ไมติเตียนดวยอาการอยางนี้แลว จง
เขาถึงซึ่งสวรรคสถาน.
จบกุมภชาดกที่ ๒
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อรรถกถากุมภชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
หญิง นักดื่มสุรา ๕๐๐ คน ผูเปนสหายของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ตรัส
พระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา โก ปาตุราสิ ดังนี้.
ไดยินวา เมื่อเขาประกาศเรื่องมหรสพสุรา ในพระนครสาวัตถี
หญิง ๕๐๐ คนเหลานั้น จัดเตรียมสุรามีรสเขมไว เพื่อสามีที่ไปเลนมหรสพ
แลวปรึกษากันวา เราทัง้ หลายก็จะเลนมหรสพ ดังนี้แลว ทุกคนจึงพากันไป
ยังสํานักของนางวิสาขากลาวชักชวนวา สหายรัก พวกเราไปเลนมหรสพกันเถิด
เมื่อนางวิสาขาปฏิเสธวา มหรสพนีเ้ ปนมหรสพสุรา เราจักไมดื่มสุราเลย
จึงพากันกลาววา ทานจงถวายทานแดพระสัมมาสัมพุทธเจาเถิด พวกเราจักเลน
มหรสพกัน. นางวิสาขารับคําวาดีแลว จึงสงคนไปทูลเชิญพระบรมศาสดา
ถวายมหาทานแลวถือเอาของหอมและระเบียบเปนอันมาก หอมลอมดวยหญิง
เหลานั้น ไปยังพระเชตวันมหาวิหาร เพื่อสดับพระธรรมกถา ในเวลาเย็น.
ก็หญิงเหลานั้นดื่มสุราไปพลาง เดินทางรวมไปกับนางวิสาขา ยืนดื่มสุราที่ซุม
ประตู แลวจึงไดเขาไปยังสํานักพระศาสดาพรอมกับนางวิสาขา. นางวิสาขา
ถวายบังคมพระศาสดา แลวนั่งลง ณ สวนขางหนึ่ง. บรรดาหญิงเหลานั้น
บางพวกก็ฟอนรํา บางพวกก็คะนองมือคะนองเทา จนทะเลาะวิวาทกัน ใน
สํานักของพระศาสดานั่นเอง พระบรมศาสดาจึงทรงเปลงพระรัศมี ออกจาก
ขนพระโขนงโดยพระประสงคจะใหหญิงเหลานั้นเกิดความสังเวช หญิงเหลานั้น
ตกใจกลัว ถูกมรณภัยคุกคาม ดวยเหตุนั้น หญิงเหลานั้นจึงสรางเมา. พระศาสดาทรงอันตรธานหายไปจากบัลลังกที่ประทับ ทรงยืนอยู ณ ยอดสิเนรุ-
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บรรพต เปลงพระรัศมีออกจากพระอุณาโลม เปนประหนึ่งวาไดมีพระจันทร
และพระอาทิตยอุทัยขึ้นถึงพันดวง. พระศาสดาประทับยืน ณ ยอดสิเนรุบรรพต
นั่นเอง โดยพระประสงคจะใหหญิงเหลานั้นเกิดความสังเวช จึงตรัสพระคาถานี้
ความวา
ทานทั้งหลายจะมัวราเริง บันเทิงกันอยูทําไม
ในเมื่อโลกกําลังลุกเปนไฟอยูเนืองนิตย ทานทั้งหลาย
อันความมืดมิดหุม หอแลว ยังไมพากันแสวงหาประทีป
คือที่พึ่ง (อีกหรือ ?).
ในเวลาจบพระคาถา หญิงทั้ง ๕๐๐ เหลานั้น ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล
พระศาสดาเสด็จมาประทับนั่งเหนือพุทธอาสน ใตรมเงาพระคันธกุฎี ลําดับนั้น
นางวิสาขา ถวายบังคมพระศาสดาแลวกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
น้ําดื่มที่ชื่อวาสุราอันเปนเครื่องทําลายหิริโอตตัปปะนี้ เกิดแลวแตครั้งไร
พระเจาขา. เมื่อพระศาสดาจะตรัสบอกแกนาง จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัส
ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติใน พระนครพาราณสี มีนายพรานปาผูหนึ่งชื่อวา สุระ เปนชาวแควนกาสี ไดไปสูปา
หิมพานต เพื่อตองการแสวงหาสิ่งของ ในปาหิมพานตนั้น มีตนไมตนหนึ่ง
ลําตนตั้งตรง ที่ฐานสูงประมาณชั่วบุรุษหนึ่งไดแตกออกเปนสามคาคบ ระหวาง
คาคบ ๓ แหงของตนไมนั้น ไดมีโพรงใหญขนาดเทาตุม เมื่อฝนตกก็เต็มไปดวย
น้ํา ไดมีตนเสมอ มะขามปอม และเถาพริกไท ขึน้ ลอมรอบตนไมนั้น. ผลแหง
ตนไมนั้น ๆ สุกแลวก็หลุดออกจากขั้ว ตกลงไปในโพรงนั้น. ใกลๆ ตนไมนั้น
มีขาวสาลีเกิดขึ้นเอง และนกแขกเตาทั้งหลายมาคาบเอารวงขาวสาลีจากที่นั้น
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แลวก็บินไปจับกินอยูบนตนไมนั้น เมื่อนกแขกเตาพากันจิกกินอยู เมล็ดขาวเปลือกก็ดี เมล็ดขาวสารก็ดี หลุดหลนลงไปในโพรงนั้น น้ําในโพรงนั้นถูก
แสงแดดแผดเผา ก็เกิดมีรส มีสีแดง ๆ ดวยประการฉะนี้. ในฤดูรอนฝูงนก
ทั้งหลายที่กระหายน้ํา บินมากินน้ํานั้น ก็มึนเมาพลัดตกลงไปที่โคนตนไม มอย
ไปหนอยหนึ่งแลวสงเสียงคูขันบินไป. ถึงสุนัขปาและลิงเปนตน ก็มีนัยอยาง
เดียวกันนี้. พรานปาเห็นดังนั้นก็หลากใจคิดวา ถาน้ํานี้เปนพิษ สัตวเหลานี้
คงตาย แตนี่มันมอยไปหนอยหนึ่งแลวก็บินไปไดตามสบาย น้ํานี้คงไมมีพิษ.
เขาจึงลองดื่มเอง ก็เกิดมึนเมา และอยากจะกินเนื้อสัตว ลําดับนั้นเขาจึงกอไฟ
ใหโชนขึ้น แลวฆานกที่พลัดตกไปที่โคนไม มีนกกระทาและไกเปนตนตาย
ยางเนื้อที่ถานเพลิง มือหนึ่งฟอนรํา มือหนึ่งถือเนื้อกัดกิน อยูในที่นั้นวันหนึ่ง
ถึงสองวัน ก็ ณ ที่ใกลบริเวณนั้น มีดาบสรูปหนึ่งชื่อ วรุณะ นายพรานปา
เดินไปยังสํานักพระดาบสนั้น โดยธุระอยางอื่น. เขาไดเกิดความคิดวา เราจัก
ดื่มน้ํานี้รวมกับพระดาบส เขาจึงตักน้ําใสกระบอกไมไผอันหนึ่งจนเต็ม หิ้วไป
กับเนื้อยาง ถึงบรรณศาลาแลวกลาวชวนวา ทานขอรับ จงลองดื่มน้ํานี้ดูเถิด
แลวทั้งสองก็บริโภคเนื้อดื่มน้ําดวยกัน. ดวยประการฉะนี้ น้ําดื่มนั้นเลยเกิดมี
ชื่อวา สุราบาง วรุณีบาง เพราะนายพรานสุระและพระวรุณดาบส พบ
เห็นเขา.
ฝาย สุรพราน กับวรุณดาบส ทั้งสองคนคิดไดวา มีอุบายทํามาหา
กินไดอยู จึงตักสุราใสกระบอกไมไผจนเต็ม แลวพากันหาบไป จนถึงปจจันตนคร ใหคนกราบทูลพระราชาวา มีคนทําน้ําดื่มมาเฝา พระราชาจึงตรัสสั่งให
คนทั้งสองเขาเฝา เขาจึงนําน้ําดื่มเขาไปถวาย พระราชาทรงเสวยได สอง
-สามครั้งก็ทรงมึนเมา แตน้ําเมานั้น พอเสวยไดเพียงวัน สองวัน เทานั้น
ตอมาพระราชาตรัสถามคนทั้งสองวา น้ําชนิดนี้ มีอยูที่อื่นบางไหม ? เขาพา
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กันกราบทูลวา ขอเดชะมีอยู พระเจาขา พระราชาตรัสถามวา มีอยูที่ไหน ?
เขาทูลวา ที่ปาหิมพานต พระเจาขา พระราชาตรัสสั่งวา ถาเชนนั้นทานทั้ง
สองจงไปเอามา ชนทั้งสองไปนําเอามาคราว สองคราว แลวปรึกษากันวา
พวกเราไมอาจเอามาบอย ๆ ได จึงกําหนดจดจําเครื่องปรุงทั้งปวงไว แลว
เอาเปลือกเปนตน ของตนไมนั้นมาใสปนลงในเครื่องปรุงทุกอยาง ปรุงสุราขึ้น
ในพระนคร ชาวพระนครพากันดื่มสุราจนถึงความประมาทมัวเมา เลยยากจน
เข็ญใจไปตาม ๆ กัน พระนครก็ไดเปนเหมือนเมืองราง ดวยเหตุนั้น คนทํา
น้ําดื่มทั้งสอง จึงหลบหนีออกจากพระนครนั้น ไปยังเมืองพาราณสี ใหกราบ
ทูลพระราชาวา คนทําน้ําดื่มมาเฝา พระเจาพาราณสีตรัสสั่งใหคนทั้งสองเขาเฝา
แลวพระราชทานเสบียงแกคนทั้งสอง เขาชวยกันจัดการปรุงสุราขึ้น แมใน
พระนครพาราณสีนั้น ถึงพระนครนั้น ก็พินาศไปเชนนั้นอีก เขาทั้งสองจึง
หนีออกจากเมืองนั้นไปเมืองสาเกต หนีออกจากเมืองสาเกตไปยังเมืองสาวัตถี
ครั้งนั้น พระเจาสัพพมิตต ไดเปนกษัตริย พระนครสาวัตถี ทาวเธอทําการ
สงเคราะหแกคนทั้งสองนั้น แลวตรัสถามวา พวกเจาตองการสิ่งใดบาง เมื่อ
เขากราบทูลวา ตองการรากไมสําหรับปรุง แปงขาวสาลี และตุม หารอย
ดังนี้ ก็ตรัสสั่งใหประทานครบทุกอยาง. พรานสุระ และวรุณดาบสทั้งสอง
ปรุงสุราใสตุม ๕๐๐ ใบตั้งไวแลว ประสงคจะปองกันโดยเกรงวาหนูจะรบกวน
จึงผูกแมวไวขาง ๆ ตุมใบละตัว แมวเหลานั้น พากันดื่มสุราที่ไหลลงกนตุม
ในเวลาที่ตมแลวตักใสตุม จนมึนเมาหลับไป พวกหนูมาแทะ หู จมูก
หนวด และหางแมว แลวพากันวิ่งหนีไป พวกอายุตตกบุรุษ (คนสอดแนม)
คิดวา แมวดื่มสุราพากันตายหมด จึงไปกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ พระ
เจาสัพพมิตต ทรงเห็นวา ชนทั้งสองนี้ จักทํายาพิษ จึงตรัสสั่งใหตัดศีรษะ
คนทั้งสองเสีย คนทั้งสอง พร่ําทูลขอรองวา ขอเดชะ ดื่มสุรามีรสอรอย
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พระเจาขา ดังนี้ จนขาดใจตาย ครั้นพระราชาตรัสสั่งใหประหารชีวิตคนทั้งสอง
แลว มีพระราชโองการใหทําลายตุมเลีย ฝายแมวทั้งหลาย เมือ่ ฤทธิ์สุราสราง
จางไป ก็ลุกขึ้นวิ่งเลนได พวกราชบุรุษเห็นดังนั้น จึงกราบทูลใหพระราชา
ทรงทราบ พระราชาทรงพระดําริวา ถาน้ําสุราเปนพิษ แมวคงตาย ชะรอย
จะมีรสอรอย เราจะลองดื่มดู แลวตรัสสั่งใหประดับตกแตงพระนคร ใหสราง
มณฑปขึ้นที่หนาพระลาน เสร็จแลวประทับนั่งบนราชบัลลังก ซึ่งยกเศวตฉัตร
ขึ้นไวบนมณฑปที่ประดับตบแตงแลว แวดลอมดวยหมูอํามาตย มุขมนตรี
เริ่มจะเสวยสุรา.
ครั้งนั้น ทาวสักกเทวราช ทรงตรวจดูสัตวโลกวา ชนเหลาไหนบาง
หนอ ไมประมาทในการบํารุงมารดาบิดาเปนตน บําเพ็ญสุจริต ๓ ใหเต็ม
บริบูรณ ทอดพระเนตรเห็นพระเจาสัพพมิตตนั้น ประทับนั่ง เพื่อจะดื่มสุรา
จึงทรงพระดําริวา ถาพระเจาสัพพมิตตนี้จะดื่มสุราไซร สกลชมพูทวีป จัก
พินาศฉิบหาย เราจักตองแกไข โดยวิธีที่จะใหทาวเธองดดื่ม แลวทรงวางหมอ
ที่เต็มไปดวยสุราใบหนึ่งไวที่พระหัตถ จําแลงเพศเปนพราหมณ เสด็จมายืน
อยูในอากาศ ณ ที่เฉพาะพระพักตรพระเจาสัพพมิตต แลวตรัสวา ทานทั้ง
หลายจงซื้อหมอใบนี้ พระเจาสัพพมิตตราช ทอดพระเนตรเห็นพราหมณจํา
แลง ยืนพูดอยูบนอากาศอยางนั้น ทรงสงสัยวา พราหมณนี้มาจากไหนกัน
หนอ เมื่อจะทรงสนทนากับพราหมณนั้น ไดตรัสพระคาถา ๓ คาถา ความวา
ทานเปนใคร มาจากไตรทิพยหรือ จึงเปลงรัศมี
สวางไสวอยูในนภากาศ เหมือนพระจันทรสองสวาง
ในยามรัตติกาลฉะนั้น รัศมีแผซานออกจากตัวทาน
ดุจสายฟาแลบในเวหาสฉะนั้น.
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ทานเหยียบลมหนาวในอากาศได เดินและยืน
ในอากาศได ฤทธิข์ องเทวดาทั้งหลาย ผูไมตองเดิน
ไกล ทานทําใหเปนที่ตั้ง และใหเจริญดีแลวเปนไฉน ?
ทานเปนใครมายืนอยูในอากาศ รองขายหมอ
อยู หรือวาหมอของทานนี้ ใชประโยชนอะไรได ดู
กอนพราหมณ ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแกขาพเจา
เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก ปาตุราสิ ความวา ทานเปนใคร
มาจากไหน จึงมาปรากฏ อธิบายวา ทานมาจากไหน ? บทวา ติทิวา
นภมฺหิ ความวา พระเจาสัพพมิตต ตรัสถามวา ทานมาจากดาวดึงสพิภพ
หรือ จึงปรากฏในนภากาศนี้. บทวา สวรึ แปลวา ในรัตติกาล. บทวา
สเตริตา ไดแก พระจันทรซึ่งมีชื่ออยางนี้. บทวา โส ไดแก ทานนั้น.
บทวา ฉินฺนวาต ความวา วลาหกเทพ ยอมกาวเดินตามลม อันมีกระแส
พัดเยือกเย็นไปได ก็แมลมนั้นไมมีแกทานเลย ดวยเหตุนั้น พระเจาสัพพมิตต
จึงตรัสอยางนี้. บทวา กมสิ แปลวา ลองลอยไป. บทวา อฆมฺหิ ไดแก
ในอากาศ อันไมมีอะไรกระทบ. บทวา วตฺถุกตา ความวา (ฤทธิ์ของทาน)
เปนสิ่งที่ทําแลว เหมือนวัตถุ เหมือนที่ตั้งฉะนั้น. บทวา อนทฺธคูนมสิ
เทวตาน ความวา พระเจาสัพพมิตต ตรัสถามวา ฤทธิ์ของทานที่อบรมดี
แลว คลายฤทธิ์ของทวยเทพ ผูชื่อวา ไมตองเดินทางไกล เพราะไมตองใช
เทาเดินไปในทางไกล. บทวา เวหาสย กมฺมาคมฺม ความวา ทานเปน
ใครหรือ จึงอาศัยการยางเทา เขาไปยืนบนอากาศได. บัณฑิตพึงเชื่อมความ
ของบาทคาถานั้น 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 ดังนี้. อธิบายวา ทานพูดวา
จงซื้อหมอใบนี้ดังนี้ หมอใบนี้ของทานใชประโยชนอะไรหรือ ?
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชตรัสวา ถาเชนนั้นทานจงฟง เมื่อจะทรง
แสดงโทษของสุรา จึงตรัสวา
หมอใบนีม้ ิใชหมอเนยใส มิใชหมอน้ํามัน มิใช
หมอน้าํ ผึ้ง โทษของหมอใบนีม้ ีอยูมใิ ชนอย ทานจง
ฟงโทษเปนอันมากที่มีอยูในหมอใบนี.้
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว เดินโซเซตกลงไปยัง
บอ ถ้ํา หลุมน้ําครําและหลุมโสโครก พึงบริโภคของ
ที่ไมควรบริโภคแมมากได ทานจงซื้อหมอนี้ ซึ่งเต็ม
ไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว ไมมีกฎเกณฑในใจ
เที่ยวหยําเปไป เหมือนโคกินกากสุรา ฉะนั้น เปน
เหมือนขาดที่พักพิง ยอมฟอนรําได ขับรองได ทาน
จงซื้อหมอใบนี้ ซึง่ เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว แกผาเปลือยกาย เที่ยว
ไปตามตรอก ตามถนน ในบานเหมือนชีเปลือย มีจิต
ลุมหลง นอนตื่นสาย ทานจงซื้อหมอใบนี้ซึ่งเต็มไป
ดวยน้ําชนิดนั้น.
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บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว ลุกขึ้นโซเซโคลงศีรษะ
และยกแขนขึ้นรายรํา เหมือนรูปหุนไม ฉะนั้น ทาน
จงซื้อหมอใบนี้ ซึง่ เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว นอนจนถูกไฟไหม
และกินอาหารที่เหลือเดนสุนัขได ยอมถึงการถูกจองจํา
ถูกฆา และความเสื่อมแหงโภคะ ทานจงซื้อหมอใบนี้
ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว พูดคําพูดที่ไมควรพูด
นั่งพร่ําในที่ประชุม ปราศจากผาผอน เลอะเทอะ
นอนจมอยูในอาเจียนของตน มีแตเรื่องฉิบหาย ทาน
จงซื้อหมอใบนี้ ซึง่ เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว วางมาดเปนคนสําคัญ
นัยนตาขุนขวาง เขาใจวาบานเมืองเปนของเราคนเดียว
พระราชาแมมมี หาสมุทร ๔ เปนขอบขัณฑสีมา ก็ไม
เสมอเรา ทานจงซือ้ หมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิด
นั้น.
บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลว ถือตัวจัด กอการ
ทะเลาะวิวาท ยุยงสอเสียด มีผิวพรรณนาเกลียด
เปลือยกายวิ่งไป อยูอยางนักเลงเกา ทานจงซื้อหมอ
ใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
น้ําชนิดนี้ ทําตระกูลทั้งหลายในโลกนี้ อันมั่งคั่ง
บริบูรณ มีเงินทองตั้งหลายพันใหขาดทายาทได ทาน
จงซื้อหมอใบนี้ ซึง่ เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
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ขาวเปลือก ทรัพยสิน เงินทอง ไร นา โค
กระบือ ในสกุลใดยอมพินาศไป ตระกูลที่มั่งมี
ทั้งหลายขาดสูญไป เพราะดื่มน้ําชนิดใด ทานจงซื้อ
หมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
บุรุษดื่มน้ําชนิดใดแลว เปนคนหยาบชา ดา
มารดาบิดาได แมถึงเปนพอผัวก็พึงหยอกลูกสะใภได
ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
นารีดื่มน้ําชนิดใดแลว กลายเปนคนกักขฬะ
หยาบชา ดาพอผัว แมผัว และสามีได แมเปนทาส
เปนคนใช พึงรับเปนสามีของตนได ทานจงซื้อหมอ
ใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยนําชนิดนั้น.
บุรุษดื่มน้ําชนิดใดแลว ฆาสมณะ หรือพราหมณ
ผูตั้งอยูในธรรมได พึงไปสูอบาย เพราะกรรมนั้น
เปนเหตุ ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิด
นั้น.
ชนทั้งหลายดื่มน้ําชนิดใดแลว ประพฤติทุจริต
ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจได ยอมไปสูนรก
เพราะประพฤติทุจริต ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไป
ดวยน้ําชนิดนั้น.
ชนทั้งหลายแมจะยอมสละเงินเปนอันมาก มา
ออนวอนบุรุษใด ซึ่งไมเคยดื่มสุรา ใหพูดเท็จ ยอม
ไมได บุรุษนั้นครัน้ ดื่มสุราแลวยอมพูดเหลาะแหละ
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เหลวไหลได ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ํา
ชนิดนั้น.
คนรับใชดื่มน้าํ ชนิดใดแลว เมื่อถูกเขาใชไปใน
กรณียกิจรีบดวน ถูกซักถามก็ไมรูเนื้อความ ทานจง
ซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
ชนทั้งหลายดื่มน้ําชนิดใดแลว ถึงจะเคยมีความ
ละอายใจอยู ก็ยอมจะทําความไมละอายใหปรากฏได
ถึงแมจะเปนคนมีปญญาก็อดพูดมากไมได ทานจงซื้อ
หมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
ชนทั้งหลายดื่มน้ําชนิดใดแลว นอนคนเดียว
ไมมีเพือ่ น คลายลูกสุกรนอนเดียวดาย ดวยชาติกําเนิด
อันต่ําฉะนั้น อดขาวปลาอาหาร ยอมเขาถึงการนอน
เปนทุกขอยูกับแผนดิน สิ้นสงาราศรี และตองครหา
นินทา ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
ชนทั้งหลายดื่มน้ําชนิดใดแลว ยอมนอนคอตก
หาเปนเหมือนโคที่ถูกปฏักฉะนั้นไม ฤทธิส์ ุรายอม
ทําใหคนอดทนได (ไมกินขาวกินน้ํา) ทานจงซื้อหมอ
ใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
มนุษยทั้งหลาย ยอมเวนดืม่ น้ําชนิดใด อันเปรียบ
ดวยงูมพี ิษราย นรชนคนใดเลา ควรจะดื่มน้าํ ชนิดนั้น
อันเปนเชนยาพิษมีในโลก ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่ง
เต็มไปดวยน้ําชนิดนั้น.
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โอรสทั้งหลายของทาวอันธกเวณฑะ ดื่มสุรา
แลว พาหญิงไปบําเรออยูที่ริมฝงสมุทร ประหารกัน
และกันดวยสาก ทานจงซื้อหมอใบนี้ ซึ่งเต็มไปดวย
น้ําชนิดนั้น.
บุรพเทพ คืออสูรทั้งหลาย ดื่มน้ําชนิดใดแลว
เมามาย จนจุติจากไตรทิพย คือดาวดึงสเทวโลก ยัง
สําคัญตนวาเที่ยง เปนไปกับดวยอสุรมายา ดูกอน
มหาราชเจา บุรษุ ผูฉ ลาดเชนกับพระองค เมือ่ ทราบ
วาน้ําดื่มชนิดนี้เปนน้ําเมา หาประโยชนมิได จะดื่ม
ทําไม ?
ในหมอใบนี้ ไมมีเนยขน หรือน้ําผึ้ง พระองค
รูอยางนี้แลว จงซือ้ เสีย ดูกอนทานสัพพมิตต สิ่ง
ที่อยูในหมอนี้ ขาพเจาบอกแกทานแลวตามความเปน
จริงอยางนี้แหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วชฺชานิ ไดแก โทษทั้งหลาย. บทวา
คเลยฺย ความวา เมื่อจะเดินก็เดินโซเซไปทุกยางกาว. บทวา ย ปตฺวา ปเต
ความวา บุคคลดื่มน้ําชนิดใดแลวพึงตกลงไป. บทวา โสพภ ไดแก หลุมบอ. 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 ทองเที่ยวไปฉันนั้น. บทวา อนาถมาโน
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ความวา เปนเหมือนคนขาดที่พักพิงไรที่พึ่ง. บทวา อุปคายติ ความวา
เห็นคนอื่นเขาขับเขารํา ก็เขาไปขับบาง ฟอนรําบางได. บทวา อเจลโกว
ความวา เปลือยกายไดเหมือนอเจลก. บทวา วิสิขนฺตรานิ ความวา (เที่ยว
ซอกแซกไป) ตามตรอก ตามถนน. บทวา อติเวลสายี ความวา เปนผูมี
ปกตินอนเกินเวลา ปาฐะวา อติเวลาจารี ดังนี้กม็ ี. อธิบายวา นอนหลับ
ไปไดนาน ๆ. บทวา ทารุกฏลฺลโกว แปลวา เหมือนรูปหุนไม. บทวา
โภคชานิฺจุ เปนฺติ ความวา ยอมเขาถึงความเสื่อมแหงโภคทรัพย. อธิบายวา
บุคคลดื่มน้ําใดแลว ยอมทําทุจริตเปนตนวา ปาณาติบาต ถูกลงอาชญาแลว
ยอมถึงความเสื่อมทรัพยและถึงทุกขอื่น ๆ มีถูกฆาและจองจําเปนตน.
บทวา วนฺตคโต ความวา จมอยูในอาเจียนของตน. บทวา
พฺยสนฺโน แปลวา ถึงความพินาศ. ปาฐะวา วิสนฺโน ดังนี้ก็มี. ความก็วา
นอนจมอยูในกองอาเจียนนั้น. บทวา อุกฺกฏโ ความวา บุคคลดื่มน้ํา
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. แมในบททั้งสองที่เหลือก็มีนัยนี้.
บทวา คติ แปลวา ปฏิปทาเครื่องดําเนินใหเกิดผล. บทวา นิเกโต
แปลวา อยู (อยางนักเลง). บทวา ตสฺสา ปุณฺณ ความวา ทานจงซื้อ
หมอใบนี้ ซึง่ เต็มไปดวยสุราเห็นปานนั้น. บทวา ยตฺถ วินาสยนฺติ ความวา
ชนทั้งหลายอาศัยน้ําสุราใด ดํารงตนไวในการดื่มน้ําสุราใด ทําลายสมบัติ
มีทรัพยและขาวเปลือกเปนตน แมอยางเดียว หรือแมหลายอยางใหพินาศได
จนเปนคนกําพรา. บทวา อิทฺธานิ แปลวา มั่งคั่ง. บทวา ผีตานิ ความวา
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มั่งคั่งบริบูรณดวยวัตถาลังการ และเครื่องใชสอยทั้งหลาย. บทวา อุจฺฉินนฺ ทายชฺชกตานิ ความวา น้ําสุรานี้ยอมทําทายาทใหขาดสูญ 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 จริตฺวา ความวา กระทําอกุศลกรรมบถสิบอยาง
ดวยไตรทวารอยางนี้. บทวา ยาจมานา ความวา ชนทั้งหลายแมจะสละ
เงินทอง เปนสินน้ําใจจํานวนมาก กลาวออนวอนบุรุษใด ซึง่ ไมเคยดื่มสุรา
มากอนวา ทานจงพูดเท็จดังนี้ ยอมไมได. บทวา ปตฺวา ความวา คน
รับใชดื่มน้ําชนิดใดแลว. บทวา นปฺปชานาติ วุตฺโต ความวา ถูกซักถาม
วาเจามาเพื่อตองการอะไร เขายอมไมรูแมเรื่องราวนั้น เพราะตนรับขาวสาสน
ไปไมดี. บทวา หิรมิ นาป ความวา แมจะมีจิตประกอบไปดวยหิริ. บทวา
เอกถูปา ความวา นอนคนเดียวไมมีเพื่อน คลายลูกสุกรนอนเดียวดายดวย
ชาติกําเนิดอันค่ําฉะนั้น. บทวา อนาสกา แปลวา อดอาหาร. บทวา
ถณฺฑิล ทุกฺขเสยฺย ความวา นอนเปนทุกขอยูบนแผนดิน. บทวา อายสกฺย
ไดแก คําครหา. บทวา ปตฺตกฺขนฺธา ความวา นอนคอตก. บทวา
กูฏหตาริว ความวา ยอมนอนคอพับคลายโค อันหมอน้ําผูกติดอยูที่คอ
เบียดเบียน. อธิบายวา ยอมนอนแซวเหมือนโคที่ไมกินหญา กินน้ํา นอนซม
อยูฉะนั้น. บทวา โฆรสมิว แปลวา อันเปรียบดวยงูมีพิษราย. บทวา
วิสสมาน แปลวา อันเปนเชนกับดวยยาพิษ. บทวา อนฺธกเวณฺฑปุตฺตา
ไดแก ราชาพี่นองกันสิบองค. บทวา อุปฺกฺกมุ แปลวา ประหารกัน
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(ดวยสาก). บทวา ปุพฺพเทวา ไดแก อสูรทั้งหลาย. บทวา ติทิวา ความวา
จากดาวดึงสเทวโลก. บทวา สสฺสติยา ความวา ยังสําคัญตนวาเที่ยง โดย
ความเปนผูมีอายุยืน อธิบายวา จากเทวโลก อันสมมติกันวาเที่ยงเปนนิรันดร.
บทวา สมายา ความวา เปนไปกับดวยอสุรมายา.
บทวา ชาน ความวา บุรุษผูฉลาดเชนกับพระองค เมื่อทราบวา
น้ําดื่มชนิดนี้ เปนน้ําเมาหาประโยชนมิไดเชนนั้น จะพึงดื่มทําไมกัน. บทวา
กุมฺภคตา มยา ความวา สิ่งที่อยูในหมออันขาพเจาบอกแลว. อีกอยางหนึ่ง
ปาฐะก็อยางเดียวกันนี้. บทวา อกฺขาตรูป ความวา อันขาพเจาบอกแลว
ตามความเปนจริง.
พระเจาสัพพมิตต ทรงสดับดังนั้น ก็ทรงทราบโทษของสุรา ดีพระทัย
เมื่อจะทรงชมเชยทาวสักกเทวราช ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา ความวา
ทานมิใชเปนบิดา หรือมารดาของขาพเจา เปน
คนชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนผูมุงเกื้อกูลอนุเคราะห
ปรารถนาประโยชนอยางยิ่งแกขาพเจา ขาพเจาจัก
กระทําตามถอยคําของทานในวันนี้.
ขาพเจาจักใหบา นสวยหาตําบล ทาสีหนึง่ รอย
โคเจ็ดรอย และรถเทียมดวยมาอาชาไนยสิบคันเหลานี้แกทาน ขอทานผูป รารถนาประโยชนจงเปนอาจารย
ของขาพเจาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คามวรานิ ความวา พระเจาสัพพมิตต
ตรัสวา ขาแตทานพราหมณ อาจริยภาค คือสวนของอาจารย อันชื่อวาบุคคล
ผูเปนอาจารยควรปรารถนา ขาพเจาขอมอบบานสวยหาตําบล ซึ่งมีรายได
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ปละหนึ่งแสนแกทาน. บทวา ทสา อิเม ความวา และเมื่อพระเจาสัพพมิตตจะทรงชี้รถอันวิจิตรดวยทอง ซึง่ จอดอยูเฉพาะพระพักตรสิบคัน 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 พึงเสวยขนมกุมมาสอันโอชารส ดูกอน
พระองคผูเปนจอมประชาชน พระองคจงทรงยินดีใน
ธรรม ใคร ๆ ไมติเตียนดวยอาการอยางนี้แลว จงเขา
ถึงสวรรคสถาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว ตุว ธมฺมรโต ความวา เมื่อ
ทานเสวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ อยางนี้ จะเวนการดื่มสุรา ละทุจริต ๓ อยาง
เปนผูยินดีในสุจริตธรรม ๓ ประการ อันใคร ๆ ไมติเตียนแลว จงเขาถึง
สวรรคสถานเถิด.
ทาวสักกะครั้นทรงประทานโอวาทแกพระเจาสัพพมิตต ดวยประการ
ฉะนี้แลว ก็เสด็จไปยังสถานวิมานของพระองคทันที. ฝายพระเจาสัพพมิตต
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ก็ไมทรงดื่มสุรา ตรัสสั่งใหทําลายภาชนะสุราสิ้น แลวทรงสมาทานศีล
บริจาคทาน ไดเปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา. การดื่มสุรา เกิดนิยม
กันอยางกวางขวาง แมในชมพูทวีป (ติดตอสืบเนื่องมาจนบัดนี้).
พระบรมศาสดา ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรงประชุม
ชาดกวาพระราชาในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอานนท สวนทาวสักกเทวราช
ไดมาเปนเราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถากุมภชาดก

๓. ชัยทิสชาดก
วาดวยโปริสาทกับพระเจาชัยทิส
[๒๒๙๖] เปนเวลานานนักหนา นับแตเวลาที่
เราอดอาหารมาครบ ๗วัน อาหารมากมายพึงเกิดขึ้น
แกเราวันนี้ ทานเปนใคร มาจากไหน ขอเชิญทานบอก
ชาติสกุล ตามที่รูกนั มาเถิด.
[๒๒๙๗] เราคือพระเจาปญจาลราช มีนามวา
ชัยทิส ถาทานไดยินชื่อก็คงรูจัก เราออกมาลาเนื้อ
เที่ยวมาตามขางภูเขาและปา ทานจงกินเนื้อกวางนี้เถิด
วันนี้จงปลอยเราไป.
[๒๒๙๘] พระองคถูกขาพเจาเบียดเบียน กลับ
เอาของที่ตกเปนของขาพเจานั่นเอง มาแลกเปลี่ยน
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กวางที่พระองคตรัสถึงนั้น เปนอาหารของขาพระองค
ขาพระองคกินพระองคแลว อยากจะกินเนื้อกวาง ก็
จักกินไดในภายหลัง เวลานี้มิใชเวลาขอรอง.
[๒๒๙๙] ถาความรอดพนของเราไมมดี วยการ
แลกเปลี่ยน ขอใหเราไดกลับไปยังพระนครเสียกอน
เราผัดพราหมณไววา จะใหทรัพย เราจักรักษาคําสัตย
ยอนกลับมาหาทานอีก.
[๒๓๐๐] ดูกอนราชา พระองคใกลจะสวรรคต
อยูแลว ยังทรงเดือดรอนถึงกรรมอะไรอยู ขอจงตรัส
บอกกรรมนั้นแกขา พระองค ขาพระองคจะอนุญาต
ใหกลับกอนได.
[๒๓๐๑] ความหวังในทรัพย เราไดทําไวแก
พราหมณ ความผัดเพี้ยนเปนขอผูกมัดตัว ยังพนไป
ไมได เพราะเราผัดไววา จะใหทรัพยแกพราหมณ
เราจักรักษาคําสัตย กลับมาหาทานอีก.
[๒๓๐๒] ความหวังในทรัพย พระองคไดทําไว
แกพราหมณ ความผัดเพี้ยนเปนขอผูกมัดตัว ยังพน
ไปไมได เพราะไดผัดเพี้ยนไวแกพราหมณวา จะ
พระราชทานทรัพย พระองคจงรักษาคําสัตยไวเสด็จ
กลับมาเถิด.
[๒๓๐๓] พระเจาชัยทิส ทรงพนเงื้อมมือยักษ
แลว รีบเสด็จกลับไปยังพระราชมณเฑียรของพระองค
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เพราะไดทรงผัดเพี้ยนไวแกพราหมณวา จะพระราชทานทรัพย ไดตรัสใหหาพระราชโอรส พระนามวา
อลีนสัตตุมา.
ตรัสวา เจาจงอภิเษก ปกครองรัฐสีมาในวันนี้
จงประพฤติธรรมในรัฐสีมาและในประชาชนทั้งหลาย
บุคคลไมประพฤติธรรม อยาไดมีในแวนแควนของ
เจา เราจะไปสํานักแหงยักษ.
[๒๓๐๔] ขอเดชะ ขาแตพระราชบิดาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ขาพระองคไดทําความไมพอพระทัย
อะไรไวในใตฝาพระบาท ขาพระองคปรารถนาจะได
สดับความที่พระองคจะใหขึ้นครองราชสมบัติในวันนี้
เพราะขาพระพุทธเจาขาดพระราชบิดาเสียแลว หา
ปรารถนาแมราชสมบัติไม.
[๒๓๐๕] ลูกรัก พอไมไดนึกถึงความผิด ทาง
กายกรรมและวจีกรรมของเธอเลย แตพอไดทําความ
ตกลงไวกับยักษ พอตองรักษาคําสัตยจึงตองกลับ
ไปอีก.
[๒๓๐๖] ขาพระพุทธเจาจักไปแทน ขอพระราช
บิดาจงประทับอยู ณ ที่นี้ เมื่อทางที่จะรอดชีวิตจาก
สํานักแหงยักษไมมี ขาแตสมเด็จพระราชบิดา ถา
พระองคมีพระประสงคจะเสด็จใหได ขาพระพุทธเจา
จักตามเสด็จดวย เราทั้งสองจะไมยอมอยู.
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[๒๓๐๗] ลูกรัก นั่นเปนธรรมของสัตบุรุษ โดย
แทจริง แตเมื่อไร ยักษขม ขี่ทําลาย เผาเธอกินเสียที่
โคนไม นั่นเปนความดางพรอยของพอ ขอนี้แหละ
เปนทุกขยิ่งกวาความตายของพอเสียอีก.
[๒๓๐๘] ขาพระพุทธเจา ขอเอาชีวิตของขาพระพุทธเจา แลกพระชนมชีพของพระราชบิดาไว
พระราชบิดาอยาเสด็จไปในสํานักของยักษเลย ขา
พระพุทธเจาจะขอเอาชีวิตของขาพระพุทธเจา แลก
พระชนมชีพของพระราชบิดานี้แหละไว เพราะฉะนั้น
ขาพระพุทธเจา
ขอยอมตายแทนพระราชบิดา
พระเจาขา.
[๒๓๐๙] ลําดับนั้นแล พระราชโอรสผูทรง
พระปรีชา ถวายบังคมพระยุคลบาท พระชนกชนนี
แลวเสด็จไป พระชนนีของพระราชกุมารนัน้ ทรง
มีทุกขโทมนัสลมลงเหนือปฐพี พระชนกนาถเลา
ทรงประคองสองพระพาหา คร่ําครวญดวยเสียงอัน
ดัง.
[๒๓๑๐] พระราชบิดา ทรงทราบชัดวา พระโอรสกําลังมุงหนาเสด็จไป
ทรงเบือนพระพักตร
ประคองอัญชลีกราบไหวเทวดาทั้งหลาย คือพระโสม
ราชา พระวรุณราช พระปชาบดี พระจันทรและ
พระอาทิตย ขอเทพเจาเหลานี้ ชวยคุมครองโอรส
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ของเรา จากอํานาจแหงยักษ อลีนสัตตุลูกรักขอยักษ
นั้นจงอนุญาต ใหเจากลับมาโดยสวัสดี.
[๒๓๑๑] มารดาของรามบุรษุ ผูไปสูแควนของ
พระเจาทัณฑกิราช ไดคุมครองทําความสวัสดี แก
รามะผูเ ปนบุตรอยางใด แมขอทําความสวัสดีอยางนั้น
แกเจา ดวยคําสัตยนั้น ขอทวยเทพจงชวยคุมครอง
ใหเจาไดรับอนุญาต กลับมาโดยสวัสดีเถิด ลูกรัก.
[๒๓๑๒] นองนึกไมออกเลย ถึงความคิด
ประทุษรายในอลีนสัตตุตผูพระเชษฐา ทั้งในที่แจงหรือ
ที่ลับ ดวยความสัตยนี้ ขอเทพยเจาโปรดระลึกถึง
พระเชษฐาที่เคารพ ขอพระเชษฐาจงไดรับอนุญาต
ใหกลับมาโดยสวัสดี.
[๒๓๑๓] ขาแตพระสวามี พระองคไมเคย
ประพฤตินอกใจหมอมฉันเลย ฉะนั้น จึงเปนที่รักของ
หมอมฉันดวยใจจริง ดวยความสัตยนี้ ขอเทพยเจา
โปรดระลึกถึงพระสวามีที่เคารพ ขาแตพระสวามี
ขอพระองคจงไดรับอนุญาต ใหกลับมาโดยสวัสดี.
[๒๓๑๔] ทานผูมีรางกายอันสูงใหญ มีใบหนา
อันงดงาม มาจากไหน ทานไมรูหรือวา เราอยูในปานี้
ชะรอยจะไมรูวา เราเปนคนดุราย กินเนื้อมนุษยกระมัง
จึงไดมา ผูที่ไมรูความสวัสดีของตนดอก จึงไดมาใน
ที่นี้.
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[๒๓๑๕] เรารูวาทานเปนคนหยาบชา กินมนุษย
แตหารูว าทานอยูในปานี้ไม เราคือโอรสของพระเจา
ชัยทิส วันนี้ทานจงกินเราแทนพระชนก เพื่อปลด
เปลื้องใหพระองคพนไป.
[๒๓๑๖] เรารูวา ทานเปนโอรสของพระเจาชัยทิส
ดูพระพักตรและผิวพรรณ ของทานทั้งสองคลายคลึง
กัน การที่บุคคลยอมตายแทน เพื่อปลดเปลื้องบิดา
ใหพนไปนี้ เปนกรรมที่ทําไดยากทีเดียว แตทานก็
ทําได.
[๒๓๑๗] มิใชของที่ทําไดยากเลยในเรื่องนี้ เรา
ไมเห็นสําคัญอะไร ผูใดยอมตายแทน เพื่อเปลื้องบิดา
หรือเพราะเหตุแหงมารดา ผูนนั้ ไปสูปรโลกแลว ยอม
เปนผูเพรียบพรอมดวยสุข และอารมณอันงามเลิศ.
[๒๓๑๘] เราระลึกไมไดเลยวา เราจะกระทํา
ความชัว่ เพื่อตัวเอง ทั้งในที่แจงและที่ลับ เพราะเรา
เปนผูมีชาติและมรณะ อันกําหนดไวแลววา ในโลกนี้
ของเราฉันใด โลกหนาก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
เชิญทานกินเนื้อเราในวันนี้ เสียบัดนี้เถิด เชิญ
ทานทํากิจเถิด สรีระนี้เราสละแลว เราจะทําเปน
พลัดตกมาจากยอดไม ทานชอบใจเนื้อสวนใด ๆ ก็
เชิญทานกินเนื้อสวนนั้น ๆ ของเราเถิด.
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[๒๓๑๙] ดูกอนพระราชโอรส เรือ่ งนี้ทาน
เต็มใจจริง จึงสละชีวิตเพื่อปลดเปลื้องพระชนกได
เพราะเหตุนั้นแหละ ทานจงรีบไปหักไมมากอไฟเถิด.
[๒๓๒๐] ลําดับนั้นแล พระราชโอรสผูมีปญญา
ไดนําเอาฟนมากอไฟกองใหญขนึ้ แลว แจงใหยักษ
ทราบวา บัดนี้ ไดกอไฟเสร็จแลว.
[๒๓๒๑] เมื่อครูนี้ ทานทําการขูเข็ญวา จะกิน
เรา ในวันนี้ทําไมจึงหวาดระแวงเรา มองดูอยู
บอย ๆ เราไดทําตามคําของทานเสร็จแลว เมื่อพอใจ
จะกิน ก็เชิญกินเถิด.
[๒๓๒๒] ผูที่ตงั้ อยูในธรรม มีวาจาสัตย รูความ
ประสงคของผูขอเชนทาน ใครจะนํามากินเปนภักษาหารได ผูใดกินผูมวี าจาสัตยเชนทาน ศีรษะของผูนั้น
จะพึงแตกเปนเจ็ดเสี่ยง.
[๒๓๒๓] แตจริงสสบัณฑิตนั้น สําคัญทาว
สักกเทวราชนี้ วาเปนพราหมณจึงไดใหอยู เพื่อให
สรีระของตนเปนทาน ดวยเหตุนั้นแล จันทิมเทพบุตร
จึงมีรปู กระตายปรากฏ สมประสงคของโลกอยูจนทุก
วันนี้.
[๒๓๒๔] พระจันทรพระอาทิตย พนจากปาก
แหงราหูแลว ยอมไพโรจนในวันเพ็ญฉันใด ดูกอน
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ทานผูมีอานุภาพมาก ทานก็ฉนั นั้น หลุดพนจากเรา
ผูกินเนื้อมนุษยเปนอาหารแลว ยังพระชนกชนนีให
ปลื้มพระทัย จงรุงโรจนในกบิลรัฐ อนึ่ง พระประยูรญาติ ของทานจงยินดีกันทั่วหนา.
[๒๓๒๕] ลําดับนั้นแล พระราชโอรสอลีนสัตตุ
มีพระปญญา ทรงประคองอัญชลีไหวยักษโปริสาท
ไดรับอนุญาตแลว มีความสุขสวัสดี หาโรคมิได
เสด็จกลับมายังกบิลรัฐ.
[๒๓๒๖] ชาวนิคม ชาวชนบทถวนหนา ทั้ง
พลชาง พลรถ และพลเดินเทา ตางพากันมาถวาย
บังคมพระราชโอรสนั้น พรอมกับกราบทูลขึ้นวา
ขาพระองคทั้งหลาย ขอถวายบังคมพระองค พระองค
ทรงกระทํากิจซึ่งยากที่จะกระทําได.
จบชัยทิสชาดกที่ ๓
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อรรถกถาชัยทิสชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
ภิกษุผูเลี้ยงมารดารูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา จิรสฺส วต
เม ดังนี้.
ก็ในครัง้ นั้น พระศาสดาตรัสวา โปราณกบัณฑิตทั้งหลาย ละเศวต
ฉัตร อันประดับดวยกาญจนมาลา แลวเลี้ยงดูมารดาบิดา ดังนี้ อันภิกษุนั้น
ทูลอาราธนา จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้
ในอดีตกาล มีพระราชาทรงพระนามวา อุตตรปญจาลราช เสวยราช
สมบัติอยูในกปลรัฐ พระอัครมเหสีของทาวเธอทรงตั้งพระครรภ แลวประสูติ
พระราชโอรส ในภพกอน หญิงคนหนึ่งรวมสามีกับพระนาง โกรธเคืองกัน
แลว ตั้งความปรารถนาวา ขอใหเราสามารถเคี้ยวกินบุตรของทานที่คลอด
แลว ดังนี้ แลวไดมาเกิดเปนนางยักษิณี คราวนั้น นางยักษิณีนั้นไดโอกาส
ทั้ง ๆ ที่พระนางเทวีทอดพระเนตรเห็นอยู ควาเอาพระกุมารผูมีวรรณะ ดุจ
ชิ้นเนื้อสดไปเคี้ยวกิน เสียงกรวม ๆ แลวหลบหลีกไป แมในวาระที่ ๒ ก็ได
ทําอยางนั้น แตในวาระที่ ๓ ในเวลาที่พระนางเทวีเสด็จเขาไปสูเรือนประสูติ
แลว พวกราชบุรุษพากันแวดลอมตําหนัก จัดการถวายอารักขามั่นคง ใน
วันที่พระเทวีประสูติ นางยักษิณี ก็มาจับเอาทารกไปอีก พระนางเทวีจึงสง
พระสุรเสียงรองขึ้นวา นางยักษ ๆ ราชบุรุษทั้งหลายมีอาวุธครบมือ พากัน
วิ่งติดตามนางยักษิณี ตามสัญญาที่พระนางบอกให นางยักษิณีไมไดโอกาสเพื่อ
จะเคี้ยวกิน หนีไปจากที่นั้น เขาไปยังทอน้ํา สวนทารก อาปากดูดนมนาง
ยักษิณี โดยเขาใจวาเปนมารดา นางยักษิณีก็เกิดความรักเหมือนบุตรของตน
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หนีออกจากทอน้ําไดแลว ไปยังสุสานสถาน ทําการประคบประหงมทารกนั้น
อยูในถ้ําศิลา ตอมาเมื่อทารกนั้นเจริญเติบโตขึ้นโดยลําดับ นางยักษิณีก็นํา
เนื้อมนุษยมาใหกินเปนอาหาร ทั้งสองก็กินเนื้อมนุษยอยูในที่นั้น ทารกไมรู
ตัววาเปนมนุษย สําคัญวาเปนบุตรนางยักษิณี แตกไ็ มอาจที่จะจําแลงกายหาย
ตัวได ตอมานางยักษิณีจึงใหรากไมอยางหนึ่ง แกพระราชกุมาร เพื่อตองการ
ใหหายตัวได ดวยอานุภาพแหงรากไม พระราชกุมารหายตัวได ก็เที่ยวไปกิน
เนื้อมนุษย นางยักษิณีไปปรนนิบัติทาวเวสสวัณมหาราช เลยทํากาลกิรยิ า
เสีย ณ ที่นนั้ เอง ฝายพระนางเทวีประสูติพระโอรสองคหนึ่ง ในวาระที่ ๔
พระราชโอรสจึงปลอดภัย เพราะพนจากนางยักษิณี พระชนกชนนีและพระ
ประยูรญาติ ไดขนานพระนาม ใหพระโอรสนั้นวา ชัยทิสกุมาร เพราะเกิด
มาชนะนางยักษิณีผูเปนปจจามิตร พระชัยทิสกุมารทรงเจริญวัยแลว ไดทรง
ศึกษาศิลปวิทยาสําเร็จ แลวใหยกเศวตฉัตร ครองราชสมบัติสืบสันติวงศ.
คราวนั้น พระโพธิสัตว บังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของ
พระเจาชัยทิสนั้น พระชนกชนนีและพระประยูรญาติ ขนานพระนามวา "อลีน
สัตตุกุมาร" พออลีนสัตตุกุมารเจริญวัยแลว ทรงเลาเรียนศิลปศาสตร จน
สําเร็จ ไดเปนอุปราช ในเวลาตอมา กุมารผูเปนบุตรนางยักษิณีทํารากไมหาย
เพราะความประมาท ไมสามารถเพื่อจะหายตัวได จึงมีรูปรางปรากฏเคี้ยวกิน
เนื้อมนุษยอยูที่สุสาน คนทั้งหลายเห็นเขาก็พากันสะดุงตกใจกลัว แลวเขามา
รองทุกขพระราชาวา ขอเดชะ พระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ มียักษ
ตนหนึ่ง ปรากฏตนเคี้ยวกินเนื้อมนุษยอยูที่สุสาน มันคงเขามาพระนครโดย
ลําดับ ๆ จักฆามนุษยเคี้ยวกินเปนอาหาร ควรตรัสสั่งใหจับเสีย พระเจาขา
พระราชาทรงรับทราบแลว มีพระราชโองการสั่งพลนิกายวา ทานทั้งหลายจง
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จับยักษตนนั้น พลนิกายเหลานั้น ไปยืนรายลอมสุสานประเทศ กุมารบุตรนาง
ยักษิณีมีรูปรางเปลาเปลือย นาสะพรึงกลัว หวาดตอมรณภัย รองขึ้นดวยเสียง
อันดัง วิ่งผาฝูงคนไป ผูคนทั้งหลาย หวาดหวั่นตอมรณภัย รองบอกกันวา
ยักษ ๆ ดังนี้ แตกกลุมออกเปนสองฝาย ฝายกุมารบุตรนางยักษิณี หนีจาก
ที่นั้นไดแลวก็เขาไปสูปา ไมกลับมายังถิ่นมนุษยอีก ไดไปอาศัยดงใกลทาง
ใหญแหงหนึ่ง คอยจับผูคนที่เดินทางผานมาไดทีละคน แลวเขาไปสูปาฆา
เคี้ยวกิน พํานักอาศัยอยูที่โคนตนไมนิโครธตนหนึ่ง.
ลําดับนั้น พราหมณพอคาเกวียนคนหนึ่ง จางคนรักษาดงเปนราคา
หนึ่งพัน เพื่อพาขามดง พรอมดวยเกวียน ๕๐๐ เลม มนุษยยักษ เห็น
แลวจึงสงเสียงดังลั่น วิ่งมา ผูคนทั้งหลายตางตกใจกลัว พากันนอนราบหมด
มนุษยยักษจับพราหมณพอคาไดแลว หนีไป ถูกตอไมตําเอาที่เทา และเมื่อ
พวกมนุษยรักษาดงวิ่งติดตามมา จึงทิ้งพราหมณวิ่งหนี เมื่อมนุษยยักษนั้น
นอนอยูในที่นั้น๗วัน พระเจาชัยทิสเสด็จออกจากพระนครลาเนื้อ พราหมณผู
เลี้ยงดูมารดาคนหนึ่งชื่อนันทะ เปนชาวเมืองตักกศิลา ไดเรียนสตารหคาถา
๔ บาท มาเฝาพระเจาชัยทิส ซึ่งกําลังจะเสด็จออกจากพระนคร พระเจาชัย
ทิส ตรัสสั่งวา เรากลับมาแลวจักฟง พระราชทานบานพักแกพราหมณนั้น
แลวเสด็จไปลาเนื้อ ตรัสสั่งวา เนื้อหนีไปทางดานผูใด ผูนั้นจักตองมีโทษ.
ลําดับนั้น กวางตัวหนึ่ง ลุกขึ้นแลววิ่งหนีผานหนาพระราชาไป อํามาตยทั้งหลาย ตางพากันหัวเราะ พระราชาทรงถือพระขรรค ติดตามกวางไป
สิ้นระยะทาง ๓ โยชนจึงตามทัน แลวเอาพระขรรคฟนกวางนั้นขาดออกเปน
สองทอนทรงใสหาบ ๆ เสด็จมาถึงสถานที่มนุษยยักษนอนอยู ประทับนั่งพัก
หนอยหนึ่ง ที่ลานหญาแพรก แลวเตรียมจะเสด็จตอไป ลําดับนั้น มนุษยยกั ษ
ลุกขึ้น กลาววา หยุดนะ ! ทานจะไปไหน ทานตกเปนอาหารของเราแลว
ยึดพระหัตถไว กลาวคาถาที่ ๑ ความวา
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เปนเวลานานนักหนา นับแตเวลาที่เราอดอาหาร
มาครบ ๗ วัน อาหารมากมาย พึ่งเกิดขึ้นแกเราวัน
นี้ ทานเปนใคร มาจากไหน เชิญทานบอก ชาติ
สกุล ตามที่รูกันมาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภกฺโข มหา ความวา อาหารเปนอัน
มาก. บทวา สตฺตมิภตฺตกาเล ความวา นับแตวันปาฏิบทมา ถึงการที่
เราอดอาหารครบ ๗ วัน. บทวา กุโตสิ ความวา ทานมาจากไหน ?
พระราชาทอดพระเนตรเห็นยักษ แลวตกใจกลัว ถึงกับอุรประเทศ
แข็งทื่อดังเสา ไมทรงสามารถจะวิ่งหนีไปได จึงตั้งพระสติ ตรัสพระคาถาที่
๒ ความวา
เราเปนพระเจาปญจาลราช มีนามวาชัยทิส ถา
ทานไดยินชื่อก็คงรูจัก เราออกมาลาเนื้อ เทีย่ วมาตาม
ขางภูเขาและปา ทานจงกินเนื้อกวางนี้เถิด วันนี้จง
ปลอยเราไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิคว ปวิฏโ ความวา ออกจาก
แวนแควน เขาปา เพื่อลาเนื้อ. บทวา คจฺฉานิ ความวา (เที่ยวลัดเลาะมา)
ริมภูเขาลําเนาไพร. บทวา ปสทิม ความวา (ทานจงกิน) กวางนี้.
ยักษไดยินดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ ความวา
พระองคถูกขาพเจาเบียดเบียน กลับเอาของที่ตก
เปนของขาพเจานั่นเองมาแลกเปลี่ยน กวางที่พระองค
ตรัสถึงนั้นเปนอาหารของขาพระองค ขาพระองคกิน
พระองคแลว อยากจะกินเนื้อกวาง ก็จักกินไดภาย
หลัง เวลานี้มิใชเวลาขอรอง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสเนว ความวา อันเปนของ ๆ ขาพเจานั่นเอง. บทวา ปณสิ ความวา พระองคตรัสเอาของ ๆ ขาพเจา มา
แลกเปลี่ยนตัว. บทวา สสฺสมาโน แปลวา ถูกขาพเจาเบียดเบียนอยู. บทวา
ต ขาทิยาน ความวา กินเนื้อกวางนั้น. บทวา ชิฆฺ ความวา ขาพเจาประสงคจะเคี้ยวกิน. บทวา ขาทิสฺส ความวา เพราะขาพเจาจักกินเนื้อ
กวางนั้น ในภายหลัง. บทวา น วิลาปกาโล ความวา ยักษทูลวา พระองค
อยาขอรองเลย เวลานี้ไมใชเวลาที่จะขอรอง.
พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว ทรงระลึกถึงนันทพราหมณได จึงตรัส
พระคาถาที่ ๔ ความวา
ถาความรอดพนของเราไมมีดวยการแลกเปลี่ยน
ขอใหเราไดกลับไปยังพระนครเสียกอน เราผัดพราหมณ
ไววา จะใหทรัพย เราจักรักษาคําสัตย ยอนกลับมา
หาทานอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น จตฺถิ ความวา ถาวาการหลุดพน
ของเราจะไมมี แมดวยการแลกเปลี่ยนแลวไซร. บทวา คนฺตฺวาน ความวา
เมื่อเปนอยางนี้ วันนี้ทานจงกินเนื้อกวางตัวนี้ ขอใหเราไดกลับไปยังพระนคร
กอน. บทวา ปเคเยว แปลวา กอนทีเดียว. อธิบายวา ทานจงรับปฏิญญา
เพื่อตองการใหเรากลับมาทันเวลาบริโภคอาหารเชาวันพรุงนี้เถิด. บทวา ต
สงฺคร ความวา เพราะเราไดทําความผัดเพี้ยนไวแกพราหมณวา จักให
ทรัพยแกเขา ครั้นเราใหทรัพยแกเขาแลว จักตามรักษาซึ่งสัจจะตามที่ขาพเจา
กลาวไวนี้ กลับมาหาทานอีก.
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ยักษไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๕ ความวา
ดูกอนพระราชา พระองคใกลจะถึงสวรรคตอยู
แลว ยังทรงเดือดรอนถึงกรรมอะไรอยู ขอจงตรัส
บอกกรรมนั้น แกขาพระองค ขาพระองคจะอนุญาต
ใหกลับไปกอนได.
กรรม ในคาถานั้น ก็ไดแกกรรมนั่นเอง. บทวา อนุตปฺปตี ต
ความวา ยังจะตามรอนใจถึงกรณียกิจอะไร ? บทวา ปตฺต แปลวา เขาถึง.
บทวา อป สกฺกุเณมุ ความวา เออก็ ถาขาพระเจาไดฟงเหตุแหงความเศรา
โศกของทานแลว อาจจะอนุญาตใหทานมาตอนเชาตรูได.
พระราชาเมื่อจะตรัสบอกเหตุนั้น จึงตรัสพระคาถาที่ ๖ ความวา
ความหวังในทรัพย เราไดทําไวแกพราหมณ
ความผัดเพี้ยนเปนขอผูกมัดตัว ยังพนไปไมได เพราะ
เราผัดไววา จะใหทรัพยแกพราหมณ เราจักรักษา
คําสัตย กลับมาหาทานอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิโมกฺก น มุตฺต ความวา ขาพเจา
ตั้งความผัดเพี้ยนเปนสัญญามัดตัว โดยปฏิญญาแกพราหมณวา ฟงสตารหคาถา ๔ บาท แลวจักใหทรัพยแกเขา เพราะขาพเจายังมิไดใหทรัพยแกพราหมณ
จึงหาพนไปไดไม.
ยักษไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๗ ความวา
ความหวังในทรัพยพระองคไดทําไวแกพราหมณ
ความผัดเพี้ยนเปนขอผูกมัดตัว ยังพนไปไมได เพราะ
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ไดผัดเพี้ยนไวแกพราหมณวา จะพระราชทานทรัพย
พระองคจงรักษาคําสัตยไวเสด็จกลับมาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุนราวฏฏสฺสุ ความวา จงเสด็จกลับ
มาอีก.
ก็แลครัน้ ยักษกลาวอยางนี้แลว ก็ปลอยพระราชาไป. พระราชาอัน
ยักษปลอยแลว จึงตรัสวา ทานอยาวิตกเลย ขาพเจาจักมาแตเชาตรูทีเดียว
แลวทรงสังเกตเครื่องหมายตามทาง เสด็จเขาไปหาพลนิกายของพระองค
แวดลอมดวยพลนิกาย เสด็จเขาสูพระนคร ตรัสสั่งใหหานันทพราหมณมาเฝา
เชิญใหนั่งบนอาสนะอันมีคามาก ทรงสดับคาถาเสร็จแลว พระราชทานทรัพย
๕ พัน เชิญพราหมณใหขึ้นยานพาหนะแลวตรัสสั่งวา ทานจงนําทรัพยนี้ไปยัง
เมืองตักกศิลาเถิด ทรงมอบคนใหแลวก็สงพราหมณไป ทรงพระประสงคจะ
เสด็จกลับคืนไปหายักษในวันรุงขึ้น จึงตรัสสั่งใหหาพระโอรสมาทรงสั่งสอน
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา
ความวา
พระเจาชัยทิสทรงพนเงื้อมมือยักษแลว รีบเสด็จ
กลับไปยังพระราชมณเฑียรของพระองค เพราะได
ทรงผัดเพี้ยนไวแกพราหมณวาจะพระราชทานทรัพยได
ตรัสสั่งใหหาพระราชโอรสพระนามวา อลีนสัตตุมา.
ตรัสวา เจาจงอภิเษกปกครองรัฐสีมาในวันนี้
จงประพฤติธรรมในรัฐสีมาและในประชาชนทั้งหลาย
บุคคลไมประพฤติธรรม อยาไดมีในแวนแควนของ
เจา เราจะไปในสํานักแหงยักษ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลีนสตฺตุ ไดแก พระราชกุมารผูมี
พระนามอยางนี้. แตในพระบาลี ทานเขียนไววา " อลีนสัตตะ ". บทวา
อชฺเชว รชฺช ความวา ลูกรัก พอจะมอบราชสมบัติใหแกเจา เจาจงสนาน
มุรธาภิสิตในวันนี้แหละ. บทวา นฺเต ไดแก ตฺยนฺเต แปลวา ในสํานัก.
พระราชกุมารทรงสดับดังนั้น ตรัสคาถาที่ ๑๐ ความวา
ขอเดชะ ขาแตพระราชบิดาผูทรงพระคุณอันประ
เสริฐ ขาพระองคไดทําความไมพอพระทัยอะไรไวใน
ใตฝาพระบาท ขาพระองคปรารถนาจะไดสดับความ
ที่พระองคจะใหขึ้นครองราชสมบัติในวันนี้ เพราะขา
พระพุทธเจา ขาดพระราชบิดาเสียแลว หาปรารถนา
แมราชสมบัติไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุพฺพ แปลวา กระทําอยู. บทวา ยมชฺช
ความวา พระราชบิดาใหขาพระพุทธเจาขึ้นครองราชสมบัติในวันนี้ เพราะ
กระทําการที่ไมพอพระทัยอันใด. บทวา อุทสฺสเย ความวา พระราชบิดา
ทรงยกขึ้น คือ แตงตั้งใหขาพระพุทธเจาดํารงอยูในราชสมบัติ เพราะการ
กระทําที่ไมพอพระทัยอันใด พระองคจงตรัสบอกการกระทําอันนั้น เพราะ
ขาพระพุทธเจาขาดพระองคเสียแลว ยอมไมปรารถนาแมราชสมบัติ.
พระราชาทรงสดับดังนั้น จึงตรัสพระคาถาตอไปวา
ลูกรัก พอไมไดเพงถึงความผิดทางกายกรรม
และวจีกรรมของเธอเลย แตพอไดทําความตกลงไว
กับยักษ พอตองรักษาคําสัตย จึงตองกลับไปอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปราธิโต ความวา เราไมคํานึงถึง
ความผิดทางไตรทวารนี้ของเจาเลย. บทวา ตุริย แปลวา อันเปนของเจา.
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มีคําอธิบายวา ลูกรัก พอมิไดคํานึงถึงความผิดอันไมเปนที่โปรดปรานของพอ
อะไร ๆ ของเจาทั้งทางกายและทางวาจาเลย. บทวา สทฺธิฺจ กตฺวา ความวา
แตเพราะยักษตนหนึ่ง จับพอไว คราวไปปาลาเนื้อ จักกินเปนอาหาร เมื่อ
เปนเชนนั้น พอจึงใหสัตยสาบานไวกับยักษนั้นวา เมื่อเราไดฟงธรรมกถาของ
พราหมณ กระทําสักการะแกเขาแลว จักมาใหทันเวลาอาหารเชา พรุงนี้
จึงกลับมาได เพราะเหตุนั้น เพื่อจะตามรักษาความสัตยไว พอจักตองไปใน
ที่นั้นอีก เจาจงเสวยราชสมบัติเถิด.
อลีนสัตตุราชกุมาร ทรงฟงพระราชดํารัสของพระราชบิดาแลว ตรัส
คาถา ความวา
ขาพระพุทธเจาจักไปแทน ขอพระราชบิดาจง
ประทับอยู ณ ที่นี้ เมื่อทางที่จะรอดชีวิตจากสํานักแหง
ยักษ ไมมี ขาแตสมเด็จพระราชบิดา ถาพระองคมี
พระประสงคจะเสด็จใหได ขาพระพุทธเจาก็จักตาม
เสด็จดวย เราทั้งสองจะไมยอมอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิเธว ความวา ขอพระองคจงประทับ
อยู ณ ที่นี้เถิด. บทวา ตโต ความวา ขึ้นชื่อวาความรอดชีวิตจากสํานัก
ของยักษนั้น ไมมีทางเลย. บทวา อุโภ ความวา เมื่อเปนเชนนี้ ก็เปน
อันวาจักไมตองอยูกันทั้งสองคน.
พระราชาทรงสดับดังนั้น จึงตรัสพระคาถา ความวา
ลูกรัก นั้นเปนธรรมของสัตบุรุษ โดยแทจริง
แตเมื่อไรยักษขม ขีท่ ําลายเผาเธอกินเสียที่โคนไม นั่น
เปนความดางพลอยของพอ ขอนี้แหละ เปนทุกขยิ่ง
กวาความตายของพอเสียอีก.
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พระคาถานั้นมีอธิบายวา นั้นเปนธรรม คือ ธาตุแทของสัตบุรุษ
คือบัณฑิตทั้งหลาย โดยแนแท เจาพูดคําที่ถูกตองแลว ก็แตวาจะเปนความ
ทุกขยิ่งกวาความตายของพอเอง ขอนั้นจะเปนความดางพรอยผูกพันพอ.
บทวา ภิทารุกฺขมูเล ความวา เมื่อยักษขมขี่ทําลายเผาเจากินโดย
พลการ ทีโ่ คนตนไมอันกลาแข็ง.
พระราชกุมารทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถา ความวา
ขาพระพุทธเจา ขอเอาชีวิตของขาพระพุทธเจา
แลกพระชนมชีพของพระราชบิดาไว พระราชบิดา
อยาเสด็จไปในสํานักของยักษเลย ขาพระพุทธเจาจะ
ขอเอาชีวิตของขาพระพุทธเจา แลกพระชนมชีพของ
พระราชบิดานี้แหละไว เพราะฉะนั้น ขาพระพุทธเจา
ขอยอมตายแทนพระราชบิดา พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิมิสฺส ความวา ขาพระพุทธเจาจัก
แลกชีวิตของตน กับพระชนมชีพของพระราชบิดาในคราวนี้แหละ. บทวา
ตสฺมา ความวา เพราะขาพระพุทธเจาจักแลกพระชนมชีพ ของพระราชบิดา
ไว ฉะนั้น จึงเลือกเอาความตาย เพื่อตองการใหพระราชบิดามีพระชนมชีพ
อยู ขาพระพุทธเจาสรรเสริญความตายอยางเดียวเทานั้น จึงเลือกคือปรารถนา
ความตาย.
พระเจาชัยทิส ไดทรงสดับดังนั้น ก็ทรงทราบกําลังของพระโอรส
จึงตรัสสั่งวา ดีละลูกรัก เจาจงไปเถิด. อลีนสัตตุราชกุมาร ถวายบังคมลา
พระราชมารดาและพระราชบิดาแลวก็เสด็จออกจากพระนคร.
เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถากึ่ง
คาถา ความวา
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ลําดับนั้นแล พระราชโอรสผูทรงพระปรีชา
ถวายบังคมพระยุคบาท พระชนกชนนีแลวเสด็จไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาเท ความวา ถวายบังคมพระยุคลบาท
พระชนกชนนีเสด็จไปแลว.
ลําดับนั้น พระชนกชนนีก็ดี พระภคินีก็ดี พระชายาก็ดี ของพระราช
กุมารนั้น พรอมดวยหมูอํามาตย และบริวารชนก็เสด็จออกไปดวย. ครั้น
พระราชกุมารนั้นออกจากพระนครแลว ก็ทลู ถามหนทางกะพระราชบิดากําหนด
ไวดวยดีแลว ถวายบังคมพระชนกชนนี ประทานโอวาทแกชนที่เหลือ แลว
มิไดสะดงตกพระทัยกลัว เสด็จขึ้นสูทางดําเนินไปสูที่อยูของยักษ ประหนึ่งวา
ไกรสรสีหราชฉะนั้น. พระมารดาทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกําลังทรงดําเนิน
ไป ไมสามารถจะดํารงพระองคอยูได ก็ลมลง ณ พื้นปฐพี. พระราชบิดา
ก็ทรงประคองพระพาหา คร่ําครวญดวยเสียงอันดัง.
เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงทรงตรัสพระคาถา
กึ่งคาถา ความวา
พระชนนีของพระราชกุมารนั้น ทรงมีทุกข
โทมนัสลมลงเหนือพื้นปฐพี 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 พระวรุณราช พระปชาบดี พระจันทรและพระอาทิตย
ขอเทพยเจาเหลานี้ ชวยคุมครองโอรสของเรา จาก
อํานาจแหงยักษ อลีนสัตตุลูกรัก ขอยักษนั้นจงอนุญาต
ใหเจากลับมาโดยสวัสดี.
มารดาของรามบุรุษ ผูไปสูแควนของพระเจา
ทัณฑกิราช ไดคุมครองทําความสวัสดี แกรามะผูเปน
บุตรอยางใด แมขอทําความสวัสดีอยางนั้นแกเจา
ดวยคําสัตยนั้น ขอทวยเทพจงชวยคุมครอง ขอใหเจา
ไดรับอนุญาต กลับมาโดยสวัสดีเถิด ลูกรัก.
นองนึกไมออกเลย ถึงความคิดประทุษราย ใน
อลีนสัตตุผูพระเชษฐา ทั้งในที่แจงหรือทีล่ ับ ดวย
ความสัตยนี้ ขอเทพยเจาโปรดระลึกถึงพระเชษฐาที่
เคารพ ขอพระเชษฐาจงไดรับอนุญาตใหกลับมาโดย
สวัสดี.
ขาแตพระสวามี พระองคไมเคยประพฤตินอกใจ
หมอมฉันเลย ฉะนั้น จงเปนที่รักของหมอมฉันดวย
ใจจริง ดวยความสัตยนี้ ขอเทพยเจาโปรดระลึกถึง
พระสวามีที่เคารพ ขาแตพระสวามี ขอพระองค จง
ไดรับอนุญาตใหกลับมาโดยสวัสดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรมฺมุโข ความวา พระราชบิดา
ทรงทราบชัดวา พระโอรสของเรานี้ กําลังมุงหนาเสด็จไป. บทวา ปฺชลีโก
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ความวา ทรงเบือนพระพักตรประดิษฐานอัญชลีเหนือเศียรเกลา ในกาลนั้น
ทรงไหววิงวอน นอบนอมเทพยเจาทั้งหลาย. บทวา โปริสาทกมฺหา ความวา
ขอเทพเจาจงชวยคุมครองโอรสของเราจากอํานาจแหงยักษ ดูกอนอลีนสัตตุลูก
รัก ยักษนั้นจงอนุญาตใหเจากลับมาโดยความสวัสดี.
บทวา รามสฺสกา ความวา มารดาของรามบุรุษไดกระทําความ
คุมครอง. เลากันมาวา มีบุรุษคนหนึ่งเปนชาวเมืองพาราณสี ชื่อรามะ เปนผู
เลี้ยงดูมารดา ปฏิบัติมารดาบิดา คราวหนึ่งไปคาขายถึงเมืองกุมภวดี ใน
แวนแควนของพระเจาทัณฑกิราช เมื่อแควนทั้งสิ้นตองพินาศลง ดวยฝน
เกาประการ เขาไดระลึกถึงคุณของมารดาบิดา. ครั้งนั้น ดวยผลแหงมาตาปตุปฏฐานธรรม เทพยเจาทั้งหลายไดนําเขามามอบใหแกมารดาดวยความสวัสดี.
พระชนนีของอลีนสัตตุราชกุมาร ทรงนําเหตุการณนั้นมาตรัสอยางนี้ ก็โดยที่
ไดยินไดฟงมา.
บทวา โสตฺถาน ไดแก ความสวัสดี. ถึงเทพยเจาทั้งหลาย จะ
กระทําความสวัสดีไดก็จริง แตทานกลาววา มารดาไดกระทําแลว เพราะเกิด
แลวโดยอาศัยมาตาปตุอุปฏฐานธรรม. บทวา ตนฺเต อห ความวา (มารดา
ของรามบุรุษทําความสวัสดี แกรามะผูบุตรฉันใด) แมแมกท็ ําความสวัสดีนั้น
แกเจาเหมือนกัน คือ เพราะอาศัยแม ขอความสวัสดีจงมีแกลูกของแมฉันนั้น
เหมือนกัน. อีกนัยหนึ่ง บทวา กโรมิ แปลวา จะไป. บทวา เอเตน
สจฺจน ความวา ถาวารามบุรุษนั้นเปนผูอันเทพยเจา นํามาแลวโดยความ
สวัสดี เปนความจริงไซร ดวยอานาจคําสัตยนั้น ขอเทพยเจาทั้งหลายจงระลึก
ถึงเจา เพื่อชนกชนนี คือขอเทพยเจาจงนําเจามาแสดงแกแม เหมือนรามบุรุษ
ฉะนั้น.
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บทวา อนฺุาโต ความวา ลูกรัก อันยักษอนุญาตวาไปได คือ พระชนนี
ตรัสวา ดูกอนลูกรัก ขอเจาจงกลับมาโดยสวัสดี ดวยเทวานุภาพเถิด.
บทวา ชาตุมลีนสตฺเต ความวา พระกนิษฐภคินีของอลีนสัตตุราช
กุมารนั้น ไดตั้งสัตยาธิษฐานอยางนี้วา นองระลึกไมได ซึ่งความคิดประทุษราย
ทั้งตอหนาหรือลับหลัง ในอลีนสัตตุผูพระเชษฐา โดยสวนเดียวเปนแนแท.
บทวา ยสฺมา จ เม อนธิมโนสิ สามิ ความวา พระอัครมเหสีของ
อลีนสัตตุราชกุมารนั้น ไดตั้งสัตยาธิษฐานอยางนี้วา ขาแตพระอลีนสัตตุผู
พระสวามี พระองคมิไดประพฤตินอกใจหมอมฉันเลย คือพระองคมิไดขมขี่
ลวงเกินหมอมฉัน ถึงกับเอาพระทัยใฝปรารถนาหญิงอื่นเลย. บทวา น จาป
เม มนสา อปฺปโยสิ ความวา พระองคจะไมเปนที่รัก ดวยใจจริงของ
หมอมฉันก็หามิได เราทั้งสองอยูรวมกันมาดวยความรักใครทีเดียว.
พระราชกุมาร เสด็จดําเนินไปสูทางที่อยูของยักษ ตามคําแนะนําที่
พระราชบิดาตรัสบอก. ฝายยักษคิดวา ธรรมดากษัตริยมีมายามาก ใครจะรูวา
จักเกิดอะไรขึ้น จึงขึ้นตนไมนั่งแลดูทางที่พระเจาชัยทิสจะเสด็จมา เหลือบเห็น
พระกุมารกําลังดําเนินมา คิดวา ชะรอยพระโอรสจักใหพระราชบิดากลับแลว
ตัวมาแทน ภัยคงไมมีแกเรา จึงลงจากตนไมนั่งผินหลังให. พระราชกุมาร
เสด็จมาถึงแลว เขาไปยืนอยูตรงหนายักษ.
ลําดับนั้น ยักษกลาวคาถา ความวา
ทานผูมีรางกายอันสูงใหญ มีหนาอันงดงามมา
จากไหน ทานไมรหู รือวา เราอยูในปานี้ ชะรอยจะ
ไมรูวา เราเปนคนดุราย กินเนื้อมนุษยกระมังจึงไดมา
ที่ไมรูความสวัสดีของตนดอกจึงไดมาในที่นี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก โสตฺถิมาชานมิธาวเชยฺย ความวา
ดูกอนกุมาร บุรุษไรเลารูค วามสวัสดีของตน เดินไปจะกลามาในที่นี้ ชะรอย
ทานจะไมรูจึงไดมา.
พระราชกุมารทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถา ความวา
เรารูวาทานเปนคนหยาบชา กินมนุษย แตหารูวา
ทานอยูในปานี้ไม เราคือโอรสของพระเจาชัยทิส
วันนี้ทานจงกินเราแทนพระชนก เพื่อปลดเปลื้องให
พระองคพนไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปโมกฺขา ความวา เพราะเหตุที่จะ
ปลดเปลื้องภาระเสีย เราจึงยอมมอบชีวิตแทนพระราชบิดามาในที่นี้ เพราะ
ฉะนั้น ทานจงปลอยพระชนกเราเถิด เชิญกินเราแทนพระองค.
ลําดับนั้น ยักษกลาวคาถา ความวา
เรารูวาทานเปนโอรสของพระเจาชัยทิส ดูพระพักตรและผิวพรรณ ของทานทั้งสองคลายคลึงกัน
การที่บคุ คลยอมตายแทน เพื่อเปลื้องบิดาใหพนไปนี้
เปนกรรมที่ทําไดยากทีเดียว แตทานก็ทําได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาทิโส โว ความ วา พระพักตรและ
ผิวพรรณของทานทั้งสองคลาย ๆ กัน คือเหมือนกันแท. บทวา กต ตเวท
ความวา กรรมของทานทั้งนี้ เปนกรรมที่ทําไดโดยยากแท.
ลําดับนั้น พระราชกุมารตรัสคาถา ความวา
มิใชของทํายากเลยในเรื่องนี้ เราไมเห็นสําคัญ
อะไร ผูใดยอมตายแทนเพื่อเปลื้องบิดา หรือเพราะ
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เหตุแหงมารดา ผูน ั้นไปสูปรโลกแลว ยอมเปนผู
เพรียบพรอมดวยสุข และอารมณอันงามเลิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิฺจิมเหตฺถ มฺเ ความวา ใน
ขอนี้ เราไมเห็นสําคัญอะไรเลย. ทานกลาวอธิบายไววา บุคคลใดปรารถนา
จะตาย เพื่อปลดเปลื้องบิดา หรือเพราะเหตุแหงมารดา. บทวา ปรโลกคมฺยา
ความวา เขาไปสูปรโลกแลว. บทวา สุเขน สคฺเคน ความวา ยอมเปน
ผูประกอบดวยสุขอันบังเกิดในสวรรค. บทวา มตฺตุมิจฺเฉ ความวา เพราะ
ฉะนั้น ในการสละชีวิตเพื่อประโยชนแกมารดาบิดานี้ เราไมสําคัญวาเปนสิ่ง
ที่ทําไดยากอะไรเลย.
ยักษฟงดังนั้นแลวจึงถามวา พอกุมาร ธรรมดาวาสัตวบุคคลที่จะไม
กลัวตายไมมีเลย เหตุไฉนทานจึงไมกลัวเลา ? เมื่อพระราชกุมารจะบอก
ความแกยักษ ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
เราระลึกไมไดเลยวา เราจะกระทําความชั่วเพื่อ
ตนเอง ทั้งในที่แจงและในที่ลับ เพราะวาเราเปนผูมี
ชาติและมรณะ อันกําหนดไวแลววา ในโลกนี้ของเรา
ฉันใด โลกหนาก็ฉนั นั้นเหมือนกัน.
เชิญทานกินเนื้อเราในวันนี้ เสียบัดนี้เถิด เชิญ
ทานทํากิจเถิด สรีระนี้เราสละแลว เราจะทําเปน
พลัดตกมาจากยอดไม ทานชอบใจเนื้อสวนใด ๆ
ก็เชิญทานกินเนื้อสวนนั้น ๆ ของเราเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเร น ชาตุ ความวา เราระลึกไมได
เลย แมเพียงสวนเดียว. บทวา สงฺขาตชาตี มรโณหมสฺมิ ความวา
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เรารูวาสัตวที่เกิดมาแลว มีความเกิดและความตาย อันญาณกําหนดไวแลว
ดวยดี ที่จะชื่อวามีความไมตายเปนธรรมดาไมมี. บทวา ยเถว เม อิธ
ความวา ขอนี้ญาณของเรากําหนดไวแลวเปนอยางดีทีเดียววา โลกนี้ของเรา
ฉันใด โลกหนาก็ฉันนั้น โลกหนาฉันใด แมโลกนี้ก็ฉันนัน้ ชื่อวาการพน
จากความตายไมมี. บทวา กรสฺสุ กิจจฺ านิ ความวา ทานจงทํากิจที่ควรทํา
ดวยสรีระนี้ สรีระนี้เราสละแกทานแลว. บทวา ฉาทมาโน มยฺห ตฺวเม
เทสิ มส ความวา เมื่อเราตกจากยอดไมตายแลว เมื่อทานจะกิน ชอบใจ
ปรารถนาเนื้อสวนใดจากสรีระของเรา ก็ควรบริโภคเนื้อสวนนั้น.
ยักษฟงถอยคําของพระกุมารแลว ตกใจกลัว คิดวา เราไมอาจที่จะ
กินเนื้อพระกุมารนี้ได จักตองหาอุบายไลใหเธอหนีไปเสีย จึงกลาวคาถานี้
ความวา
ดูกอนพระราชโอรส เรื่องนี้ทานเต็มใจจริง จึง
สละชีวติ เพื่อปลดเปลื้องพระชนกได เพราะเหตุนั้น
แหละ ทานจงรีบไปหักไมมากอไฟเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชเลหิ ความวา ทานจงเขาไปสูปา หา
ฟนไมแกน มากอไฟขึ้น ทําใหเปนถาน ที่ปราศจากควัน เราจักปงเนื้อของ
ทานในถานเพลิงนั้นกิน.
อลีนสัตตุราชกุมาร ไดกระทําตามที่ยักษบอกทุกประการ เสร็จแลว
ไปยังสํานักของยักษ พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้น จึงตรัสพระ
คาถานอกนี้ ความวา
ลําดับนั้นแล พระราชโอรสผูมีปญญา ไดนํา
เอาฟนมากอไฟกองใหญขึ้นแลว แจงใหยักษทราบวา
บัดนี้ไดกอไฟเสร็จแลว.
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ยักษมองดูพระราชกุมาร ซึ่งกอไฟเสร็จแลวเดินมาหา เกิดขนพอง
สยองเกลาวา บุรุษนี้เปนดุจราชสีห ไมกลัวความตายเลย ตลอดกาลมีประมาณ
เทานี้ เราไมเคยพบเห็นคนที่ไมกลัวตายอยางนี้เลย จึงนั่งชําเลืองดูพระกุมาร
บอย ๆ พระราชกุมารเห็นกิริยาของยักษแลว จึงตรัสคาถา ความวา
เมือ่ ครูนี้ ทานทําการขูเข็ญวา จะกินเราในวันนี้
ทําไมจึงหวาดระแวงเกรงเรา มองดูอยูบอย ๆ เราได
ทําตามคําของทานเสร็จแลว เมื่อพอใจจะกินก็เชิญ
กินได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุหุ แปลวา บอย ๆ . บทวา ตถา
ตถา ตุยฺหมห ความวา ทานพอใจปรารถนาจะบริโภคเคี้ยวกินเราโดยวิธีใด
เราการทําตามคําของทานโดยวิธีนั้นแลว คราวนี้จักใหเราทําอยางไร เพราะ
ฉะนั้น เชิญทานกินเราเสียวันนี้เถิด.
ยักษฟงคําของพระกุมารแลว กลาวคาถา ความวา
ผูท ี่ตั้งอยูในธรรม มีวาจาสัตย รูความประสงค
ของผูข อเชนทาน ใครจะนํามากินเปนภักษาหารได
ผูใดกินผูมีวาจาสัตยเชนทาน ศีรษะของผูนั้น จะพึง
แตกออกเปนเจ็ดเสี่ยง.
พระราชกุมารไดสดับดังนั้น จึงพูดวา ถาทานไมประสงคจะกินเรา
เหตุไรจึงบอกใหเราหักฟนมากอไฟ เมื่อยักษบอกวา เพื่อตองการลองดูวา
ทานจะหนีหรือไม จึงตรัสวา ทานจักเขาใจเราในบัดนี้ไดอยางไร ครั้งเรา
บังเกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน ยังไมยอมใหทาวสักกเทวราชดูหมิ่นตน
ได จึงตรัสคาถา ความวา
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แทจริง สสบัณฑิตนั้น สําคัญทาวสักกเทวราชนี้
วาเปนพราหมณ จึงไดใหอยู เพื่อใหสรีระของตน
เปนทาน ดวยเหตุนั้นแล จันทิมเทพบุตร จึงมีรูปกระตายปรากฏ สมประสงคของโลกอยูจนทุกวันนี้.
คาถานั้น มีอธิบายวา สสบัณฑิตนั้น สําคัญสักกพราหมณ แม
นี้วา ผูนี้เปนพราหมณ จึงพูดวา วันนี้เชิญทานเคี้ยวกินสรีระของเราในที่นี้
แหงเดียวเถิด แลวใหอาศัย คือใหอยูพักเพื่อใหสรีระของตนเปนทานอยางนี้
และแลวไดใหสรีระเพื่อเปนอาหารแกสักกพราหมณนั้น ทาวสักกเทวราช
จึงบีบเอารสอันเกิดแตบรรพต มาเขียนเปนภาพกระตายไวในมณฑลพระจันทร
นับแตนั้นมา เพราะภาพกระตายนั้นเอง จันทิมเทพบุตรนั้น ชาวโลกจึงรูกัน
ทั่ววา กระตาย กระตาย ดังนี้ จันทิมเทพบุตรมีรูปกระตายปรากฏ แจม
กระจางอยางนี้ สมประสงค คือยังความพอใจของโลกใหเจริญ รุงโรจนอยู
จนทุกวันนี้ และเรื่องนี้ ก็เปนเรื่องอัศจรรย อยูตลอดกัป.
ยักษไดฟงดังนั้น เมื่อจะปลอยพระราชกุมาร จึงกลาวคาถา ความวา
พระจันทร พระอาทิตย พนจากปากแหงราหู
แลว ยอมไพโรจนในวันเพ็ญฉันใด ดูกอนทานผูมี
อานุภาพมาก ทานก็ฉันนั้นหลุดพนจากเรา ผูกินเนื้อ
มนุษยเปนอาหารแลว ยังพระชนกชนนีใหปลื้มพระทัย จงรุงโรจนในกบิลรัฐ อนึง่ พระประยูรญาติของ
ทานจงยินดีกันทั่วหนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภาณุมา ไดแกพระอาทิตย ทานอธิบาย
วา พระจันทรหรือพระอาทิตย พนจากปากราหูแลวยอมสวางไสว ในดิถี
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๑๕ ค่ําฉันใด ดูกอนทานผูมีอานุภาพมาก แมทานพนไปจากสํานักของเรา
แลว ก็รุงโรจนในกบิลรัฐฉันนั้นเถิด. บทวา นนฺทตุ ความวา ขอพระ
ประยูรญาติทั้งหลาย จงทรงยินดี ราเริง.
ยักษกลาววา ดูกอนทานมหาวีรเจา เชิญทานไปเถิด แลวสงเสด็จ
พระมหาสัตวเจา ฝายพระมหาสัตวเจา ครั้นทรงทําใหยักษสิ้นพยศแลวใหศีล
๕ กําหนดดูวา ผูนี้จะมิใชยักษกระมัง จึงทรงพระดําริวา ธรรมดายักษยอม
มีนัยนตาแดงและไมกระพริบ เขาก็ไมปรากฏ เปนผูดุราย อาจหาญ ผูน ี้
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 แตมีผูทที่ านพอจะเชื่อถืออยูบางหรือ ? เมื่อยักษตอบวามีอยู
คือพระดาบสผูมีจักษุเปนทิพย ณ ที่โนน จึงทรงพายักษนั้นไปสํานักพระดาบส
นั้น พระดาบสเห็นคนทั้งสองแลว ทักขึ้นวา ทานทั้งสองคือลุงกับหลาน เที่ยวทํา
อะไรอยูในปา แลวชี้แจงความที่ชนเหลานั้นเปนญาติกันใหทราบ ยักษเชือ่
ถอยคําของพระดาบส จึงกลาววา พอหลานชาย เจาจงกลับไปเถิด ลุงเกิดมา
ชาติเดียวเปนถึงสองอยาง ลุงไมตองการราชสมบัติดอก ลุงจักบวช แลวบวช
เปนฤาษีอยูในสํานักของพระดาบส. ลําดับนั้น พระอลีนสัตตุราชกุมารถวาย
บังคมลาพระเจาลุงแลว ไดเสด็จกลับไปยังพระนคร.
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พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถา
ความวา
ลําดับนั้นแล พระราชโอรสอลีนสัตตุ ผูม ีพระปญญา ทรงประคองอัญชลีไหวยักษโปริสาท ไดรับ
อนุญาตแลว มีความสุขสวัสดี หาโรคมิไดเสด็จกลับ
มายังกบิลรัฐ.
พระบรมศาสดา ครั้นตรัสพระคาถานี้แลว เมื่อจะทรงแสดงกรณียกิจ
อันชาวพระนคร และชาวนิคมเปนตนกระทํา จึงตรัสโอกาสคาถาความวา
ชาวนิคม ชาวชนบท ถวนหนาทั้งพลชาง พลรถ
และพลเดินเทา ตางพากันมาถวายบังคมพระราช
โอรสนัน้ พรอมกับกราบทูลขึน้ วา ขาพระองคทั้ง
หลาย ถวายบังคมพระองค พระองคทรงกระทํากิจ
ซึ่งยากที่จะกระทําได.
พระเจาชัยทิส ทรงสดับขาววา พระราชกุมารกลับมาไดทรงจัดการ
สมโภชตอนรับ. พระราชกุมารแวดลอมดวยมหาชน ไปถวายบังคมพระราช
บิดา. ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามวา ลูกรัก เจาพนมาจากยักษเชนนั้นได
อยางไร. พระราชกุมารทูลวา ขอเดชะ พระราชบิดาเจา ผูนี้มิใชยักษ แตเปน
พระเชษฐาธิราชของพระราชบิดา ผูนเี้ ปนพระปตุลาของขาพระพุทธเจา แลว
กราบทูลเรื่องราวทั้งปวงใหทรงทราบ แลวทูลวา ควรที่พระราชบิดาจะเสด็จ
เยี่ยมพระปตุลาของขาพระพุทธเจาบาง. ทันใดนัน้ พระเจาชัยทิส จึงตรัสสั่ง
ใหพนักงานเภรีตีกลองประกาศใหทราบทั่วกัน แลวเสด็จไปยังสํานักแหงดาบส
ทั้งหลาย ดวยราชบริพารเปนอันมาก. พระมหาดาบสจึงทรงเลาเรื่องนางยักษิณี
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นําพระองคไปเลี้ยงดูไวไมกินเสีย เรือ่ งที่พระองคมิใชยักษ และเรื่องที่พระองค
เปนพระประยูรญาติของราชสกุลเหลานั้น แดพระเจาชัยทิสหมดทุกอยางโดย
พิสดาร พระเจาชัยทิสทรงเชื้อเชิญวา ขาแตพระเชษฐาธิราชเจา ขอเชิญ
พระองค เสด็จเสวยราชสมบัติเถิด พระมหาดาบส ถวายพระพรหามวา อยา
เลย มหาราชเจา พระเจาชัยทิส ตรัสเชิญชวนวา ถากระนั้น ขอเชิญพระ
เชษฐาธิราชเจาไปอยูในพระอุทยานเถิด กระหมอมฉันจักบํารุงดวยปจจัย ๔
พระมหาดาบสถวายพระพรวา อาตมาภาพจะยังไมไปกอน มหาบพิตร พระ
เจาชัยทิส ตรัสสั่งใหขุดคลองใหญ เหยียดยาวไประหวางภูเขาลูกหนึ่ง ไมหาง
จากอาศรมบท ของเหลาพระดาบส แลวใหหักลางถางพงทําไรนา โปรดให
มหาชนพันตระกูลอพยพมาตั้งครอบครัว เปนตําบลใหญ ตั้งไวเปนภิกขาจาร
ของพระดาบสทั้งหลาย บานตําบลนั้น ปรากฏชื่อวา " จุลลกัมมาสทัมมนิคม "
สวนประเทศที่พระมหาสัตวเจา สุตตโสมบัณฑิต ทรมานพระยาโปริสาท
พึงทราบวา ชื่อมหากัมมาสทัมมนิคม.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแลว ทรง
ประกาศอริยสัจจธรรม ในเวลาจบอริยสัจจกถา พระเถระผูเลี้ยงดูมารดา ได
ตั้งอยูในโสดาปตติผล แลวทรงประชุมชาดกวา พระราชมารดาบิดา ไดมา
เปนตระกูลแหงพระมหาราชเจา พระดาบสไดมาเปนพระสารีบุตร ยักษ
ไดมาเปนพระองคุลิมาล พระกนิษฐภคินี ไดมาเปน นางอุบลวรรณาเถรี
พระอัครมเหสี ไดมาเปนราหุลมารดา สวนอลีนสัตตุราชกุมาร ไดมาเปน
เราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาชัย ทิสชาดก
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๔. ฉัททันตชาดก
วาดวยพญาชางฉันทันต
[๒๓๒๗] ดูกอนพระนองนาง ผูมีพระสรีระ
อรามงามดังทอง มีผิวพรรณผองเหลืองเรืองรอง พระเนตรทั้งสองแจมใส เหตุไรหนอ พระนองจึงดูเศราโศก
ซูบไป ดุจดอกไมที่ถูกขยี้ ฉะนัน้
[๒๓๒๘] ขาแตพระมหาราชเจา หมอมฉันแพ
พระครรภ โดยการแพพระครรภเปนเหตุใหหมอมฉัน
ฝนเห็นสิ่งที่หาไมไดงาย.
[๒๓๒๙] กามสมบัติของมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในโลกนี้ และในสวนนันทนวัน กามสมบัติทั้งหมดนั้น
เปนของเราทั้งสิ้น เราหาใหเธอไดทั้งนั้น.
[๒๓๓๐] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ นายพราน
ปาเหลาใดเหลาหนึ่ง ในแวนแควนของพระองค จง
มาประชุมพรอมกัน หมอมฉันจะแจงเหตุ ที่แพพระ
ครรภของหมอมฉัน ใหนายพรานปาเหลานั้นทราบ.
[๒๓๓๑] ดูกอนเทวี นายพรานปาเหลานี้ ลวนแตมีฝม ือ เปนคนแกลวกลา ชํานาญปา รูจักชนิดของ
เนื้อ ยอมสละชีวิตเพื่อประโยชนของเราได.
[๒๓๓๒] ทานทั้งหลายผูเปนเชื้อแถวของนายพราน ที่มาพรอมกันอยู ณ ที่นี้ จงฟงเรา เราฝนเห็น
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ชางเผือกผอง งามีรัศมี ๖ ประการ ฉันตองการงาชาง
คูนั้น เมื่อไมได ชีวิตก็เห็นจะหาไม.
[๒๓๓๓] บิดา หรือปูทวด ของขาพระองค
ทั้งหลาย ก็ยังไมเคยเห็น ทั้งยังไมเคยไดยินวา พญาชางที่มงี ามีรัศมี ๖ ประการ พระนางเจาทรงนิมิตเห็น
พญาชางมีลักษณะเชนไร ขอไดตรัสบอกพญาชางที่มี
ลักษณะเชนนั้น แกขาพระองคทั้งหลายเถิด พระเจาขา.
[๒๓๓๔] ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ เบื้องบน ๑
เบื้องลาง ๑ ทิศทั้ง ๑๐ นี้ พระองคทรงนิมิตเห็น
พญาชาง ซึ่งมีงามีรัศมี ๖ ประการ อยูท ิศไหน
พระเจาขา ?
[๒๓๓๕] จากที่นี้ตรงไปทิศอุดร ขามภูเขาสูงใหญ ๗ ลูก เขาลูกสูงที่สุด ชือ่ สุวรรณปสสคิรี มี
พรรณไมผลิดอกออกบานสะพรั่ง มีฝูงกินนรเที่ยว
สัญจรไปมาไมขาด.
ทานจงขึ้นไปบนภูเขาอันเปนที่อยูแหงหมูกินนร
แลวมองลงมาตามเชิงเขา ทันใดนั้น จะไดเห็นตนไทร
ใหญ สีเสมอเหมือนสีเมฆ มียานไทร๘,๐๐๐หอยยอย.
ใตตนไทรนั้น พญาเศวตกุญชรซึ่งมีงารัศมี ๖
ประการอยูอาศัย ยากที่ใครอื่นจะขมขี่จับได ชาง
ประมาณ ๘,๐๐๐ มีงาเทางอนไถ วิ่งไลเร็วปานลมพัด
พากันแวดลอมรักษาพญาเศวตกุญชรนั้นอยู.
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ชางเหลานั้น ยอมบันลือเสียงนาหวาดกลัว
โกรธแมแตลมที่พัดถูกตัว ถาเห็นมนุษย ณ ที่นั้น
เปนตองขยี้เสีย ใหเปนภัสมธุลี แมแตละอองก็ไม
ถูกตองพญาชางไดเลย.
[๒๓๓๖] ขาแตพระราชเทวี เครื่องอาภรณที่
แลวไปดวยเงิน แกวมุกดา แกวมณี และแกวไพฑูรย
มีอยูใ นราชสกุลมากมาย เหตุไร พระแมเจา จึงทรง
พระประสงคเอางาชางมาทําเปนเครื่องประดับเลา พระแมเจาทรงปรารถนาจะใหฆาพญาชาง ซึ่งมีงามีรัศมี
๖ ประการเสีย หรือวาจะใหพญาชางฆาพวกเชื้อแถว
ของนายพรานเสียกระมัง.
[๒๓๓๗] ดูกอนนายพราน เรามีทั้งความริษยา
ทั้งความนอยใจ เพราะนึกถึงความหลังเขาก็ตรอมใจ
ขอทานจงทําตามความประสงคของเรา เราจักใหบาน
สวยแกทาน ๕ ตําบล.
[๒๓๓๘] พญาชางนั้นอยูที่ตรงไหน เขาไปยืน
อยูที่ไหน ทางไหนเปนทางที่พญาชางไปอาบน้ํา อนึ่ง
พญาชางนั้นอาบน้ําอยางไร ทําไฉน ขาพระพุทธเจา
จึงจะรูค ติของพญาชางได ?
[๒๓๓๙] ในที่ ๆ พญาชางอยูนั้น มีสระอยู
ไกล ๆ นารื่นรมย มีทาราบเรียบ ทั้งน้ําก็มาก สะพรั่ง
ไปดวยพรรณไมดอก มีหมูภมรมาเคลาคลึง พญาชาง
ลงอาบน้ําในสระนี้แหละ.
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พญาชางชําระศีรษะแลว ทัดทรงมาลัยอุบล มี
รางเผือกผองขาวราวกะดอกบุณฑริกบันเทิงใจ ให
มเหสีชอื่ วา สัพพสุภัททา เดินหนา ดําเนินไปยังที่อยู
ของตน.
[๒๓๔๐] นายพรานนั้น ยึดเอาพระเสาวนียของ
พระนางสุภัททาราชเทวี ซึ่งประทับยืนอยู ณ ที่นั่นเอง
แลวถือเอาแลงลูกธนู ขามภูเขาใหญทั้งเจ็ดลูกไป
จนถึงลูกที่ชื่อวา สุวรรณปสสบรรพตอันสูงโดด.
เขาขึ้นไปสูบรรพต อันเปนที่อยูของกินนรแลว
มองลงมายังเชิงเขา ไดเห็นตนไทรใหญ สีเขียวดัง
สีเมฆ มียานไทร ๘,๐๐๐ หอยยอย ที่เชิงเขานั้น.
ทันใดนั่นเอง ก็ไดเห็นพญาชางเผือกขาวผอง
ซึ่งมีงามีรัศมี ๖ ประการ ยากทีค่ นเหลาอื่นจะจับได มี
ชางประมาณ ๘,๐๐๐เชือก ลวนแตมีงางามงอน ขนาด
งอนไถ วิ่งไลเร็วดุจลมพัด แวดลอมรักษาพญาชาง
นั้นอยู.
และไดเห็นสระโบกขรณี อันนารื่นรมยอยูใกลๆ
ที่อยูของพญาชางนั้น ทั้งทาน้ําก็ราบเรียบ น้ํามากมาย
มีพรรณดอกไมบานสะพรั่ง มีหมูภมรเทีย่ วเคลาคลึง
อยู.
ครัน้ เห็นทางที่พญาชางลงอาบน้ํา จนกระทั่งที่
ซึ่งพญาชางเดิน ยืนอยู และทางที่พญาชางลงอาบน้ํา
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ก็แลนายพรานผูมีใจลามก ถูกพระนางสุภัททาผูตกอยู
ในอํานาจจิตทรงใชมา ก็มาจัดแจงตระเตรียมหลุม.
[๒๓๔๑] นายพรานผูกระทํากรรมอันชั่วชา ขุด
หลุมเอากระดานปดเสร็จแลว สอดธนูไว เอาลูกศร
ลูกใหญ ยิงพญาชางที่มายืนอยูขางหลุมของตน.
พญาชางถูกยิงแลว ก็รองกองโกญจนาท ชาง
ทั้งหมดพากันบันลืออื้ออึง ตางพากันวิ่งมารอบ ๆ
ทั้ง ๘ ทิศ ทําหญาและไมใหแหลกเปนจุณไป.
พญาชางเอาเทากระชุนดิน ดวยคิดวา เราจักฆา
นายพรานคนนี้ แตไดเห็นผากาสาวพัสตร อันเปน
ธงชัยของพระฤาษี ก็เกิดความรูส ึกวา ธงชัยของพระ
อรหันต อันสัตบุรษุ ไมควรทําลาย.
[๒๓๔๒] ผูใดยังไมหมดกิเลส ปราศจากทมะ
และสัจจะ ผูนั้นไมควรจะนุงหมผากาสาวะ.
สวนผูใด คลายกิเลสไดแลว ตั้งมั่นอยูในศีล
ประกอบดวยทมะและสัจจะ ผูน ั้นแลควรนุงหมผา
กาสาวะ.
[๒๓๔๓] พญาชางถูกลูกศรใหญ เสียบเขาแลว
ไมมีจติ คิดประทุษราย ไดถามนายพรานวา เพื่อนเอย
ทานประสงคอะไร เพราะเหตุอะไร หรือวาใครใช
ใหทานมาฆาเรา.
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[๒๓๔๔] ดูกอนพญาชางที่เจริญ นางสุภัททา
พระมเหสีของพระเจากาสิกราช อันประชาชนสักการะ
บูชาอยูใ นราชสกุล พระนางไดทรงนิมิตเห็นทาน
และไดโปรดใหทําสักการะแกขาพเจาแลว ตรัสบอก
ขาพเจาวา มีพระประสงคงาทั้งคูของทาน.
[๒๓๔๕] แทจริงพระนางสุภัททา ทรงทราบ
ดีวา งางาม ๆ แหงบิดาและปูทวดของเรา มีอยูเปน
อันมาก แตพระนางเปนคนพาล โกรธเคือง ผูกเวร
ตองการจะฆาเรา.
ดูกอนนายพราน ทานจงลุกขึ้นเถิด จงหยิบเลื่อย
มาตัดงาคูนี้เถิด ประเดี๋ยวเราจะตายเสียกอน ทานจง
กราบทูลพระนางสุภัททาผูยังผูกโกรธวา พญาชางตาย
แลว เชิญพระนางรับงาคูนี้ไวเถิด.
[๒๓๔๖] นายพรานนั้นรีบลุกขึ้นจับเลื่อย เลื่อย
งาพญาชางทั้งคูอันงดงามวิลาส หาที่เปรียบมิได ใน
พื้นปฐพี แลวรีบถือหลีกออกจากที่นั้นไป.
[๒๓๔๗] ชางเหลานั้นตกใจ ไดรับความเสียใจ
เพราะพญาชางถูกยิง พากันวิ่งไปยังทิศทั้ง ๘ เมื่อไม
เห็นปจจามิตรของพญาชาง ก็พากันกลับมายังที่อยูของ
พญาชาง.
[๒๓๔๘] ชางเหลานั้น พากันคร่ําครวญ ร่ําไหอยู
ณ ที่นนั้ ตางเกลี่ยอังคารขึ้นบนกระพองของตน ๆ
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แลวยกเอานางชางสัพพภัททาตัวเปนมเหสี ใหเปนหัว
หนาพากันกลับยังที่อยูของตนทั้งหมด.
[๒๓๔๙] นายพรานนั้นนํางาทั้งคูของพญาคชสาร อันอุดมไพศาลงดงาม ไมมีงาอื่นในพื้นปฐพี จะ
เปรียบได สองรัศมีดุจสีทอง สวางไสวไปทั่วทั้ง
ไพรสณฑ มาถึงยังพระนครกาสีแลว นอมนํางาทั้งคู
เขาไปถวายพระนางสุภัททา กราบทูลวา พญาชาง
ลมแลว ขอเชิญพระนางทอดพระเนตรงาทั้งคูนี้เถิด.
[๒๓๕๐] พระนางสุภัททาผูเปนพาล ครั้นทอด
พระเนตรเห็นงาทั้งสองของพญาคชสารอันอุดม ซึ่ง
เปนปยภัสดาของตนในชาติกอนแลว หทัยของพระนาง
แตกทําลาย ณ ที่นนั้ เอง ดวยเหตุนั้นแล พระนาง
จึงไดสวรรคต.
[๒๓๕๑] พระบรมศาสดาไดบรรลุพระสัมโพธิญาณแลว มีอานุภาพมา ไดทรงทําการแยมในทาม
กลางบริษัท ภิกษุทงั้ หลายผูมีจิตหลุดพนดีแลว พากัน
กราบทูลถามวา พระพุทธเจาทั้งหลาย หาไดทรงทํา
การแยมใหปรากฏโดยไรเหตุผลไม.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอทั้งหลายจงดู
กุมารีสาวคนนั้น นุงหมผากาสาวพัสตร ประพฤติ
อนาคาริยวัตร นางกุมารีคนนั้นแล เปนนางสุภัททา
ในกาลนั้น เราตถาคต เปนพญาชางในกาลนั้น.
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นายพรานผูถือเอางาทั้งคู ของพญาคชสารอัน
อุดม หางาอื่นเปรียบปานมิไดในปฐพี กลับมายัง
พระนครกาสีในกาลนั้นเปนเทวทัต.
พระพุทธเจาผูปราศจากความกระวนกระวาย
ความเศราโศก และกิเลสดุจลูกศร ตรัสรูยิ่งดวย
พระองคเองแลวไดตรัสฉัททันตชาดกนี้ อันเปนของ
เกา ไมรูจักสิ้นสูญ ซึ่งพระองคทองเที่ยวไปตลอด
กาลนาน เปนบุรพจรรยทั้งสูง ทั้งต่ํา วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คราวครั้งนั้น เราเปนพญาชางฉัททันต อยูทสี่ ระฉัททันตนั้น เธอทั้งหลายจง
ทรงจําชาดกไว ดวยประการฉะนี้แล.
จบฉันทันตชาดกที่ ๔

อรรถกถาฉัททันตชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
ภิกษุณีสาวรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กึ นุ โสจสิ
ดังนี้.
เลากันมาวา นางภิกษุณีนั้นเปนธิดาของตระกูลหนึ่ง ในพระนคร
สาวัตถี เห็นโทษในฆราวาสแลวออกบวชในพระศาสนา วันหนึ่งไปเพื่อจะ
ฟงธรรม พรอมกับพวกนางภิกษุณี เห็นพระรูปโฉมอันบังเกิดขึ้นดวยบุญญา-
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นุภาพหาประมาณมิได กอปรดวยพระรูปสมบัติอันอุดมของพระทศพล ซึ่ง
ประทับเหนือธรรมาสนอันอลงกต กําลังทรงแสดงพระธรรมเทศนา จึงคิดวา
เมื่อเราทองเที่ยวอยูในภพ ไดเคยเปนบาทบริจาริกาของมหาบุรุษนี้หรือไม
หนอ ? ในทันใดนั้นเอง นางก็เกิดระลึกชาติในหนหลังไดวา เราเคยเปน
บาทบริจาริกาของมหาบุรุษนี้ ในคราวที่ทานเปนพญาชางฉัททันต เมื่อนาง
ระลึกไดเชนนั้น ก็บังเกิดปติปราโมทยใหญยิ่ง. ดวยกําลังแหงความปติยินดี
นางจึงหัวเราะออกมาดัง ๆ แลวหวนคิดอีกวา ขึ้นชื่อวาบาทบริจาริกาที่มี
อัธยาศัยมุงประโยชนตอสามีมีนอย มิไดมุงประโยชนแลมีมาก เราไดมีอัธยาศัย
มุงประโยชนตอบุรุษนี้ หรือหาไมหนอ. นางระลึกไปพลางก็ไดเห็นความจริงวา
แทจริง เราสรางความผิดไวในหทัยมิใชนอย คาที่ใชนายพรานโสณุดรใหเอา
ลูกศรอาบดวยยาพิษ ยิงพญาชางฉัททันต สูงประมาณ ๑๒๐ ศอก ใหถึง
ความตาย. ทันใดนั้นความเศราโศกก็บังเกิดแกนาง ดวงหทัยเรารอน ไม
สามารถจะกลั้นความเศราโศกไวได จึงรองไหสะอึกสะอื้นดวยเสียงอันดัง
พระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นดังนั้น ก็ทรงแยมใหปรากฏ อันภิกษุสงฆ
ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย แหงการ
ทรงทําความแยมใหปรากฏ จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย นางภิกษุณีสาวผูนี้
ระลึกถึงความผิดที่เคยทําตอเรา ในชาติกอนเลยรองไห แลวทรงนําอดีตนิทาน
มาตรัสดังตอไปนี้
ในอดีตกาล มีชางประมาณ ๘,๐๐๐ เชือก มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได
อาศัยสระฉัททันต อยูในปาหิมพานต. ครั้งนั้น พระโพธิสัตวบังเกิดเปนลูก
ของชางจาโขลง มีสีกายเผือกผอง ปากแลเทาสีแดง ตอมาเมื่อเจริญวัยขึ้น
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. อนึ่ง สระฉัททันตนั้น ทั้งสวนยาวสวนกวางประมาณ
๕๒ โยชน ตรงกลางลึกประมาณ ๑๒ โยชน ไมมีสาหราย จอกแหน หรือ
เปลือกตมเลย เฉพาะน้ําขังอยู มีสีใสเหมือนกอนแกวมณี ถัดจากนั้นมีกอ
จงกลนีแผลอมรอบ กวางไดหนึ่งโยชน ตอจากกอจงกลนีนั้น มีกออุบลเขียว
ตั้งลอมรอบกวางไดหนึ่งโยชน ตอจากนั้น ที่กวางแหงละหนึ่งโยชน มีกอ
อุบลแดง อุบลขาว ปทุมแดง ปทุมขาว และโกมุท ขึ้นลอมอยูโดยรอบ
อนึ่ง ระหวางกอบัว ๗ แหงนี้ มีกอบัวทุกชนิด เปนตนวา จงกลนีสลับกันขึน้
ลอมรอบ มีปริมณฑลกวางไดหนึ่งโยชนเหมือนกัน. ถัดออกมาถึงน้ําลึกแค
สะเอวชาง มีปาขาวสาลีแดงขึ้นแผไปไดโยชนหนึ่ง ถัดออกมาถึงชายน้ําที่กวาง
โยชนหนึ่งเหมือนกัน มีกอตะไครน้ํา เกลื่อนกลาดดวยดอกสีเขียว สีเหลือง
สีแดง สีขาว กลิ่นหอมฟุงขจรไป. ปาไม ๑๐ ชนิดเหลานี้ มีเนื้อที่หนึ่งโยชน
เทากัน ดวยประการฉะนี้. ตอจากนั้นไป มีปาแตงโม ฟกเหลือง น้ําเตา
และฟกแฟง. ตอจากนั้นมีปาออย ขนาดลําเทาตนหมาก. ตอจากนั้นมีปากลวย
ผลโตขนาดเทางาชาง. ตอจากนั้นมีปาไมรัง ปาขนุนหนัง ผลโตขนาดเทาตุม.
ถัดไปมีปาขนุนสํามะลอ อันมีผลอรอย. ถัดไปมีปามะขวิด. ถัดไปมีไพรสณฑ
ใหญ มีพันธุไมระคนปนกัน. ถัดไปมีปาไมไผ นี้เปนความสมบูรณแหงสระ
ฉัททันตในสมัยนั้น. และในอรรถกถาสังยุตตนิกาย ทานก็พรรณนาความ
สมบูรณ อันมีอยูในปจจุบันนี้ไวเหมือนกัน.
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อนึ่ง มีภูเขาตั้งลอมรอบปาไมไผอยูถึง ๗ ชั้น นับแตรอบนอกไป
ภูเขาลูกที่หนึ่งชื่อ จุลลกาฬบรรพต ที่สองชื่อ มหากาฬบรรพต ที่สามชื่อ
อุทกปสสบรรพต ที่สี่ชื่อ จันทปสสบรรพต ที่หาชื่อ สุริยปสสบรรพต ที่หกชื่อ
มณีปสสบรรพต ที่เจ็ดชือ่ สุวรรณปสสบรรพต.
สุวรรณปสสบรรพตนั้น สูงถึง ๗ โยชน ตั้งลอมรอบสระฉัททันต
เหมือนขอบปากบาตร ดานในสุวรรณปสสบรรพตนั้นมีสีเหมือนทอง. เพราะ
ฉายแสงออกจากสุวรรณปสสบรรพตนั้น สระฉัททันตนั้น ดูประหนึ่งแสงอาทิตยออน ๆ เรืองรองแรกอุทัย. อนึง่ ในภูเขาที่ตั้งถัดมาภายนอก ภูเขาลูก
ที่ ๖ สูง ๖ โยชน ที่ ๕ สูง ๕ โยชน ที่ ๔ สูง ๔ โยชน ที่ ๓ สูง ๓ โยชน
ที่ ๒ สูง ๒ โยชน ที่ ๑ สูง ๑ โยชน. ที่มุมดานทิศอีสานแหงสระฉัททันต
อันมีภูเขา ๗ ชั้น ลอมรอบอยูอยางนี้ มีตนไทรใหญตั้งอยูในโอกาสที่น้ําและลม
ถูกตองได. ลําตนไทรนั้นวัดโดยรอบได ๕ โยชน สูง ๗ โยชน มีกิ่งยาว
๖ โยชน ทอดไปในทิศทั้ง ๔ แมกิ่งที่พุงตรงขึ้นบน ก็ยาวได ๖ โยชน
เหมือนกัน. วัดแตโคนตนขึ้นไปสูงได ๑๓ โยชน วัดโดยรอบปริมณฑลกิ่งได
๑๒ โยชน ประดับดวยยานไทรแปดพัน ตั้งตระหงาน ดูเดนสงาคลายภูเขา
มณีโลน.
อนึ่ง ในดานทิศปจฉิมแหงสระฉัททันต ที่สุวรรณปสสบรรพต มี
กาญจนคูหาใหญประมาณ ๑๒ โยชน. ถึงฤดูฝน พญาชางฉัททันต มีชาง
๘,๐๐๐เปนบริวาร จะพํานักอยูในกาญจนคูหา, ในฤดูรอนก็มายืนรับลมและ
น้ําอยูระหวางยานไทร โคนตนนิโครธใหญ. ตอมาวันหนึ่ง ชางทั้งหลายมา
แจงวา ปารังใหญดอกบานแลว. พญาฉัททันตคิดวา เราจักเลนกีฬาดอกรัง
พรอมทั้งบริวารไปยังปารังนั้น เอากระพองชนไมรังตนหนึ่ง ซึ่งมีดอกบาน
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สะพรั่ง. นางจุลลสุภัททายืนอยูดานเหนือลม. ใบรังที่เกา ๆ ติดกับกิ่งแหง ๆ
และมดแดงมดดํา จึงตกตองสรีระของนาง. นางมหาสุภัททายืนอยูดานใตลม
เกสรดอกไมและใบสด ๆ ก็โปรยปรายตกตองสรีระของนาง. นางจุลลสุภัททา
คิดวา พญาชางนี้ โปรยปรายเกสรดอกไมและใบสด ๆ ใหตกตองบนสรีระ
ภรรยาที่ตนรักใครโปรดปราน ในเรือนรางของเราสิ ใหใบไมเกาติดกับกิ่ง
แหง ๆ ทั้งมดแดงมดดําหลนมาตกตอง เราจักตอบแทนใหสาสม แลวจองเวร
ในพระมหาสัตวเจา.
อยูมาวันหนึ่ง พญาชางพรอมดวยบริวาร ลงสูสระฉัททันต เพื่อ
ตองการอาบน้ํา. ขณะนั้น ชางหนุม ๒ เชือก เอางวงกําหญาไทรมาให พญาชาง
ชําระขัดสีกาย คลายกับแยงกวาดยอดเขาไกรลาสฉะนั้น. ครั้นพญาชางอาบน้ํา
ขึ้นมาแลว จึงใหนางชางทั้งสองลงอาบ ครั้นนางชางทั้งสองขึ้นมาแลว พากัน
ไปยืนเคียงพระมหาสัตวเจา. ตอแตนั้น ชางทั้ง ๘,๐๐๐ ก็ลงสระ เลนกีฬาน้ํา
แลวนําเอาดอกไมนานาชนิดมาจากสระ ประดับตบแตงพระมหาสัตวเจา
คลายกับประดับสถูปเงิน ฉะนั้น เสร็จแลวประดับนางชางตอภายหลัง. คราวนั้น
มีชางเชือกหนึ่ง เที่ยวไปในสระไดดอกปทุมใหญ มีกลีบ ๗ ชั้น จึงนํามา
มอบแดพระมหาสัตวเจา. พญาชางฉัททันตเอางวงรับดอกปทุมมา โปรย
เกสรลงที่กระพอง แลวยื่นใหแกนางมหาสุภัททาผูเชษฐภรรยา. นางจุลลสุภัททาเห็นดังนั้น จึงคิดนอยใจวา พญาชางนี้ใหดอกปทุมใหญ กลีบ ๗
ชั้น แมนี้ แกภรรยาที่รักโปรดปรานแตตัวเดียว สวนเราไมให จึงไดผูกเวรใน
พระมหาสัตวซ้ําอีก.
อยูมาวันหนึ่ง เมือ่ พญาชางโพธิสัตว จัดปรุงผลมะซางและเผือก
มันดวยน้ําผึ้ง ถวายพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ ใหฉัน นางจุลลสุภัททาไดถวาย
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ผลาผลที่ตนไดแกพระปจเจกพุทธเจา แลวตั้งความปรารถนาวา ขาแตทาน
ผูเจริญ ดิฉันเคลื่อนจากอัตภาพนี้ ในชาตินี้แลว ขอใหไดบังเกิดในตระกูล
มัททราช และไดนามวา สุภัททาราชกัญญา ครั้นเจริญวัยแลว ขอใหไดเปน
อัครมเหสีของพระเจาพาราณสี เปนที่รักใครโปรดปรานของพระองค จน
สามารถทําอะไรไดตามชอบใจ และสามารถจะทูลทาวเธอใหทรงใชนายพราน
คนหนึ่ง มายิงชางเชือกนี้ ดวยลูกศรอาบยาพิษ จนถึงแกความตาย และให
นํางาทั้งคูอันเปลงปลั่งดวยรัศมี ๖ ประการมาได. นับแตวันนั้นมา นางชาง
จุลลสุภัททานั้นมิไดจับหญา จับน้ํา รางกายผายผอมลง ไมนานนักก็ลมไป
บังเกิดในพระครรภ แหงพระอัครมเหสีของพระราชา ในแควนมัททรัฐ และ
เมื่อประสูติออกมาแลว ชนกชนนีพาไปถวายแดพระเจาพาราณสี นางเปนที่
รักใคร โปรดปรานของพระเจาพาราณสี จนไดเปนประมุขแหงนางสนม
หมื่นหกพันนาง ทั้งไดญาณเครื่องระลึกชาติหนหลังได. พระนางสุภัททานั้น
ทรงดําริวา ความปรารถนาของเราสําเร็จแลว คราวนี้จักใหไปเอางาทั้งคูของ
พญาชางนั้นมา. แตนั้นพระนางก็เอาน้ํามันทาพระสรีระ ทรงผาเศราหมอง
แสดงพระอาการเปนไข เสด็จสูหองสิริไสยาสน บรรทมเหนือพระแทนนอย
พระเจาพาราณสีตรัสถามวา พระนางสุภัททาไปไหน ? ทรงทราบวา ประชวร
จึงเสด็จเขาไปประทับนั่งบนพระแทน ทรงลูบคลําปฤษฎางคของพระนาง
แลวตรัสพระคาถาที่ ๑ ความวา
ดูกอนพระนองนาง ผูมพี ระสรีระอรามงาม
ดังทอง มีผิวพรรณผองเหลืองเรืองรอง พระเนตร
ทั้งสองแจมใส เหตุไรหนอ พระนองจึงดูเศราโศก
ซูบไป ดุจดอกไมที่ถูกขยี้ ฉะนัน้ .
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุจฺจงฺคี ความวา ผูมีพระสรีระ
อรามงามดังทอง. บทวา มาลาว ปริมทฺทิตา ความวา คลายดอกปทุม
ถูกขยี้ดวยมือ ฉะนั้น.
พระนางสุภัททาทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาตอไปความวา
ขาแตมหาราชเจา หมอมฉันแพพระครรภ โดย
การแพพระครรภเปนเหตุใหหมอมฉันฝนเห็นสิ่งที่หา
ไมไดงาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น โส ความวา ความแพพระครรภ
อันกระหมอมฉันฝนเห็นเชนใดนั้น. บทวา สุปนนฺเตนุปจฺจคา ความวา
พระเทวีทูลวา กระหมอมฉันฝนเห็นเปนนิมิต ในที่สุดแหงการฝนจึงแพ
พระครรภ สิ่งที่แพพระครรภเพราะฝนเห็นนั้น ใชวาจะเปนเหมือนสิ่งที่หา
ไดงาย ๆ ก็หามิได คือสิ่งนั้นหาไดโดยยาก แตเมื่อหมอมฉันไมไดสิ่งนั้น
คงไมมีชีวิตอยูได.
พระราชาทรงสดับดังนั้น จึงตรัสพระคาถา ความวา
กามสมบัตขิ องมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้
และในสวนนันทนวัน กามสมบัติทั้งหมดนั้น เปนของ
เราทั้งสิ้น เราหาใหเธอไดทั้งนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปจฺจุรา ความวา ดูกอนนางสุภัททา
ผูเจริญ กามสมบัตอิ ันเปนของมนุษย ที่พวกมนุษยปรารถนากันในโลกนี้
และรัตนะเจ็ดอยางใดอยางหนึ่งในนันทนวัน มีมากหาไดงาย คือกามคุณ ๕
อยางใดอยางหนึ่ง มีอยูในมนุษยโลก เราจะใหวัตถุกามและกิเลสกามทั้งหมด
นั้นแกเธอ.
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พระเทวีไดสดับดังนั้นจึงทูลวา ขาแตพระทูลกระหมอม ความแพทอง
ของหมอมฉันแกไดยาก หมอมฉันจะไมทูลใหทราบกอนในบัดนี้ ก็ใน
แวนแควนของทูลกระหมอม มีพรานปาอยูจํานวนเทาใด ไดโปรดใหมา
ประชุมกันทัง้ หมดเถิดพะยะคะ กระหมอมฉันจักทูลใหทรงทราบ ในทามกลาง
พรานปาเหลานั้น แลวตรัสคาถาในลําดับตอไป ความวา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ นายพรานปาเหลาใด
เหลาหนึ่ง ในแวนแควนของพระองค จงมาประชุม
พรอมกัน หมอมฉันจะแจงเหตุ ที่แพพระครรภของ
หมอมฉัน ใหนายพรานปาเหลานั้นทราบ.
ใคาถานั้น มีอธิบายวา ขาแตพระทูลกระหมอม ในแควนของ
ทูลกระหมอม มีนายพรานจําพวกใด ซึ่งเปนผูสมควรอยู นายพรานทั้งหมด
จําพวกนั้นจงประชุมกัน คือเรียกรองกันมา หมอมฉันจักบอก คือกลาวชี้แจง
ความแพทองของหมอมฉัน อันมีอยูอยางใด แกนายพรานเหลานั้น.
พระเจากรุงพาราณสีตรัสรับคํา แลวเสด็จออกจากหองบรรทม ตรัสสัง่
หมูอํามาตยวา นายพรานปาจํานวนเทาใด มีอยูในกาสิกรัฐอันมีอาณาเขต
สามรอยโยชน ขอทานจงใหตีกลองประกาศ ใหนายพรานปาเหลานั้นทั้งหมด
มาประชุมกัน. อํามาตยเหลานั้น ก็กระทําตามพระราชโองการ. ไมนานเทาใด
นายพรานปาชาวกาสิกรัฐ ตางก็ถือเอาเครื่องบรรณาการตามกําลัง พากันมาเฝา
ใหกราบทูลการที่พวกตนมาถึงใหทรงทราบ. นายพรานปาทั้งหมด ประมาณ
หกหมื่นคน. พระราชาทรงทราบวา พวกนายพรานมาแลว จึงประทับยืนอยู
ที่พระบัญชร เมื่อจะชี้พระหัตถตรัสบอกพระเทวี จึงตรัสพระคาถา ความวา
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ดูกอนเทวี นายพรานปาเหลานี้ ลวนแตมีฝมือ
เปนคนแกลวกลา ชํานาญปา รูจักชนิดของเนื้อ ยอม
สละชีวติ เพื่อประโยชนของเราได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิเม ความวา ดูกอนเทวี เธอให
นายพรานเหลาใดมาประชุมกัน นายพรานเหลานั้นคือพวกนี้. บทวา กตหตฺถา
ความวา ลวนมีฝมือคือฉลาด ไดรับการศึกษาจนช่ําชอง ในกระบวนการยิง
และการตัดเปนตน.
บทวา วิสารทา ความวา เปนผูปลอดภัย. บทวา วนฺู จ
มิคฺู จ ความวา ชํานาญปา และรูช นิดสัตว. บทวา มมตฺเถ ความวา
อนึ่ง พวกนายพรานทั้งหมดนี้. ยอมสละชีวิตในประโยชนของเราได คือเขา
กระทําตามที่เราปรารถนาได.
พระเทวีทรงสดับดังนั้น ตรัสเรียกพวกนายพรานมาแลว ตรัสคาถา
ตอไป ความวา
ทานทั้งหลาย ผูเปนเชื้อแถวของนายพราน ที่
มาพรอมกันอยู ณ ที่นี้ จงฟงเรา เราฝนเห็นชาง
เผือกผอง งามีรัศมี ๖ ประการ ฉันตองการงาชางคูนั้น
เมื่อไมไดชีวิตก็เห็นจะหาไม.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น ดังตอไปนี้ พระนางเทวีตรัสวา ทาน
ทั้งหลายผูเปนเทือกเถาเหลาพรานไพร บรรดาที่มาพรอมกัน ณ ที่นี้ จง
ตั้งใจฟงคําของเรา.
บทวา ฉพฺพิสาณ ไดแก ชางเผือก มีงามีรัศมี ๖ ประการ. เรา
ฝนเห็นชางเผือก มีงามีรัศมี ๖ ประการ เราฝนเห็นคชสารเห็นปานนี้ จึงมี
ความตองการงาทั้งสองของพญาชางนั้น เมื่อไมไดชีวิตก็เห็นจะหาไม.
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พวกบุตรพรานปา ไดฟงพระเสาวนียเชนนั้น พากันกราบทูลวา
บิดาหรือปูทวด ของขาพระองคทั้งหลาย ก็ยัง
ไมเคยไดเห็น ทั้งยังไมเคยไดยินวา พญาชางที่มีงา
มีรัศมี ๖ ประการ พระนางเจาทรงนิมิตเห็นพญาชาง
มีลักษณะเชนไร ขอไดตรัสบอกพญาชางที่มีลักษณะ
เชนนั้น แกขาพระองคทั้งหลายเถิด พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปตูน เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหง
ตติยาวิภัตติ. มีคําอธิบายวา พวกนายพรานกราบทูลวา ขอเดชะ เศวตกุญชร
งามีรัศมี ๖ ประการ ลักษณะเชนนี้ บิดาหรือปูของพวกขาพระพุทธเจา ก็
ไมเคยเห็นไมเคยไดฟง ไมจําตองพูดถึงพวกขาพระพุทธเจา เพราะเหตุนั้น
พระนางเจาทรงนิมิตเห็นพญาชางมีลักษณะเชนใด ขอทรงโปรดตรัสบอก
ลักษณะอาการที่ทรงนิมิตเห็นเชนนั้น แกพวกขาพระพุทธเจาเถิด.
พวกบุตรพรานไพร กลาวแมคาถาตอไป ความวา
ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ เบือ้ งบน ๔ เบือ้ งลาง ๑
ทิศทั้ง ๑๐ นี้ พระองคทรงนิมิตเห็นพญาชาง ซึ่งมีงา
มีรัศมี ๖ ประการ อยูทิศไหน พระเจาขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิสา ไดแก ในทิศทั้งหลาย. บทวา
กตม ความวา ในบรรดาทิศทั้งหลายเหลานี้ พญาชางอยูทิศไหน พระเจาขา.
เมื่อพวกพรานทูลถามอยางนี้แลว พระนางเจาสุภัททาราชเทวี จึงทรง
พินิจดูพรานปาทั้งหมดในจํานวนนั้น ทรงเห็นพรานปาคนหนึ่ง ชื่อโสณุดร
เคยเปนคูเวรของพระมหาสัตว ปรากฏเปนเยี่ยมกวาพรานทุกคน รูปทรงสัณฐาน
ชั่วเห็นแจงชัด เชนมีเทาใหญ แขงเปนปมเชนกอนภัตต เขาโต สีขางใหญ
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หนวดดก เคราแดง ตาเหลือง จึงทรงดําริวา ผูนี้จักสามารถทําตามคําของ
เราได แลวกราบทูลขอพระบรมราชานุญาต ทรงพาพรานโสณุดรขึ้นไปยัง
พื้นปราสาทชั้นที่เจ็ด ทรงเปดสีหบัญชรดานทิศอุดร แลวเหยียดพระหัตถ
ชี้ตรงไปยังปาหิมพานตดานทิศอุดร ไดตรัสคาถา ๔ คาถา ความวา
จากที่นี้ตรงไปทิศอุดร ขามภูเขาสูงใหญ ๗ ลูก
เขาลูกสูงที่สุดชื่อ สุวรรณปสสคิรี มีพรรณไมผลิดอก
ออกบานสะพรั่ง มีฝูงกินนรเที่ยวสัญจรไปมาไมขาด.
ทานจงขึ้นไปบนภูเขาอันเปนที่อยูแหงหมูกินนร
แลวมองลงมาตามเชิงเขา ทันใดนั้น จะไดเห็นตนไทร
ใหญ สีเสมอเหมือนสีเมฆ มียานไทร ๘,๐๐๐ หอยยอย.
ใตตนไทรนั้น พญาเศวตกุญชรตัวนี้งามีรัศมี
๖ ประการอยูอาศัย ยากที่ใครอืน่ จะขมขี่จับได ชาง
ประมาณ ๘,๐๐๐ มีงาเทางอนไถ วิ่งไลเร็วปานลมพัด
พากันแวดลอมรักษาพญาเศวตกุญชรนั้นอยู.
ชางเหลานั้น ยอมบันลือเสียงนาหวาดกลัว
โกรธแมแตลมที่พัดถูกตัว ถาเห็นมนุษย ณ ที่นั้น
เปนตองขยี้เสียใหเปนภัสมธุลี แมแตละอองก็ไมใหถูก
ตองพญาชางไดเลย.
บทวา อิโต ความวา ดูกอนนายพรานผูเจริญ เจาจากสถานที่นี้
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 พญาเศวตกุญชรนั้น
ยืนรับน้ําและลมอยู ที่โคนตนไทรนั้น.
บทวา ทุปฺปสโห ความวา คนเหลาอื่นที่ชื่อวาสามารถ เพื่อจะ
เขาไปทําการขมขี่ จับเอาพญาเศวตกุญชรนั้นไมมเี ลย ฉะนั้น จึงชื่อวา
ใครอื่นขมขี่ไดยาก ถึงฤดูรอนเศวตกุญชรเห็นปานนี้ ยืนรับน้ําและลมอยูที่
โคนตนไทรนั้น ดูกอนนายพราน ชาง ๘,๐๐๐เปนเชนไร ? บทวา อีสาทนฺตา
แปลวา มีงาเทางอนรถ. บทวา วาตชวปฺปหาริโน ความวา ชางเหลานั้น
มีปกติวิ่งไปประหารปจจามิตรไดเร็วปานลมพัด ชาง ๘,๐๐๐เห็นปานนี้ เฝา
รักษาพญาชางนั้นอยู.
บทวา ตุมูล ความวา ชางเหลานั้น ยืนพนลมหายใจเขาออกนากลัว
คือมีเสียงดังสนั่นติดตอกันเปนลําดับไป. บทวา เอริตสฺส ความวา ชาง
เหลานั้นยอมโกรธ แมแตลมที่มากระทบ ติดตามเสียงและตานเสียงใหหวั่นไหว
เห็นมนุษยมาในที่นั้น ๆ แลว รายกาจอยางนี้. บทวา นาสฺส ความวา
เมื่อมนุษยถูกลมหายใจนั้นแหละกําจัดทําใหเปนภัสมธุลีแลว ก็ยังไมยอมแมจะ
ใหละอองตกตองพญาชางนั้น.
นายพรานโสณุดร ฟงพระเสาวนียแลว หวาดกลัวตอมรณภัย กราบทูล
เปนคาถา ความวา
ขาแตพระราชเทวี เครื่องอาภรณที่แลวไปดวย
เงิน แกวมุกดา แกวมณี และแกวไพฑูรย มีอยูใน
ราชสกุลมากมาย เหตุไร พระแมเจาจึงทรงประสงค
เอางาชางมาทําเปนเครื่องประดับเลา พระแมเจาทรง-
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ปรารถนาจะใหฆาพญาชาง ซึ่งมีงามีรัศมี ๖ ประการ
เสีย หรือวาจะใหพญาชางฆาพวกเชื้อแถวของนายพรานเสียกระมัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปลนฺธนา ไดแก เครื่องอาภรณทั้งหลาย.
บทวา เวฬุริยามยา ไดแก เครื่องแกวไพฑูรย. บทวา ฆาเฏสฺสติ ความวา
นายพรานโสณุดร ทูลถามวา 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 เมื่อความตองการขอนี้ของเราสําเร็จลง. ฉันจักยก
บานสวย ๕ ตําบล ซึ่งมีรายไดหนึ่งแสนทุก ๆ ป เปนรางวัลแกเจา.
ก็แล ครั้นพระนางเทวีตรัสอยางนี้แลว ตรัสปลอบโยนวา สหาย
พรานเอย ในชาติกอนเราไดถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาแลว ตั้งความ
ปรารถนาไววา ขอใหเราเปนคนสามารถที่จะใหฆาพญาชางฉัททันตเชือกนี้
เอางาทั้งคูมาใหได ใชวาฉันจะฝนเห็นก็หามิได อนึ่ง ความปรารถนาที่ฉัน
ตั้งไวตองสําเร็จ เจาไปเถิด อยากลัวเลย. นายพรานโสณุดรรับปฏิบัติตามพระเสาวนีย ของพระนางเทวีวา ตกลงพระแมเจา แลวทูลวา ถาเชนนั้น พระแมเจา
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โปรดชี้แจงที่อยูของพญาชางฉัททันตนั้นใหแจมแจง เมื่อจะทูลถามตอไป
จึงกลาวคาถา ความวา
พญาชางนั้นอยูที่ตรงไหน เขาไปยืนอยูที่ไหน
ทางไหนเปนทางที่พญาชางไปอาบน้ํา อนึ่ง พญาชาง
นั้นอาบน้ําอยางไร ทําไฉน ขาพระพุทธเจาจึงจะรูคติ
ของพญาชางได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตฺถจฺฉติ ความวา พญาชางอยูที้
ตรงไหน. บทวา กตฺถ มุเปติ ความวา เขาไปในที่ไหน ? อธิบายวา
ยืนที่ไหน. บทวา วีถิสฺส กา ความวา ทางไหนเปนทางที่พญาชางไปอาบน้ํา
คือพญาชางไปอาบน้ําทางไหน. 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 นารื่นรมย มีทาราบเรียบ ทั้งน้ําก็มาก สะพรั่งไปดวยพรรณ
ไมดอก มีหมูภ มรมาคลึงเคลา พญาชางลงอาบน้ํา
ในสระนี้แหละ.
พญาชางชําระศีรษะแลว ทัดทรงมาลัยอุบล
มีรางเผือกผองขาวราวกะดอกบุณฑริก บันเทิงใจ ให
มเหสีชอื่ วา สัพพภัททา เดินหนา ดําเนินไปยังที่อยู
ของตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตฺตเถว ความวา ในสถานที่อยูของ
พญาชางนั้นเอง. บทวา โปกฺขรณี นี้ พระนางเทวีตรัสหมายถึงสระฉัททันต.
บทวา สปุปฺผิตา ความวา มีดอกโกมุทสองชนิด ดอกอุบลสามชนิด ดอกปทุม
หาชนิด ผลิบานอยูโดยรอบ. บทวา เอตฺถ หิ โส ความวา พญาชางนั้น
ลงอาบน้ําในสระฉัททันตนี้. บทวา อุปฺปลมาลธารี ความวา ทัดทรงมาลัย
ปุปผชาติ อันเกิดในน้ําและบนบก มีอุบลเปนตน. บทวา ปุณฑ
ฺ รีกตจงฺคี
ความวา ประกอบดวยอวัยวะขาวเผือก มีผิวหนังราวกะดอกบุณฑริก.
บทวา อาโมทนาโน ความวา ทั้งยินดีราเริง. บทวา สนิเกต
ความวา ไปสูที่อยูของตน. บทวา ปุรกฺขตฺวา ความวา พระนางเทวีตรัสวา
พญาชาง ทํามเหสีชื่อ สัพพภัททาไวเบื้องหนา แวดลอมดวยชาง ๘,๐๐๐
เปนบริวาร ไปสูที่อยูของตน.
นายพราน โสณุดร ฟงพระเสาวนียแลว ทูลรับสนองวา ดีละพระ
แมเจา ขาพระพุทธเจา จักฆาชางนั้นนําเอางามาถวาย ครั้งนัน้ พระเทวีทรง
ชื่นชมยินดี ประทานทรัพยแกเขาพันหนึ่ง รับสั่งวา เจากลับไปเรือนกอนเถิด
อีกเจ็ดวัน จึงคอยไปที่นั้น ครั้นสงเขาไปแลว รับสั่งใหชางเหล็กมาเฝา ทรง
บัญชาวา พอคุณ ฉันตองการ มีดพับ ขวาน จอบ สิ่ว คอน มีดตัดพุม
ไผ เคียวเกี่ยวหญา มีดดาบ ทอนโลหะแหลม เลื่อย และหลักเหล็กสาม
งาม พอจงรีบทําของทั้งหมดมาใหฉัน แลวรับสั่งใหชางหนังมาเฝา ทรง
บัญชาวา พอคุณ พอควรจะจัดทํากระสอบหนัง สําหรับใสสัมภาระหนัก
ประมาณ หนึ่งกุมภะ ใหเรา เราตองการเชือกหนัง สายรัด ถุงมือ รอง
เทา และรมหนัง พอจงชวยทําของทั้งหมดนี้ มาใหเราดวนดวย นับแตนั้น
ชางทั้งสองก็รีบทําของทั้งหมด นํามาถวายแดพระเทวี พระนางจึงทรงตระเตรียมเสบียงใหนายพรานโสณุดรนัน้ ตั้งแตไมสีไฟเปนตนไป บรรจุเครื่อง
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อุปกรณทุกอยาง และเสบียงมีสัตตุกอนเปนตน ใสลงในกระสอบหนัง เครื่อง
อุปกรณและเสบียงทั้งหมดนั้น หนักประมาณ กุมภะหนึ่ง ฝายนายพราน
โสณุดรนั้น เตรียมตัวเสร็จแลวถึงวันที่ เจ็ด ก็มาเฝาถวายบังคมพระราชเทวี
ลําดับนั้น พระนางเทวี รับสั่งกะเขาวา เครื่องอุปกรณทุกอยางของเจาสําเร็จแลว
เจาจงลองยกกระสอบนี้ดูกอน ก็นายพรานโสณุดรนั้น เปนคนมีกําลังมาก
ทรงกาลังประมาณหาชางสาร เพราะฉะนั้น จึงยกกระสอบขึ้นคลายกระสอบพลู
แลวสะพายบา ยืนเฉย ดุจยืนมือเปลา พระนางสุภัททา จึงประทานเขาของ
แกพวกลูก ๆ ของนายพราน แลวกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ จัดสง
นายพรานโสณุดรไป.
ฝายนายพรานโสณุดรนั้น ครัน้ ถวายบังคมลาพระราชาและพระราช
เทวีแลว ก็ลงจากพระราชนิเวศน ขึน้ รถออกจากพระนคร ดวยบริวารเปน
อันมาก ผานคามนิคมและชนบทมาตามลําดับ ถึงปลายพระราชอาณาเขตแลว
จึงใหชาวชนบทกลับ เดินทางเขาปาไปกับชาวบานชายแดน จนเลยถิ่นของ
มนุษย จึงใหชาวบานชายแดนกลับทัง้ หมด แลวเดินไปเพียงคนเดียว สิ้นระยะ
ทาง ๓๐ โยชน ถึงปาชัฏ ๑๘ แหงโดยลําดับ คือตอนแรกปาหญาแพรก
ปาเลา ปาหญา ปาแขม ปาไมมีแกน ปาไมมีเปลือก ชัฏ ๖ แหง เปน
ชัฏพุมหนาม ปาหวาย ปาไมตางพรรณระคนคละกัน ปาไมออ ปาทึบ แม
งูก็เลื้อยไปไดยาก คลายปาแขม ปาไมสามัญ ปาไผ ปาที่มีเปลือกตมแลว
มีน้ําลวน มีภูเขาลวน ครั้นเขาไปแลว ก็เอาเคียวเกี่ยวหญาแพรกเปนตน
เอามีดสําหรับตัดพุมไมไผ ฟนปาแขมเปนตน เอาขวานโคนตนไม ใชสิ่วใหญ
เจาะทําทางเดิน ที่ปาไผก็ทําพะองพาดขึ้นไปตัดไมไผใหตกบนพุมไผอื่น แลว
เดินไปบนยอดพุมไมไผ ถึงที่ซึ่งมีเปลือกตมลวน ก็ทอดไมเลียบแหงเดินไปตาม
นั้น แลวทอดทอนอื่นตอไปอีก ยกทอนนอกนี้ขึ้น ทอดตอไปขางหนาอีก
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ขามชัฏที่มีเปลือกตมไปได ถึงชัฏทีม่ ีน้ําลวน ก็ตอเรือโกลนขามไปยืนอยูที่เชิง
เขา เอาเชือกผูกเหล็กสามงาม ขวางขึ้นไปใหติดอยูที่ภูเขา แลวโหนขึ้นไป
ตามเชือกหนังจนยืนอยูบนภูเขาได แลวหยอนเชือกหนังลงไป ยึดเชือกหนัง
ลงมาผูกที่หลักขางลาง แลวไตขึ้นทางเชือก เอาทอนโลหะซึ่งมีปลายแหลม
ดุจเพชร เจาะภูเขาแลวตอกเหล็ก เสร็จแลวยืนอยูที่นั้น แลวกระตุกเหล็ก
สามงามออก แลวขวางไปติดอยูขางบนอีก ยืนอยูบนนั้น แลวหยอนเชือกหนัง
ลงไปผูกไวที่หลักขางลาง ไตขึ้นไปตามเชือก มือซายถือเชือก มือขวาถือ
คอน แกเชือกแลว ถอนหลักขึ้นตอไปอีก โดยทํานองนี้ จนขึ้นไปถึงยอด
เขา เมื่อจะลงดานโนน ก็ตอกเหล็กลงที่ยอดเขาลูกแรก โดยทํานองเดิมนั่น
เอง เอาเชือกผูกกระสอบหนังพันเขาที่หลักแลว ตนเองนั่งภายในกระสอบ
โรยเชือกลงคลายอาการที่แมลงมุมชักใย บางอาจารยกลาววา นายพรานโสณุดร
ลงจากเขาโดยรมหนัง เหมือนนกถาปกโฉบลงฉะนั้น.
พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงทําใหแจมแจง ซึ่งขอที่นายพรานโสณุดร
รับเอาพระเสาวนีย ของพระนางสุภัททาอยางนั้นแลว ออกจากพระนคร ลวง
เลยปาชัฏ ๑๗ แหง จนถึงชัฏแหงภูเขา ขามเขาหกลูกในที่นนั้ ได แลวขึ้น
สูยอดเขาสุวรรณปสสบรรพต จึงตรัสพระคาถา ความวา
นายพรานนั้น ยึดเอาพระเสาวนีย ของพระนาง
สุภัททาราชเทวี ซึง่ ประทับยืนอยู ณ ที่นนั่ เอง แลว
เอาแลงลูกธนู ขามภูเขาใหญทั้ง ๗ ลูกไป จน
ถึงลูกที่ชื่อวา สุวรรณปสสบรรพต อันสูงโดด.
เขาขึ้นไปสูบรรพต อันเปนที่อยูของกินนรแลว
มองลงมายังเชิงเขา ไดเห็นตนไทรใหญ สีเขียวดังสี
เมฆมียา นไทรแปดพันหอยยอย ที่เชิงเขานัน้ .
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ทันใดนั้นเอง ก็ไดเห็นพญาชางเผือกขาวผอง
งามรัศมี ๖ ประการ ยากที่คนเหลาอื่นจะจับได มีชาง
ประมาณ ๘,๐๐๐ เชือก ลวนแตมีงางามงอน ขนาด
งอนไถวิ่งไลเร็วดุจลมพัด แวดลอมรักษาพญาชางนั้น
อยู.
และไดเห็นสระโบกขรณี อันนารื่นรมยอยูใกลๆ
ที่อยูของพญาชางนั้น ทั้งทาน้ําก็ราบเรียบ น้ํามากมาย
มีพรรณไมดอกบานสะพรั่ง มีหมูภมรเที่ยวเคลาคลึงอยู.
ครัน้ เห็นที่ที่พญาชางลงอาบน้ํา จนกระทั่งที่
ซึ่งพญาชางเดินยืนอยู และทางที่พญาชางลงอาบน้ํา
ก็แลนายพรานผูมีใจลามก ถูกพระนางสุภัททา ผูตก
อยูในอํานาจจิต ทรงใชมา ก็มาจัดแจงตระเตรียมหลุม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นาย
พรานนั้น ยึดเอาพระดํารัสของพระเทวี ซึ่งประทับยืน ณ พืน้ ปราสาทชั้นที
๗ นั้น แลว ถือเอาแลงศร และธนใหญไปยังชัฏแหงบรรพต คิดวา ภูเขา
ลูกไหนหนอ ชื่อ สุวรรณปสสบรรพต (ขาม) มหาบรรพตใหญทั้งเจ็ด.
บทวา วิตุริยา ความวา ไตรตรอง คือพิจารณาดูในครั้งนั้น. เมื่อกําลัง
พิจารณาทบทวนอยูนั้น เขาเห็นภูเขาที่ชื่อวา สุวรรณปสสคิรี อันสูงใหญ
จึงคิดวา ชะรอยจักเปนภูเขาลูกนี้.
บทวา โอโลกยิ ความวา เขาขึ้นไปยังบรรพตอันเปนที่อยูของ
พวกกินนรแลว กมมองดูขางลาง ตามขอกําหนดหมายที่พระนางสุภัททาประทานมา. บทวา ตตฺถ ความวา เขาจึงเห็นตนนิโครธนั้นอยูใกล ๆ เชิง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 395

เขานั้นเอง. บทวา ตตฺถ ความวา ยืนอยูที่โคนตนไทรนั้น. บทวา ตตฺถ
ความวา ภายในภูเขา ไมหางตนไทรนั้นเอง พญาชางอาบน้ํา ณ สระฉัททันตใด เขาไดเห็นสระฉัททันตนั้น. บทวา ทิสวฺ าน ความวา ในเวลาที่
ชางทั้งหลายไปแลว นายพรานนั้นก็ลงจากสุวรรณปสสบรรพต สวมถุงมือ
และรองเทา แลวตรวจตราดูที่ ๆ พญาชางนั้นไป และที่ ๆ พญาชางอยู
ประจํา เห็นตลอดไปหมดวา พญาชางเดินทางนี้ อาบน้ําตรงนี้ ครั้นอาบ
แลวขึ้นไปยืนตรงนี้ เพราะเปนผูไมมีหิริ คือ มีใจลามก ถูกพระนางสุภัททา
ผูตกอยูในอํานาจจิตใชมา เพราะฉะนั้น จึงมาตระเตรียมหลุม คือเดินไป
ขุดหลุมไว.
ในเรื่องนั้น มีขอความเรียงลําดับ ดังตอไปนี้ เลากันมาวา นาย
พรานโสณุดรนั้น มาถึงที่อยูของพระมหาสัตวกําหนดได เจ็ดป เจ็ดเดือน
เจ็ดวัน กําหนดดูสถานที่อยูของพระมหาสัตว โดยนัยที่กลาวแลวนั้นเอง
กําหนดหมายใจไววา เราจะตองขุดหลุมที่ตรงนี้ ยืนแอบในหลุมนัน้ ยิง
พญาชางใหถึงความตาย ดังนี้แลว เขาปาตัดตนไมเพื่อทําเสาเปนตน ตระเตรียมทัพสัมภาระไว เมื่อชางทั้งหลายไปอาบน้ํากันแลว จึงเอาจอบใหญ
ขุดหลุมสี่เหลี่ยมจตุรัส ตรงที่อยูของพญาชาง แลวเอาน้ําราด เหมือนจะปลูก
พืชที่คุยฝุนขึ้น ปกเสาลงบนหินซึ่งมีสัณฐานคลายครก ใสขอื่ ปูกระดาน
เลียบไว เจาะชองขนาดคอลอดได แลวโรยฝุน และเกลี่ยขยะมูลฝอยพลาง
ขางบนดานหนึ่ง ทําเปนที่เขาออกของตน เมื่อหลุมเสร็จแลวอยางนี้ ในเวลา
ใกลรุง จึงคลุมศีรษะ นุง หมผากาสาวพัสตร ถือธนูพรอมดวยลูกศรอันอาบ
ยาพิษ ลงไปยืนอยูในหลุม.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสพระคาถา
ความวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 396

นายพรานผูกระทํากรรมอันชั่วชา ขุดหลุมเอา
กระดานปดเสร็จแลว สอดธนูไว เอาลูกศรลูกใหญยิง
พญาชางที่มายืนอยูขางหลุมของตน.
พญาชางถูกยิงแลว ก็รองกองโกญจนาท ชาง
ทั้งหมดพากันบันลืออื้ออึง ตางพากันวิ่งมารอบ ๆ ทั้ง
๘ ทิศ ทําหญาและไมใหแหลกเปนจุณไป.
พญาชางเอาเทากระชุนดิน ดวยคิดวา เราจักฆา
นายพรานคนนี้ แตไดเห็นผากาสาวพัสตร อันเปน
ธงชัย ของพระฤาษี ก็เกิดความรูสึกวา ธงชัยของ
พระอรหันต อันสัตบุรุษไมควรทําลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอธาย ความวา ผูกสอดธนูไว. บทวา
ปสฺสาคต ความวา (ยิงพญาชาง) ตัวมายืนอยูขางหลุมของตน.
ไดยินวา ในวันที่สอง พญาชางนั้นมาอาบน้ํา แลวขึ้นมายืนอยูที่
อันเปนลานกวางใหญ ลําดับนั้น น้ําจากสรีระของพญาชางนั้น ไหลหยดทาง
นาภีประเทศ ตกตองตัวของนายพรานทางชองนั้น. โดยขอสังเกตอันนั้น
นายพรานก็ทราบวา พระมหาสัตวมายืนอยูแลว จึงเอาลูกศรใหญยิงพญาชาง
ซึ่งมายืนอยูขางหลุมของตน.
บทวา ทุกฺกฏกมฺมการี ความวา ชื่อวาผูกอกรรมอันชั่วชา เพราะ
กอทุกขใหเกิดแกพระมหาสัตวเจา ทัง้ กายและใจ. บทวา โกฺจนมนาทิ
ความวา บันลือโกญจนาทกองไป. นัยวา ลูกศรนั้นทะลุไปตรงนาภีประเทศ
ของพญาชาง ทําลายอวัยวะเชนไตเปนตนใหแหลกละเอียด ตัดไสนอยเปนตน
เรื่อยไป จนทะลุออกทางเบื้องหลังของพญาชาง แลนเลยไปในอากาศ แผล
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เหวอะหวะ คลายถูกดมขวานฉะนั้น เลือดไหลออกทางปากแผลนองไป ดุจ
น้ํายอมไหลออกจากหมอ บังเกิดทุกขเวทนาเหลือกําลัง พญาชางไมสามารถ
จะอดกลั้นทุกขเวทนาไดก็รองกองสนั่นไปทั่วสกลบรรพต บันลือโกญจนาท
อื้ออึงถึงสามครั้ง. บทวา สพฺเพว ความวา ชาง ๘,๐๐๐ ทั้งหมดไดยินเสียงนั้น
ตางสะดุงกลัวตอมรณภัย บันลือเสียงอันพิลึกนาสะพรึงกลัว. บทวา รณ กโรนฺตา ความวา ชางทั้ง ๘,๐๐๐ ตางสงเสียงรองกึกกองนาเกรงขาม พลางมาตามเสียง
นั้นเห็นพญาฉัททันตไดรับทุกขเวทนา คิดวา พวกเราจักจับปจจามิตรใหได
ตางวิ่งหาจนหญาและไมแหลกเปนจุณ. บทวา วธิสฺสเมต ความวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งชางทั้งหลายหลีกไปในทิศานุทิศแลว เมื่อนางชางมหาสุภัททา
เขาไปยืนเคียงขางเลาโลมปลอบใจ พญาฉัททันตก็อดกลั้นเวทนาได แลวกําหนด
ทางที่ลูกศรแลนมาไตรตรองดูวา ถาลูกศรนี้จักมาทางเบื้องปุรัตถิมทิศเปนตน
แลว ลูกศรจักตองทะลุทางกระพองเปนตนกอน แลวแลนออกทางเบื้องหาง
เปนตน แตนี่เขาทางนาภี ทะลุแลนไปในอากาศ เพราะฉะนั้น จักมีคนที่ยืน
อยูใตดินยิงมา ประสงคจะตรวจตราดูที่ซึ่งมีคนยืนตอไป จึงคิดวา ใครจะ
ลวงรูวาจักมีอะไรเกิดขึ้น ควรที่เราจะใหนางมหาสุภัททาหลีกไปเสีย แลว
กลาววา นองรัก ชางทั้ง ๘,๐๐๐ คนหาปจจามิตรของพี่ ตางก็พากันวิ่งไปใน
ทิศานุทิศ เจามัวทําอะไรอยูที่นี่เลา ? เมื่อนางมหาสุภัททาตอบวา ทานเจาขา
ดิฉันยืนคอยพยาบาลปลอบใจทานอยู ขอทานอดโทษแกดิฉันดวยเถิด แลว
กระทําประทักษิณ ๓ รอบ จบทําความเคารพในฐานะทั้ง ๔ แลวเหาะไปสูอากาศ
ฝายพญาชางก็เอาเล็บเทากระชุนพื้นดิน. กระดานกระดกขึ้น พญาชางกมมองดู
ทางชอง เห็นนายพรานโสณุดร ก็เกิดโทสจิตคิดวา เราจักฆามัน จึงสอดงวง
งามราวกะพวงเงิน ลงไปลูบคลําดู ไดมองเห็นผากาสาวพัสตรอันเปนธงชัย
ของพระอรหันต มีพระพุทธเจาเปนตน. พญาชางจึงยกนายพรานขึ้นมาวางไว
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เบื้องหนา. ลําดับนั้น สัญญา คือความสํานึกผิดชอบไดเกิดขึ้นแกพระมหาสัตว
ซึ่งไดรับทุกขเวทนาขนาดหนักดังนี้วา ขึ้นชื่อวา ธงชัยแหงพระอรหันตไมควร
ที่บัณฑิตจะทําลาย ควรสักการะเคารพอยางเดียวโดยแท. เมื่อพระมหาสัตวเจา
จะสนทนากับนายพราน จึงกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ผูใดยังไมหมดกิเลส ปราศจากทมะและสัจจะ
ผูนั้นไมควรจะนุงหมผากาสาวะ.
สวนผูใด คลายกิเลสไดแลว ตัง้ มั่นอยูในศีล
ประกอบดวยทมะและสัจจะ ผูนั้นแลควรนุงหมผา
กาสาวะ.
คาถานั้นมีอธิบายดังนี้ สหายพรานเอย คนใดใชคนหมดกิเลสดุจ
น้ําฝาดมีราคะเปนตน ปราศจากการฝกอินทรีย ทั้งวจีสัจจะ คือไมเขาถึง
คุณเหลานั้น นุงหมผากาสาวพัสตว อันยอมแลวดวยน้ําฝาด คนนั้นไมควร
นุงหมผากาสาวพัสตรนั้นเลย คือไมสมควรกับผานั้น สวนคนใด พึงชื่อวา
เปนผูชําระกิเลสได เพราะคายกิเลสดุจน้ําฝาดเหลานั้นเสียได. บทวา สีเลสุ
สุสมาหิโต ความวา บุคคลใดเปนผูมีศีลและอาจาระตั้งมั่นดวยดีบริบูรณ
บุคคลนั้นชื่อวา ควรนุงหมผากาสาวะนี้.
พระมหาสัตวเจา ครั้นกลาวอยางนี้แลว ระงับความคิดที่จะฆานายพราน
นั้นเสีย ถามวา สหายเอย ทานยิงเราเพื่อตองการอะไร เพื่อประโยชนของ
ตัวเอง หรือคนอื่นใชมา.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสพระคาถาความวา
พญาชางถูกลูกศรใหญ เสียบเขาแลว ไมมีจิต
คิดประทุษราย ไดถามนายพรานวา เพื่อนเอย ทาน
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ประสงคอะไร เพราะเหตุอะไร หรือวาใครใชใหทาน
มาฆาเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิมตฺถิย ความวา ทานปรารถนา
อะไรไว ในอนาคต. บทวา. กิสฺส วา แปลวา เพราะเหตุอะไร. อธิบายวา
ดวยเหตุอันใด คือทานผูกเวรอะไรไวกับเราะ บทวา กสฺส วา ความวา
หรือวานี้เปนความประสงคของผูอื่น คือใครใชทานมาฆาเรา.
เมื่อนายพรานโสณุดรจะบอกความนั้นแกพญาชาง จึงกลาวคาถา
ความวา
ดูกอนพญาชางที่เจริญ นางสุภัททา พระมเหสี
ของพระเจากาสิกราช อันประชาชนสักการะบูชาอยู
ในราชสกุล พระนางไดทรงนิมิตเห็นทาน และได
โปรดใหทําสักการะแกขาพเจาแลว ตรัสบอกขาพเจา
วา มีพระประสงคงาทั้งคูของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปูชติ า 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 มีรัศมี ๖ ประการรุง เรือง เราตอง
การงาเหลานั้น ประสงคจะทําเปนเครื่องประดับ เจาจงไปนําเอางาชางนั้นมา
ใหเรา.
พระมหาสัตว ทรงสดับดังนั้น ก็ทราบวา นี้เปนการกระทําของนาง
จุลลสุภัททา สูอดกลั้นเวทนาไว กลาววา พระนางสุภัททานั้น ใชจะตองการ
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งาทั้งสองของเราก็หามิได แตเพราะประสงคจะใหทานฆาเรา จึงไดสงมา เมื่อ
จะแสดงความตอไป จึงกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
แทจริง พระนางสุภัททาทรงทราบดีวา งางาม ๆ
แหงบิดา และปูทวดของเรา มีอยูเปนอันมาก แต
พระนางเปนคนพาล โกรธเคือง ผูกเวร ตองการจะ
ฆาเรา.
ดูกอนนายพราน ทานจงลุกขึ้นเถิด จงหยิบเลื่อย
มาตัดงาคูนี้เถิด ประเดี๋ยวเราจะตายเสียกอน ทานจง
กราบทูลพระนางสุภัททาผูยังผูกโกรธวา พญาชางตาย
แลว เชิญพระนางรับงาคูนี้ไวเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิเม ความวา ไดยินวา งาทั้งหลายครั้ง
บิดาและปูของพญาชางนั้น ไดเก็บซอนไวในที่เรนลับ ดวยประสงควาอยาได
พินาศไปเสีย พญาชางฉัททันตหมายเอางาชางเหลานั้นจึงกลาวอยางนี้. บทวา
ชานาติ ความวา พระนางสุภัททานั้นทราบอยูวา งาของชางเปนจํานวนมาก
เก็บซอนไวในที่นี้. บทวา วธตฺถิกา ความวา แตพระนางสุภัททานั้นประสงค
จะใหทานฆาขาพเจาใหตายอยางเดียว ไดผูกเวรไว เพราะเก็บความพยาบาท
แมเพียงเล็กนอยไวในใจ คือพระนางจะใหเราถึงที่สุด ดวยการกระทําที่รายกาจ
เห็นปานนี้. บทวา ขร แปลวา เลื่อย. บทวา ปุรา มรามิ ความวา
ตอนที่เรายังไมตาย. บทวา วชฺชาสิ ความวา ทานพึงกราบทูล. บทวา
หนฺท อิมสฺส ทนฺตา ความวา ทานพึงทูลพระนางสุภัททานั้นวา พญาชาง
นั้นถูกทานฆาตายแลว มโนรถของพระองคถึงที่สุดแลว เชิญรับงาเหลานั้นของ
พญาชางนั้นไว.
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นายพรานโสณุดรไดฟงคําของพญาชางแลว ลุกขึ้นจากที่นั่งถือเลื่อย
เขามาใกล ๆ พญาชาง คิดวา เราจักตัดเอางาไป. ก็พญาชางนั้นสูงประมาณ
๘๐ ศอก ยืนเดนคลายภูเขาเงิน ดวยเหตุนั้น พรานโสณุดรจึงเอื้อมเลื่อยงา
ไมถึง. ลําดับนั้น พระมหาสัตวเจาจึงยอกายนอนกมศีรษะลงเบื้องต่ํา. ขณะนั้น
นายพรานจึงเหยียบงวงเชนกับพวงเงินของพระมหาสัตว ขึ้นไปอยูบนกระพอง
เปนเหมือนขึ้นยืนอยูบนเขาไกรลาส แลวเอาเขากระตุนเนื้อ ซึ่งยอยอยูที่ปาก
ยัดเขาขางใน ลงจากกระพองแลว สอดเลื่อยเขาไปภายในปาก. นายพราน
เอามือทั้งสองเลื่อยชักขึ้นชักลง อยางทะมัดทะแมง. ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก
พระมหาสัตวเปนกําลัง ปากเต็มไปดวยโลหิต. เมื่อนายพรานเลื่อยชักไปชักมา
อยู ก็ไมสามารถจะเอาเลื่อยตัดงาใหขาดได. ทีนั้นพระมหาสัตวเจาจึงบวน
โลหิตออกจากปาก สูอดกลั้นทุกขเวทนาได ถามนายพรานวา สหายเอย
ทานไมสามารถจะตัดงาใหขาดไดละหรือ ? พรานโสณุดรตอบใชแลวนาย.
พระมหาสัตวดํารงสติมั่น กลาววา ถาเชนนั้น ทานจงยกงวงของเราขึ้น ใหจับ
เลื่อยขางบนไว เราเองไมมีกําลังจะยกงวงของเราได. นายพรานก็ปฏิบัติตาม
เชนนั้น. พระมหาสัตวเอางวงยึดมือเลื่อยไว แลวชักขึ้นชักลง สวนงาทั้งสอง
ก็ขาด ประดุจตัดตอไมฉะนั้น. ทีนั้นพญาชางจึงใหนายพรานนํางาเหลานั้น
มาถือไว แลวกลาววา สหายพราน เราใหงาเหลานี้แกทาน ใชวาเราจะไมรัก
ของเราก็หามิได ทั้งเรามิไดปรารถนาความเปนทาวสักกะ เปนมาร เปน
พรหมเลย แตเพราะงาคือพระสัพพัญุตญาณนั้น เรารักกวางาคูนี้ตั้งรอยเทา
พันเทา ขอบุญนี้จงเปนปจจัยแหงการไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ดังนี้แลว
มอบงาไป แลวถามตอไปวา สหายกวาทานจะมาถึงที่นี่ เปนเวลานานเทาไร ?
เมื่อนายพรานตอบวา เจ็ดป เจ็ดเดือน เจ็ดวัน จึงกลาววา เชิญไปเถิด
ดวยอานุภาพแหงงาคูนี้ ทานจักถึงพระนครพาราณสี ภายในเจ็ดวันเทานั้น
ดังนี้แลว ทําการปองกันแกนายพรานนั้น สงเขาไปโดยตั้งสัตยาธิษฐานวา
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เราเปนผูถูกลูกศรเสียบแทงแลว แมจะถูก
เวทนาครอบงํา ก็ไมคิดประทุษรายในบุคคลผูนุงหม
ผากาสาวพัสตร ถาขอนี้เปนความจริง อันเราผูเปน
พญาชางตั้งไว ขอพาลมฤคในไพรสณฑ อยาไดมา
กล้ํากรายนายพรานนี้เลย.
ก็แลครัน้ พระมหาสัตวสงนายพรานไปแลว ก็ทํากาลกิริยาลมลงใน
เมื่อพวกชาง และนางมหาสุภัททายังมาไมถึง.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถา
ความวา
นายพรานนั้นรีบลุกขึ้นจับเลื่อย เลื่อยงาพญาชาง
ทั้งคู อันงดงามวิลาสหาที่เปรียบมิได ในพื้นปฐพี
แลวรีบถือหลีกออกจากที่นั้นไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วคฺคู ความวา งามวิลาส. บทวา สุเภ
แปลวา งดงาม. บทวา อปฺปฏิเม ความวา งดงามหางาอื่นในแผนดินนี้
เปรียบมิได.
เมื่อนายพรานนั้นหลีกไปแลว ชางทั้งหลายก็มาถึง ไมทนั เห็นปจจามิตร.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถา
ความวา
ชางเหลานั้นตกใจ ไดรับความเสียใจ เพราะ
พญาชางถูกยิง พากันวิ่งไปยังทิศทั้ง ๘ เมื่อไมเห็น
ปจจามิตรของพญาชาง ก็พากันกลับมายังที่อยูของ
พญาชาง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 403

บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภยทฺทิตา ความวา อันความกลัวตอ
มรณภัย เขาไปคุกคามแลว. บทวา อฏฏา แปลวา ถึงความทุกข. บทวา
คชปจฺจามิตฺต ไดแก บุคคลผูเปนศัตรูของพญาชาง. บทวา เยน โส
ความวา พญาชางนั้นทํากาลกิริยาลมลง ณ ลานอันกวางใหญ คลายภูเขา
ไกรลาส ชางทั้งหลายพากันมายังสถานที่นั้น.
ฝายนางมหาสุภัททา ที่มาพรอมกับชางเหลานั้นก็ดี ชาง ๘,๐๐๐
ทั้งหมดนั้นก็ดี ตางร่ําไหคร่ําครวญอยู ณ ที่นั้น แลวพากันไปยังสํานักแหง
พระปจเจกพุทธเจา ผูกุลุปกะของพระมหาสัตวบอกวา ขาแตทานผูเจริญ
ปจจยทายกของพระผูเปนเจาทั้งหลาย ถูกยิงดวยลูกศรอาบยาพิษ ทํากาละเสีย
แลว นิมนตพระคุณเจาทั้งหลายไปดูซากของปจจยทายกนั้น ในปาชาเถิด.
ฝายพระปจเจกพุทธเจาทั้ง ๕๐๐ รูป ก็เหาะมาทางอากาศลงตรงที่ลานใหญ.
ขณะนั้น ชางหนุม ๒ เชือก ชวยกันเอางาเสยยกสรีระรางของพญาชาง ใหจบ
พระปจเจกพุทธเจา แลวยกขึ้นสูจิตกาธารทําฌาปนกิจ. พระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลาย กระทําการสาธยายธรรมอยูที่ปาชาตลอดคืนยังรุง. ชางทั้ง ๘,๐๐๐
ครั้นดับธาตุเสร็จสรงสนานแลว เชิญนางมหาสุภัททาเปนหัวหนา แหมายัง
สถานที่อยูของตน ๆ.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสพระคาถา
ความวา
ชางเหลานั้น พากันคร่ําครวญร่ําไหอยู ณ ที่นั้น
ตางเกลี่ยอังคารขึ้นบนกระพองของตน ๆ แลวยกเอา
นางสัพพภัททาผูเปนมเหสี ใหเปนหัวหนา พากัน
กลับยังที่อยูของตนทั้งหมด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสุก ไดแก ฝุนสรีรังคารที่ปาชา.
ฝายนายพรานโสณุดร เอางาทั้งคูมายังไมถึง ๗ วัน ก็ถึงพระนคร
พาราณสี.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสพระคาถา ความวา
นายพรานนั้น นํางาทั้งคูของพญาคชสาร อัน
อุดม ไพศาล งดงาม ไมมีงาอื่นในปฐพีจะเปรียบได
สองรัศมีดุจสีทอง สวางไสวไปทั่วทั้งไพรสณฑ มา
ถึงยังพระนครกาสีแลว นอมนํางาทั้งคูเขาไปถวาย
พระนางสุภัททา กราบทูลวา พญาชางลมแลว ขอ
เชิญพระนางทอดพระเนตรงาทั้งคูนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น 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 ขึ้นไปยังปราสาทนอมงา
ทั้งคูเขาไป ครั้นนอมเขาไปแลว ก็กราบทูลวา ขอเดชะพระแมเจา ไดทราบวา
พระแมเจากอความขุนเคืองเหตุเล็กนอย ไวในพระทัยตอพญาชางใด ขาพระพุทธเจาฆาพญาชางนั้นตายแลว โปรดทรงทราบวา พญาชางตายแลว ขอ
เชิญพระแมเจาทอดพระเนตร นี้ คือ งาทั้งสองของพญาชางนั้น แลวไดถวาย
งาไป. พระนางสุภัททาจึงเอางวงตาลทําดวยแกวมณี. รับคูงาอันวิจิตร มีรศั มี
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๖ ประการ ของพระมหาสัตวเจา มาวางไวที่อุรุประเทศ ทอดพระเนตรดูงา
แหงสามีที่รักของพระองคในปุริมภพ พลางระลึกวา นายพรานโสณุดรฆา
พญาชางที่ถึงสวนแหงความงามเห็นปานนี้ ใหถึงแกชีวิต ตัดเอางาทั้งคูมา
เมื่อทรงอนุสรณถึงพระมหาสัตว ก็ทรงบังเกิดความเศราโศกไมสามารถที่จะ
อดกลั้นได ทันใดนั้น ดวงหทัยของพระนางก็แตกทําลายไป ไดทํากาลกิริยา
ในวันนั้นเอง.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสพระคาถา
ความวา
พระนางสุภัททาผูเปนพาล ครั้นทอดพระเนตร
เห็นงาทั้งสองของพญาคชสารอันอุดม ซึ่งเปนปยภัสดาของตนในชาติกอนแลว หทัยของพระนางก็
แตกทําลาย ณ ที่นั้นเอง ดวยเหตุนั้นแล พระนางจึง
ไดสวรรคต.
ลําดับนั้น เมื่อพระธรรมสังคาหกเถระเจาทั้งหลาย จะสรรเสริญ
พระคุณแหงพระทศพล จึงกลาวคําเปนคาถาอยางนี้ ความวา
พระบรมศาสดาไดบรรลุสัมโพธิญาณแลว มี
พระอานุภาพมาก ไดทรงทําการแยมในทามกลาง
บริษัท ภิกษุทั้งหลายผูมีจิตหลุดพนดีแลว พากัน
กราบทูลถามวา พระพุทธเจาทั้งหลาย หาไดทรงทํา
การแยมใหปรากฏ โดยไรเหตุผลไม.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอทั้งหลายจงดู
กุมารีสาวคนนั้น นุง หมผากาสาวพัสตร ประพฤติ
อนาคาริยวัตร นางกุมารีคนนั้นแล เปนนางสุภัททา
ในกาลนั้น เราตถาคตเปนพญาชางในกาลนั้น.
นายพรานผูถือเอางาทั้งคู ของพญาคชสารอัน
อุดม หางาอื่นเปรียบปานมิไดในปฐพี กลับมายัง
พระนครกาสีในกาลนั้น เปนพระเทวทัต.
พระพุทธเจา ผูปราศจากความกระวนกระวาย
ความเศราโศก และกิเลสดุจลูกศร ตรัสรูยิ่งดวย
พระองคเองแลว ไดตรัสฉัททันตชาดกนี้ อันเปน
ของเกา ไมรูจักสิน้ สูญ ซึ่งพระองคทองเที่ยวไปตลอด
กาลนาน เปนบุรพจรรยาทั้งสูงทั้งต่ําวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คราวครั้งนั้นเรายังเปน
พญาชางฉัททันต อยูที่สระฉัททันตนั้น เธอทั้งหลาย
จงทรงจําชาดกไว ดวยประการฉะนี้แล.
คาถาเหลานั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย สรรเสริญพระคุณของ
พระทศพล รจนาใหปรากฏไว. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิต อกาสิ
ความวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระศาสดาทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ แลว
มีพระอานุภาพมาก วันหนึ่งประทับนั่งเหนือธรรมาสน อันอลงกต ทามกลาง
บริษัท ในธรรมสภาอันประดับตกแตงแลว ทรงกระทําการยิ้มแยม. บทวา
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นานากรเณ ความวา ภิกษุทั้งหลาย ผูมหาขีณาสพ กรานทูลถามวา ขา
แตพระองคผูเจริญ ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย หาทรงทําการแยมอยางไร
เหตุผลไม ก็การแยมพระองคทรงกระทําแลว อะไรหนอเปนเหตุใหพระองค
ทรงทําการแยม.
บทวา ยมทฺทสาถ ความวา อาวุโสทั้งหลาย พระศาสดาถูกทูล
ถามอยางนี้แลว เมื่อจะตรัสบอกเหตุที่พระองคทรงทําการแยม ทรงชี้ภกิ ษุณี
สาวรูปหนึ่งตรัสอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพบหรือเห็นนางกุมาริกานี้ใด ซึง่ กําลังรุนสาว ครองผากาสาวพัสตร เขาถึง คือบวชประพฤติ
อนาคาริยวัตรในพระศาสนานี้ นางกุมาริกานั้น คือ พระนางสุภัททาราชกัญญา
ในคราวนั้น ซึ่งใชนายพรานโสณุดรไปวา เจาจงเอาลูกศรอาบดวยยาพิษ ไป
ยิงฆาพญาชางเสีย คราวนั้นเราเปนพญาชาง ผูซ ึ่งนายพรานโสณุดรไปยิงให
ถึงสิ้นชีวิต.
บทวา เทวทตฺโต ความวา ภิกษุทั้งหลาย นายพรานโสณุดรในครั้ง
นั้น ไดมาเปนพระเทวทัต ในบัดนี้. บทวา อนาวสูร ตัดบทเปน น
อวสูร แปลวา ชั่วพระอาทิตยยังไมอัสดงคต. บทวา จิรรตฺตสสิต ความวา
นับแตกาลอันยาวนานนี้ ทรงทองเที่ยวไปแลว คือทรงแลนไปแลว ไดแก
ทรงประพฤติมาแลวโดยลําดับ ในที่สุดแหงโกฏิกัปมิใชนอย. ทานกลาวคํา
อธิบายไววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระพุทธเจา ชื่อวา ทรงปราศจากความ
กระวนกระวาย เพราะทรงปราศจากกิเลสมีราคะเปนตน ชื่อวา ทรงปราศจาก
ความเศราโศก เพราะไมมีความเศราโศก อันเกิดแตญาติและทรัพยเปนตน
ชื่อวา ปราศจากลูกศร เพราะปราศจากลูกศร มีลกู ศรคือราคะเปนตน ทรง
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รูชัดดวยพระองคเองแลว ไดตรัสเรื่องนี้อันเปนของเกา (ชั่วพระอาทิตยยังไม
อัสดงคต) นับแตกาลอันนานนี้ แมที่ทรงทองเที่ยวไป ในที่สุดแหงโกฏิกัป
มิใชนอย อันชื่อวาเปนพระจรรยาทั้งสูงทั้งต่ํา เพราะทรงสูงดวยสามารถแหง
บุรพจรรยาของพระองค และเพราะต่ํา ดวยสามารถแหงจรรยาของพระนาง
สุภัททาราชธิดา และนายพรานโสณุดร ดุจทรงระลึกไดถึงสิ่งที่กระทําดวย
ความหลง ดวยปราศจากความหลง สิ่งที่กระทําเวลาเชาไดในตอนเย็นวันนั้น
ทีเดียว.
บทวา โว ในบทวา อห โว นี้เปนเพียงนิบาต. ความก็วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาลนั้น เราไดเปนพญาชางอยูที่สระฉัททันตนั้น. บทวา
นาคราชา ความวา และเมื่ออยูในคราวนั้นใชวาจะเปนใครอื่นก็หามิได ที่แท
ก็คือเราผูเปนพญาชางฉัททันต. บทวา เอว ธาเร ความวา เธอทั้งหลาย
จงทรงจํา คือจดจํา ไดแกเลาเรียนชาดกนี้ไว ดวยประการฉะนี้.
ก็แลคนเปนอันมากฟงพระธรรมเทศนานี้แลว ไดสําเร็จเปนพระโสดาบันเปนตน (สวน) นางภิกษุณีนั้น เจริญวิปสสนาแลว ภายหลังได
บรรลุพระอรหัตผล ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาฉัททันตชาดก
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๕. สัมภวชาดก
วาดวยผูรุงโรจนไดเพราะปญญา
[๒๓๕๒] ดูกอนทานอาจารยสุจีรตะ เราทั้งหลาย
ไดราชสมบัติและความเปนใหญแลว ยังปรารถนาอยาก
ไดความเปนใหญยิ่งขึ้น เพื่อความปรารถนาภิเษกครอบ
ครองพื้นปฐพีนี้.
โดยธรรม มิใชโดยอธรรม เราหาชอบใจอธรรม
ไม ดูกอนทานอาจารยสุจีรตะ การประพฤติธรรม
เปนกิจของพระราชาโดยแท.
ดูกอนพราหมณ เราทั้งหลายจะไมถูกนินทา
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา ดวยเหตุใด และจะไดรับ
เกียรติยศในเทวดาและมนุษยดว ยเหตุใด ขอทานจง
บอกเหตุนั้น ๆ แกเรา.
ดูกอนพราหมณ เราปรารถนาจะกระทําตาม
อรรถและธรรม เราถามทานแลว ขอจงบอกอรรถ
และธรรมนั้นดวยเถิด.
[๒๓๕๓] ขอเดชะพระขัตติยราช พระองคทรง
ปรารถนา จะปฏิบตั ิตามอรรลและธรรมใด นอกจาก
วิธุรพราหมณแลว ไมมีใครอื่นที่จะสมควรชี้แจงอรรถ
และธรรมนั้นได.
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[๒๓๕๔] ดูกอนทานอาจารยสุจีรตะ มาเถิดทาน
เราจะสงทานไปยังสํานักของวิธุรพราหมณ ทานจงนํา
เอาทองคําแทงนี้ไปมอบให เพื่อรับคําอธิบาย ซึ่ง
อรรถและธรรม.
[๒๓๕๕] มหาพราหมณผภู ารทวาชโคตรนั้น ได
ไปถึงสํานักของวิธุรพราหมณแลว เห็นทานพราหมณ
กําลังบริโภคอาหารอยู ในเรือนของตน.
[๒๓๕๖] พระเจาโกรัพยราช ผูเรืองพระยศ
ทรงสงเราใหเปนทูตมา พระเจาโกรัพยะผูยุธิฏฐิลโคตร
ดําตรัสถามถึงอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังนี้ วิธรุ ะ
สหายรัก ทานถูกถามถึงอรรถและธรรมนั้นแลวกรุณา
บอกเราดวย.
[๒๓๕๗] ดูกอนพราหมณ เราคิดวา จักกั้น
แมน้ําคงคา แตไมอาจจะกั้นแมน้ําใหญนั้นได เพราะ
เหตุนั้น โอกาสนั้นจักมีไดอยางไร เมือ่ ทานถามถึง
อรรถและธรรม เราจึงไมอาจจักบอกได.
[๒๓๕๘] มหาพราหมณผภู ารทวาชโคตรนั้น ได
ไปถึงสํานักของภัทรการมาณพ ไดเห็นเธอกําลังนั่งอยู
ในเรือนของตน.
[๒๓๕๙] เราเปนราชทูตของพระเจาโกรัพยราช
ผูยงยศทรงสงมา พระองคผูยุธิฏฐิลโคตร ตรัสถาม
ถึงอรรถและธรรม ไดตรัสแลวอยางนี้ ดูกอ นภัทรการมาณพ เธอจงบอกอรรถและธรรมนั้นแกเราดวย.
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[๒๓๖๐] ขาพเจาเปนเหมือนคนทิ้งหาบเนื้อแลว
วิ่งตามเหี้ยไป ถึงจะถูกถามอรรถและธรรมก็ไมอาจจะ
บอกแกทานได ขาแตทานพราหมณสุจีรตะ นองชาย
ของขาพเจาชื่อวา สัญชย มีอยู เชิญทานไปถามอรรถ
และธรรมกะเธอดูเถิด.
[๒๓๖๑] มหาพราหมณผภู ารทวาชโคตรนั้น ได
ไปถึงสํานักสัญชยกุมารแลว ไดเห็นสัญชยกุมารนั่ง
อยูในนิเวศนของตน จึงพูดวา
[๒๓๖๒] เราเปนราชทูตของพระเจาโกรัพัยราช
ผูยงยศทรงสงมา พระองคผูยุธิฏฐิลโคตร ดํารัสถาม
อรรถและธรรม ไดตรัสวาดังนี้ ดูกอนสัญชยกุมารเจา
ถูกถามแลว จงบอกอรรถและธรรมนั้นเถิด.
[๒๓๖๓] ขาแตทานสุจีรตพราหมณ มัจจุราช
ยอมกลืนกินขาพเจา ทั้งเชาและเย็น ถึงถูกทานถาม
ก็ไมสามารถจะบอก อรรถและธรรมแกทานได.
ทานพราหมณสุจีรตะ นองชายของขาพเจามีอยู
ชื่อวาสัมภวกุมาร เชิญทานไปถามอรรถและธรรม
กะเธอดูเถิด.
[๒๓๖๔] ชาวเราเอย ปญหานี้ เปนธรรม
นาอัศจรรยจริง เราไมพอใจเลย ชนทั้ง ๓ คน คือ
บิดาและบุตรสองคน ยังไมมีปญญารูแจงธรรมนี.้
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ทานทั้งหลายถูกถามแลว ยังไมสามารถบอก
อรรถและธรรนนั้นได เด็กเจ็ดขวบถูกถามถึงอรรถ
และธรรม จะรูเรื่องไดอยางไร ?
[๒๓๖๕] ดูกอนทานพราหมณ ทานยังไมได
ถามสัภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจวา เธอเปนเด็ก ทาน
ถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรมได.
พระจันทรปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศ
ยอมสวางไสวลวงหมูดาวทั้งปวง ในโลกนี้ดวยรัศมี
ฉันใด สัมภวกุมาร แมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น ยอมไพโรจน
ลวงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกอน
พราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขา
ใจวา เธอเปนเด็กทานถามสัมภวกุมารแลวจะพึงรู
อรรถและธรรมได.
ดูกอนทานพราหมณ เดือน ๕ ในคิมหันตฤดู
ยอมสวยงามยิ่งกวาเดือนอื่น ๆ ดวยตนไมและดอกไม
ฉันใด สัมภวกุมาร แมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น ยอมไพโรจน
ลวงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกอน
พราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่ง
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 อยาเพิ่งเขาใจวา เธอเปนเด็ก
ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรมได.
ไฟปามีเปลวรุงเรือง ไหมลามไปในปา ไมอมิ่
มีแนวดํา คุเรื่อยไปมีเปรียงเปนอาหาร มีควันเปนธง
ไหมแนวไพรสูง ๆ เวลากลางคืนสวางลุกโชน อยู
บนยอดภูเขาฉันใด สัมภวกุมารแมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น
ยอมไพโรจน ลวงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบดวย
ปญญา ดูกอนพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร
อยาเพิ่งเขาใจวาเธอเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว
จะพึงรูอรรถและธรรมได.
มาดี จะรูไดเพราะฝเทา โคพลิพัทธจะรูได
เพราะเข็นภาระไป แมโคนมจะรูไดเพราะน้ํานมดี
และบัณฑิตจะรูไดเมื่อเจรจา ฉันใด สัมภวกุมารแมยัง
เปนเด็กก็ฉันนั้น เพราะประกอบดวยปญญา ดูกอน
ทานพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่ง
เขาใจวา เธอเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว จะ
พึงรูอรรถและธรรมได.
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[๒๓๖๖] มหาพราหมณภารทวาชโคตรนั้น ได
ไปยังสํานักของสัมภวกุมาร เห็นเธอกําลังเลนอยูนอก
บาน.
[๒๓๖๗] เราเปนราชทูตของพระเจาโกรัพยราช
ผูยงยศทรงสงมา พระองคผู ยุธิฏฐิลโคตร ดํารัส
ถามถึงอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ดูกอน
สัมภวกุมาร ทานถูกถามแลว ขอจงบอกอรรถและ
ธรรมนั้นเถิด.
[๒๓๖๘] เชิญนั่ง ขาพเจาจักแกปญหาแกทาน
อยางนักปราชญ อนึ่ง พระราชายอมทรงทราบอรรถ
และธรรมนั้นได แตจักทรงทําตามหรือไม ไมทราบ
[๒๓๖๙] ขาแตสุจีรตพราหมณ บุคคลผูถ ูกพระ
ราชาตรัสถามแลว พึงทูลกิจที่ควรทําในวันนี้ ใหทํา
ในวันพรุงนี้ พระเจายุธิฏฐิละ อยาไดทรงทําตาม ใน
เมื่อประโยชนเกิดขึ้น.
ขาแตทานสุจีรตะ เมื่อบุคคลพระราชาดํารัส
ถาม พึงกราบทูลธรรมภายในเทานั้น ไมพึงใหเสด็จ
ไปยังหนทางที่ผิด ดุจคนโงหาความคิดมิได ฉะนั้น.
กษัตริยไมควรลืมพระองค ไมควรประพฤติ
อธรรม ไมควรขามไปในที่มิใชทา ไมพึงทรงขวน
ขวาย ในสิ่งอันไมเปนประโยชน.
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อนึ่ง กษัตริยพ ระองคใด ทรงทราบวา ควรจะ
ทําฐานะเหลานี้ กษัตริยพระองคนั้น ยอมทรงพระ
เจริญทุกเมื่อ ดุจพระจันทร ในสุกปกษ ฉะนั้น.
กษัตริยพระองคนั้น ยอมเปนที่รักใครของพระ
ประยูรญาติทั้งหลายดวย ยอมทรงรุงโรจนในหมูม ิตร
ดวย ทาวเธอมีพระปรีชา เมื่อเสด็จสวรรคตแลว ยอม
เขาถึงโลกสวรรค.
จบสัมภวชาดกที่ ๕

อรรถกถาสัมภวชาดก
พระบรมศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรง
พระปรารภพระปญญาบารมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา รชฺชฺจ
ปฏิปนฺนสฺสา ดังนี้.
เรื่องปจจุบันจักมีแจง ในมหาอุมมังคชาดก. สวนเรื่องในอดีตมีวา
พระราชาทรงพระนามวา ธนัญชยโกรัพยะ เสรยราชสมบัติในอินทปตตนคร แควนกุรุ พราหมณปุโรหิต นามวา สุจีรตะ ไดเปนผูกลาวสอน
อรรถธรรมของพระองค. พระราชาทรงบําเพ็ญบุญกุศลมีทานเปนตน ทรง
ครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรม ครั้นวันหนึ่ง จะทรงถกปญหาชื่อธัมมยาคะ จึงเชิญสุจีรตพราหมณใหนั่งบนอาสนะ ทรงทําสักการะแลว เมือ่ จะ
ตรัสถาม ไดตรัสคาถา ๔ คาถา ความวา
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ดูกอนทานอาจารย สุจีรตะ เราทั้งหลายได
ราชสมบัติและความเปนใหญแลว ยังปรารถนาอยาก
ไดความเปนใหญยิ่งขึ้น เพื่อปราบดาภิเษกครอบครอง
พื้นปฐพีนี้.
โดยธรรมไมใชโดยอธรรม เราหาชอบใจอธรรม
ไม ดูกอ นทานอาจารยสุจีรตะ การประพฤติธรรมเปน
กิจของพระราชาโดยแท.
ดูกอนพราหมณ เราทั้งหลายจะไมถูกนินทาทั้ง
ในโลกนี้และโลกหนา ดวยเหตุใด และจะไดรับ
เกียรติยศ ในเทวดาและมนุษยดวยเหตุใด ขอทานจง
บอกเหตุนั้น ๆ แกเรา.
ดูกอนพราหมณ เราปรารถนาจะกระทําตามอรรถ
และธรรม เราถามทานแลว ขอจงบอกอรรถและธรรม
นั้นดวยเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รชฺช ความวา ดูกอนทานอาจารย
เราทั้งหลายไดราชสมบัติในอินทปตตนครอันมีปริมณฑลถึง ๗ โยชนนี้ และ
ไดรับความเปนใหญกลาวคืออิสรภาพในกุรุรัฐ อันมีปริมณฑลถึง๓๐๐โยชน
แลว.
บทวา ปฏิปนฺนา แปลวา บรรลุแลว. บทวา มหนฺต ความวา
คราวนี้เรายังปรารถนาความเปนใหญยิ่งขึ้น. บทวา วิเชตุ ความวา เรายัง
ปรารถนาความเปนใหญเพื่อปราบดาภิเษกครอบครองแผนดินนี้ โดยธรรม.
บทวา กิจฺโจว ความวา การประพฤติธรรมเปนกิจ คือเปนพระราชกรณีย
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ที่สําคัญกวาอวเสสชน. อธิบายวา โลกคลอยตามพระราชา เมื่อพระราชา
มีธรรม ชาวโลกทั้งหมดก็เปนผูมีธรรม เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวาธรรมนี้เปนกิจ
ของพระราชาทีเดียว.
บทวา อิธ เจวานนฺทิตา ความวา พระราชาตรัสถามธัมมยาคปญหา
กะพราหมณปุโรหิตวา เราทั้งหลายจะไมถูกนินทาในโลกนี้และโลกหนา ดวย
เหตุใด. บทวา เยน ปปฺเปมุ ความวา เราทั้งหลายจะไมเกิดในนรกเปนตน
พึงถึงยศคือความเปนใหญ ไดแก ถึงความเปนผูเลิศดวยความงามในเทวโลก
และมนุษยโลกดวยเหตุใด ทานจงบอกเหตุนั้นแกเรา.
บทวา โยห ความวา ดูกอนพราหมณ เราปรารถนาจะกระทําดวย
สมาทานแลวประพฤติดวย ซึ่งอรรถคือผลวิบากและธรรมคือเหตุแหงผลนั้น
และยังอรรถธรรมนั้นใหเกิดขึ้นดวย. บทวา ต ตฺว ความวา เมื่อเราปรารถนา
จะขึ้นสูทางอันยังสัตวใหถึงพระนิพพานโดยสะดวกแลว เปนผูหาปฏิสนธิมไิ ด
เมื่อทานถูกถามถึงอรรถและธรรมนั้น จงบอกคือกลาวกระทําใหปรากฏเถิด.
ก็ปญหานี้ ลึกซึ้งเปนพุทธวิสัย ควรที่จะถามเฉพาะพระสัพพัญูพุทธเจาเทานั้น เมื่อพระสัพพัญูพุทธเจาไมมี ควรถามพระโพธิสัตว ก็เพราะ
สุจีรตปุโรหิต มิใชพระโพธิสัตว จึงไมสามารถแกปญหาถวายได และเมื่อ
ไมสามารถ ก็ไมทําการถือตนวาเปนบัณฑิต เมื่อจะกราบทูลความที่ตนไม
สามารถจึงกลาวคาถา ความวา
ขอเดชะพระขัตติยราช พระองคทรงปรารถนา
จะปฏิบัติตามอรรถและธรรมใด นอกจากวิธุรพราหมณ
แลว ไมมีใครอื่นที่จะสมควรชี้แจงอรรถและธรรมนั้น
ได.
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คาถานั้นมีอธิบายดังนี้ ขอเดชะพระมหาราชเจา ปญหานี้ ใชวิสัย
ของคนเชนขาพระพุทธเจาไม ขาพระพุทธเจาไมเห็นเบื้องตน เบื้องปลายของ
ปญหานั้นเลยทีเดียว เปนเหมือนเขาสูที่มืด แตราชปุโรหิตของพระเจาพาราณสี
ชื่อวิธุรพราหมณมีอยู เขาพึงเฉลยปญหานั้นได เวนเขาเสียแลวใครอื่นไมสามารถ
ที่จะแสดงอรรถและธรรมที่พระองคทรงปรารถนาจะกระทําได.
พระราชาทรงสดับถอยคําของสุจีรตพราหมณแลวตรัสสั่งวา ทานพราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงรีบไปยังสํานักของวิธุรพราหมณเถิด มีพระประองคจะสงเครื่องบรรณาการไปพระราชทาน จึงตรัสพระคาถา ความวา
ดูกอนทานอาจารย สุจีรตะ มาเถิดทาน เราจะ
สงทานไปยังสํานักของวิธุรพราหมณ ทานจงนําเอา
ทองคําแทงนี้ไปมอบให เพื่อรับคาอธิบาย ซึ่งอรรถ
และธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปนฺติก แปลวา สูสํานัก. บทวา นิกฺข
ความวา ทองคาหนัก ๕ ชั่งเปนนิกขะหนึ่ง แตพระเจาธนัญชยโกรัพยะ พระราชทานทองคําพันลิ่มจึงตรัสอยางนี้. บทวา อิม ทชฺชา ความวา เมื่อ
วิธุรพราหมณนั้นกลาวธัมมยาคปญหานี้แลว ทานพึงนําไปทําการบูชามอบลิ่มทองคําพันหนึ่งนี้ แกวิธุรพราหมณนั้น เพื่อขอรับคําอธิบายอรรถและธรรม.
พระเจาธนัญชยโกรัพยะ ครั้นตรัสสั่งอยางนี้แลว จึงตรัสสั่งใหเอาทองคํา
ควรคาแสนหนึ่งมาแผเปนแผน เพื่อจะไดจารึกคําวิสัชนาปญหา ใหจัดยานพาหนะสําหรับเดินทาง จัดพลนิกายสําหรับเปนบริวาร แลจัดเครื่องราชบรรณาการเสร็จแลว ก็ทรงสงไปในขณะนั้นทีเดียว สวนสุจีรตพราหมณออกจาก
พระนครอินทปตตแลว หาไดตรงไปยังพระนครพาราณสีทีเดียวไม เหลา
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บัณฑิตอยูในที่ใด ๆ ก็เขาไปยังที่นัน ๆ จนถวนทัว่ ไมไดรับผลกลาวคือการ
กลาวแกปญหาในชมพูทวีปทั้งสิ้น จนลุถึงพระนครพาราณสีโดยลําดับยึดเอาที่
พัก ณ ที่แหงหนึ่ง ไปยังนิเวศนของวิธุรพราหมณพรอมดวยคนใชสองสามคน
ในเวลาอาหารเชา บอกเลาธุระที่ตนมาใหทราบ อันวิธุรพราหมณเชิญเขาไป
เห็นวิธุรพราหมณกําลังรับประทานอาหารอยูในเรือนของตน.
เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงประกาศ ทําเนื้อความนั้นใหชัดขึ้นจึงตรัส
พระคาถาที่ ๗ ความวา
มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึงสํานักของวิธุรพราหมณแลว เห็นทานพราหมณ กําลัง
บริโภคอาหารอยูในเรือนของตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฺวาธิปฺปาคา ความวา สุจีรตพราหมณ
ภารทวาชโคตร. มุงไปคือบรรลุถงึ แลว. บทวา มหาพฺรหฺมา ไดแก
มหาพราหมณ. บทวา อสมาน แปลวา กําลังบริโภคอยู.
ก็สุจีรตพราหมณนั้น สมัยเปนเด็ก เปนเพื่อนกันกับวิธุรพราหมณ
เรียนศิลปวิทยาในสํานักอาจารยเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงรวมรับประทานอาหาร
กับทานวิธุรพราหมณทันที ในเวลารับประทานเสร็จ นั่งพักสบายแลวถูกถามวา
สหายรัก ทานมาธุระอะไร ? เมื่อจะบอกเหตุที่มา จึงกลาวคาถาที่ ๘ ความวา
พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราให
เปนทูตมา พระเจาโกรัพยผูยุธิฏฐิลโคตร ดํารัสถาม
ถึงอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังนี้ วิธุรสหายรัก
ทานถูกถามถึงอรรถและธรรมนั้นแลว กรุณาบอกเรา
ดวย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา รฺโห ความวา เราเปนทูตของ
พระเจาโกรัพยะผูยิ่งยศ. บทวา ปหิโต ความวา เราถูกพระองคตรัสสั่งให
เปนทูต จึงมาที่นี่. บทวา ปุจฺเฉสิ ความวา พระเจาธนัญชยราชผูยุธิฏฐิลโคตรนั้น ตรัสถานปญหาชื่อธัมมยาคะ เราไมอาจจะแกได เรารูวา ทานจัก
สามารถ จึงกราบทูลพระองคทานใหทรงทราบ พระองคพระราชทานเครื่องบรรณาการ เมื่อจะทรงสงเรามายังสํานักของทาน เพื่อถามปญหา ไดตรัสสั่งวา
เจาจงไปยังสํานักของวิธุรพราหมณ ถามถึงแนวอรรถและธรรมแหงปญหานี้
บัดนี้เราถามทานแลว ทานจงบอกอรรถและธรรมนั้น.
ก็ในครัง้ นั้น ทานวิธุรพราหมณ คิดวา เราจักกําหนดจิตของมหาชน
ดังนี้ จึงวุนอยูกับการวินิจฉัยความ คลายกับปดกั้นแมน้ําคงคา ไมมีโอกาส
ที่จะแกปญหานั้นได เมื่อจะบอกความขอนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๙ ความวา
ดูกอนพราหมณ เราคิดวาจักกั้นแมน้ําคงคา
แตไมอาจจะกั้นแมน้ําใหญนั้นได เพราะเหตุนั้นโอกาส
นั้นจักมีไดอยางไร เมื่อทานถามถึงอรรถและธรรม
เราจึงไมอาจจักบอกได.
คาถานั้นมีอรรถาธิบายดังนี้ ดูกอนสหายพราหมณ เราเกิดความกังวล
ขวนขวายวา จักปดกั้นแมน้ําคงคา คือคติจิตตาง ๆ กันของมหาชน ก็ไม
สามารถจะกั้นเสียงอันดังนั้นได เพราะฉะนั้น จักมีโอกาสไดอยางไรกัน เมื่อ
โอกาสไมมี เราก็วิสัชนาชี้แจงแกทานไมได เมื่อไมไดความที่จิตแนวแน
และไมมีโอกาส ถึงจะถูกทานถามก็ไมสามารถจะบอกอรรถและธรรมแกทานได.
ครั้นวิธุรพราหมณ กลาวอยางนี้แลว จึงบอกวา บุตรชายของเราเปน
คนฉลาด มีปญญาปราดเปรื่องกวาเรา เขาจักพยากรณได ทานจงไปสํานัก
ของเขาเถิด ดังนี้แลว กลาวคาถาที่ ๑๐ ความวา
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แตภัทรการะ ผูเปนบุตรเกิดแตอกของเรามีอยู
เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอดูเถิด ทานพราหมณ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอรโส ไดแก ผูเจริญแลวในอก. บทวา
อตฺรโช แปลวา เกิดเพราะตน.
สุจีรตพราหมณ ฟงดังนั้น จึงออกจากเรือนของวิธุรพราหมณ ไปยัง
นิเวศนของภัทรการมาณพ ในเวลาที่เธอรับประทานอาหารเสร็จแลว นัง่ อยู
ทามกลางบริษัทของตน.
พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถา
ที่ ๑๑ ความวา
มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึง
สํานักของภัทรการะ ไดเห็นเธอกําลังนั่งอยูในเรือน
ของตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวสฺมนิ แปลวา ในเรือน.
สุจีรตพราหมณไปที่นั้นแลว อันภัทรการมาณพจัดการตอนรับ และ
ทําสักการะเคารพ นั่งแลวถูกถามถึงเหตุที่มา จึงกลาวคาถาที่ ๑๒ ความวา
เราเปนราชทูตของพระเจาโกรัพยราช ผูยงยศ
ทรงสงมา พระองคผูยุธิฏฐิลโคตร ตรัสถามถึงอรรถ
และธรรม ไดตรัสแลวอยางนี้ ดูกอนภัทรการมาณพ
เธอจงบอกอรรถและธรรมนั้นแกเราดวย.
ลําดับนั้น ภัทรการมาณพจึงกลาวกะ สุจีรตพราหมณวา ขาแตคุณพอ
ขาพเจาเคลิบเคลิ้มอยูในปรทาริกกรรมทุก ๆ วัน จิตของขาพเจามัวหมอง
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ดวยเหตุนั้น จึงไมสามารถจะวิสัชนาแกทานได แตนองชายของขาพเจา
ชื่อวา สัญชยกุมาร มีญาณประเสริฐกวาขาพเจายิ่งนัก เชิญทานถามเขาเถิด
เขาจักแกปญหาของทานได ดังนี้แลว เมื่อจะสงไปยังสํานักของนองชาย ได
กลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ขาพเจาเปนเหมือนคนทิ้งหาบเนื้อ แลววิ่งตาม
เหี้ยไป ถึงจะถูกถามอรรถและธรรม ก็ไมอาจจะบอก
แกทานได ขาแตทานพราหมณสุจีรตะ นองชายของ
ขาพเจาชื่อวา สัญชัย มีอยู เชิญทานไปถามอรรถและ
ธรรมกะเธอดูเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มสกาช ความวา บุรุษหาบกอนเนื้อ
เดินทางไป พบลูกเหี้ยเขาในระหวางทาง จึงทิ้งหาบเนื้อเสีย ไลติดตามลูกเหี้ย
นั้น ฉันใด ขาพเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทอดทิ้งภรรยาผูอยูในอํานาจ ใน
เรือนของตัว มัวติดพันหญิงที่ผูอื่นรักษาคุมครอง เมื่อภัทรการมาณพจะแสดง
ดังนี้ จึงกลาวอยางนั้น.
ในขณะนั้นเอง สุจีรตพราหมณจึงไปยังนิเวศนของสัญชยกุมาร อัน
สัญชยกุมารทําสักการะเคารพแลว ถูกถามถึงเหตุที่มา จึงแจงใหทราบ.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ไดตรัสพระคาถา
๒ คาถา ความวา
มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึงยัง
สํานักสัญชยกุมารแลว ไดเห็นสัญชยกุมารนั่งอยูใน
นิเวศนของตน จึงพูดวา
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เราเปนราชทูตของพระเจาโกรัพยราช ผูย งยศ
ทรงสงมา พระองคผูยุธิฏฐิลโคตร ดํารัสถามอรรถ
และธรรม ไดตรัสวาดังนี้ ดูกอนสัญชยกุมาร เจาถูก
ถามแลวจงบอกอรรถและธรรมนั้นเถิด.
ก็ในครัง้ นั้น สัญชยกุมารกําลังคบหาภรรยาของผูอื่นอยูทีเดียว.
ลําดับนั้น เธอจึงบอกสุจีรตพราหมณวา พอคุณ ขาพเจากําลังคบหาภรรยา
ผูอื่นอยู และเมื่อคบหาก็ตองขามแมน้ําไปฝงโนน มฤตยูคือความตาย ยอม
กลืนกินขาพเจา ซึ่งกําลังขามแมน้ําอยูทั้งเชาทั้งเย็น ดวยเหตุนั้น จิตของ
ขาพเจาจึงขุนมัว ไมสามารถบอกอรรถธรรมแกทานได แตขาพเจามีนองชาย
อยูคนหนึ่ง ชื่อวา สัมภวกุมาร แตเกิดมาอายุไดเพียงเจ็ดป มีญาณความรู
เหนือขาพเจา ตั้งรอยเทา พันเทา แสนเทา เธอจักบอกแกทานได เชิญทาน
ไปถามดูเถิด เมื่อจะประกาศความนั้น ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ขาแตทานสุจีรตพราหมณ มัจจุราชยอมกลืนกิน
ขาพเจา ทั้งเชาและเย็นถึงถูกทานถาม ไมสามารถ
จะบอกอรรถและธรรมแกทานได.
ทานพราหมณสุจีรตะ นองชายของขาพเจามีอยู
ชื่อวา สัมภวกุมาร เชิญทานไปถามอรรถและธรรม
กะเธอดูเถิด.
สุจีรตพราหมณไดฟงดังนั้น จึงคิดวา ปญหานี้จักเปนของอัศจรรย
ในโลกนี้ ชะรอยจะไมมีใครที่ชื่อวาสามารถเพื่อจะวิสัชนาปญหานี้ แลวได
กลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
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ชาวเราเอย ปญหานี้เปนธรรม นาอัศจรรยจริง
เราไมพอใจเลย ชนทั้ง ๓ คน คือ บิดาและบุตรสองคน
ยังไมมปี ญญารูแจงธรรมนี.้
ทานทั้งหลายถูกถามแลว ยังไมสามารบอก
อรรถและธรรมนั้นได เด็กเจ็ดขวบถูกถามถึงอรรถ
และธรรม จะรูเรื่องไดอยางไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาย ความวา นี้เปนปญหาธรรมที่นา
อัศจรรย ชือ่ วาคนผูสามารถบอกปญหาธรรมนีไ้ มมีเลย เพราะเหตุนั้น เด็ก
ที่ทานพูดวา จักบอกไดนี้ เราไมพอใจเลย. สุ อักษรในบทวา เต สุ นี้
เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา วิธุรพราหมณผูเปนบัณฑิตก็ดี ภัทรการมาณพ
และสัญชยกุมารบุตรก็ดี รวมเปน ๓ คนทั้งบิดาและบุตร ยังไมรูแจง คือยัง
ไมทราบชัด ซึ่งธรรมนีด้ วยปญญาได คนอื่นใครเลาจักรู. บทวา น น
ความวา ทานทั้ง ๓ คนถูกถามแลว ยังไมสามารถบอกได เด็กอายุ ๗ ขวบ
ถูกถามแลว จักรูไดอยางไรกัน คือ จักสามารถรูไดดวยเหตุไฉน ?
สัญชยกุมารไดฟงดังนั้น จึงชี้แจงวา ทานอยาเขาใจวา สัมภวกุมาร
เปนเด็ก ถาทานมีความตองการดวยการวิสัชนาปญหา ทานจงไปถามเขา
ดูเถิด เมื่อจะประกาศเกียรติคุณของกุมารนองชาย โดยแสดงใจความใหเขาใจ
ไดกลาวคาถา ๑๒ คาถา ความวา
ดูกอนทานพราหมณ ทานยังไมไดถาม สัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจวาเธอเปนเด็ก ทานถามสัมภว
กุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรมได.
พระจันทรปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศ
ยอมสวางไสวลวงหมูดาวทั้งปวง ในโลกนี้ดวยรัศมี
ฉันใด
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สัมภวกุมารแมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนลวง
บัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกอนทาน
พราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจ
วา เธอเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลวจะพึงรูอรรถ
และธรรมได.
ดูกอนทานพราหมณ เดือน ๕ ในคิมหันตฤดู
ยอมสวยงามยิ่งกวาเดือนอื่น ๆ ดวยตนไมและดอกไม
ฉันใด สัมภวกุมารแมยังเปนเด็กก็ฉันนั้น ยอมไพโรจน
ลวงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบดวยปญญา
ดูกอนพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยา
เพิ่งเขาใจวาเธอเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว
จะพึงรูอรรถและธรรมได.
ดูกอนทานพราหมณ หิมวันตบรรพต ชื่อวา
คันธมาทน ดารดาษไปดวยไมตาง ๆ พันธุ เปนที่อยู
อาศัยแหงทวยเทพ ยอมสงางามและหอมตลบไป
ทั่วทิศ ดวยทิพยโอสถ ฉันใด สัมภวกุมารแมยังเปน
เด็กก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะ
ประกอบดวยปญญา ดูกอนทานพราหมณ ทานยังไมได
ถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจวาเธอเปนเด็ก ทานถาม
สัมภวกุมารแลวจะพึงรูอรรถและธรรมได.
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ไฟปามีเปลวรุงเรือง ไหมลามไปในปาไมอิ่ม
มีแนวทางดํา คุเรื่อยไป มีเปรียงเปนอาหาร มีควัน
เปนธง ไหมแนวไพรสูง ๆ เวลากลางคืนสวางลุกโชน
อยูบนยอดภูเขา ฉันใด มภวกุมารแมยังเปนเด็กก็ฉัน
นั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตทั้งหลาย เพราะประกอบ
ดวยปญญา ดูกอนพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจวาเธอเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมาร
แลว จะพึงรูอรรถและธรรมได.
มาดีจะรูไดเพราะฝเทา โคพลิพัทธจะรูได
เพราะเข็นภาระไป แมโคนมจะรูไดเพราะน้ํานมดี
และบัณฑิตจะรูไดเมื่อเจรจา ฉันใด สัมภวกุมารแมยัง
เปนเด็กก็ฉันนั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตทั้งหลาย
เพราะประกอบดวยปญญา ดูกอนทานพราหมณ ทาน
ยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจวาเธอเปนเด็ก
ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชฺา แปลวา จักไดรู. บทวา จนฺโท
ไดแก พระจันทรในวันเพ็ญ. บทวา วิมโล ความวา ปราศจากมลทินมี
หมอกเปนตน. บทวา เอวมฺป ทหรูเปโต ความวา สัมภวกุมารแมเขาถึง
ความเปนเด็กก็ฉันนั้น ยอมงามเกิน คือไพโรจนลวงไดแกสวางไสว ลวง
บัณฑิตที่เหลือ ในพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้น เพราะประกอบดวยปญญา.
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บทวา รมฺมโก ไดแก เดือน ๕. บทวา อเตวฺเหิ ความวา
งามกวาเดือนทั้ง ๑๑ เดือน อื่น ๆ ยิ่งนัก. บทวา เอว ความวา แม
สัมภวกุมาร ก็ฉันนั้น ยอมงดงาม เพราะประกอบดวยปญญา. บทวา หิมวา
ความวา ภูเขา มีชื่อวา หิมะ เพราะประกอบไปดวยหิมะ ในสมัยหิมะตก
อนึ่ง ชื่อวา คายหิมะ เพราะคายหิมะ ในคิมหฤดู ภูเขาชื่อวา คันธมาทน
เพราะย่ํายีชนผูมาประจวบเขาดวยของหอม. บทวา มหาภูตคณาลโย แปลวา
เปนที่อยูอาศัยของทวยเทพ. บทวา ทิสา ภาติ ความวา ภูเขาคันธมาทน
นั้นยอมทําทิศทั้งปวงใหสวางไสว เปนอันเดียวกัน. บทวา ปวาติ ความวา
ยอมฟุงไปตลอดทิศ ทั้งปวงดวยของหอม.
บทวา เอว ความวา สัมภวกุมารแมยังเปนเด็กฉันนั้น ยอมสวาง
ไสวและหอมฟุงไปทั่วทิศทั้งปวง เพราะประกอบดวยปญญา. บทวา ยสสฺสิมา
ความวา ไฟปาชื่อวา ยสสฺสิมา มีเปลว เรื่องโรจน เพราะถึงพรอมดวย
เดช. บทวา อจฺจิมาลี ความวา ไฟปาประกอบไปดวยเปลว. บทวา ชลมาโน วเน คจฺเฉ ความวา ยอมลามไหมไปในปาใหญ กลาวคือ กอไม.
บทวา อนโล แปลวา ไมอิ่ม. ชื่อวา เปนแนวดํา เพราะทางที่ไฟไหมไป
แลวดํา. ชื่อวา มีเปรียงเปนอาหาร เพราะกินเปรียง ดวยสามารถแหงเครื่อง
บูชา ในยัญพิธี. ชื่อวา มีควันเปนธง เพราะยังกิจแหงธงใหสําเร็จ. บทวา
อุตฺตมาเหวนนฺทโห ความวา ไฟปา ยอมไหมไพรสณฑสูง ๆ ที่เรียก
กันวา ปาทึบ. บทวา นิสฺสเิ ว แปลวา ในเวลาค่ําคืน. บทวา ปพฺพตคฺคสฺมึ
แปลวา บนยอดภูเขา. บทวา พหุเตโช แปลวา มีฤทธิ์เคชมากมาย. 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 นี้ ความวา รูจักวาเปนบัณฑิต เมื่อพูด
เรื่องราวตาง ๆ. นักปราชญพึงนาสูตรวาดวยบัณฑิตกับคนพาลมาแสดงประกอบ.
เมื่อสัญชยกุมาร สรรเสริญสัมภวกุมารอยูอยางนี้ สุจีรตพราหมณ
คิดวา เราถามปญหาดูแลว จักรูก ัน ดังนี้ แลวจึงถามวา ดูกอนกุมาร
นองชายของเจาอยูไหนเลา ลําดับนั้น สัญชยกุมารจึงเปดสีหบัญชร ชีม้ ือ
บอกสุจีรตพราหมณวา นั่น สัมภวกุมาร คนทีม่ ีผิวพรรณผองใสคลายทองคํา
กําลังเลนอยูกับเพื่อนเด็ก ๆ ระหวางถนนริมประตูปราสาท นี้คือนองชายของ
ขาพเจา เชิญทานไปหาแลวไตถามเขาดู เขาจักบอกปญหาแกทานได โดย
ลีลาแหงพระพุทธเจา สุจีรตพราหมณ ฟงคําของสัญชยกุมารแลว ลงจาก
ปราสาท ไปยังสํานักของสัมภวกุมาร. มีคําถามสอดเขามาวา ไปเวลาไหน ?
แกวา ไปในเวลาที่สัมภวกุมาร ยืนเปลื้องผานุงออกพาดไวที่ตอ เอามือทั้งสอง
กอบฝุนเลน.
เมื่อพระบรมศาสดา จะทรงกระทําเนื้อความนั้นใหแจมแจง จึงตรัส
พระคาถา ความวา
มหาพราหมณ ภารทวาชโคตร นั้นไดไปยัง
สํานักของสัมภวกุมาร เห็นเธอกําลังเลนอยูนอกบาน.
ฝายพระมหาสัตวเจา เห็นพราหมณมายืนอยูขางหนา จึงถามวา ขา
แตทานพอ ทานมาดวยประสงคสิ่งไร เมื่อสุจีรตพราหมณบอกวา พอกุมาร
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เราเที่ยวไปในพื้นชมพูทวีป 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 ขอจงบอกอรรถและธรรมนั้นเถิด.
ใจความแหงปญหานั้นวา เกียรติคุณแหงสัมภวบัณฑิต ไดปรากฏ
เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ ทามกลางแหงดวงดาวฉะนั้น.
ลําดับนั้น สัมภวกุมาร จึงกลาววา ถาเชนนั้นทานจงคอยฟง เมื่อ
จะวิสัชนาธัมมยาคปญหา กลาวคาถา ความวา
เชิญฟง 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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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตคฺฆ เปนคําเชิญใหสดับการพยากรณ
ปญหาแงเดียว. บทวา ยถาป กุสโล ความวา พระมหาสัตวเจา แสดง
ธรรมแกสุจีรตพราหมณวา พระสัพพัญูผูทรงฉลาดยิ่ง ตรัสบอกฉันใด
ขาพเจาก็จักบอกแกทานโดยสวนเดียวฉันนั้น. บทวา ราชา จ โข ต
ความวา ขาพเจาจักบอกปญหานั้น โดยประการที่พระราชาของทานจะทรง
ทราบได ยิ่งกวานั้น พระราชา ยอมทรงทราบอรรถธรรมนั้นไดอยางนี้ พระ
องคจะทรงกระทําตาม หรือไมทรงกระทําตามก็ตาม ปญหานั้นจักเกิดมีแก
ทาวเธอ ผูทรงกระทําตาม หรือไมทรงกระทําตามทีเดียว แตโทษผิดของเรา
ไมมี.
ครั้นสัมภวกุมาร ปฏิญาณณการกลาวแกปญหา ดวยคาถาอยางนี้แลว
บัดนี้ เมื่อจะกลาวธัมมยาคปญหาตอไป จึงกลาวคาถา ความวา
ขาแตสุจีรตพราหมณ บุคคลผูถูกพระราชา
ตรัสถามแลว พึงทูลกิจที่ควรทําในวันนี้ ใหทําในวัน
พรุงนี้ พระเจายุธิฏฐิละ อยาไดทรงทําตาม ในเมื่อ
ประโยชนเกิดขึ้น.
ขาแตทานสุจีรตะ เมื่อบุคคลถูกพระราชาดํารัส
ถาม พึงกราบทูลธรรมภายในเทานั้น ไมพึงใหเสด็จ
ไปยังหนทางผิด ดุจคนโงหาความคิดมิไดฉะนั้น.
กษัตริยไมควรลืมพระองค ไมควรประพฤติ
อธรรม ไมควรขามไปในที่มิใชทา ไมพึงทรงขวนขวาย
ในสิ่งอันไมเปนประโยชน.
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อนึ่ง กษัตริยพ ระองคใด ทรงทราบวา ควรจะ
ทําฐานะเหลานี้ กษัตริยพระองคนั้น ยอมทรงพระเจริญ
ทุกเมื่อ ดุจพระจันทร ในสุกปกษ ฉะนั้น.
กษัตริยพระองคนั้น ยอมเปนที่รักใครของพระประยูรญาติทั้งหลายดวย ยอมทรงรุงโรจนในหมูม ิตร
ดวย ทาวเธอมีพระปรีชา เมื่อสวรรคตแลวยอมเขาถึง
โลกสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเสยฺย ไดแก พึงกราบทูล. ทานกลาว
คําอธิบายไวดังนี้ ขาแตทานสุจีรตะ ถาหากใครถูกพระราชาของทานดํารัสถามวา
วันนี้เราจะใหทาน รักษาศีล กระทําอุโบสถดังนี้ไซร พึงกราบทูลวา
ขอเดชะ ขาแตมหาราชเจา วันนี้พวกขาพระพุทธเจาจะฆาสัตว จะบริโภคกาม
จะดื่มสุรากอน ตอพรุงนี้จึงจักทําบุญทํากุศล พระราชาผูยุธิฏฐิลโคตรของทาน
ถึงจะทรงกระทําตามคําของอํามาตย แมผูยิ่งใหญนั้นแลว ก็อยาไดอยูอยาง
ยังวันนั้นใหลวงไปดวยความประมาท ในเมื่อประโยชนเชนนัน้ เกิดขึ้น อยา
ทรงกระทําตามคําของเขา รักษากุศลจิตที่เกิดขึ้นแลวอยาใหเสื่อม จงทรง
บําเพ็ญกรรมอันปฏิสังยุตดวยกุศลอยางเดียว ทานควรกราบทูลคํานี้แดพระราชา
ของทาน.
ดวยคาถานี้ พระมหาสัตวเจา แสดงภัทเทกรัตตสูตรวา อชฺเชว
กิจฺจมาตปฺป โกชฺา มรณ สุเว เปนอาทิ ความวา ควรทําความเพียร
เสียในวันนี้ ใครเลาจะรูความตายวาจะมีในวันพรุงนี้ และแสดงโอวาทเกี่ยวดวย
ความไมประมาทวา อปฺปมาโท อมต ปท ปมาโท มจฺจุโน ปท
เปนอาทิความวา ความไมประมาทเปนทางไมตาย ความประมาทเปนทางแหง
ความตาย ดวยประการฉะนี้. บทวา อชฺชตฺเญว ความวา ทานสุจีรตะ
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ทานถูกพระราชาดํารัสถามวา สัมภวบัณฑิตถูกทานถามในธัมมยาคปญหา
กลาวแกอยางไร ? พึงกราบทูลอัชฌัตธรรมอยางเดียว แดพระราชา คือ
พึงกราบทูลถึงเบญจขันธอันเปนนิยกัชฌัตธรรมวา เปนของไมเที่ยงโดยความ
เปนของไมมี.
ดวยคําเพียงเทานี้ พระมหาสัตวเจา ทรงแสดงอนิจจตาธรรมแจมแจง
ดวยคาถาอยางนี้ ความวา
เมือ่ ใดบัณฑิตพิจารณาเห็นดวยปญญาวา สังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยง เมือ่ นั้น ยอมหนายในทุกข สังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปน
ธรรมดา ครั้นเกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความเขาไประงับ
สังขารเหลานั้นเสียไดเปนสุข.
บทวา กุมมฺ คฺค ความวา ขาแตทานพราหมณ อันธพาลปุถชุ น
คนงมงายไมมีความคิด ยอมซองเสพทางผิดคือทิฏฐิ ๖๒ ประการฉันใด พระราชาของทานไมควรซองเสพทางผิดฉันนั้น จงซองเสพเฉพาะกุศลกรรมบถ ๑๐
อันเปนนิยยานิกธรรม ทานควรกราบทูลพระองคอยางนี้. บทวา อตฺตาน
ความวา กษัตริยไมควรละเลยอัตภาพอันดํารงอยูในสุคติ ชนทั้งหลายละเลย
กุศลสมบัติ ๓ ประการในกามภพ แลวบังเกิดในอบายเพราะกรรมใด กษัตริย
ไมควรทํากรรมนั้น. บทวา อธมฺม ความวา ไมควรประพฤติอธรรมกลาวคือ
ทุจริต ๓ อยาง. บทวา อติตฺเถ ความวา ไมควรขาม คือ ไมควรหยั่งลง
ในที่มิใชทา กลาวคือทิฏฐิ ๖๒ ประการ. ปาฐะวา น ตาเรยฺย ดังนี้ก็มี.
ความก็วา ไมควรยังชนผูถึงทิฏฐานุคติของของตนใหหยั่งลง. บทวา อนตฺเถ
ไดแก ในสิง่ ที่มิใชเหตุ. บทวา น ยุโต ความวา ไมควรขวนขวาย
(ในสิ่งไรเหตุผล). ในขอนี้มีคําอธิบายวา ถาวาพระราชาของทานทรงประสงค
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จะประพฤติในธัมมยาคปญหา ก็จงทรงประพฤติในโอวาทนี้ ทานควรกราบทูล
ทาวเธอดวยประการฉะนี้.
บทวา สทา ไดแก ตลอดกาลเปนไปติดตอ. ทานกลาวอธิบาย
ไวดังนี้ พระขัตติยราชพระองคใดทรงทราบเพื่อจะทําเหตุเหลานี้ พระขัตติยราชพระองคนั้นยอมทรงเจริญทุกเมื่อ ดุจพระจันทรในขางขึ้นฉะนั้น. บทวา
วิโรจติ ความวา ยอมทรงงดงามไพโรจนทามกลางมิตรและอํามาตยของ
พระองค ดวยคุณทั้งหลายมีศีล มรรยาท และญาณ เปนตน.
พระมหาสัตวเจา กลาวแกปญหาแกพราหมณโดยลีลาแหงพระพุทธเจา
ดุจยังพระจันทรใหปรากฏขึ้น ณ พื้นอากาศ ดวยอาการอยางนี้. มหาชน
ตางบันลือโหรองตบมือ กระทําสาธุการพันครั้ง ยังการยกธงและการดีดนิ้วมือ
ใหเปนไป ทั้งซัดไปซึ่งวัตถุมีเครื่องประดับมือเปนตน. ทรัพยสินที่มหาชน
ซัดไปแลวอยางนี้ นับไดถึงโกฏิ. แมพระราชาก็ทรงโปรดปรานพระราชทาน
ยศใหญ แกสัมภวกุมารนั้น ฝายสุจีรตพราหมณ ทําการบูชาดวยทองคําพันลิ่ม
แลวจารึกคําวิสัชนาปญหาลงในแผนทองคําดวยชาดกับหรดาล แลวเดินทาง
ไปยังอินทปตตนครกราบทูลธัมมยาคปญหาแดพระราชา. พระราชาทรงประพฤติในธรรมนั้น แลวยังเมืองสวรรคใหแนนบริบูรณ.
พระบรมศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ตรัสวาดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ใชแตในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในปางกอน ตถาคตก็มี
ปญญามากเหมือนกัน ดังนี้แลว ทรงประชุมชาดกวาพระเจาธนัญชยโกรัพยราชในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอานนท สุจีรตพราหมณ ไดมาเปนพระอนุรุทธะ วิธุรพราหมณ ไดมาเปนพระอริยกัสสป ภัทรการกุมารไดมาเปน
พระโมคคัลลานะ สัญชยมาณพ ไดมาเปนพระสารีบุตร สัมภวบัณฑิต
ไดมาเปนเราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสัมภวชาดก
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๖. มหากปชาดก
วาดวยผลกรรมของผูที่ทํารายผูมีคุณ
[๒๓๗๐] พระราชาแหงชนชาวกาสี ผูทรงยัง
รัฐสีมามณฑลใหเจริญ ในพระนครพาราณสี ทรงแวดลอมไปดวยมิตร และอํามาตยผูมีความภักดีมั่นคง
เสด็จไปยังมิคาชินอุทยาน.
ณ ที่นั้นไดทอดพระเนตรเห็นพราหมณ ซึ่งเปน
โรคเรื้อน ขาวพราวเปนจุด ๆ ตามตัว มากไปดวย
กลากเกลื้อนเรี่ยราดดวยเนื้อที่หลุดออกมาจากปากแผล
เชนกับดอกทองกวาวที่บานในเรือนรางทุกแหงมีเพียง
กระดูก ซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น.
ครัน้ ทอดพระเนตรเห็นคนที่ตกยาก ถึงความ
ลําบากนาสงสารยิ่งนักแลว ทรงหวั่นหวาดพระทัย จึง
ตรัสถามวา ทานเปนยักษประเภทไหน ในจํานวน
ยักษทงั้ หลาย.
อนึ่ง มือและเทาของทานขาว ศีรษะยิ่งขาว
กวานั้น ตัวของทานก็ดางพรอย มากไปดวยเกลื้อนกลาก.
หลังของทานก็เปนปุม เปนปม ดุจเถาวัลยอันยุง
อวัยวะของทานบางก็ดํา บางก็หงิกงอ คลายเถาวัลย
มีขอดํา ดูไมเหมือนคนอื่น ๆ.
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เทาเปรอะเปอนดวยธุลี นาหวาดเสียว ซูบผอม
สะพรัง่ ไปดวยเสนเอ็น หิวระหาย รางกายซูบซีด
ทานมาจากไหน และจะไปไหน.
แลดูนาเกลียด รูปรางก็อัปลักษณ ผิวพรรณนาชัง
ดูนากลัว แมมารดาบังเกิดเกลาของทาน ก็ไมปรารถนา
จะดูแลเจาเลย.
ในชาติกอนทานทํากรรมอะไรไว ไดเบียดเบียน
ที่ไมควรเบียดเบียนไวอยางไร ไดเขาถึงทุกขนี้ เพราะ
ทํากรรมหยาบชาอันใดไว.
[๒๓๗๑] ขอเดชะ ขอเชิญพระองคทรงสดับ
ขาพระองคจักราบทูลอยางที่คนฉลาดทูล เพราะวา
บัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ ยอมสรรเสริญคนที่พูดจริง.
เมือ่ ขาพระพุทธเจาเที่ยวตามโคที่หายไปคนเดียว
ไดหลงทางเขาไปในปาหิมพานต อันแสนจะกันดาร
เงียบสงัด อันหมูกญ
ุ ชรชาติทองเที่ยวไปมา.
ขาพระพุทธเจา หลงทางเขาไปในปาทึบ อันหมู
มฤครายกาจทองเที่ยวไปมา ตองทนหิวระหาย เที่ยว
ไปในปานั้น ตลอดเจ็ดวัน.
ณ ปานั้น ขาพระพุทธเจา กําลังหิวจัดไดเห็น
ตนมะพลับตนหนึ่ง ตั้งอยูหมิน่ เหมเอนไปทางปากเหว
มีผลดกดื่น.
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ทีแรก ขาพระพุทธเจา เก็บผลที่ลมพัดหลนมา
กินกอน เมื่อขาพระพุทธเจากินผลที่หลนมาเหลานั้น
รูสึกพอใจ ยังไมอมิ่ จึงปนขึ้นไปบนตน ดวยหวังใจ
วาจะกินใหสบายบนตนนั้น.
ขาพระพุทธเจา กินผลที่หนึง่ เสร็จแลว ปรารถนา
จะกินผลที่สองตอไป เมื่อขาพระพุทธเจา เหยียดมือ
ควาเอาผลที่ตองการ ทันใดนั้น กิ่งไมที่ขึ้นเหยียบอยู
นั้น ก็หักขาดลง ดุจถูกตัดดวยขวานฉะนัน้ .
ขาพระพุทธเจา พรอมดวยกิ่งไมนั้น ตีนชี้ฟา
หัวหกตกลงไปในหวงเหว ภูเขาอันขรุขระ ซึ่งไมมี
ที่ยึดที่เหนี่ยวเลย.
ขาพระพุทธเจาหยั่งไมถึง เพราะน้ําลึก ตองไป
นอนไรความเพลิดเพลิน ไรทพี่ ึ่ง อยูใ นเหวนั้น ๑๐
ราตรีเต็ม ๆ.
ภายหลังมีลิงตัวหนึ่ง มีหางดังหางโค เที่ยวไป
ตามซอกเขา เที่ยวไตไปตามกิ่งไม หาผลไมกิน ไดมา
ถึงที่นั้น มันเห็นขาพระพุทธเจาผอมเหลือง ไดกระทํา
ความเอ็นดูกรุณา ในขาพระพุทธเจา.
จึงถามวา พอชื่ออะไร ทําไมถึงมาทนทุกขอยู
ที่นี่อยางนี้ เปนมนุษยหรืออมนุษย ขอไดโปรดแนะนํา
ตนใหขาพเจาทราบดวย.
ขาพระพุทธเจา จึงไดประนมอัญชลี ไหวลิงตัว
นั้น แลวกลาววา เราเปนมนุษย ถึงแลวซึ่งหายนะ
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เราไมมีหนทางที่จะไปจากที่นี้ได เพราะเหตุนั้นเราจึง
บอกใหทานทราบไว ขอทานจงมีความเจริญ อนึ่ง
ขอทานไดโปรดเปนที่พํานักของขาพเจาดวย.
ลิงตัวองอาจ เที่ยวไปหากอนหินกอนใหญในภูเขา
มา แลวผูกเชือกไวที่กอนหิน รองบอกขาพระพุทธเจาวา
มาเถิดทาน จงขึ้นมาเกาะหลังขาพเจา เอามือ
ทั้งสองกอดคอไว เราจักพาทานกระโดดขึ้นจากเหว
โดยเต็มกําลัง.
ขาพระพุทธเจา ไดฟงคําของพญาพานรินทร ตัว
มีสิรินนั้นแลว จึงขึน้ เกาะหลัง เอามือทั้งสองโอบคอไว.
ลําดับนั้น พญาวานร ตัวมีเดช มีกําลัง ก็พาขา
พระพุทธเจา กระโดดขึ้นจากเหว โดยความยากลําบาก
ทันที.
ครัน้ ขึ้นมาไดแลว พญาวานรตัวองอาจ ไดขอ
รองขาพระพุทธเจาวา แนะสหาย ขอทานจงคุมครอง
ขาพเจาดวย ขาพเจาจักงีบสักหนอย.
ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี และเสือดาว
สัตวเหลานั้น พึงเบียดเบียนขาพเจาซึ่งหลับไปแลว
ทานเห็นพวกมัน จงปองกันไว.
เพราะขาพระพุทธเจา ชวยปองกันใหอยางนั้น
พญาวานรจึงหลับไปสักครูหนึ่ง คราวนั้น โดยที่ขา
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พระพุทธเจาขาดความยั้งคิด กลับไดคิดความอัน
ลามกวา
ลิงนี้ ก็เปนอาหารของมนุษยทั้งหลาย เทากับ
มฤคอืน่ ๆ ในปานี้เหมือนกัน อยากระนั้นเลย เรา
ควรฆาวานรนี้ กินแกหิวเถิด.
อนึ่ง อิ่มแลว จักถือเอาเนื้อไปเปนเสบียงเดิน
ทาง เราจักตองผานทางกันดาร เนื้อก็จักไดเปนเสบียง
ของเรา.
ทันใดนั้น ขาพระพุทธเจา จึงไดหยิบเอาหินมา
ทุมศีรษะลิง การประหารของขาพระพุทธเจา ผูลําบาก
เพราะอดอาหาร จึงมีกําลังนอย.
ดวยกําลังกอนหินที่ขาพระพุทธเจาทุมลง ลิง
นั้นผุดลุกขึ้น ทั้ง ๆ ที่ตัวอาบไปดวยเลือด ร่ําไห
มองดูขาพระพุทธเจา ดวยตาอันเต็มไปดวยน้ําตา
พลางกลาววา
นายอยาทําขาพเจาเลย ขอทานจงมีความเจริญ
แตทานไดทํากรรมอันหยาบชาเชนนี้ และทานก็รอด
ตายมีอายุยืนมาได สมควรจะหามปรามคนอื่น.
แนะทานผูกระทํากรรม อันยากที่บุคคลจะทําลง
ได นาอดสูใจจริง ๆ ขาพเจา ชวยใหทานขึ้นจาก
เหวลึก ซึ่งยากที่จะขึ้นได เชนนี.้
ทานเปนดุจขาพเจานํามาจากปรโลก ยังสําคัญ
ตัวขาพเจาวา ควรจะฆาเสีย ดวยจิตอันเปนบาปกรรม
ซึ่งเปนเหตุใหทานคิดชั่ว.
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ถึงทานจะไรธรรม เวทนาอันเผ็ดรอน ก็อยาได
ถูกตองทานเลย และบาปกรรมก็อยาไดตามฆาทาน
อยางขุยไผ ฆาไมไผเลย.
แนะทานผูมีธรรมอันเลว หาความสํารวมมิได
ความคุนเคยของขาพเจา จะไมมีอยูในทานเลย มา
เถิด ทานจงเดินไปหางเรา พอมองเห็นหลังกันเทานั้น.
ทานพนจากเงื้อมมือแหงสัตวราย ถึงทางเดิน
ของมนุษยแลว ทานผูไรธรรม นี่หนทาง ทานจงไป
ตามสบาย โดยทางนั้นเถิด.
พญาวานรนั้น ครั้นกลาวมาอยางนี้แลว ก็ลาง
เลือดที่ศีรษะ เช็ดน้ําตาเสร็จแลว ก็กระโดดขึ้นไปยัง
ภูเขา.
ขาพระพุทธเจา เปนผูอันวานรนั้น อนุเคราะห
แลว ถูกความกระวนกระวายเบียดเบียน รอนเนื้อตัว
ไดลงไปยังหวงน้ํา แหงหนึ่งเพื่อจะดื่มกินน้ํา.
หวงน้ําก็เดือดพลาน เหมือนถูกตมดวยไฟ นอง
ไปดวยเลือด คลายกับน้ําเลือดน้ําหนองฉะนั้น ทุกสิ่ง
ทุกอยางปรากฏแกขา พระพุทธเจา อยางเห็นชัด.
หยาดน้ําตกตองกาย ของขาพระพุทธเจา มี
ประมาณเทาใด ฝกผ็ ุดขึ้นเทานั้น มีสัณฐาน เหมือน
มะตูมครึ่งลูก.
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ฝก็แตกในวันนั้นเอง น้ําเลือดน้ําหนอง ของขาพระพุทธเจา ก็ไหลออกมา มีกลิ่นเหม็นดุจซากศพ
อนึ่ง ขาพระพุทธเจา จะเดินไปทางไหน ในบาน
และนิคมทั้งหลาย.
พวกมนุษยทั้งหญิงและชาย พากันถือทอนไม
หามกันขาพระองคผูฟุงไปดวยกลิ่นเหม็นวา อยาเขามา
ขางนีน้ ะ.
บัดนี้ ขาพระพุทธเจาไดเสวยทุกขเวทนา เห็น
ปานนี้ อยู ๗ ป ซึ่งเปนผลกรรมชั่วของตนในปาง
กอน.
เพราะเหตุนั้น ขาพระองค จึงกราบทูลใหพระ
องคทรงทราบ ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย ที่
มาประชุมกันอยูในที่นี้ ขอพระองคอยาไดประทุษราย
มิตร เพราะวา ผูประทุษรายมิตร จัดเปนคนเลวทราม.
ในโลกนี้ ผูประทุษรายมิตร ยอมเปนโรคเรื้อน
เกลื้อนกลาก เมือ่ ตายไปแลว ยอมเขาถึงนรก.
จบมหากปชาดกที่ ๖
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อรรถกถามหากปชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรง
พระปรารภการกลิ้งศิลาของพระเทวทัต ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
พาราณสิย อหุ ราชา ดังนี้.
ความโดยยอวา เมื่อภิกษุทั้งหลายพากันกลาวติเตียนพระเทวทัต
เพราะใชนายขมังธนู เพราะกลิ้งศิลาในเวลาตอมา พระศาสดาจึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ใชแตในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในชาติกอน พระเทวทัต
ก็กลิ้งศิลาเพื่อฆาเราเหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัส ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ในพระนครพาราณสี ในหมูบานกาสิกคาม พราหมณชาวนาผูหนึ่ง ไถนาเสร็จแลวปลอยโคไป
เริ่มทําการงานขุดหญาพรวนดินดวยจอบ. ฝูงโคเคี้ยวกินใบไมที่พุมไมแหงหนึ่ง
พลางพากันหนีเขาไปสูดงโดยลําดับ. พราหมณนั้นคะเนวาถึงเวลาแลว ก็วาง
จอบเหลียวหาฝูงโคไมพบ เกิดความโทมนัส จึงเที่ยวคนหาในดงเขาไปจนถึง
ปาหิมพานต. พราหมณนั้นหลงทิศทางในปาหิมพานต อดอาหารถึงเจ็ดวัน
เดินไปพบตนมะพลับตนหนึ่ง จึงขึ้นไปเก็บผลรับประทาน พลัดตกลงมาจาก
ตนมะพลับ เลยตกลงไปในเหวดุจขุมนรกลึกตั้ง ๖๐ ศอก. พราหมณตกอยูใน
เหวลวงไปไดสิบวัน. คราวนั้น พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดวานร กําลัง
เคี้ยวกินผลาผล เหลือบเห็นบุรุษนั้นเขา จึงผูกเชือกเขาที่หิน ชวยบุรุษนัน้
ขึ้นมาได. เมื่อวานรโพธิสัตวกําลังหลับ พราหมณไดเอาหินมาทุมลงที่ศีรษะ.
พระมหาสัตวเจารูการกระทําของเขาแลว จึงกระโดดขึ้นไปบนกิ่งไม กลาววา
แนะบุรุษผูเจริญ ทานจงเดินไปตามพื้นดิน ขาพเจาจักเดินบอกหนทางแกทาน
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ไปทางกิ่งไม แลวพาบุรุษนั้นออกจากปาจนถึงหนทาง จึงเขาไปสูบรรพต
ตามเดิม. บุรษุ นั้นลวงเกินพระมหาสัตวเจาแลวเกิดโรคเรื้อน กลายเปนมนุษย
เปรตในปจจุบันทันตาเห็นทีเดียว. เขาถูกความทุกขเบียดเบียนอยูเจ็ดป เที่ยว
เรรอนไปถึงมิคาชินอุทยาน เขตพระนครพาราณสี ลาดใบตองลงภายในกําแพง
นอนเสวยทุกขเวทนา. คราวนั้น พระเจาพาราณสีเสด็จประพาสพระราชอุทยาน เสด็จเที่ยวไปพบเขา ณ ที่นนั้ แลวดํารัสถามวา เจาเปนใคร ทํา
กรรมอะไรไว จึงตองรับทุกขเชนนี้ ฝายเปรตนั้นไดกราบทูลเรื่องราวทั้งมวล
โดยพิสดาร.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสพระคาถา
ความวา
พระราชาแหงชนชาวกาสี ผูทรงยังรัฐสีมา
มณฑลใหเจริญ ในพระนครพาราณสี ทรงแวดลอม
ไปดวยมิตรและอํามาตยผูมีความภักดีมั่นคง เสด็จไป
ยังนิคาชินอุทยาน.
ณ ที่นั้น ไดทอดพระเนตรเห็นพราหมณ ซึ่ง
เปนโรคเรื้อน ขาวพราวเปนจุด ๆ ตามตัว มากไปดวย
กลากเกลื้อน เรี่ยราดดวยเนื้อที่หลุดออกมาจากปากแผล เชนกับดอกทองกวาวที่บาน ในเรือนรางทุกแหง
มีเพียงกระดูกซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น.
ครัน้ ทอดพระเนตรเห็นคนที่ตกยาก ถึงความ
ลําบากนาสงสารยิ่งนักแลว ทรงหวั่นหวาดพระทัย
จึงตรัสถามวา ทานเปนยักษประเภทไหน ในจําพวก
ยักษทงั้ หลาย.
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อนึ่ง มือและเทาของทานขาว ศีรษะยิง่ ขาวกวา
นั้น ตัวของทานก็ดางพรอย มากไปดวยเกลื้อนกลาก
หลังของทานก็เปนปุมเปนปม ดุจเถาวัลยอันยุง
อวัยวะของทานบางก็ดํา บางก็หงิกงอ คลายเถาวัลย
มีขอดํา ดูไมเหมือนคนอื่น ๆ.
เทาเปรอะเปอนดวยธุลี นาหวาดเสียว ซูบผอม
สะพรัง่ ไปดวยเสนเอ็น 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 พระอุทยานที่มีนาม
อยางนี้. บทวา เสต ความวา ไดทอดพระเนตรเห็นพราหมณนอนอยูใน
ใบตอง ชื่อวาขาว เพราะเปนโรคเรื้อนขาว พราวเปนจุด ๆ ชื่อวาเปนหิต
เพราะเปนหิตเปอยแตกเยิ้ม เสวยทุกขเวทนา.
บทวา วิทฺธสฺต โกวิลารว ความวา เรี่ยราดไปดวยเนื้อที่หลุด
ออกจากปากแผล เชนกับดอกทองกวาวที่บานแลว. บทวา กีส ความวา
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ในบางสวนจะมีเรือนรางเหลือแตหนังหุมกระดูก ผอมสะพรั่งไปดวยแถวแหง
เสนเอ็น. บทวา พฺยมฺหิโต ความวา พระราชาทรงหวั่นเกรง คือ หวาดหวั่น
พระทัย. บทวา ยกฺขาน ความวา พระราชาไดตรัสถามวา ในระหวาง
พวกยักษทั้งหลาย ทานเปนยักษประเภทไหน. บทวา วฏนาวลิสงฺกาสา
ความวา ในที่ดานหลังของทานเปนปุมเปนปม คลายเถาวัลยที่ยุง. บทวา
องฺคา ความวา อวัยวะทั้งหลายของทานดํา หงิกงอ คลายเถาวัลยที่มีขอดํา.
บทวา นาฺ ความวา เราไมเห็นคนอื่น ๆ มีลักษณะเหมือนเชนนี้. บทวา
อุคฺฆฏปาโท ไดแก มีเทาเปรอะเปอนไปดวยธุลี.
บทวา อาทิตฺตรูโป ไดแก มีรางกายซูบซีด. บทวา ทุททฺ สี
ความวา มองดูนาเกลียด. บทวา อปฺปกาโรสิ ความวา มีรางกายไรสงา
ราศรี คือมีรปู รางเลวทราม. บทวา กึ กมฺมมกรา ความวา ในชาติกอน
แตชาตินี้ ทานไดทํากรรมอะไรไว. บทวา กิพฺพิสึ ไดแก กรรมอันหยาบชา.
ตอจากนั้น พราหมณจึงกลาวคาถากราบทูลวา
ขอเดชะ ขอเชิญพระองคทรงสดับ ขาพระองค
จักกราบทูลอยางคนที่ฉลาดทูล เพราะวาบัณฑิต
ทั้งหลายในโลกนี้ ยอมสรรเสริญคนที่พูดจริง.
เมือ่ ขาพระพุทธเจา เที่ยวตามโคที่หายไปคนเดียว
ไดหลงทางเขาไปในปาหิมพานต อันแสนจะกันดาร
เงียบสงัด อันหมูกญ
ุ ชรชาติทองเที่ยวไปมา.
ขาพระองคหลงทางเขาไปในปาทึบ อันหมูมฤค
รายกาจทองเที่ยวไปมา ตองทนหิวระหาย เที่ยวไป
ในปานัน้ ตลอด ๗ วัน.
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ณ ปานั้น ขาพระพุทธเจากําลังหิวจัด ไดเห็น
ตนมะพลับตนหนึ่ง ตั้งอยูหมิ่นเหม เอนไปทางปากเหว
มีผลดกดื่น.
ทีแรก ขาพระพุทธเจา เก็บผลที่ลมพัดหลนมา
กินกอน เมื่อขาพระพุทธเจากินผลที่หลนมาเหลานั้น
รูสึกพอใจ ยังไมอมิ่ จึงปนขึ้นไปบนตน ดวยหวังใจวา
จะกินใหสบายบนตนนั้น.
ขาพระพุทธเจากินผลที่หนึ่งเสร็จแลว ปรารถนา
จะกินผลที่สองตอไป เมื่อขาพระพุทธเจาเหยียดมือ
ควาเอาผลที่ตองการ ทันใดนั้น กิ่งไมที่ขึ้นเหยียบอยู
นั้น ก็หักขาดลง ดุจถูกตัดดวยขวานฉะนั้น.
ขาพระพุทธเจา พรอมดวยกิ่งไมนั้น ตีนชี้ฟา
หัวหกตกลงไปในหวงเหวภูเขาอันขรุขระ ซึ่งไมมีที่
ยึดที่เหนี่ยวเลย.
ขาพระพุทธเจาหยั่งไมถึงเพราะน้ําลึก ตองไป
นอนไรความเพลิดเพลิน ไรทพี่ ึ่งอยูในเหวนั้น ๑๐
ราตรีเต็ม ๆ.
ภายหลังมีลิงตัวหนึ่ง มีหางดังหางโค เที่ยวไป
ตามซอกเขา เที่ยวไตไปตามกิ่งไม หาผลไมกิน ได
มาถึงที่นั้น มันเห็นขาพระพุทธเจาผอมเหลือง ได
กระทําความเอ็นดูกรุณาในขาพระพุทธเจา.
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จึงถามวา พอชือ่ ไร ทําไมจึงมาทนทุกขอยูที่นี่
อยางนี้ เปนมนุษยหรืออมนุษย ขอไดโปรดแนะนําตน
ใหขาพเจาทราบดวย.
ขาพระพุทธเจาจึงไดประนมอัญชลีไหวลิงตัวนั้น
แลวกลาววา เราเปนมนุษยถึงแลวซึ่งหายนะ เราไมมี
หนทางที่จะไปจากที่นี่ได เพราะเหตุนั้น เราจึงบอก
ใหทานทราบไว ขอทานจงมีความเจริญ อนึ่ง ขอ
ทานโปรดเปนที่พํานักของขาพเจาดวย.
ลิงตัวองอาจ เที่ยวไปหากอนหินกอนใหญใน
ภูเขามา แลวผูกเชือกไวที่กอนหิน รองบอกขาพระพุทธเจาวา
มาเถิดทาน จงขึ้นมาเกาะหลังขาพเจา เอามือ
ทั้งสองกอดคอไว เราจักพาทานกระโดขึ้นจากเหว
โดยเต็มกําลัง.
ขาพระพุทธเจาไดฟงคําของพญาพานรินทร ตัวมี
สิรินั้นแลว จึงขึ้นเกาะหลัง เอามือทั้งสองโอบคอไว.
ลําดับนั้น พญาวานรตัวมีเดชมีกําลัง ก็พาขา
พระพุทธเจากระโดดขึ้นจากเหว โดยความยากลําบาก
ทันที.
ครัน้ ขึ้นมาไดแลว พญาวานรตัวองอาจ ไดขอรอง
ขาพระพุทธเจาวา แนะสหาย ขอทานจงคุมครอง
ขาพเจาดวย ขาพเจาจักงีบสักหนอย.
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ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี และเสือดาว
สัตวเหลานั้น พึงเบียดเบียนขาพเจาซึ่งหลับไปแลว
ทานเห็นพวกมันจงปองกันไว.
เพราะขาพระพุทธเจา ชวยปองกันใหอยางนั้น
พญาวานรจึงหลับไปสักครูหนึ่ง คราวนั้น โดยที่ขาพระพุทธเจาขาดความคิด กลับไดความเห็นอันลามกวา
ลิงนี้ก็เปนอาหารของมนุษยทั้งหลาย เทากับ
มฤคอืน่ ๆ ในปานี้เหมือนกัน อยากระนั้นเลย เรา
ควรฆาวานรนี้กินแกหิวเถิด.
อนึ่ง อิม่ แลว จักถือเอาเนื้อไปเปนเสบียง
เดินทาง เราจักตองผานทางกันดาร เนื้อก็จกั ไดเปน
เสบียงของเรา.
ทันใดนั้น ขาพระพุทธเจา จึงไดหยิบเอาหินมา
ทุมศีรษะลิง การประหารของขาพระพุทธเจา ผูลําบาก
เพราะอดอาหาร จึงมีกําลังนอย.
ดวยกําลังกอนหินที่ขาพระพุทธเจาทุมลง ลิงนั้น
ผลุดลุกขึ้น ทั้ง ๆ ที่ตัวอาบไปดวยเลือด ร่ําไหมองดู
ขาพระพุทธเจา ดวยตาอันเต็มไปดวยน้ําตา พลาง
กลาววา นายอยาทําขาพเจาเลย ขอทานจงมีความ
เจริญ แตทานไดทํากรรมอันหยาบชาเชนนี้ และทาน
รอดตายมีอายุยืนมาได สมควรจะหามปรามคนอื่น.
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แนะทานผูกระทํากรรม อันยากที่บุคคลจะทํา
ลงได นาอดสูใจจริง ๆ ขาพเจาชวยใหทานขึ้นจาก
เหวลึก ซึ่งยากที่จะขึ้นไดเชนนี้.
ทานเปนดุจขาพเจานํามาจากปรโลก ยังสําคัญ
ตัวขาพเจาวา ควรจะฆาเสีย ดวยจิตอันเปนบาปธรรม
ซึ่งเปนเหตุใหทานคิดชั่ว.
ถึงทานจะไรธรรม เวทนาอันเผ็ดรอนก็อยาได
ถูกตองทานเลย และบาปกรรมก็อยาไดตามฆาทาน
ยางขุยไผ ฆาไมไผเลย.
แนะทานผูมีธรรมอันเลว หาความสํารวมมิได
ความคุนเคยของขาพเจาจะไมมีอยูในทานเลย มาเถิด
ทานจงเดินไปหาง ๆ เรา พอมองเห็นหลังกันเทานั้น.
ทานพนจากเงื้อมมือแหงสัตวราย ถึงทางเดิน
ของมนุษยแลว ทานผูไรธรรม นี่หนทาง ทานจงไป
ตามสบายโดยทางนั้นเถิด.
วานรนั้น ครัน้ กลาวอยางนี้แลว ก็ลางเลือดที่
ศีรษะ เช็ดน้ําตาเสร็จแลวก็กระโดดขึ้นไปยังภูเขา.
ขาพระพุทธเจา เปนผูอันวานรนั้นอนุเคราะห
แลว ถูกความกระวนกระวายเบียดเบียน รอนเนื้อตัว
ไดลงไปยังหวงน้ําแหงหนึ่งเพื่อจะดื่มกินน้ํา.
หวงน้ําเดือดพลาน เหมือนถูกตมดวยไฟ นอง
ไปดวยเลือด คลายกับน้ําเลือดน้ําหนองฉะนั้น ทุกสิ่ง
ทุกอยางปรากฏแกขา พระพุทธเจาอยางเห็นชัด.
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หยาดน้ําตกตองกายของขาพระพุทธเจามีเทาใด
ฝก็ผุดขึ้นเทานั้น มีสัณฐานเหมือนมะตูมครึ่งลูก.
ฝก็แตกในวันนั้นเอง น้ําเลือดน้ําหนองของขา
พระพุทธเจาก็ไหลออกมา มีกลิ่นเหม็นดุจซากศพ
อนึ่ง ขาพระพุทธเจาจะเดินไปทางไหน ในบานและ
นิคมทัง้ หลาย.
พวกมนุษยทั้งหญิงแลชาย พากันถือทอนไม
หามกันขาพระองค ผูฟุงไปดวยกลิ่นเหม็นวา อยา
เขามาขางนี้นะ.
บัดนี้ ขาพระพุทธเจาไดเสวยทุกขเวทนา เห็นปานนี้ อยู ๗ ป ซึ่งเปนผลกรรมชั่วของตนในปางกอน.
เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงกราบทูลใหพระ
องคทรงทราบ ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลายที่มา
ประชุมกันอยูในทีน่ ี้ ขอพระองคอยาไดประทุษรายมิตร เพราะวาผูประทุษรายมิตรจัดเปนคนเลวทราม.
ในโลกนี้ ผูทปี่ ระทุษรายมิตร ยอมเปนโรค
เรื้อนเกลื้อนกลาก เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงนรก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุสโล ความวา ขอเดชะขาพระพุทธเจา
จักกราบทูลแดพระองค ฉันเดียวกับคนที่ฉลาดพูดกัน. 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 พุภุกขฺ ิโต ความวา เกิดความ
หิวระหาย คือ ถูกความหิวแผดเผาแลว. บทวา ปปาตมภิลมฺภนฺต ความวา
มีลําตนโนมเอนไปทางปากเหว. บทวา สมฺปนฺนผลธาริน ความวา สะพรั่ง
ไปดวยพวงผล อันมีรสหวาน. บทวา วาต สีตานิ ความวา ทีแรกขาพระพุทธเจาเก็บผลที่ลมพัดหลน (มากิน) กอน. บทวา ตตฺถ เหสฺสามิ ความวา
ขาพระพุทธเจาจึงปนขึ้นไปบนตนมะพลับนั้น ดวยคิดวาจักกินอยูบนตน
ใหสบาย.
บทวา ตโต สา ความวา เมื่อขาพระพุทธเจาเหยียดมือควาเอาผล
ที่ตองการ กิ่งไมที่ขึ้นเหยียบอยูนั้น ก็หักขาดลง เหมือนถูกตัดดวยขวาน
ฉะนั้น. บทวา อนาลมฺเพ ความวา ไมมีที่ซึ่งจะพึงยึดพึงเหนี่ยวไดเลย.
บทวา คิริทุคฺคสฺมิ ไดแก ภูเขาที่ขรุขระ. บทวา เสสึ ความวา ขาพระพุทธเจาจําตองนอน. บทวา กป มาคฺฉิ ความวา มีวานรมาถึงที่นั้น.
บทวา โคนงฺคุฏโ ความวา มีหางคลายหางโคทั้งหลาย ปาฐะวา นงฺคุฏโ
ดังนี้ก็มี. บางอาจารยก็กลาววา โคนงฺคุลี. บทวา อกรมฺมยิ ความวา
ไดกระทําความเอ็นดูในขาพระพุทธเจา. บทวา อมฺโภ ความวา ขาแต
มหาราชเจา พญาวานรนั้น ไดยินเสียงขาพระพุทธเจา วายน้ําอยูในเหวลึกนั้น
จึงรองทักขาพระพุทธเจาวา แนะทานผูเจริญ แลวถามวา ทานเปนใคร. บทวา
พฺยสมฺปตฺโต แปลวา ถึงแลวซึ่งความฉิบหาย. ปาฐะวา ปปาตสฺส วส
ปตฺโต ดังนี้ก็มี.
บทวา ภทฺท โว ความวา เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงกลาววิงวอนทาน
ขอความเจริญจงมีแกทาน. บทวา ครุสิล ความวา ขาแตมหาราชเจา เมื่อ
ขาพระพุทธเจากลาวอยางนี้แลว พญาวานรนั้นจึงปลอบใจขาพระพุทธเจาวา
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อยากลัวเลย แลวเที่ยวไปในภูเขา ผูกเชือกยึดกอนศิลาอันหนักไวเปนเบื้องแรก.
บทวา นิสโภ ความวา จอมวานรตัวองอาจ ผูกเชือกที่ศิลาแลว ยืนอยูที่
เงื้อมภูเขา ไดกลาวคํานี้กะขาพระพุทธเจา. บทวา พาหาหิ ความวา ทานจง
มาขึ้นหลังขาพเจา เอาแขนทั้งสองเกาะคอขาพเจาไวใหดี. บทวา เวคสา
ความวา โดยเต็มกําลัง. บทวา สิรีมโต ไดแก ผูมีบุญ. บทวา อคฺคหึ
ความวา เมือ่ พญวานรโดดลงมายังเหวนรก ลึก ๖๐ ศอกโดยเร็วปานลม
ขาพระพุทธเจาโดดขึ้นเกาะหลังโดยเร็ว เอาแขนทั้งสองกอดคอไว.
บทวา วิหฺมาโน แปลวา ลําบาก. บทวา กิจฺเฉน ความวา
ดวยความยากลําบาก อีกนัยหนึ่ง หมายความวา บัณฑิตผูเปนสัตบุรุษ เมื่อหา
โอกาสชวยเหลือ ก็ตองเดือดรอน. บทวา รกฺขสฺสุ ความวา ขาพเจา
ชวยเหลือทานจนเหน็ดเหนื่อย จักพักผอนมอยหลับสักครูหนึ่ง ฉะนั้น ทานจง
รักษาความปลอดภัยใหขาพเจาดวย. บทวา ยถา จฺเ วเน มิคา ความวา
(วานรนี้ก็เปนอาหารควรกินไดของมนุษย) เทากับพวกพาลมฤคในปานี้ นอกจากสัตวดุรายมีราชสีหเปนตน. แตในพระบาลีทานเขียนไววา อจฺฉโก
กตรจฺฉโย.
บทวา ปริตฺตาตูน ความวา ขอเดชะพระมหาราชเจา เพราะ
พญาวานร ทําขาพระพุทธเจาเปนเครื่องปองกันไวอยางนี้ ขาดโยนิโสมนสิการ
จึงหลับไปครูหนึ่ง. บทวา ภกฺโข ความวา ควรแกการเคี้ยวกิน. บทวา
อาสิโต ความวา กินจนอิ่มหนําแลว. บทวา สมฺพล ไดแก เสบียง.
บทวา มตฺถก สนฺนิตาฬยึ ความวา ทุบศีรษะของพญาวานรนั้น.
ปาฐะวา สนฺนิตาฬย ดังนี้ก็มี. บทวา ทุพฺพโล อหุ ความวา ขาพระพุทธเจาไมคอยมีกําลัง จึงทุมไมไดแรงสมความประสงค. บทวา เวเคน
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ความวา ดวยกําลังแหงกอนหินที่ขาพระพุทธเจาทุมไปแลว. บทวา อุทปฺปตฺโต
แปลวา ผลุดลุกขึ้นแลว. บทวา มายฺโย ความวา กอนหินที่บุรุษผูมัก
ประทุษรายมิตร ทุมลง ตัดหนังใหญ ขาดหอยลงเลือดไหล. พระมหาสัตว
เสวยทุกขเวทนาคิดวา ในที่นี้ไมมีคนอื่นเลย ภัยนี้ตองเกิดขึ้น เพราะอาศัย
ชายคนนี้ จึงหวาดกลัวตอมรณภัย เอามือจับหนังที่ขาดหอยอยูไว กระโดดขึ้น
กิ่งไม เมื่อจะเจรจากับชายลามกนั้น จึงกลาวคาถามีอาทิวา มายฺโย ม ทาน
อยาไดทําขาพเจาเลย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มายฺโย ม ภทฺทนฺเต ความวา
พญาวานรหามพราหมณนั้นวา ทานผูเจริญ ทานอยาไดทําขาพเจาเลย. บทวา
ตวฺจ นาม ความวา ทานอันขาพเจาชวยใหขึ้นมาจากเหวอยางนี้แลว
กระทํากรรมรายกาจในขาพเจาเห็นปานนี้นาอนาถ ทานทํากรรมที่ไมสมควรเลย.
บทวา อโห วต ความวา พญาวานรเมื่อจะตําหนิพราหมณนั้น จึงกลาว
อยางนี้. บทวา ตาว ทุกกฺ รการกา ความวา แนะบุรุษอาธรรมผูกระทํา
กรรมยากทีบ่ ุคคลจะกระทําลงได เพราะผิดในเรา. บทวา ปรโลกาว ความวา
ทานเปนดุจอันขาพเจานํามาจากปรโลก. บทวา ทุพฺเภยฺย (ยังเขาใจตัว
ขาพเจาวา) ควรประทุษราย คือควรฆาเสีย.
บทวา เวทน กฏก ความวา แมเมื่อเปนอยางนี้ทานเปนผูไมมีธรรม
ขาพเจาตองประสบทุกขเวทนาเชนใด เวทนาอันเผ็ดรอนเชนนี้อยาถูกตอง
ทานเลย บาปกรรมนั้นอยาฆาทาน ดังขุยไผฆาไมไผเลย. ขอเดชะพระมหาราชเจา พญาวานรเอ็นดูขาพระพุทธเจาอยางบุตรสุดที่รักดวยประการฉะนี้.
ทีนั้น ขาพระพุทธเจากลาวกะพญาวานรวา ขาแตเจา ทานอยากระทําสิ่งที่
ขาพเจากระทําเลย ทานอยาใหขาพเจาผูเปนอสัตบุรุษ ตองฉิบหายเสียในปา
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เห็นปานนี้เลย ขาพเจาหลงทิศไมรูหนทาง โปรดอยายังกุศลกรรมที่ตนทําแลว
ใหพินาศเสีย โปรดใหชวี ิตเปนทานแกขาพเจา ชวยนําขาพเจาออกจากปา
ไปดํารงอยูในถิ่นฐานแดนมนุษยเถิด. เมื่อขาพระพุทธเจากลาวอยางนี้แลว
พญาวานรนั้น เมื่อจะเจรจาปราศรัยกับขาพเจา จึงกลาวคาถามีคําวา ตยิ เม
นตฺถิ วิสาโส ความคุนเคยในทานไมมีสําหรับเราดังนี้เปนตน. บทวา
ตตฺถ ตยิ ความวา นับแตวันนี้ไป เรากับทานไมมีความคุนเคยกัน. บทวา
เอหิ ความวา แนะบุรุษผูเจริญ เราจะไมเดินทางไปกับทาน แตทานจงมาเถิด
ทานจงเดินไปพอเห็นรางไมหางจากหลังเรา เราจักเดินไปทางปลายยอดไม
เทานั้น. บทวา มุตฺโตสิ ความวา ขอเดชะมหาราชเจา ลําดับนั้น พญาวานร
ไดนําขาพเจาออกจากปาแลวกลาววา แนะบุรุษผูเจริญ ทานพนจากเงื้อมมือ
สัตวรายแลว.
บทวา มานุสึ ปท ความวา พญาวานรกลาววา ทานถึง คือ มาถึง
ถิ่นอันเปนอุปจารของมนุษยแลว นีท่ าง ทานจงไปตามทางนั้นเถิด. บทวา
คิริจโร ไดแก วานรมีปกติเที่ยวไปตามซอกเขา. บทวา ปกฺขนฺลย แปลวา
ลางแลว. บทวา เตนาภิสตฺโตสฺมิ ความวา ขอเดชะพระมหาราชเจา
ขาพระพุทธเจาเปนผูอันพญาวานรนั้นสงเคราะหแลว เมื่อบาปกรรมนั้นสุกงอม
แลว สําคัญวา อันพญาวานรอนุเคราะหแลว จึงกลาวอยางนี้. บทวา อทฺทิโต
ความวา ถูกความกระวนกระวายเบียดเบียนแลว. บทวา อุปาคมึ ความวา
ขาพระพุทธเจาเขาไปยังหวงน้ําแหงหนึ่ง. บทวา สมปชฺชถ ความวา
ทุกสิ่งทุกอยางเกิดปรากฏแกขาพระพุทธเจา เปนเห็นปานนี้. บทวา ยาวนฺโต
ความวา มีประมาณเทาใด.
บทวา คณฺฑุ ชาเยถ ความวา ฝก็ผุดขึ้น (มีประมาณเทานั้น).
ไดยินวา มนุษยเปรตนั้น เมื่อไมสามารถจะทนความหิวกระหายได จึงยก
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กระพุมมือวักน้ําดื่มเขาไปหนอยหนึ่ง แลวรดน้ําที่เหลือลงที่ศีรษะ ทันใดนั้น
เอง ฝขนาดเทามะตูมสุก ก็ผุดขึ้นตามจํานวนหยาดน้ํา เพราะเหตุนั้น เขาจึง
กลาวอยางนั้น. บทวา ปภินฺนา ความวา ฝเหลานั้นก็แตกในวันนั้นเอง
น้ําหนองน้ําเลือดก็ไหลออกมา มีกลิน่ เหม็นดุจซากศพ. บทวา เยน ความวา
(ขาพระพุทธเจาจะเดินไป) ทางใด ๆ . บทวา โอกิตฺตา ความวา ฟุงไป
ดวยกลิ่นเหม็น คือมีกลิน่ เหม็นตลบอยูรอบตัว. บทวา มาสฺสุ โอเรน
อาคมา ความวา พวกมนุษยทั้งหลาย ตางถือทอนไมหามกันขาพระพุทธเจาวา
เจาสัตวสกปรก ออกไปใหหาง อยาเขาใกลขา คืออยาเขามาใกลพวกเรา.
บทวา สตฺตวสฺสานิ ทานิ เม ความวา พราหมณกราบทูลวา ขอเดชะ
พระมหาราชเจา นับแตวันนั้นมาจนถึงบัดนี้ เปนเวลาเจ็ดป ขาพระพุทธเจา
ตองเสวยกรรมของตน ตลอดกาลมีประมาณเทานี้ ครั้นมนุษยเปรตนั้น
พรรณนากรรม คือ การประทุษรายมิตรของตนใหพินาศอยางนี้แลว ทูลวา
ขอเดชะพระมหาราชเจา ใคร ๆ เห็นขาพระพุทธเจาเปนตัวอยางแลว ไม
ควรทํากรรมเห็นปานนี้ แลวกลาวคาถามีอาทิวา ต โว ดังนี้. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา ต เทากับ ตสฺมา แปลวา เพราะเหตุนั้น. อธิบายวา
เพราะเหตุกรรมเห็นปานนี้ มีทุกขเปนวิบากอยางนี้.
พระบรมศาสดาตรัสอภิสัมพุทธคาถานี้ไว ความวา
ในโลกนี้ ผูประทุษรายมิตร ยอมเปนโรคเรื้อน
เกลื้อนกลาก เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงนรก.
อธิบายวา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดประทุษรายเบียดเบียนมิตรในโลก
นี้ บุคคลนั้น ยอมมีสภาพเห็นปานนี้.
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เมื่อบุรุษนั้น กําลังกราบทูลพระราชาอยู แผนดินก็แยกชองให.
เขาก็จุติไปบังเกิดในอเวจีมหานรก ในขณะนั้นเอง. พระราชาก็เสด็จออกจาก
พระราชอุทยาน เสด็จสูพระนคร.
พระบรมศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแสดงจบแลว ตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย ใชแตในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในชาติกอน พระเทวทัต
ก็กลิ้งศิลา ประทุษรายเราเหมือนกันแลวทรงประชุมชาดกวา บุรุษผูประทุษ
รายมิตรในครั้งนั้น ไดมาเปนพระเทวทัต พญาวานร ไดมาเปนเราผู
ตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถามหาปกชาดก

๗. ทกรักขสชาดก
วาดวยผีเสื้อน้ํา
[๒๓๗๒] ถาผีเสื้อน้ําแสวงหาเครื่องเซน ดวย
มนุษย พึงจับเรือของพระนางสลากเทวี พระราชชนนี
พระนางนันทาเทวี อัครมเหสี พระติขิณกุมารราช
อนุชา ธนุเสขกุมารผูสหาย เกวัฏพราหมณปุโรหิต
มโหสถบัณฑิต และพระองครวมเปน ๗ ผูแลนเรือ
ไปในทะเล พระองคจะพระราชทานใครอยางไร ให
ตามลําดับ แกผีเสือ้ น้ํา พระเจาขา.
[๒๓๗๓] ขาพเจาจะใหพระราชมารดากอนให
พระมเหสี ใหกนิษฐภาดา ตอแตนั้นไปก็จะใหสหาย
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ใหพราหมณ ปุโรหิต เปนลําดับที่ ๕ ใหตนเปนที่ ๖
มโหสถไมใหเลย.
[๒๓๗๔] ก็พระราชชนนีของพระองค เปนผู
บํารุงเลี้ยง ทรงอนุเคราะหตลอดราตรีนาน เมื่อฉัพภิ
พราหมณ ประทุษรายในพระองค พระราชมารดาเปน
ผูฉลาด ทรงเห็นประโยชน ทํารูปเปรียบอืน่ ปลด
เปลื้องพระองคจากการถูกปลงพระชนม พระองคจะ
พระราชทานพระชนนีผูมีน้ําพระทัยคงที่ 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 ขาพเจามีความกําหนัดมากก็ใหทรัพยทั้งประณีตและทรามเปนอันมาก ครัน้ สละสิ่งที่สละไดยาก
แลว ภายหลังก็เศราโศกเสียใจ ขาพเจาจะใหนาง
อุพพรีแกผีเสื้อน้ํา ดวยโทษนั้น.
[๒๓๗๘] พระกนิษฐภาดา ทรงบํารุงชาวชนบท
ทั้งหลาย ใหเจริญรุง เรือง เชิญพระองคผูประทับอยู
ณ ประเทศอื่นมาสูพระนครนี้ ทรงอันเคราะหพระองค
ครอบงําพระราชาทั้งหลาย เอาทรัพยเปนอันมาก มา
แตราชสมบัติอื่น เปนผูประเสริฐกวานายขมังธนู ทั้ง
หลาย ทรงกลาหาญกวาผูมีความคิดหลักแหลมทั้ง
หลาย พระองคจะพระราชทานพระกนิษฐภาดา แก
ผีเสื้อน้ํา ดวยโทษอะไร.
[๒๓๗๙] กนิษฐภาดาของขาพเจาดูหมิ่นขาพเจา
วา ชาวชนบททั้งหลายเจริญก็เพราะเขา ขาพเจากลับ
มาไดก็เพราะเขา อนุเคราะหขา พเจา ครอบงําพระ
ราชาทั้งหลาย นําทรัพยเปนอันมากมาแตราชสมบัติอื่น
เปนเลิศกวานายขมังธนูทั้งหลาย กลาหาญกวาผูมี
ความคิดหลักแหลมทั้งหลาย สําคัญขาพเจานี้เปนพระ
ราชาเด็ก ๆ ไดความสุขก็เพราะเขา อนึ่ง เมื่อกอนเขามา
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บํารุงขาพเจาแตเชา แตบัดนี้เขาไมมาอยางกอน ขาพเจาจะใหกนิษฐภาดาแกผีเสื้อน้ํา ดวยโทษนั้น.
[๒๓๘๐] พระองคประสูติวันเดียวกันกับธนุเสขกุมาร ทั้งสองพระองค เปนชาวปญจาลนคร เกิดใน
กรุงปญจาละ เปนสหายมีวัยเสมอกัน ธนุเสขกุมาร
เปนผูติดตามพระองค โดยเสด็จจาริกไปยังชนบทรวม
สุขรวมทุกขกบั พระองค ขวนขวายจัดแจง ในกิจทุก
อยางของพระองคทั้งกลางวันกลางคืน พระองคจะพระ
ราชทานพระสหายแกผีเสื้อน้ํา ดวยโทษอะไร.
[๒๓๘๑] ขาแตผูเปนเจา ธนุเสขกุมารนี้ เปน
ผูหัวเราะตอกระซิกกับขาพเจา ดวยความประพฤติมา
แตกอน แมวันนี้ เขาก็ยังซิกซี้เฮฮาเกินเวลา ดวยกิริยา
นั้นอีก ขาแตผูเปนเจา ขาพเจาจะปรึกษาหารือกัน
ในที่ลบั กับพระนางเทวีบาง ขาพเจาไมทันเรียกหาก็
เขามา มิใหขาพเจารูตัวกอน ถึงจะไดรับอนุญาตให
เขาเฝาไดไมจํากัดเวลาและโอกาสก็ตาม ขาพเจาจะ
ใหสหายผูไมมีความละอายแกใจ หาความเอื้อเฟอไม
ได แกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น.
[๒๓๘๒] เกวัฏปุโรหิต เปนผูฉลาดในนิมิต
ทุกอยาง รูเสียงรองทุกชนิด รูจบไตรเพท เปนผูฉลาด
ในจันทรุปราคาเปนตนที่จะเกิดขึ้น รูทํานายความฝน
รูการถอยทัพ หรือการรุกเขาไปตอสู เปนผูส ามารถ
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รูโทษหรือคุณในภูมิภาคและอากาศ เปนผูรอบรูใน
โคจรแหงนักษัตร พระองคจะพระราชทานเกวัฏ
พราหมณ แกผีเสือ้ น้ําดวยโทษอะไร.
[๒๓๘๓] ขาแตผูเปนเจา อาจารยเกวัฏลืมตา
ทั้งสอง เพงดูขาพเจาแมในบริษัท เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงใหอาจารยเกวัฏผูรายกาจ ดุจมีคิ้วอันเลิก
ขึ้น แกผีเสื้อน้ําดวยโทษนั้น.
[๒๓๘๔] พระองคเปนผูอันอํามาตยแวดลอม
ทรงครอบครองพสุนธรมหิดล มีสมุทรเปนขอบเขต
ดุจกุณฑลแหงสาคร พระองคมีมหารัฐซึ่งมีสมุทร ๔
เปนขอบเขต ทรงชนะสงความเสร็จแลว พระกําลัง
มากเปนเอกราชในปฐพี มีพระอิสริยยศ ถึงความ
ไพบูลย พระสนมนารีจากชนบทตางๆ ๑๖,๐๐๐นาง
สวมใสกุณฑลแกวมณี งามดังเทพกัญญา ดูกอนขัตติยราช นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตอันสมบูรณ
ดวยองคทั้งปวง อันสําเร็จดวยสิ่งที่นาใครทุกอยาง
อันยืนนานอยางนี้ ของชนทั้งหลายผูถึงความสุข วา
เปนที่รัก เมือ่ เปนเชนนี้ พระองคตามรักษามโหสถ
บัณฑิตยอมทรงสละพระชนมชีพ ซึ่งแสนยากจะพึง
สละได ดวยเหตุหรือวากรณีอะไร.
[๒๓๘๕] ขาแตผูเปนเจา จําเดิมแตมโหสถมา
อยูกับขาพเจาแลว ขาพเจาไมเห็นมโหสถผูมีปญญา
ทําชั่ว แมแตสักเล็กนอยเลย ถาแมความตายจะพึงมี
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แกขาพเจาเสียกอนในเวลาหนึง่ มโหสถก็จะพึงยัง
เหลาโอรส และนัดดาทั้งหลายของขาพเจาใหเปนสุข
ได เพราะมโหสถยอมมองเห็นประโยชนทั้งปวง ทั้ง
อนาคต ปจจุบัน และอดีตโดยไมผิด ดวยเหตุนั้น
ขาพเจาจึงจะไมใหมโหสถผูมีการงานอันหาความผิด
ได แกผีเสื้อน้ํา.
[๒๓๘๖] ทานทั้งหลายชาวปญจาลนคร จงฟง
ราชภาษิตของพระเจาจุฬนีพรหมทัตนี้ พระองคทรง
ตามรักษามโหสถบัณฑิต ถึงกับสูสละพระชนมชีพ
ซึ่งแสนยากที่จะสละได คือพระเจาปญจาลราชทรง
สละชีวติ แหงชนทั้ง ๖ คือ พระราชชนนี พระอัครมเหสี พระกนิษฐภาดา พระสหาย และพราหมณ
กับทั้งพระองคเอง แกผีเสื้อน้ํา ปญญา มีประโยชน
อยางใหญหลวง ละเอียดลออ มีปกติคิด ยังประโยชน
ใหสําเร็จ
เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน
และเพื่อความสุขในสัมปรายภพ ดวยประการฉะนี้แล.
จบทกรักขสชาดกที่ ๗
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อรรถกถาทกรักขสชาดก
ทกรักขสชาดก มีคําเริ่มตนวา สเจ โว วุยฺหมาน ดังนี้ทั้งหมดนั้น
จักมีแจงในมหาอุมมังคชาดก.
จบอรรถกถาทกรักขสชาดก

๘. ปณฑรกชาดก
ไมควรบอกความลับแกคนอื่น
[๒๓๘๗] ภัยเกิดจากตนเอง ยอมตามถึงบุคคล
ผูไรปญญา พูดพลอย ๆ ไมปดบังความรู ขาดความ
ระมัดระวัง ขาดความพินิจพิจารณา เหมือนครุฑตาม
ถึงเราผูปณฑรกนาคราชฉะนั้น.
นรชนใด ยินดีบอกมนตลึกลับ ที่ตนควรจะรักษา
แกคนชั่ว เพราะความหลง ภัยยอมตามถึงนรชนนั้น
ผูมีมนตอันแพรงพรายแลวโดยพลัน เหมือนครุฑตาม
ถึงเรา ผูปณฑรกนาคราชฉะนั้น.
มิตรเทียมไมควรจะใหรูเหตุสําคัญ อันลึกลับ ถึง
มิตรแทแตเปนคนโง หรือมีปญญาแตประพฤติสิ่งที่
ไมเปนประโยชน ก็ไมควรจะใหรูความลับเหมือนกัน.
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เราไดถึงความคุนเคย กับชีเปลือย ดวยเขาใจวา
สมณะนี้โลกเขานับถือ มีตนอันอบรมดีแลว ไดบอก
เปดเผยความลับแกมัน จึงไดลวงเลยประโยชน รองไห
อยู ดุจคนกําพราฉะนั้น.
ดูกอนพญาครุฑผูประเสริฐ เมื่อกอนเรามีวาจา
ปกปด ไมบอกความลับแกมัน แตก็ไมอาจจะระมัด
ระวังได แทจริงภัยไดมาถึงเราจากทางชีเปลือยนั้น
เราจึงไดลวงเลยประโยชนรองไหอยู ดุจคนกําพรา
ฉะนั้น.
นรชนไดสําคัญวา ผูนี้มีใจดี บอกความลับกะ
คนสกุลทราม นรชนนั้นเปนคนโงเขลา ทรุดโทรมลง
โดยไมตองสงสัย เพราะโทสาคติ ภยาคติ หรือเพราะ
ฉันทาคติ.
ผูใดปากบอน นับเขาในพวกอสัตบุรุษ ชอบ
กลาวถอยคําในที่ประชุมชน นักปราชญทั้งหลายเรียก
ผูนั้นวา ผูมีปากชั่วราย คลายอสรพิษ ควรระมัดระวัง
คนเชนนั้น เสียใหหางไกล.
เราไดละทิ้งขาว น้ํา ผาแควนกาสี และจุรณจันทน สตรีที่เจริญใจ ดอกไมและเครื่องชโลมทา
ซึ่งเปนสวนกามารมยทั้งปวงไปหมดแลว ดูกอน
พญาครุฑ เราขอถึงทานเปนสรณะดวยชีวิต.
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[๒๓๘๘] ดูกอนปณฑรกนาคราช บรรดาสัตว
ทั้ง ๓ จําพวก คือ สมณะ ครุฑ และนาค ใครหนอ
ควรจะไดรับคําติเตียนในโลกนี้ ที่จริงตัวทานนั่นแหละ
ควรจะไดรับ ทานถูกครุฑจับ เพราะเหตุไร.
[๒๓๘๙] ชีเปลือยนั้นเปนผูมีอัตภาพ อันเรา
ยกยองวาเปนสมณะ เปนที่รักของเรา ทั้งเปนผูอันเรา
ยกยองดวยใจจริง เราจึงบอกเปดเผยความลับแกมัน
เราเปนคนขาดประโยชนแลว ตองรองไหอยู ดุจคน
กําพราฉะนั้น.
[๒๓๙๐] แทจริงสัตวที่จะไมตายไมมีเลย ใน
แผนดิน ธรรมชาติเชนกับปญญาไมควรติเตียน คน
ในโลกนี้ ยอมบรรลุคุณวิเศษที่ยังไมได เพราะสัจจธรรม ปญญา และทมะ.
มารดาบิดา เปนยอดเยี่ยมแหงเผาพันธุ คนที่
สามชื่อวามีความอนุเคราะหแกบตุ รนั้นไมมีเลย เมื่อ
รังเกียจวามนตจะแตก ก็ไมควรบอกความลับสําคัญ
แมแกมารดาบิดานั้น.
เมือ่ บุคคลรังเกียจวามนตจะแตก
ก็ไมควร
แพรงพรายความลับที่สําคัญ แมแกมารดา บิดา พี่สาว
นองสาว พี่ชาย นองชาย หรือแกสหาย แกญาติ
ฝายเดียวกับตน.
ถาภรรยาสาวพูดไพเราะ ถึงพรอมดวยบุตรธิดา
รูปและยศ หอมลอมดวยหมูญาติ จะพึงกลาวออนวอน
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สามีใหบอกความลับ เมื่อรังเกียจวามนตจะแตก ก็ไม
ควรแพรงพรายความลับสําคัญ แมแกภรรยานั้น.
[๒๓๙๑] บุคคลไมควรเปดเผยความลับเลย
ควรรักษาความลับนั้นไว เหมือนรักษาขุมทรัพย
ความลับอันบุคคลอืน่ รูเขา ทําใหแพรงพรายไมดีเลย.
คนฉลาดไมควรขยายความลับแกสตรี ศัตรู
คนมุงอามิส และแกคนผูหมายลวงดวงใจ.
คนใดใหผูไมมคี วามคิดลวงรูความลับ ถึงแม
เขาจะเปนคนใชของตน ก็จําตองอดกลั้นไว เพราะ
กลัวความคิดจะแตก.
คนมีประมาณเทาใด รูความลับที่ปรึกษากันของ
บุรษุ คนมีประมาณเทานั้น ยอมขูใ หบรุ ษุ นั้นหวาด
กลัวได เพราะเหตุนั้น จึงไมควรขยายความลับ.
ในกลางวันก็ดี กลางคืนก็ดี ควรพูดเปดเผย
ความลับในที่สงัด
ไมควรเปลงวาจาใหเกินเวลา
เพราะคนที่คอยแอบฟง ก็จะไดยินขอความที่ปรึกษา
กัน เพราะเหตุนั้น ขอความที่ปรึกษากัน ก็จะถึง
ความแพรงพรายทันที.
[๒๓๙๒] ผูมีความคิดลี้ลับในโลกนี้ ยอมปรากฏ
แกเรา เปรียบเหมือนนครอันลวนแลวดวยเหล็กใหญโต
ไมมีประตู เจริญดวยเรือนโรง ลวนแตเหล็ก ประกอบ
ดวยคู อันขุดไวโดยรอบฉะนั้น.
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ดูกอนปณฑรกนาคราช ผูมีลิ้นชั่ว คนจําพวกใด
มีความคิดลี้ลับ ตองไมพูดแพรงพราย มัน่ คงใน
ประโยชนของตน ยอมเวนไกลจากอมิตรทั้งหลาย
จําพวกเหลานั้น ดุจคนผูรักชีวิตเวนไกลจากหมูอสรพิษ
ฉะนั้น.
[๒๓๙๓] อเจลกชีเปลือย ละเรือนออกบวช มี
ศีรษะโลน เที่ยวไปเพราะเหตุแหงอาหาร เราไดขยาย
ความลับแกมันซิหนอ เราจึงเปนผูปราศจากประโยชน
และธรรม.
ดูกอนพญาครุฑ บุคคลผูละสิ่งที่ยึดถือวาเปน
ของเราแลว มาประพฤติเปนนักบวช มีการกระทํา
อยางไร มีศีลอยางไร ประพฤติพรตอยางไร จึงจะ
ชื่อวาเปนสมณะ สมณะนั้นมีการกระทําอยางไร จึง
จะเขาถึงแดนสวรรค.
[๒๓๙๔] บุคคลผูละสิ่งที่ยึดถือวาเปนของเรา
แลว มาประพฤติเปนนักบวช ตองประกอบดวยความ
ละอาย ความอดกลั้น ความฝกตน ความอดทน
ไมโกรธงาย ละวาจาสอเสียด จึงจะชื่อวาเปนสมณะ
สมณะนั้นมีการกระทําอยางนี้ จึงจะเขาถึงแดนสวรรค.
[๒๓๙๕] ขาแตพญาครุฑ ขอทานจงปรากฏแก
ขาพเจา เหมือนมารดาที่กกกอดลูกออนที่เกิดแตตน
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แผรางกายทุกสวนสัดปกปอง หรือดุจมารดาผูเอ็นดู
บุตรฉะนั้นเถิด.
[๒๓๙๖] ดูกอนพญานาคราชผูมีลิ้นชั่ว เอาเถอะ
ทานจงพนจากการถูกฆาในวันนี้ ก็บุตรมี ๓ จําพวก
คือ ศิษย ๑ บุตรบุญธรรม ๑ บุตรตัว ๑ บุตรอื่นหา
มีไม ทานยินดีจะเปนบุตร จําพวกไหนของเรา.
[๒๓๙๗] พญาครุฑจอมทิชชาติ กลาวอยางนี้
แลว ก็โผลงจับที่แผนดิน แลวปลอยพญานาคไป
ดวยกลาววา วันนี้ทา นรอดพน ลวงสรรพภัยแลว จง
เปนผูอันเราคุมครองแลว ทั้งทางบกทางน้ํา.
หมอผูฉลาดเปนที่พึ่งของคนไขไดฉันใด หวงน้ํา
อันเย็น เปนที่พึ่งของคนหิวระหายไดฉันใด สถาน
ที่พักเปนที่พึ่งของคนเดินทางไดฉันใด เราก็จะเปน
ที่พึ่งของทานฉันนั้น.
[๒๓๙๘] แนะทานผูชลาพุชชาติ ทานแยกเขี้ยวจะขบ มองดูดังจะทํากับศัตรูผูอัณฑชชาติ ภัย
ของทานมีมาจากไหนกัน.
[๒๓๙๙] บุคคลพึงรังเกียจในศัตรูทีเดียว แมใน
มิตร ไมควรไววางใจ ภัยเกิดขึ้นไดจากที่ที่ไมมีภัย
มิตรยอมตัดโคนรากไดแทจริง.
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จะพึงไววางใจในบุคคลที่ทําการทะเลาะกันมา
แลวอยางไรไดเลา ผูใดดํารงอยูไดดวยการเตรียมตัว
เปนนิตย ผูนั้นยอมไมยินดีกับศัตรูของตน.
บุคคลพึงทําใหเปนที่ไววางใจของคนอืน่ แตไม
ควรจะวางใจคนอื่นจนเกินไป ตนเองอยาใหคนอื่น
รังเกียจได แตควรรังเกียจเขา วิญูชนพึงพากเพียร
ไปดวยอาการที่ฝายปรปกษจะรูไ มได.
[๒๔๐๐] สัตวทั้งสองผูมีเพศพรรณดังเทวดา
สุขมุ าลชาติเชนเดียวกัน อาจผจญไดดี มีบุญบารมี
ไดทําไว เคลาคลึงกันไปราวกะวามาเทียมรถ พากัน
เขาไปหากรัมปยอเจลก.
[๒๔๐๑] ลําดับนั้น ปณฑรกนาคราช เขาไปหา
ชีเปลือยแตลําพังตนเทานั้น แลวไดกลาววา วันนี้
เรารอดพนความตาย ลวงภัยทั้งปวงแลว คงไมเปน
ที่รักทีพ่ อใจทานเสียเลยเปนแน.
[๒๔๐๒] พญาครุฑเปนที่รักของเรา ยิ่งกวา
ปณฑรกนาคราช อยางแทจริง โดยไมตองสงสัย
เรามีความรักใครในพญาครุฑ ทั้งที่รู ไดกระทํา
กรรมอันลามก ไมใชทําเพราะความลุมหลงเลย.
[๒๔๐๓] ความถือวา สิ่งนี้เปนที่รักของเรา
หรือสิง่ นี้ไมเปนที่รักของเรา ดังนี้ 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 บุคคลไมพึงประทุษรายตอมิตร เพราะผูประทุษรายมิตร เปนคน
เลวทรามที่สุด จะหาคนอื่นที่เลวกวาเปนไมมี ชีเปลือย
ถูกอสรพิษกําจัดแลวในแผนดิน ทั้งไดปฏิญญาวา
เรามีสงั วร ก็ไดถูกทําลายลง ดวยคําของพญานาคราช.
จบปณฑรกชาดกที่ ๘
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อรรถกถาปณฑรกชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
การที่พระเทวทัตทํามุสาวาทแลวถูกแผนดินสูบ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคํา
เริ่มตนวา วิกิณฺณวาจ ดังนี้.
ความยอวา เมื่อพวกภิกษุพากันกลาวโทษพระเทวทัต ในคราวนั้น
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใชแตในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แม
ในชาติกอน พระเทวทัตก็กระทํามุสาวาท ถูกแผนดินสูบแลวเหมือนกันดังนี้
แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัส ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติในพระนครพา
ราณสี พอคา ๕๐๐ คน แลนสําเภาไปยังมหาสมุทร ในวันคํารบเจ็ด สําเภาอัน
อยูในที่ซึ่งแลไมเห็นฝง ไดแตกลงในหลังมหาสมุทร ผูคนไดเปนเหยื่อแหงปลา
และเตาหมด มีเหลือเพียงคนเดียว ก็บุรุษที่เหลือคนเดียวนั้น ดวยกําลังลมพัด
ลอยไปถึงทาชื่อกทัมพิยะ เขาขึ้นจากทะเลไดแลว เปลือยกายลอนจอน เที่ยว
ขอทานตามทานั้น. มนุษยทั้งหลายเห็นเขาเขา ก็พากันสรรเสริญวา ทานผูนี้
เปนสมณะ มักนอยสันโดษ แลวทําสักการะบูชา. เขาคิดวา เราไดชองทาง
หาเลี้ยงชีพแลว แมเมื่อชนเหลานั้นใหเครื่องนุงหม ก็มิไดปรารถนา ชนเหลานั้นเขาใจวา สมณะผูมักนอยยิ่งกวาทานผูนี้ไมมี ดังนี้แลวพากันเลื่อมใส
ยิ่งขึ้น ชวยกันสรางอาศรมบทใหชีเปลือยนั้นพํานักอยูที่นั้น. เขามีชื่อปรากฏวา
กทัมพิยอเจลก เมื่อเขาอยู ณ ที่นั้น ลาภสักการะเกิดขึ้นมากมาย.
พญานาคราชตนหนึ่ง กับพญาครุฑตนหนึ่ง พากันมายังที่บํารุงของ
ชีเปลือยนั้น ในพญาสัตวทั้งสองนั้น พญานาคชื่อวา ปณฑรกนาคราช. อยูม า
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วันหนึ่ง พญาครุฑไปยังสํานักชีเปลือยนั้น ไหวแลวจับอยู ณ ที่สวนขางหนึ่ง
กลาวอยางนี้วา ทานขอรับ ญาติของกระผม เมื่อจับพวกนาคยอมพินาศไป
เสียมากมาย เพราะพวกกระผมไมรูวิธีที่จะจับนาค ไดยินวา เหตุที่ซอนเรน
ของพวกนาคเหลานั้นมีอยู ทานจะสามารถหรือหนอ เพื่อประเลาประโลม
ถามเหตุนั้นกะพวกนาค. ชีเปลือยรับคําแลว ครั้นพญาครุฑไหวแลวลากลับไป
ในเวลาที่พญานาคมาหา จึงถามพญานาคผูไหวแลวนั่งพักอยูวา พญานาคเอย
เขาวา เมื่อพวกครุฑจับพวกทาน ตองพินาศไปมากมาย ทําไมเมื่อมันจะจับ
พวกทาน จึงไมสามารถจะจับได ? พญานาคตอบวา ทานขอรับ ขอนี้เปน
เหตุซอนเรนลึกลับของพวกกระผม เมื่อกระผมบอกเหตุนี้แลว ยอมไดชอื่ วา
นําความตายมาใหแกหมูญาติ. ชีเปลือยจึงพูดวา อาวุโส ก็ทานเขาใจวา คน
อยางเรานี้ จักบอกแกคนอื่นอยางนี้หรือ เราจักไมบอกแกคนอื่นเลย ก็เราถาม
เนื่องดวยตนอยากจะรู ทานเชื่อเราแลวตองปลอดภัย จงบอกเถิด. พญานาค
ตอบวา ทานขอรับ กระผมบอกไมได ไหวแลวก็ลาหลีกไป. แมในวันรุงขึ้น
ชีเปลือยก็ถามอีก. แมถึงอยางนั้น พญานาคก็ไมยอมบอกดุจเดิม ครั้นตอมา
ในวันที่ ๓ ชีเปลือยจึงถามพญานาคผูมานั่งอยูวา วันนี้เปนวันที่ ๓ เมื่อเราถาม
ทําไมทานจึงไมบอก ? พญานาคตอบวา ทานขอรับ เพราะกระผมกลัววา
ทานจักบอกแกคนอื่น. ชีเปลือยย้ําวา เราจักไมบอกใคร ทานปลอดภัยแน
จงบอกเถิด. พญานาคจึงกลาววา ทานขอรับ ถาเชนนั้น ทานโปรดอยาบอก
คนอื่นเลย รับปฏิญญาแลว จึงบอกวา ทานขอรับ พวกกระผมกลืนกิน
กอนหินใหญเขาไว ทําตัวใหหนักนอนอยู ในเวลาพวกครุฑมา ก็ยื่นหนาออก
แยกเขี้ยวคอยจะขบครุฑ พวกครุฑมาถึงก็จับศีรษะของพวกกระผมไว เมื่อมัน
พยายามจะฉุดพวกกระผม ซึ่งเปนเหมือนภาระหนักอึ้งนอนอยูขึ้น น้ําก็ทวม
ทับมัน พวกมันก็ตายภายในน้ํานั้นเอง ดวยเหตุนี้ พวกครุฑจึงพินาศไปเปน
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จํานวนมาก เมื่อพวกมันจะจับพวกกระผม ทําไมจะตองจับที่ศีรษะ พวกครุฑ
โง ๆ จะตองจับที่ขนดหาง ทําใหพวกกระผมมีศีรษะหอยลงเบื้องต่ํา ใหสํารอก
อาหารที่กลืนไวออกทางปาก ทําตัวใหเบาแลวอาจจะจับไปได พญานาค
บอกเหตุเรนลับของตนแกชีเปลือยผูทุศีล ดวยประการฉะนี้.
ครั้นเมื่อพญานาค ลากลับไปแลว ตอมาพญาครุฑมาไหวกทัมพิยอเจลกแลวถามวา ทานขอรับ ทานถามเหตุซอนเรนของพญานาคแลวหรือ ?
ชีเปลือยตอบวา เอออาวุโส แลวบอกความตามที่พญานาคบอกแกตนนั้น
ทุกประการ. พญาครุฑไดฟงเชนนั้นจึงคิดวา พญานาคทํากรรมที่ไมสมควร
เสียแลว ธรรมดาลูทางที่จะใหมวลญาติฉิบหาย ไมควรบอกแกคนอื่นเลย
ถึงทีเราแลว วันนี้ควรที่เราจะตองทําลมกําลังสุบรรณ จับปณฑรกนาคราชนี้
กอนทีเดียว. พญาครุฑนั้นก็กระทําลมกําลังสุบรรณ จับปณฑรกนาคราชทาง
ขนดหางทําใหมีศีรษะหอยลง ทําใหสํารอกอาหารที่กลืนเขาไป แลวโผขึ้นบินไป
ในอากาศ. ปณฑรกนาคราช เมื่อตองหอยศีรษะลงในอากาศ ก็ปริเทวนาการวา
เรานําทุกขมาใหแกตัวเองแท ๆ กลาวคาถา ความวา
ภัยเกิดจากตนเอง ยอมตามถึงบุคคลผูไรปญญา
พูดพลอย ๆ ไมปดบังความรู ขาดความระมัดระวัง
ขาดความพินิจพิจารณา เหมือนครุฑตามถึงเราผูปณฑรกนาคราช ฉะนัน้ .
นรชนใดยินดีบอกมนตลึกลับที่ตนควรจะรักษา
แกคนชั่ว เพราะความหลง ภัยยอมตามถึงนรชนนั้นผูมี
มนตอนั แพรงพรายแลวโดยพลัน เหมือนครุฑตามถึง
เราผูปณฑรกนาคราช ฉะนั้น.
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มิตรเทียมไมควรจะใหรูเหตุสําคัญอันลึกลับ ถึง
มิตรแทแตเปนคนโง หรือมีปญ
 ญาแตประพฤติสิ่งที่
ไมเปนประโยชน ก็ไมควรจะใหรูความลับเหมือนกัน.
เราไดถึงความคุนเคยกับชีเปลือย ดวยเขาใจวา
สมณะนี้โลกเขานับถือ มีตนอบรมดีแลว ไดบอก
เปดเผยความลับแกมัน จึงไดลวงเลยประโยชนรองไห
อยูดุจคนกําพรา ฉะนั้น.
ดูกอนพญาครุฑที่ประเสริฐ เมื่อกอนเรามีวาจา
ปกปด ไมบอกความลับแกมัน แตก็ไมอาจระมัดระวัง
ได แทจริง ภัยไดมาถึงเราจากทางชีเปลือยนั้น เราจึง
ไดลวงเลยประโยชนรองไหอยูดุจคนกําพรา ฉะนั้น.
นรชนใดสําคัญวา ผูนี้มใี จดี บอกความลับกะ
คนสกุลทราม นรชนนั้นเปนคนโงเขลา ทรุดโทรมลง
โดยไมตองสงสัย เพราะโทสาคติ ภยาคติ หรือเพราะ
ฉันทาคติ.
ผูใดปากบอนนับเขาในพวกอสัตบุรุษ ชอบกลาว
ถอยคําในที่ประชุมชน นักปราชญทั้งหลายเรียกผูนั้น
วา ผูม ปี ากชั่วราย คลายอสรพิษ ควรระมัดระวังคน
เชนนั้นเสียใหหางไกล.
เราไดละทิ้ง ขาว น้ํา ผาแควนกาสี และจุรณจันทน สตรีที่เจริญใจดอกไมและเครื่องชโลมทาซึ่ง
เปนสวนกามารมณทั้งปวงไปหมดแลว ดูกอนพญาครุฑ
เราขอถึงทานเปนสรณะดวยชีวิต.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิกิณณ
ฺ วาจ ไดแก ผูมีวาจาแผไปแลว.
บทวา อนิคุยฺหมนฺต ไดแก ผูมีความรูไมปกปด. บทวา อสฺต ไดแก
ผูไมสามารถเพื่อจะรักษากายทวารเปนตนได. บทวา อปริจกฺขิตาร ความวา
ผูไมสามารถที่จะตรวจตราใครครวญดูวา ผูนี้จักสามารถ หรือจักไมสามารถ
ที่จะรักษามนตที่เราบอกแลว. บทวา ภย ตมนฺเวติ ความวา ผูประกอบดวย
องค ๔ เหลานี้. บทวา อโพธ ความวา ภัยอันตนเองนั่นแหละกระทํา
ยอมตามถึงบุคคลผูไรปญญา เหมือนพญาครุฑตามถึงเรา ผูชื่อปณฑรกนาคราช
ฉะนั้น. บทวา สสติ หาสมาโน ความวา ผูใดยินดีบอกมนตลึกลับที่ตน
ควรจะรักษา แกคนชั่วผูไ มสามารถจะรักษาได. บทวา นานุมิตฺโต ความวา
พญาปณฑรกนาคราช ปริเทวนาการวา ผูใดเปนมิตรเพียงแตคอยคลอยตาม
มิใชเปนมิตรดวยหทัย ผูน ั้นไมควรบอกเนื้อความอันเรนลับ.
บทวา อสมฺพุทฺธ ความวา เปนคนโง คือไมรู อธิบายวา ไมมี
ปญญา. บทวา สมฺพุทฺธ ความวา เปนคนฉลาด คือรู อธิบายวา มีปญญา.
มีคําอธิบายดังนี้ แมผูใดเปนมิตรมีใจดี แมไมมีปญญาก็ตาม และผูใดแมจะ
มีปญญา แตมีความประพฤติสิ่งไมเปนประโยชน คือมีความประพฤติที่โนม
เอียงไปในอนัตถะ แมผูนั้นยอมไมควรจะใหรูความลับ. บทวา สมโณ อย
ความวา พญานาคนั้นปริเทวนาการอยูวา เราสําคัญวา ผูนี้เปนสมณะดวย
โลกเขายกยองนับถือดวย มีตนอันอบรมแลวดวย จึงถึงความคุนเคยในมัน.
บทวา อกฺขึ แปลวา บอกแลว. บทวา อตีตมตฺโถ ความวา บัดนี้เรา
ขาดประโยชนแลว คือ เปนผูลวงเลยประโยชนแลว ตองรองไหดุจคนกําพรา.
บทวา ตสฺส ความวา แกอเจลกนั้น.
พญานาคราชเรียกพญาครุฑวา พรหม พญาครุฑที่ประเสริฐ.
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บทวา สยเมตุ ความวา เราไมสามารถจะรักษาวาจาอันเรนลับ คือ
เหตุอันลึกลับนี้ได. บทวา ตปฺปกฺขโต หิ ความวา พญานาคปริเทวนาการ
วา บัดนี้ภัยมาถึงเราแลว จากทางฝายคือจากสํานักของชีเปลือยนั้น เราขาด
ประโยชนแลว ตองรองไหดุจคนกําพราอยูอยางนี้. บทวา สุหท ความวา
คนใดสําคัญวา ผูนี้มีใจประสงคดีตอเรา. บทวา ทุกฺกุลีเน ไดแกผูเกิดในสกุลชั่ว
คือสกุลต่ํา. บทวา โทสา ความวา ผูใดบอกความลับ เห็นปานนี้ ดวยเหตุ
มีโทสาคติเปนตนเหลานี้ ผูนั้นเปนคนโง ตกต่าํ หมุนไปถึงความเลวทราม
ชื่อวาเสื่อมแลวแนนอน โดยไมตองสงสัย. บทวา ติโรกฺขวาโจ ผูใดชื่อวา
มีวาจาไมปกปด เพราะทําถอยคําที่ตนประสงคจะพูดไวในภายนอก. บทวา
อสต ปวิฏโ ความวา นับเขาในจํานวนอสัตบุรุษ คือนับเนื่องในพวก
อสัตบุรุษ.
บทวา สงฺคตีสุ มุทิเร ความวา ผูใดมีลักษณะอยางนี้ คือ ไดยิน
ความลับของคนอื่นแลว แพรงพรายในทามกลางประชุมชนวา สิ่งโนนคนโนนทํา
คํานี้คนโนนพูด ดังนี้ นักปราชญเรียกคนเชนนั้นวา มีปากชั่ว มีปากเหม็น
คลายอสรพิษ ควรระมัดระวังคนเชนนั้นแตไกล ๆ คือควรงด ควรเวน
คนนั้นเสียแตไกล ๆ ทีเดียว. บทวา มาลุจฺฉาทนฺจ ความวา เราทอดทิ้ง
ทิพยมาลา จตุคันธชาติและเครื่องชโลมทา. บทวา โอหาย ความวา
วันนี้เราละ คือ ทอดทิ้งกามารมณทั้งหมด มีขาวทิพยเปนตนเหลานี้ไปแลว.
บทวา สุปณฺณ ปาณูปคตาว ตยมฺหา ความวา ทานพญาครุฑที่เจริญ
เราเขาถึงทานดวยชีวิต. โปรดเปนที่พึ่งแกพวกเราเถิด.
ปณฑรกนาคราช มีศีรษะหอยลงในอากาศ ปริเทวนาการดวยคาถา
ทั้ง ๘ อยูอยางนี้. พญาครุฑไดยินเสียงปริเทวนาการ ของพญานาคราชนั้น
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จึงติเตียนพญานาคราชนั้นวา ทานนาคราช ทานบอกความลับของตนแก
ชีเปลือยแลว ทําไมบัดนี้จึงปริเทวนาการอยูเลา แลวกลาวคาถา ความวา
ดูกอนปณฑรกนาคราช บรรดาสัตวทั้ง ๓ จําพวก
คือ สมณะ ครุฑ และนาค ใครหนอควรจะไดรับ
คําติเตียนในโลกนี้ ที่จริง ตัวทานนั่นแหละควรจะไดรับ
ทานถูกครุฑจับเพราะเหตุไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกนีธ ความวา ในพวกเราทั้ง ๓
มีอยู ณ ที่นี้ ใครเลา. บทวา อิธ ในบทวา อสฺมีธ นี้ เปนเพียงนิบาต
ความก็วาในโลกนี.้ บทวา ปาณภู ไดแก สัตวมีชวี ิต. บทวา อถวา ตเวว
ความวา หรือทานผูเดียว.
ในคาถานี้มีอธิบายดังนี้ ในพวกเราทั้ง ๓ อยาติเตียนชีเปลือยกอน
เพื่อชีเปลือยนั้นถามความลับดวยอุบาย ทานอยาติเตียนแมสุบรรณ เพราะ
เราก็เปนขาศึกของทานโดยตรง.
บทวา ปณฺฑรก คหิโต ความวา สหายปณฑรกนาคราชเอย
ทานลองคิดดูเถิดวา เราถูกครุฑจับเพราะอะไร แลวก็ติเตียนตนแตเพียงผูเดียว
เพราะเมื่อทานบอกความลับ นับวาตนเอง ทําความฉิบหายแกตนเอง.
ปณฑรกนาคราช ไดฟงดังนั้น 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
ยอมบรรลุคุณวิเศษที่ยังไมได เพราะสัจจธรรม ปญญา
และทมะ.
มารดาบิดา เปนยอดเยี่ยมแหงเผาพันธุ คนที่
สามชื่อวามีความอนุเคราะหแกบตุ รนั้น ไมมีเลย เมื่อ
รังเกียจวามนตจะแตก ก็ไมควรบอกความลับสําคัญ
แมแกมารดาบิดานั้น.
เมือ่ บุคคลรังเกียจวามนตจะแตก ก็ไมควรแพรง
พรายความลับที่สําคัญ แมแกบดิ ามารดา พี่สาว นอง
สาว พีช่ าย นองชาย หรือแกสหาย แกญาติฝายเดียว
กับตน.
ถาภรรยาสาวพูดไพเราะ ถึงพรอมดวยบุตรธิดา
รูปและยศ หอมลอมดวยหมูญาติ จะพึงกลาวออน
วอนสามี ใหบอกความลับ เมื่อรังเกียจวามนตจะแตก
ไมควรแพรงพรายความลับสําคัญ แมแกภรรยานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมโร ความวา ขึ้นชื่อวาสัตวที่จะไม
ตาย ไมมีเลย. น อักษรในบทวา ปฺาวิธา นตฺถิ ทําการเชื่อมบท
อธิบายวา ชนิดของปญญามีอยู. ทานกลาวอธิบายไวดังนี้ ดูกอนนาคราช
แมสัตวผูจะไมตาย ไมมีในโลกเลย ชนิดแหงปญญามีอยูแท ชนิดแหงปญญา
กลาวคือ สวนแหงปญญา ของผูอื่นนั้น ไมควรนินทา เพราะเหตุชีวิตของตน.
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อีกอยางหนึ่ง บทวา ปฺาวิธา ความวา ธรรมชาติอื่นที่ ชื่อวา
ไมควรนินทา เชนกับปญญาไมมี เหตุไรทานจึงนินทาชนิดแหงปญญานั้น.
ปาฐะวา เยส ปน ปฺาวิธป น นินฺทิตพฺพ ดังนี้ก็มี ความก็วา
อนึ่ง แมชนิดแหงปญญาของคนเหลาใด ไมควรนินทาชนิดแหงปญญา ของ
คนเหลานั้นโดยตรงทีเดียว.
ในบททั้งหลาย มีอาทิวา สจฺเจน นี้ มีอธิบายวา คนในโลกนี้ยอม
ประมวลมา คือนํามา ซึ่งคุณวิเศษ กลาวคือสมาบัติ ๘ มรรคผลและนิพพาน
ที่ตนยังไมได คือไดดวยยาก ไดแกยงั คุณวิเศษนั้นใหสําเร็จ ดวยวจีสัจจะ ๑
สุจริตธรรม ๑ ธิติกลาวคือปญญา ๑ อินทริยทมะ การทรมานอินทรีย ๑
เพราะฉะนั้น ทานไมควรติเตียนชีเปลือย จงติเตียนตัวเองผูเดียวเถิด เพราะ
ชีเปลือยเปนคนมีปญญา เปนคนฉลาดในอุบาย จึงหลอกถามความลับ คือ
มนตอันลึกลับ ทานได.
บทวา ปรมา ความวา มารดาบิดาทั้งสองนี้ ชื่อวา เปนพงศพันธุ
อันสูงสุดของเผาพันธุ. บทวา นาสฺส ตติโย ความวา คนที่สามอื่นจาก
มารดาบิดา จะชื่อวาเอื้อเอ็นดู ยอมไมมีสําหรับบุคคลนั้น อธิบายวา คน
ฉลาดเมื่อรังเกียจวา มนตจะแตก ไมควรบอกความลับอันสําคัญ แมแกมารดา
บิดาทั้งสอง ตัวทานเองกลับบอกความลับที่ตนมิไดบอกแกมารดาบิดา แกชี
เปลือย. บทวา สหายา วา ไดแก มิตรผูมีใจดี. บทวา สปกฺขา ไดแก
ญาติขางฝายมารดาบิดา ลุง อา นาหญิงเปนตน. ดวยบทวา เตสป
นี้ พญาครุฑ แสดงความวา คนฉลาดไมควรบอกความลับ แกญาติและมิตร
แมเหลานี้ ทานสิกลับบอกแกชีเปลือย ทานจงโกรธตนของตนเองเถิด. บทวา
ภริยา เจ ความวา ภรรยาสาวเจรจานารัก ถึงพรอมดวยบุตรธิดา ถึงพรอม
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ดวยรูปสมบัติ และยศศักดิ์ เห็นปานนี้ หากพูดวา ทานจงบอกความลับของ
ทานแกเรา ดังนี้ คนฉลาดก็ไมควรบอกแมแกภรรยานั้น.
พญาครุฑ กลาวคําเปนคาถาตอไปอีก ความวา
บุคคลไมควรเปดเผยความลับเลย ควรรักษา
ความลับนั้นไว เหมือนรักษาขุมทรัพย ความลับอัน
บุคคลอื่นรูเขาทําใหแพรงพราย ไมดีเลย.
คนฉลาดไมควรขยายความลับแกสตรี ศัตรู คน
มุงอามิส และแกคนผูหมายลวงดวงใจ.
คนใดใหผูไมมคี วามคิดลวงรูความลับ ถึงแมเขา
จะเปนคนใชของตน ก็จําตองอดกลั้นไว เพราะกลัว
ความคิดจะแตก.
คนมีประมาณเทาใด รูความลับที่ปรึกษากันของ
บุรษุ คนประมาณเทานั้น ยอมขูใ หบรุ ษุ นั้นหวาด
กลัวได เพราะเหตุนั้น จึงไมควรขยายความลับ.
ในกลางวันก็ดี กลางคืนก็ดี ควรพูดเปดเผย
ความลับในที่สงัด
ไมควรเปลงวาจาใหเกินเวลา
เพราะคนที่คอยแอบฟง ก็จะไดยินขอความที่ปรึกษา
กัน เพราะเหตุนั้น ขอความที่ปรึกษากัน ก็จะถึง
ความแพรงพรายทันที.
คาถาทั้ง ๕ คาถา จักมีแจงในบัณฑิตปญหา ๕ ขอ
ในอุมมังคชาดก.
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พญาครุฑไดกลาวคาถา ๒ คาถา ถัดนั้นไป ความวา
ผูม ีความคิดอันลี้ลับในโลกนี้ ยอมปรากฏแกเรา
เปรียบเหมือนนครอันลวนแลว ดวยเหล็กใหญโต
ไมมีประตู เจริญดวยเรือนโรง ลวนแตเหล็กประกอบ
ดวยคูอันขุดไวโดยรอบ ฉะนั้น.
ดูกอนปณฑรกนาคราช ผูมีลิ้นชั่ว คนจําพวกใด
มีความคิดลี้ลับ ตองไมพูดแพรงพราย มั่นคงใน
ประโยชนของตน อมิตรทั้งหลายยอมเวนไกลจากคน
จําพวกนั้น ดุจคนผูรักชีวิต เวนไกลจากหมูอสรพิษ
ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภณฺฑสาล ความวา ถึงพรอมดวย
เรือนโรง มีรานตลาดเปนตน. บทวา สมนฺตขาตาปริขาอุเปต ความวา
ประกอบดวยคูอันขุดรายไวโดยรอบ. บทวา เอวมฺป เม ความวา บุรุษ
เหลานั้น คือทุกจําพวกทีเดียว ผูมีความลับในที่นี้ ยอมปรากฏแกเราแมฉัน
นั้น. ทานอธิบายความไววา เครื่องอุปโภคของประชาชน ยอมอยูภายในนคร
เหล็ก อันไมมีประตูเขาออกเทานั้น คนที่อยูภายใน ก็ไมออกไปขางนอก คน
ที่อยูขางนอก ก็ไมเขาไปขางใน ขาดการสัญจรไปมาติดตอกันฉันใด บุรุษ
ทั้งหลายผูมีความคิดลี้ลับ ตองเปนฉันนั้น คือใหความลับของตนจางหายไป
ภายในใจของตนผูเดียว ไมตองบอกแกคนอื่น.
บทวา ทฬฺหา สทตฺเถสุ ความวา เปนผูมั่งคั่งในประโยชนของ
ตน. พญาครุฑเรียก ปณฑรกนาคราชวา ทุชิวหฺ า ผูมีลิ้นชัว่ . บทวา
พฺยวชนฺติ แปลวา ยอมหลีกหางไกล. บทวา วา ในบาทคาถาวา อาสีวิสา
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วาริว สตฺตสงฺฆา นี้ เปนเพียงนิบาต อธิบายวา ดุจชุมชนผูมุงจะมีชีวิต
อยู เวนไกลจากหมูสัตวราย เหลาอสรพิษฉะนั้น. ทานกลาวคําอธิบายไววา
ศัตรูยอมหลีกหางไกลจากคน ผูมีความคิดลี้ลับเหลานั้น ดุจเหลามนุษย ผูมุง
จะมีชีวิตอยู ยอมเวนไกลจากหมูสัตวราย เหลาอสรพิษฉะนั้น คือไมไดโอกาส
ที่จะเขาใกล.
เมื่อพญาครุฑกลาวธรรมอยางนี้แลว ปณฑรกนาคราชจึงกลาวคาถา
ความวา
อเจลกชีเปลือย ละเรือนออกบวช มีศีรษะโลน
เที่ยวไปเพราะเหตุแหงอาหาร เราไดขยายความลับ
แกมันซิหนอ เราจึงเปนผูปราศจากประโยชนและ
ธรรม.
ดูกอนพญาครุฑ บุคคลผูละสิ่งที่ยึดถือวาเปน
ของเราแลว มาประพฤติเปนนักบวช มีการทําอยางไร
มีศีลอยางไร ประพฤติพรตอยางไร จึงจะชื่อวาเปน
สมณะ สมณะนั้นมีการทําอยางไร จึงจะเขาถึงแดน
สวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฆาสเหตุ ความวา ชีเปลือยนั้นไมมี
สิริ เที่ยวแสวงหาของเคี้ยว ของฉัน เพื่อใหเต็มทอง. บทวา อปคตฺมหา
ความวา เราปราศจาก คือเปนผูเสื่อมจากอรรถและธรรมแลว. ครั้นพญานาคราชรูอุบายวิธีเปนสมณะของชีเปลือยแลว เมื่อจะถามขอปฏิบัติของสมณะ
จึงกลาวคํานี้วา กถกโร ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น 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
บุคคลผูละสิ่งที่ยึดถือวาเปนของเราแลว มา
ประพฤติเปนนักบวช ตองประกอบดวยความละอาย
ความอดกลั้น ความฝกตน ความอดทน ไมโกรธงาย
วาจาสอเสียด จึงจะชื่อวาเปนสมณะ สมณะนั้น
มีการกระทําอยางนี้ จึงจะเขาถึงแดนสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิรยิ า ความวา แนะสหายนาคราช
บุคคลผูประกอบดวยหิริโอตตัปปะ อันเปนสมุฐานทั้งภายในภายนอก ดวย
อธิวาสนขันดี กลาวคือความอดกลั้น และประกอบดวยการฝกฝนทรมาน
อินทรีย มีปกติไมโกรธ ละวาจาสอเสียด และละตัณหากามารมณไดแลว
ประพฤติบรรพชาอยู ยอมชื่อวาเปนสมณะ สมณะผูกระทําอยางนี้แหละ เมื่อ
กระทํากุศล มีหิริเปนตนเหลานี้ ยอมเขาถึงสุคติสถานได.
ปณฑรกนาคราช ไดฟงธรรมกถาของพญาครุฑนี้แลว เมื่อจะ
ออนวอนขอชีวิต จึงกลาวคาถา ความวา
ขาแตพญาครุฑ ขอทานจงปรากฏแกขา พเจา
เหมือนมารดาที่กกกอดลูกออนที่เกิดแตตน แผรางกาย
ทุกสวนสัดปกปอง หรือดุจมารดาผูเอ็นดูบุตรฉะนั้น
เถิด.
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คาถานั้น มีอธิบายดังนี้ มารดาเห็นบุตรออนที่เกิดแตตัว เกิดแลว
ในสรีระของตน แลวใหนอนในออมอกใหดื่มน้ํานม แผเรือนรางทุกสวนเพื่อ
ปกปองบุตรไว คือมารดาไมไปจากบุตร บุตรก็ไมไปจากมารดาฉันใด ทาน
จงปรากฏแกเรา เหมือนฉันนั้นเถิด. บทวา ทิชินทฺ ความวา ขาแตราชา
แหงทิชชาติ แมทานก็จงโปรดเห็นแกเรา โปรดใหชวี ิตแกเรา ดุจมารดา
เอื้อเอ็นดูบุตร ดวยดวงหทัยอันออนโยนฉะนั้นเถิด.
ลําดับนั้น พญาครุฑเมื่อจะใหชีวิตแกพญานาค จึงกลาวคาถานอกนี้
ความวา
ดูกอนพญานาคราชผูมีลิ้นชั่ว เอาเถอะ ทาน
จงพนจากการถูกฆาในวันนี้ ก็บุตรมี ๓ จําพวก คือ
ศิษย ๑ บุตรบุญธรรม ๑ บุตรตัว ๑ บุตรอื่นหามีไม
ทานยินดีจะเปนบุตรจําพวกไหนของเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุจฺจ แปลวา จงพน. อีกอยางหนึ่ง
ปาฐะพระบาลีก็เปนอยางนี้แหละ. บทวา ทุชิวฺหา ความวา พญาครุฑเรียก
พญานาคราชนั้นวา ทุชิวฺหา ผูมีลิ้นชั่ว. อธิบายวา ขึ้นชื่อบุตรที่ ๔ อื่นไมมี.
บทวา อนฺเตวาสี ทินฺนโก อตฺรโช จ ไดแก บุตรผูเลาเรียนศิลปะ
หรือฟงปญหาอยูในสํานัก.
บทวา ทินฺนโก ไดแก บุตรที่คนอื่นยกใหวา เด็กนี้จงเปนลูก
ของทาน. บทวา รชสฺสุ แปลวา จงยินดี ดวยบทวา อฺตโร นี้
พญาครุฑแสดงความวา ในบุตร ๓ จําพวกนั้น ทานจงเถิดเปนอันเตวาสี
บุตรอยางหนึ่งของเรา. ก็แหละครั้นพญาครุฑกลาวอยางนี้แลว ก็ลงจากอากาศ
วางพญานาคราชลงที่แผนดิน.
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พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ไดตรัสพระคาถา
๒ คาถา ความวา
พญาครุฑจอมทิชชาติ กลาวอยางนี้แลว ก็โผ
ลงจับที่แผนดิน แลวปลอยพญานาคไปดวยกลาววา
วันนี้ ทานรอดพนลวงสรรพภัยแลว จงเปนผูอันเรา
คุมครองแลว ทั้งทางบกทั้งน้ํา.
หมอผูฉลาดเปนที่พึ่งของคนไขไดฉันใด หวงน้ํา
อันเย็น เปนที่พึ่งของคนหิวระหายไดฉันใด สถาน
ที่พักเปนที่พึ่งของคนเดินทางไดฉันใด เราก็จะเปน
ที่พึ่งของทาน ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิจเฺ จว วากฺย ความวา พญาครุฑ
ครั้นกลาวคําอยางนี้ ดวยประการฉะนี้แลว ก็ปลดปลอยนาคราชนั้น. บทวา
ภุมฺย ความวา พญาครุฑนั้น ก็ประดิษฐานบนพื้นภูมิภาค แมดวยตนเอง
ปลอบโยนพญานาคราชผูมีลิ้นชั่ว พลางกลาววา วันนี้ทานรอดพนแลว นับ
แตวันนี้ไป ทานลวงพนภัยทั้งปวง จงเปนผูที่เราคุมครองรักษา ทั้งทางบก
ทางน้ําเถิด. บทวา อาตงฺกิน แปลวา ของคนไข. บทวา เอวมฺป เต
ความวา เราจะเปนที่พึ่งของทาน (ดุจหมอผูฉลาด เปนที่พึ่งของคนไขเปนตน)
ฉะนั้น.
พญาครุฑปลอยนาคราชไปวา ทานจงไปเถิด. นาคราชนั้นก็เขาไปสู
นาคพิภพ. ฝายพญาครุฑกลับไปสูบรรณพิภพ แลวคิดวา ปณฑรกนาคราช
เราไดทําการสบถ ใหเชื่อปลอยไปแลว จะมีดวงใจตอเราเชนไรหนอ เราจัก
ทดลองดู แลวไปยังนาคพิภพ ไดทําลมแหงครุฑ. พญานาคราชเห็นเชนนั้น
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สําคัญวา พญาครุฑจักมาจับเรา จึงเนรมิตอัตภาพยาวประมาณพันวา กลืน
กอนหินและทรายเขาไวในตัวหนัก นอนแผพังพานไวยอดขนดจดหางลง
เบื้องต่ํา ทําอาการประหนึ่งวา มุงจะขบพญาครุฑ. พญาครุฑเห็นอาการเชน
นั้น จึงกลาวคาถานอกนี้ ความวา
แนะทานผูชลามพุชชาติ ทานแยกเขีย้ วจะขบ
มองดูดังจะทํากับศัตรูผูอัณฑชชาติ ภัยของทานมีมา
จากไหนกัน.
พญานาคราชไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา
บุคคลพึงรังเกียจในศัตรูทีเดียว แมในมิตรก็ไม
ควรไววางใจ ภัยเกิดขึ้นไดจากที่ที่ไมมีภัย มิตรยอม
ตัดโคนรากไดแทจริง.
จะพึงไววางใจในบุคคล ที่ทาํ การทะเลาะกันมา
แลวอยางไรไดเลา ผูใดดํารงอยูไดดวยการเตรียมตัว
เปนนิตย ผูนั้นยอมไมยินดีกับศัตรูของตน.
บุคคลพึงทําใหเปนที่ไววางใจของคนอืน่ แตไม
ควรจะวางใจคนอื่นจนเกินไป ตนเองอยาใหคนอื่น
รังเกียจได แตควรรังเกียจเขา วิญูชนพึงพากเพียร
ไปดวยอาการที่ฝายปรปกษจะรูไ มได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภยา ความวา ภัยบังเกิดขึ้นจากมิตร
อันนาจะเปนที่ตั้งแหงความปลอดภัย ยอมตัดกนโคนราก กลาวคือชีวติ ได
แทจริง. บทวา ตฺยมฺหิ เทากับ ตสฺมึ ไดแก ในบุคคลนั้น. บทวา เยนาสิ
ไดแก บุคคลที่เคยกระทําการทะเลาะกันมาแลว. บทวา นิจฺจยตฺเตน แปลวา
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ดวยการเตรียมตัวเปนนิตย. บทวา โส ทิสพฺภิ น รชฺชติ ความวา ผูใด
ตั้งมั่น ดวยการระมัดระวังเปนนิตย ผูนั้นยอมไมยินดี ดวยอํานาจความคุนเคย
กับศัตรูของตน แตนัน กิจที่ควรทําตามประสงคของศัตรูเหลานั้น ก็มีไมได.
บทวา วิสฺสาสเย ความวา บุคคลควรใหผูอื่นวางใจไดในตน แตตนเอง
ไมควรวางใจเขา ตนอันผูอื่นเขาไมระแวงแลว ตนตองระแวงเขา. บทวา
ภาว ปโร ความวา บัณฑิตจะพยายามดวยวิธีใด ๆ ก็หาทราบภาวะ (ความ
ประสงค) ของฝายปรปกษไดดวยวิธีนั้น ๆ ไม เพราะฉะนั้น บัณฑิตควรทํา
ความพยายามเรื่อยไป. ทีก่ ลาวมานี้เปนอธิบายของพญานาคราช. ครั้นสองสัตว
(คือพญาครุฑ และพญานาคราช) เจรจากันอยางนี้แลว ก็สมัครสโมสร
รื่นเริง บันเทิงกัน พากันไปยังอาศรมชีเปลือย.
พระบรมศาสดาเมื่อจะประกาศความนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
สัตวทั้งสอง มีเพศพรรณดังเทวดา สุขุมาลชาติ
เชนเดียวกัน อาจผจญไดดี มีบุญบารมีไดทําไว
เคลาคลึงกันไปราวกะวา มาเทียมรถ พากันเขาไปหา
กรัมปยอเจลก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมา ความวา สัตวทั้งสองมี
ทรวดทรงสัณฐาณ ทัดเทียมกัน. บทวา สุชยา ความวา มีวัยเปนสุข คือ
บริสุทธิ์. ปาฐะพระบาลีก็อยางเดียวกันนี้เหมือนกัน. บทวา ปฺุกฺขนฺธา
ความวา ราวกะวากองบุญ เพราะมีกุศลอันกระทําไวแลว. บทวา มิสฺสภี ูตา
ความวา สัตวทั้งสองจับมือกันและกัน เขาถึงความเคลาคลึงกันดวยกาย. บทวา
อสฺสวาหาว นาคา ความวา เปนบุรุษผูประเสริฐ คลายกับอัสดรสองตัว
เทียมที่แอกนํารถไป เขาไปยังอาศรมของชีเปลือยนั้น.
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ครั้นไปถึงแลว พญาครุฑคิดวา พญานาคนี้คงจักไมใหชีวิตแก
ชีเปลือย เราก็จักไมไหวมันผูทุศีล. พญาครุฑจึงยืนอยูขางนอก ปลอยให
พญานาคเขาไปยังสํานักชีเปลือยแตผูเดียว.
พระบรมศาสดาทรงหมายเหตุนั้น จึงตรัสพระคาถานอกนี้ ความวา
ลําดับนั้น ปณฑรกนาคราชเขาไปหาชีเปลือย
แตลําพังตนเทานั้น แลวไดกลาววา วันนีเ้ รารอดพน
ความตาย ลวงภัยทัง้ ปวงแลว คงไมเปนที่รักที่พอใจ
ทานเสียเลยเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปยมฺหา ความวา ปณฑรกนาคราช
กลาวบริภาษวา เฮย ! ชีเปลือยทุศีล ชอบพูดเท็จ เราคงไมเปนที่รักใคร
พึงใจของทานเลยนะ.
ลําดับนั้น ชีเปลือยจึงกลาวคาถานอกนี้ ความวา
พญาครุฑเปนที่รักของเรายิ่งกวาปณฑรกนาคราช
อยางแทจริง โดยไมตองสงสัย เรามีความรักใครใน
พญาครุฑ ทั้งที่รูก็ไดกระทํากรรมอันลามก ไมใชทํา
เพราะความลุมหลงเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺฑรเกน ความวา พญาครุฑนั้น
เปนผูที่เรารักกวาทานปณฑรกนาคราช ขอนี้เปนความจริง. บทวา โส
ความวา เรานั้นเปนผูลําเอียงเพราะรักพญาครุฑนั้น จึงไดกระทําบาปกรรมนั้น
ทั้งที่รู ใชจะทําเพราะโมหาคติก็หามิได.
พญานาคราชไดฟงดังนั้นแลว ไดกลาวคาถาสองคาถา ความวา
ความถือวา สิ่งนี้เปนที่รักของเรา หรือสิ่งนี้
ไมเปนที่รักของเรา ดังนี้ ยอมไมมีแกบรรพชิต ผู
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พิจารณาเห็นโลกนี้และโลกหนา ก็ทานเปนคนไม
สํารวม แตประพฤติลวงโลก ดวยเพศของผูสํารวมดี.
ทานไมเปนอริยะ แตปลอมตัวเปนอริยะ ไมใช
คนสํารวม แตทําคลายคนสํารวม ทานเปนคนชาติ
เลวทราม ไมใชคนประเสริฐ ไดประพฤติบาปทุจริต
เปนอันมาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น เม ความวา แนะทานชีเปลือยทุศีล
นักพูดเท็จผูเจริญ ความจริงสําหรับบรรพชิต ผูเล็งเห็นโลกนี้และโลกหนา
ยอมไมถือวา สิ่งนี้เปนที่รักของเรา สิ่งนี้ไมเปนที่รักของเราเลย แตทานเปน
คนไมสํารวม ประพฤติลวงโลกนี้ ดวยเพศบรรพชิตของผูมีศีลสํารวมดี. บทวา
อริยาวกาโสสิ ความวา มิใชอริยะ ก็ปลอมตัวเปนอริยะ. บทวา อสฺโต
ความวา มิใชเปนผูสํารวมดวยกายเปนตน. บทวา กณฺหาภิชาติโก ความวา
เปนคนมีสภาพเลวทราม. บทวา อนริยรูโป ความวา ขาดหิริความละอาย
ตอบาป. บทวา อจริ ไดแก ไดกระทํา (บาปทุจริตมากมาย).
ครั้นปณฑรกนาคราช ติเตียนชีเปลือยอยางนี้แลว เมื่อจะสาปแชง
จึงกลาวคาถานี้ ความวา
แนะเจาคนเลวทราม เจาประทุษรายตอผูไม
ประทุษราย ทั้งเปนคนสอเสียด ดวยคําสัตยนี้ ขอศีรษะ
ของเจาจงแตกออกเปนเจ็ดเสี่ยง.
คาถานั้น มีอธิบายวา เฮย ! เจาคนเลวทราม ดวยอันกลาวคําสัตย
นี้วา เจาเปนคนมักประทุษรายตอมิตร ผูไมประทุษราย ทั้งเปนคนสอเสียด
ดวย ขอศีรษะของเจา จงแตกออกเปนเจ็ดภาค.
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เมื่อพญานาคราชสาปแชงอยูอยางนี้ ศีรษะของชีเปลือย ก็แตกออก
เปนเจ็ดภาค. พื้นแผนดินตรงที่ชีเปลือยนั่งอยูนั่นเอง ก็ไดแยกออกเปนชอง.
ชีเปลือยนั้นเขาสูแผนดิน บังเกิดในอเวจีมหานรก. พญานาคราชและพญาครุฑ
ทั้งสอง ก็ไดไปยังพิภพของตน ๆ ตามเดิม.
พระบรมศาสดาเมื่อจะประกาศความที่ชีเปลือยนั้นถูกแผนดินสูบ จึง
ตรัสพระคาถาสุดทาย ความวา
เพราะเหตุนั้นแล บุคคลไมพึงประทุษรายตอ
มิตร เพราะผูประทุษรายมิตร เปนคนเลวทรามที่สุด
จะหาคนอื่นที่เลวกวาเปนไมมี ชีเปลือยถูกอสรพิษ
กําจัดแลวในแผนดิน ทั้งที่ไดปฏิญญาวา เรามีสังวร
ก็ไดถูกทําลายลง ดวยคําของพญานาคราช.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่ผลแหง
กรรม คือการประทุษรายมิตร เปนของเผ็ดรอน. บทวา อาสิตฺตสตฺโต
ความวา ชีเปลือยถูกอสรพิษกําจัดแลว. บทวา อินฺทสฺส ความวา ดวยคํา
ของพญานาคราช. บทวา สวโร ความวา อาชีวกผูปรากฏดวยปฏิญญาวา
เราเปนผูตั้งอยูในสังวร ก็ไดถูกทําลายลง.
พระบรมศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใชแตในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในชาติกอ น พระเทวทัต
ก็กระทํามุสาวาทจนถูกแผนดินสูบ แลวทรงประชุมชาดกวา ชีเปลือยไดมา
เปนพระเทวทัต นาคราชไดมาเปนพระสารีบุตร สวนสุบรรณราช
ไดมาเปนเราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาปณฑรกชาดก
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๙. สัมพุลาชาดก
วาดวยความซื่อสัตย ของพระนางสัมพุลาชาดก
[๒๔๐๖] ดูกอนแมนาง ผูม ีชวงขาอันอวบอัด
เธอเปนใครมายืนสั่นอยูผูเดียวที่ลําธาร ดูกอ นแมนาง
ผูมีลําตัวอันนาเลาโลมดวยมือ เราขอถาม เธอจงบอก
ชื่อ และเผาพันธุแกเรา.
ดูกอนแมนาง ผูมีเอวอันกลมกลึง ทานเปนใคร
หรือวาเปนลูกเมียของใคร เปนผูมีรางอันสะคราญ
ทําปาเปนที่อยูอาศัยแหงสีหะ และเสือโครง ใหนา
รื่นรมยสวางไสวอยู ดูกอนนางผูเจริญ เราคืออสูร
ตนหนึง่ ขอไหวทาน ขอความนอบนอมจงมีแกทาน.
[๒๔๐๗] คนทั้งหลายรูจักโอรสของพระเจากาสี
มีนามวา โสตถิเสนกุมาร เราชื่อสัมพุลา เปนชายา
ของโสตถิเสนกุมารนั้น ดูกอนอสูร ทานจงรูอยางนี้
ดูกอนทานผูเจริญ เราชื่อสัมพุลาขอไหวทาน ขอความ
นอบนอมจงมีแกทา น.
ดูกอนทานผูเจริญ พระโอรสของพระเจาวิเทหราช เดือดรอนอยูในปา เรามาพยาบาลพระองคผูถูก
โรคเบียดเบียนอยูตัวตอตัว.
อนึ่ง เราเที่ยวแสวงหา รวงผึ้ง และเนื้อมฤค
เราหาอาหารอยางใดไป พระสวามีของเรา ก็ไดเสวย
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อาหารอยางนั้น วันนี้เมื่อไมไดอาหาร เธอคงจะหิวโหย
เปนแน.
[๒๔๐๘] ดูกอนนางสัมพุลา เธอจักทําอะไรได
กับราชบุตรผูเดือดรอน อมโรคอยูปา เราจะเปน
ภัสดาของเธอเอง.
ดูกอนอสูรผูเจริญ รูปรางของเราผูอาดูรดวย
ความโศก เปนอัตภาพยากไร จะงดงามอะไร ขอทานจงแสวงหาหญิงอื่นที่มีรูปรางงามกวาเราเถิด.
มาเถิดเธอ เชิญขึ้นมายังภูเขานี้ เธอจงเปนใหญ
กวาภรรยา ๔๐๐ คนของเรา จะสําเร็จความประสงค
ทุกอยาง.
ดูกอนนองนางผูมีผิวพรรณเปลงปลั่งดังดวงดาว
เจาจักไดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแนนอน สิ่งของทั้งหมดของพี่
หาไดงาย เชิญเจามาอภิรมยกับเราในวันนี้เถิด.
ดูกอนนองนางสัมพุลา หากเจาไมยอมเปนมเหสี
ของเรา ชะรอยเจาจักตองเปนภักษาหารของเรา ใน
เวลาเชาพรุงนี้ เปนแนนอน.
ครัน้ อสูรผูมีชฎาเจ็ดชั้น หยาบชา เขี้ยวออกนอก
ปาก กินคนเปนอาหาร ไดจับแขนนางสัมพุลา ผูมอง
ไมเห็นที่พึ่งในปา.
นางสัมพุลา ถูกปศาจผูหยาบชา มุงอามิสคุกคาม
แลว ตองตกอยูในอํานาจของศัตรู เศราโศกถึงพระสวามีเทานั้นรําพันวา
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ถึงยักษจะเคี้ยวกินเราเสีย เราก็ไมมีความทุกข
ทุกขอยูแตวา พระหฤทัยของทูลกระหมอมของเราจัก
เคลือบแคลงเปนอยางอื่นไป.
เทพยเจาทั้งหลายคงจะไมมีอยูแนนอน ทาวโลกบาลก็คงไมมีในโลกนี้เปนแน เมื่อยักษผูไมสํารวม
ทําดวยอาการหยาบชา จะหาผูชว ยหามปองกันไมมีเลย.
[๒๔๑๐] หญิงนี้มียศประเสริฐกวาหญิงทั้งหลาย
สงบเสงี่ยมเรียบรอย มีเดชฟุงเฟองดุจไฟ แนะรากษส
ถาเจาจะกินนาง ศีรษะของเจาจะแตกออกเจ็ดเสี่ยง
เจาอยาทําใหนางเดือครอน จงปลอยนางไปเสีย เพราะ
นางเปนหญิงปฏิบัติสามี.
[๒๔๑๐] พระนางสัมพุลานั้น หลุดพนแลวจาก
ยักษกนิ คน กลับมาสูอาศรม ดุจแมนกมีลกู ออนเปน
อันตราย บินมายังรัง หรือดุจแมโคนมมายังที่อยูอัน
วางเปลา จากลูกนอย ฉะนั้น.
พระนางสัมพุลาราชบุตรีผูมียศ เมื่อไมเห็นพระ
สวามี ผูเปนที่พึ่งของตนในปา ก็มีดวงพระเนตรพรา
ดวยความรอน ทรงร่ําไหอยู ณ ที่นั้น.
เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็ออนวอนไหว
สมณพราหมณ และฤๅษีทั้งหลาย ผูสมบูรณดวยจรณะ
วา ดิฉนั ขอถึงทานทั้งหลายเปนที่พึ่ง.
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เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
ราชสีห เสือโครง และหมูม ฤคเหลาอื่น ในปาวา
ดิฉันขอถึงทานทั้งหลายวาเปนที่พึง.
เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
เทพยเจา อันเนาสถิตอยูที่กอหญาลดาชาติ และที่
เนาอยู ณ ภูเขาราวไพร ตลอดถึงดวงดาวในอากาศวา
ดิฉันขอถึงทานทั้งหลาย เปนทีพ่ ึ่ง.
เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
เทพยเจา ผูมีวรรณะเสมอดอกราชพฤกษ ผูยังดวงดาว
ใหรุงเรือง งามในราตรีวา ดิฉันขอถึงทานเปนที่พึ่ง.
เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
เทพยเจา อันเนาสถิตอยู ณ แมน้ําคงคา ชื่อภาคีรถี
อันเปนที่รับรองแมน้ําอื่นวา ดิฉนั ขอถึงทานเปนที่พึ่ง.
เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
เทพยเจาผูเนาสถิตอยู ณ ขุนเขาหิมวันต อันลวนแลว
ไปดวยหินวา ดิฉันขอถึงทานเปนที่พึ่ง.
[๒๔๑๑] ดูกอนพระราชบุตรีผูมียศ เธอมาเสีย
จนค่ําทีเดียวหนอ วันนี้เธอมากับใครเลา ใครหนอ
เปนที่รักของเธอยิ่งกวาเรา.
[๒๔๑๒] หมอมฉันถูกศัตรูมันจับไว ไดกลาว
คํานี้วา ถึงยักษจะกินเราเสีย เราก็ไมมีความทุกข
ทุกขอยูแตวา พระหฤทัยของทูลกระหมอมของเราจะ
เคลือบแคลงเปนอยางอื่นไป.
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[๒๔๑๓] ความสัตยยากที่จะหาได ในหญิงโจร
ผูมีเลหเ หลี่ยมมากมาย ความเปนไปของหญิงทั้งหลาย
รูไดยาก เหมือนความเปนไปแหงปลาในน้ําฉะนั้น.
[๒๔๑๔] ขอความสัตยที่หมอมฉันมิไดเคยรัก
บุรษุ อืน่ ยิ่งกวาทูลกระหมอม เปนความจริง ดวย
อํานาจสัจจวาจานี้ ขอพยาธิของทูลกระหมอมจงระงับ
ดับหาย.
[๒๔๑๕] แนะนางผูเจริญ กุญชรสูงใหญ มี
มากมายถึง ๗๐๐ มีพลโยธาถืออาวุธขี่ประจําคอยพิทักษ
รักษาอยูทั้งกลางวันและกลางคืน และพลโยธาที่ถือธนู
ก็มีถึง ๑,๖๐๐ พิทักษรักษาอยู เธอเห็นศัตรูชนิดไหน.
[๒๔๑๖] ขาแตพระราชบิดา เมื่อกอนพระลูก
เจา ทรงประพฤติแกหมอมฉันอยางไร เดี๋ยวนี้หาเปน
อยางนั้นไม เพราะไดทรงเห็นสนมนารีผูประดับตกแตง มีผิวพรรณดุจเกสรบัว รุน กําดัด เสียงไพเราะ
ดังเสียงหงส.
ขาแตพระราชบิดา สนมนารีเหลานั้น ทรงเครื่อง
ประดับลวนทองคํา มีเรือนรางเฉิดโฉม ประดับดวย
เครื่องอลังการ นานาชนิด เพริศพริ้งดังสาวสวรรค
เปนที่โปรดปรานของพระเจาโสตถิเสน ลวนมีทรวดทรงหาที่ติมิได เปนขัตติยกัญญาพากันปรนปรือพระโอรสราชเจานั้นอยู.
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ขาแตพระราชบิดา ถาหากพระโอรสราชเจา
ทรงยกยองหมอมฉัน ดังที่หมอมฉัน เคยเทีย่ วแสวงหา
ผลาผลในปา มาเลี้ยงดูพระราชสวามีในกาลกอนอีก
และจะไมทรงดูหมิน่ หมอมฉันไซร จะประเสริฐกวา
ราชสมบัติในพระนครพาราณสีนี้.
หญิงใดอยูในเรือน อันมีขา วน้ําไพบูลย ตกแตง
ไวเรียบรอย มีเครื่องอาภรณอันวิจิตรประดับประดา
แมจะเปนผูถึงพรอมดวยคุณสมบัติทุกอยาง แตไมเปน
ที่รักของสามี คอยแตประหัตประหาร ความตายของ
หญิงนั้นประเสริฐกวา การอยูครองเรือน.
ถาแมหญิงใด เปนหญิงเข็ญใจไรเครื่องประดับ
มีเสื่อรําแพนเปนที่นอน แตเปนที่รักของสามี หญิงนั้น
ประเสริฐเสียกวา หญิงผูเพรียบพรอมดวยคุณสมบัติ
ทุกอยาง แตไมเปนที่รักของสามี.
[๒๔๑๗] ภรรยาผูเกื้อกูลตอสามี เปนหญิงหา
ไดแสนยาก สามีผเู กื้อกูลตอภรรยา ก็หาไดแสนยาก
ดูกอนเจาผูจอมชน มเหสีของเจา เปนผูเกื้อกูลเจาดวย
มีศีลดวย เพราะฉะนั้น เจาจงประพฤติธรรม ตอนาง
สัมพุลา.
[๒๔๑๘] ดูกอนนองนางสัมพุลาผูเจริญ ถาเจา
ไดโภคสมบัติอันไพบูลยแลว แตถูกความหึงหวง
ครอบงํา จนจะถึงซึ่งมรณะไซร พี่และนางราชกัญญา
เหลานีท้ ั้งหมดจะทําตามถอยคําของเจา.
จบสัมพุลาชาดกที่ ๙
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อรรถกถาสัมพุลาชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระ
ปรารภพระนางมัลลิการาชเทวี ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
กา เวธมานา ดังนี้.
เรื่อง (ปจจุบัน) ขาพเจาพรรณนาไวแลวอยางพิสดารในกุมมาสปณฑิกชาดก ก็พระนางมัลลิกานั้น ดวยอานุภาพแหงการถวายขนมกุมมาส
แดพระตถาคตเจา ๓ กอน ไดถึงความเปนพระอัครมเหสี ของพระเจาปเสนทิโกศล ในวันนั้นทีเดียว ถึงพรอมดวยกัลยาณธรรม ๕ ประการ มีตื่นกอน
เปนตน ถึงพรอมดวยญาณความรู เปนอุปฏฐายิกาแหงพระพุทธเจา เคารพ
ตอพระสวามี ดังเทพยดา นั้นไดปรากฏไปทั่วพระนคร อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุ
ทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา อาวุโสทั้งหลาย ขาววา พระนางมัลลิกาเทวี
เปนผูสมบูรณดวยวัตร ทรงเคารพตอพระสวามี ดุจเทพยดา พระศาสดา
เสด็จมาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่อง
อะไร เมื่อภิภษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ใชแตในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในชาติกอน พระนางมัลลิกานี้ ก็ทรงเคารพ
พระสวามี ดุจเทพยดาเหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้
ในอดีตกาล โอรสของพระเจาพรหมทัตในพระนครพาราณสี ทรง
พระนามวา โสตถิเสนกุมาร พระราชาทรงสถาปนาพระราชโอรส ผูเจริญวัย
แลวนั้นไวในตําแหนงอุปราช. พระอัครมเหสี ของโสตถิเสนกุมารนั้น พระ
นามวาสัมพุลา มีพระรูปโฉมงดงาม เพรียบพรอมไปดวยสรีระอินทรียเปลง
ปลั่ง ปรากฏเหมือนเปลวประทีปโพลงอยู ในที่สงัดลม ในเวลาตอมา โรคเรื้อน
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เกิดขึ้นในสรีระของโสตถิเสนกุมาร พวกแพทย ไมสามารถจะเยียวยารักษาได
เมื่อโรคเรื้อนแตกออก พระราชกุมาร ก็เปนผูอันประชาชนพึงรังเกียจถึงความ
เดือดรอน ดําริวา ราชสมบัติจะมีประโยชนอะไรแกเรา เราจักไปตายอยาง
อนาถาในปา แลวกราบทูลพระราชบิดาใหทรงทราบ ละทิ้งตําหนักฝายใน
เสด็จออกไปแลว พระนางสัมพุลาอัครมเหสี แมอันพระราชกุมารใหกลับ
ดวยอุบายเปนอันมาก ก็ไมยอมกลับถายเดียว ทูลวา หมอมฉันจักไปปฏิบัติ
ฝาพระบาทผูพระสวามีในปา แลวตามเสด็จไปดวย พระราชกุมารเขาไปยังปา
แลว สรางบรรณศาลาขึ้น อยูอาศัยในประเทศอันสมบูรณ ดวยมูลผลาผล
รมเงา น้ําทําอันหาไดงาย ราชธิดาผูชายา ก็ทรงปฏิบัติบํารุงพระราชกุมาร.
พระนางปรนนิบัติอยางไร ? คือ พระนาง ตื่นแตเชา แลวกวาดอาศรมบท
ตักน้ําใช น้าํ ฉัน เขาไปตั้งไว นอมไมสีพระทนต และน้ําบวนพระโอษฐ
เขาไปถวาย ครั้นบวนพระโอษฐแลว ก็บดยาทาแผลของพระสวามี แลว
ใหเสวยผลาผลมีรสหวานอรอย เมื่อพระสวามี บวนพระโอษฐ ลางพระหัตถ
แลว ทูลวา ขาแตพระสวามี ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอเสด็จที่โปรด
อยามีความประมาท ถวายบังคมแลว ถือกระเชา เสียม และขอสอย เขาปา แสวง
หาผลาผล นําผลไมมาเก็บไวที่ขางหนึ่ง แลวเอาหมอตักน้ํามาสรงสนาน
โสตถิเสนราชกุมาร ผูพระสวามี ดวยเครื่องสนานอันเปนผงและเปนกอนตางๆ
แลวนอมผลาผล อันมีรสอรอยเขาไปถวายอีก ครั้นเสวยเสร็จแลว พระนางก็
นอมน้ําดื่มที่อบไวเขาถวาย พระองคเองก็บริโภคผลาผล แลวจัดแจงไมเรียบเปน
พระบรรจถรณ เตรียมไว เมื่อพระสวามีบรรทมบนไมเรียบนั้นแลว ก็ทรงลาง
พระบาท ทําการนวดฟนคั้นพระสรีรกาย แลวเขาไปนอนขางที่พระบรรทม
พระนางสัมพุลา ปรนนิบัติพระสวามี โดยอุบายนี้แล.
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วันหนึ่ง พระนางกําลังเก็บผลไมอยูในปา เหลือบเห็นลําธารแหงหนึ่ง
จึงยกกระเชาลงจากศีรษะวางไวที่ฝงลําธาร คิดวาเราจักอาบน้ํา แลวลงไปอาบ
ขัดสรีรกายดวยขมิ้น จนพระวรกายสะอาดดีแลว ขึ้นมา ยืนนุงหมผาอันทอดวย
เปลือกไม อยูที่ริมลําธาร ขณะนั้น รัศมีแหงพระสรีรกายของพระนาง เปน
เหตุใหปามีแสงสวางเปนอันเดียวกัน.
ขณะนั้น อสูรตนหนึ่ง เที่ยวแสวงหาอาหารอยู เห็นพระนาง
สัมพุลาเขา ก็มีจิตปฏิพัทธรักใคร จึงกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ดูกอนแมนาง ผูมขี าอันอวบอัด เธอเปนใคร
มายืนสั่นอยูผูเดียวที่ลําธาร ดูกอ นแมนาง ผูมีลําตัว
อันนาเลาโลมดวยมือ เราขอถาม เธอจงบอกชื่อและ
เผาพันธุแกเรา.
ดูกอนแมนาง ผูมีเอวอันกลมกลึง ทานเปนใคร
หรือวาเปนลูกเมียของใคร เปนผูมีรางอันสะคราญ ทํา
ปาเปนที่อยูอาศัยแหงสีหะและเสือโครง ใหนารื่นรมย
สวางไสวอยู ดูกอนนางผูเจริญ เราคืออสูรตนหนึ่ง
ขอไหวทาน ขอความนอบนอมจงมีแกทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กา เวธมานา ความวา เพราะเธอ
อาบน้ําในลําธารหนาว จึงยืนสั่นอยู. บทวา สฺจิตูรุ แปลวา แนะ
นางผูมีชวงขาอันอวบอัด. บทวา ปาณิปเมยฺยมชฺเฌ แปลวา ดูกอนแม
นางผูมีเรือนราง อันนาเลาโลม ดวยมือ. บทวา กา วา ตฺว ความวา
เธอเปนใคร หรือวา เปนลูกเมียของใคร. บทวา อภิวาเทมิ แปลวา เรา
ขอไหวเธอ. บทวา ทานวาห ความวา อสูรนั้นไดกลาววา เราคืออสูรตน
หนึ่ง ขอความนอบนอมนี้จงมีแกเธอ เราขอประคองอัญชลีแกเธอ.
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พระนางสัมพุลา ไดฟงคําของอสูรนั้นแลว ไดกลาวคาถา ๓ คาถา
ความวา
คนทั้งหลาย รูจ ักโอรสของพระเจากาสีมีนามวา
โสตถิเสนกุมาร เราชื่อสัมพุลา เปนชายาของโสตถิเสนกุมารนั้น ดูกอนอสูร ทานจงรูอยางนี้ ดูกอนทาน
ผูเจริญ เราชื่อสัมพุลา ขอไหวทาน ขอความนอบ
นอมจงมีแกทาน.
ดูกอนทานผูเจริญ พระโอรสของพระเจาวิเทหราช เดือดรอนอยูในปา เรามาพยาบาลพระองคผูถูก
โรคเบียดเบียนอยูตัวตอตัว.
อนึ่ง เรามาเที่ยวแสวงหารวงผึ้ง และเนื้อมฤค
เราหาอาหารอยางใดไป พระสวามีของเรา ก็ไดเสวย
อาหารอยางนั้น วันนี้เมื่อไมไดอาหาร เธอคงจะหิว
โหยเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวเทหปุตฺโต ไดแก พระกุมาร ผู
เวเทหราชปโยรส. บทวา โรคสมฺมตฺต ไดแก ผูอันโรคเบียดเบียนแลว. บทวา
อุปฏหิ ความวา เราตองพยาบาล คือ ปรนนิบัติทาวเธอ. ปาฐะวา
อุปฏิตา ดังนี้ก็มี. บทวา วนมฺุฉาย ความวา เราเที่ยวคนเสาะแสวง
หาของปา. บทวา มธุมส ความวา (เราเที่ยวแสวงหา) ผลไมรวงผึ้งที่ไม
มีตัว และเนื้อมฤค อันเปนสวนเหลือเดนจากราชสีห และพยัคฆมฤค
เคี้ยวกิน. บทวา ตภกฺโข ความวา เรานําอาหารสิ่งใดไป พระสวามีของ
เราก็ไดอาหารสิ่งนั้นเสวย. บทวา ตสฺส นูนชฺช ความวา เมื่อพระสวามี
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ของเราไมไดเสวยอาหารในวันนี้ พระสรีระ คงจะเหี่ยวแหงดังดอกปทุมที่
เขาตากแดดไวฉะนั้น. 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 ผูม ีผิวพรรณเปลงปลั่งดังดวง
ดาว เจาจะไดสั่งใดสิ่งหนึ่งแนนอน สิ่งของทั้งหมด
ของเราหาไดงาย เชิญเจามาอภิรมยกับเราในวันนี้เถิด.
ดูกอนนองนางสัมพุลา หากเจาไมยอมเปนมเหสี
ของเรา ชะรอยเจาจักตองเปนภักษาหารของเรา ใน
เวลาเชาวันพรุงเปนแนนอน.
(พระศาสดาตรัสวา) ครั้นอสูรผูมีชฎา ๗ ชั้น หยาบ
ชา เขี้ยวออกนอกปากกินคนเปนอาหาร ไดจับแขน
นางสัมพุลา ผูมองไมเห็นที่พึ่งในปา.
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นางสัมพุลา ถูกปศาจผูหยาบชา มุงอามิสครอบ
งําแลว ตองตกอยูในอํานาจของศัตรู เศราโศกถึงพระ
สวามีเทานั้น รําพันวา
ถึงยักษจะเคี้ยวกินเราเสีย เราก็ไมมีความทุกข
ทุกขอยูแตวา พระหฤทัยของทูลกระหมอม ของเรา
จักเคลือบแคลงเปนอยางอื่นไป.
เทพยเจาทั้งหลาย คงจะไมมีอยูแนนอน ทาว
โลกบาลก็คงไมมีในโลกนิเปนแน เมื่อยักษผูไมสํารวม
ทําดวยอาการหยาบชา จะหาผูชวยหามปองกันไมมี
เลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริจณ
ิ ฺเณน ความวา เจาจักทําอะไร
ได กับราชบุตรผูอมโรคอยูนั้น. บทวา โสกฏฏาย แปลวา ผูอาดูรดวย
ความโศก. ปาฐะวา โสกฏาย ดังนี้ก็มี ความก็วา ตั้งอยูแลวในความ
เศราโศก. บทวา ทุรตฺตาย ความวา เปนอัตภาพถึงแลวซึ่งความยากไร
กําพรา. บทวา เอหิม ความวา อสูรปลอบโยนวา เจาอยาคิดวา ตนมี
รูปรางเลวทรามเลย จงไปยังทิพยวิมานของเราบนยอดเขานี้ จงขึ้นสูภูเขานี้เถิด.
บทวา จตูสตา ความวา แมในวิมานนั้น พีม่ ีภรรยาอื่นถึง ๔๐๐
คน. บทวา สพฺพนฺต ความวา อสูรนั้นกลาววา เจาปรารถนาเครื่องอุปโภค
บริโภค ผาผอนและเครื่องอาภรณเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง สิ่งนั้นทั้งหมด
สําหรับพี่มีมากมายลนเหลือ หาไดงายแท ฉะนั้น เจาอยาคิดเสียใจวาตนเปน
กําพรา มาเถิด มารวมอภิรมยยินดีกบั พี่. บทวา มเหเสยฺย ความวา แนะ
นางสัมพุลาผูเจริญ หากเจาไมยอมเปนมเหสีของเราไซร เจาก็จงเตรียมตัว
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เพื่อเปนอาหารเชาของเรา ดวยเหตุนั้น เราจักนําเจาไปสูวิมานโดยพลการ
เมื่อเจาไมสงเคราะหเราในขอนั้น พรุงนี้เจาจักเปนอาหารของเราแตเชาตรู
ทีเดียว. บทวา ตฺจ ความวา อสูรนั้นประกอบดวยชฎาเจ็ดชั้น ทารุณ
เขี้ยวงอกออกนอกปาก ครั้นกลาวอยางนี้แลว ไดจับแขนนางสัมพุลา ผูม อง
ไมเห็นอะไรเปนที่พึ่งของตนไดในปานั้น. บทวา อธิปนฺนา แปลวา
ครอบงําแลว. บทวา อามิสจกฺขุนา ไดแก เหลาะแหละโดยถูกกิเลสครอบงํา.
บทวา ปติเมว ความวา มิไดคิดถึงตน เศราโศกถึงแตพระสวามีเทานั้น.
บทวา มโน เหสฺสติ ความวา ครั้นพระองคทรงทราบวา เรามัวลาชาอยู
พระทัยของทูลกระหมอมจักทรงเคลือบแคลงไปตาง ๆ. บทวา น สนฺติ เทวา
ความวา นางสัมพุลาถูกอสูรจับที่แขน เมื่อจะทําการยกยองเทวดา จึงกลาว
คํานี้. บทวา โลกปาลา ความวา นางสัมพุลากลาวปริเทวนาการวา บรรดา
เทพยเจาผูมีศีลเห็นปานนี้ ทาวโลกบาลผูอารักขา เห็นจะไมมีในโลกนี้เปน
มั่นคง.
ลําดับนั้น ดวยเดชอํานาจของพระนาง พิภพของทาวสักกะหวั่นไหว
บัณฑุกัมพลศิลาอาสนแสดงอาการรอนรุม. ทาวสักกเทวราชจึงทรงแลดู
ทรงทราบเหตุการณนั้นแลว ทรงถือวชิราวุธเสด็จมาโดยดวน ประทับยืนบน
ศีรษะของอสูรยักษ ตรัสพระคาถานอกนี้ ความวา
หญิงนี้มียศ ประเสริฐกวาหญิงทั้งหลาย สงบเสงี่ยม เรียบรอย มีเดชฟุงเฟองดุจไฟ แนะรากษส
ถาเจาจะกินนางนี้ ศีรษะของเจาจะแตกออกเจ็ดเสี่ยง
เจาอยาทําใหนางเดือดรอน จงปลอยไปเสีย เพราะ
นางเปนหญิงปฏิบัติสามี.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตา ความวา สงบระงับ อีกนัยหนึ่ง
หมายถึงเปนคนฉลาด เพรียบพรอมดวยความรู. บทวา สมา ความวา
ปราศจากความไมสม่ําเสมอทางกายเปนตน. บทวา อเทสิ แปลวา จะเคี้ยวกิน.
บทวา ผเลยฺย ความวา ศีรษะของเจาอันเราตีดวยอินทวชิราวุธนี้ พึงแตก
แนนอน. บทวา มา ตฺว ทหิ ความวา เจาอยาทําใหนางตองเดือดรอน.
อสูรฟงดังนั้น จึงปลอยพระนางสัมพุลา ทาวสักกเทวราชทรงดําริวา
อสูรนี้ พึงกระทําเชนนี้อีกเปนแน จึงจองจําอสูรนั้นไวดวยตรวนทิพย แลว
ปลอยไวในภูเขาลูกที่สาม เพื่อจะมิใหมันมาอีกตอไป แลวทรงโอวาทราชธิดา
ดวยอัปปมาทธรรม แลวเสด็จสูทิพยสถานของพระองค. ฝายพระนางสัมพุลาราชธิดา ครัน้ พระอาทิตยอัสดงคตแลว ไดกลับถึงอาศรมดวยแสงจันทร.
พระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น ไดตรัสพระคาถา ๘ คาถา
ความวา
พระนางสัมพุลานั้น หลุดพนแลวจากยักษกินคน
กลับมาสูอาศรม ดุจแมนกมีลกู ออนเปนอันตราย
บินมายังรัง หรือดุจแมโคนมมายังที่อยู อันวางเปลา
จากลูกนอยฉะนั้น.
พระนางสัมพุลาราชบุตรีผูมียศ เมื่อไมเห็น
พระสวามีผูเปนที่พึ่งของตนในปา ก็มีดวงพระเนตร
พราดวยความรอน ทรงร่ําไหอยู ณ ที่นั้น.
เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
สมณพราหมณและฤๅษีทั้งหลาย ผูสมบูรณดว ยจรณะ
วา ดิฉนั ขอถึงทานทั้งหลายเปนที่พึ่ง.
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เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
ราชสีห เสือโครง และหมูมฤคเหลาอื่นในปาวา ดิฉัน
ขอถึงทานทั้งหลาย วาเปนที่พึ่ง.
เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
เทพยเจา อันเนาสถิตอยูที่กอหญาลดาชาติ และที่เนา
อยู ณ ภูเขาราวไพร ตลอดถึงดวงดาวในอากาศวา
ดิฉันขอถึงทานทั้งหลายเปนที่พึ่ง.
เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
เทพยเจา ผูมีวรรณะเสมอดอกราชพฤกษ ผูยังดวงดาว
ใหรุงเรืองงามในราตรีวา ดิฉันขอถึงทานเปนที่พึ่ง,
เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
เทพยเจา อันเนาสถิตอยู ณ แมน้ําคงคาชื่อภาคีรถี
อันเปนที่รับรองแมน้ําอื่นวา ดิฉันขอถึงทานเปนที่พึ่ง.
เมือ่ ไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหว
เทพยเจา ผูเนาสถิตอยู ณ ขุนเขาหิมวันต อันลวน
แลวไปดวยหินวา ดิฉันขอถึงทานเปนที่พึ่ง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิฑฑ
ฺ  ผลินสกุณีว ความวา แมนก
ที่ชื่อวา สกุณีมีลูกออน เพราะเปนที่ผลิตสกุณโปดกทั้งหลาย คาบเหยื่อดวย
จะงอยปากแลวบินกลับมารัง เพราะอันตรายบางอยาง ฉันใด อนึ่ง แมโคนม
ตัวมีเยื่อใยในลูกนอย พึงกลับมาสูที่อยูอันลูกนอยออกไปแลว คือโรงที่วางเปลา
จากลูกนอย ฉันใด พระนางสัมพุลานั้น ก็มาสูอาศรมอันอางวาง ฉันนั้น.
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แทจริง คราวนั้น เมื่อพระนางสัมพุลาชักชาอยู. โสตถิเสนกุมาร
ทรงระแวงวา ขึ้นชื่อวาหญิงเปนคนเหลาะแหละ จะพึงพาแมปจจามิตรของ
เรามา จึงเสด็จออกจากบรรณศาลา เขาไปนั่งซอนอยูระหวางกอไม. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาวความไวดังตอไปนี้.
บทวา อุตุมตฺตกฺขา ความวา มีดวงพระเนตรพราดวยความรอน
อันเกิดแตกําลังของความเศราโศก คือฤดู. บทวา อปสฺสนฺตี ความวา
พระนางสัมพุลาเมื่อไมเห็นพระสวามีผูเปนที่พึ่งของตน ก็ปริเทวนาการวิ่งไปมา
อยูในปานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมเณ พฺราหฺมเณ ไดแก สมณพราหมณ
ผูระงับบาป ลอยบาปเสียแลว. บทวา สมฺปนฺนจรเณ ความวา และ
กราบไหวพระฤาษี ผูถึงพรอมดวยจรณะ ดวยสามารถแหงสมาบัติ ๘ พรอม
ทั้งศีล. อธิบาย ครั้นพระนางสัมพุลา กลาววิงวอนอยางนี้แลว เมื่อไมพบ
พระราชโอรส จึงปริเทวนาการวา ดิฉันขอถึงทานทั้งหลายเปนที่พึ่ง ถาทาน
เห็นทราบสถานที่ ซึ่งพระสวามีของดิฉันนั่งอยู โปรดบอกดวยเถิด. แมใน
คาถาที่เหลือทั้งหลาย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา ติณาลตานิ โอสโธฺย ความวา พระนางก็ไหววอนเทพยเจา
อันเนาสถิต ณ กอหญาอันมีกระพี้ภายใน มีแกนในภายนอก ไหววอนเทพยเจา
อันเนาสถิต ณ ลดาชาติ และดวงดาวในอากาศ. พระนางสัมพุลากลาว
คาถานี้ หมายถึงเทพยดาทั้งหลาย ผูบังเกิดแลวในลดาชาติเปนตน. บทวา
อินฺทิวรีสาม ไดแก เทพยเจาผูมีวรรณะทัดเทียมกับดอกราชพฤกษ. บทวา
ตุมฺหมฺหิ ความวา พระนางสัมพุลากลาววา ตป อมฺหิ (ดิฉันขอถึงแมทาน
วาเปนที่พึ่ง) ดังนี้ หมายถึง (ดวงดาว) ยามราตรีแมนั้น. บทวา ภคิรสึ
ไดแก แมนา้ํ คงคาอันมีนามโดยปริยายอยางนี้. บทวา วสนฺตีน ความวา
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พระนางสัมพุลากลาวไว หมายถึงเทพยเจาผูบังเกิด ณ แมน้ําคงคา อันเปน
ที่รับรองแมน้ําทั้งหลายเหลาอื่น เปนอันมากนั่นเอง. แมในเทพยเจาผูเนาสถิต
ณ ปาหิมพานต ก็มีนัยนีเ้ หมือนกัน.
โสตถิเสนกุมาร ผูพระสวามีทอดพระเนตรเห็นพระนางปริเทวนาการ
อยูอยางนี้ จึงทรงดําริวา นางนี้ร่ําไรรําพันยิ่งนัก แตวาเรายังไมรูความ
เปนไปของนาง ถานางทําเชนนี้เพราะสิเนหาอาลัยในเราแลว นาที่ดวงหทัย
ของนางจะแตกทําลาย เราจักทดลองนางดูกอน แลวเสด็จไปประทับนั่งที่ประตู
บรรณศาลา. พระนางสัมพุลาก็ร่ําไหดําเนินไปยังประตูบรรณศาลาไหวพระบาท
แหงพระสวามีแลวทูลวา ขาแตพระสวามีผูทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค
เสด็จไปไหนมาเพคะ ?
ลําดับนั้น โสตถิเสนกุมารจึงรับสั่งกะพระนางวา ดูกอนนางผูเจริญ
ในวันอื่น ๆ เจาไมเคยมาในเวลานี้เลย วันนี้เจามาจนค่ําคืน เมื่อจะดํารัสถาม
จึงตรัสคาถา ความวา
ดูกอนพระราชบุตรีผูมียศ เธอมาเสียจนค่ํา
ทีเดียวหนอ วันนี้เธอมากับใครเลา ใครหนอเปนที่รัก
ของเธอยิ่งกวาเรา.
ลําดับนั้น พระนางสัมพุลาจึงกราบทูลพระสวามีวา ทูลกระหมอมเอย
เมื่อกระหมอมฉันเก็บผลไมเสร็จแลว เดินมาพบอสูรตนหนึ่ง มันมีจิตรักใคร
ในหมอมฉัน ยึดแขนไวแลวพูดวา ถาเจาไมยอมทําตามคําของเรา เราจักกิน
เจาเปนอาหาร เวลานั้นหมอมฉันเศราโศกถึงทูลกระหมอมแตผูเดียว จึงได
ร่ําไรรําพันอยางนี้ แลวกลาวคาถา ความวา
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หมอมฉันถูกศัตรูมันจับไว ไดกลาวคํานี้วา ถึง
ยักษจะกินเราเสีย เราก็ไมมีความทุกข ทุกขอยูแตวา
พระหฤทัยของทูลกระหมอมของเรา จะเคลือบแคลง
เปนอยางอื่นไป.
เมื่อพระนางจะทูลพฤติการณที่เหลือตอไป จึงทูลวา ขาแตพระทูลกระหมอม หมอมฉันถูกอสูรตนนั้นจับไวแลว เมือ่ ไมสามารถจะใหมันปลอย
ตัวได จึงทําการร่ํารองฟองเทวดาขึ้น ทันใดนั้น ทาวสักกเทวราชทรงวชิราวุธ
เสด็จมาประทับยืนบนอากาศ ตวาดขูอสูรใหมันปลอยหมอมฉัน แลวจองจํา
มันไวดวยตรวนทิพย เหวี่ยงไปในระหวางภูเขาลูกที่สาม แลวเสด็จหลีกไป
หมอมฉันอาศัยทาวสักกเทวราช รอดชีวิตมาได ดังทูลมาอยางนี้.
โสตถิเสนราชกุมาร ทรงสดับเรื่องราวนั้นแลว จึงแสรงตรัสวา
แนะนางผูเจริญ ขออางนั้นจงยกไว ขึ้นชื่อวา ดวงใจของมาตุคามยากที่จะหา
ความสัตยได ก็ในปาหิมพานตมีพวกพรานไพร ดาบส วิชาธรเปนตน
มากมาย ใครจะเชื่อใจเจาได แลวตรัสคาถา ความวา
ความสัตย ยากที่จะหาไดในหญิงโจร ผูมีเลห-
เหลี่ยมมากมาย ความเปนไปของหญิงทั้งหลายรูไดยาก
เหมือนความเปนไปของปลาในน้าํ ฉะนั้น.
พระนางสัมพุลาไดยินพระดํารัสของพระสวามี จึงทูลวา ขาแตพระทูลกระหมอม หมอมฉันจักเยียวยาทูลกระหมอม ผูไมทรงเชื่อ ดวยกําลัง
ความสัตยของหมอมฉันนั่นเทียว แลวตักน้ํามาเต็มกระออม ทําสัจจกิริยา
รดน้ําลงเหนือพระเศียรพระสวามี แลวกลาวคาถา ความวา
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ขอความสัตย ที่หมอมฉันมิไดเคยรักบุรุษอื่น
ยิ่งกวาทูลกระหมอมเปนความจริง ดวยอํานาจสัจจ
วาจานี้ ขอพยาธิของทูลกระหมอมจงระงับดับหาย.
บรรดาบทเหลานั้น ตถาศัพท บัณฑิตพึงประกอบเขากับบทนี้วา
เจ มม. มีอธิบายวา หมอมฉันทูลอยางใด ถาเปนความจริงของหมอมฉัน
อยางนั้น เมื่อเปนเชนนั้น ขอความจริงจงชวยพิทักษรักษาหมอมฉัน แมในบัดนี้
แมในกาลตอไป จักชวยพิทักษรักษาแมในกาลอนาคต บัดนี้ขอเชิญพระองค
จงสดับถอยคําของหมอมฉันเถิด. บทวา ยถาห นาภิชานามิ ความวา
ก็ในพระคัมภีรทั้งหลายทานเขียนไววา " ตถา ม สจฺจ ปาเลมิ " คํานั้น
ไมมีในอรรถกถา.
เมื่อพระนางสัมพุลา กระทําสัจจกิริยาอยางนี้ แลวรดน้าํ ถวายเทานั้น
โรคเรื้อนของโสตถิเสนราชกุมาร ก็ระงับหายทันที ดุจสนิมทองแดงถูกลาง
ดวยน้ําสมฉะนั้น. ทั้งสองพระองคเสด็จอยูในอาศรมนั้น สอง-สามราตรีก็
ออกจากปา ดําเนินไปถึงเมืองพาราณสี เขาไปยังพระอุทยาน.
พระราชาทรงทราบวา พระราชโอรสกับพระสุณิสา กลับมาจึงเสด็จ
ไปยังพระอุทยาน ตรัสสั่งใหยกเศวตฉัตรถวายโสตถิเสนราชโอรส และให
อภิเษกพระนางสัมพุลาไวในตําแหนงอัครมเหสี ในพระอุทยานนั้นเอง แลว
เชิญเสด็จสูพระนคร สวนพระองคเองทรงผนวชเปนฤาษี เสด็จอยู ณ พระราชอุทยานนั้น และเสด็จไปเสวยในพระราชนิเวศนนั้นแหละเปนประจํา. ฝาย
พระเจาโสตถิเสน ไดพระราชทานเพียงตําแหนงพระอัครมเหสี แกพระนาง
สัมพุลาอยางเดียว หาไดมีราชสักการะอะไร ๆ อีกไม มิไดสนพระทัยถึงวา
พระนางสัมพุลานั้นมีตัวอยู มัวแตอภิรมยกับสนมอื่น ๆ เทานั้น. ดวยความ
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แคนตอหญิงผูรวมพระราชสวามี พระนางสัมพุลาไดมีพระวรกายซูบผอม
เปนโรคผอมเหลือง มีพระวรกายสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น. วันหนึ่งพระนางได
ไปยังสํานักพระสัสสุรดาบส ผูเสด็จมาเสวยในพระราชวัง เพื่อตองการจะ
บรรเทาโศกาดูร ถวายบังคมพระดาบสผูเสวยเสร็จแลว ประทับ ณ ทีส่ วน
ขางหนึ่ง.
พระสัสสุรดาบสนั้น ครั้นทอดพระเนตรเห็นพระนาง มีพระอินทรีย
เศราหมอง จึงตรัสพระคาถา ความวา
แนะนางผูเจริญ กุญชรสูงใหญ มีมากมายถึง
๗๐๐ มีพลโยธาถืออาวุธขี่ประจํา คอยพิทักษรักษาอยู
ทั้งกลางวันและกลางคืน และพลโยธาที่ถือธนู ก็มีถึง
๑,๖๐๐ พิทักษรักษาอยู เธอเห็นศัตรูชนิดไหน.
พระคาถานั้นมีอธิบายวา พระสัสสุรดาบสดํารัสถามวา แนะนาง
สัมพุลาผูเจริญ กุญชรของเรา ๗๐๐ ประกอบไปดวยอาวุธพรอมสรรพ โดยมี
ทหารขึ้นขี่คอชางเหลานั้นซุมอยู ทั้งทหารธนู ๑,๖๐๐ คนอื่น ๆ อีก ก็พากัน
พิทักษรักษาพระนครพาราณสี อยูตลอดคืนตลอดวัน เมื่อพระนครมีอารักขา
ดีอยางนี้ เจายังจะเห็นศัตรูชนิดไรอยูหรือ แนะนางผูเจริญ ในเวลาที่เจามา
จากปาอันนารังเกียจ มีภัยรอบดาน ดูมีสรีระเปลงปลั่งสมบูรณ แตบดั นี้
ดูเจาซูบซีดผิวพรรณดังเปนโรคผอมเหลือง อินทรียเศราหมองเหลือเกิน
เจาเกรงสิ่งใดเลา ?
พระนางสัมพุลาไดสดับพระดํารัส ของพระสัสสุรดาบส แลวทูลวา
ขาแตสมมติเทพ เพราะพระราชโอรสของพระทูลกระหมอม ไมทรงกรุณา
กระหมอมฉัน ดังในกาลกอน แลวตรัสคาถา ๕ คาถา ความวา
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ขาแตพระราชบิดา เมื่อกอนพระลูกเจา ทรง
ประพฤติแกหมอมฉันอยางไร เดี๋ยวนี้หาเปนอยางนั้น
ไม เพราะไดทรงเห็นสนมนารี ผูประดับตกแตง มี
ผิวพรรณดุจเกสรบัวรุนกําดัด เสียงไพเราะดังเสียง
หงส.
ขาแตพระราชบิดา สนมนารีเหลานั้น ทรง
เครื่องประดับลวนทองคํา มีเรือนรางเฉิดโฉม
ประดับดวยเครื่องอลังการนานาชนิด เพริศพริ้งดัง
สาวสวรรค เปนทีโ่ ปรดปรานของพระเจาโสตถิเสน
ลวนมีทรวดทรงหาติมิได เปนขัตติยกกัญญา พากัน
ปรนปรือพระโอรสราชเจานั้นอยู.
ขาแตพระราชบิดา ถาหากพระโอรสราชเจา
ทรงยกยองหมอมฉัน ดังที่หมอมฉันเคยเที่ยวแสวงหา
ผลาผลในปา มาเลี้ยงดูพระราชสวามี ในกาลกอนอีก
และไมทรงดูหมิ่นหมอมฉันไซร จะประเสริฐกวาราช
สมบัติ ในพระนครพาราณสีนี้.
หญิงใดอยูในเรือน อันมีขา วน้ําไพบูลย ตกแตง
ไวเรียบรอย มีเครื่องอาภรณอันวิจิตรประดับประดา
แมจะเปนผูถึงพรอมดวยคุณสมบัติทุกอยาง แตไมเปน
ที่รักของสามี คอยแตประหัตประหาร ความตายของ
หญิงนั้นประเสริฐกวา การอยูครองเรือน.
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ถาแมหญิงใด เปนหญิงเข็ญใจไรเครื่องประดับ
มีเสื่อลําแพนเปนที่นอน แตเปนที่รักของสามี หญิงนั้น
ประเสริฐเสียกวาหญิงผูเพรียบพรอมดวยคุณสมบัติ
ทุกอยาง แตไมเปนที่รักของสามี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปทุมุตฺตรตฺตจา ความวา พระลูกเจา
ทอดพระเนตรเห็นสตรีมีผิวกายงดงาม คลายกลีบดอกปทุม แสดงวา มีรัศมี
สีทองเปลงออกจากสรีรกายของทุกนาง. บทวา วิราคิตา แปลวา มีรูปราง
ออนแอน อธิบายวา มีเรือนรางระหง. บทวา หสคคฺครา ความวา ทรง
เห็นเหลาสนมนารี มีเสียงไพเราะออนหวานคลายเสียงหงส. บทวา ตาส
ความวา เพราะทรงสดับเสียงแยมหัวขับกลอมเปนตน ของสนมนารีเหลานั้น
บัดนี้พระโอรสราชเจาของพระทูลกระหมอม จึงไมประพฤติตอหมอมฉันดัง
เชนกอน. บทวา สุวณฺณสงฺกจฺจธรา ความวา ทรงเครื่องประดับ ซึ่ง
ลวนทองคํา. บุทวา อลงฺกตา ความวา ประดับดวยเครื่องอลังการนานาชนิด.
บทวา มานุสิยจฺฉรูปมา ความวา เพริศพริ้งดังสาวสวรรคในหมูมนุษย.
บทวา เสโนปยา ความวา เปนที่โปรดปรานของพระเจาโสตถิเสน.
บทวา ปฏิโลภยนฺติ น ความวา พากันปรนปรือพระโอรสราชเจานั้นอยู.
บทวา สเจ อห ความวา พระนางสัมพุลาผูทรงซูบผอม เพราะแคนใจหญิง
ผูรวมพระราชสวามี กราบทูลวา ขาแตพระราชบิดา ถาพระราชโอรสเจา
ทรงนับถือหมอมฉันอีกเหมือนในกาลกอน ที่หมอมฉันเคยไดปฏิบัติบํารุงเธอ
ผูเปนพระสวามี ผูเสด็จไปอยูปาเพราะโรคเรื้อน ดวยการแสวงหาผลาผล
และไมทรงดูหมิ่นหมอมฉันไซร ปาแหงเดียวเทานั้น ประเสริฐสําหรับหมอม
ฉัน ยิ่งกวาราชสมบัติในพระนครพาราณสีนี้. บทวา ยมนฺนปาเน ตัดบท

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 511

เปน ย อนฺนปาเน. บทวา โอหิเต ความวา จัดแจงแตงตั้งไวแลว.
พระนางสัมพุลาแสดงถึงเรือน อันมีขาวและน้ํามากมายไวดวยบทนี้.
นัยวา พระนางสัมพุลานั้นมีความมุงหมายดังนี้วา นารีใดเปนผูไมมี
บุตร อยูคนเดียวในเรือน แมมีขาวน้ําไพบูลย มีเครื่องอาภรณเกลี้ยงเกลา
ประดับตกแตงดวยนานาลังการ เพรียบพรอมดวยองคคุณทุกอยาง แตไมเปน
ที่รักของสามี คอยแตจะเบียดเบียน การที่หญิงนั้นเอาเถาวัลยหรือเชือกผูก
คอตายเสียดีกวา จะอยูครอบครองเรือนนั้น.
บทวา อนาฬิยา แปลวา ไมมีเครื่องประดับ. บทวา กฏาทุติยา
ไดแก มีแตเสื่อลําแพนเปนที่นอน. บทวา เสยฺยา ความวา แมนางจะเปน
หญิงกําพรา แตเปนที่รักใครของสามี นางนี้แหละเปนเยี่ยม.
เมื่อพระนางสัมพุลา ทูลเหตุที่ตนซูบผอม แกพระสัสสุรดาบสอยางนี้
แลว พระสัสสุรดาบสจึงรับสั่งใหเชิญเสด็จพระราชามาตรัสวา ดูกอนพอ
โสตถิเสน เมื่อเจาเปนโรคเรื้อนเขาไปอยูปา นางสัมพุลาไปกับเจาเฝาปฏิบัติ
บํารุง จนยังโรคของเจาใหหาย ดวยกําลังแหงความสัตยของตน ไดชวยกระทํา
ใหเจาดํารงอยูในราชสมบัติ แตเจามิไดใสใจถึงสถานที่ยืนที่นั่งของนางเลย
เจาทําไมเหมาะไมควร ขึ้นชื่อวาการประทุษรายมิตรนั้น เปนบาป เมื่อจะ
พระราชทานโอวาท แกพระราชโอรส จึงตรัสพระคาถา ความวา
ภรรยาผูเกื้อกูลตอสามี เปนหญิงหาไดแสนยาก
สามีผูเกื้อกูลตอภรรยา ก็หาไดแสนยาก ดูกอนเจา
ผูจอมชน มเหสีของเจาเปนผูเกื้อกูลเจาดวย มีศีลดวย
เพราะฉะนั้น เจาจงประพฤติธรรมตอนางสัมพุลา.
พระคาถานั้น มีอรรถาธิบายวา หญิงผูมีความเกื้อกูล มีจติ ออนโยน
ความเอื้อเอ็นดูตอชายผูสามีก็ดี ชายผูสามีมีความเกื้อกูล รูคณ
ุ ความดีที่หญิง
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ผูภรรยากระทําแลวก็ดี ทั้งสองจําพวกนี้หาไดยากนัก ก็นางสัมพุลานี้ มีความ
เกื้อกูลตอเจาดวย ถึงพรอมดวยศีลดวย เพราะฉะนั้น เจาตองประพฤติธรรม
ตอนาง ตองสํานึกถึงบุญคุณของนาง แลวจงมีจิตออนโยน จงยังจิตของนาง
ใหสดชื่นเบิกบานเถิด.
พระราชฤาษีทรงประทานโอวาท แกพระโอรสอยางนี้แลว เสด็จ
ลุกขึ้นหลีกไปยังพระราชอุทยาน. ครัน้ พระราชฤๅษีผูพระชนกเสด็จหลีกไปแลว
พระเจาโสตถิเสน ตรัสสัง่ ใหพระนางสัมพุลามาเฝา แลวตรัสวา แนะนางผูเจริญ
เจาจงอดโทษที่เราทําผิดมาตลอดกาลมีประมาณเทานี้ ตั้งแตนี้ไป เราจักมอบ
อิสริยยศแกเจาทั้งสิ้น แลวตรัสพระคาถาสุดทาย ความวา
ดูกอนแมนางสัมพุลาผูเจริญ ถาเจาไดโภคสมบัติ
อันไพบูลยแลว แตมีความหึงหวงครอบงํา จนจะถึง
ซึ่งมรณะไซร พี่และนางราชกัญญาเหลานี้ทั้งหมด
จะทําตามถอยคําของเจา.
พระคาถานั้น มีอรรถาธิบายวา แนพระนางสัมพุลาผูเจริญ ถาเจาได
โภคสมบัติอันไพบูลย โดยไดรับแตงตั้งเปนพระอัครมเหสี เพราะทีอภิเษก
สถาปนาไวในกองรัตนะแลว ยังหยั่งลงในความฤษยา จะถึงซึ่งความตายไซร
เราและนางราชกัญญาเหลานั้นทั้งหมด จักเปนผูกระทําตามถอยคําของเจา เจา
จงจัดแจงราชสมบัติ ตามความประสงคเถิด แลวพระราชทานความเปนใหญ
ทั้งสิ้น แกพระอัครมเหสี.
นับแตนั้นมา ทั้งสองพระองคก็อยูอยางสามัคคีปรองดองกัน บําเพ็ญ
บุญกุศลมีทานเปนตน แลวเสด็จไปตามยถากรรม. พระราชดาบสทําฌานและ
อภิญญาใหเกิดแลว ก็เปนผูเขาถึงซึ่งพรหมโลก.
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พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ใชแตในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในชาติกอน พระนางมัลลิกาก็
เคารพตอสามีดุจเทพยดาเหมือนกัน แลวทรงประชุมชาดกวา พระนางสัมพุลา
ในครั้งนั้น ไดมาเปนพระนางมัลลิกา พระเจาโสตถิเสนไดมาเปนพระเจากรุงโกศล พระดาบสผูราชบิดา ไดมา เปนเราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสัมพุลาชาดก

๑๐. ภัณฑุติณฑุกชาดก
วาดวยพระราชาทรงสดับฟงขาวชาวเมือง
[๒๔๑๙] ความไมประมาท เปนทางไมตาย
ความประมาทเปนทางแหงความตาย ผูไมประมาท
ยอมไมตาย คนประมาทเปนเหมือนคนตายแลว.
เพราะมัวเมาจึงเกิดความประมาท เพราะประมาท
จึงเกิดความเสื่อม และเพราะความเสื่อมจึงเกิดโทษ
ดูกอนทาน ผูมีภาระครอบครองรัฐ อยาประมาทเลย.
เพราะกษัตริยเปนอันมาก หากมีความประมาท
ตองเสื่อมประโยชนของแวนแควน เสื่อมทั้งแวนแควน
อนึ่ง ชาวบานประมาท ก็เสื่อมจากบาน บรรพชิต
ประมาท ก็เสื่อมจากอนาคาริยวิสัย.
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ดูกอนพระองค ผูเปนมิ่งขวัญของรัฐ โภคสมบัติ
ทุกอยางในแวนแควน ของกษัตริย ผูประมาทแลว
ยอมพินาศหมด ขอนั้นทานกลาววา เปนความทุกข
ของพระราชา.
ดูกอนพระมหาราชเจา ความประมาทนี้ ไมเปน
ธรรมของโบราณกษัตริย โจรทัง้ หลายยอมกําจัดชนบท
อันมั่งคั่ง ไพบูลยของพระราชา ผูประมาทเกินขอบ
เขต.
ราชโอรส สืบสันตติวงศ ของพระราชานั้นจักไมมี
เงินทอง ทรัพยสินก็จักไมมีเหมือนกัน เมื่อแวนแควน
ถูกปลน พระราชาผูประมาท ยอมเสื่อมจากโภคะ
ทั้งปวง.
ญาติ มิตร และสหาย ยอมไมนับถือขัตติยราช
เสื่อมจากสรรพโภคสมบัติ ในความคิดอาน.
พลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา ผูพึ่ง
พระโพธิสมภารเปนอยู ยอมไมนับถือพระราชานั้น
ในความคิดอาน.
ศรี คือ มิ่งขวัญ ยอมละพระราชา ผูไมจดั แจงการ
งาน โงเขลา มีความคิดอานเลวทราม ไรปญญา
เหมือนงูลอกคราบ อันคร่ําครา ฉะนั้น.
พระราชาผูทรงจัดการงานดี หมั่นขยันตามกาล
ไมเกียจคราน โภคสมบัติทั้งปวง ยอมเจริญยิ่งขึ้น
เหมือนฝูงโค ที่มีโคผู ฉะนั้น.
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ดูกอนมหาราชเจา พระองคจงเสด็จเที่ยวฟงเหตุ
การณในแวนแควน และในชนบท ครั้นไดทอดพระ
เนตรเห็น และไดทรงสดับแลว แตนั้น ก็ปฏิบัติสิ่ง
นั้น ๆ เถิด.
[๒๔๒๐] ขอใหพระเจาปญจาละ จงถูกศรเสียบ
ในสงคราม เสวยทุกขเวทนา เหมือนเราถูกหนามแทง
แลว เสวยทุกขเวทนาอยูในวันนี้.
[๒๓๒๑] ทานเปนคนแก มีจักษุมืดมัว มอง
เห็นอะไรไมถนัด หนามแทงทานเอง ในเรือ่ งนี้ พระ
เจาพรทมทัต มีความผิดอะไรดวย.
[๒๓๒๒] ดูกอนพราหมณ เราถูกหนามแทง ใน
หนทางนี้ เปนความผิดอยางมหันต ของพระเจา
พรหมทัต เพราะชาวชนบท พระเจาพรหมทัต
มิไดทรงพิทักษรักษา ถูกพวกราชบุรุษ กดขี่ดวยภาษี
อันไมชอบธรรม.
กลางคืนถูกพวกโจรปลน กลางวันถูกราชบุรุษ
กดขี่ ในแวนแควนของพระราชาโกง มีคนอาธรรม
มากมาย.
แนะพอคุณ เมือ่ ภัยเชนนี้เกิดขึ้น ประชาชนพา
กันอึดอัด เพราะกลัว ตางพากันหาไม มีหนาม ใน
ปามาทําที่ซุกซอน.
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[๒๔๒๓] ในแควนของพระเจาพรหมทัต หญิง
สาวหาผัวไมไดไปจนแก เมื่อไรพระเจาพรหมทัตจัก
สวรรคตเสียที.
[๒๔๒๔] เฮย ! หญิงชั่วไมรูจักเหตุผล แก
พูดไมดีเลย พระราชาเคยหาผัวใหนางกุมาริกา มีที่
ไหนกัน ?
[๒๔๒๕] พราหมณ เอย เราไมไดพูดชั่วเลย
เรารูเหตุผล ชาวชนบท พระเจาพรหมทัตมิไดพิทักษ
รักษา ราษฎรถูกกดขี่ ดวยภาษีอันไมชอบธรรม.
กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกเจาหนาที่กด
ขี่ดวยภาษี อันไมชอบธรรม ในแวนแควนของพระ
ราชาโกง มีคนอาธรรมมากมาย เมื่อการครองชีพ
ลําบาก การเลี้ยงดูลกู เมียก็ลําบาก 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 ถูกเจาหนาที่บาน
เมืองกดขี่ ดวยภาษีที่ไมเปนธรรม.
กลางคืนถูกพวกโจรปลน กลางวันถูกเจาหนาที่
กดขี่ ดวยภาษีอันไมชอบธรรม ในแควนของพระ
ราชาโกง มีคนอาธรรมมากมาย.
แมครัวคงหุงตมใหมอีกเปนแน จึงนําขาวมาสง
ในเวลาสาย เรายังแลดูแมครัวมาสงขาวอยู โคสาลิยะ
จึงถูกผาลแทงเอา.
[๒๔๒๙] ขอใหพระเจาปญจาลราช จงถูกฟน
ดวยดาบในสงคราม เดือดรอนอยู เหมือนเราถูกแม
โคนม ถีบในวันนี้ จนนมสดของเราหกไป ฉะนั้น.
[๒๔๓๐] การทีแ่ มโคนม ถีบเจาใหบาดเจ็บ น้ํา
นมหกไปนั้น เปนความผิดอะไร ของพระเจาพรหมทัต ทานจึงติเตียนอยู.
[๒๔๓๑] ดูกอนพราหมณ พระเจาปญจาละ
ควรจะไดรับความติเตียน เพราะชาวชนบท พระเจา
พรหมทัตมิไดพิทักษรักษา ถูกเจาหนาที่กดขี่ดวยภาษี
อันไมเปนธรรม.
อนึ่ง เวลากลางคืน ก็ถูกโจรปลน กลางวันก็ถูก
กดขี่ รีดภาษีอันไมเปนธรรม ในแควนของพระราชา
โกง มีคนอาธรรมมากมาย.
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แมโคเปรียว ดุราย เมื่อกอนพวกเรามิไดรีดนม
มัน มาวันนี้ เราถูกพวกราชบุรุษ ผูตองการน้ํานม
รีดนาทาเลน จึงตองรีดนมมันอยูเดี๋ยวนี้.
[๒๔๓๒] ขอใหพระเจาปญจาลราช จงพลัด
พรากจากราชโอรส วิ่งคร่ําครวญ เหมือนแมโคกําพรา
พลัดพรากจากลูก วิ่งคร่ําครวญอยู ฉะนั้น.
[๒๔๓๓] ในการที่แมโคนม ของคนเลี้ยงโค
เที่ยววิ่งไปมา หรือร่ํารองอยูนี้ เปนความผิดอะไร
ของพระเจาพรหมทัตเลา.
[๒๔๓๔] ดูกอนมหาพราหนณ ความผิดของ
พระเจาพรหมทัตมีแน เพราะชาวชนบท พระเจา
พรหมทัต มิไดพิทักษรักษา ถูกเจาหนาที่กดขี่ ดวย
ภาษีอนั ไมชอบธรรม.
กลางคืนก็ถูกโจรปลน กลางวันก็ถูกเจาหนาที่
กดขี่ ดวยภาษีอันไมชอบธรรม ในแควนของพระราชาโกง มีคนอาธรรมมากมาย ลูกโคของพวกเรายัง
ดื่มนมอยู ก็ตองถูกฆาตาย เพราะตองการฝกดาบ
อยางไรละ.
[๒๔๓๕] ขอใหพระเจาปญจาลราซ พรอมดวย
พระราชโอรส จงถูกประหารในสนามรบ ใหฝูงการุม
จิกกิน เหมือนเราผูเกิดในปา ถูกฝูงกาชาวบานจิก
ในวันนี้ ฉะนั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 519

[๒๔๓๖] เฮยกบ ! พระราชาทั้งหลายในมนุษยโลก จะทรงจัดการพิทักษรักษาสัตวทั่วไปไมไดอยู
เอง พระราชามิใชเปนอธรรมจารีบุคคล ดวยเหตุที่ฝูง
กากินสัตวเปน เชนพวกเจาเทานั้น.
[๒๔๓๗] ทานเปนพรหมจารี ชาติอาธรรมหนอ
จึงกลาวยกยองกษัตริยอยูได เมื่อประชากรเปนอันมาก
ถูกปลนอยู ทานยังบูชาพระราชา ผูนาตําหนิอยางยิ่ง.
ดูกอนพราหมณ ถาแวนแควนนี้ พึงมีพระราชา
ดี ก็จะมั่งคั่งเบิกบาน ผองใส ฝูงกาก็จะไดกินกอน
ขาวที่ดี ๆ เปนพลี ไมตองกินสัตวเปนเชนพวกเรา.
จบภัณฑุติณฑุกชาดกที่ ๑๐
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อรรถกถาภัณฑุติณฑุกชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
ราโชวาท ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อปฺปมาโท ดังนี้. ราโชวาท
มีพิสดารแลวในหนหลัง.
ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามวาปญจาละ ดํารงอยูในอคติทรง
ประมาทเสวยราชสมบัติโดยอธรรม อยูในอุตตรปญจาลนคร แควนกปละ.
ครั้งนั้น อํามาตยเปนตนของพระองค ก็เกิดเปนคนอาธรรมเสียทั้งหมด. ชาว
แวนแควน ถูกบีบคั้นดวยภาษีอากร ตองพาลลูกเมียเที่ยวหลบหนี หลีกไป
ในปา คลายฝูงมฤค. ในที่ที่เคยมีบาน ก็กลายเปนที่มีบานราง. กลางวัน
ผูคนไมอาจอยูบานเรือนได เพราะเกรงกลัวเจาหนาที่บานเมือง พากันเอา
กิ่งหนามเปนตนลอมเรือนไว เมื่ออรุณขึ้นก็หลบเขาปาไป. กลางวันเจาหนาที่
ก็ริบยื้อแยง กลางคืนพวกโจรก็ปลนก็ชิง.
คราวนั้น พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดา อยูที่ภัณฑุติณฑุกพฤกษภายนอกพระนคร. ทุกๆ ปไดรบั พลีกรรม มีราคาหนึ่งพันจากราชสํานัก.
รุกขเทวดาคิดวา พระราชานี้ทรงประมาท เสวยราชสมบัติ สกลรัฐจักฉิบหาย
เวนเราเสียแลวไมมีใครสามารถจะชักจูงใหพระราชาดํารงพระองค ในทางที่ถูก
ตองได อนึ่ง พระองคก็ทรงมีอุปการะแกเรา บูชาดวยพลีกรรมพันหนึ่งทุกปมา
เราจักถวายโอวาทพระองคทาน. ในเวลากลางคืน รุกขเทวดาเขาไปยังหอง
พระบรรทมของพระราชา ยืนอยูขางพระเศียร เปลงรัศมียืนอยูบนอากาศ.
พระราชาทอดพระเนตรเห็นเทวดารุงเรืองอยู คลายดวงอาทิตยออน ๆ จึง
ตรัสถามวา ทานเปนใคร มาที่นี่เพราะเหตุอะไร ? รุกขเทวดาไดยินพระราช-
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ดํารัสแลวทูลวา ดูกอนมหาราชเจา ขาพเจาคือภัณฑุติณฑุกเทพ คิดวา
จักถวายโอวาทแดพระองค จึงมาเฝา. พระราชาตรัสถามวา ทานจักใหโอวาท
อะไรหรือ ? เมื่อพระราชาตรัสถามอยางนี้แลว พระมหาสัตวจึงทูลวา ดูกอน
มหาราชเจา พระองคเปนผูประมาทเสวยราชสมบัติ เพราะฉะนั้น แวนแควน
ทั้งสิ้นของพระองค จะพินาศเหมือนถูกกําจัดยื้อแยง ธรรมดาพระราชาเมื่อ
เสวยราชสมบัติดวยความประมาท หาใชเปนเจาของแหงแวนแควนทั้งสิ้นไม
ถึงความพินาศในปจจุบันแลว ในภพหนาจักตองเกิดในมหานรกอีก อนึ่ง
เมื่อพระราชาถึงความประมาทแลว แมชนในราชสํานัก นอกราชสํานัก ยอม
จะพากันประมาท ดวยเหตุนั้น พระราชาไมควรประมาทอยางยิ่ง ดังนี้แลว
เมื่อจะเริ่มตั้งธรรมเทศนา จึงกลาวคาถา ความวา
ความไมประมาท เปนทางไมตาย ความประมาท
เปนทางแหงความตาย ผูไมประมาทยอมไมตาย คน
ประมาทเปนเหมือนคนตายแลว.
เพราะมัวเมาจึงเกิดความประมาท เพราะประมาท
จึงเกิดความเสื่อม และเพราะความเสื่อมจึงเกิดโทษ
ดูกอนทานผูมีภาระครอบครองรัฐ อยาประมาทเลย.
เพราะกษัตริยเปนอันมาก หากมีความประมาท
ตองเสื่อมประโยชนของแวนแควน เสื่อมทั้งแวนแควน
อนึ่ง ชาวบานประมาท ก็เสื่อมจากบาน บรรพชิต
ประมาท ก็เสื่อมจากอนาคาริยวิสัย.
ดูกอนพระองคผูเปนมิ่งขวัญของรัฐ โภคสมบัติ
ทุกอยางในแวนแควน ของกษัตริยผูประมาทแลว
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ยอมพินาศหมด ขอนั้นทานกลาววา เปนความทุกข
ของพระราชา.
ดูกอนพระมหาราชเจา ความประมาทนี้ไมเปน
ธรรมของโบราณกษัตริย โจรทัง้ หลายยอมกําจัดชนบท
อันมั่งคั่งไพบูลย ของพระราชาผูประมาทเกินขอบเขต.
ราชโอรสสืบสันตติวงศ ของพระราชานั้นจัก
ไมมี เงินทองทรัพยสินก็จักไมมีเหมือนกัน เมื่อ
แวนแควนถูกปลน พระราชาผูประมาท ยอมเสื่อม
จากโภคะทั้งปวง.
ญาติมิตรและสหาย ยอมไมนับถือขัตติยราชผู
เสื่อมจากสรรพโภคสมบัติ ในความคิดอาน.
พลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา ผูพึ่ง
พระโพธิสมภารเปนอยู ยอมไมนับถือพระราชานั้น
ในความคิดอาน.
ศรีคือมิ่งขวัญ ยอมละพระราชาผูไมจัดแจง
การงาน โงเขลา มีความคิดอานเลวทราม ไรปญญา
เหมือนงูลอกคราบอันคร่ําครา ฉะนั้น.
พระราชาผูทรงจัดแจงการงานดี หมัน่ ขยันตาม
กาล ไมเกียจคราน โภคสมบัติทั้งปวง ยอมเจริญยิ่งขึ้น
เหมือนฝูงโคที่มีโคผู ฉะนั้น.
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ดูกอนมหาราชเจา พระองคจงเสด็จเที่ยวฟง
เหตุการณในแวนแควน และในชนบท ครัน้ ไดทอดพระเนตรเห็น และไดทรงสดับแลว แตนั้นก็ปฏิบัติ
สิ่งนั้น ๆ เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น 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 มียนฺติ ความวา คนผูไมประมาทเจริญวิปสสนา บรรลุ
อัปปฏิสนธิกภาพแลว ชือ่ วายอมไมตาย เพราะไมเกิดในสงสารอีก. บทวา
เย ปมตฺตา ความวา ดูกอนมหาราชเจา บุคคลเหลาใดประมาทแลว บุคคล
เหลานั้นควรเห็นเหมือนคนตายแลว. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่ยังกิจให
สําเร็จไมได. แทจริง สําหรับคนที่ตายแลว ยอมไมมีความคํานึง ความ
ปรารถนา หรือความขวนขวายวา เราจักใหทาน จักรักษาศีล จักทําอุโบสถ
กรรม จักบําเพ็ญคุณงามความดี เพราะเปนผูปราศจากวิญญาณ. สําหรับคน
ประมาทก็ไมมี เพราะขาดความไมประมาท ฉะนั้น คนตายกับคนประมาท
ทั้งสองนี้ จึงเสมอเหมือนเปนบุคคลประเภทเดียวกัน.
บทวา มทา ความวา ดูกอนมหาราชเจา ขึ้นชื่อวา ความประมาท
ยอมเกิดเพราะความเมา ๓ ประการ คือ เมาในความไมมีโรค เมาในวัย
และเมาในชีวิต. คนเรานั้นพอเมาแลว ก็ถึงความประมาท กระทําบาปกรรม
เชนปาณาติบาตเปนตนได. ทีนั้น พระราชายอมตรัสสั่งใหตัดตีนตัดมือ ให
ประหารชีวิต หรือใหริบทรัพยของผูนั้นทั้งหมด เพราะความประมาทของเขา
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จึงเกิดความสิ้นญาติ สิน้ ทรัพย สิน้ ชีวิตอยางนี้. เขาถึงความสิ้นทรัพยหรือ
สิ้นยศแลว เมื่อไมสามารถเลี้ยงชีวิตไดอีก ก็ตองทํากายทุจริตเปนตน เพื่อ
เลี้ยงชีพตอไป และเพราะความสิ้นเนื้อสิ้นตัวของเขาอยางนี้ จึงเกิดโทษผิดขึ้น
ขาพเจาจึงตองทูลเตือนพระองค. บทวา มา มโท ภรตูสภ ความวา
ดูกอนพระองคผูมีภาระเปนใหญในแวนแควน พระองคอยาทรงมัวเมา
อธิบายวา อยาทรงประมาท.
บทวา อตฺถ รฏ ความวา กษัตริยเปนอันมาก (หาก) ทรงประมาท
ความเจริญของชาวชนบท และแวนแควนทั้งสิ้น ก็เสื่อมโทรมลง. เพื่อความ
แจมแจงแหงความขอนั้น 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 พลัดพราก 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 ความประมาทนี้
ไมใชธรรมของโบราณกษัตริย. บทวา อิทฺธ ผีต ความวา (โจรทั้งหลาย
ยอมยื้อแยง) ชนบทอันมั่งคั่งดวยขาวน้ําเปนตน ไพบูลยดวยเงินและทอง
เปนตน. บทวา น เต ปุตตฺ า ความวา ดูกอนมหาราชเจา ราชโอรสผูสืบ
สันตติวงศ ของพระราชาผูประมาทจักไมมี. เพราะชาวแวนแควนทั้งหลาย
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ยอมไมถวายเศวตฉัตร ดวยคิดวา พระโอรสของพระราชาผูไมตั้งอยูในธรรมนี้
จักทําความเจริญอะไรแกพวกเราได พวกเราจักไมถวายเศวตฉัตรแกพระโอรส
นั้น พระโอรสตองพระราชาผูไมตั้งอยูในธรรมเหลานั้น ชื่อวาไมมี ดวยอาการ
อยางนี้. บทวา ปริชิณฺณ แปลวา เสื่อมรอบแลว. บทวา ราชา น วาป
ความวา แมถึงพระราชาผูไมตั้งอยูในธรรมนั้น จะเปนพระราชา เมื่อเปน
เชนนั้น.
บทวา มนฺติย ความวา ญาติ มิตรสหายยอมไมสําคัญที่จะทําอาการ
นับถือดวยจิตเคารพวา ผูนี้คือพระราชา. บทวา อุปชีวนฺตา ความวา
ชนทั้งหลายแมที่เขาไปพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ก็ยอมไมสําคัญอาการที่ตนควร
สําคัญดวยจิตเคารพ. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่พระราชาไมทรงตั้งอยูใน
ธรรม. บทวา สิรี 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 เมื่อพระองคเสด็จไปในแวนแควนนั้น จะไดทอดพระเนตรสิ่งที่ควรทอดพระเนตร จะไดทรงสดับสิ่งที่
ควรสดับ กระทําคุณานุคุณสวนพระองคใหประจักษแลว จักไดทรงปฏิบัติ
ขอปฏิบัติอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกพระองค.
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พระมหาสัตวถวายโอวาทพระราชาดวยคาถา ๑๑ คาถา ดวยประการ
ฉะนี้แลว ทูลวา พระองคจงรีบไปสอดสองอยาชักชา อยาใหแวนแควนฉิบหาย
เสียเลย ดังนี้แลว กลับไปยังสถานที่อยูของตน. ฝายพระราชาทรงสดับถอยคํา
ของเทวดาแลว สลดพระทัย รุงขึ้นโปรดใหอํามาตยดูแลราชสมบัติแลวพรอม
ดวยราชปุโรหิต เสด็จออกจากพระนคร ทางพระทวารดานทิศปราจีน เสด็จ
พระราชดําเนินไป สิ้นทางประมาณหนึ่งโยชน ณ สถานที่นั้น ชายแกชาวบาน
ผูหนึ่ง นํากิ่งหนามมาจากดง ลอมกั้นปดประตูเรือนไว พาบุตรภรรยาเขาปาไป
เวลาเย็นเมื่อพวกราชบุตรหลีกไปแลวก็กลับมาเรือนตน ถูกหนามยอกเทาที่
ประตูเรือน จึงนั่งกระโหยง บงหนาม พลางดาพระราชาดวยคาถานี้ ความวา
ขอใหพระเจาปญจาลราช จึงถูกลูกศรเสียบใน
สงคราม เสวยทุกขเวทนา เหมือนเราถูกหนามแทง
แลว เสวยทุกขเวทนาอยูในวันนี้.
ก็คําดานั้นไดเปนไปดวยอานุภาพของพระโพธิสัตวนั้นเอง. ควรทราบ
วา ชายแกนนั้ ถูกพระโพธิสัตวดลใจจึงดา. ในเวลานั้น พระราชากับราชปุโรหิต ปลอมเพศยืนอยูใกล ๆ ชายแกนั้นเอง. พอราชปุโรหิตไดยินคําของ
ชายแก จึงกลาวคาถา ความวา
ทานเปนคนแก มีจักษุมืดมัว มองเห็นอะไร
ไมถนัด หนามแทงทานเอง ในเรื่องนี้ พระเจาพรหมทัต มีความผิดอะไรดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มคฺเคยฺย แปลวา ยอกเอา มีอธิบายวา
ถาทานถูกหนามยอกเอา เพราะความซุมซามของตนเองไซร ในขอนี้ทําไมจะ
เปนความผิดของพระราชาดวยเลา ทานดาพระราชา เพราะเหตุที่ พระราชา
มีหนาที่ตรวจตราหนามแลวบอกใหทานทราบหรือ ?
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ชายชราไดฟงดังนั้น ไดกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา
ดูกอนพราหมณ เราถูกหนามแทง ในหนทางนี้
เปนความผิดของพระเจาพรหมทัตมากมาย เพราะ
ชาวชนบท พระเจาพรหมทัต มิไดพิทักษรักษา
ถูกพวกราชบุรุษกดขี่ดวยภาษีอันไมชอบธรรม.
กลางคืนถูกพวกโจรปลน กลางวันถูกราชบุรุษ
กดขี่ ในแวนแควนของพระราชาโกง มีคนอาธรรม
มากมาย.
แนะพอคุณ เมือ่ ภัยเชนนี้เกิดขึ้น ประชาชนพากัน
อึดอัด เพราะกลัวพากันหาไมมีหนาม ในปามาทําที่
ซุกซอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พเหฺวตฺถ ความวา ดูกอนพราหมณ
ขานั่งจมลงไปในทางที่มีหนาม ในเรื่องนี้พระเจาพรหมทัตมีความผิดมากเพราะ
ความผิดของพระราชา ตลอดเวลาเทานี้ เจาไมรูเลยวา เราตองดั้นดนไปใน
ทางที่มีหนาม เพราะชนบทพระราชามิไดพิทักษรักษาจึงมีหนาม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขาทนฺติ ไดแก พวกโจรรุมกันปลน.
บทวา ตุณฑ
ฺ ิยา ความวา กลางวัน พวกราชบุรุษเบียดเบียนดวยการฆา
การจองจําเปนตน เก็บภาษีอากรโดยไมเปนธรรม. บทวา กูฏราชสฺส
ความวา ในแวนแควนของพระราชาผูลามก. บทวา อธมฺมโิ ก ความวา
คนทั้งหลายตองมีการงานอันปกปดเปนอันมาก. คนแกเรียกปุโรหิตวา พอพราหมณ. บทวา มาณวา ไดแก มนุษยทั้งหลาย. บทวา นิลฺเลนกานิ
ไดแก สถานที่ซุมซอน. บทวา วเน คเหตฺวา กณฺฏก ความวา (ใน
เพราะภัยเชนนี้) ประชาชนจึงนําเอาหนามมาปดประตู ทิ้งเรือนพาลูกเมียเขา
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ปาไป ทําสถานที่ซุมซอนของตน ๆ ในปานั้น. อนึ่ง หนามชนิดใดมีในปา
เขาก็พากันเอาหนามชนิดนั้นมาลอมเรือนไว เพราะความผิดของพระราชา
อยางนี้ เราจึงถูกหนามตําเอา ทานอยาเปนผูสนับสนุนพระราชาเชนนี้เลย.
พระราชาทรงสดับเชนนั้น จึงตรัสเรียกราชปุโรหิตมาตรัสสั่งวา ทาน
อาจารย ชายชราพูดถูก เปนความผิดของเราแท ๆ มาเถิด เราจักกลับไป
เสวยราชสมบัติโดยธรรม. เทวดาพระโพธิสตั ว สิงในรางของราชปุโรหิต ทูลวา
ขอเดชะมหาราชเจา จงไปสอดแนมดูขางหนาตอไปอีกกอนเถิดพระเจาขา.
พระราชากับปุโรหิต จากบานนั้น ไปยังบานอื่น ไดยินเสียงของหญิงชรา
คนหนึ่งในระหวางทาง. นัยวาหญิงนั้นเปนหญิงเข็ญใจ พิทักษรักษาบุตรสาว
สองคนซึ่งเจริญวัยแลว ไมยอมใหลูกสาวไปปา ตนเองเก็บผักหักฟนมาจากปา
บํารุงรักษาลูกสาวทั้งสอง. วันนั้นนางขึ้นพุมไมแหงหนึ่ง กําลังเก็บผักอยู
พลัดตกลงมา เมื่อจะดาพระราชา โดยแชงใหตาย กลาวคาถา ความวา
ในแควนของพระเจาพรหมทัต หญิงสาวหาผัว
ไมไดไปจนแก เมือ่ ไรพระเจาพรหมทัต จักสวรรคต
เสียที.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปฏิกา แปลวา หาสามีมิได. อธิบายวา
ถาเขามีสามีคงจะไดเลี้ยงดูเรา ในรัชกาลของพระราชาลามก เราไดรับความทุกข
เมื่อไรหนอ มันจักตายเสียที หญิงชราดาพระราชาอยางนี้ ก็ดวยอานุภาพ
ของพระโพธิสัตว.
เมื่อราชปุโรหิตจะคัดคานนาง จึงกลาวคาถา ความวา
เฮย ! หญิงชั่วไมรูจักเหตุผล แกพูดไมดีเลย
พระราชาเคยหาผัวใหนางกุมาริกา มีที่ไหนกัน.
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หญิงชราไดยินดังนั้น ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
พราหมณเอย เราไมไดพูดชั่วเลย เรารูเหตุผล
ชาวชนบท พระเจาพรหมทัต มิไดพิทักษรักษา
ราษฎรถูกกดขี่ ดวยภาษี อันไมชอบธรรม.
กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกเจาหนาที่กดขี่
ดวยภาษี อันไมชอบธรรม ในแควนของพระราชาโกง
มีคนอาธรรมมากมาย เมื่อการครองชีพลําบาก การเลี้ยงดูลูกเมียก็ลําบาก หญิงสาวจักมีผัวไดที่ไหน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกวิทตฺถปทา ความวา เราฉลาด
รูเทาทันในเหตุในผล ทานอยาสรรเสริญพระราชาลามกอยางนี้. บทวา ทุชฺชเี ว
ความวา เมื่อแวนแควนมีการครองชีพลําบาก การเลี้ยงดูลูกเมียก็เกิดลําบาก
ผูคนทั้งกลัวทั้งหวาดเสียว ก็หลบไปอยูในปา. บทวา กุโต ภตฺตา กุมาริยา
ความวา หญิงสาว ๆ จักหาผัวไดที่ไหน.
พระราชากับราชปุโรหิตฟงคําของหญิงชราแลว คิดวา แกพูดถูกตอง
จึงพากันเดินทางตอไปขางหนา ไดยินเสียงของชาวนาคนหนึ่ง ไดยินวา เมื่อ
ชาวนานั้นกําลังไถนา โคชื่อสาลิยะ ถูกผาลแทงจึงลมลง. เมื่อชาวนาจะดา
พระราชาจึงกลาวคาถา ความวา
ขอใหพระเจาปญจาลราช จงถูกหอกแทง ตอง
นอนกลิ้งอยูในสงคราม เหมือนโคสาลิยะ ถูกผาลแทง
นอนอยูดังคนกําพรา ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถา ความวา โคชื่อสาลิยะนี้ ไดรับ
ทุกขเวทนานอนอยูฉันใด ขอพระเจาปญจาลราชจงนอนเปนทุกขฉันนั้น.
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ลําดับนั้น เมื่อราชปุโรหิตจะคัดคาน จึงกลาวคาถา ความวา
เจาคนชาติชั่ว เจาโกรธพระเจาพรหมทัต โดย
ไมเปนธรรม เจาทํารายโคของตนเอง ไฉนจึงมาสาปแชงพระราชาเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธฺมเมน ความวา โดยไมมีเหตุผล
คือไมมีความจริง.
ชาวนาไดฟงดังนั้นแลว ไดกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา
ดูกอนพราหมณ เราโกรธพระเจาพรหมทัตโดย
ชอบธรรม เพราะชาวชนบท พระเจาพรหมทัตมิได
ทรงพิทักษรักษา ถูกเจาหนาที่บานเมืองกดขี่ ดวย
ภาษีที่ไมเปนธรรม
กลางคืนถูกพวกโจรปลน กลางวันถูกเจาหนาที่
กดขี่ ดวยภาษีอันไมชอบธรรม ในแควนของพระ
ราชาโกง มีคนอาธรรมมากมาย.
แมครัวคงหุงตมใหมอีกเปนแน จึงนําขาวมาสง
ในเวลาสาย เรามัวแลดูแมครัว มาสงขาวอยู โคสาลิยะจึงถูกผาลแทงเอา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺเมน ความวา เราดาโดยมีเหตุผล
ทานอยาเขาใจวา ดาโดยไมมีเหตุผล. บทวา สา นูน ปุน เร ปกฺกา
วิกาเล ภตฺตมาหริ ความวา พราหมณเอย เราคิดวา หญิงแมครัวนําขาว
มาสงเรา หุงขาวแลวคงนํามาสงแตเชาตรู แตนางถูกพวกทาสของพระเจา
พรหมทัต พวกรีดภาษีโดยไมเปนธรรม เกาะกุมตัวไว ตองเลี้ยงดูพวกมัน
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แลวจึงหุงขาวเพื่อเราใหม เพราะเหตุนั้น จึงนําขาวมาสงในเวลาสาย วันนี้
นํามาสายนัก ดังนี้แลว ถูกความหิวบีบคั้น มัวแลดูคนสงขาว ดุวาโค เอาปฏัก
แทงโคไมเปนที่ ฉะนั้น เจาโคสาลิยะมันยกเทาขึ้นกระทืบผาล จึงถูกผาลบาด
เอา เหตุนั้น เจาอยาเขาใจวา เราประหารมัน ขอนี้ ชื่อวา พระราชาผูลามก
ประหารแลวทีเดียว ทานอยามัวกลาวพรรณนาคุณของพระราชานั้นอยูเลย.
พระราชากับราชปุโรหิต เดินทางตอไป แลวพักอยูในบานแหงหนึ่ง
รุงขึ้นเวลาเชาตรู แมโคนมโกงตัวหนึ่ง เอาเทาดีดคนรีดนมโค ลมไปพรอม
ดวยนมสด เมื่อคนรีดนมโคจะดาพระเจาพรหมทัต จึงกลาวคาถา ความวา
ขอใหพระเจาปญจาลราช จงถูกฟนดวยดาบใน
สงคราม เดือดรอนอยู เหมือนเราถูกแมโคนม ถีบ
ในวันนี้ จนนมสดของเขาหกไป ฉะนั้น.
ราชปุโรหิต ไดฟงดังนั้น จึงกลาววา
การที่แมโคถีบเจาใหบาดเจ็บ น้ํานมหกไปนั้น
เปนความผิดอะไรของพระเจาพรหมทัต ทานจึงติเตียน
อยู.
ครั้นพราหมณปุโรหิตกลาวคาถาจบ คนรีดนมโคไดกลาวคาถาอีก ๓
คาถา ความวา
ดูกอนพราหมณ พระเจาปญจาละ ควรจะไดรับ
ความติเตียน เพราะชาวชนบท พระเจาพรหมทัตมิได
พิทักษรักษา ถูกเจาหนาที่กดขี่ ดวยภาษีอนั ไมเปน
ธรรม.
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อนึ่ง เวลากลางคืนก็ถูกโจรปลน กลางวันก็ถูก
กดขี่รดี ภาษีอันไมเปนธรรม ในแควนของพระราชา
โกง มีคนอาธรรมมากมาย.
แมโคเปรี้ยว ดุราย เมื่อกอนพวกเรามิไดรีดนม
มัน มาวันนี้ เราถูกพวกราชบุรุษผูตองการน้ํานม
รีดนาทาเลน จึงตองรีดนมมันอยูเดี๋ยวนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จณฺฑา แปลวา หยาบคาย. บทวา
อกตฺถนา แปลวา มีปกติวิ่งหนี. บทวา ขีรกาเมหิ ความวา พวกเรา
ถูกเจาหนาที่ของพระราชาอาธรรม ใชใหหานมสดมามาก ๆ เบียดเบียน จํา
ตองรีด ถาหากพระเจาพรหมทัตนั้น ครองราชสมบัติโดยธรรม ภัยเห็นปาน
นี้คงไมมาถึงพวกเรา.
พระราชาและพระราชปุโรหิต คิดวา เจานี่พูดถูก จึงออกจากบาน
นั้น ขึ้นสูหนทางใหญ มุงหนาตอพระนครกลับไปในบานแหงหนึ่ง พวกนาย
อากรฆาลูกโคออนตัวหนึ่ง เพื่อตองการทําฝกดาบ จึงยึดเอาหนังไป แมโค
นมที่ลูกถูกฆา เพราะความเศราถึงลูก ไมกินหญา ไมดื่มน้ํา เที่ยวร่ํารองหา
ลูกอยู เด็ก ๆ ชาวบานเห็นดังนั้น เมื่อจะพากันดาพระราชา จึงกลาวคาถา
ความวา
ขอใหพระเจาปญจาลราช จงพลัดพรากจากโอรส
วิ่งคร่ําครวญเหมือนแมโคกําพรา พลัดพรากจากลูก
วิ่งคร่ําครวญอยู ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริธาวติ ความวา วิ่งร่ํารองอยู.
ลําดับนั้น ปุโรหิตกลาวคาถานอกนี้ ความวา
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ในการที่แมโค ของคนเลี้ยงโค เที่ยววิ่งไปมา
หรือร่ํารองอยูนี้ เปนความผิดอะไร ของพระเจา
พรหมทัตเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปพฺภเมยฺย รเวยฺย วา ความวา
(สัตวเลี้ยง) ก็ตองวิ่งไปมาได หรือร่าํ รองได อธิบายวา พอเอย ธรรมดา
สัตวเลี้ยง เมื่อเจาของพิทักษรักษาอยู มันก็วิ่งได ไมกินหญาได ในขอนี้
จะเปนความผิดอะไรของพระราชาเลา.
ลําดับนั้น เด็กชาวบาน ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ดูกอนมหาพราหมณ ความผิดของพระเจาพรหม
ทัต มีแน เพราะชาวชนบท พระเจาพรหมทัตมิได
พิทักษรักษา ถูกเจาหนาที่กดขี่ ดวยภาษีอันไมชอบ
ธรรม.
กลางคืนก็ถูกโจรปลน กลางวันถูกเจาหนาที่กด
ขี่ ดวยภาษาอันไมชอบธรรม ในแควนของพระราชา
โกง มีคนอาธรรมมากนาย ลูกโคของพวกเรายังดื่ม
นมอยู ก็ตองถูกฆาตาย เพราะตองการฝกดาบอยาง
ไรละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหาพฺรเหฺม ไดแก มหาพราหมณ.
บทวา ราชิโน ไดแก ของพระราชา. บทวา กถ โน ความวา อยาง
ไรเลา คือ เพราะเหตุชื่อไร ? บทวา ขีรปา หฺเต ปชา ความวา
เด็กทั้งหลายดาพระราชาวา ลูกโคทีย่ ังดื่มนมอยู ถูกพวกเจาหนาที่เหลานั้นฆา
ดวยอํานาจของพระราชาลามก แมโคนมนั้นร่ํารองหาลูกอยูเดี๋ยวนี้ ขอพระ
ราชานั้น จงปริเทวนาการ เหมือนแมโคนมเถิด.
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พระราชา และราชปุโรหิต พูดวา ดีละ พวกเจาพูดไดเหตุผล แลว
หลีกไปเสีย ตอมาในระหวางทาง ฝูงกากําลังเอาจะงอยปากจิกกินกบทั้งหลายอยู
ณ สระแหงแหงหนึ่ง เมื่อพระราชา และราชปุโรหิตมาถึงที่นั้น พระโพธิสัตว
จึงบันดาลใหกบทั้งหลาย แชงดาพระราชาดวยอานุภาพของตน (เปนคาถา)
ความวา
ขอใหพระเจาปญจาลราช พรอมดวยพระราช
โอรส จงถูกประหารในสนามรบ ใหฝูงการุมจิกกิน
เหมือนเราผูเกิดในปา ถูกฝูงกาชาวบานจิกกินในวันนี้
ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คามเกหิ ไดแก กาที่อยูในบาน.
ราชปุโรหิตไดยินดังนั้น เมื่อจะสนทนากับพวกกบ จึงกลาวคาถา
ความวา
เฮย ! กบ พระราชาทั้งหลายในมนุษยโลก จะ
ทรงจัดการพิทักษรกั ษาสัตวทั่วไปไมไดอยูเอง พระ
ราชามิไดเปนอธรรมจารีบุคคล ดวยเหตุที่ฝูงกากินสัตว
เปนเชนพวกเจา เทานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชีว ไดแกสัตวที่ยังมีชีวิต. บทวา อเทยฺยุ
แปลวา พึงเคี้ยวกิน. บทวา ธงฺกา ไดแก กาทั้งหลาย. อธิบายวา กา
ทั้งหลายพึงเคี้ยวกินสัตวมีชีวิต ดวยเหตุเพียงใด ดวยเหตุเพียงเทานี้ พระ
ราชาจะชื่อวาไมเปนผูประพฤติธรรมหาไดไม พระราชาจักสามารถเขาไปยังปา
เที่ยวรักษาเจาไดอยางไร ?
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กบไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ทานเปนพรหมจารี ชาติอาธรรมหนอ จึงกลาว
ยกยองกษัตริยอยูได เมื่อประชากรเปนอันมากถูกปลน
อยู ทานยังบูชาพระราชาผูนาตําหนิอยางยิ่ง.
ดูกอนพราหมณ ถาแวนแควนนี้ พึงมีพระราชาดี
ก็จะมั่งคั่ง เบิกบาน ผองใส ฝูงกาก็จะไดกินกอนขาว
ที่ดี ๆ เปนพลี ไมตองกินสัตวเปนเชนพวกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหฺมจารี ความวา เมื่อกบจะติเตียน
ปุโรหิต จึงกลาววา ทานเปนพรหมจารี ชาติอาธรรมหนอ. บทวา ขตฺติยสฺส
ไดแก พระราชาลามกเห็นปานนี้. บทวา วิลุมปฺ มานาย ความวา เมื่อ
ประชาชนถูกรีดนาทาเลนอยู อนึ่ง ปาฐะ พระบาลี ก็อยางเดียวกันนี้แหละ.
บทวา ปุถุปฺปชาย ความวา เมื่อประชาชนทั่วไปถูกเจาหนาที่ ทําใหพินาศ
อยู. บทวา ปูเชสิ ไดแก ยกยองสรรเสริญ. บทวา สุรชฺชก ความวา
ถาแวนแควนนี้ อันพระราชาผูไมลุอํานาจฉันทาคติเปนตน ไมยังทศพิธราช
ธรรมใหกําเริบรักษาอยู เปนแวนแควนมีจอมราชดี. บทวา ผีต ความวา
มีขาวกลาสมบูรณ ในเมือ่ ฝนหลั่งกระแสธารอยูโดยชอบ. บทวา มาทิส
ความวา เมื่อเปนอยางนี้ กาทั้งหลายคงไมกินสัตว อยางเราเลยทีเดียว. การ
ดาในฐานะ แมทั้ง ๖ อยางนี้ มีไดดวยอานุภาพของพระโพธิสัตวนั่นเอง.
พระราชากับราชปุโรหิต สดับคํานั้นแลว ดําริวา ชนทั้งปวงที่สุด
จนกระทั่งกบ ซึ่งเปนสัตวเดียรัจฉานอยูในปา พากันดาเราผูเดียว แลวเสด็จ
จากที่นั้นไปสูพระนคร เสวยราชยโดยธรรม ตั้งอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว
สรางบุญกุศลมีทานเปนตน.
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พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้ มาแสดงแกพระเจาโกศลแลว
ตรัสวา ดูกอ นมหาบพิตร ธรรมดาพระราชาควรละการลุอํานาจอคติ เสวย
ราชสมบัติโดยธรรม แลวทรงประชุมชาดกวา ภัณฑุติณฑุกเทวดา ในครัง้ นั้น
ไดมาเปนเราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาภัณฑุติณฑุกชาดก
จบอรรถกถาติงสตินิบาต

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กิงฉันทชาดก ๒. กุมภชาดก ๓. ชยทิสชาดก ๔. ฉัททันตชาดก ๕. สัมภวชาดก ๖. มหากปชาดก ๗. ทกรักขสชาดก ๘. ปณฑรกชาดก ๙. สัมพุลาชาดก ๑๐. ภัณฑุติณฑุกชาดก และอรรถกถา.
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จัตตาฬีสนิบาตชาดก
๑. เตสกุณชาดก
วาดวยนกตอบปญหาพระราชา
[๒๔๓๘] (พระราชาตรัสวา) เราขอถามเจาเวสสันดร นกเอย ขอความเจริญจงมีแกเจา กิจอะไรที่
บุคคลผูประสงคเสวยราชสมบัติกระทําแลว เปนกิจ
ประเสริฐ.
[๒๔๓๙] (นกเวสสันดรทูลวา) นานนักหนอ
พระเจากังสราช พระราชบิดาของเรา ผูทรงสงเคราะห
ชาวเมืองพาราณสี เปนผูประมาท ไดตรัสถามเราผู
บุตร ซึ่งหาความประมาทมิได.
[๒๔๔๐] ขาแตบรมกษัตริย ธรรมดาพระราชา
ควรหามมุสาวาท ความโกรธ และความราเริงกอนที
เดียว แตนั้น พึงตรัสสั่งใหกระทํากิจทั้งหลาย คําที่ขา
พระพุทธเจากลาวมานั้น นักปราชญทั้งหลายกลาววา
เปนกิจของพระราชา.
ขาแตพระบิดา เมื่อกอนพระองคทรงรักใคร
และเกลียดชังแลว พึงทรงทํากรรมใด กรรมนั้นที่
พระองคทรงทําแลว พึงยังพระองคใหเดือดรอนโดย
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ไมตองสงสัย แตนั้นพระองคไมควรทรงกระทํากรรม
นั้นอีก.
ขาแตพระองค ผูทรงบํารุงรัฐ เมื่อกษัตริยประมาทแลว โภคสมบัติทุกอยางในแวนแควนยอมพินาศ
ขอนั้นนักปราชญ กลาววา เปนความทุกขของพระราชา.
ขาแตพระบิดา เทพธิดาชื่อสิริ และชือ่ ลักขี
ถูกสุจิปริวารเศรษฐีถาม ไดตอบวา ขาพเจายอมยินดี
ในบุรุษผูมีความขยันหมั่นเพียร ไมมีความริษยา.
ขาแตมหาราชเจา กาลกรรณี ผูทําลายจักร ยอม
ยินดีในบุรุษผูรษิ ยา ผูมใี จชั่ว ผูประทุษรายการงาน.
ขาแตมหาราชเจา พระองคจงทรงเปนผูมีพระทัยดีตอคนทั้งปวง
จงทรงพิทักษรักษาคนทั้งปวง
จงทรงบรรเทาเสียซึ่งคนไมมีราศี จงมีคนที่มีราศี
เปนที่พํานักเถิด.
ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี บุรษุ
ผูมีราศี สมบูรณดวยความเพียร มีอัธยาศัยใหญ ยอม
ตัดโคนและยอดของศัตรูทั้งหลายได.
ขาแตพระองคผูเปนใหญของประชาชน ความ
จริง แมทาวสักกะก็ไมทรงประมาทในความหมั่นเพียร
ทาวเธอทรงกระทําความเพียร ในกัลยาณธรรม ตั้ง
พระทัยมั่น ในความขยันหมั่นเพียร.
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คนธรรพ พรหม เทวดา เปนผูเปนอยู อาศัย
พระราชาเชนนั้น เมื่อพระราชาทรงอุตสาหะ ไมทรง
ประมาท เทวดาทั้งหลายยอมคุม ครองปองกัน.
ขาแตพระบิดา พระองคจงทรงเปนผูไมประมาท
ไมทรงพระพิโรธ แลวตรัสสั่งใหทํากิจทั้งหลาย จงทรง
พยายามในกิจทั้งหลาย เพราะคนเกียจคราน ยอมไม
พบความสุข.
ขอความที่ขาพระองค กลาวแกแลว ในปญหา
ของพระองคนั้น ขอนี้เปนอนุสาสนี สามารถยังผูเปน
มิตรใหถึงความสุข และยังคนผูเปนศัตรูใหถึงความ
ทุกขได.
[๒๔๔๑] (พระราชาตรัสวา) ดูกอนนางนกกุณฑลินี ตัวเปนเผาพันธุของนก มีบรรดาศักดิ์ เจาสามารถ
ละหรือ เจาจะเขาใจไดหรือ กิจอะไรเลา ที่ผูมุงจะ
ครอบครองสมบัตกิ ระทําแลว เปนกิจประเสริฐ.
[๒๔๔๒] (นกกุณฑลินีทูลวา) ขาแตเสด็จพอ
ประโยชนตั้งมั่นอยูในเหตุ ๒ ประการเทานั้น คือ
ความไดลาภที่ยังไมได ๑ การตามรักษาลาภที่ได
แลว ๑.
ขาแตเสด็จพอ พระองคจงทรงทราบอํามาตยทั้ง
หลาย ผูเปนนักปราชญฉลาดในประโยชน ไมแพรง
พรายความลับ ไมเปนนักเลงสุรา ไมทําใหเสื่อมเสีย.
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ขาแตเสด็จพอ ก็อํามาตยคนใดพึงรักษาพระราช
ทรัพยของพระองค ใหมีคงที่อยูได ดุจนายสารถียึด
รถไว พระองคควรทรงใชอํามาตยผูนั้น ใหกระทํา
กิจทั้งหลาย ของพระองค.
พระราชา พึงโปรดสงเคราะหชนฝายในดวยดี
ตรวจตราพระราชทรัพยดวยพระองคเอง ไมควรจัด
การทรัพยและการกูหนี้ โดยทรงไววางพระทัยในคน
อื่น.
พระราชาควรทราบรายได รายจายดวยพระองค
เอง ควรทรงทราบกิจที่ทําแลว และยังไมไดทําดวย
พระองคเอง ควรขมคนที่ควรขม ควรยกยองคนที่
ควรยกยอง.
ขาแตพระองคผูเปนจอมพลรถ พระองคจงทรง
พร่ําสอนเหตุผล แกชาวชนบทเอง เจาหนาที่ผูเก็บ
ภาษีอากร ผูไมประกอบดวยธรรม อยายังพระราช
ทรัพย และรัฐสีมา ของพระองคใหพินาศ.
อนึ่ง พระองคอยาทรงทําเอง หรืออยาทรงใชให
คนอื่นทํากิจทั้งหลายโดยฉับพลัน เพราะวาการงาน
ที่ทําลงไปโดยฉับพลัน ไมดีเลย คนเขลายอมเดือด
รอนในภายหลัง.
พระองคอยาทรงลวงเลยกุศล อยาทรงปลอย
พระทัยใหเกรี้ยวกราดนัก เพราะวา สกุลทีม่ ั่นคงเปน
อันมาก ไดถึงความไมเปนสกุล เพราะความโกรธ.
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ขาแตเสด็จพอ พระองคอยาทรงนึกวา เราเปน
ใหญแลว ยังมหาชนใหหยั่งลงเพื่อความฉิบหาย กําไร
คือความทุกข อยาไดมีแกสตรีและบุรุษของพระองค
เลย.
โภคสมบัติทั้งปวง ของพระราชาผูปราศจาก
ความหวาดเสียว แสหากามารมณยอมพินาศหมด ขอ
นั้นนักปราชญทั้งหลาย กลาววาเปนความทุกข ของ
พระราชา.
ขอความที่หมอมฉันกราบทูล ในปญหาของ
พระองคนั้น เปนวัตรบท นี่แหละเปนอนุสาสนี ขาแต
พระมหาราชา บัดนี้ พระองคโปรดทรงบําเพ็ญบุญ
อยาเปนนักเลง อยาทรงราชทรัพยใหพินาศ จงทรง
ศีล เพราะวาคนทุศีล ยอมตกต่ํา.
[๒๔๔๓] (พระราชาตรัสวา) พอชัมพุกะ พอได
ถามปญหากะเจาโกสิยโคตร และเจากุณฑลินี มาเชน
เดียวกันแลว ชัมพุละลูกรัก คราวนี้ เจาจงบอกกําลัง
อันสูงสุดกวากําลังทั้งหลาย บางเถิด.
[๒๔๔๔] (นกชัมพุกะทูลวา) กําลังในบุรุษผูมี
อัธยาศัยใหญในโลกนี้ มี ๕ ประการ ในกําลัง ๕
ประการนั้น กําลังแขนบัณฑิตกลาววา เปนกําลังต่ํา
ทราม ขาแตพระองคผูทรงเจริญพระชนม กําลังโภค
ทรัพยบัณฑิตกลาววา เปนกําลังที่สอง.
ขาแตพระองคผูทรงเจริญพระชนม กําลังอํามาตย บัณฑิตกลาววาเปนกําลังที่สาม กําลังคือการ
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มีชาติยิ่งใหญ เปนกําลังที่สี่โดยแท บัณฑิตยอมยึด
เอากําลังทั้งหมดไวได.
กําลังปญญา บัณฑิตกลาววา เปนกําลังประเสริฐ
ยอดเยี่ยมกวากําลังทั้งหลาย เพราะวา บัณฑิตอันกําลัง
ปญญาสนับสนุนแลว ยอมไดซึ่งประโยชน.
ถาบุคคลมีปญญาทราม แมไดแผนดินอันสมบูรณ เมื่อไมประสงค คนอื่นผูถึงพรอมดวยปญญา ก็
ขมขี่แยงเอาแผนดินนั้นเสีย.
ขาแตพระองคผูเปนจอมชนชาวกาสี ถาบุคคล
แมเปนผูมีชาติสูง ไดราชสมบัติแลวเปนกษัตริย แต
มีปญญาทราม หาเปนอยูดวยราชสมบัติทุกอยางไดไม.
ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ไดสดับ ปญญา
เปนเครื่องยังเกียรติยศ และลาภสักการะใหเจริญ คน
ในโลกนี้ ประกอบดวยปญญาแลว แมเมือ่ ทุกขเกิด
ขึ้น ก็ยอมไดรับความสุข.
ก็คนบางคนไมไดตั้งใจฟงดวยดี ไมอาศัยผูเปน
พหูสูต ซึ่งตั้งอยูในธรรม ไมพจิ ารณาเหตุผล ยอมไม
ไดบรรลุปญญา.
อนึ่ง ผูใดรูจักจําแนกธรรม ลุกขึ้นในเวลาเชา
ไมเกียจคราน ยอมบากบั่นตามกาล ผลแหงการงาน
ของบุคคลนั้น ยอมสําเร็จ.
ประโยชนแหงการงาน ของบุคคลผูมีศีลมิใชบอ
เกิด ผูคบหาบุคคลที่มิใชบอเกิด ผูมีปกติเบื่อหนาย
ทําการงาน ยอมไมเผล็ดผลโดยชอบ.
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สวนประโยชนแหงการงานของบุคคล ผูประกอบธรรม อันเปนภายใน คบหาบุคคลที่เปนบอเกิด
อยางนั้น ไมมีปกติเบื่อหนายทําการงาน ยอมเผล็ด
ผลโดยชอบ.
ขาแตเสด็จพอ ขอพระองคจงทรงเสวนปญหา
อันเปนสวนแหงการประกอบความเพียร เปนเครื่อง
ตามรักษาทรัพย ทีร่ วบรวมไว และเหตุสองประการ
ขางตน ที่ขาพระพุทธเจากราบทูลแลวนั้นเถิด อยา
ไดทรงทําลายทรัพยสินเสีย ดวยการงานอันไมสมควร
เพราะคนมีปญญาทราม ยอมลมจม ดวยการงานอัน
ไมสมควร ดังเรือนไมออ ฉะนั้น.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม ในพระราชมารดา พระราชบิดา ครั้นทรง
ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในพระราชโอรสและพระอัครมเหสี ครั้นทรง
ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในมิตร และอํามาตย ครัน้ ทรงประพฤติธรรม
ในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในพาหนะและพลนิกาย ครั้นทรงประพฤติ
ธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
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ขาแตพระมหาราชา ของพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในชาวบาน และชาวนิคม ครั้นทรงประพฤติ
ธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรง
ประพฤติธรรม ในสมณะและพราหมณทั้งหลาย ครั้น
ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในเนื้อและนก ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลก
นี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงทรง
ประพฤติธรรม เพราะความที่ธรรมอันบุคคลประพฤติ
แลว ยอมนําความสุขมาให ครัน้ พระองคทรงประพฤติ
ธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม เพราะวาพระอินทรทวยเทพพรอมทั้งพรหม
ถึงทิพยสถานไดดวยธรรมอันตนประพฤติดีแลว ขาแตพระกษัตริย ขอพระองคอยาทรงประมาทธรรมเลย.
ขอความที่ขาพระองคกราบทูลแลว ในปญหา
ของพระองคนั้น เปนวัตรบท ขอนี้แล เปนอนุสาสนี
ขอพระองคจงทรงคบหาสมาคม กับผูมีปญ
 ญา จงเปน
ผูมีกัลยาณธรรม พระองคทรงทราบความขอนั้น ดวย
พระองคเองแลว จงทรงปฏิบัติใหครบถวนเถิด.
จบเตสกุณชาดกที่ ๑
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อรรถกถาจัตตาฬีสนิบาต
อรรถกถาเตสกุณชาดก
พระศาสดา เมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ตรัส
พระธรรมเทศนานี้ ดวยสามารถโอวาทแกพระเจาโกศล มีคําเริ่มตนวา เวสฺสนฺตร ต ปุจฺฉามิ ดังนี้.
ความพิสดารวา พระศาสดาตรัสเชิญพระราชานั้น ซึ่งเสด็จมาทรง
ธรรม มารับสั่งวา ดูกอนมหาบพิตร ธรรมดาพระราชาควรครองราชยโดย
ธรรม เพราะสมัยใด พระราชาเปนผูไมตั้งอยูในธรรม สมัยนัน้ แมขาราชการ
ทั้งหลาย ก็เปนผูไมตั้งอยูในธรรม ดังนี้แลว ทรงโอวาทโดยนัยแหงพระสูตรที่
มาในจตุกนิบาต และตรัสพรรณนาโทษและอานิสงสในการลุอํานาจอคติและ
ไมลุอํานาจอคติ ทรงยังโทษในกามทั้งหลายใหพิสดาร โดยนัยเปนตนวา
กามทั้งหลายเปรียบไดกับความฝนแลวตรัสวา
ดูกอนมหาบพิตร ความผัดเพี้ยนกับมฤตยูยอม
ไมมีแกสัตวเหลานี้ การรับสินบนก็ไมมี การยุทธ
ก็ไมมี ชัยชนะก็ไมมี สัตวทั้งมวลลวนมีความตายเปน
เบื้องหนา.
เมื่อสัตวเหลานั้นไปสูปรโลก เวนกัลยาณธรรมที่ตนกระทําไวแลว
ชื่อวาที่พึ่งอยางอื่นไมมีเลย จาตองละสิ่งที่ปรากฏเล็ก ๆ นอย ๆ อยางนี้ไป
แนนอน ไมควรที่จะอาศัยยศทําความประมาท ชอบที่จะเปนผูไมประมาท
เสวยราชยโดยธรรมอยางเดียว แมเมื่อพระพุทธเจายังไมไดเสด็จอุบัติ โบราณ-
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กษัตริยทั้งหลายตั้งอยูในโอวาทของบัณฑิต เสวยราชยโดยธรรม เสด็จไปยัง
เทพนครใหเต็มบริบูรณ อันพระเจาโกศลทรงทูลอาราธนาจึงทรงนําอดีตนิทาน
มาตรัส ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติ ในพระนคร
พาราณสี ไมมีพระราชโอรส ถึงทรงปรารถนาอยูก็ไมไดพระโอรส หรือพระ
ธิดา วันหนึ่ง พระองคเสด็จประพาสพระราชอุทยาน กับขาราชบริพารจํานวน
มาก ทรงเลนในพระราชอุทยานตลอดวัน ลาดพระที่บรรทม ณ โคนตนมงคล
สาลพฤกษ บรรทมหลับไปหนอยหนึ่ง ตื่นบรรทมแลว ทรงแลดูตนรัง
ทอดพระเนตรเห็นรังนกอยูบนตนไมนั้น พอทอดพระเนตรเห็นเทานั้น ก็เกิด
พระเสนหา จึงดํารัสเรียกมหาดเล็กคนหนึ่ง มาตรัสสั่งวาเจาขึ้นตนไมนี้จงดู
ใหรูวา ในรังนกนั้นมีอะไรอยูหรือไมมี. มหาดเล็กขึ้นไป เห็นฟองไขอยูในรัง
นกนั้น ๓ ฟอง จึงกราบทูลใหทรงทราบ พระราชาตรัสวา ถาเชนนั้น เจา
อยาปลอยลมหายใจลงบนไขเหลานั้น จงแผสําลีลงในผอบ วางฟองนกเหลานั้น
ไวในผอบแลวคอย ๆ ลงมา ครั้นตรัสสั่งใหมหาดเล็กลงมาแลว ทรงรับผอบ
ดวยพระหัตถ ตรัสถามพวกอํามาตยวา นี่เปนไขนกจําพวกไหน ? อํามาตย
ทั้งหลาย พากันกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาไมทราบ พวกนายพรานคงจักรู
พระราชาจึงตรัสสั่งใหพวกนายพรานเขาเฝาแลวตรัสถาม พวกนายพรานกราบทูลวา ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ฟองนกเหลานี้
ใบหนึ่งเปนฟองนกฮูก ใบหนึ่งเปนฟองนกสาลิกา ใบหนึ่งเปนฟองนกแขกเตา
ตรัสถามวา ฟองนกทั้งสามอยูรวมรังเดียวกันไดหรือ ? กราบทูลวา ไดพระพุทธเจาขา เมื่อไมมีอันตราย ฟองนกที่แมกกไวดีแลว ยอมไมฉิบหาย พระราชาทรงดีพระทัย ดําริวา นกเหลานี้จักเปนลูกของเรา โปรดใหอํามาตยสามคน
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รับฟองนกไวคนละฟอง ตรัสสั่งวา นกเหลานี้จักเปนลูกของเรา พวกทานชวย
ประคับประคองใหดี เวลาลูกนกออกมาจากกระเปาะฟองจงบอกเรา.
อํามาตยทั้งสามตางรักษาฟองนกเหลานั้นเปนอันดี ในจํานวนฟองไข
เหลานั้น ฟองนกฮูกแตกออกกอน อํามาตยจึงเรียกนายพรานคนหนึ่งมาถามวา
แกรูไหมวาตัวเมียหรือตัวผู ? เมื่อนายพรานนั้นพิจารณาดูแนแลว บอกวาตัวผู
จึงเขาไปเฝาพระราชากราบทูลวา ขอเดชะ โอรสของพระองคเกิดแลว พระพุทธ
เจาขา. พระราชาทรงปลาบปลื้ม พระราชทานทรัพยแกอํามาตยนั้นเปนอันมาก
ตรัสกําชับสงไปวา เจาจงประคับประคองลูกเราใหดี จงตั้งชื่อวา " เวสสันดร "
อํามาตยนั้นไดกระทําตามพระบรมราชโองการ ลวงมาอีกสองสามวัน ฟองนก
สาลิกาก็แตกออก อํามาตยคนนั้น จึงใหนายพรานพิสูจนดู รูวาเปนตัวเมีย
จึงไปยังราชสํานักกราบทูลวา ขอเดชะ ราชธิดาของพระองคเกิดแลว พระพุทธเจาขา พระราชาทรงดีพระทัย พระราชทานทรัพยแกอํามาตยแมคนนั้น
มากมาย แลวตรัสกําชับสงไปวา เจาจงประคับประคองธิดาของเราใหดี และ
จงตั้งชื่อวา " กุณฑลินี " แมอํามาตยนั้นก็กระทําตามกระแสพระราชดํารัส
ลวงมาอีกสองสามวัน ฟองนกแขกเตาก็แตก แมอํามาตยนั้นก็ใหนายพราน
พิสูจนดู เมือ่ เขาบอกวา ตัวผู จึงไปยังราชสํานัก กราบทูลวา ขอเดชะ
โอรสของพระองคเกิดแลวพระพุทธเจาขา. พระราชาทรงดีพระทัย พระราชทานทรัพยแกอํามาตยแมนั้นเปนอันมาก แลวตรัสกําชับสงไปวา เจาจงจัดการ
ทํามงคลแกลูกของเราดวยบริวารเปนอันมาก แลวตั้งชื่อเขาวา " ชัมพุกะ "
อํามาตยนั้นก็กระทําตามพระราชดํารัส แมนกทั้งสาม ก็เจริญมาในเรือนของ
อํามาตยทั้งสามคนดวยการบริหารอยางราชกุมาร.
พระราชามักตรัสเรียกวาบุตรของเรา ธิดาของเรา ดังนี้เนือง ๆ ครั้งนั้น
พวกอํามาตย ของพระองคพากันยิ้มเยาะกันวา ทานทั้งหลายจงดู การกระทําของ
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พระราชา เที่ยวตรัสเรียกกระทั่งสัตวเดียรัจฉานวา บุตรของเรา ธิดาของเรา
พระราชาทรงสดับดังนั้น จึงทรงดําริวา อํามาตยพวกนี้ยังไมรูปญญาสัมปทาแหง
ลูกทั้งสามของเราจักตองทําใหปรากฏแกเขา จึงตรัสใชอํามาตยคนหนึ่งไปหาเจา
เวสสันดรใหแจงวา พระบิดาของทานอยากจะตรัสถามปญหา จะเสด็จมาถามได
เมื่อไร ? อํามาตยไปไหวเจาเวสสันดรแลว แจงพระกระแสรับสั่งใหทราบ. เจา
เวสสันดรจึงเชิญอํามาตยผูเลี้ยงดูตนมาถามวา เขาบอกวา พระราชบิดาของฉัน
ใครจะตรัสถามปญหากะฉัน เมื่อพระองคเสด็จมาที่นี่ ควรที่เราจะทําสักการะ จะ
ใหพระองคเสด็จมาเมื่อไรเลาพอ ? อํามาตยตอบวา จากนี้ไปอีกเจ็ดวัน จึงเชิญ
เสด็จ. เจาเวสสันดรไดฟงดังนั้น จึงสงขาวกราบทูลวา พระราชบิดาของฉัน
เสด็จมาไดในวันที่เจ็ดนับแตนี้ไป. อํามาตยนั้นกลับมาทูลแดพระราชา. ถึงวัน
ที่เจ็ด พระราชาตรัสสั่งใหเที่ยวตีกลองประกาศ ในพระนครแลวเสด็จไปยังที่อยู
ของบุตร เจาเวสสันดรสั่งใหทํามหาสักการะแดพระราชา โดยที่แมทาสและ
กรรมกรก็ใหทําสักการะดวย พระราชาเสวยในเรือนของนกเวสสันดรทรงรับ
การตอนรับสมพระเกียรติ แลวเสด็จกลับไปพระราชนิเวศน ตรัสสั่งใหทํา
มหามณฑปที่พระลานหลวง ใหเที่ยวตีกลองประกาศในพระนครแลวประทับนั่ง
ในมณฑปอลงกต แวดลอมไปดวยมหาชน ทรงสงพระราชสาสนไปยังสํานัก
ของอํามาตยวา จงนําเจาเวสสันดรมาเถิด. อํามาตยใหเจาเวสสันดรจับบนตั่ง
ทองนํามาถวาย นกเวสสันดรจับบนพระเพลาพระราชบิดา เลนหัวกับพระราช
บิดา แลวบินไปจับบนตั่งทองนั้นตามเดิม.
ลําดับนั้น พระราชา เมื่อจะตรัสถามราชธรรมกะเจาเวสสันดร ใน
ทามกลางมหาชน จึงตรัสปฐมคาถา ความวา
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เราขอถามเจาเวสสันดร นกเอย ขอความเจริญ
จงมีแกเจา กิจอะไรที่บุคคลผูประสงคเสวยราชสมบัติ
กระทําแลวเปนกิจประเสริฐ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้นดังตอไปนี้ พระราชาทรงทักทายเจาเวสสันดรนั้นวา นกเอย.
บทวา กึสุ ความวา กิจอะไรที่ผูใครครองราชยกระทําแลว เปน
ของดี คือสูงสุด พอเอย เจาจงบอกราชธรรมทั้งมวลแกขาเถิด. นัยวา พระราชา
นั้น ดํารัสถามเจาเวสสันดรนั้นอยางนี้.
นกเวสสันดร ไดฟง พระราชดํารัสแลว ยังไมทูลแกปญหา เมื่อจะ
ทูลทวงพระราชาดวยความประมาท จึงกลาวคาถาที่สอง ความวา
นานนักหนอ พระเจากังสราช พระราชบิดาเรา
ผูทรงสงเคราะหชาวเมืองพาราณสี เปนผูป ระมาท
ไดตรัสถามเราผูบุตร ซึ่งหาความประมาทมิได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาตา ไดแก พระราชบิดา. บทวา
กโส นี้ เปนชื่อของพระราชานั้น. บทวา พาราณสิคฺคโท ความวา
ทรงประพฤติสงเคราะหชาวเมืองพาราณสี ดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ. บทวา
ปมตฺโต ความวา เสด็จอยูในสํานักแหงบัณฑิตเห็นปานนี้ 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 เพิ่งโจทย คือตรัสถาม
ปญหาในวันนี้ สิ้นกาลนานนัก.
เจาเวสสันดรทูลทวงดวยคาถาอยางนี้แลว ทูลวา ขอเดชะ พระชนก
มหาราช ขึ้นชื่อวา พระราชาควรดํารงอยูในธรรม ๓ ประการ เสวยราชสมบัติโดยธรรม เมื่อจะแสดงราชธรรม จึงกลาวคาถา ความวา
ขาแตบรมกษัตริย ธรรมดาพระราชาควรหาม
มุสาวาท ความโกรธและความราเริงกอนทีเดียว แต
นั้นพึงตรัสสั่งใหกระทํากิจทั้งหลาย คําที่ขาพระพุทธเจา
กลาวมานั้น นักปราชญทั้งหลายกลาววา เปนกิจของ
พระราชา.
ขาแตพระบิดา เมื่อกอนพระองคทรงรักใคร
และเกลียดชังแลวพึงทรงทํากรรมใด กรรมนั้นที่พระองคทรงทําแลว พึงยังพระองคใหเดือดรอน โดยไม
ตองสงสัย แตนั้นพระองคไมควรทรงกระทํากรรม
นั้นอีก.
ขาแตพระองคผูทรงบํารุงรัฐ เมื่อกษัตริยประมาทแลว โภคสมบัติทุกอยาง ในแวนแควนยอมพินาศ
ขอนั้นนักปราชญกลาววาเปนความทุกขของพระราชา.
ขาแตพระบิดา เทพธิดาชื่อ สิริ และชื่อ ลักขี
ถูกสุจิปริวารเศรษฐีถาม ไดตอบวา ขาพเจายอมยินดี
ในบุรุษผูมีความขยันหมั่นเพียร ไมมีความริษยา.
ขาแตพระมหาราชเจา กาลกรรณีผูทําลายจักร
ยอมยินดีในบุรุษผูร ิษยา ผูมใี จชั่ว ผูประทุษรายการงาน.
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ขาแตพระมหาราชเจา พระองคจงทรงเปนผูมี
พระทัยดี ตอคนทั้งปวง จงทรงพิทักษรักษาคนทั้งปวง
จงทรงบรรเทาเสียซึ่งคนไมมีราศี จงมีคนมีราศีเปน
ที่พํานักเถิด.
ขาแตพระองค ผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี บุรุษ
ผูมีราศี สมบูรณดวยความเพียร มีอัธยาศัยใหญยอม
ตัดโคนและยอดของศัตรูทั้งหลายได.
ขาแตพระองค ผูเปนใหญของประชาชน ความ
จริง แมทาวสักกะก็ไมทรงประมาทในความหมั่นเพียร
ทาวเธอทรงกระทําความเพียรในกัลยาณธรรม ตั้ง
พระทัยมั่น ในความขยันหมั่นเพียร.
คนธรรพ พรหม เทวดา เปนผูเปนอยูอาศัย
พระราชาเชนนั้น เมื่อพระราชาทรงอุตสาหะ ไมทรง
ประมาท เทวดาทั้งหลายยอมคุมครองปองกัน.
ขาแตพระบิดา พระองคจงทรงเปนผูไมประมาท
ไมทรงพระพิโรธ แลวตรัสสั่งใหทํากิจทั้งหลาย จงทรง
พยายามในกิจทั้งหลาย เพราะคนเกียจคราน ยอมไม
พบความสุข.
ขอความที่ขาพระองคกลาวแกแลว ในปญหา
ของพระองคนั้น ขอนี้เปนอนุสาสนี สามารถยังผู
เปนมิตรใหถึงความสุข และยังคนผูเปนศัตรูใหถึง
ความทุกขได.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเมเนว วิตถ ความวา ขาแตเสด็จพอ
ธรรมดาพระราชา ควรหามมุสาวาทเสียแตตอนตน. อธิบายวา แวนแควน
ของพระราชาผูตรัสมุสา ยอมไมมีโอชา. สิ่งสักวา รัตนะเจ็ด ยอมเขาไป
ภายใตสถานที่กระทําโอชาในแผนดิน. แตนั้น ในอาหาร ในน้ํามัน น้ําผึ้ง
น้ําออยเปนตน หรือในโอสถทั้งหลาย ยอมหาโอชามิได. ประชาชนบริโภค
อาหารขาดโอชา ยอมเกิดเจ็บปวยไขมาก. รายไดทั้งทางบกทางน้ํา ยอมไม
เกิดขึ้นในแวนแควน เมื่อรายไดไมเกิด พระราชาก็ตองถึงความยากลําบาก.
พระองคยอมไมทรงสามารถสงเคราะหเสวกามาตยได. เหลาเสวกามาตย มิได
รับสงเคราะห ตางก็จะไมมองดูพระราชา ดวยจิตเคารพยําเกรง. ขาแตเสด็จพอ
ขึ้นชื่อวามุสาวาทนี้ ขาดโอชาอยางนี้. ฉะนั้น จึงไมควรกลาวมุสาวาทนั้น
แมเพราะเหตุแหงชีวิต. แตควรกําหนดถือเอาสุภาษิตขอที่วา ความสัตยดีกวา
รสทั้งหลาย ดังนี้เทานั้น. อนึ่ง ขึ้นชือ่ วา มุสาวาทเปนเครื่องกําจัดคุณความดี
มีความวิบัติเปนที่สุด กระทําใหมีอเวจีเปนเบื้องหนาในวารจิตที่สอง. อนึ่ง
ในเนื้อความนี้ ควรแสดงเจติยชาดก มีอาทิวา ธรรมแลอันบุคคลกําจัดแลว
ยอมกําจัดเขา ดังนี้.
บทวา โกธ ความวา ขาแตเสด็จพอ ธรรมดาพระราชาควรหาม
แมความโกรธอันมีความขัดเคืองเปนลักษณะกอนเหมือนกัน. ขาแตเสด็จพอ
เพราะวา ความโกรธของคนเหลาอื่น ยอมไมถึงจุดเดือดรวดเร็ว แตของ
พระราชายอมถึง. ธรรมดาพระราชาทั้งหลาย มีวาจาเปนอาวุธ กริ้วแลว
ยอมยังคนอื่นใหพินาศได แมดวยอาการเพียงทรงชําเลืองดู เพราะฉะนั้น
พระราชาอยามีความโกรธเกินกวาคนอื่น ๆ ควรเพรียบพรอมดวยขันติคุณ
เมตตาคุณ และความเอื้อเอ็นดู แลดูพสกนิกรเหมือนโอรสที่รกั ของตน. ขาแต
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เสด็จพอ ก็พระราชผูยิ่งดวยความโกรธเปนเจาเรือน ยอมไมสามารถรักษา
พระเกียรติยศที่เกิดขึ้นได อนึ่ง เพื่อแสดงเนื้อความนี้ ควรแสดงขันติวาทีชาดก
แลจุลลธัมมปาลชาดก. แทจริง ในจุลลธัมมปาลชาดก พระเจามหาปตาปนราช
ตรัสสั่งใหปลงพระชนมพระราชโอรส เมื่อพระเทวีมีพระหทัยแตกสิ้นพระชนมชีพ
เพราะเศราโศกถึงพระโอรสแลว แมพระองคเองก็เศราโศกถึงพระเทวี มี
พระหทัยแตกสวรรคตไปเหมือนกัน. ครั้งนั้น อํามาตยทั้งหลายตองถวาย
พระเพลิง ณ พระเมรุมาศแหงเดียวกัน ถึง ๓ พระศพ. เพราะฉะนั้น พระราชาควรเวนมุสาวาทเปนอันดับแรก อันดับที่สองควรเวนความโกรธ.
บทวา หาส ไดแก ความรื่นเริง. อนึ่ง ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.
อธิบายวา พระราชาควรหักหามความเปนคนขี้เลน ในราชกิจตาง ๆ ดวย
ความมีพระหฤทัยฮึกเหิม คือหามความสนุกสนานเสีย. ขาแตพระราชบิดา
ธรรมดาพระราชาไมควรจะเปนคนขี้เลน ไมควรจะเชื่อถือผูอื่น ตองจัดการ
ราชกิจทุกอยาง โดยประจักษแจงแกพระองคเองเทานั้น เพราะพระราชามี
พระหฤทัยฮึกเหิมแลว เมื่อทรงกระทําราชกิจจะไมพินิจพิจารณา ยอมยัง
พระอิสริยยศที่ไดแลวใหพินาศ. อนึ่ง เนื้อความในอธิการนี้ ควรแสดงความ
ที่พระเจาทัณฑกีราชในสรภังคชาดก ทรงเชื่อถอยคําของปุโรหิต แลวผิดใน
ทานกีสวัจฉดาบส ขาดสูญพรอมดวยรัฐมณฑลบังเกิดในกุกกุลนรก ควร
แสดงความที่พระเจาเมชฌราช ในมาตังคชาดก ทรงเชื่อถอยคําของพวก
พราหมณ ผิดในทานมาตังคดาบส แลวขาดสูญไปพรอมกับรัฐมณฑล บังเกิด
ในนรก และควรแสดงความที่ตระกูลวาสุเทพ เชือ่ ถือถอยคําของราชทารก
พี่นองสิบคนผูหลงงมงาย แลวผิดในทานกัณหทีปายนดาบส ถึงความพินาศ
ฉิบหายไปในฆฏปณฑิตชาดก.
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บทวา ตโต กิจฺจานิ กาเรยฺย ความวา ขาแตพระราชบิดา
พระราชาเวนมุสาวาทเปนอันดับแรก ความโกรธเปนอันดับที่สอง ความ
สนุกสนานไมเปนธรรม เปนอันดับที่สามแลว ตอแตนั้น จึงควรตรัสสั่งให
กระทําราชกิจที่ควรทําตอชาวแวนแควน ในภายหลัง. บทวา ต วต อาหุ
ขตฺติย ความวา ขาแตพระขัตติยมหาราช คําใดที่ขาพเจาทูลแลว โปราณก
บัณฑิตกลาวคํานั้นวา เปนวัตรสมาทานของพระราชา. บทวา น ต กยิรา
ความวา ขาแตพระราชบิดา กรรมใดอันเปนเครื่องทําความรอนใจในภายหลัง
ดวยสามารถแหงกิเลสมีราคะเปนตน ซึ่งเปนของที่พระองคทรงกระทําไวแลว
ตอกรรมที่ทาํ ไวกอนนั้นมา พระองคไมควรทํา คืออยาทรงทํากรรมเชนนัน้ อีก.
บทวา วุจฺจเต ความวา นั้นทานกลาววา เปนความทุกขของพระราชา.
โปราณกบัณฑิตทั้งหลายกลาวไวอยางนี้.
บทวา สิรี จ ความวา นกเวสสันดรนําเหตุการณที่เปนไปในเมือง
พาราณสีเมื่อกอน มากลาวแสดงเชนนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อพฺรวุ
ความวา สิรเิ ทพยเจาถูกสุจิปริวารเศรษฐีถาม บอกแลว. บทวา อุฏาเน
วิริเย ความวา สิริเทพยเจากลาววา คนใดตั้งมั่นอยูในความหมั่นขยัน และ
ใหความเพียร ทั้งเห็นสมบัติของผูอื่นแลวไมริษยา ขาพเจารื่นรมยในคนผูนั้น.
นกเวสสันดรกลาวถึงสิรเิ ทพยเจากอนอยางนี้. บทวา อุสฺสุยยฺ เก ความวา
ขาแตพระราชบิดา สวนอลักขีเทพยเจาถูกถามแลวกลาววา ขาพเจายินดีในคน
ที่ริษยาสมบัติของคนอื่น.
บทวา ทูหทเย ไดแก คนมีจิตทราม. บทวา กมฺมทูสเก ไดแก
คนที่ประทุษรายกัลยาณกรรม. อลักขีเทพยเจากลาววา คนใดประทุษราย
ไมรักใครเกลียดชัง ไมทํากัลยาณกรรม ขาพเจายินดีในคน ๆ นั้น. ขาแต
*

*

บาลีเปน ลักขี
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มหาราชเจา กาลกรรณีผหู ักเสียซึ่งกุศลจักร 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 เมื่อจับโจรผูเปนปจจัยแหงโจร
ชื่อวา จับโจรที่เปนรากเหงาของอมิตร ยอมตัดยอดของปวงอมิตรได.
บทวา สกฺโก ไดแก พระอินทร. นกเวสสันดรเรียกพระราชาวา
ภูตปติ ผูเปนเจาแหงพสกนิกร. บทวา อุฏาเน ไดแก ผูม ีความขยัน
หมั่นเพียร. บทวา นปฺปมชฺชติ ความวา กระทากิจทั้งปวง.
บทวา ส กลฺยาเณ ความวา ทาวเทวราชนั้น เอาพระทัยใสใน
ความหมั่นขยัน และความพากเพียร ไมกระทําบาปกรรม ทําความเพียรใน
กัลยาณกรรม คือบุญกรรมอยางเดียวไมประมาท ใสใจในความหมั่นขยัน.
อนึ่ง เพื่อแสดงภาวะแหงการกระทําความเพียรของทาวสักกะนั้น ควรแสดง
เรื่องเปนตนวา ความที่ทาวสักกะนั้นมาสูกปฏฐาราม พรอมกับเทวดาใน
เทวโลกทั้งสอง แลวถามปญหาสดับธรรมในสรภังคชาดก และความที่คําสั่งสอนเสื่อมถอย อันทาวสักกะยังมหาชนใหยินดีแลว บันดาลใหเปนไปดวย
อานุภาพของตน ในมหากัณหชาดก.
บทวา คนฺธพฺพา ความวา ไดยินวา เทวดาผูมีกําเนิด ๔ เกิด
ภายใตทาวจาตุมมหาราช ชื่อวา คนธรรพ. บทวา ปตโร ไดแก ทาวมหาพรหม. บทวา เทวา ไดแก เทวดาชั้นฉกามาพจร ดวยสามารถแหง
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อุปตติเทพ. บทวา ตาทิโน ความวา ทานเหลานั้นตางมีชีพ มีชีวิตสม่ําเสมอ
หลอเลี้ยงชีวิตไว เพื่อพระราชาผูทรงยินดีในกุศลอยางนั้น เพราะพระราชา
เชนนั้น เมื่อทรงกระทําบุญทานเปนตน ยอมทรงอุทิศสวนบุญแกเทวดา
ทั้งหลาย เทวดาเหลานั้น รับอนุโมทนาสวนบุญนั้นแลว ยอมเจริญดวย
ทิพยยศ. บทวา อนุติฏนฺติ ความวา เมื่อพระราชาเชนนั้นทรงทําความเพียร
ถึงความไมประมาทอยู เทวดาทังหลายยอมพากันพิทักษรักษา ตามไปจัดแจง
อารักขา อันชอบธรรม.
บทวา โส ไดแก โส ตฺว แปลวา ทานนั้น. บทวา วายมสฺสุ จ
ความวา เมื่อพระองคจะทรงการทํารัฐกิจนั้น โปรดกระทําความเพียรในรัฐกิจ
นั้น ๆ ดวยอํานาจการเทียบเคียง การหยั่งดู การกระทําอันประจักษเถิด.
บทวา ตตฺเถว เต วตฺตปทา ความวา ขาแตพระราชบิดา
พระองคตรัสถามปญหาใด กะขาพระพุทธเจาวา ควรจะทํากิจอะไรดี ใน
ปญหาของพระองคนั่นเอง ขาพระพุทธเจาไดทูลคําเปนตนวา ควรหาม
มุสาวาทกอนดังนี้แลว ขอความเหลานั้น เปนวัตรบท เปนวัตรโกฏฐาส
พระองคโปรดทรงประพฤติในวัตรบทนั้น อยางขอความที่ขาพระองคทูลแลว.
บทวา เอสา ความวา ขอความที่ขาพระองคทูลแลว นี้แหละเปนอนุสาสนี
สําหรับพระองค. บทวา อล ความวา เพราะวาเมื่อพระราชาประพฤติอยู
อยางนี้ยอมองอาจ สามารถเพื่อยังมวลมิตรใหมีความสุข และกอทุกขแกมวล
อมิตรได.
เมื่อนกเวสสันดร ทวงถึงความประมาทของพระราชา ดวยคาถาบท
หนึ่ง แลวกลาวธรรมดวยคาถาสิบเจ็ดคาถาอยางนี้ มหาชนบังเกิดความคิด
เปนอัศจรรยข้นึ วา นกเวสสันดรแกปญ
 หาดวยลีลาแหงพระพุทธเจา ดังนี้แลว
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ยังสาธุการรอยหนึ่งใหเปนไป พระราชาทรงโสมนัส ตรัสเรียกเหลาอํามาตย
มาตรัสสั่งวา ดูกอนอํามาตยผูเจริญทั้งหลาย เพราะเจาเวสสันดร บุตรของเรา
กลาวแกปญหากิจเสร็จแลวอยางนี้ เราควรจะจัดการอยางไร ?
พวกอํามาตยทูลวา ควรจัดการโดยมอบตําแหนงผูบัญชาการมหาเสนา
ให พระเจาขา จึงตรัสวา ถาเชนนั้น เราจะใหตําแหนงผูบัญชาการมหาเสนา
แกเจาเวสสันดรนั้น แลวทรงสถาปนาเจาเวสสันดร ไวในฐานันดรศักดิ์ นับ
แตนั้นมา นกเวสสันดรนั้น ก็ดํารงอยูในตําแหนงผูบัญชาการมหาเสนา สนอง
ราชกิจพระราชบิดา ดวยประการฉะนี้.
จบเวสสันดรปญหา
ลวงไปอีกสอง - สามวัน พระราชาสงทูตไป ยังสํานักของเจานก
กุณฑลินี โดยทํานองเดิมนั่นเอง แลวเสด็จไป ณ ที่นั้นในวันที่เจ็ด เสด็จ
กลับมาประทับ ณ ทามกลางมณฑปนั้น ตรัสสั่งใหนําเจานกกุณฑลินีมา เมื่อ
จะตรัสถามราชธรรม กะนางนกตัวจับอยูบนตั่งทอง จึงตรัสคาถา ความวา
ดูกอนนางนกกุณฑลินี ตัวเปนเผาพันธุของนก
มีบรรดาศักดิ์ เจาสามารถละหรือ เจาจะเขาใจไดหรือ
กิจอะไรเลาที่ผูมุงจะครอบครองสมบัติ กระทําแลว
เปนกิจประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺขิ ความวา พระราชาตรัสถามวา
เจาจักสามารถแกปญหาที่พอถามไดหรือ ? พระราชาทรงทักทาย โดยชื่อที่มา
โดยเพศของนางนกนั้นวา แนะนางกุณฑลินี ไดยนิ วา ที่หลังหูทั้งสองของนาง
นกนั้น มีรอยสองแหงสัณฐานคลายตางหู ดวยเหตุนั้น พระราชาจึงโปรด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 558

ใหตั้งชื่อวา " กุณฑลินี ". บทวา มฺสิ ความวา พระราชาตรัสถามวา
เจาจักแกเนื้อความแหงปญหาที่พอถามไดหรือ ? พระราชาทรงทักทายนางนก
นั้นอยางนี้วา " แนะเจาตัวมีเผาพันธุแหงนกมีบรรดาศักดิ์ " ดังนี้ เพราะเปน
นองสาวของผูบัญชาการมหาเสนา ผูมีบรรดาศักดิ์.
เหตุไร พระราชาจึงไมตรัสถามนกเวสสันดรอยางนี้ ตรัสถามแตเจา
กุณฑลินี นี้แตตัวเดียว ? เพราะนางนกนี้ เปน อิตถีเพศ. พระราชาทรงพระ
ดําริวา ธรรมดาสตรีมีปญญานิดหนอย ถานางนกนี้สามารถก็จักถาม ถาไม
สามารถก็จักไมถาม ดังนี้ จึงไดตรัสถามอยางนี้ ดวยจะทดลองดู แลวตรัส
ถามปญหาเชนนั้นเหมือนกัน.
เมื่อพระราชาตรัสถามราชธรรมอยางนี้แลว นางนกกุณฑลินี
จึงทูลวา ขาแตเสด็จพอ ชะรอยพระบิดาจะทดลองหมอมฉัน ดวยเขาพระทัย
วา ขึ้นชื่อวา สตรีแลวจะแกอยางไรได หมอมฉันจักกลาวราชธรรมทั้งสิน้
แดพระบิดา รวมไวในสองบททีเดียว ดังนี้แลว จึงกลาวคาถา ความวา
ขาแตเสด็จพอ ประโยชนตงั้ มั่นอยูในเหตุ ๒
ประการเทานั้น คือความไดลาภที่ยังไมได ๑ การ
ตามรักษาลาภที่ไดแลว ๑.
ขาแตเสด็จพอ พระองคจงทรงทราบ อํามาตย
ทั้งหลายผูเปนนักปราชญ ฉลาดในประโยชน ไม
แพรงพรายความลับ ไมเปนนักเลงสุรา ไมทําให
เสื่อมเสีย.
ขาแตเสด็จพอ ก็อํามาตยคนใด พึงรักษาพระ
ราชทรัพยของพระองค ใหมีคงที่อยูได ดุจนายสารถี
ยึดรถไว พระองคควรทรงใชอํามาตยผูนั้น ใหกระทํา
กิจทั้งหลายของพระองค.
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พระราชาพึงโปรดสงเคราะหชนฝายใน ดวยดี
ตรวจตราพระราชทรัพยดวยพระองคเอง ไมควรจัด
การทรัพยและการกูหนี้ โดยทรงไววางพระทัย ใน
คนอื่น.
พระราชาควรทราบรายได-รายจาย ดวยพระองคเอง ควรทรงทราบกิจที่ทําแลว และยังไมไดทํา
ดวยพระองคเอง ควรขมคนทีค่ วรขม ควรยกยองคน
ที่ควรยกยอง.
ขาแตพระองค ผูจอมพลรถ พระองคจงทรง
พร่ําสอนเหตุผลแกชาวชนบทเอง เจาหนาที่ผูเก็บภาษี
อากร ผูไมประกอบดวยธรรม อยายังพระราชทรัพย
และรัฐสีมาของพระองคใหพินาศ.
อนึ่ง พระองคอยาทรงทําเอง หรืออยาทรงใช
คนอื่นใหทํากิจทั้งหลายโดยฉับพลัน เพราะวาการงาน
ที่ทําลงไปโดยฉับพลัน ไมดีเลย คนเขลายอมเดือด
รอนในภายหลัง.
พระองคอยาทรงลวงเลยกุศล อยาทรงปลอย
พระทัยใหเกรี้ยวกราดนัก เพราะวา สกุล ทีม่ ั่นคงเปน
อันมาก ไดถึงความไมเปนสกุล เพราะความโกรธ.
ขาแตเสด็จพอ พระองคอยาทรงนึกวาเราเปน
ใหญ แลวยังมหาชนใหหยั่งลงเพื่อความฉิบหาย กําไร
คือความทุกข อยาไดมีแกสตรีและบุรุษของพระองค
เลย.
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โภคสมบัติทั้งปวงของพระราชา ผูปราศจาก
ความหวาดเสียว แสหากามารมณ ยอมพินาศหมด
ขอนั้นนักปราชญทั้งหลายกลาววา เปนความทุกขของ
พระราชา.
ขอความที่หมอมฉันกราบทูล ในปญหาของ
พระองคนั้น เปนวัตรบท นี่แหละเปนอนุสาสนี ขาแต
พระมหาราชา บัดนี้ พระองคโปรดทรงบําเพ็ญบุญ
อยาเปนนักเลง อยาทรงราชทรัพยใหพินาศ จงทรง
ศีล เพราะวาคนทุศีลยอมตกต่ํา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปทกานิ เปนบทระบุเหตุ. บทวา ยตฺถ
ความวา หิตสุขอันเปนผลเกิดแลวทั้งหมด ตั้งมัน่ อยูในบททั้งสองเหลาใด.
บทวา อลทฺธสฺส ความวา ความไดลาภที่ยังไมไดแลวในกอน ๑ การตาม
รักษาลาภที่ไดแลว ๑. อธิบายวา ขาแตเสด็จพอ ขึ้นชื่อวาการยังลาภที่ยังไม
เกิดใหเกิดขึ้น ก็เปนภาระ สวนการตามรักษาลาภที่เกิดขึ้นแลว ก็เปนภาระ
เหมือนกัน เพราะวา คนบางคน แมยังยศใหเกิดขึ้นแลว มัวเมาในยศ เกิด
ความประมาท ทําความชั่ว มีปาณาติบาตเปนตน เปนมหาโจร เที่ยวปลน
แวนแควนอยู ถาพระราชาตรัสสั่งใหจับมาได ตองลงพระอาชญาใหถึงมหา
พินาศ.
อีกอยางหนึ่ง คนบางคน มัวเมาในกามคุณ มีรูปที่เกิดแลว
เปนตน ผลาญทรัพยสนิ โดยไมแยบคาย เมื่อสิ้นเนื้อประดาตัว ก็ตองเปน
คนกําพรา นุงผาเปลือกไม ถือกระเบื้องเที่ยวขอทาน หรืออีกนัยหนึ่ง
บรรพชิต ยังลาภสักการะใหเกิดดวยอํานาจคันถธุระเปนตน แลวมัวเมาเวียน
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มาเพื่อหินเพศ บางรูปแมเจริญปฐมฌานเปนตนใหเกิดแลว ติดอยูในอารมณ
เชนนั้น เพราะความเปนผูมีสติฟนเฟอน ยอมเสื่อมจากฌานการรักษายศ
หรือรักษาตามไดฌานเปนตน ซึ่งเกิดขึ้นแลวเปนของยากอยางยิ่ง อนึ่ง เพื่อ
จะแสดงความขอนั้น ควรแสดงเรื่องของพระเทวทัต และควรแสดงเรื่องมุทุ
ลักขณชาดก โลมกัสสปชาดก หาริตชาดก และสังกัปปชาดก.
สวนคนบางคน ยังลาภสักการะใหเกิดขึ้นแลว ตั้งอยูในความไม
ประมาท กระทํากรรมอันงาม ยศของบุคคลนั้นยอมเจริญ เหมือนพระจันทร
ในศุกลปกษ ฉะนั้น ขาแตพระมหาราชเจา เพราะฉะนั้น พระองคอยาประมาท ดํารงอยูในปโยคสมบัติ ดํารงราชยโดยธรรม ตามรักษาพระเกียรติยศ
ของพระองคที่บังเกิดขึ้นแลวเถิด.
บทวา ชานาหิ ความวา เพื่อกระทําการงานมีหนาที่ขุนคลังเปนตน
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 อันมีอยูในพระราชวังของพระองคได. บทวา
สูโตว ความวา ดุจสารถีขับรถ อธิบายวา นายสารถี เมื่อยึดมาไวเพื่อหาม
ทางที่ไมเรียบ พึงยึดรถไวฉันใด อํามาตยใดเปนฉันนั้น สามารถเพื่อจะ
รักษาพระองค พรอมดวยโภคสมบัติได อํามาตยนั้นชื่อวาเปนอํามาตยของพระองค พระองคควรยึดอํามาตยเชนนั้นไว ตรัสสั่งใหกระทําราชกิจ เชนหนาที่
ขุนคลังเปนตน.
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บทวา สุสงฺคหีตนฺตชโน ความวา ขาแตเสด็จพอ เพราะวา
อันใดชน และปริชนทีใ่ ชสอยในราชสํานักสวนพระองค ของพระราชาใด
มิไดรับความสงเคราะหดวยทานเปนตน พระราชทรัพยเชนเงินทองเปนตน
ภายในพระราชฐานของพระราชานั้น ยอมจะพินาศลง ดวยอํานาจแหงมนุษย
ที่ไมไดรับการสงเคราะหเหลานั้น ตางก็จะพากันไปเสียภายนอก เพราะเหตุนั้น
พระองคโปรดทรงสงเคราะหอันโตชนดวยดี ควรตรวจตราพระราชทรัพยของ
พระองคเองใหรูวา ทรัพยของเรามีจํานวนเทานี้แลว ไมควรจัดการแมกิจ
ทั้งสองอยางวา เราจะฝงขุมทรัพยไวในที่โนน เราจะใชหนี้แกคนโนน.
บทวา ปรปตฺติยา ความวา นางนกกุณฑลินีกลาววา พระองค
อยาไดทรงทําแมดวยความไววางใจผูอื่น ควรจัดการราชกิจทั้งหมด ที่ประจักษ
แกพระองคเทานั้น.
บทวา อาย วย ความวา พระองคควรจะทราบรายไดที่เกิดจาก
ทางนั้น ๆ และควรทราบรายจายที่ควรพระราชทานแกคนตาง ๆ ดวยพระองค
เองทีเดียว. บทวา กตากต ความวา ในสงคราม ในนวกรรม หรือใน
ราชกิจอื่น ๆ พระองคควรจะทราบแมขอราชการนี้ดวยพระองคเองทีเดียววา
กิจนี้เราตองทําดวยราชทรัพยสวนนี้ กิจนี้ไมตองทําดวยราชทรัพย โปรดอยาได
ไววางใจผูอื่น. บทวา นิคฺคณฺเห ความวา ขาแตเสด็จพอ ธรรมดาพระราชา
ตองทรงพิจารณา ชําระซึง่ คนผูทําการตัดที่ตอเปนตน อันเปนผูควรขม ที่เขา
นํามาแสดง ควรตรวจสอบดูตัวบทกฎหมายที่พระราชากอน ๆ ตราไว แลวจึง
ทรงลงพระราชอาชญาตามสมควรแกโทษ. บทวา ปคฺคณฺเห ความวา อนึ่ง
บุคคลใดเปนคนควรยกยอง จะเปนคนทําลายกําลังของปรปกษที่ใคร ๆ ทําลาย
ไมไดก็ตาม จะเปนคนที่ปลุกปลอบกําลังฝายตนที่แตกแลวก็ตาม จะเปนคนที่
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นําราชสมบัติที่ยังไมไดมาถวายก็ตาม คนที่ทําราชสมบัติอันไดมาแลวใหถาวร
ก็ตาม หรือวาผูใดชวยพระชนมชีพไวได พระราชาทรงยกยองบุคคลเชนนี้
ซึ่งเปนคนควรยกยองแลว ควรตรัสสั่งใหกระทํา สักการะ สัมมานะอยางใหญ
เมื่อเปนเชนนี้ แมคนอื่น ๆ ก็จักถวายชีวิตกระทําซึ่งกิจที่ควรทําในราชกิจของ
พระราชานั้น.
บทวา ชานปท ทามวา พระองคจงทรงอนุศาสนพร่ําสอนอรรถธรรมแกชาวชนบทดวยพระองคเอง โดยเงื่อนไขอันประจักษแกพระองคนั่นเอง.
บทวา อธมฺมิกา ยุตฺตา ความวา พนักงานขาราชการผูไมตั้งอยูในธรรม
รับสินบนในที่นั้น ๆ แลวกลับคําพิพากษา อยายังพระราชทรัพย และแวนแควน
ของพระองคใหพินาศไปเลย ดวยเหตุนี้ พระองคอยาประมาท จงอนุศาสน
พร่ําสอนดวยพระองคเองทีเดียว.
บทวา เวเคน ความวา พระองคยังไมไดทรงสอบสวน ยังไมได
ทรงพิจารณา อยาทรงกระทําหรือรับสั่งใหทําโดยผลุนผลัน. บทวา เวคสา
ความวา เพราะกรรมที่มิไดพิจารณา ทําไปโดยผลุนผลัน ดวยอํานาจฉันทาคติ
เปนตน ไมดีไมงามเลย. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา คนโงทํากรรมเชนนัน้
ภายหลังยอมเดือดรอนในโลกนี้ ดวยอํานาจความวิปฏิสารและเมื่อเสวยทุกข
ในอบายยอมเดือดรอนในโลกเบื้องหนา. ก็ความขอนี้ บัณฑิตพึงแสดงดวย
กุรุชาดกซึ่งมีใจความ มีอาทิวา เราไดยินวา พระเจากุรุราชทรงทําความผิด
ตอพระฤาษีทั้งหลายดังนี้.
บทวา มา เต อธิสเร มุจฺจ สุพาฬฺหมธิโกปต ความวา
ขาแตเสด็จพอ พระองคอยาทรงปลอยพระหฤทัยใหขุนเคืองโกรธกริ้วเกินไป
ในเพราะอกุศลกรรมของผูอื่น อันลวงเลยกุศลเปนไป คืออยาใหดํารงอยูได.
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ทานกลาวอธิบายไววา ขาแตเสด็จพอ เมื่อใด พวกราชบุรุษกราบทูลแสดงโจร
ตอพระองคผูสถิตอยู ณ ที่วินิจฉัยวา เจานี่ฆาคน หรือวาเจานี่ตัดที่ตอ
เมื่อนั้น โปรดอยาปลอยพระทัย แมที่ทรงขุนเคืองเต็มที่ ดวยถอยคําของผูอื่น
ดวยอํานาจทรงพระพิโรธ ยังมิไดทรงสอบสวน แลวอยาไดทรงลงพระอาญา.
เพราะเหตุไร ? เพราะวา เขาจับคนที่มิใชโจร หาวาเปนโจรนํามาก็ได ฉะนั้น
อยาทรงพิโรธโปรดสดับถอยคําของผูที่เปนโจทกและจําเลยทั้งสองฝาย ทรงชําระ
ดวยดี รูวาเขาเปนโจรโดยประจักษดวยพระองคแลว จึงโปรดกระทําสิ่งที่ควร
กระทํา ดวยสามารถแหงอาชญา ที่ตราไวตามพระราชประเพณี ก็ถึงแมเมื่อ
เกิดความโกรธขึ้นแลว พระราชายังมิไดกระทําพระทัยใหเย็นกอน ไมควรทํา
การวินิจฉัย ตอเมื่อใดพระหทัยเยือกเย็น ดับรอน ออนโยน เมื่อนั้นจึงควร
ทําการวินิจฉัย เพราะเมื่อจิตหยาบคาย เหตุผลยอมไมปรากฏ เหมือนเมื่อ
น้ําเดือดพลาน เงาหนาก็ไมปรากฏฉะนั้น. บทวา โกธสา หิ ความวา
ขาแตเสด็จพอ ราชตระกูลทังหลาย ที่มั่งคั่งมากมาย ถึงความไมเปนตระกูล
คือถึงความมหาพินาศทีเดียว ก็เพราะความโกรธ เพราะเหตุนั้น ก็เพื่อจะ
แสดงเนื้อความนี้ ควรกลาวถึงขันติวาทีชาดก เรื่องพระเจานาฬิกีรราช และ
เรื่องทาวอรชุนผูมีกรพันหนึ่งเปนตน.
บทวา ปตารยิ ความวา ขาแตเสด็จพอ พระองคอยาทรงยังมหาชน
ใหหมกมุน หยั่งลงสูกายทุจริตเปนตน เพื่อความฉิบหาย โดยทรงนึกวาเรา
เปนใหญในแผนดิน บุคคลถือเอาทุจริตอันเปนความฉิบหาย ประพฤติฉันใด
พระองคอยาไดทรงกระทําฉันนั้น. บทวา มา เต อาสิ ความวา ขาแต
เสด็จพอ ในแวนแควนของพระองค ขอการไดรับทุกข คือความถึงซึ่งทุกข
อยาไดมีแกหญิงชายเลย ไมวาจะเปนหญิงหรือชายก็ตามที. อธิบายวา ประชาชน
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ในแวนแควนของพระราชาผูไมตั้งอยูในธรรม พากันกระทํากายทุจริตเปนตน
ยอมเกิดในนรกฉันใด สําหรับชาวแวนแควนของพระองคอยาไดมีฉันนั้นเลย
คือความทุกขเชนนั้น จะไมมีแกชาวแวนแควนของพระองคโดยวิธีใด โปรด
ทรงกระทําโดยวิธีนั้นเถิด.
บทวา อเปตโลมหสสฺส ความวา ผูปราศจากภัย เพราะภัยมี
การติเตียนตนเปนตน. ดวยบทนี้ นางนกกุณฑลินแี สดงความวา ขาแตเสด็จพอ
พระราชาใด ทรงทําความหวังในอารมณอะไรแลว ทรงระลึกถึงแตความใคร
ของพระองคอยางเดียว ทรงปรารถนาสิ่งใด ก็ทาํ สิ่งนั้นดวยอํานาจฉันทะ
ความพอใจ เปนเหมือนคนตาบอดทิ้งไมเทา และเหมือนชางดุไมมีขอสับ โภคสมบัติทั้งปวงของพระราชานั้น ผูปราศจากภัยเชนการติเตียนเปนตน ยอม
ฉิบหายไป ความฉิบหายของโภคะนั้น ทานกลาววา เปนทุกขของพระราชา
พระองคนั้น. คําวา ในปญหานั้น เนือ้ ความที่กราบทูลมานั้นเปนวัตรบทดังนี้
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 ดูกอนทานอํามาตย
ผูเจริญทั้งหลาย เราควรทํากิจอันใดแกเจากุณฑลินี ราชธิดาของเราผูกลาวธรรมอยู
อยางนี้ ?
พวกอํามาตยกราบทูลวา ควรกระทําโดยการมอบตําแหนงขุนคลังให
พระเจาขา. ตรัสวา ถาเชนนั้นเราจะใหหนาที่การงานตําแหนงขุนคลังแกธิดา
ของเรา แลวทรงแตงตั้งนางนกกุณฑลินีไวในฐานันดรศักดิ์. นับแตนั้นมา
นางนกกุณฑลินี ก็ดํารงอยูในตําแหนงขุนคลัง ไดทําการสนองราชกิจของ
พระราชบิดา.
จบกุณฑลินีปญหา
ลวงมาอีกสองสามวัน พระราชาสงทูตไปยังสํานักของเจาชัมพุกบัณฑิต
โดยนัยกอนนั้นเอง แลวเสด็จไปในสํานักของนกชัมพุกบัณฑิตนั้น ในวันที่เจ็ด
ทรงเสวยสมบัติแลวเสด็จกลับมา ประทับ ณ ที่ทามกลางมณฑปนั้นเอง. ครั้งนั้น
อํามาตยเชิญเจาชัมพุกบัณฑิต จับบนตั่งทอง แลวเอาศีรษะทูลตั่งทองมาเฝา
พระราชา. เจาชัมพุกบัณฑิตจับบนพระเพลาของพระราชบิดา เลนหัวแลวจับ
ที่ตั่งทองดังเดิม.
ลําดับนั้น เมื่อพระราชาจะตรัสถามปญหากะเจาชัมพุกบัณฑิต จึงตรัส
พระคาถาความวา
พอชัมพุกะ พอไดถามปญหากะเจาโกสิยโคตร
และเจากุณฑลินีมาเชนเดียวกันแลว ชัมพุกลูกรัก
คราวนี้ เจาจงบอกกําลัง อันสูงสุดกวากําลังทั้งหลาย
บางเถิด.
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พระคาถานั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ แนะพอชัมพุกะ พอไดถามราชธรรม
กะเจาเวสสันดรโกสิยโคตรผูพี่ชายของเจา และนางกุณฑลินีผูพี่สาวของเจา
แลว ทั้งสองตางก็ตอบตามกําลังปญญาของตน ๆ อนึ่ง พอถามพี่ชายและ
พี่สาวของเจาอยางใด ชัมพุกะลูกรัก บัดนี้พอจะถามเจาอยางนั้นเหมือนกัน
เจาจงบอกราชธรรมนั้น กับกําลังอันสูงสุดกวากําลังทั้งหลายดวยเถิด.
พระราชา เมื่อตรัสถามปญหากะพระมหาสัตวอยางนี้ หาไดตรัสถาม
โดยทํานองที่ตรัสถามนกอื่น ๆ ไม ดํารัสถามใหพิเศษขึ้นไป. ลําดับนั้น นก
ชัมพุกบัณฑิตทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา ถากระนั้น ขอพระองคจงเงี่ย
พระโสตลงสดับ ขาพระพุทธเจาจักกลาวปญหาทั้งปวงถวายแดพระองค ดังนี้
แลวเปนประดุจวา บอกถุงทรัพยพันหนึ่ง กะฝูงชนที่เหยียดมือออกรับฉะนั้น
เริ่มแสดงธรรมเปนคาถา ความวา
กําลังในบุรุษผูม ีอัธยาศัยใหญในโลกนี้ มี ๕
ประการ ในกําลัง ๕ ประการนั้น กําลังแขน บัณฑิต
กลาววา เปนกําลังต่ําทราม ขาแตพระองคผูทรงเจริญ
พระชนม กําลังโภคทรัพย บัณฑิตกลาววา เปนกําลัง
ที่สอง.
ขาแตพระองคผูเจริญชนม กําลังอํามาตยบัณฑิต
กลาววา เปนกําลังที่สาม กําลังคือมีชาติยิ่งใหญ เปน
กําลังที่สี่โดยแท บัณฑิตยอมยึดเอากําลังทั้งหมดนี้ไวได.
กําลังปญา บัณฑิตกลาววาเปนกําลังประเสริฐ
ยอดเยี่ยมกวากําลังทั้งหลาย เพราะวาบัณฑิตอันกําลัง
ปญญาสนับสนุนแลว ยอมไดซงึ่ ประโยชน.
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ถาบุคคลมีปญญาทราม แมไดแผนดินอัน
สมบูรณ เมือ่ ไมประสงค คนอื่นผูถึงพรอมดวยปญญา
ก็ขม แขงเอาแผนดินนั้นเสีย.
ขาแตพระองคผูเปนจอมชนชาวกาสี ถาบุคคล
แมเปนผูมีชาติสูง ไดราชสมบัติแลวเปนกษัตริย แต
มีปญญาทราม หาเปนอยูดวยราชสมบัติทุกอยางไดไม.
ปญญาเปนเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ไดสดับ ปญญาเปน
เครื่องยังเกียรติยศ และลาภสักการะใหเจริญ คนใน
โลกนี้ประกอบดวยปญญาแลว แมเมื่อทุกขเกิดขึ้น
ก็ยอมไดรับความสุข.
ก็คนบางคนไมตั้งใจฟงดวยดี ไมอาศัยผูเปน
พหูสูต ซึ่งตั้งอยูในธรรม ไมพจิ ารณาเหตุผล ยอม
ไมไดบรรลุปญญา.
อนึ่ง ผูใ ดรูจกั จําแนกธรรม ลุกขึ้นในเวลาเชา
ไมเกียจคราน ยอมบากบั่นตามกาล ผลแหงการงาน
ของบุคคลนั้น ยอมสําเร็จ.
ประโยชนแหงการงานของบุคคลผูมีศีลมิใชบอ
เกิด ผูคบหาบุคคลที่มิใชบอเกิด ผูมีปกติเบือ่ หนาย
ทําการงาน ยอมไมเผล็ดผลโดยชอบ.
สวนประโยชนแหงการงานของบุคคล ผูประกอบธรรมอันเปนภายใน คบหาบุคคลที่เปนบอเกิด
อยางนั้น ไมมีปกติเบื่อหนายทําการงาน ยอมเผล็ดผล
โดยชอบ.
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ขาแตเสด็จพอ ขอพระองคจงทรงเสวนปญญา
อันเปนสวนแหงการประกอบความเพียร เปนเครื่อง
ตามรักษาทรัพยที่รวบรวมไว และเหตุสองประการ
ขางตน ที่ขาพระพุทธเจากราบทูลแลวนั้นเถิด อยาได
ทรงทําลายทรัพยสินเสีย ดวยการงานอันไมสมควร
เพราะคนมีปญญาทราม ยอมลมจมดวยการงานอันไม
สมควร ดังเรือนไมออฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหคฺคเต ความวา ขาแตพระมหาราชเจา
กําลังในบุรุษผูมีอัธยาศัยใหญ ในสัตวโลกนี้ มี ๕ อยาง. บทวา พาหุพล
ไดแก กําลังกาย. บทวา จริม ความวา กําลังกายนั้น แมเปนของยิ่งใหญ
ก็เปนของเลวทรามอยูนั่นเอง. เพราะเหตุไร ? เพราะเปนกําลังของอันธพาล.
อธิบายวา ถาหากกําลังกายจะชื่อวาเปนใหญจริง กําลังของนางนกไสก็ยอม
เยากวากําลังของชาง แตกําลังของชางเปนปจจัยแหงความตาย เพราะเปน
กําลังอันธพาล นางนกไสยังชางใหถึงความสิ้นชีวิตได เพราะมันเปนสัตว
ฉลาดในความรู. แตในความขอนี้ กิจดวยกําลังในที่ทุกสถานไมมีเลย. ควรนํา
พระสูตรที่วา พล หิ พาลสฺส วธาย โหติ แปลวา แทจริงกําลังยอมมีไว
เพื่อฆาคนโง ดังนี้เปนตนมาแสดง.
บทวา โภคพล ความวา กําลังอันเกิดแตเครื่องอุปโภคเชนเงินทอง
เปนตนทั้งหมด ชื่อวากําลังคือโภคสมบัติ กําลังโภคสมบัตินั้น ใหญกวากําลัง
กาย ดวยอํานาจเปนเครื่องค้ําจุน. ความมีชมรมอํามาตย อันมีมนตไมทําลาย
มีความแกลวกลา มีหทัยดี ชื่อวากําลังคืออํามาตย. กําลังคืออํามาตยนั้น
เปนกําลังใหญกวากําลังสองอยางขางตน เพราะความที่อํามาตยเปนผูแกลวกลา
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ในสงคราม. ความถึงพรอมแหงชาติ ดวยสามารถแหงตระกูลกษัตริย กาวลวง
เสียซึ่งตระกูลทั้งสาม ชือ่ วา กําลังคือความเปนผูมีชาติสูง. กําลังคือความเปนผู
มีชาติสูงนั้นใหญกวากําลังนอกนี้ เพราะวา ชนผูถึงพรอมดวยชาติเทานั้น
ยอมบริสุทธิ์ ชนนอกนี้หาบริสุทธิ์ไม.
บทวา ยานิ เจตานิ ความวา บัณฑิตยอมยึดคือยอมครอบงํา
กําลังแมทั้ง ๔ อยางเหลานี้ ไดดวยอานุภาพแหงกําลังใด กําลังนั้นไดแก
กําลังปญญา ทานกลาววาเปนของประเสริฐ วาเปนยอดแหงกําลังทั้งปวง. เพราะ
เหตุไร เพราะบัณฑิตอันกําลังชนิดนั้นค้ําจุน ยอมไดซึ่งประโยชน คือยอมถึง
ซึ่งความเจริญ. เพื่อจะยังเนื้อความนั้นใหสวางแจมแจง ควรแสดงปุณณนที
ชาดก ที่วา ปุณฺณนทึ เยน จ เปยฺยนาหุ แปลวา ก็ชนทั้งหลายกลาว
ถึงแมน้ําที่เต็มฝงวา อันสัตวใดพึงดื่มไดดังนี้เปนตน และพึงแสดงสิริกาฬกัณณปญหา ปญจบัณฑิตปญหา สัตตุภัสตชาดก สัมภวชาดก และสรภังคชาดก
เปนตน.
บทวา มนฺโท ไดแก คนมีปญญาทรามคือคนโง. บทวา ผีต
ความวา ขาแตเสด็จพอ บุคคลผูมีปญญาทราม แมหากไดธรณีอันอุดม
สมบูรณไปดวยรัตนะ ๗ ไซร เมื่อไมปรารถนาเลยทีเดียว บุคคลอื่นผูสมบูรณ
ดวยปญญา กระทําการขมขูแลวครอบครองธรณีนั้นได เพราะคนมีปญญาทราม
ยอมไมสามารถเพื่อจะรักษายศที่ไดแลว หรือวาไมสามารถเพื่อจะไดราชสมบัติ
อันเปนมรดกของตระกูล หรือที่มาถึงแลวโดยประเพณี อันมั่งคั่งสมบูรณ.
เพื่อจะขยายความนั้นใหแจมแจง 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
ยอมเปนอยูดวยราชสมบัติทั้งสิ้นไมได คือยอมเปนผูถึงความลําบาก เพราะ
ความเปนผูไมฉลาดในอุบาย. พระมหาสัตวกลาวโทษของชนผูมีใชบัณฑิต
โดยฐานะเทานี้อยางนี้แลว บัดนี้ เมือ่ จะสรรเสริญปญญา จึงกลาวคํามีอาทิวา
ปฺา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุต ไดแก สุตปริยัติ การเลาเรียนดวย
การฟง. แทจริงปญญานั่นเอง ยอมวินิจฉัยสิ่งที่ไดยินไดฟงนั้น. บทวา
กิตฺติสิโลกวฑฺฒนี ไดแก เปนเครื่องเจริญแหงเกียรติยศชื่อเสียง และลาภ
สักการะ. บทวา ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ ความวา บุคคลผูประกอบดวยปญญา
แมเมื่อทุกขเกิดขึ้น ยอมเปนผูปลอดภัยกลับไดความสุข เพราะเปนผูฉลาดใน
อุบาย. เพื่อจะแสดงความนั้น ควรแสดงชาดก ซึง่ เปนคาถามีใจความมีอาทิวา
ดูกอนพญาวานร ธรรม ๔ ประการเหลานี้ ของ
บุคคลใด เหมือนของทานเพียงพอ ดวยมะมวง ชมพู
และขนุนเหลานี้.
บทวา อสุสฺสาส ความวา ไมเขาไปใกล ไมฟงบุคคลผูเปนบัณฑิต.
บทวา พหุสฺสุต อนาคมฺม ความวา ไมเชื่อถอยคําของเขา. บทวา ธมฺมฏ
ความวา ตั้งอยูในสภาพเหตุผล. บทวา อวินิพฺภช ความวา ขาแตเสด็จพอ
ใคร ๆ ไมหยัง่ ดู คือไมพิจารณาดูวา เปนประโยชนหรือไมเปน มีเหตุผล
หรือไมมี ยอมไมไดซึ่งปญญา.
บทวา ธมฺมวิภงฺคฺู ความวา เปนผูฉลาดในกุศลกรรมบถ ๑๐.
บทวา กาลุฏายี ความวา กระทําความเพียรในกาลอันควรกระทําความเพียร.
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บทวา อนุฏ หติ ความวา ยอมกระทําซึ่งกิจนั้น ๆ ในกาลนั้น ๆ. บทวา
ตสฺส ความวา ผลแหงกรรมของบุคคลนั้นยอมสําเร็จ 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
ปานนี้ ยอมไมเผล็ดผล คือไมสําเร็จโดยชอบ ไดแกไมนําไปสูฉกามาพจร
สวรรค อันเปนยอดแหงสกุลทั้งสาม.
บทวา อชฺฌตฺตฺจ ความวา เมื่อบุคคลประกอบซึ่งนิยกัชฌตธรรม
ของตน ดวยสามารถแหงความเปนของไมเที่ยงเปนตน. บทวา ตถายตนเสวิโน 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
ดังที่ขาพระพุทธเจาไดทูลแลว จงกระทําโอวาทที่ทูลมาแลวไวในพระหฤทัย
แลวทรงรักษาพระราชทรัพย ในพระคลังของพระองคเถิด. บทวา มา
อกฺมฺมาย รนฺธยิ ความวา พระองคอยาทรงทําลาย โดยทางอันไมสมควร
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ไมมีเหตุผล คืออยาเผาผลาญพระราชทรัพยนั้น ไดแก อยาทรงยังพระราช
ทรัพยนั้นใหพินาศ. เพราะเหตุไร ? บทวา อกมฺมุนา ความวา เพราะ
กระทํากรรมอันไมสมควร บุคคลผูมีปญญาทราม ผลาญทรัพยของตนพินาศ
แลว ภายหลังตกทุกขไดยาก. บทวา นฬาคารว สีทติ ความวา เรือนไมออ
อันเกาคร่ําครา ตั้งอยูไมได ยอมลมทลายไปตั้งแตโคน ฉันใด คนมี
ปญญาทราม ผลาญทรัพยใหพินาศโดยไมมีเหตุผล ยอมบังเกิดในอบายฉันนั้น.
พระโพธิสัตว พรรณนากําลัง ๕ อยาง โดยฐานะมีประมาณเทานี้
อยางนี้แลว ยกกําลังคือปญญาขึ้นกลาว เหมือนบุคคลนํามณฑลแหงพระจันทร
ไป เมื่อจะถวายโอวาทแกพระราชา ดวยคาถาทั้ง ๑๐ ในบัดนี้ จึงกลาวคาถา
ความวา
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในพระราชมารดา พระราชบิดา ครั้นทรง
ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในพระราชโอรสและพระอัครมเหสี ครั้นทรง
ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในมิตรและอํามาตย ครั้นทรงประพฤติธรรม
ในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราช ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในพาหนะและพลนิกาย ครั้นทรงประพฤติ
ธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
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ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในชาวบานและชาวนิคม ครั้นทรงประพฤติ
ธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในสมณะและพราหมณทั้งหลาย ครั้นทรง
ประพฤติธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม ในเนื้อและนก ครั้นทรงประพฤติธรรมใน
โลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม เพราะธรรมทีบ่ ุคคลประพฤติแลว ยอม
นําความสุขมาให ครั้นพระองคทรงประพฤติธรรมใน
โลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค.
ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติ
ธรรม เพราะวา พระอินทร ทวยเทพพรอมทั้งพรหม
ถึงทิพยสถานไดดวยธรรมอันตนประพฤติดีแลว ขาแต
บรมกษัตริย ขอพระองคอยาทรงประมาทธรรมเลย.
ในคาถาทั้ง ๑๐ นั้น พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑ กอน. บทวา อิธ
ธมฺม ความวา ขอพระองคจงทรงประพฤติมาตาปตุอุปฏฐานธรรม. พระ
มหาสัตวกลาววา พระองคโปรดเสด็จลุกขึ้นแตเชาตรู แลวจัดแจงน้ําบวนปาก
และไมสีฟนเปนตน กระทําการบริหารสรีรกิจทุกอยาง ยังมาตาปตุอุปฏฐาน
ธรรมใหเต็มบริบูรณ.
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บทวา ปุตฺตทาเรสุ ความวา บิดาหามบุตรธิดาจากความชั่วกอน
ใหตั้งอยูในกรรมอันงาม ใหเลาเรียนศิลปวิทยา ในเวลาเจริญวัย จัดการทํา
อาวาหมงคล และวิวาหมงคล ดวยตระกูลและวัยอันคูควรกัน มอบทรัพยให
ในสมัย ชื่อวาประพฤติธรรมในบุตรธิดา. สามียกยองนับถือภรรยา ไมประพฤติ
นอกใจ มอบความเปนใหญให ใหเครื่องประดับ ชื่อวาประพฤติธรรมใน
ภรรยา.
บทวา มิตฺตามจฺเจสุ ความวา พระราชาสงเคราะหมิตรและอํามาตย
ดวยสังคหวัตถุ ๔ ไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริง ชื่อวาประพฤติธรรม
ในมิตรและอํามาตยเหลานั้น.
บทวา พาหเนสุ พเลสุ จ ความวา พระราชาพระราชทานสิ่งที่
ควรพระราชทาน แกพาหนะเชนชางมาเปนตน และแกพลนิกาย ทําการเชิดชู
ไมใชชางมาเปนตน ในการงาน ในเวลาแก ชื่อวาประพฤติธรรมในพาหนะ
และพลนิกายเหลานั้น.
บทวา คาเมสุ นิคเมสุ จ ความวา พระราชาเมื่อไมเบียดเบียน
บีบคั้นชาวบานและชาวนิคม ดวยอาชญาและสวยสาอากร ชื่อวาประพฤติธรรม
ในชาวบานและชาวนิคมเหลานั้น.
บทวา รฏเสุ ชนปเทสุ จ ความวา พระราชาเบียดเบียนชาว
แวนแควน และชาวชนบทใหลําบาก โดยใชเหตุ ไมเขาไปตั้งไวซึ่งจิตเกื้อกูล
ชื่อวาประพฤติอธรรมในแวนแควนและชนบทนัน้ ถาไมเบียดเบียนบีบคั้น
แผ (เมตตา) ไปดวยจิตเกื้อกูล ชื่อวาประพฤติธรรมในแวนแควนและชนบท
นั้น.
บทวา สมเณ พฺราหฺมเณสุ จ ความวา พระราชาเมื่อพระราชทาน
จตุปจจัยแกสมณพราหมณทั้งหลาย ชื่อวาประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณ.
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บทวา มิคปกฺเขสุ จ ความวา พระราชาเมื่อพระราชทานอภัยแก
สัตวสี่เทาและนกทั้งปวง ชื่อวาประพฤติธรรมในมฤคชาติและหมูปกษีเหลานั้น.
บทวา ธมฺโม สุจณ
ิ ฺโณ ความวา ธรรมที่ประพฤติสม่ําเสมอ
อันพระราชาประพฤติแลว คือ นิสัมมจริยธรรมอันพระราชาทรงประพฤติแลว.
บทวา สุขาวโห ความวา ยอมนํามาซึ่งความสุขในกุลสมบัติ ๓ และฉกามาพจรสวรรค.
บทวา สุจิณฺเณน ความวา เพราะกายสุจริตเปนตน ที่พระองคทรง
ประพฤติแลวในโลกนี้ อันพระองคทรงประพฤติดีแลว. บทวา ทิว ปตฺตา
ความวา พระอินทร เทพยดาพรอมทั้งพรหม ไปสูทิพยสถาน กลาวคือ เทวโลก
และพรหมโลก ไดแกเกิดเปนผูไดทิพยสมบัติ ในทิพยสถานนั้น. บทวา
มา ธมฺม ราช ปมาโท ความวา ขาแตพระมหาราชเจา เพราะฉะนั้น
พระองคแมถึงจะตองสละพระชนมชีพ ก็อยาทรงประมาทซึ่งธรรม.
พระมหาสัตวกลาวคาถา แสดงธรรมจรรยาสิบอยางดังนี้แลว เมื่อจะ
โอวาทใหยิ่งขึ้นไป จึงกลาวคาถาสุดทายความวา
ขอความที่ขาพระองคกราบทูลแลวในปญหาของ
พระองคนั้น เปนวัตรบท ขอนี้แลเปนอนุสาสนี ขอ
พระองคจงทรงคบหาสมาคม กับผูมีปญญา จงเปนผู
มีกัลยาณธรรม พระองคทรงทราบความขอนั้นดวย
พระองคเองแลว จงทรงปฏิบัติใหครบถวนเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺเถว เต วตฺตปทา นี้ พึงประกอบ
โดยนัยกอนนั้นเทอญ. บทวา สปฺปฺเสวิ กลฺยาณี สมตฺต สาม ต วิทู
ความวา ขาแตมหาราช พระองคโปรดคบหาบุคคลที่มีปญญาเปนนิตยกาล
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จงประกอบดวยคุณอันงาม ทรงรูแจงเองเต็มที่บริบูรณ คือทรงทราบชัด โดย
ประจักษดวยพระองคเองแลว โปรดปฏิบัติโอวาทตามที่ขาพระพุทธเจากราบทูล
แลว ตามที่ทูลพร่ําสอนเถิด.
พระมหาสัตวแสดงธรรมดวยพุทธลีลาอยางนี้ ประหนึ่งเทพยเจาผูวิเศษ
ยังอากาศคงคาใหตกลงมาฉะนั้น มหาชน ไดกระทํามหาสักการะ แลวใหสาธุการ
นับเปนพัน. พระราชา ทรงดีพระทัย ตรัสเรียกอํามาตยมาดํารัสถามวา ดูกอน
อํามาตยผูเจริญทังหลาย เจาชัมพุกบัณฑิตผูมีจะงอยปากเสมอดวยผลชมพูออน
ซึ่งเปนบุตรของเรา ผูก ลาวอยูอยางนี้ เราควรทําการตอบแทนดวยสิ่งใด ?
อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขอเดชะ ควรทําการตอบแทนดวยตําแหนงเสนาบดี
พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ถาเชนนั้น เราจักพระราชทานตําแหนงเสนาบดี
แกเจาชัมพุกะนั้น แลวทรงแตงตั้งนกชัมพุกโพธิสตั วไวในฐานันดรศักดิ์ นับแต
นั้นมา นกชัมพุกโพธิสัตว ดํารงอยูในตําแหนงเสนาบดี ไดทําการสนอง
ราชกิจของพระราชบิดา. สักการะมากมายไดมีแกนกทั้งสาม แมนกทั้งสาม
ก็พากันอนุศาสนพร่ําสอนอรรถและธรรมถวายแดพระราชา พระราชาทรงตั้ง
อยูในโอวาทของมหาสัตว ทรงบําเพ็ญบุญกุศลมีทานเปนตน แลวเปนผูม ี
สวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา. อํามาตยทั้งหลายพากันจัดการถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระราชา แลวแจงแกนกทั้งสามกลาววา ขาแตทานชัมพุกะ
พระราชาไดทรงทําราชพินัยกรรมใหยกเศวตฉัตรแกทาน. พระมหาสัตวตอบวา
เราไมตองการดวยราชสมบัติ ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาท ปกครองเถิด
แลวยังมหาชนใหตั้งมั่นอยูในศีล แนะนําวาพวกทานพึงยังการวินิจฉัยธรรมให
เปนไปอยางนี้ แลวใหจารึกหลักการวินิจฉัยขอธรรมลงในสุพรรณบัฏ แลว
กลับเขาสูปา โอวาทของมหาสัตวนั้นเปนไปชั่วสี่หมื่นป.
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พระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้ ดวยสามารถแหงโอวาทแต
พระราชา แลวทรงประชุมชาดกวาพระราชาในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอานนท
นางนกกุณฑลินี ไดมาเปนนางอุบลวรรณา นกเวสสันดร ไดมาเปน
พระสารีบุตร ราชอํามาตยไดมาเปนพุทธบริษัท สวนนกชัมพุกะ ไดมาเปน
เราผูตถาคต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาเตสกุณชาดก

๒. สรภังคชาดก
วาดวยสรภังคดาบสเฉลยปญหา
[๒๔๔๖] (อนุสิสสดาบส ถามวา) ทานทั้งหลาย
ผูประดับแลว สอดใสกุณฑล นุงหมผางดงาม เหน็บ
พระขรรคมีดามประดับดวยแกวไพฑูรย และแกว
มุกดา เปนจอมพลรถยืนอยู เปนใครกันหนอ ชน
ทั้งหลายในมนุษยโลก จะรูจกั ทานทั้งหลายอยางไร ?
[๒๔๔๗] (พระเจาอัฏฐกราช ตรัสวา) ขาพเจาเปน
กษัตริยชื่ออัฏฐกะ ทานผูนี้คือพระเจาภีมรถะ สวนทานผูนี้คือพระเจากาลิงคราช มีพระเดชฟุงเฟอง
ขาพเจาทั้งหลายมาในที่นี้ เพื่อเยี่ยมทานฤๅษีทั้งหลาย
ผูสํารวมดวยดี และเพื่อจะขอถามปญหา.
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[๒๔๔๘] (อนุสิสสดาบส กลาววา) ทานเหาะลอย
อยูในอากาศเวหา ดังพระจันทรลอยเดนอยูทามกลาง
ทองฟา ในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา ฉะนั้น ดูกอนเทพยเจา
อาตมภาพขอถามทานผูมีอานุภาพมาก ชนทั้งหลายใน
มนุษยโลก จะรูจักทานไดอยางไร ?
[๒๔๔๙] (ทาวสักกเทวราช ตรัสวา) ในเทวโลก
เขาเรียกขาพเจาวา สุชัมบดี ในมนุษยโลก เขาเรียก
ขาพเจาวา ทาวมฆวา ขาพเจานั้น คือทาวเทวราช
วันนี้มาถึงที่นี่ เพื่อขอเยี่ยมทานฤๅษีทั้งหลาย ผูสํารวม
แลวดวยดี.
[๒๔๕๐] พระฤๅษีทั้งหลายของขาพเจา ผูมีฤทธิ์
มาก เขาถึงซึ่งอิทธิคุณ มาประชุมพรอมกันแลวปรากฏ
ในที่ไกล ขาพเจามีจิตเลื่อมใส ขอไหวพระคุณเจา
ทั้งหลาย ผูประเสริฐกวามนุษย ในชีวโลกนี้.
[๒๔๕๑] (อนุสิสสดาบส ทูลวา) กลิน่ แหงฤๅษี
ทั้งหลาย ผูบวชมานาน ยอมออกจากกายฟุงไปตาม
ลมได ดูกอนทาวสหัสสเนตร เชิญมหาบพิตร ถอยไป
เสียจากที่นี่ ดูกอนทาวเทวราช กลิ่นของฤๅษีทั้งหลาย
ไมสะอาด.
[๒๔๕๒] (ทาวสักกเทวราช ตรัสวา) กลิ่นแหง
ฤๅษีทั้งหลายผูบวชมานาน จงออกจากกายฟุงไปตาม
ลมเถิด ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย
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ยอมมุง หวังกลิ่นนั้น ดังพวงบุปผชาติอันวิจิตรมีกลิ่นหอม เพราะวาเทวดาทั้งหลาย มิไดมีความสําคัญใน
กลิ่นนี้ วาเปนปฏิกูล.
[๒๔๕๓] (อนุสิสสดาบส กลาววา) ทาวมฆวาฬ
สุชัมบดี เทวราช องคปุรินททะ ผูเปนใหญแหงภูต
มีพระยศ เปนจอมแหงทวยเทพ ทรงย่ํายีหมูอสูร
ทรงรอคอยโอกาส เพื่อตรัสถามปญหา.
บรรดาหมูฤๅษีผูเปนบัณฑิตเหลานี้ ณ ที่นี้ ใคร
เลาหนอถูกถามแลว จักพยากรณปญหาอันสุขุม ของ
พระราขาทั้ง ๓ พระองค ผูเปนใหญในหมูม นุษย
และของทาววาสวะ ผูเปนจอมแหงทวยเทพได.
[๒๔๕๔] (หมูฤ าษี กลาววา) ทานสรภังคฤๅษี
ผูเรืองตบะนี้ เวนจากเมถุนธรรม ตั้งแตเกิดมา เปน
บุตรของปุโรหิตาจารย ไดรับฝกฝนมาเปนอยางดี
ทานจะพยากรณปญหา ของพระราชาเหลานั้นได.
[๒๔๕๕] (อนุสิสสดาบส กลาววา) ขาแตทาน
โกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดพยากรณปญหา ฤๅษีทั้ง
หลายผูย ังประโยชนใหสําเร็จ พากันขอรองทาน ขาแตทานโกณฑัญญะ ภาระนี้ยอ มมาถึงทานผูเจริญดวย
ปญญา ขอนี้เปนธรรมดาในหมูม นุษย.
[๒๔๕๖] (สรภังคดาบส ทูลวา) มหาบพิตรผู
เจริญทั้งหลาย อาตมาภาพใหโอกาสแลว เชิญตรัส
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ถามปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ตามพระหฤทัยปรารถนา
เถิด ก็อาตมาภาพรูโลกนี้ และโลกหนา ดวยตนเอง
แลวจักพยากรณปญหานั้น ๆ แกมหาบพิตรทั้งหลาย.
[๒๔๕๗] ลําดับนั้น ทาวมฆวาฬสักกเทวราช
ปุรินททะ ทรงเห็นประโยชน ไดตรัสถามปญหาอัน
เปนปฐม ดังที่พระทัยปรารถนาวา
บุคคลฆาซึ่งอะไรสิ จึงจะไมเศราโศกในกาล
ไหนๆ ฤๅษีทั้งหลายยอมสรรเสริญการละอะไร บุคคล
พึงอดทนคําหยาบ ที่ใคร ๆ ในโลกนี้กลาวแลว ขา
แตทานโกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้
แกโยมเถิด.
[๒๔๕๘] (สรภังคดาบส ทูลวา) บุคคลฆาความ
โกรธไดแลว จึงจะไมเศราโศกในกาลไหน ๆ ฤๅษี
ทั้งหลายยอมสรรเสริญการละความลบหลู บุคคลควร
อดทนคําหยาบ ทีช่ นทั้งปวงกลาว สัตบุรษุ ทั้งหลาย
กลาวความอดทนนี้วา สูงสุด.
[๒๔๕๙] (ทาวสักกเทวราช ตรัสวา) บุคคลอาจจะ
อดทนถอยคําของคนทั้งสองจําพวกได คือคนที่เสมอ
กัน ๑ คนที่ประเสริฐกวาตน ๑ จะอดทนถอยคําของ
คนเลวกวา ไดอยางไรหนอ ขาแตทานโกณฑัญญะ
ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้แกโยมเถิด.
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[๒๔๖๐] (สรภังคดาบส ทูลวา) บุคคลพึงอดทน
ถอยคําของคน ผูประเสริฐกวาไดเพราะความกลัว พึง
อดทนถอยคําของคนที่เสมอกันได เพราะการแขงขัน
เปนเหตุ สวนผูใดในโลกนี้ พึงอดทนถอยคําของคน
ที่เลวกวาได สัตบุรษุ ทั้งหลาย กลาวความอดทนของ
ผูนั้นวา สูงสุด.
[๒๔๖๑] ไฉนจึงจะรูจักคนประเสริฐกวา คน
เสมอกัน หรือคนที่เลวกวา ซึ่งมีสภาพอันอิริยาบถ ๔
ปกปดไว เพราะวา สัตบุรุษทั้งหลายยอมเที่ยวไปดวย
สภาพของคนชั่วได เพราะเหตุนั้นแล จึงควรอดทน
ถอยคําของคนทั้งปวง.
[๒๔๖๒] สัตบุรุษผูมีความอดทน พึงไดผลคือ
แมมาก พรอมดวยพระราชา เมื่อรบอยูจะพึงไดผล
นั้น ก็หามิได เวรทั้งหลาย ยอมระงับดวยกําลังแหง
ขันติ.
[๒๔๖๓] (ทาวสักกเทวราช ตรัสวา) ขาพเจาขอ
อนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน แตจะขอถามปญหา
อื่น ๆ กะทาน ขอเชิญทานกลาวแกปญญานั้น โดยมี
พระราชา ๔ พระองค คือ พระเจาทัณฑกี ๑ พระเจานาลิกีระ ๑ พระเจาอัชชุนะ ๑ พระเจากลาพุ ๑
ขอทานไดโปรดบอกคติของพระราชาเหลานั้น ผูมี
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บาปกรรมอันหนัก พระราชาทัง้ ๔ องคนั้น เบียด
เบียนพระฤๅษีทั้งหลาย พากันไปบังเกิด ณ ที่ไหน ?
[๒๔๖๔] (สรภังคดาบส ทูลวา) ก็พระเจา
ทัณฑกี ไดเรี่ยรายโทษลง ในทานกีสวัจฉดาบสแลว
เปนผูขาดสูญมูลราก พรอมทัง้ อาณาประชาราษฎร
พรอมทั้งรัฐมณฑล หมกไหมอยูในนรก ชือ่ กุกกุละ
ถานเพลิงอันปราศจากเปลว ยอมตกตองกายของพระราชานัน้ .
พระเจานาลิกีระ พระองคใด ไดเบียดเบียน
บรรพชิตทั้งหลาย ผูสํารวมแลว ผูกลาวธรรม สงบ
ระงับ ไมประทุษรายใคร สุนขั ทั้งหลายในโลกหนา
ยอมรุมกัดกินพระเจานาลิกีระนั้น ผูดิ้นรนอยู.
อนึ่ง พระเจาอัชชุนะ เปนผูมีพระเศียรหอยลง
เบื้องต่ํา มีพระบาทชี้ขึ้นเบื้องสูง ตกลงในสัตติสูลนรก
เพราะเบียดเบียนอังคิรสฤๅษีผูโดดม ผูม ีความอดทน
ตบะ ประพฤติพรหมจรรยมานาน.
พระราชาทรงพระนามวา กลาพุ พระองคใด
ไดเชือดเฉือนพระฤๅษี ชือ่ ขันติวาที ผูสงบระงับ
ไมประทุษราย ทําใหเปนทอนๆ พระราชาพระนามวา
กลาพุพระองคนั้น ไดบังเกิดหมกไหมอยูใ นอเวจีนรก
อันรอนใหญ มีเวทนาเผ็ดรอน นากลัว.
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บัณฑิตไดฟงนรกเหลานี้ และนรกเหลาอื่น อัน
ชั่วชากวานี้ ในที่นแี้ ลวคงประพฤติธรรม ในสมณพราหมณทั้งหลาย ผูกระทําอยางนี้ ยอมเขาถึงแดน
สวรรค.
[๒๔๖๕] (ทาวสักกเทวราช ตรัสวา) ขาพเจาขอ
อนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออื่น
กะทาน ขอเชิญทานกลาวแกปญหานั้นดวย.
บัณฑิตเรียกคนเชนไรวา มีศีล เรียกคนเชนไรวา
มีปญญา เรียกคนเชนไรวา สัตบุรษุ สิริยอมไมละ
คนเชนไรหนอ ?
[๒๔๖๖] (สรภังคดาบส ทูลวา) บุคคลใดในโลก
นี้ เปนผูสํารวมดวย กาย วาจา และใจ ไมทําบาป
กรรมอะไร ๆ ไมพดู พลอย ๆ เพราะเหตุแหงตน
บัณฑิตเรียกบุคคลเชนนั้นวา เปนผูมีศีล.
บุคคลใดคิดปญหาอันลึกซึ้ง ไดดวยใจ ไมทํา
กรรมอันหยาบชา อันหาประโยชนมิได ไมปดทาง
แหงประโยชนอันมาถึงตามกาล บัณฑิตเรียกบุคคล
เชนนั้น วามีปญญา.
บุคคลใดแลเปนผูมีความกตัญูกตเวที มีปญญา
มีกัลยาณมิตรและมีความภักดี มั่นคง ชวยทํากิจของ
มิตรผูต กยาก โดยเต็มใจ บัณฑิตเรียกบุคคลเชนนั้น
วา สัตบุรุษ.
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บุคคลใด ประกอบดวยคุณสมบัติทั้งปวงเหลานี้
คือเปนผูมีศรัทธา ออนโยน แจกทานดวยดี รูความ
ประสงค สิริยอมไมละบุคคลเชนนั้น ผูสงเคราะห
มีวาจาออนหวาน สละสลวย.
[๒๔๖๗] (ทาวสักกเทวราช ตรัสวา) ขาพเจาขอ
อนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออื่น
กะทาน ขอเชิญทานกลาวแกปญหานั้นดวย นักปราชญ
ยอมกลาว ศีล สิริ ธรรมของสัตบุรุษและปญญา วา
ขอไหนประเสริฐกวากัน ?
[๒๔๖๘] (พระมหาสัตว ทูลวา) แทจริง ทานผู
ฉลาดทั้งหลาย ยอมกลาววา ปญญานั่นแหละประเสริฐ
สุด ดุจพระจันทรประเสริฐกวาดวงดาวทั้งหลายฉะนั้น
ศีล สิริ และธรรมของสัตบุรษุ ยอมเปนไปตามบุคคล
ผูมีปญญา.
[๒๔๖๙] (ทาวสักกเทวราชตรัสวา) ขาพเจาขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน
ขอถามปญหาขออื่นกะ
ทาน ขอเชิญทานกลาวแกปญหานั้น บุคคลในโลกนี้
ทําอยางไร ทําดวยอุบายอยางไร ประพฤติอะไร เสพ
อะไรจึงจะไดปญญา ขอทานไดโปรดบอกปฏิปทาแหง
ปญญา ณ บัดนี้วา นรชนทําอยางไร จึงจะเปนผูมี
ปญญา.
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[๒๔๗๐] (สรภังคดาบส ทูลวา) บุคคลควรคบ
หาทานผูรูทั้งหลาย ละเอียดลออ เปนพหูสูต ควร
เปนนักเรียน นักสอบถาม พึงตัง้ ใจฟงคําสุภาษิตโดย
เคารพ นรชนทําอยางนี้ จึงจะเปนผูมีปญญา.
ผูม ีปญญานั้น ยอมพิจารณาเห็นกามคุณทั้งหลาย
โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข และ
โดยความเปนโรค ผูเห็นแจงอยางนี้ยอมละความพอ
ใจ ในกามทั้งหลาย อันเปนทุกข มีภัยใหญหลวง
เสียได.
ผูน ั้นปราศจากราคะแลว กําจัดโทสะได พึง
เจริญเมตตาจิต อันหาประมาณมิได งดอาชญาในสัตว
ทุกจําพวกแลว ไมถูกนินทา ยอมเขาถึงพรหมสถาน.
[๒๔๗๑] การเสด็จมาของมหาบพิตร ผูมีพระนามวา อัฏฐกะ ภีมรถะและกาลิงคราช ผูมีพระเดชานุภาพฟุงเฟองไป เปนการมาอยางมีมหิทธิฤทธิ์ทุก ๆ
พระองคทรงละกามราคะไดแลว.
[๒๔๗๒] (พระราชาทั้งหลาย ตรัสวา) ทานเปนผู
รูจิตผูอื่น ขอนั้น ก็เปนอยางนั้นแหละ ขาพเจาทุกคน
ละกามราคะไดแลว ขอทานจงใหโอกาส เพื่อความ
อนุเคราะห ตามทีข่ าพเจาทั้งหลาย จะรูถึงคติของทาน
ได.
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[๒๔๗๓] (สรภังคดาบส ทูลวา) อาตมาให
โอกาส เพื่อความอนุเคราะห เพราะมหาบพิตรทั้ง
หลาย ละกามราคะไดแลวอยางนั้น จงยังกายใหซาบ
ซาน ดวยปติอันไพบูลย ตามที่มหาบพิตรทั้งหลาย
จะทรงทราบถึงคติ ของอาตมา.
[๒๔๗๔] (พระราชาทั้งหลาย ตรัสวา) ขาแตทาน
ผูมีปญญาดังแผนดิน ขาพเจาทั้งหลาย จักทําตามคํา
สั่งสอนที่ทานกลาวทุกอยาง ขาพเจาทั้งหลาย จะยัง
กายใหซาบซาน ดวยปติอันไพบูลย ตามที่ขาพเจา
ทั้งหลาย จะรูถึงคติของทาน.
[๒๔๗๕] (สรภังคดาบส กลาววา) ดูกอนทานผู
เจริญทั้งหลาย ฤๅษีทั้งหลายผูมีคุณความดี ทําการบูชา
นี้ แกกีสวัจฉดาบสแลว จงพากันไปยังที่อยูของตน ๆ
เถิด ทานทั้งหลาย จงเปนผูยินดีในฌาน มีจิตตั้งมั่น
ทุกเมื่อเถิด ความยินดีนี้ เปนคุณชาติประเสริฐสุด
ของบรรพชิต.
[๒๔๗๖] (พระบรมศาสดา ตรัสวา) ชนเหลานั้น
ไดฟงคาถา อันประกอบไปดวยประโยชนอยางยิ่ง ที่
ฤาษีผูเปนบัณฑิตกลาวดีแลว เกิดปติโสมนัส พากัน
อนุโมทนาอยู เทวดาทั้งหลายผูมียศ ตางก็พากันกลับ
ไปสูเทพบุรี.
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คาถาเหลานี้ มีอรรถพยัญชนะดี อันฤๅษีผูเปน
บัณฑิตกลาวดีแลว คนใดคนหนึ่ง ฟงคาถาเหลานี้
ใหมีประโยชนพึงไดคุณพิเศษ ทั้งเบื้องตนและเบื้อง
ปลาย ครั้นแลว พึงบรรลุถึงสถานที่ อันมัจจุราช
มองไมเห็น.
[๒๔๗๗] สาลิสสระดาบส ในครั้งนั้นไดมาเปน
พระสารีบุตร เมณฑิสสรดาบส ไดมาเปนพระกัสสปะ
ปพพตดาบส ไดมาเปนพระอนุรุทธะ เทวลดาบสได
มาเปนพระกัจจายนะ อนุสิสสดาบส ไดมาเปนพระ
อานนท กีสวัจฉดาบส ไดมาเปนพระโกลิตะ คือพระ
โมคคัลลานะ พระนารทดาบส ไดมาเปนพระปุณณมันตานีบุตร บริษัทที่เหลือ ไดมาเปนพุทธบริษัท
สรภังคดาบสโพธิสัตว ไดมาเปนเราตถาคต เธอทั้ง
ลายจงทรงจําชาดกไวอยางนี้.
จบสรภังคชาดกที่ 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
หองที่ตนเกิด ในนาลันทคาม. พระศาสดาทรงสดับขาววา พระสารีบตุ ร
ปรินิพพานแลว จึงเสด็จไปยังกรุงราชคฤห ประทับอยูในพระเวฬุวันวิหาร.
คราวนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ อยูที่กาฬศิลาประเทศ ขางภูเขาอิสิคิลิ.
ก็ทานพระมหาโมคคัลลานะนั้น เที่ยวไปยังเทวโลกบาง อุสสทนรกบาง ดวย
ความเปนผูถึงที่สุดดวยกําลังฤทธิ์. ทานเห็นอิสริยยศใหญของพุทธสาวกใน
เทวโลก เห็นทุกขใหญหลวงของติตถิยสาวกในอุสสทนรก แลวกลับมายัง
มนุษยโลก แจงแกมนุษยทั้งหลายวา อุบาสกคนโนน และอุบาสิกาคนโนน
บังเกิดเสวยมหาสมบัติในเทวโลกชื่อโนน สาวกของเดียรถียคนโนนกับคนโนน
บังเกิดที่นรกเปนตน ในอบายชื่อโนน. มนุษยทั้งหลายพากันเลื่อมใสใน
พระศาสนา ละเลยพวกเดียรถียเสีย. ลาภสักการะใหญหลวงไดมีแกสาวกของ
พระพุทธเจา. ลาภสักการะของพวกเดียรถียก็เสื่อมลง. พวกเดียรถียเหลานั้น
จึงพากันผูกอาฆาตในพระเถระ วา เมื่อพระเถระนี้ยังมีชีวิตอยู อุปฏฐากของ
พวกเราก็แตกแยก ทั้งลาภสักการะก็เสื่อมลง พวกเราจักฆาพระเถระใหตาย.
พวกเดียรถียท ั้งหลาย จึงจางโจรชื่อสมณกุตต เปนเงินพันหนึ่ง เพื่อใหฆา
พระเถระ. โจรสมณกุตตคิดวา เราจักฆาพระเถระใหตาย จึงไปยังถ้ํากาฬศิลา
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พรอมดวยสมุนโจรเปนอันมาก. พระเถระเห็นโจรสมณกุตตกาลังเดินมา จึง
เหาะหลบหลีกไปเสียดวยฤทธิ์. วันนั้นโจรเห็นพระเถระเหาะไปจึงกลับเสีย
ไดมาติด ๆ กัน ทุก ๆ วันรุงขึ้น รวม ๖ วัน. ฝายพระเถระก็หลบหลีกไป
ดวยฤทธิ์ ดังที่เคยมา. แตในวันที่เจ็ด อปราปรเวทนียกรรมที่พระเถระทําไว
ในปางกอนไดโอกาส. ไดยินวา ในชาติกอน พระเถระเชื่อถอยคําของภรรยา
ประสงคจะฆามารดาบิดาใหตาย จึงนําไปสูปาดวยยานนอย. ทําอาการดุจโจร
ตั้งขึ้น แลวโบยตีมารดาบิดา. มารดาบิดาทั้งสองมองไมเห็นอะไร เพราะมี
จักษุพิการ จําบุตรของตนนั้นไมได โดยสําคัญวา นั่นเปนพวกโจร ตาง
ปริเทวนาการ เพื่อประโยชนตอบุตรอยางเดียววา ลูกเอย ใหโจรพวกโนน
มันฆาพอฆาแมเถิด เจาจงหลบเอาตัวรอดเถิด. บุตรชายคิดวา มารดาบิดา
ของเราทังสองทานนี้ แมจะถูกเราทุบตี ก็ยังร่ําไรรําพัน เพื่อประโยชน
แกเราผูเดียว เราทํากรรมอันไมสมควรเลย. ลําดับนั้น เขาจึงปลอบโยนมารดา
บิดา แสดงอาการดุจพวกโจรหนีไป แลวนวดฟนมือเทาของทานทั้งสองพูดวา
คุณแมคุณพออยากลัวเลย พวกโจรหนีไปแลว แลวนํากลับมายังเรือนของตน
ตามเดิม.
กรรมนั้นไมไดโอกาส ตลอดเวลามีประมาณเทานี้ ตั้งอยูเหมือนกอง
เพลิง ถูกเถากลบไวเฉพาะหนา แลววิ่งเขาสูสรีระอันไมมีที่สุดนี้. ก็กรรมนี้
ไดโอกาสในที่ใดยอมใหผลในที่นั้น เปรียบเหมือนสุนัขอันนายพรานพบเนื้อ
แลวปลอยใหไลติดตามเนื้อ ทันกันในที่ใดก็กัดในที่นั้นฉะนั้น ขึ้นชื่อวาผูที่จะ
พนจากกรรมนั้นไดไมมีเลย. พระเถระรูวา กรรมที่ตนทําไวหนวงเหนี่ยว
จึงมิไดหลบหลีกตอไป. เพราะผลของกรรมนั้น พระเถระจึงไมสามารถจะเหาะ
ไปในอากาศได. ฤทธิ์ของพระเถระแมสามารถทรมานนันโทปนันทนาคราช
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แลสามารถยังเวชยันตปราสาทใหหวั่นไหว ก็ถงึ ความทุรพลเพราะกําลังแหง
กรรม. โจรจับพระเถระได ทุบจนกระดูกของพระเถระ มีขนาดเทาเมล็ด
ขาวสารแหลกละเอียดไป เหมือนบดฟางใหเปนแปงฉะนั้น แลวโยนไปที่หลัง
พุมไมแหงหนึ่ง ดวยสําคัญวาตายแลว พรอมดวยสมุนโจรหลีกกลับไป. ฝาย
พระเถระกลับไดสติ แลวคิดวา เราจักถวายบังคมลาพระศาสดากอน จึงจัก
ปรินิพพาน ดังนี้ แลวเยียวยาอัตภาพดวยฌานทําใหมั่นคง แลวเหาะไปยัง
สํานักของพระศาสดาทางอากาศ ถวายบังคมพระศาสดาแลวทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ อายุสงั ขารของขาพระองคถดถอยแลว ขาพระองคจัก
ปรินิพพาน. พระศาสดาตรัสถามวา ดูกอนโมคคัลลานะ เธอจักปรินิพพาน
หรือ ? ทูลตอบวา พระพุทธเจา ขาแตพระองคผูเจริญ ตรัสถามวา เธอ
จักไปปรินิพพานที่ไหน ทูลตอบวา ที่แผนหิน ในถ้ํากาฬศิลา พระเจาขา.
ตรัสวา โมคคัลลานะ ถาเชนนั้นเธอจงกลาวธรรมแกเรากอน แลวคอยไป
เพราะบัดนี้ การที่จะไดเห็นสาวกเชนเธอ ไมมีอีกแลว. พระมหาโมคคัลลานะ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักกระทําตามพระพุทธดํารัส แลว
เหาะขึ้นไปบนอากาศ สูงชั่วตนตาล แสดงฤทธิ์มีประการตาง ๆ เหมือนพระสารีบุตรเถระในวันที่จะปรินิพพาน กลาวธรรมกถาถวายบังคมพระบรมศาสดา
แลวปรินิพพาน ณ ดงเนกาฬศิลาประเทศ. ในทันใดนั้นเอง ชาวเทวโลกทั้ง
๖ ชั้น เกิดโกลาหลเปนอันเดียวกันวา ขาววา อาจารยของพวกเราปรินิพพาน
แลว ตางถือของหอม มาลา ธูป เครื่องอบ และจันทนจุรณอันเปนทิพย
ทั้งฟนนานาชนิดมา (ประชุมกันแลว). จิตกาธารแลวดวยจันทนแดง สูง
๙๙ ศอก พระศาสดาประทับอยูใกล ๆ ศพพระเถระ ตรัสสั่งใหจัดการปลงศพ
ของพระเถระ. รอบ ๆ สุสาน ฝนดอกไมโปรยตกลงมาในที่ประมาณโยชนหนึ่ง
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ไดมีมนุษยอยูระหวางเทวดา เทวดาอยูระหวางมนุษย. ถัดเทวดาโดยลําดับ
พวกยักษยืนอยู ถัดพวกยักษมาก็เปนพวกคนธรรพ ถัดจากพวกคนธรรพมา
เปนพวกนาค ถัดจากพวกนาคมาเปนพวกครุฑ ถัดจากพวกครุฑมาเปนพวก
กินนรา ถัดจากพวกกินนรามาเปนพวกกินนร ถัดจากพวกกินนรมาก็เปนฉัตร
ถัดจากฉัตรออกมาเปนสุวรรณจามร ถัดจากสุวรรณจามรออกมา เปนธงชัย
ถัดธงชัยออกมาเปนธงแผนผา. ผูทมี่ าประชุมทุกเหลา บรรดามีตางเลนสาธุ
กีฬาอยูตลอดเจ็ดวัน. พระศาสดาตรัสสั่งใหเก็บธาตุของพระเถระมาทําเจดีย
บรรจุไวที่ซุมประตู พระเวฬุวันวิหาร.
กาลนัน้ ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย
พระสารีบุตรเถระ ไมไดรับความยกยองอยางใหญหลวง ในสํานักของ
พระพุทธเจา เพราะมิไดปรินิพพานในที่ใกลพระตถาคตเจา พระมหาโมคคัลลานเถระไดรับเกียรติอยางยิ่งใหญ เพราะปรินิพพานในที่ใกลพระพุทธเจา.
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากัน
ดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว ตรัสวา ภิกษุ
ทั้งหลาย พระโมคคัลลานะมิใชจะไดสัมมานะจากสํานักของเรา ในชาตินี้เทานั้น
ก็หามิได แมในชาติกอน เธอก็ไดแลวเหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทานมา
ตรัสดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในครรภของนางพราหมณี ภรรยาของ
ปุโรหิตไดสิบเดือนก็คลอดจากครรภมารดาในเวลาใกลรุง. ขณะนั้น อาวุธ
ทั้งปวงในพระนครพาราณสี มีอาณาเขต ๑๒ โยชน ก็ลุกโพลงขึ้น. ในขณะ
ที่บุตรคลอด ปุโรหิตออกมาภายนอก แลดูอากาศ เห็นนิมิตเครื่องประกอบ
นักษัตร ก็รูวา กุมารนี้จักเปนผูเลิศกวานายขมังธนูทั้งปวง ในชมพูทวีปทั้งสิ้น
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เพราะเปนผูที่เกิดโดยนักษัตรนี้ จึงไปยังราชตระกูลแตเชาตรู กราบทูลถาม
ถึงความที่พระราชาบรรทมเปนสุข. เมื่อพระราชาตรัสวา ดูกอ นทานอาจารย
ความสุขจะมีมาแตไหน ในวันนี้ อาวุธในพระราชวังทั้งหมดโพลงไปหมด จึง
กราบทูลวา ขอเดชะ พระองคอยาตกพระทัยกลัว ใชวาอาวุธจะโพลงเฉพาะ
ในพระราชวังก็หามิได แมในพระนครก็โพลงไปสิ้นทุกแหงเหมือนกัน ที่ได
เปนอยางนี้ เพราะวันนี้ กุมารเกิดในเรือนของขาพระพุทธเจา. พระราชา
ตรัสวา ทานอาจารยกุมารที่เกิดแลวอยางนี้ จักเปนอยางไร ? ปุโรหิตกราบ
ทูลวา ขอเดชะ ขาแตมหาราชเจา ไมมีอะไรดอกพระพุทธเจาขา แตวากุมาร
นั้นจักไดเปนยอดแหงนายขมังธนู ในชมพูทวีปทั้งสิ้น. พระราชาตรัสวา ดีละ
ทานอาจารย ถาเชนนั้นทานจงประคบประหงมกุมารนั้น แลวยกใหเราในเวลา
ที่เขาเจริญวัย ดังนี้แลว ตรัสสั่งใหพระราชทานทรัพยพันหนึ่งเปนคาน้ํานม
กอน. ปุโรหิตนั้นรับทรัพยไปเรือนมอบใหนางพราหมณี ในวันตั้งชื่อลูกชาย
ไดขนานนามวา โชติปาละ เพราะในขณะที่ตลอดอาวุธโพลงทั่ว. โชติปาลกุมารเจริญวัย ดวยบริวารเปนอันมาก ในคราวอายุครบ ๑๖ ป เปนผูมี
รูปทรงอุดมไดสวนสัด บิดาของโชติปาลกุมาร มองดูสรีรสมบัติจึงมอบทรัพย
ใหพันหนึ่ง บอกวา ลูกเอย เจาจงไปเมืองตักกศิลา เรียนศิลปศาสตรในสํานัก
ของอาจารยทิศาปาโมกขเถิด. โชติปาลกุมารรับคําแลว ถือเอาทรัพยสวนของ
อาจารย ไหวมารดาบิดา ลาไปในเมืองตักกศิลานั้น มอบทรัพยใหอาจารย
พันหนึ่งแลว เริ่มเรียนศิลปวิทยา ถึงความสําเร็จโดยสัปดาหเดียวเทานั้น
ลําดับนั้น อาจารยก็ยินดี จึงใหพระขรรคแกว ธนูเขาแพะ แลงธนู อัน
ประกอบตอกัน ซึ่งเปนของตน กับเสื้อเกราะ และกรอบหนาของตน แลว
มอบมาณพทั้งหารอยแกโชติปาลกุมารนั้นวา พอโชติปาละ อาจารยแกแลว บัดนี้
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เธอจงชวยฝกสอนมาณพเหลานี้ดวยเถิด. พระโพธิสัตวรับเครื่องอุปกรณ
ทุกอยางแลว กราบลาอาจารย เดินทางมุงมายังพระนครพาราณสี เยี่ยมมารดา
บิดายืนอยู.
ลําดับนั้น ปุโรหิตผูบิดา จึงถามโชติปาลกุมารซึ่งไหวแลวยืนอยูวา
ลูกรัก เจาเรียนศิลปวิทยาจบแลวหรือ ? เขาตอบวา ขอรับคุณพอ. ปุโรหิตบิดา
ฟงคําตอบแลวไปยังราชตระกูล กราบทูลวา ขอเดชะ บุตรของขาพระพุทธเจา
เรียนศิลปวิทยากลับมาแลว เขาจะทําอะไร พระพุทธเจาขา 9 พระราชาตรัสวา
ทานอาจารย เขาจงมาบํารุงเราเถิด. ทูลวา ขอเดชะพระอาญาไมพนเกลา
พระองคโปรดทรงคํานึงถึงเบี้ยเลี้ยงสําหรับบุตรของขาพระพุทธเจา ตรัสวา
เขาจะไดเบี้ยเลี้ยงพันหนึ่งทุก ๆ วัน. ปุโรหิตรับพระดํารัสแลว จึงไปเรือน
ใหเรียกกุมารมาสั่งวา ลูกรัก เจาจงบํารุงรับใชพระราชาเถิด. นับแตนนั้ มา
โชติปาลกุมารก็บํารุงพระราชาไดทรัพยวันละพันทุกวัน ขาราชบาทมูลิกา
ทั้งหลาย พากันโพนทะนาวา พวกเรายังไมเห็นการงานที่โชติปาละกระทํา
แตเขารับเบี้ยเลี้ยงวันละพันทุก ๆ วัน พวกเราอยากจะเห็นศิลปะของเขา.
พระราชาทรงสดับถอยคําของชนพวกนั้น จึงตรัสบอกปุโรหิต. ปุโรหิตรับสนอง
พระราชดํารัสวา ขอเดชะ ดีแลวพระพุทธเจาขา แลวแจงแกบุตรของตน.
โชติปาลกุมารพูดวา ดีแลวขอรับคุณพอ ในวันที่เจ็ดนับแตวันนี้ไป ผมจัก
แสดงศิลปะ อนึ่ง ขอพระราชาโปรดตรัสสั่งใหนายขมังธนู ในแวนแควนของ
พระองคมาประชุมกัน ปุโรหิตไดฟงดังนั้น จึงไปกราบทูลเนื้อความนั้นแก
พระราชา พระราชาโปรดใหตีกลองเที่ยวปาวรองไปในพระนคร แลวมีพระราชโองการใหนายขมังธนูมาประชุมกัน. นายขมังธนู จํานวน หกหมื่นคน
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 ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
พวกนายขมังธนูทําการนัดหมายกันวา เขาวาโชติปาลกุมา จะมาเพื่อแสดงศิลปะ
คือธนู แตไมถือธนูมา คงอยากจะเอาธนูจากมือของพวกเรา พวกเราอยาให
ธนูแกเขา. พระราชาตรัสเรียกโชติปาลกุมารมารับสั่งวา เจาจงแสดงศิลปะเถิด.
โชติปาลกุมารจึงใหกั้นมาน แลวยืนภายในมาน คลี่ผาสาฎกออก สวมเกราะ
สอดเสื้อ แลวสวมอุณหิสบนศีรษะ ยกสายมีวรรณะดุจแกว ประพาฬที่ธนูเขาแพะขึ้นแลว ผูกแลงธนูไวเบื้องหลัง เหน็บพระขรรคไวเบื้องหนา เอาหลัง
เล็บควงลูกธนูมีปลายดุจเพชร แหวกมานออกมา คลายนาคกุมารผูประดับ
ตกแตงแลว ชําแรกแผนดินออกมาฉะนั้น เดินไปแสดงความนอบนอมแด
พระราชายืนอยู. มหาชนเห็นกุมารนั้นแลว ตางโหรองบันลือปรบมือกันอึงมี่.
พระราชาตรัสวา ดูกอนเจาโชติปาละ เจาจงแสดงศิลปะเถิด. โชติปาลกุมารทูล
วา ขอเดชะ พระอาญาไมพนเกลา บรรดานายขมังธนูของพระองค โปรดรับสั่ง
ใหมา ๔ คน คือคนที่ยิงไวดุจฟาแลบ คนที่ยิงแมน แมขนทรายก็ไม
ผิด คนที่ยิงตามเสียงที่ไดยิน และคนที่ยิงสวนไปตามลูกศรที่ยิงมา.
พระราชาก็โปรดใหเรียกมา.
พระมหาสัตวจัดทํามณฑปภายในที่กําหนดสี่เหลี่ยมในพระลานหลวง
ใหนายขมังธนูทั้งสี่ยืนอยูทั้งสี่มุม แลวใหลูกธนูสามหมื่นแกนายขมังธนูคนหนึ่งๆ
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ใหคนที่จะสงลูกธนูยืนอยูใกลๆ นายขมังธนูคนหนึ่ง ๆ แลวตนเองถือเอาลูกธนู
มีปลายดุจเพชร ยืนอยูทามกลางมณฑป กราบทูลพระราชาวา ขาแตพระมหาราช
นายขมังธนูทั้งสี่เหลานี้ จงปลอยลูกธนูยิงขาพระพุทธเจาพรอมกันเถิด ขาพระพุทธเจาจักหามลูกธนูที่พวกเขายิงมา. พระราชาทรงรับสั่งบังคับวา พวกทาน
จงกระทําอยางนี้. พวกนายขมังธนูจึงกราบทูลวา ขอเดชะ พระมหาราชเจา
พวกขาพระพุทธเจาเปนนายขมังธนูผูยิงเร็วดุจฟาแลบ ยิงแมน แมขนทรายก็ไม
ผิด ยิงตามเสียงที่ไดยิน และยิงสวนไปตามลูกศรที่ยิงมา โชติปาละเปนเด็กหนุม
พวกขาพระพุทธเจาจักยิงหาไดไม. พระมหาสัตวจึงกลาววา ถาพวกทานสามารถ
ก็เชิญยิงขาพเจาได. นายขมังธนูเหลานั้นรับวา ดีแลว จึงยิงลูกธนูไปพรอมกัน
พระมหาสัตวเอาลูกศรปดลูกธนูเหลานั้นใหตกลงโดยแนบเนียน เหมือนแวดวง
ซุมโพธิพฤกษ ซัดดอกธนูไปตามดอกธนู ตัวลูกธนูไปตามลูกธนู พูลูกธนู
ไปตามพูลูกธนู ไมใหกาวกายกัน ไดกระทําดุจเปนหองลูกธนู จนลูกธนูของ
นายขมังธนูทั้งหมดหมดสิ้น. พระมหาสัตวรูวา ลูกธนูของพวกนายขมังธนู
หมดแลว ไมยังหองลูกธนูใหทลาย กระโดดขึ้นไปยืนเฝาอยูใกลๆ พระราชา.
มหาชนตางโหรองบันลือ ปรบมือเกรียวกราว ดีดนิ้วมือ ทํามหาโกลาหล
โยนผาและเครื่องอาภรณขึ้นไป จนมีทรัพยนับไดถึง ๑๘ โกฏิ เปนกองอยู
อยางนี้. ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสถามโชติปาลกุมารวา ดูกอ นพอโชติปาละ
นี่ชื่อศิลปะอะไร ? กราบทูลวา ขอเดชะ ชื่อสรปฏิพาหนะ เครื่องหามลูกศร
พระพุทธเจาขา. ตรัสถามวา คนอื่น ๆ ผูรูอยางนี้มีหรือ ? ทูลวา ขอเดชะ
เวนขาพระพุทธเจาเสียแลว คนอื่นในชมพูทวีปทั้งสิ้นไมมีเลย พระพุทธเจาขา.
ตรัสวา พอโชติปาละ เจาจงแสดงศิลปะอื่นบาง. กราบทูลวา ขอเดชะ
ถานายขมังธนูทั้งสี่นาย ยืนอยูที่มุมทั้งสี่ ไมสามารถจะยิงขาพระพุทธเจาไดไซร
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แตขาพระพุทธเจาจักยิงพวกนี้ ซึ่งยืนอยู ณ มุมทั้งสี่ดวยลูกธนูลูกเดียวเทานั้น
พวกนายขมังธนูไมกลาพอ ที่จะยืนอยูได.
พระมหาสัตวจึงใหปกตนกลวยไวที่มุมทั้งสี่ สี่ตนแลวผูกดายแดงที่ตัว
ลูกธนู ยิงไปหมายกลวยตนหนึ่ง ลูกธนูแทงกลวยตนที่หนึ่ง ทะลุไปถึงตน
ที่สองที่สามที่สี่ แลวทะลุถึงตนแรกที่แทงแลวออกมาตั้งอยูในมือตามเดิม.
ตนกลวยทั้งหลายอันดายรอยแลว ยังตั้งอยูได. มหาชนบันลือเสียงสนั่นหวั่นไหว นับเปนพัน. พระราชาตรัสถามวา นี้ชื่อศิลปะอะไรพอ ? พระมหาสัตว
ทูลตอบวา ขอเดชะ. ชือ่ จักกวิทธศิลปะแทงจักร พระพุทธเจาขา. พระราชา
ตรัสวา เจาจงแสดงศิลปะแมอยางอื่นเถิดพอ. พระมหาสัตวจึงแสดงศิลปะชื่อ
สรลัฏฐิ คือศิลปะไมเทาแลวดวยลูกศร ชื่อสรรัชชุ คือศิลปะรูปเชือกแลวดวย
ลูกศร ชื่อสรเวณิ คือศิลปะมวยผมแลวดวยลูกศร ชื่อสรปาสาทะ คือศิลปะ
รูปปราสาทลูกศร ชื่อสรมัณฑปะ คือศิลปะรูปมณฑปลูกศร ชือ่ สรโสปาณะ
คือศิลปะรูปบันไดลูกศร ชื่อสรมัณฑละ คือศิลปะรูปสนามแลวดวยลูกศร
ชื่อสรปาการะ คือศิลปะรูปกําแพงแลวดวยลูกศร ชื่อสรวนะ คือศิลปะรูปปา
แลวดวยลูกศร ชื่อสรโปกขรณี คือศิลปะรูปสระโบกขรณีแลวดวยลูกศร ชือ่
สรปทุมะ คือศิลปะรูปดอกบัวแลวดวยลูกศร ยังศิลปะชื่อสรปุปผะ คือรูป
ดอกไมแลวดวยลูกศรใหบาน ยังศิลปะชื่อ สรวัสสะ คือรูปฝนแลวดวยลูกศร
ใหตก. ครั้นพระมหาสัตวแสดงศิลปะสิบสองอยางเหลานี้ อันไมทั่วไปดวยชน
เหลาอื่นอยางนี้แลว ทําลายชุมนุมใหญเจ็ดครั้งอันไมทั่วไปดวยชนเหลาอื่นอีก.
พระมหาสัตว ยิงแผนไมสะแกหนา ๘ นิ้ว ยิงแผนไมประดูหนา ๔ นิ้ว ยิง
แผนทองแดงหนา ๒ นิ้ว ยิงแผนเหล็กหนา ๑ นิ้ว ยิงแผนกระดาน ๑๐๐ ครั้ง
ใหติดเนื่องเปนอันเดียวกัน แลวยิงลูกธนูไปทางเบื้องหนาเกวียนบรรทุกใบไม
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เกวียนบรรทุกทราย และเกวียนบรรทุกแผนกระดาน ใหทะลุออกทางเบื้องหลัง
ยิงลูกศรไปทางเบื้องหลัง ใหทะลุออกไปโดยทางหนา ยิงลูกธนูไปยังที่ ๔
อุสภะในน้ํา ๘ อุสภะบนบก ยิงขนทรายในที่สุดแหงอุสภะ ดวยสัญญาผลมะแวงเครือ. เมื่อโชติปาลกุมาร แสดงศิลปะมีประมาณเทานี้อยู พระอาทิตย
อัสดงคตไปแลว ลําดับนั้น พระราชา ตรัสสั่งใหกําหนดตําแหนงเสนาบดีแกเขา
ตรัสวา พอโชติปาละ. วันนี้ค่ําเสียแลว พรุงนี้เจาจักไดรับสักการะคือตําแหนง
เสนาบดีเจาจงไปตัดผม โกนหนวด อาบน้ําแลวมาเถิด ดังนี้แลว. ไดพระราชทาน
ทรัพยแสนหนึ่งเพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงไปในวันนั้น.
พระมหาสัตวคิดวา เราไมมีความตองการดวยทรัพยจํานวนนี้ จึงคืน
ทรัพยจํานวน ๑๘ โกฏิ แกพวกเจาของ แลวไปอาบน้ํากับบริวารเปนอันมาก
ใหชางตัด ผมโกนหนวด อาบน้ําประดับดวยสรรพาลังการ แลวเขาไปยังเรือน
ดวยสิริอันหาที่เปรียบมิได บริโภคโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ เสร็จแลวขึ้นนอน
ยังที่นอนอันมีสิริ นอนตลอดสองยาม ตื่นในเวลาปจฉิมยาม ลุกขึ้นนังคูบัลลังก
บนหลังที่นอน ตรวจดูเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงศิลปะของตน พลาง
รําพึงวา การยังผูอื่นใหตายยอมปรากฏแตตอนตนแหงศิลปะของเรา การบริโภค
ใชสอยดวยอํานาจแหงกิเลส ปรากฏในทามกลาง การปฏิสนธิในนรกปรากฏ
ในที่สุด ก็ปาณาติบาตกับความประมาท เพราะมัวเมายิ่งในการบริโภคใชสอย
ดวยอํานาจกิเลส ยอมใหซึ่งปฏิสนธิในนรก พระราชาทรงพระราชทานตําแหนง
เสนาบดีอันยิ่งใหญแกเรา เราก็จักเปนผูมีอิสริยยศใหญ ภรรยาและบุตรธิดา
ก็จักมีมากมาย ก็วัตถุอนั เปนที่ตั้งของกิเลสอันถึงความไพบูลยแลว เปนของ
ละไดโดยยาก ควรที่เราจะออกไปสูปาเพียงผูเดียว แลวบวชเปนฤาษีเสียใน
บัดนี้ทีเดียว จึงลุกขึ้นจากที่นอนใหญ ไมใหใครทราบลงจากปราสาท ออก
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ทางประตูดานอัครทวาร เขาสูปาลําพังผูเดียว เดินมุงหนาไปยังปามะขวิดใหญ
สามโยชน ใกลฝงแมน้ําโคธาวรี. ทาวสักกเทวราชทรงทราบวา โชติปาลกุมาร
นั้นออกแลว จึงตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาตรัสสั่งวา พอคุณ เจาโชติปาลกุมารออกอภิเนษกรมณจักมีสมาคมใหญ เธอจงไปเนรมิตอาศรมที่กปฏฐวัน
ใกลฝงแมน้ําโคธทรี และตระเตรียมบริขารของบรรพชิตไวใหเสร็จ. วิสสุกรรมเทพบุตรนั้นไดกระทําตามเทวบัญชาทุกประการ.
พระมหาสัตวถึงสถานที่นั้นแลว เห็นทางมีรอยเดินไดคนเดียว คิดวา
จะพึงมีสถานที่อยูของพวกบรรพชิตจึงเดินไปที่กปฏฐวันตามทางนั้น ก็ไมพบ
ใคร จึงเขาไปสูบรรณศาลา เห็นบริขารของพวกบรรพชิต คิดวา ชะรอย
ทาวสักกเทวราชจะทรงทราบวา เราออกอภิเนษกรมณ จึงเปลื้องผาสาฎกออก
นุงหมคากรองสีแดง กระทําหนังเสือเหลือง เฉวียงบาขางหนึ่งมุนมณฑลชฎา
ยกหาบหนักขางหนึ่งไวบนบา ถือไมเทาคนแก ออกจากบรรณศาลา ขึ้นสูที่
จงกรมแลว จงกรมไป ๆ มาสิ้นวาระเล็กนอย ยังปาใหงดงามดวยสิริคือบรรพชา
กระทํากสิณบริกรรม จําเดิมแตกาลที่บวชแลว ในวันที่เจ็ดยังสมาบัติ ๘
อภิญญา ๕ ใหบังเกิด เปนผูมีผลหมากรากไมในปาเปนอาหาร ดวยอุญฉาจาริยวัตร อยูแตผูเดียวเทานั้น. มารดาบิดามิตรสหายเปนตน แมพวกญาติ
ของโชติปาลกุมารนั้น เมื่อไมเห็นโชติปาลกุมาร ตางร่ําไหปริเทวนาการเที่ยวไป.
ลําดับนั้น พรานปาคนหนึ่ง เขาไปสูปาพบพระมหาสัตว นั่งอยูใน
อาศรมบท ณ กปฏฐวัน จําพระมหาสัตวได ทําการปฏิสัณฐานกับพระมหาสัตวแลว กลับไปยังพระนคร บอกมารดาบิดาของทานใหทราบ. มารดาบิดา
ของพระมหาสัตว จึงกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ พระราชาตรัสวา มาเถิด
เราจักไปเยี่ยมโชติปาลดาบสนั้น แลวพามารดาบิดาของทาน แวดลอมดวย
มหาชน เสด็จถึงฝงแมน้ําโคธาวรี ตามทางที่นายพรานแสดง. พระโพธิสตั ว
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มายังฝงแมน้ํา นั่งบนอากาศแสดงธรรม เชิญชนทัง้ หมดเขาไปสูอาศรมนั่งบน
อากาศนั่นแล ประกาศโทษในกามทั้งหลาย แลวแสดงธรรมแกชนเหลานั้น
แมในที่นั้น. ชนทั้งหมดตั้งตนแตพระราชาไป พากันบวชสิ้น. พระโพธิสตั ว
มีหมูฤๅษีเปนบริวาร อยูในที่นั้นแหละ ตอมา ขาวที่พระดาบสพํานักอยู ณ
ที่นั้น ไดแพรสะพัดไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น. พระราชาองคอื่น ๆ พรอมดวย
ชาวแวนแควน ก็พากันมาบวชในสํานักของพระโพธิสัตวนั้น นับเปนมหาสมาคม
ที่ยิ่งใหญ บริษัทแสนหนึ่ง มิใชนอ ยไดมีแลวโดยลําดับ ผูใ ดตรึกกามวิตก
พยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกพระมหาสัตวก็ไปในที่นั้น นั่งบนอากาศแสดงธรรม
บอกกสิณบริกรรมขางหนาผูนั้น. บริษัททั้งหลายตั้งอยูในโอวาทของพระมหาสัตว แลวยังสมาบัติ ๘ ใหเกิดขึ้น 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 มาสั่งวา ทานสาลิสสระ
อาศรมนี้ไมเพียงพอแกหมูฤๅษี ทานจงพาหมูฤๅษีนี้เขาไปอาศัย ลัมพจูลกนิคม
ในแวนแควนของพระเจาเมชฌราชอยูเถิด.
สาลิสสระดาบสรับคําของพระมหาสัตววา สาธุ แลวพาหมูฤๅษีพันเศษ
ไปอยูในลัมพจูลกนิคมนั้น. เมื่อมนุษยทั้งหลายพากันมาบวชอยู อาศรมก็เต็ม
บริบูรณอีก. พระโพธิสัตวจึงเรียกทานเมณฑิสสระมาสั่งวา ทานเมณฑิสสระ
แมน้ําชื่อสาโตทกานที ระหวางเขตแดนสุรัฏฐชนบทมีอยู ทานจงพาหมูฤๅษี
นี้ไปอยูที่ริมฝงแมน้ําสาโตทกานทีนั้นเถิด โดยอุบายนั้นแหละ พระโพธิสตั ว
เรียกปพพตดาบสมาในวาระที่สามสงไปวา ทานปพพตะ ภูเขาชื่ออัญชนบรรพต
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มีอยูในดงใหญ ทานจงเขาไปอาศัยอัญชนบรรพตนั้นอยูเถิด. ในวาระที่สี่
พระโพธิสัตวเรียกกาลเทวลดาบสมาสั่งไปวา ทานกาลเทวละ ในแควนอวันตี
ในทักขิณาชนบท มีภูเขาชื่อฆนเสลบรรพต ทานจงเขาไปอาศัยฆนเสลบรรพต
นั้นอยูเถิด อาศรมในกปฎฐวันก็เต็มบริบูรณอีก ในสถานที่ทั้ง ๕ แหงไดมี
หมูฤาษีจํานวนแสนเศษ สวนกีสวัจฉดาบส อําลาพระมหาสัตว เขาไปอาศัย
ทานเสนาบดีอยูในพระราชอุทยาน ในกุมภวตีนคร แวนแควนของพระเจา
ทัณฑกีราช. ทานนารทดาบส ไปอยูที่เวิ้งเขาชื่ออัญชนคิรีในมัชฌิมประเทศ
สวนอนุสิสสดาบสคงอยูในสํานักของพระมหาสัตวนั่นเอง.
กาลครัง้ นั้น พระเจาทัณฑกีราช ทรงถอดหญิงแพศยาคนหนึ่ง ซึ่งได
สักการะแลวจํากตําแหนง นางเที่ยวไปตามธรรมดาของตน เดินไปสูพระราช
อุทยานพบทานกีสวจัฉดาบส คิดวา ดาบสผูนี้คงจักเปนคนกาลกรรณี เราจัก
ลอยตัวกลี ลงบทสรีระของดาบสผูนี้ อาบน้ํากอนจึงจักไป ดังนี้แลว จึงเคี้ยว
ไมสีฟน แลวถมเขฬะหนา ๆ ลงบนสรีระของทานดาบสนั้น กอนที่อื่นทั้งหมด
แลวถมลงไประหวางชฎา แลวโยนไมสีฟนไปบนศีรษะของทานกีสวัจฉดาบส
นั้นอีก ตนเองสนานเกลาแลวไป. ตอมาพระราชาทรงระลึกถึงนางแลวจัดการ
สถาปนาไวตามเดิม. นางเปนคนหลงงมงาย ไดทําความสําคัญวา เพราะเรา
ลอยตัวกลีไวบนสรีระของคนกาลกรรณี พระราชาจึงทรงสถาปนาเราไวใน
ตําแหนงเดิม เราจึงกลับไดยศอีก ตอมาไมนานนัก พระราชาก็ทรงถอดปุโรหิต
เสียจากฐานันดรศักดิ์. ปุโรหิตนั้นจึงไปยังสํานักของหญิงคณิกานั้น ถามวา
เพราะเหตุไรทานจึงไดตําแหนงคืน. ลําดับนั้น หญิงคณิกาจึงบอกวา เพราะดิฉัน
ลอยกลีโทษ บนสรีระของคนกาลกรรณี ในพระราชอุทยาน. ปุโรหิตจึงไป
ลอยกลีโทษ บนสรีระของทานกีวัจฉดาบส อยางนั้นเหมือนกัน พระราชา
ก็กลับทรงสถาปนาแมปุโรหิตนั้นไวในฐานันดรอีก.
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ในเวลาตอมา ปลายพระราชอาณาเขตของพระเจาทัณฑกีราชนั้นเกิด
จลาจล. ทาวเธอแวดลอมไปดวยองคเสนา เสด็จออกเพื่อยุทธนาการ ลําดับนั้น
ปุโรหิตผูหลงงมงาย ทูลถามพระราชาวา ขอเดชะ พระมหาราชเจา พระองค
ทรงปรารถนาชัยชนะ หรือวาความปราชัย เมื่อพระราชาตรัสตอบวา ปรารถนา
ชัยชนะ จึงกราบทูลวา ถาเชนนั้น คนกาลกรรณีอยูในพระราชอุทยาน
พระองคจงโปรดใหลอยกลีโทษที่สรีระของคนกาลกรรณีนั้นแลวเสด็จไปเถิด.
พระราชาเชื่อถอยคําของปุโรหิต ตรัสวา ผูใดเมื่อจะไปกับเรา จงพากันไป
ลอยกลีโทษที่สรีระของคนกาลกรรณีเสียในพระราชอุทยาน แลวเสด็จเขาไปยัง
พระราชอุทยาน ทรงเคี้ยวไมสีฟน แลวพระองคเองทรงบวนเขฬะ และโยน
ไมสีฟนลงในระหวางชฎา ของทานกีสวัจฉดาบสนั้นกอนใคร ๆ ทั้งหมด
แลวทรงสรงสนานเกลา แมพลนิกายของพระองค ก็ไดกระทําอยางนั้น เมื่อ
พระราชาเสด็จหลีกไปแลว เสนาบดีมาพบพระดาบสแลว เก็บไมสีฟนเปนตน
ทิ้ง ใหสรงสนานเปนอยางดี แลวเรียนถามวา ทานขอรับ อะไรจักมีแกพระราชา.
กีสวัจฉดาบสตอบวา ขอเจริญพร ความคิดประทุษราย ไมมีในใจอาตมา
แตเทพยดาฟาดินพิโรธ นับแตนี้ไปเจ็ดวัน จักกระทําแวนแควนทั้งสิ้นใหปนป
ทานจงหนีไปอยูที่อื่นโดยเร็วเถิด. เสนาบดีนั้นสะดุงตกใจกลัว จึงไปกราบทูล
พระราชาใหทรงทราบ. พระเจาทัณฑกีราช ทรงฟงถอยคําเสนาบดีแลว ก็มิได
ทรงเชื่อถือ เสนาบดีนั้นจึงกลับไปยังเรือนของตน พาบุตรภรรยาหนีไปสูแควน
อื่น ทานสรภังคดาบสผูศาสดาจารย รูเหตุนั้น แลวสงดาบสหนุมไปสองรูป
ใหเอามัญจสีวิกาหามทานกีสวัจฉดาบสมาทางอากาศ. พระราชาทรงรบจับโจร
ไดแลวเสด็จกลับไปยังพระนครทีเดียว. เมื่อพระราชาเสด็จมาแลว เทพยเจา
ทั้งหลายจึงบันดาลฝนใหตกลงมากอน เมื่อศพทุกชนิดถูกหวงน้ําฝนพัดไปอยู
ฝนทรายลวนก็ตกลง ฝนดอกไมทิพยตกลงบนยอดฝนทราย ฝนมาสกตกลง
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บนยอดฝนดอกไม ฝนกหาปณะตกลงบนยอดฝนมาสก ฝนทิพพาภรณตกลง
บนยอดกหาปณะ. มนุษยทั้งหลายถึงความโสมนัส เริ่มเก็บเงินทองและเครื่อง
อาภรณ ลําดับนั้น ฝนอาวุธอันโชติชว งมีประการตาง ๆ ตกลงเหนือสรีระของ
มนุษยเหลานั้น. มนุษยทั้งหลาย ขาดเปนทอนนอยทอนใหญ. ลําดับนั้น
ถานเพลิงปราศจากเปลวใหญโต ก็ตกลงเบื้องบนของมนุษยเหลานั้น ยอดบรรพตที่ลุกโพลงใหญโตตกลงเบื้องบนของมนุษยเหลานั้น ฝนทรายละเอียด
อันยังที่ประมาณ ๖๐ โยชนใหเต็ม ตกลงเบื้องบนของมนุษยเหลานั้น สถานที่
๖๐ โยชน มิไดเปนรัฐมณฑลดวยอาการอยางนี้. ความที่แวนแควนนั้นพินาศ
ไปอยางนี้ ไดแพรสะพัดไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น.
ครั้งนั้น พระราชา ๓ พระองค คือ พระเจากาลิงคะ ๑ พระเจา
อัฏฐกะ ๑ พระเจาภีมรถ ๑ ซึ่งเปนใหญในแควนติดตอกันกับแควนนั้น
ทรงคิดกันวา ไดยินวา ในปางกอน พระเจากลาพุกาสิราช ในพระนครพาราณสี
ประพฤติผิดในทานขันติวาทีดาบส แลวถูกแผนดินสูบ พระเจานาลิกีรราช
ใหสุนัขเคี้ยวกินพระดาบส และพระเจาอัชชุนะ ผูทรงกําลังแขนถึงพัน
ประพฤติผิดในทานอังคีรสดาบส แลวถูกแผนดินสูบเหมือนกัน ไดยินวา คราวนี้
พระเจาทัณฑกีราช ผิดในทานกีสวัจฉดาบส แลวถึงความพินาศพรอมดวย
แวนแควน พวกเรายังไมรูสถานที่เกิดของพระราชาทั้งสี่เหลานี้ เวนทาน
สรภังคศาสดาเสียแลว คนอื่นชื่อวาสามารถ เพื่อจะบอกเรื่องนั้นแกเราไมมี
พวกเราจักเขาไปถามปญหาเหลานั้น กษัตริยทั้ง ๓ พระองคเหลานั้นพรอม
ดวยขาราชบริพารเปนอันมาก ตางก็เสด็จออกเพื่อจะถามปญหา แตพระราชา
ทั้งสามนั้น มิไดทรงทราบวา แมพระราชาองคโนน ก็เสด็จออกแลว ตางทรง
สําคัญวา เราไปเพียงผูเดียวเทานั้น สมาคมแหงกษัตริยเหลานั้น ไดมีไมไกล
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จากแมน้ําโคธาวรี พระราชาเหลานั้น เสด็จลงจากรถแตละคันแลว เสด็จขึ้น
รถคันเดียวกันไป ทั้งสามพระองคถึงยังฝงแมน้ําโคธาวรี ขณะนั้นทาวสักกเทวราชประทับนั่งเหนือพระแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน ทรงคิดปญหา ๗
ขอ แลวทรงรําพึงวา เวนทานสรภังคศาสดาเสียแลว คนอื่นในมนุษยโลก
พรอมทั้งเทวโลก ทีช่ ื่อวาสามารถเพื่อจะแกปญหานี้ไมมี เราจักถามปญหา
เหลานี้กะทานสรภังคศาสดานั้น พระราชาทั้ง ๓ องคแมเหลานั้น มาถึงฝง
แมน้ําโคธาวรี ก็เพื่อจะถามปญหากะทานสรภังคศาสดา เราเองจักเปนผูถาม
แมปญหาของพระราชาเหลานั้น อันเหลาเทวดาในเทวโลกทั้งสองแวดลอมแลว
เสด็จลงจากเทวโลก ในวันนั้นเอง ทานกีสวัจฉดาบส ก็ไดทํากาลกิริยาลง พระ
ฤๅษีทั้งหลายพันเศษ ในที่ทั้งสี่ ก็มาในที่นั้นเหมือนกัน เพื่อทําการปลงศพ
ของทานกีสวัจฉดาบสนั้น แลวใหทาํ มณฑปไว และหมูฤๅษีพันเศษในที่ทั้ง ๕
ชวยกันทําจิตกาธารดวยไมจันทน เพื่อตั้งสรีระของทานกีสวัจฉดาบส แลว
ชวยกันเผาสรีระศพ ฝนดอกโกสุมทิพย ตกลงในสถานที่ประมาณกึ่งโยชนรอบ
สุสาน พระมหาสัตวใหจัดการเก็บสรีรธาตุ ของทานกีสวัจฉดาบสแลวเขาไปสู
อาศรม แวดลอมไปดวยหมูฤๅษีเหลานั้นนั่งอยู ในกาลเมื่อพระราชาเหลานั้น
มาถึงฝงนที เสียงแหงกองทัพใหญ เสียงพาหนะ และเสียงดนตรีไดมีแลว
พระมหาสัตวไดสดับเสียงนั้น จึงเรียกอนุสิสสดาบสมาสั่งวา พอคุณ เธอชวย
ไปดูกอนเถิด นั่นเปนเสียงอะไร ? ทานอนุสิสสดาบส จึงถือหมอตักน้ําไป
ในที่นั้น พบพระราชาทั้ง ๓ องค จึงกลาวคาถาที่ ๑ โดยเปนคําถามความวา
ทานทั้งหลายผูประดับแลว สอดใสกุณฑล นุง
หมผางดงาม เหน็บพระขรรคมีดามประดับดวยแกว
ไพฑูรย และแกวมุกดา เปนจอมพลรถยืนอยู เปน
ใครกันหนอ ชนทัง้ หลายในมนุษยโลก จะรูจ ักทาน
ทั้งหลายอยางไร ?
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวฬุริยมุตฺตา กรุขคฺคพนฺธา ความวา
ประกอบไปดวยพระขรรคแกว มีดามประดับดวยแกวไพฑูรย และพูพวงแกว
มุกดา. บทวา ติฏถ ความวา ทานทั้งหลายยืนอยูในรถคันเดียวกัน. บทวา
เก นุ ความวา พวกทานคือใคร คนในมนุษยโลก รูจ ักพวกทานไดอยางไร ?
กษัตริยท ั้งสาม สดับคําของพระดาบสแลว เสด็จลงจากรถถวายนมัสการแลว ประทับยืนอยู. ในกษัตริยท ั้ง ๓ นั้น พระเจาอัฏฐกราช เมื่อจะ
ทรงสนทนากับทานอนุสิสสดาบส จึงตรัสคาถาที่ ๒ ความวา
ขาพเจาเปนกษัตริย ชื่ออัฏฐกะ ทานผูนี้ คือ
พระเจาภีมรถะ สวนทานผูนี้คือ พระเจากาลิงคราช
มีพระเดชฟุงเฟอง ขาพเจาทั้งหลายมาในที่นี้ เพื่อเยี่ยม
ทานฤๅษีทั้งหลายผูสํารวมดวยดี และเพื่อจะขอถาม
ปญหา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุคฺคโต ความวา เปนผูปรากฏขจรไป
ดุจพระจันทรและพระอาทิตย. บทวา สุสฺตาน อิสีน ความวา (พระเจาอัฏฐกราชตรัสวา) ทานขอรับ พวกขาพเจา จะมาเพื่อเลนกีฬาในปาก็หา
มิได ที่แทพวกขาพเจามาในที่นี้ ก็เพื่อจะเยี่ยมทานฤๅษีผูมีศีล สํารวมดีแลว
ดวยกายเปนตน. บทวา ปุจฺฉิตาเยนมฺห ปฺเห ความวา เปนผูมาแลว
เพื่อเรียนถามปญหากะทานสรภังคศาสดา บัณฑิตควรทราบวา ย อักษร ทํา
การเชื่อมกับพยัญชนะ.
ลําดับนั้น ดาบส จึงทูลพระราชาเหลานั้นวา ขอถวายพระพร พระ
มหาราชเจา ดีแลว พระองคทานทั้งหลายเปนผูเสด็จมาในสถานที่ ซึ่งควรมา
โดยแท ถาเชนนั้น ขอเชิญสรงสนานแลวเสด็จไปยังอาศร ทรงไหวหมูฤๅษี
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แลวตรัสถามปญหากะทานศาสดาเถิด ครั้นทําปฏิสัณฐานกับพระราชาเหลานั้น
แลว จึงยกหมอน้ําขึ้น เช็ดหยาดน้ําพลางแลดูอากาศ เห็นทาวสักกเทวราช
แวดลอมดวยหมูเทพยเจา เสด็จเหนือคอชางเอราวัณตัวประเสริฐ กําลังเสด็จมา
เมื่อจะสนทนากับทาวสักกเทวราชนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ ความวา
ทานเหาะลอยอยูในอากาศเวหา ดังพระจันทร
ลอยเดนอยู ทามกลางทองฟาในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ําฉะนั้น
ดูกอนเทพยเจา อาตมาภาพขอถามทานผูมีอานุภาพ
มาก ชนทั้งหลายในมนุษยโลก จะรูจักทานไดอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวหาสย ความวา ทานเหาะขึ้นไปลอย
อยูในกลางหาว คือบนอากาศ. บทวา ปถทฺธุโน ความวา เหมือนพระ
จันทร อันไปสูคลองอันไกล คือตั้งอยูในทามกลางอัมพร อันเปนแดนไกล
ฉะนั้น.
ทาวสักกเทวราชทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๔ ความวา
ในเทวโลกเขาเรียกขาพเจาวา สุชัมบดี ในมนุษยโลกเขาเรียกขาพเจาวา ทานมฆวา ขาพเจานั้น คือ ทาว
เทวราช วันนีม้ าถึงที่นี่ เพื่อขอเยี่ยมทานฤๅษีทั้งหลาย
ผูสํารวมแลว ดวยดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ส เทวราชา ทาวสักกเทวราชตรัสวา
ขาพเจานั้น คือทาวสักกเทวราช. บทวา อิทมชฺช ปตฺโต ความวา มาสู
สถานที่นี้ ในบัดนี้. บทวา ทสฺสนาย ความวา เพื่อจะเยี่ยมเยียนกราบ
นมัสการ และเพื่อถามปญหากะทานสรภังคศาสดาดวย.
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ลําดับนั้น ทานอนุลิสสดาบส จึงทูลทาวสักกเทวราชวา ดีละพระ
มหาราชเจา พระองคโปรดเสด็จมาภายหลัง ดังนี้แลว ถือหมอน้ําเขาไปสู
อาศรม เก็บหมอน้ําไวแลว กราบเรียนความที่พระราชา ๓ พระองค กับ
ทาวสักกเทวราช เสด็จมาเพื่อจะตรัสถามปญหา แกพระมหาสัตวเจา พระ
มหาสัตวนั้นแวดลอมดวยหมูฤๅษี นัง่ อยู ณ โรงอันกวางใหญ พระราชาทั้ง
๓ พระองคเสด็จมาไหวหมูพระฤๅษี แลวตางประทับนั่ง ณ ที่สวนขางหนึ่ง
ฝายทาวสักกเทวราชก็เสด็จลงมา แลวเขาไปหาหมูฤๅษี ประทับยืนประคอง
อัญชลี เมื่อทรงสรรเสริญหมูฤๅษี จึงถวายนมัสการ พลางตรัสคาถาที่ ๕
ความวา
พระฤๅษีทั้งหลายของขาพเจา ผูมีฤทธิม์ าก เขา
ถึงซึ่งอิทธิคุณ มาประชุมพรอมกันแลว ปรากฏในที่
ไกล ขาพเจามีจิตเลื่อมใส ขอไหวพระคุณเจาทั้งหลาย
ผูประเสริฐกวามนุษย ในชีวโลกนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทูเร สุตา โน ความวา เมื่อทาวสักก
เทวราช จะทรงแสดงความนับถือ จึงตรัสอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ทาน
ทั้งหลาย อันพวกขาพเจาผูสถิตอยู ณ เทวโลกแดนไกล ไดยินไดฟงแลว
มีคําอธิบายวา พระฤๅษีทั้งหลายของพวกเรา ซึ่งมาประชุมกัน ณ ที่นี้ เหลานี้
พวกขาพเจาไดยินแลวในที่ไกล คือปรากฏระบือไปจนถึงพรหมโลก. บทวา
มหิทฺธิกา ไดแก มีอานุภาพมาก. บทวา อิทฺธคิ ุณูปปนฺนา ความวา
ประกอบไปดวยอิทธิคุณ ๕ อยาง. บทวา อยิเร แปลวา ในพระคุณเจา.
บทวา เย ความวา ขาพเจาขอไหวพวกทานซึ่งเปนผูประเสริฐสุด ในหมู
มนุษย ในชีวโลกนี้.
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ทาวสักกเทวราช ตรัสสรรเสริญหมูฤๅษีอยางนี้แลว เมื่อจะทรงหลีก
เสียซึ่งโทษแหงการนั่ง ๖ อยาง จึงประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น
ทานอนุสิสสดาบส เห็นทาวสักกเทวราช ประทับนั่ง ณ ทีใ่ ตลมแหงหมูฤๅษี
จึงกลาวคาถาที่ ๖ ความวา
กลิน่ แหงฤๅษีทงั้ หลาย ผูบวชมานาน ยอมออก
จากกายฟุงไปตามลมได ดูกอนทาวสหัสสเนตร เชิญ
มหาบพิตรถอยไปเสียจากที่นี่ ดูกอนทาวเทวราช
กลิ่นของฤๅษีไมสะอาด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิรทกฺขิตาน ความวา ของผูบวชสิ้น
กาลนาน. บทวา ปฏิกฺกมฺม ความวา ขอพระองคโปรดเสด็จหลีกไป คือ
โปรดถอยไปเสีย. บทวา สหสฺสเนตฺต นี้ เปนอาลปนะ. แทจริง ทาวสักกะ
ก็องคเดียวนั่นเอง (แต) ทรงเห็นเนื้อความที่อํามาตยพันคนคิดกันแลว ฉะนั้น
จึงเรียกวา ทาวสหัสสเนตร. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ทาวสหัสสเนตร เพราะ
เปนผูสามารถกาวลวงอุปจารแหงการเห็น ของเหลาเทวดาผูมีเนตรพันดวง.
บทวา อสุจิ ความวา ชื่อวา มีกลิ่นเหม็น เพราะอบอยูดวยเหงื่อไคล และ
มลทินเปนตน อนึ่ง ทานทั้งหลายเปนผูใครความสะอาด ดวยเหตุนั้น กลิน่ นี้
ยอมจะเบียดเบียนทานทั้งหลาย.
ทาวสักกเทวราช ทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาตอไป ความวา
กลิน่ แหงฤๅษีทงั้ หลายผูบวชมานาน จงออก
จากกายฟุงไปตามลมเถิด ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ
ขาพเจาทั้งหลายยอมมุงหวังกลิน่ นั้น ดังพวงบุปผชาติ
อันวิจติ รมีกลิ่นหอม เพราะวาเทวดาทั้งหลาย มิไดมี
ความสําคัญในกลิ่นนี้ วาเปนปฏิกูล.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา คจฺฉตุ ความวา กลิ่นของพระฤๅษี
ทั้งหลาย จงเปนไปตามสะดวกเถิด. อธิบายวา จงกระทบชองจมูกของพวก
ขาพเจาเถิด. บทวา ปฏิกงฺขาม ความวา พวกขาพเจาตองการคือปรารถนา.
บทวา เอตฺถ ความวา เทวดาทั้งหลายมิไดมีความสําคัญในกลิ่นนี้วานาเกลียด
เพราะพวกเทวดาทั้งหลายพากันรังเกียจคนทุศีลจําพวกเดียว หารังเกียจคนมี
ศีลไม.
ก็แลครัน้ ทาวเทวราชกลาวอยางนี้แลว จึงตรัสวา ขาแตทานอนุสิสส
ดาบสผูเจริญ ขาพเจามาดวยอุตสาหะใหญ เพื่อจะถามปญหา ทานโปรดทํา
โอกาสแกขาพเจาดวย. ทานอนุสิสสดาบส ไดฟง พระดํารัสของทาวสักกะแลว
จึงลุกขึ้นจากอาสนะ. เพื่อจะยังหมูฤๅษีใหทําโอกาส จึงกลาวคาถาสองคาถา
ความวา
ทาวมฆวาฬ สุชัมบดีเทวราช องคปรุ ินททะ
ผูเปนใหญแหงภูต มีพระยศ เปนจอมแหงทวยเทพ
ทรงย่ํายีหมูอสูร ทรงรอคอยโอกาส เพื่อตรัสถามปญหา.
บรรดาฤๅษีผูเปนบัณฑิตเหลานี้ ณ ทีน่ ี้ ใคร
เลาหนอถูกถามแลวจักพยากรณปญหาอันสุขุม ของ
พระราชาทั้ง ๓ พระองค ผูเปนใหญในหมูม นุษย และ
ของทาววาสวะ ผูเปนจอมแหงทวยเทพได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุรนิ ฺทโท เปนตน เปนคุณนามของ
ทาวสักกะนั่นเอง. แทจริง เพราะทาวสักกะนั้นใหทานในกอน จึงชื่อปุรินททะ
เพราะเปนใหญในหมูภูตนิกาย จึงชื่อ ภูตบดี เพราะถึงพรอมดวยบริวารจึง
ชื่อวา มียศ เพราะเปนอิสระยิ่ง จึงชื่อเทวานมินทะ เพราะทรงกระทําวัตรบท
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เจ็ดประการดวยดี จึงชื่อสักกะ ชื่อมฆวะ ดวยสามารถนามในชาติกอน เพราะ
เปนพระสวามีของนางสุชาดา อสุรกัญญา จึงชื่อสุชัมบดี เพราะยังใจของ
ทวยเทพใหยินดี จึงชื่อเทวราช. บทวา โกเนว ตัดบทออกเปน โก นุ เอว
แปลวา ก็ใครเลาหนอ ? บทวา นิปุเณ ไดแก ปญหาอันละเอียดสุขุม.
บทวา รฺ ไดแก ของพระราชาทั้งหลาย. อธิบายวา อนุสิสสดาบสกลาววา
บรรดาทานฤๅษีผูเปนบัณฑิตเหลานี้ ใครจักยึดพระทัยของพระราชาทั้งสี่องค
เหลานี้ แลวกลาวแกปญหาอันละเอียดสุขุมได ทานทั้งหลายจงทราบถึงผูที่
สามารถเพื่อจะกลาวแกปญหาของพระราชาเหลานั้นเถิด.
หมูฤๅษีไดยินดังนั้น จึงกลาววา ดูกอนทานอนุสิสสะ ผูนิรทุกข
ทานยืนพูดอยูบนแผนดิน เหมือนไมเห็นแผนดิน เวนทานสรภังคศาสดาเสีย
แลว คนอืน่ ใครเลาจักเปนผูสามารถ เพื่อจะแกปญหาของพระราชาเหลานั้น
ได ดังนี้แลว จึงกลาวคาถา ความวา
ทานสรภังคฤๅษีผูเรืองตบะนี้ เวนจากเมถุนธรรมตั้งแตเกิดมา เปนบุตรของปุโรหิตาจารย ไดรับ
ฝกฝนมาเปนอยางดี ทานจักพยากรณปญหาของ
พระราชาเหลานั้นได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สรภงฺโค ความวา พระฤๅษียิงลูกธนู
แลว แสดงศิลปะ เชน สรปาการศิลปะเปนตนในอากาศ แลวทําใหแยกหัก
ไป ดุจยังลูกศรเหลานั้นใหตกไป โดยธนูลูกเดียวอีก ฉะนั้น จึงชื่อวา สรภังคะ.
บทวา เมถุนสฺมา ความวา เวนจากเมถุนธรรม. ไดยินวา ทานยังมิไดเคย
เสพเมถุนธรรม มาบวชแลว. บทวา อาจริยปุตฺโต ความวา ทานเปนบุตร
ของปุโรหิต ผูเปนอาจารยของพระราชา.
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ครั้นหมูฤๅษีกลาวอยางนี้แลว จึงบอกอนุสิสสดาบสวา ดูกอนทาน
ผูนิรทุกข ทานนั่นแหละจงไหวทานศาสดา ขอใหใหโอกาสเพื่อจะแกปญหา
อันทาวสักกเทวราชถาม ตามถอยคําของหมูฤๅษี. ทานอนุสิสสดาบสรับคําแลว
ไหวทานศาสดาเมื่อจะขอโอกาส จึงกลาวคาถาลําดับตอไปวา
ขาแตทานโกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดพยากรณ
ปญหา ฤๅษีทั้งหลายผูยังประโยชนใหสําเร็จ พากัน
ขอรองทาน ขาแตทานโกณฑัญญะ ภาระนี้ยอมมาถึง
ทานผูเจริญดวยปญญา ขอนี้เปนธรรมดาในหมูมนุษย.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น ดังตอไปนี้ อนุสิสสดาบสเรียกทาน
สรภังคดาบส วา โกณฑัญญะ โดยโคตร. บทวา ธมฺโม ไดแก สภาวธรรม.
บทวา ย วุฑฒ
ฺ  ความวา อนุสิสสดาบสกลาววา ชือ่ วา ภาระคือการวิสัชนา
ปญหานี้ ยอมมาถึงบุรุษผูมีปญญาอันเจริญ นัน่ เปนสภาวธรรมในหมูมนุษย
เพราะฉะนั้น ทานโปรดแกปญหาของทาวเทวราชทําใหปรากฏ เหมือนยัง
ดวงจันทรและดวงอาทิตย ใหตั้งขึ้นพันดวงฉะนั้น.
ลําดับนั้น เมื่อพระมหาบุรุษจะกระทําโอกาส จึงกลาวคาถาเปนลําดับ
ตอไป ความวา
มหาบพิตรผูเจริญทั้งหลาย อาตมาภาพใหโอกาส
แลว เชิญตรัสถามปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ตาม
พระหฤทัยปรารถนาเถิด ก็อาตมาภาพรูโลกนี้และโลก
หนาดวยตนเองแลว จักพยากรณปญหานั้น ๆ แก
มหาบพิตรทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย กิฺจิ ความวา ทานสรภังคดาบส
ปวารณาซึ่งสัพพัญูปวารณาวา ทานมหาบพิตรผูเจริญทั้งหลาย เชิญตรัสถาม
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ปญหาที่ใจของพวกทานปรารถนา หรือแมของมนุษยโลก พรอมทั้งเทวโลก
ปรารถนากะเราเถิด เพราะเราทําใหแจงซึ่งโลกนี้และโลกหนา ดวยปญญา
ตนเองแลว จักแกปญหาทั้งหมดนั้น อันอาศัยโลกนี้ หรือโลกเบื้องหนา
แกทานทั้งหลาย ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง.
เมื่อทานสรภังคดาบสทําโอกาสอยางนี้แลว ทาวสักกเทวราชจึงตรัส
ถามปญหาที่พระองคเตรียมมา.
เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น พระศาสดาจึงตรัสพระคาถา ความวา
ลําดับนั้น ทาวมฆวาฬสักกเทวราชปุรินททะ
ทรงเห็นประโยชน ไดตรัสถามปญหาอันเปนปฐม
ดังที่พระทัยปรารถนาวา
บุคคลฆาซึ่งอะไรสิ จึงจะไมโศกเศราในกาล
ไหน ๆ ฤๅษีทั้งหลาย ยอมสรรเสริญการละอะไร
บุคคลพึงอดทนคําหยาบ ที่ใคร ๆในโลกนี้กลาวแลว
ขาแตทา นโกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้
แกโยมเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยฺจาสิ ความวา ในปญหานัน้ สิ่งใด
เปนขอที่ทรงปรารถนาดวยใจ ทาวสักกเทวราชก็ตรัสถามสิ่งนั้น. บทวา เอต
ความวา ทาวสักกเทวราชตรัสวา ทานโปรดบอกเนื้อความซึ่งขาพเจาถามแลว
แกขาพเจาเถิด. ทาวสักกเทวราชตรัสถามปญหาสามขอ ดวยพระคาถา ๑
คาถา.
เบื้องหนาแตนั้น เมื่อพระมหาสัตวพยากรณ จึงกลาวคาถา ความวา
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บุคคลฆาความโกรธไดแลว จึงจะไมเศราโศก
ในกาลไหน ๆ ฤๅษีทั้งหลายยอมสรรเสริญการละ
ความลบหลู บุคคลควรอดทนคําหยาบที่ชนทั้งปวง
กลาว สัตบุรุษทั้งหลายกลาวความอดทนนี้ วาสูงสุด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกธ วธิตฺวา ความวา บุคคลฆาความ
โกรธไดแลว. แทจริง เมื่อคนเราจะเศราโศก ยอมเศราโศกเพราะจิตมีปฏิฆะ
อยางเดียว เพราะไมมีความโกรธ ความโศกจะมีมาแตไหน ดวยเหตุนั้น
ทานสรภังคดาบสจึงกลาววา ยอมไมเศราโศกในกาลทุกเมื่อ. บทวา มกฺขปฺปหาน ความวา ฤๅษีทั้งหลายสรรเสริญการละเสียซึ่งความลบหลู อันมีการ
ลบหลูคุณที่ผูอื่นทําแลวแกตนเปนลักษณะ กลาวคือความเปนคนอกตัญู.
บทวา สพฺเพส ความวา บุคคลควรอดทนคําหยาบคาย แมของคนทุก
ประเภท ทั้งคนชั้นต่ํา ชัน้ กลาง และชั้นสูง. บทวา สนฺโต ความวา
โปราณกบัณฑิตทั้งหลายกลาวไวอยางนี้.
ทาวสักกเทวราช ตรัสถามเปนคาถา ความวา
บุคคลอาจจะอดทนถอยคําของคนทั้งสองจําพวก
ได คือคนที่เสมอกัน ๑ คนที่ประเสริฐกวาตน ๑ จะ
อดทนถอยคําของคนเลวกวาไดอยางไรหนอ ขาแต
ทานโกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้แก
โยมเถิด.
ทานสรภังคดาบส ทูลตอบเปนคาถา ความวา
บุคคลพึงอดทนถอยคําของคนผูประเสริฐกวาได
เพราะความกลัว พึงอดทนถอยคําของคนที่เสมอกันได
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เพราะการแขงขันเปนเหตุ สวนผูใดในโลกนี้ พึง
อดทนถอยคําของคนที่เลวกวาได สัตบุรุษทัง้ หลาย
กลาวความอดทนของผูนั้นวาสูงสุด.
คาถาสองคาถา มีอาทิดังกลาวมาแลวอยางนี้ พึงทราบวาเกี่ยวเนื่องกัน
ดวยสามารถแหงการถามและการตอบ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกฺขาหิ เม ความวา เมื่อทาวสักกเทวราช
จะดํารัสถาม จึงตรัสอยางนี้วา ขาแตทานโกณฑัญญโคตรผูเจริญ ปญหาสองขอ
ทานแกดีแลว ยังไมจับใจของขาพเจาอยูขอเดียว คือคนเราสามารถจะอดกลั้น
ถอยคําของคนที่เลวกวาตนไดอยางไร ทานโปรดบอกความขอนั้นแกขาพเจา.
บทวา เอต ขนฺตึ ความวา การอดทนตอถอยคําของคนที่ต่ํากวาโดยชาติ
และโคตรเปนตนอันใด โบราณกบัณฑิตทั้งหลายกลาวการอดทนนั้นวา สูงสุด.
สวนการอดทนตอถอยคําของคนที่สูงกวาดวยชาติเปนตน เพราะกลัวตอถอยคํา
ของคนเสมอกัน เพราะเห็นโทษในการแขงดี อันมีการทําใหยิ่งกวาเปนลักษณะ
นี้หาชื่อวา อธิวาสนขันตีไม.
เมื่อพระมหาสัตวกลาวอยางนี้แลว ทาวสักกเทวราช จึงตรัสกะพระมหาสัตววา ขาแตทานผูเจริญ ทีแรกทานพูดวา คนเราควรอดทนคําหยาบคาย
ของคนทุกจําพวก โบราณกบัณฑิตกลาวความอดทนนั้นวา สูงสุดดังนี้ เดี๋ยวนี้
กลับพูดวา ผูใดในโลกนี้ อดทนถอยคําของคนที่ต่ํากวาได ทานกลาวความ
อดทนของผูนั้นวา สูงสุดดังนี้ คําของทานที่มีในภายหลัง ไมสมกับคําพูดที่มี
ในครั้งกอน. ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงกลาวกะทาวสักกะวา ดูกอนทาวสักกะ
คําหลังอาตมากลาวดวยสามารถแหงบุคคลผูรูวา ผูนี้เปนคนเลว แลวอดกลัน้
คําหยาบของเขาได ก็เพราะความที่สัตวทั้งหลายเปนผูประเสริฐเปนตน ใครๆ
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ไมสามารถจะรูไดเพียงเห็นรูปราง ฉะนั้นจึงกลาวคําแรกไว เมื่อจะประกาศ
ความที่สัตวทั้งหลายเปนผูประเสริฐเปนตน เปนขอรูไดยาก ดวยอาการเพียง
เห็นรูปราง เวนแตการอยูรวมกันของสัตวทั้งหลาย จึงกลาวคาถา ความวา
ไฉนจึงจะรูจักคนประเสริฐกวา คนที่เสมอกัน
หรือคนที่เลวกวา ซึ่งมีสภาพอันอิริยาบถ ๔ ปกปดไว
เพราะวา สัตบุรุษทัง้ หลาย ยอมเที่ยวไปดวยสภาพของ
คนชั่วได เพราะเหตุนั้นแล จึงควรอดทนถอยคําของ
คนทั้งปวง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตุมฏรูป ไดแก มีสภาพอันปกปด
ไวดวยอิริยาบถ ๔. บทวา วิรูปรูเปน ความวา สัตบุรุษทั้งหลายผูมีคุณ
อันสูงสง ยอมเที่ยวไปโดยรูปแหงบุคคลผูลามกผิดรูปได. ก็ในความขอนี้
ควรแสดงเรื่องของพระมัชฌันติกเถระ.
ทาวสักกเทวราชทรงสดับดังนั้นแลว หมดความเคลือบแคลงสงสัย
อารธนาวา ขาแตทานผูเจริญ ทานโปรดแสดงอานิสงสแหงความอดทนนี้
แกพวกขาพเจาเถิด. ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงกลาวคาถาแกทาวสักกเทวราช
ความวา
สัตบุรุษผูมีความอดทน พึงไดผลคือความไม
กระทบกระทั่ง เพราะการสงบระงับเวร เสนาแมมาก
พรอมดวยพระราชาเมื่อรบอยู จะพึงไดผลนั้น ก็หา
มิได เวรทั้งหลายยอมระงับดวยกําลังแหงขันติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอตมตฺถ ไดแก ผลกลาวคือความไม
กระทบกระทั่ง เพราะยังเวรใหสงบนั้น.
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เมื่อพระมหาสัตวกลาวคุณแหงขันติอยางนี้แลว พระราชาเหลานั้น
ทรงพระดําริวา ทาวสักกเทวราชตรัสถามแตปญหาของตน จักไมใหโอกาส
ถามแกพวกเรา. ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราช ทรงทราบอัธยาศัยของพระราชา
เหลานั้น จึงงดปญหาที่พระองคเตรียมมาเสีย ๔ ขอ เมื่อจะตรัสถามความสงสัย
ของพระราชาเหลานั้น จึงตรัสคาถา ความวา
ขาพเจาขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน แตจะ
ขอถามปญหาอื่นๆกะทาน ขอเชิญทานกลาวแกปญหา
นั้น โดยมีพระราชา ๔ พระองค คือ พระเจาทัณฑกี ๑
พระเจานาลิกีระ ๑ พระเจาอัชชุนะ ๑ พระเจากลาพุ
๑ ขอทานไดไปรดบอกคติของพระราชาเหลานั้น ผูมี
บาปกรรมอันหนัก พระราชาทัง้ ๔ องคนนั้ เบียดเบียน
พระฤๅษีทั้งหลาย พากันบังเกิด ณ ที่ไหน ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุโมทยิมานา ความวา ขาพเจา
อนุโมทนาคําสุภาษิตนี้ของทาน กลาวคือการวิสัชนาปญหา ๓ ขอที่ขาพเจา
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
ก็พระเจาทัณฑกี ไดเรี่ยรายโทษลงในทานกีสวัจฉดาบสแลว เปนผูขาดสูญมูลราก พรอมทั้งอาณา
ประชาราษฎร พรอมทั้งรัฐมณฑล หมกไหมอยูใน
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นรกชือ่ กุกกุละ ถานเพลิงอันปราศจากเปลว ยอมตก
ตองกายของพระราชานั้น.
พระเจานาลิกีระพระองคใด ไดเบียดเบียนบรรพชิตทั้งหลาย ผูสํารวมแลว ผูกลาวธรรม สงบระงับ
ไมประทุษรายใคร สุนัขทั้งหลายในโลกหนา ยอมรุม
กันกัดกินพระเจานาลิกีระนั้น ผูดิ้นรนอยู.
อนึ่ง พระเจาอัชชุนะ เปนผูมีพระเศียรหอยลง
เบื้องต่ํา มีพระบาทชี้ขึ้นเบื้องสูง ลงในสัตติสูนรก
เพราะเบียดเบียนอังคีรสฤๅษีผูโคดม ผูม ีความอดทน
มีตบะ ประพฤติพรหมจรรยมานาน.
พระราชาทรงพระนามวา กลาพุ พระองคใด
ไดเชือดเฉือนพระฤๅษีชื่อขันติวาที ผูสงบระงับ ไม
ประทุษรายใหเปนทอนๆ พระราชาพระนามวา กลาพุ
พระองคนั้น ไดบงั เกิดหมกไหมอยูในอเวจีนรก อัน
รอนใหญ มีเวทนาเผ็ดรอนนากลัว.
บัณฑิตไดฟงนรกเหลานี้ และนรกเหลาอื่น อัน
ชั่วชากวานี้ ในที่นแี้ ลว ควรประพฤติธรรมในสมณพราหมณทั้งหลาย ผูกระทําอยางนี้ยอมเขาถึงแดนสวรรค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กีส ความวา สรีระของทานดาบสชื่อกีสะ
เพราะเปนผูมีเนื้อและเลือดนอย. บทวา อวกฺรีย ความวา พระเจาทัณฑกีราช
เรี่ยราย คือลอยกลีโทษลงในสรีระของทานกีสดาบส ดวยการถมเขฬะ และ
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ทิ้งไมสีฟนใหตกลงไป. บทวา อุจฺฉนิ ฺนมูโล แปลวา เปนผูขาดสูญมูลราก.
บทวา สชโน แปลวา พรอมดวยบริษัท. บทวา กุกฺกุลนาเม นิรยมฺหิ
ความวาหมกไหมอยูในนรกเถารึง อันตั้งอยูในที่ประมาณสามรอยโยชนตลอดกัป.
บทวา ผุลฺลิงฺคา ไดแก ถานเพลิงอันปราศจากเปลว. ไดยินวา
เมื่อพระเจาทัณฑกีราชนั้นจมลงในกุกกุลนรกอันรอนนั้น เถารึงยอมเขาไปทาง
ทวารทั้งเกา ถานเพลิงกอนโต ๆ ตกลงบนศีรษะ ในกาลเมื่อถานเพลิงตกลง
บนศีรษะของพระราชานั้น สรีระทั้งสิ้นลุกโพลงเหมือนตนไมติดเพลิงฉะนั้น
ทุกขเวทนามีกําลัง ยอมเปนไป พระราชานั้น เมือ่ ไมสามารถจะอดกลั้นได ก็
รองเอ็ดอึงไป. ทานสรภังคศาสดาแยกแผนดินออก แสดงใหเห็นพระราชา ซึ่ง
หมกไหมอยูในกุกกุลนรกนั้นอยางนั้น มหาชนก็ถึงความสะดุงกลัว พระมหาสัตว
รูวามหาชนกลัวยิ่งนัก จึงบันดาลใหนรกนั้นอันตรธานไป.
บทวา ธมฺม ภณนฺเต ความวา ผูกลาวธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐.
บทวา สมเณ ไดแก ทานผูลอยบาปแลว. บทวา อทูสเก ไดแก ผูไรความผิด.
บทวา นาลิกีร ไดแก พระราชาผูมีพระนามอยางนี้. บทวา ปรตฺถ
ความวา ผูบ ังเกิดแลวในปรโลก คือ นรก. บทวา สงฺคมฺม ความวา
สุนัขทั้งหลายตัวใหญ ๆ มาจากทางโนน ทางนี้ ประชุมกัน กัดกินพระเจานาลิกีรราชนัน้ .
ไดยินวา เมื่อพระราชาพระนามวา นาลิกีรราช เสวยราชสมบัติอยูใน
ทันตปุรนคร ในกาลิงครัฐนั้น พระมหาดาบสองคหนึ่งแวดลอมดวยดาบสหา
รอยมาจากปาหิมพานต พักอยูในพระราชอุทยาน แสดงธรรมแกมหาชน. พวก
อํามาตยกราบทูลพระราชาวา ดาบสผูมีธรรม อยูในพระราชอุทยาน ก็พระราชา
เปนผูไมตั้งอยูในธรรม ครองราชยโดยอธรรม. เมื่ออํามาตยทั้งหลายพากัน
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สรรเสริญพระดาบส ทาวเธอจึงทรงพระดําริวา แมเราก็จักฟงธรรม แลว
เสด็จไปยังพระราชอุทยาน ทรงไหวพระดาบสแลวประทับนั่งอยู. พระดาบส
เมื่อจะทําปฏิสันฐานกับพระราชา จึงกราบทูลวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร
พระองคทรงครองราชยโดยธรรมหรือ ไมทรงเบียดเบียนมหาชนดอกหรือ ?
พระราชาทรงกริ้วถอยคําของพระดาบส ทรงดําริวา ตลอดกาลมีประมาณเทานี้
ชะรอยชฎิลโกงนี้จะกลาวแตโทษของเราเทานั้น ในสํานักของทวยนาคร
ชางเถิด เราจักทําใหสาสม แลวตรัสนิมนตวา พรุงนี้ นิมนตพวกทานมายัง
ประตูวังของขาพเจาดังนี้แลว ในวันรุง ขึ้น จึงตรัสสั่งใหเอาคูถเกา ๆ บรรจุตุม
จนเต็ม เมื่อพวกดาบสมาแลว ตรัสสัง่ ใหเอาคูถใสภิกขาภาชนะของดาบสเหลานั้น
จนเต็ม ใหปดพระทวารเสีย แลวตรัสสั่งใหคนถือสาก และทอนเหล็กทุบศีรษะ
ของพระฤๅษีทั้งหลาย ใหจับชฎาลากมาใหสุนัขกัดกิน จึงเขาไปสูแผนดินซึ่ง
แยกออก ณ ที่นั้น บังเกิดในสุนขมหานรก. สรีระของพระราชาในนรกนัน้
ไดมีสามคาวุต. ลําดับนั้น สุนัขทัง้ หลายตัวโต ๆ ขนาดเทาชางอยางใหญ
มีวรรณะ ๕ ประการ ติดตามกัดพระราชานั้น สลัดใหลมลง ณ แผนดินเหล็ก
อันลุกโพลง ประมาณเกาโยชน แลวทิง้ เอา ๆ จนเต็มปาก เคี้ยวกินพระราชา
ซึ่งดิ้นรนอยู. พระมหาสัตวแยกแผนดินออกเปนสองภาค แลวแสดงใหเห็น
นรกนั้น รูวามหาชนหวาดกลัว จึงบันดาลใหอันตรธานไป.
บทวา อถชฺชุโน ไดแก พระราชาทรงพระนามวา สหัสสพาหุ.
บทวา องฺครี ส ไดแก ทานอังคีรสผูมีชื่ออยางนี้ เพราะเปลงรัศมีออกจาก
อวัยวะ. บทวา เหยิตฺวา ความวา พระราชาอัชชุนะเบียดเบียนทาน
อังคีรส คือเอาเกาทัณฑอันอาบยาพิษ ยิงใหถึงความตาย. ไดยินวา พระเจา
อัชชุนะนั้น เมื่อเสวยราชยในเกกราชธานี เขตมหิสกรัฐ เสด็จไปลาเนื้อ
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ครั้นฆาเนื้อไดแลว ก็ชอบประพฤติเสวยเนื้อสุกในถานเพลิง วันหนึ่ง พระองค
ทรงทําซุมดักในสถานที่เนื้อจะมา ประทับยืนแลดูเนื้อทั้งหลายอยู คราวนั้น
ทานอังคีรสดาบส ขึ้นอยูบนตนหมากเมาตนหนึ่งใกล ๆ พระราชานั้น กําลัง
เก็บผลไมอยู ปลอยกิ่งที่เก็บผลแลวลงไป. เพราะเสียงกิ่งไมที่ทานปลอยไป
ฝูงเนื้อที่มาถึงสถานที่นั้นแลว จึงหนีไป. พระราชาทรงกริ้ว เอาลูกศรมียาพิษ
ยิงพระดาบส. พระดาบสตกกลิ้งลงมา ศีรษะกระแตกตอตะเคียน ทํากาลกิรยิ า
ลงที่ปลายหลาวแหลมนั่นเอง. ทันใดนั้น พระราชาก็เขาไปสูแผนดิน ซึง่ แยก
ออกเปนสองภาค บังเกิดในสัตติสูลนรก. สรีระไดมีประมาณ ๓ คาวุต นาย
นิรยบาลในนรกนั้น ทุบตีดวยอาวุธอันลุกโพลง บังคับใหขึ้นภูเขาเหล็กอัน
ลุกโพลง. ในเวลาที่พระราชานั้นสถิตเหนือยอดบรรพต ลมยอมประหาร.
พระราชาก็พลัดตกลงดวยลมพัด. ขณะนั้น หลาวเหล็กอันลุกโพลง ขนาดลําตาล.
อยางใหญผุดขึ้นภายใตแผนดินเหล็กอันลุกโพลงหนาเกาโยชน. พระราชานั้น
เอาศีรษะกระแทกยอดปลายหลาวนั่นเอง แลวถูกหลาวเสียบตรึงไว ขณะนั้น
แผนดินก็ลุกโพลง หลาวก็ลุกโพลง สรีระของพระราชานั้นก็ลกุ โพลง พระราชา
รองเอ็ดอึง ถูกเผาไหมอยูในนรกนั้น พระมหาสัตวบันดาลใหแผนดินแยกออก
เปนสองภาค แลวชี้ใหเห็นนรกนั้น รูวามหาชนหวาดกลัว จึงบันดาลให
อันตรธานไป.
บทวา ขณฺฑโส ความวา พระเจากลาพุไดใหเชือดเฉือนมือเทาทั้ง ๔
หูและจมูกของขันติวาทีดาบส ทําใหเปนชิ้นนอยชิ้นใหญ. บทวา อทูสก ไดแก
ผูหาความผิดมิได. พระเจากลาพุ ครั้นใหเชือดเฉือนอยางนั้นแลว ตรัสสั่งให
เฆี่ยนดวยหวายเสนควบสําหรับประหารพันที ใหจับชฎาดาบสครามาใหนอนคู
แลวเอาพระปราษณีประหารที่หลัง ทําใหถึงทุกขเวทนาใหญ. บทวา กลาพุวีจึ
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ความวา พระเจากลาพุนั้นก็เขาถึงอเวจีนรก. บทวา กฏก ความวา เขาถึง
นรกอันมีเวทนากลา เห็นปานนี้ ถูกเผาไหมอยูในระหวางเปลวไฟทั้ง ๖. อนึ่ง
เรื่องของพระเจากลาพุ โดยพิสดาร ขาพเจาไดกลาวไวแลวในขันติวาทีชาดก
นั่นเอง.
บทวา อฺานิ ปาปฏตรานิ เจตฺถ ความวา กุลบุตรผูเ ปน
บัณฑิต ฟง (นรกเหลานั้น) และนรกอื่นอันหยาบชากวานรกเหลานี้. บทวา
ธมฺมฺจเร ความวา ดูกอนทาวสักกเทวราช กุลบุตรผูเปนบัณฑิตรูชัดวา
นรกทั้ง ๔ เหลานี้ และพระราชา ๔ องคเหลานี้ บังเกิดในนรกทั้งสิ้นเทานี้
ก็หามิได ที่แทแมนรกแมอื่น และพระราชาแมอื่น ก็บังเกิดแลวในนรก
เหมือนกัน ดังนี้แลว พึงประพฤติธรรมในสมณพราหมณ คือถวายจตุปจจัย
จัดการรักษาปองกันโดยชอบธรรม.
เมื่อพระมหาสัตว แสดงสถานที่บังเกิดของพระราชาทั้งสี่อยางนี้แลว
พระราชาทั้ง ๓ พระองค ก็สิ้นความสงสัย. ตอแตนั้น ทาวสักกเทวราช เมือ่ จะ
ตรัสถามปญหาที่เหลือ ๔ ขอตอไป จึงตรัสคาถา ความวา
ขาพเจาขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออื่นกะทาน ขอเชิญทานกลาวแกปญหา
นั้นดวย.
บัณฑิตเรียกคนเชนไรวามีศีล เรียกคนเชนไร
วามีปญ
 ญา เรียกคนเชนไรวาสัตบุรุษ สิริยอมไมละคน
เชนไรหนอ ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กตวิธ โน สิริ โน ชหาติ ความวา
สิริ อันบุคคลไดแลวยอมไมละบุรุษเชนไรกัน ?
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ลําดับนั้น พระมหาสัตว เมื่อจะวิสัชนาปญหาของทาวสักกเทวราช
ไดกลาวคาถา ๔ คาถา ความวา
บุคคลใดในโลกนี้ เปนผูสํารวมดวยกาย วาจา
และใจ ไมทําบาปกรรมอะไร ๆ ไมพูดพลอย ๆ
เพราะเหตุแหงตน บัณฑิตเรียกบุคคลเชนนั้นวาเปนผู
มีศีล.
บุคคลใด คิดปญหาอันลึกซึ้งไดดวยใจ ไมทํา
กรรมอันหยาบชา อันหาประโยชนมิได ไมปดทางแหง
ประโยชน อันมาถึงตามกาล บัณฑิตเรียกบุคคลเชนนั้น
วามีปญ
 ญา.
บุคคลใดแล เปนผูมีความกตัญูกตเวที มีปญญา
มีกัลยาณมิตร และมีความภักดีมั่นคง ชวยทํากิจของ
มิตรผูต กยาก โดยเต็มใจ บัณฑิตเรียกบุคคลเชนนั้นวา
สัตบุรษุ .
บุคคลใดประกอบดวยคุณสมบัติทั้งปวงเหลานี้
คือเปนผูมีศรัทธา ออนโยน แจกทานดวยดี รูความ
ประสงค สิริยอมไมละบุคคลเชนนั้น ผูสงเคราะห
มีวาจาออนหวาน สละสลวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเยน เปนตน ทานกลาวไวดวย
สามารถแหงความสุจริต ทางไตรทวาร. บทวา น อตฺตเหตุ นี้ เปนหัวขอ
แหงเทศนาเทานั้น. อธิบายวา ไมพูดเหลาะแหละ เพราะเหตุแหงตน เพราะ
เหตุแหงผูอื่น เพราะเหตุแหงทรัพย เพราะเหตุแหงยศ เพราะเหตุแหงลาภ
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หรือเพราะเหตุมุงอามิส. ถึงเนื้อความนี้ จะสําเร็จดวยบทนี้วา สํารวมดวย
วาจาดังนี้ ก็จริง ถึงอยางนั้น เพื่อแสดงเนื้อความใหหนัก ควรทราบวาทาน
กลาวอยางนี้อีกวา ก็ความชั่วที่จะชื่อวา คนผูมักพูดเท็จไมทําไมมี.
บทวา คมฺภีรปฺห ความวา (บุคคลใดคิดคน) ปญหาอันลึกซึ้ง
ลี้ลับ กําบัง ทั้งโดยอรรถและบาลี เชนเดียวกับปญหาที่มา ในสัตตุภัสตชาดก
สัมภวชาดก และอุมมังคชาดก. บทวา มนสา วิจินฺตย ความวา บุคคล
ใด คิดคนไดดวยใจ แทงตลอดเนื้อความ สามารถเพื่อจะกลาวแก กระทํา
ใหปรากฏดุจยังพระจันทร พระอาทิตยใหตั้งขึ้นตั้งพันดวง. บทวา นจฺจาหิต
ความวา และบุคคลใดไมกระทํากรรม อันไมเปนประโยชนเกื้อกูลยิ่ง คือ
ลวงเลยประโยชน หยาบชา เผ็ดรอน สาหัส อนึ่ง เพื่อจะยังเนื้อความนี้ให
แจมแจง ควรกลาวภูริปญหาวา
บัณฑิตทั้งหลายยอมไมสรางบาปกรรม เพราะ
เหตุแหงความสุขของตน สัตบุรุษทั้งหลายแมอันทุกข
ถูกตอง พลั้งพลาดลง ยอมไมละธรรม เพราะความ
รักและความชัง.
บทวา กาลคต ความวา บุคคลใดเมื่อยังทานเปนตนเหลานี้ใหถึง
พรอม ดวยคิดวา กาลนี้เปนกาลควรใหทาน เปนกาลที่จะรักษาศีล เปนกาล
เขาจําอุโบสถ เปนกาลตั้งมั่นในสรณะ เปนการกระทําบรรพชา เปนกาลบําเพ็ญสมณธรรม เปนวาระที่ควรบําเพ็ญวิปสสนา ชื่อวายอมไมริดรอน คือ
ไมยังทางแหงประโยชน อันมาถึงโดยกาลใหเสื่อมไป. บทวา ตถาวิธ ความวา
ดูกอนทาวสักกะ พระสัพพัญูพุทธะก็ดี พระปจเจกพุทธะก็ดี พระมหาสัตว
ก็ดี เมื่อจะกลาวถึงคนมีปญญา ยอมกลาวถึงบุคคลเห็นปานนี้.
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ในบทวา โย เว นัน้ มีอธิบายดังนี้ บุคคลใดรูจักคุณ อันผูอื่น
ทําแลวแกตน ชื่อวาเปนผูกตัญู อนึ่ง ครั้นรูอยางนี้แลว ทําการตอบแทน
คุณของเขาที่ไดทําคุณไวแกตน ชื่อวาเปนผูกตเวที. บทวา ทุกฺขิตสฺส ความวา
บุคคลใดยกความทุกขแหงสหายของตน ผูถึงทุกขขึ้นไวในตน ชวยทําใหกิจ
อันเกิดขึ้นแกสหายนั้น ดวยมือของตนโดยเคารพ พระพุทธเจาเปนตน ยอม
กลาวบุคคลนั้น ผูเห็นปานนี้ วาเปนสัตบุรุษ อีกอยางหนึ่ง ธรรมดาสัตบุรุษ
ทั้งหลาย ยอมเปนผูมีความกตัญู กตเวที เพราะฉะนั้น ควรกลาวถึงชาดก
เชน สตปตชาดก จุลลหังสชาดก และมหาหังสชาดกเปนตน.
บทวา เอเตหิ สพฺเพหิ ความวา ดูกอนทาวสักกเทวราช บุคคล
ใดเขาถึงดวยคุณสมบัติ มีศีลเปนตน ดังที่กลาวแลวในหนหลัง เหลานี้ทั้งหมด.
บทวา สทฺโธ ความวา ประกอบดวยโอกัปปนสัทธา (ศรัทธา คือความ
เชื่อมั่น). บทวา มุทุ ไดแก เปนผูมีปกติพูดจานารัก. บทวา สวิภาคี
ความวา ชื่อวาเปนผูจําแนกแจกทานดวยดี เพราะความเปนผูยินดียิ่ง ในการ
จําแนกศีล จําแนกทาน ชื่อวา วทัญู ผูรถู อยคํา เพราะสามารถรูถอยคําของ
ยาจก แลวจึงให. บทวา สงฺคาหก ความวา ชื่อวาผูสงเคราะห เพราะ
สงเคราะหชนนั้น ๆ ดวยสังคหวัตถุ ๔. ชื่อวา มีวาจาสละสลวย เพราะ
กลาวถอยคําไพเราะ. ชือ่ วา มีวาจาออนหวาน เพราะมีถอยคําเกลี้ยงเกลา.
บทวา ตถาวิธ โน ความวา สิริ กลาวคือ ยศและลาภอันเลิศที่ไดแลว
ยอมไมละบุคคลเชนนั้น คือ สิริของบุคคลนั้น ยอมไมพินาศไป.
พระมหาสัตวเจา วิสัชนาปญหา ๔ ขอ ดุจยังพระจันทรอันเต็มดวง
ใหตั้งขึ้นบนพื้นทองฟาฉะนั้น ดวยประการฉะนี้ ถัดจากนั้นไป เปนปุจฉา
และวิสัชนาปญหาที่เหลือ ทาวสักกเทวราช ตรัสคาถา ความวา
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ขาพเจาขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถาม
ปญหาขออื่นกะทาน ขอเชิญทานกลาวแกปญหานั้น
ดวย นักปราชญยอมกลาวศีล สิริ ธรรมของสัตบุรุษ
และปญญาวา ขอไหนประเสริฐกวากัน ?
พระมหาสัตว ทูลวา
แทจริง ทานผูฉลาดทั้งหลาย ยอมกลาววา
ปญญานั่นแหละประเสริฐสุด ดุจพระจันทรประเสริฐ
กวาดวงดาวทั้งหลายฉะนั้น ศีล สิริ และธรรมของ
สัตบุรษุ ยอมเปนไปตามบุคคลผูมีปญญา.
ทาวสักกะตรัสถามวา
ขาพเจาขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอ
ถามปญหาขออื่นกะทาน ขอเชิญทานกลาวปญหานั้น
บุคคลในโลกนี้ทําอยางไร ทําดวยอุบายอยางไร ประพฤติอะไร เสพอะไร จึงจะไดปญญา ขอทานไดโปรด
บอกปฏิปทา แหงปญญา ณ บัดนี้วา นรชนทําอยางไร
จึงจะเปนผูมีปญญา.
ทานสรภังคศาสดา ทูลวา
บุคคลควรคบหาทานผูรูทั้งหลาย ละเอียดลออ
เปนพหูสูต ควรเปนนักเรียน นักสอบถาม พึงตั้งใจ
ฟงคําสุภาษิตโดยเคารพ นรชนทําอยางนี้ จึงจะเปนผู
มีปญญา.
ผูม ีปญญานั้น ยอมพิจารณาเห็นกามคุณทั้งหลาย
โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข และ
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โดยความเปนโรค ผูเห็นแจงอยางนี้ ยอมละความพอ
ใจในกามทั้งหลาย อันเปนทุกข มีภัยใหญหลวงเสียได.
ผูน ั้น ปราศจากราคะแลว กําจัดโทสะได พึง
เจริญเมตตาจิต อันหาประมาณมิได งดอาชญาในสัตว
ทุกจําพวกแลว ไมถูกนินทา ยอมเขาถึงพรหมสถาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีล ไดแก อาจารศีล. บทวา สิริ
ไดแก อิสริยยศ. บทวา สตฺจ ธมฺม ไดแก สัปปุริสธรรม. บทวา
ปฺญ ความวา ทาวสักกะตรัสถามวา ทานผูฉลาดทั้งหลาย ยอมกลาวถึงบรรดา
ธรรม ๔ ประการเหลานี้ อยางนี้วา อยางไหนประเสริฐกวากัน ?
บทวา ปฺา หิ ความวา พระมหาสัตวทูลวา ดูกอนทาวสักกะ
ในธรรม ๔ อยางเหลานี้ ชื่อวาปญญานี้นั้น คนฉลาดทั้งหลายเชนพระพุทธเจา
เปนตน กลาววาประเสริฐสุด เหมือนดวงดาวแวดลอมดวงจันทร ดวง
จันทรนั่นแหละสูงสุดกวาดวงดาวเหลานั้น ฉันใด ธรรมแมทั้ง ๓ เหลานี้คือ
ศีล สิริ และธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย ก็ฉันนั้น. บทวา อนฺวายกา ปฺวโต
ภวนฺติ ความวา ยอมเปนไปตามบุคคลผูมีปญญาเทานั้น คือเปนบริวารของ
ปญญานั่นเอง.
คําวา กถกโร เปนตน เปนไวพจนของกันและกันเทานั้น. บทวา
กถกโร ความวา ทาวสักกะตรัสถามวา บุคคลกระทําอยูซึ่งกรรมอะไร
ประพฤติอะไร เสพคือคบหา ซึ่งกรรมอะไร ยอมไดซึ่งปญญาในโลกนี้ทีเดียว
ทานโปรดบอกปฏิปทาแหงปญญาอยางเดียว ขาพเจาใครจะรู สัตวผูตองตาย
เปนสภาพ ทําอยางไร จึงจะเปนผูชื่อวา มีปญญา.
บทวา วุฑฺเฒ ไดแก บัณฑิต ผูถึงซึ่งความเจริญดวยความรู. บทวา
นิปุเณ ความวา ผูสามารถรูเหตุการณอันสุขุม. บทวา เอวกโร ความวา
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ทานสรภังคศาสดาตอบวา บุคคลใด สมาคม คบหา นั่งใกลซึ่งบุคคลผูมี
ประการดังกลาวมาแลวอยางนี้ ยอมเลาเรียนบาลี สอบถามอรรถาธิบายเนือง ๆ
เงี่ยโสตลงสดับคําสุภาษิตโดยเคารพ ดุจบุคคลจารึกรอยลงบนแผนหิน หรือ
ดุจเอาตุมทองรองรับมันเหลวของราชสีห ฉะนั้น บุคคลผูกระทําอยางนี้ นี้
ยอมเปนผูมีปญญา พระมหาสัตวกลาวปฏิปทาแหงปญญาอยางนี้ คลายกับ
ยังพระอาทิตยใหอุทัยขึ้น จากปราจีนโลกธาตุ เมือ่ จะกลาวคุณของปญญานั้นใน
บัดนี้ จึงกลาวคําเปนตนวา บุคคลผูมีปญญานั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กามคุเณ ความวา บุคคลผูมีปญญานั้น
ยอมเห็น คือพิจารณาสวนแหงกามทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง เพราะ
อรรถวา มีแลวเหมือนไมมี โดยความเปนทุกข เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข
ทั้งในปจจุบัน และสัมปรายิกภพ โดยความเปนโรค เพราะความมีพรอมแหง
โรค คือทุกข เกาสิบแปดประการ อาศัยกามเกิดขึ้น. บทวา โส เอววิปสฺสิ
ความวา เมื่อบุคคลเล็งเห็นความไมเที่ยงเปนตน ของกามทั้งหลาย โดยเหตุ
เหลานี้ รูชัดวา ที่สุดแหงทุกขอันอาศัยกามเกิดขึ้นไมมี การละกามอยางเดียว
เทานั้นเปนสุข แลวยอมละเสียไดซึ่งความพอใจ ในกามอันเปนทุกข เปน
ภัยใหญ.
บทวา ส วีตราโค ความวา ดูกอนทาวสักกะ บุคคลนั้นปราศจาก
ราคะอยางนี้ กําจัดซึ่งโทษอันเกิดขึ้น ดวยอํานาจอาฆาฏวัตถุ เกาประการเปน
สภาพแลว พึงเจริญเมตตาจิต ครั้นเจริญเมตตาจิต ชื่อวาไมมีประมาณเพราะ
มีสัตวหาประมาณมิไดเปนอารมณแลว เปนผูมีฌานไมเสื่อม ใคร ๆ จะตํา
หนิไมได ยอมบังเกิดในพรหมโลก.
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เมื่อพระมหาสัตวกลาวโทษแหงกามทั้งหลายอยูอยางนี้ พระราชาแม
ทั้ง ๓ องคเหลานั้น พรอมดวยพลนิกาย ตางละความกําหนัดยินดี ในเบญจ
กามคุณไดดวยตทังคปหาน. พระมหาสัตวรูดังนั้นแลว จึงกลาวคาถาดวย
สามารถแหงความราเริงของชนเหลานั้นวา
การเสด็จมาของมหาบพิตร ผูมีพระนามวา
อัฏฐกะ ภีมรถะ และกาลิงคราช ผูมีพระเดชานุภาพ
ฟุงเฟองไป เปนการมาอยางมหิทธิฤทธิ์ ทุก ๆ พระ
องคทรงละกามราคะไดแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหิทฺธิย ความวา การมาอันมีมหิทธิฤทธิ์ คือกวางขวางรุงเรืองใหญ. บทวา ตวมฏกา ความวา ของพระองค
ผูมีพระนามวาอัฏฐกะ. บทวา ปหีโน ความวา กามราคะ อันทุกพระองค
ทรงละไดแลว ดวยตทังคปหาน.
พระราชาทั้งหลาย ทรงสดับถอยคํานั้นแลว เมื่อจะทรงชมเชย พระ
มหาสัตวเจา จึงพากันตรัสคาถา ความวา
ทานเปนผูรูจิตผูอื่น ขอนัน้ ก็เปนอยางนั้นแหละ
ขาพเจาทุกคนละกามราคะไดแลว ขอทานจงใหโอกาส
เพื่อความอนุเคราะห ตามที่ขาพเจาทั้งหลาย จะรูถึง
คติของทานได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุคฺคหาย ความวา พระราชาทั้งหลาย
พากันตรัสวา ทานโปรดกระทําโอกาสเพื่อประโยชน แกการบรรพชาของ
พวกขาพเจา อยางที่พวกขาพเจาบวชแลวจะพึงตรัสรู คือบรรลุความสําเร็จ
ตามคติของทาน ไดแกพึงแทงตลอดได ซึ่งคุณอันทานแทงตลอดแลว.
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ลําดับนั้น เมื่อพระมหาสัตวจะกระทําโอกาสแกพระราชาเหลานั้น จึง
กลาวคาถาตอไปความวา
อาตมาใหโอกาสเพื่อความอนุเคราะห เพราะ
มหาบพิตรทั้งหลาย ละกามราคะไดอยางนั้นแลว จง
ยังกายใหซาบซาน ดวยปติอันไพบูลย ตามที่
มหาบพิตรทั้งหลายจะทรงทราบ ถึงคติของอาตมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ผราถ กาย ความวา ยังกายใหซาบซาน
ดวยปติอันเกิดแตฌานอันไพบูลย.
พระราชาเหลานั้น ทรงสดับเชนนั้น เมื่อจะทรงยอมรับ จึงตรัสคาถา
ความวา
ขาแตทานผูมีปญญาดังแผนดิน ขาพเจาทั้งหลาย
จักทําตามคําสั่งสอนที่ทานกลาวทุกอยาง ขาพเจา
ทั้งหลายจะยังกายใหซาบซานดวยปติอันไพบูลย ตาม
ที่ขาพเจาทั้งหลายจะรูถึงคติของทาน.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวจึงใหบรรพชาแกพระราชาเหลานั้นพรอมทั้ง
พลนิกาย เมือ่ จะสงหมูฤาษีไป จึงกลาวคาถา ความวา
ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ฤาษีทั้งหลายผูมีคุณ
ความดี ทําการบูชานี้ แกกีสวัจฉดาบสแลว จงพากัน
ไปยังที่อยูของตน ๆ เถิด ทานทั้งหลายจงเปนผูยินดี
ในณาน มีจิตตั้งมัน่ ทุกเมื่อเถิด ความยินดีนี้ เปน
คุณชาติประเสริฐสุดของบรรพชิต.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา คจฺฉนฺตุ ความวา พระมหาสัตวกลาววา
ทานทั้งหลายจงไปยังสถานที่อยูเปนตนของตน ๆ เถิด.
พระฤาษีทั้งหลายรับคําของพระมหาสัตวแลว ตางนมัสการลา ลอยขึน้
สูอากาศ กลับไปยังสถานที่อยูของตน ๆ. ฝายทาวสักกเทวราช เสด็จลุกขึ้น
จากอาสนะ ทําการชมเชยพระมหาสัตวเจา ประคองอัญชลี นมัสการพระมหาสัตวดุจนอบนอมอยูซึ่งพระอาทิตย พรอมดวยเทพบริษัทเสด็จหลีกไป.
พระศาสดาทรงทราบเนื้อความนั้นแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้
ความวา
ชนเหลานั้น ไดฟงคาถาอันประกอบดวย
ประโยชนอยางยิ่ง ที่ฤาษีผูเปนบัณฑิตกลาวดีแลว
เกิดปติโสมนัส พากันอนุโมทนาอยู เทวดาทั้งหลาย
ผูมียศ ตางก็พากันกลับไปสูเทพบุรี.
คาถาเหลานี้ มีอรรถพยัญชนะดี อันฤาษีผูเปน
บัณฑิตกลาวดีแลว คนใดคนหนึ่งฟงคาถาเหลานี้ ให
มีประโยชน พึงไดคุณพิเศษทั้งเบื้องตนและเบื้องปลาย
ครั้นแลวพึงบรรลุถึงสถานที่ อันมัจจุราชมองไมเห็น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรมฺตถสฺหิตา ความวา คาถาเหลานี้
ชื่อวาอาศัยซึ่งพระนิพพาน เพราะแสดงถึงความไมเที่ยงเปนตน. พระบรมศาสดา
เมื่อทรงสรรเสริญคําสุภาษิต อันใหซึ่งพระนิพพาน ของทานสรภังคศาสดา
จึงตรัสคําเปนตนวา อิมา (คาถาเหลานี้) ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถวตี ความวา คาถาเหลานี้ ชื่อวา
อาศัยประโยชนอยางยิ่ง เพราะอรรถวาใหซึ่งพระนิพพาน. บทวา สุพฺยฺชนา
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แปลวา มีพยัญชนะบริสทุ ธิ์. บทวา สุภาสิตา ความวา อันฤาษีผูเปน
บัณฑิตกลาวทําใหนาฟงดวยดี คือกลาวไวดีแลว. บทวา อฏิกตฺวา ความวา
บุคคลใดเปนผูมีความตองการ เพราะทําความเปนประโยชนแกตน พึงฟง
โดยเคารพ. บทวา ปุพฺพาปริย ความวา ปฐมฌานเปนคุณวิเศษเบื้องตน
ทุติยฌานเปนคุณวิเศษเบื้องปลาย จะพึงไดคุณวิเศษอันตั้งอยูโดยความเปน
เบื้องตน เบื้องปลาย ดวยสามารถแหงสมาบัติ ๘ ดวยสามารถแหงมรรค ๔
อยางนี้. บทวา อทสฺสน ความวา และจะพึงไดพระอรหัตผล อันเปน
คุณวิเศษเบื้องปลาย แลวบรรลุพระนิพพานในที่สุด. เพราะวา บุคคลผู
บรรลุพระนิพพานแลว ยอมเปนผูชื่อวาไปสูสถานที่ ซึ่งมฤตยูราชมองไมเห็น.
พระบรมศาสดาครั้นทรงถือเอายอดแหงเทศนา ดวยอรหัตผลอยางนี้
แลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในชาตินี้เทานั้น แมในชาติกอน
ฝนดอกไมก็ตกลงในสุสานที่เผาพระโมคคัลลานะ ดังนี้แลว ทรงประกาศอริยสัจ
เมื่อจะทรงประชุมชาดก จึงตรัสพระคาถา ความวา
สาลิสสระดาบสในครั้งนั้น ไดมาเปนพระสารีบุตร เมณฑิสสรดาบส ไดมาเปนพระกัสสป
ปพพตดาบสไดมาเปนพระอนุรุทธะ เทวลดาบสไดมา
เปนพระกัจจายนะ อนุสิสสดาบสไดมาเปนพระอานนท
กีสวัจฉดาบสไดมาเปนพระโกลิตะ คือ พระโมคคัลลานะ นารทดาบสไดมาเปนพระปุณณมันตานีบุตร
บริษัทที่เหลือ ไดมาเปนพุทธบริษัท สรภังคดาบส
โพธิสัตว ไดมาเปนเราตถาคต เธอทั้งหลายจงทรงจํา
ชาดกไวอยางนี้.
จบอรรถกถาสรภังคชาดก
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๓. อลัมพุสาชดก
วาดวยอิสิสงิ คดาบส ถูกทาลายตบะ
[๒๔๗๘] (พระศาสดาตรัสวา) ครั้งนั้น พระอินทร
ผูเปนใหญ ผูทรงครอบงําวัตรอสูร เปนพระบิดา
แหงเทพบุตรผูชนะ ประทับนั่งอยู ณ สุธรรมเทวสภา
รับสั่งใหเรียกนางอลัมพุสาเทพกัญญาเขามาเฝา.
[๒๔๗๙] (ทาวสักกเทวราชตรัสวา) ดูกอนนาง
อลัมพุสา ผูเจือปนดวยกิเลสสามารถจะเลาโลมฤาษีได
เทวดาชั้นดาวดึงส พรอมดวยพระอินทร ขอรองเจา
เจาจงไปหาอิสิสิงคดาบสเถิด.
[๒๔๘๐] ดาบสองคนี้ มีวัตรประพฤติพรหมจรรย ยินดียิ่งในนิพพานเปนผูเจริญ อยาเพิ่งลวงเลย
พวกเราไปกอนเลย เจาจงหามมรรคของเธอเสีย.
[๒๔๘๑] (นางอลัมพุสาทูลวา) ขาแตพระเทวราช
พระองคทรงทําอะไร ทรงมุงหมายแตหมอมฉัน
เทานั้น รับสั่งวา แนะเจาผูอาจจะเลาโลมฤาษีได เจา
จงไปเถิด ดังนี้ นางเทพอัปสรแมอื่น ๆ ก็มีอยู.
นางเทพอัปสรผูทัดเทียมหมอมฉัน หรือประเสริฐ
กวาหมอมฉัน ก็มอี ยูในนันทนวัน อันหาความเศราโศก
มิได วาระคือการไป จงมีแกนางเทพอัปสรเหลานั้น
แมนางเทพอัปสรเหลานั้น จงไปประเลาประโลมเถิด.
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[๒๔๘๒] (ทาวสักกเทวราชตรัสวา) เจาพูดจริง
โดยแทแล นางเทพอัปสรอื่น ๆ ที่ทัดเทียมกับเจา
และยิ่งกวาเจา มีอยูใ นนันทนวัน อันหาความโศกมิได.
ดูกอนนางผูมีอวัยวะงานทุกสวน ก็แตวา นาง
เทพอัปสรเหลานั้นไปถึงชายเขาแลว ยอมไมรูจักการ
บําเรออยางที่เจารู.
ดูกอนโฉมงาม เจานั่นแหละจงไป เพราะวา
เจาเปนผูประเสริฐกวาหญิงทั้งหลาย เจาจักนําดาบส
นั้นมาสูอํานาจได ดวยผิวพรรณ และรูปรางของเจาเอง.
[๒๔๘๓] (นางอลัมพุสาทูลวา) หมอมฉันอัน
ทาวเทวราชทรงใช จักไมไปหาไดไม แตหมอมฉัน
กลัวทีจ่ ะเบียดเบียนพระดาบสนั้น เพราะทานเปน
พราหมณ มีเดชฟุงเฟอง.
ชนทั้งหลายมิใชนอย เบียดเบียนพระฤาษีแลว
ตองตกนรก ถึงสังสารวัฏเพราะความหลง เพราะเหตุ
นั้น หมอมฉันจึงตองขนลุกขนพอง.
[๒๔๘๔] (พระศาสดาตรัสวา) นางอลัมพุสา
เทพอัปสร ผูมีวรรณะนารักใคร ผูเจือปนดวยกิเลส
ปรารถนาจะยังอิสิสิงคดาบสใหผสม ครั้นกราบทูล
อยางนี้แลว ก็หลีกไป.
ก็นางอลัมพุสาเทพอัปสรนั้น เขาไปยังปาที่
อิสิสิงคดาบสรักษา อันดาดาษไปดวยเถาตําลึงโดยรอบ
ประมาณกึ่งโยชน.
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นางไดเขาไปหาอิสิสิงคดาบส ผูกําลังปดกวาด
โรงไฟ ใกลเวลาอาทิตยอุทัย กอนเวลาอาหารเชา
[๒๔๘๕] (อิสสิ ิงคดาบสกลาววา) เธอเปนใครหนอ
มีรัศมีเหมือนสายฟา หรืองามดังดาวประกายพรึก
มีเครื่องประดับแขนงามวิจิตร ลวนแกวมุกดา แกวมณี
และกุณฑล.
ประหนึ่งแสงพระอาทิตย มีกลิ่นจุรณจันทน
ผิวพรรณดุจทองคํา ลําขางามดี มีมารยามากมาย
กําลังแรกรุน สะคราญโฉม นาดูนาชม.
เทาของเธอไมเวากลาง ออนละมุน แสนสะอาด
ตั้งลงดวยดี การเยื้องกรายของเธอนารักใคร ทําใจ
ของเราใหวาบหวามไดทีเดียว.
อนึ่ง ลําขาของเธอเรียวงาม เปรียบเสมอดวย
งวงชาง โดยลําดับ ตะโพกของเธอผึ่งผาย เกลี้ยงเกลา
ดังแผนทองคํา.
นาภีของเธอตั้งลงเปนอยางดี เหมือนฝกดอกอุบล ยอมปรากฏแตที่ไกล คลายเกสรดอกอัญชันเขียว.
ถันทั้งคูเกิดที่ทรวงอก หาขั้วมิได ซึง่ ทรงไวซึ่ง
ขีรรสไมหดเหี่ยว เตงตั้งทั้งสองขาง เสมอดวยน้ําเตา
ครึ่งซีก.
คอของเธอประดุจเนื้อทราย ขาวคลายหนาสุวรรณเภรี มีรมิ ฝปากเรียบงดงาม เปนที่ตั้งแหงมนะ
ที่ ๔ คือ ชิวหา.
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ฟนของเธอทั้งขางบนขางลาง ขัดสีแลวดวยไม
ชําระฟน เกิดสองคราวเปนของหาโทษมิได ดูงามดี.
นัยนตาทั้งสองขางของเธอดูดําขลับ มีสีแดงเปน
ที่สุด สีดังเม็ดมะกล่ํา ทั้งยาวทั้งกวาง ดูงามนัก.
ผมที่งอกบนศีรษะของเธอไมยาวนัก เกลี้ยงเกลาดี หวีดวยหวีทองคํา มีกลิ่นหอมฟุง ดวยกลิ่น
จันทน.
กสิกรรม โครักขกรรม การคาของพอคา และ
ความบากบันของฤาษีทั้งหลาย ผูสํารวมดีดวยตบะ
มีประมาณเทาใด เราไมเห็นบุคคลมีประมาณเทานั้น
ในปฐพีมณฑลนี้ จะเสมอเหมือนกับเธอ เธอเปนใคร
หรือเปนบุตรของใคร เราจะรูจกั เธอไดอยางไร ?
[๒๔๘๖] (นางอลัมพุสากลาววา) ดูกอนทาน
กัสสปะผูเจริญ เมือ่ จิตของทานเปนอยางนี้แลว ก็ไม
ใชกาลที่จะเปนปญหา มาเถิดทานที่รัก เราทั้งสอง
จักรื่นรมยกันในอาสนะของเรา มาเถิดทาน ฉันจัก
เคลาคลึงทาน ทานจงเปนผูฉลาด ในกระบวนความ
ยินดี ดวยกามคุณ.
[๒๔๘๗] (พระศาสดาตรัสวา) นางอลัมพุสาเทพอัปสร ผูมีผิวพรรณนารักใคร ผูเจือปนดวยกิเลส
ปรารถนาจะใหอิสิสงิ คดาบสผสม ครั้นกลาวอยางนี้
แลว ก็หลีกไป.
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[๒๔๘๘] สวนอิสิสิงคดาบสนั้น รีบเดินออกไป
โดยเร็ว สลัดตัดความเฉื่อยชาลาชาเสีย ไปทันเขาก็
จับที่มวยผมอันอุดมของนางไว.
นางเทพอัปสร ผูสะคราญโฉม ก็หมุนตัวกลับมา
สวมกอดพระดาบสไว
อิสิสิงคดาบสก็เคลื่อนจาก
พรหมจรรย
ตามที่ทาวสักกเทวราชทรงปรารถนา
ภายหลัง นางเทพอัปสรก็มีใจยินดี.
ระลึกถึงพระอินทร ผูประทับอยูในนันทนวัน
ทาวมฆวาฬเทพกุญชร ทรงทราบความดําริของนาง
แลว จึงทรงสงบัลลังกทอง พรอมทั้งเครื่องบริวาร
มาโดยพลัน.
ทั้งผาปดทรวง ๕๐ ผืน เครื่องลาด ๑,๐๐๐ ผืน นาง
อลัมพุสาเทพอัปสร
กอดพระดาบสแนบทรวงอก
บนบัลลังกนั้น.
นางโอบกอดไวถึง ๓ ป ดูเหมือนครูเดียวเทานั้น
พราหมณดาบสสรางเมาแลว รูส ึกตัวได โดยลวงไป๓ป.
ไดเห็นหมูไมเขียวชอุมโดยรอบเรือนไฟ ผลัด
ใบใหม ดอกบาน อึงมี่ดวยเสียงแหงนกดุเหวา.
เธอตรวจตราดูโดยรอบแลว รองไหน้ําตาไหลริน
ปริเทวนาการวา เรามิไดบูชาไฟ มิไดรายมนต อะไร
บันดาลใหการบูชาไฟตองเสื่อมลง.
ผูใดใครหนอ มาประเลาประโลมจิตของเรา
ดวยการบําเรอในกอน ยังฌานอันเกิดพรอมกับเดช

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 637

ของเรา ผูอยูในปาใหพินาศ ดุจบุคคลยึดเรืออันเต็ม
ไปดวยรัตนะตาง ๆ ในหวงอรรณพฉะนั้น.
[๒๔๘๙] (นางอลัมพุสากลาววา) ดิฉันอันทาวเทวราชทรงใชมา เพื่อบําเรอทาน จึงไดครอบงําจิต
ของทาน ดวยจิตของดิฉัน ทานไมรูสึกตัว เพราะ
ประมาท.
[๒๔๙๐] (อิสิสงิ คดาบสกลาววา) เดิมทีทานกัสสปะ
ผูบิดา ไดพร่ําสอนเราถึงสิ่งเหลานี้วา ดูกอนมาณพ
สตรีอนั เสมอดวยนารีมีผลอยู เจาจงรูจักสตรีเหลานั้น.
บิดาเราเหมือนเอื้อเอ็นดูเรา พร่ําสอนคํานี้วา
มาณพเอย เจาจงรูจักนารีผูมีเขาที่อก เจาจงรูจัก
สตรีเหลานี้.
เรามิไดทําตามคําสอนของบิดาผูรูนั้น วันนี้เรา
ซบเซาอยูแตผูเดียว ในปาอันหามนุษยมิได.
เราจักทําอยางที่เราเปนผูเชนเดิมอีก หรือจักตาย
เสีย ประโยชนอะไรดวยชีวิตของเราที่นาติเตียน.
[๒๔๙๑] (พระศาสดาตรัสวา) นางอลัมพุสา
เทพกัญญา รูจักเดช ความเพียร และปญญาอันมั่นคง
ของพระอิสิสิงคดาบสนั้นแลว ก็ซบศีรษะลงที่เทาของ
พระอิสิสิงคดาบส กลาววา
ขาแตทานมหาวีระ ขอทานอยาไดโกรธดิฉันเลย
ขาแตทา นผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขอทานอยาได
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โกรธดิฉันเลย ดิฉนั ไดกอประโยชนอันใหญแลว เพื่อ
เทวดาชั้นไตรทศ ผูมียศ เพราะวา เทพบุรีทั้งหมด
อันทานไดทําใหหวั่นไหวแลว ในคราวนั้น.
[๒๔๙๒] (อิสสิ ิงคดาบสกลาววา) ดูกอนนางผูเจริญ
ขอทวยเทพชั้นดาวดึงส ทาววาสวะจอมไตรทศและ
เธอ จงมีความสุขเถิด ดูกอนนางเทพกัญญา เชิญเธอ
ไปตามสบายเถิด.
[๒๔๙๓] (พระศาสดาตรัสวา) นางอลัมพุสาเทพกัญญา ซบศีรษะลงแทบเทาแหงอิสิสิงคดาบส และทํา
ประทักษิณแลว ประคองอัญชลีหลีกออกไปจากที่นั้น.
นางขึ้นสูบัลลังกทอง พรอมดวยเครื่องบริวาร
เครื่องปดทรวง ๕๐ ผืน และเครื่องลาด ๑,๐๐๐ ผืน
แลวกลับไปในสํานัก แหงเทวดาทั้งหลาย.
ทาวสักกะจอมเทพ. ทรงปติโสมนัส ปลาบปลื้ม
พระทัย ไดพระราชทานพรกะนางเทพกัญญานั้น ซึง่
กําลังมาอยู ราวกะวาดวงประทีปอันรุงเรือง ราวกะ
สายฟาแลบฉะนั้น.
[๒๔๘๙] (นางอลัมพุสาทูลวา) ขาแตทาวสักกะ
ผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง ถาพระองคจะทรงประทานพร แกหมอมฉันไซร ขออยาใหหมอมฉันตองไป
เลาโลมพระฤาษีอีกเลย ขาแตทาวสักกะ หมอมฉัน
ขอพรขอนี้.
จบอลัมพุสาชาดกที่ ๓
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อรรถกถาอลัมพุสาชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภการประเลาประโลมของนางปุราณทุติยิกาตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคํา
เริ่มตนวา อถาพฺรวิ ดังนี้. เรื่องในปจจุบัน ขาพเจากลาวไวอยางพิสดาร
ในอินทริยชาดกแลวแล.
ก็พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ ขาววาเธอเปนผูกระสัน
อยากสึกจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลรับเปนคําสัตยแลว ตรัสถามวา ใครทํา
ใหเธอกระสัน เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา นางปุราณทุติยิกา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
หญิงนี้กอความฉิบหายแกเธอ เธออาศัยหญิงนี้ ยังฌานใหพินาศ เปนผูหลงใหล
สลบนอนอยูสิ้น ๓ ป ตอเมื่อเกิดสํานึกได จึงเกิดปริเวทนาอยางใหญหลวง แลว
ทรงนําอดีตนิทานมาแสดงดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติอยูในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ ณ กาสิกรัฐ เจริญวัยแลว
ถึงความสําเร็จในสรรพศิลปศาสตรแลวบวชเปนฤๅษี มีมูลผลาผลในปาเปน
อาหาร ยังอัตภาพใหเปนไปในปากวาง. ครั้งนั้น แมเนื้อตัวหนึ่ง เคี้ยวกินหญา
อันเจือดวยน้ําเชื้อ ในสถานที่ปสสาวะของพระดาบสนั้นแลวดื่มน้ํา. และดวย
เหตุเพียงเทานี้เอง มันมีจิตปฏิพัทธรักใครในพระดาบส จนตั้งครรภ นับแต
นั้นมาก็ไมยอมไปไหน เที่ยวอยูใกล ๆ อาศรมนั่นเอง. พระมหาสัตวกําหนดดู
ก็รูเหตุนั้นทั่วถึง ตอมา แมเนื้อคลอดบุตรเปนมนุษย. พระมหาสัตวจึงเลี้ยง
ทารกนั้นไวดวยความรักใครวาเปนบุตร ตั้งชื่อใหวา อิสิสองคกุมาร. ในเวลา
ตอมา พระมหาสัตว จึงใหอิสิสิงคกุมารผูรูเดียงสาแลวบวช ในเวลาตนชรา
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ลงไดพาดาบสกุมารนั้นไปสูนารีวัน กลาวสอนวา ลูกรัก ขึ้นชือ่ วาสตรีเชนกับ
ดอกไมเหลานี้ มีอยูในปาหิมพานตนี้ สตรีเหลานั้นยอมยังชนผูตกอยูในอํานาจ
ตน ใหถึงความพินาศอยางใหญหลวงได ไมควรที่เจาจะไปสูอํานาจของสตรี
เหลานั้นดังนี้แลว ครั้นในเวลาตอมา ก็ทํากาลกิริยา เปนผูมีพรหมโลกเปน
ที่ไปในเบื้องหนา. ฝายอิสิสิงคดาบส เมื่อประลองฌานกีฬาก็พักอยูในหิมวันตประเทศ ไดเปนผูมีตบะกลา เปนผูมีอินทรียอันชํานะแลวอยางยวดยิ่ง ครั้งนั้น
พิภพของทาวสักกเทวราชหวั่นไหว ดวยเดชแหงศีลของพระดาบส ทาวสักกเทวราชทรงใครครวญดูก็ทราบเหตุนั้น ทรงพระดําริวา พระดาบสนี้จะพึงยัง
เราใหเคลื่อนจากความเปนทาวสักกะ เราจักตองสงนางอัปสรคนหนึ่งใหไป
ทําลายศีลของเธอ ดังนี้แลว ทรงพิจารณาเทวโลกทั้งสิ้น ในทามกลางเหลา
เทพบริจาริกาจํานวนสองโกฏิครึ่งของพระองค มิไดทรงเห็นใครอื่นซึ่งสามารถ
ที่จะทําลายศีลของพระอิสิสิงคดาบสได นอกจากนางเทพอัปสร ชื่ออลัมพุสา
ผูเดียว จึงรับสั่งใหนางมาเฝาแลวทรงบัญชาใหทําลายศีลของพระอิสิสิงคดาบส
นั้น.
เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงทาเนื้อความนั้นใหแจงจึงตรัสพระคาถาที่ ๑
ความวา
ครัง้ นั้น พระอินทรผูเปนใหญ ผูทรงครอบงํา
วัตรอสูร เปนพระบิดาแหงเทพบุตรผูชนะ ประทับ
นั่งอยู ณ สุธรรมเทวสภา รับสั่งใหเรียกนางอลัมพุสา
เทพกัญญามาเฝา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหา แปลวา ผูเปนใหญ. บทวา
วตฺรภู ความวา ผูทรงครอบงําอสูรชื่อ วัตระ. บทวา ชยต ปตา ความวา
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เปนพระบิดาแหงเทพบุตรที่เหลือสามสิบสามองค ผูชนะคือถึงความชํานะดวย
ยังกิจแหงบิดาใหสําเร็จ. บทวา ปราเภตฺวา ความวา เปนประดุจสํารวจ
ตรวจสอบกายใจ จึงรูวา นางอลัมพุสานี้ เปนกาลังตอตานได. บทวา สุธมฺมาย
ความวา ประทับนั่งบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน ในสุธรรมาเทวสภา รับสั่ง
ใหเรียกนางอลัมพุสานั้นมาเฝา แลวตรัสคาถานี้ ความวา
ดูกอนนางอลัมพุสา ผูเจือปนดวยกิเลส สามารถ
จะเลาโลมฤาษีได เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมดวยพระอินทรขอรองเจา เจาจงไปหาอิสิสิงคดาบสเถิด.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้นดังตอไปนี้ ทาวสักกเทวราชตรัสทักนางอลัมพุสาเทพกัญญานั้นวา มิสฺเส และคํานี้เปนชื่อของนางเทพกัญญานั้น.
ก็หญิงทุกจําพวกทานเรียกวา มิสฺสา เพราะคลุกเคลาระคนดวยกิเลสใน
บุรุษ. เมื่อทาวสักกเทวราชจะทรงทักทายดวยคุณนามอันสาธารณนั้น จึงตรัส
อยางนี้. บทวา อิสิปโลภิเก ความวา ดูกอนเจาผูสามารถจะเลาโลมพระฤาษี.
บทวา อิสิสิงฺค ความวา ไดยินวา จุกสองจุกอันเกิดบนศีรษะของทานอิสิสิงค
ดาบสนั้น โดยอาการอยางเนื้อเขา เพราะเหตุนั้น เขาจึงเรียกกันอยางนี้.
ดวยประการฉะนี้ ทาวสักกเทวราช จึงตรัสบัญชานางอลัมพุสาวา
เจาจงไป จงเขาไปหาทานอิสิสิงคดาบส นํามาสูอํานาจของตน แลวทําลาย
ศีลของเธอเสีย ดังนี้แลว ตรัสคําเปนคาถานี้วา
ดาบสองคนี้มีวตั ร ประพฤติพรหมจรรย ยินดียิ่ง
ในนิพพาน เปนผูเจริญ อยาเพิ่งลวงเลยพวกเราไป
กอนเลย เจาจงหามมรรคของเธอเสีย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุราย ความวา พระดาบสนี้ เปนผู
สมบูรณดวยวัตร และประพฤติพรหมจรรย อนึ่ง พระดาบสนั้นแลยินดียิ่งแลว
ในมรรคคือพระนิพพาน และเจริญแลวดวยคุณวุฒิ เพราะความเปนผูมีอายุยืน
เพราะฉะนั้น ดาบสนี้จะครอบงําพวกเราไมได คือไมครอบงํา ทําใหพวกเรา
เคลื่อนจากที่ไดเพียงใดเจาจงไปหามมรรคที่จะไปสูเทวโลกของเธอเสียเพียงนั้น
ทีเดียว อธิบายวา เธอจงทําโดยประการที่ดาบสนั้นจะมาในที่นี้ไมได.
นางอลัมพุสาเทพกัญญาไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ขาแตพระเทวราช พระองคทรงทําอะไร ทรง
มุงหมายแตหมอมฉันเทานั้น รับสั่งวา แนะเจาผูอาจจะ
เลาโลมฤาษีได เจาจงไปเถิด ดังนี้ นางเทพอัปสรแม
อื่น ๆ มีอยู.
นางเทพอัปสรผูทัดเทียมหมอมฉันหรือประเสริฐ
กวาหมอมฉัน ก็มอี ยูในนันทนวัน อันหาความเศราโศก
มิได วาระ คือ การไปจงมีแกนางเทพอัปสรเหลานั้น
แมนางเทพอัปสรเหลานั้น จงไปประเลาประโลมเถิด.
ในบรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา กิเมว ตฺว นี้ นางอลัมพุสา
เทพอัปสรแสดงความวา พระองคทรงกระทําสิ่งนี้ชื่ออะไรกัน. ดวยบทวา
มเมว ตุว สิกฺขสิ นางอลัมพุสาเทพอัปสรกลาวโดยมุงประสงควา ในเทวโลก
นี้ทั้งสิ้น ไยพระองคทรงสาเหนียกเฉพาะหมอมฉันผูเดียว ไมทรงแลดูผูอื่นบาง.
ก็ ส อักษรในคาถานี้ ทําการเชื่อมพยัญชนะ. อธิบายวา เพราะเหตุไรจึง
ตรัสอยางนี้วา แนะเจาผูสามารถเลาโลมพระฤๅษี เจาจงไปเถิดดังนี้. 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 ที่
ทัดเทียมกับเจา แลยิ่งกวาเจา มีอยูในนันทนวันอันหา
ความโศกมิได.
ดูกอนนางผูมีอวัยวะงามทุกสวน ก็แตวา นาง
เทพอัปสรเหลานั้นไปถึงชายเขาแลว ยอมไมรูจักการ
บําเรออยางที่เจารู.
ดูกอนโฉมงาม เจานั่นแหละจงไป เพราะวาเจา
เปนผูประเสริฐกวาหญิงทั้งหลาย เจาจักนําดาบสนั้น
มาสูอํานาจได ดวยผิวพรรณและรูปรางของเจาเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุม คตา ความวา หญิงเหลานั้น
เมื่อเขาไปหาชาย ก็ไมรูจกั การบําเรอ คือ การเลาโลมชาย. บทวา วณฺณรูเปน
ความวา ดวยวรรณะแหงสรีระ และดวยรูปสมบัติ. บทวา วสมฺนาปยิสฺสสิ
ความวา เจาจักนําดาบสนั้นมาสูอํานาจของตน.
นางอลัมพุสาเทพกัญญาไดสดับดังนั้น ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
หมอมฉันอันทาวเทวราชทรงใช จักไมไปหา
ไดไม แตหมอมฉันกลัวที่จะเบียดเบียนพระดาบสนั้น
เพราะทานเปนพราหมณ มีเดชฟุงเฟอง.
ชนทั้งหลายมิใชนอย เบียดเบียนพระฤๅษีแลว
ตองตกนรก ถึงสังสารวัฏเพราะความหลง เพราะเหตุ
นั้นหมอมฉันจึงตองขนลุกขนพอง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นวาห ตัดบทเปน นเว อห. บทวา
วิเภมิ ความวา หมอมฉันหวั่นเกรง. บทวา อาสาทุ แปลวา ทําใหขุนเคือง.
ทานกลาวอธิบายความไววา ขาแตเทวะ พระองคทรงใชหมอมฉันแลวจักไมไป
ก็ไมได ก็แตวาหมอมฉันกลัวที่จะตองยึดพระอิสิสิงคดาบส เพื่อทําลายศีล
เพราะทานเปนผูมีเดชสูงสง. บทวา อาสาทิยา ความวา เบียดเบียนพระฤาษี.
บทวา โมหสสาร ความวา สัตวทั้งหลาย มิใชนอ ยเบียดเบียนพระฤาษีถึง
สังสารวัฏ เพราะความหลง เลาโลมพระฤาษีเพราะความหลงแลวถึงสังสารวัฏ
ตั้งอยูในวัฏทุกข นับไมถวน. บทวา ตสฺมา ความวา ดวยเหตุนั้นหมอมฉัน...
บทวา โลมานิ หสเย ความวา หมอมฉันจึงขนลุกขนพอง. นางอลัมพุสา
เทพกัญญาทูลวา เมื่อหมอมฉันคิดวา เราจักตองทําลายศีลของพระดาบสดังนี้
โลมชาติก็ชชู ัน.
พระบรมศาสดาตรัสอภิสัมพุทธคาถาเหลานี้ ความวา
นางอลัมพุสาเทพอัปสร ผูม ีวรรณะนารักใคร
ผูเจือปนดวยกิเลส ปรารถนาจะยังอิสิสิงคดาบสให
ผสม ครั้นกราบทูลอยางนี้แลวก็หลีกไป.
ก็นางอลัมพุสาเทพอัปสรนั้น เขาไปยังปาที่อิสิสิงคดาบสรักษา อันดาดาษไปดวยเถาตําลึงโดยรอบ
ประมาณกึ่งโยชน.
นางไดเขาไปหาอิสิสิงคดาบส ผูกําลังปดกวาด
โรงไฟ ใกลเวลาอาทิตยอุทัย กอนเวลาอาหารเชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปกฺกามิ ความวา นางอลัมพุสาเทพ
กัญญานั้น ทูลวา ขาแตพระเทวราชเจา ถาเชนนั้นพระองคโปรดคํานึงถึง
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หมอมฉัน แลวเขาสูหองนอนของตน ประดับตกแตง ปรารถนาจะยังพระอิสิสิงคดาบส ใหผสมดวยกิเลส จึงหลีกไป ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย นางอัปสร
นั้นไปสูอาศรมของอิสิสิงคดาบสแลว. บทวา พิมพฺ ชาลรตฺดตสฺฉนฺน ความ
วา อันดาดาษไปดวยปาตําลึง. บทวา ปาโตว ปาตราสมฺหิ ความวา แต
เชาตรู คือกอนเวลาอาหารเชาทีเดียว. กอนเวลาเพียงไร แคไหน ? บทวา
อุทยุสมย ปฏิ ความวา ในเวลาเชา ใกลเวลาพระอาทิตยขึ้นนั่นเอง. บทวา
อคฺคิสาล ไดแก โรงไฟ. อธิบายความวา นางอลัมพุสาเทพอัปสรนั้น เขา
ไปหาอิสิสิงคดาบสนั้น ซึ่งประกอบความเพียรในกลางคืนแลว สรงน้ําแตเชา
ตรู ทําอุทกกิจเสร็จแลว ยับยั้งอยูดว ยฌานสุขในบรรณศาลาหนอยหนึ่ง จึง
ออกมากวาดโรงไฟอยู นางยืนแสดงความงาม ของหญิงอยูขางหนาของพระ
อิสิสิงคดาบสนั้น.
ลําดับนั้น พระดาบสเมื่อจะถามนางจึงกลาววา
เธอเปนใครหนอ มีรัศมีเหมือนสายฟา หรืองาม
ดังดาวประกายพรึก มีเครื่องประดับแขนงามวิจิตร
ลวนแกวมุกดา แกวมณี และกุณฑล.
ประหนึ่งแสงอาทิตย มีกลิ่นจุรณจันทน ผิว
พรรณดุจทองคํา ลําขางามดี มีมารยาทมากมาย กําลัง
แรกรุนสะคราญโฉม นาดูนาชม.
เทาของเธอไมเวากลาง ออนละมุน แสนสะอาด
ตั้งลงดวยดี การเยือ้ งกายของเธอนารักใคร ทําใจของ
เราใหวาบหวามไดทีเดียว.
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อนึ่ง ลําขาของเธอเรียวงาม เปรียบเสมอดวย
งวงชาง โดยลําดับ ตะโพกของเธอผึ่งผาย เกลี้ยงเกลา
ดังแผนทองคํา.
นาภีของเธอตั้งลงเปนอยางดี เหมือนฝกดอก
อุบล ยอมปรากฏแตที่ไกล คลายเกสรดอกอัญชัน
เขียว.
ถันทั้งคูเกิดที่ทรวงอก หาขั้วมิได ทรงไวซึ่ง
ขีรรส ไมหดเหี่ยว เตงตึงทั้งสองขาง เสมอดวยน้ํา
เตาครึ่งซีก.
คอของเธอประดุจเนื้อทราย บางคลายหนา
สุวรรณเภรี มีรมิ ฝปากเรียบงดงาม เปนที่ตั้งแหงมนะ
ที่ ๔ คือ ชิวหา.
ฟนของเธอทั้งขางบน ขางลาง ขัดสีแลวดวยไม
ชําระฟน เกิดสองคราวเปนของหาโทษมิได ดูงามดี.
นัยนตาทั้งสองขางของเธอดําขลับ มีสีแดงเปน
ที่สุด สีดังเม็ดมะกล่ํา ทั้งยาวทั้งกวาง ดูงามนัก.
ผมที่งอกบนศีรษะ ของเธอไมยาวนักเกลี้ยงเกลา
ดี หวีดวยหวีทองคํา มีกลิ่นหอมฟุงดวยกลิ่นจันทน.
กสิกรรม โครักขกรรม การคาของพอคา และ
ความบากบั่นของฤาษีทั้งหลาย ผูส ํารวมดีดวยตบะ มี
ประมาณเทาใด เราไมเห็นบุคคล มีประมาณเทานั้น
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ในปฐพีมณฑลนี้ จะเสมอเหมือนกับเธอ เธอเปนใคร
หรือเปนบุตรของใคร เราจะรูจกั เธอไดอยางไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิจิตฺตหตฺถาภรณา ความวา ถึงพรอม
ดวยหัตถาภรณอันวิจิตร. บทวา เหมจนฺทนคนฺธินี ความวา ลูบไลดวย
กลิ่นจันทน มีสีตัวดังทอง. บทวา สฺตูรุ ความวา ขาเปนลํากลมกลึงดี
คือมีลักษณะขาที่สมบูรณ. บทวา วิลากา แปลวา (เทาของเธอ) ไมเวา
กลาง. บทวา มุทุกา ความวา ออนนุม สุขุมาลชาติ. บทวา สุทฺธา
ไดแก ปราศจากมลทิน. บทวา สุปติฏิตา ความวา เมื่อเหยียบตองแผน
ดิน ก็เรียบเสมอ ประดิษฐานอยูดวยดี.
บทวา กมนา แปลวา ผูกาวเดินไป. บทวา กามนียา ความวา
เมื่อกาวเดิน ก็ชดชอยนารัก. บทวา หรนฺติเยว เน มโน ความวา เทา
ทั้งสองของเจาผูกาวเดินไป ดวยลีลาอันงามสงาของหญิงชั้นสูงเห็นปานนี้
เหลานี้ ยอมเราจิตของเราทีเดียว.
บทวา วิมฏฐา แปลวา งดงาม. บทวา สุสฺโสณิ ไดแก มีตะโพกผึ่งผาย งดงาม. บทวา อกฺขสฺส ความวา ตะโพกของเจาผึ่งผายงดงาม
คลายแผนกระดานทอง.
บทวา อุปฺปลสฺเสว กิฺชกฺขา ความวา เหมือนกับชอแหงนีลอุบล. บทวา กฺหฺชนสฺเสว ความวา พระดาบสกลาวอยางนี้ เพราะ
นางเทพอัปสรนั้น เปนผูมีโลมชาติดาละเอียดวิจิตร. พระดาบส เมื่อจะชมถัน
ทั้งสอง จึงกลาวคาถาวา ทุวิธา เปนตน. แทจริง ถันอันเกิดที่อกทั้งคูนั้น
ชื่อวาหาขั้วมิได เพราะไมมีขั้ว เปนของติดอยูที่อกอยางเดียว ชื่อวาปรากฏ
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ดวยดี เพราะยื่นออกมาดวยดี ชื่อวาทรงไวซึ่งน้ํานม เพราะทรงกษีรรสไว.
บทวา อปฺปตีตา ความวา ไมยนหยอน คือชื่อวาไมตก เพราะ
ไมเหี่ยว ไมลด หรือเพราะไมหดเขาขางใน. ถันทั้งคูลวนแลวดวยทองที่ตั้ง
ไวบนแผนทอง ชื่อวาเสมอดวยน้ําเตาครึ่งซีก เพราะทัดเทียมกับน้ําเตากลม ๆ
ครึ่งซีก.
บทวา เอเณยฺยกา ยถา ความวา คอแหงเนื้อทรายทั้งยาว ทั้ง
กลม ยอมงดงามฉันใด คอของเธอยาวนิดหนอย ก็งามฉันนั้น. บทวา
กมฺพุตลาภาสา ความวา คอของเธอเรียบงามดุจพื้นสุวรรณเภรี บทวา
ปณฺฑราวรณา ไดแก มีซฟี่ นสละสลวย. บทวา จตุตฺถมนสนฺนิภา ความวา
ชิวหาอันเปนที่ตั้งแหงมนะที่ ๔ ทานเรียกวา จตุตถมนะ พระดาบสกลาววา
ริมฝปากของเจา ก็เชนเดียวกับชิวหา เพราะแดงระเรื่อนารัก.
บทวา อุทฺธคคา ไดแก ฟนบน. บทวา อธคฺคา ไดแก ฟน
ลาง. บทวา ทุมคฺคปริมชฺชิตา ความวา (ฟนทั้งขางบนขางลาง) ชําระ
แลวดวยไมสีฟน จนสะอาดบริสุทธิ์. บทวา ทุวิชา แปลวา เกิดสองครั้ง.
บทวา เนลสมฺภูตา ความวา ฟนเกิดเองสองครั้งในที่สุดแหงเนื้อคาง อัน
หาโทษมิได.
บทวา อปณฺฑรา หมายความวา ดํา. บทวา โลหิตนฺตา แปลวา
มีขอบแดง. บทวา ชิฺชุกผลสนฺนิภา ความวา ในที่ที่ควรแดงเชนเดียว
กับผลมะกล่าํ . บทวา สุทสฺสนา ความวา ประกอบดวยประสาททั้ง ๕ ชวน
ดู ชวนชม ไมรูอิ่ม.
บทวา นาติทีฆา ความวา ขนาดพอเหมาะพอดี. บทวา สุสมฏา
ความวา เกลีย้ งเกลาดวยดี. บทวา กนกพฺยา สโมจิตา ความวา หวีทอง
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ทานเรียกวา กนกัพยา เอาน้ํามันหอมมาชโลมหวีทองนั้น ตบแตงใหงดงาม
พระดาบส แสดงถึงสัตวผูมีชีวิตอยูได ก็เพราะอาศัยกสิกรรม และโครักขกรรม
ดวยบทนี้วา อสิโครกฺขา.
บทวา ยา คติ ความวา ความสําเร็จมีประมาณเทาใด. บทวา
ปรกฺกนฺต ความวา ความบากบั่นของฤาษีมีประมาณเทาใด. อธิบายวา ฤาษี
ทั้งหลายแพรหลายอยูในหิมวันตประเทศนี้ มีประมาณเทาใด.
บทวา น เต สมสม ความวา ในชนทั้งหมดเหลานั้น เราไม
เห็นแมคนเดียว ที่จะทัดเทียมเจาได ดวยรูปรางและงดงามดวยทวงที ลีลา
เปนตน เมือ่ ดาบสรูวา นางนั้นเปนสตรี จึงถามดวยสามารถโวหารแหงบุรุษ
นี้วา โก วา ตฺว เปนตน.
เมื่อพระดาบสกลาวชมตน ตั้งแตเทาจนถึงผมอยางนี้ นางอลัมพุสา
เทพกัญญานั้นก็นิ่งเสีย เมื่อสืบอนุสนธิตามลําดับ ของคํานั้นแลว นาง
อลัมพุสาเทพกัญญา ก็รวู า พระดาบสนั้นเปนผูหลงใหล จึงกลาวคาถา ความวา
ดูกอนทานกัสสปะผูเจริญ เมื่อจิตของทานเปน
อยางนี้แลว ก็ไมใชกาลที่จะเปนปญหา มาเถิดทานที่
รัก เราทั้งสองจักรื่นรมยกัน ในอาสนะของเรา มา
เถิดทาน ฉันจักเคลาคลึงทาน ทานจงเปนผูฉลาดใน
กระบวนความยินดีดวยกามคุณ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กสฺสเปว คเต สติ ความวา ดูกอน
ทานผูกัสสปโคตร เมื่อจิตของทานเปนไปอยางนี้แลว ก็ไมนาจะเปนปญหา.
บทวา สมฺมา นี้ เปนคําเรียนเชิญดวยถอยคําที่นารัก. บทวา รตีน ความวา
ทานจงเปนผูฉลาดกระบวนความยินดี ในเบญจกามคุณ.
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นางอลัมพุสาเทพกัญญา กลาวอยางนี้แลว คิดวา เมื่อเรายืนเฉยอยู
พระดาบสนี้ ก็จักไมยอมเขาออมแขนเรา เราจักเดิน ทําทาทีเหมือนจะไปเสีย
นางจึงเขาไปหาพระดาบส เพราะตนเปนผูฉลาดในมารยาหญิง จึงเดินบายหนา
ไปตามทางที่มาแลว.
เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น พระบรมศาสดาจึงตรัสวา
นางอลัมพุสาเทพอัปสร ผูมผี ิวพรรณนารักใคร
ผูเจือปนดวยกิเลส ปรารถนาจะใหอิสิสิงคดาบสผสม
ครั้น กลาวอยางนี้แลว ก็หลีกไป.
ลําดับนั้น พระดาบสเห็นนางกําลังเดินไป คิดวา นางจะไปเสีย
จึงสลัดความเฉื่อยชา ลาชาของตนเสียแลว วิ่งไปโดยเร็ว เอามือลูบคลําที่
เรือนผม.
เมื่อพระบรมศาสดาจะประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสพระคาถา ความวา
สวนอิสิสิงคดาบสนั้น
รีบเดินออกไปโดยเร็ว
สลัดตัดความเฉื่อยชาลาชาเสีย ไปทันเขาก็จับที่มวยผม
อันอุดมของนางไว.
นางเทพอัปสร ผูสะคราญโฉม ก็หมุนตัวกลับมา
สวมกอดพระดาบสไว อิสสิ ิงคดาบสก็เคลื่อนจาก
พรหมจรรย ตามที่ทาวสักกเทวราชทรงปรารถนา
ภายหลังนางเทพอัปสร ก็มีใจยินดี.
รําลึกถึงพระอินทร ผูประทับอยูในนันทนวัน
ทาวมฆวานเทพกุญชรทรงทราบความดําริของนางแลว
จึงทรงสงบัลลังกทอง พรอมทั้งเครื่องบริวารมาโดย
พลัน.
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ทั้งผาปดทรวง ๕๐ ผืน เครื่องลาด ๑,๐๐๐ ผืน นาง
อลัมพุสาเทพอัปสร กอดพระดาบสแนบทรวงอก บน
บัลลังกนั้น.
นางโอบกอดไวถึง ๓ ป ดูเหมือนครูเดียวเทานั้น
พราหมณดาบสสรางเมาแลวรูสึกตัวได โดยลวงไป
๓ ป.
ไดเห็นหมูไมเขียวชอุมโดยรอบเรือนไฟ พลัด
ใบใหมดอกบาน อึงคะนึงดวยเสียงแหงนกดุเหวา.
เธอตรวจตราดูโดยรอบแลว รองไหน้ําตาไหลริน
ปริเทวนาการวา เรามิไดบูชาไฟ มิไดรายมนต อะไร
บันดาลใหการบูชาไฟตองเสื่อมลง.
ผูใดใครหนอ มาประเลาประโลมจิตของเรา
ดวยการบําเรอในกอน ยังฌานอันเกิดพรอมกับเดช
ของเรา ผูอยูในปาใหพินาศ ดุจบุคคลยึดเรืออันเต็ม
ดวยรัตนะตาง ๆ ในหวงอรรณพ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺฌปฺปตฺโต ความวา พระดาบสนั้น
มาทันเขา.
บทวา ตมุทาวตฺต กลฺยาณี ความวา นางอลัมพุสาเทพกัญญา
ผูงามชดชอย พราวเสนห เอี้ยวตัวกลับมากอดพระฤาษีนั้น ซึ่งยืนลูบคลําผมอยู.
บทวา ปลสฺสชิ แปลวา สวมกอด. บทวา จวิ ตมฺหิ พฺรหฺมจริยา ยถา
ต อถ โตสิตา ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทันใดนั้นเอง ฌานของ
พระฤาษีนั้น ก็อันตรธานไป เมื่อเธอเคลื่อนจากฌานพรหมจรรยนั้นแลว
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ไดเปนไปอยางขอที่ทาวสักกเทวราชทรงปรารถนานั่นเอง. ลําดับนั้น นางเทพกัญญา ผูอันทาวสักกเทวราชทรงสงมานั้น รูวาความปรารถนาของทาว
สักกเทวราชสําเร็จแลว ก็เกิดปติปราโมทย ดวยการยังพรหมจรรยของ
พระดาบสนั้นใหพินาศ.
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 ดังนี้กม็ ี. บทวา
โสปวาทน ไดแก สุวรรณบัลลังกพรอมทั้งบริวาร.
บทวา สอุรจฺฉทปฺาส ไดแก เครื่องนุงหม พรอมดวยผา
สําหรับปกปดอก ๕๐ ผืน. บทวา สหสฺสปฏิยตฺถต ไดแก เครือ่ งลาด คือ
ผาโกเชาวอันเปนทิพยพันหนึ่ง. บทวา ตเมน ตตฺถ ความวา นางนั่งบน
ทิพบัลลังกนนั้ กอดพระอิสิสิงคดาบสแนบไวที่อก.
บทวา ตีณิ วสฺสานิ ความวา นางกอดพระอิสิสิงคดาบสใหนอน
แนบอก นั่งอุมอยูบนบัลลังกนั้น สิน้ เวลา ๓ ป โดยการนับเวลาแหงมนุษย
ประดุจครูเดียว. บทวา วิมโท ความวา พระดาบสนั้นสรางเมา คือความ
เปนผูปราศจากการสลบ. เพราะพระดาบสนอนสลบไสลอยูต ลอดสามป
ภายหลังกลับไดสมปฤดีตื่นขึ้น. เมื่อพระดาบสกําลังตื่นขึ้น นางอลัมพุสาเห็น
อาการกระดิกมือเปนตนแลว ทราบวาพระดาบสกําลังจะตื่นขึ้น จึงบันดาลให
บัลลังกอันตรธานไป แมตนเองก็ไดอันตรธานไปยืนซอนอยู.
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บทวา อทฺทสาสิ ความวา พระดาบสนั้นตรวจตราดูอาศรมแลว
คิดวา ใครกันหนอ ทําใหเราถึงสีลวิบัติ แลวปริเทวนาการดวยเสียงอันดัง
ไดมองเห็นแลว. บทวา หริตรุกฺเข ความวา ไดเห็นตนไมมีใบเขียวสด
ขึ้นลอมโรงไฟ กลาวคือกองกูณฑอยูโดยรอบ. บทวา นวปตฺตวน ความวา
หมูไมดาดาษไปดวยใบไมออน ๆ.
บทวา รุท แปลวา ปริเทวนาการอยู. คาถาปริเทวนาการของพระ
ดาบสนั้นอยางนี้วา เรามิไดบูชาไฟ มิไดบริกรรมมนต. บทวา ปหาปต
ความวา อะไรบันดาลใหการบูชาไฟตองเสื่อมลง. ป อักษร เปนเพียงอุปสรรค.
บทวา ปาริจริยาย ความวา พระดาบสปริเทวนาการวา กอนแตนี้
ใครหนอเลาโลมจิตของเรา ดวยการบําเรอดวยกิเลส. ห อักษร ในบทวา โย
เม เตชาหสภูต นี้ เปนเพียงนิบาต ความก็วา อิสิสิงคดาบสปริเทวนาการวา
ผูใดยึดคือ ยังฌานคุณ อันเปนเองโดยเดชแหงสมณะของเราใหพินาศ ดุจ
ยังเรือในหวงมหรรณพ อันเต็มไปดวยรัตนะตาง ๆ ใหพินาศฉะนั้น ผูนั้นคือ
ใครกันเลา ? อลัมพุสาเทพกัญญาไดยินดังนั้น ก็คิดวา ถาเราไมบอก ดาบส
นี้จักสาบแชงเรา เอาเถอะเราจักบอกใหทานทราบ จึงยืนปรากฏกายกลาวคาถา
ความวา
ดิฉันอันทาวเทวราช ทรงใชมาเพื่อบําเรอทาน
จึงไดครอบงําจิตของทานดวยจิตของดิฉัน ทานไม
รูสึกตัว เพราะประมาท.
พระอิสิสิงคดาบสไดฟงถอยคําของนางแลว ระลึกถึงโอวาทที่บิดาใหไว
ก็ปริเทวนาการวา เพราะเรามิไดทําตามคําบิดา จึงถึงความพินาศอยาง
ใหญหลวง ดังนี้แลว ไดกลาวคาถา ๔ คาถา ความวา
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เดิมที ทานกัสสปะผูบิดา ไดพร่ําสอนเราถึงสิ่ง
เหลานีว้ า ดูกอนมาณพ สตรีอันเสมอดวยนารีผลมีอยู
เจาจงรูจักสตรีเหลานั้น.
บิดาเราเหมือนเอื้อเอ็นดูเรา พร่ําสอนคํานี้วา
มาณพเอย เจาจงรูจ ักนารีผลผูมีเขาที่อก เจาจงรูจัก
สตรีเหลานี้.
เรามิไดทําตามคําสอนของบิดาผูรูนั้น วันนี้เรา
ซบเซาอยูแตผูเดียว ในปาอันหามนุษยมิได.
เราจักทําอยางที่เราเปนผูเชนเดิมอีก หรือจักตาย
เสีย ประโยชนอะไรดวยชีวิตของเราที่นาติเตียน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิมานิ ไดแก ถอยคําเหลานี้. บทวา
กมลาสริสิตฺถโย ความวา นารีผลทั้งหลายทานเรียกวา กมลา หญิงทั้งหลาย
ก็เชนเดียวกับดอกแหงนารีผลเหลานั้น. บทวา ตาโย พุชฺฌสิ ความวา
คราวนั้นบิดาพร่ําสอนถอยคําเห็นปานนี้ กะเราวา มาณพเอย เจาควรรูจักหญิง
เหลานั้น ครั้นรูแลวอยาไปสูแนวทางที่จะดู ควรหนีไปเสีย นัยวา นารีผล
เหลานั้น คือหญิงเหลานี้.
บทวา อุเร คณฺฑาโย ความวา เจาจงรูจักนารีผล ที่ประกอบไปแลว
ดวยเขาสองขางที่นาอก. บทวา ตาโย พุชฺฌเส ความวา ดูกอนมาณพ
เจาควรรูวา หญิงเหลานั้น ยอมยังผูตกอยูในอํานาจตนใหพินาศ.
บทวา นาก ความวา เรามิไดกระทําตามถอยคําของทาน. บทวา
ฌายามิ ความวา เราจึงตองซบเซา คือ ปริเทวนาการอยู.
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บทวา ชิรตฺถุ ชีวิเตน เม ความวา ชีวิตของเรานาตําหนิ คือ
นาติเตียน ประโยชนอะไรดวยการที่เราจะมีชีวิตอยู. บทวา ปุน วา ความวา
เราจักเปนเชนเดิมอีก คือจักยังฌานที่เสื่อมแลวใหเกิดขึ้น เปนผูปราศจากราคะ
ดวยประการใด จักกระทําดวยประการนั้นหรือ หรือวาเราจักตายเสีย.
ทานอิสิสิงคดาบสนั้น ละกามราคะแลว ยังฌานใหเกิดไดอีก. ลําดับนั้น
นางอลัมพุสาเทพกัญญา เห็นเดชแหงสมณะของพระดาบสนั้นดวย และรูวา
ทานบําเพ็ญฌานใหเกิดไดแลวดวย ก็ตกใจกลัว จึงขอใหทานอดโทษตน.
พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ไดตรัสพระคาถา
๒ คาถา ความวา
นางอลัมพุสาเทพกัญญา รูจ ักเดช ความเพียร
และปญญาอันมั่นคง ของพระอิสิงคดาบสนั้นแลว ก็
ซบศีรษะลงที่เทาของพระอิสิสิงคดาบส กลาววา
ขาแตทานมหาวีระ ขอทานอยาไดโกรธดิฉันเลย
ขาแตทา นผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขอทานอยาได
โกรธดิฉันเลย ดิฉนั ไดบําเพ็ญประโยชนอันใหญแลว
เพื่อเทวดาชั้นไตรทศผูมียศ เพราะวา เทพบุรีทั้งหมด
อันทานไดทําใหหวั่นไหวแลว ในคราวนั้น.
ลําดับนั้น พระอิสิสิงคดาบสตอบวา ดูกอนนางผูเจริญ เราอดโทษ
ใหเธอ เธอจงไปตามสบายเถิด เมือ่ จะปลอยนางไป จึงกลาวคาถา ความวา
ดูกอนนางผูเจริญ ขอทวยเทพชั้นดาวดึงส ทาว
วาสวะจอมไตรทศและเธอ จงมีความสุขเถิด ดูกอน
นางเทพกัญญา เชิญเธอไปตามสบายเถิด.
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นางอลัมพุสาเทพกัญญา ไหวพระดาบสแลว กลับไปสูเทพบุรีพรอม
ดวยบัลลังกทองนั้นแหละ.
พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ไดตรัสพระคาถา
๓ คาถา ความวา
นางอลัมพุสาเทพกัญญา ซบศีรษะลงแทบเทา
แหงอิสิสิงคดาบส และทําประทักษิณแลว ประคองอัญชลีหลีกออกไปจากที่นั้น.
นางขึ้นสูบัลลังกทอง พรอมดวยเครื่องบริวาร
เครื่องปดทรวง ๕๐ ผืน และเครื่องลาด ๑,๐๐๐ ผืน
แลวกลับไปในสํานักแหงเทวดาทั้งหลาย.
ทาวสักกะจอมเทพ ทรงปติโสมนัส ปลาบปลื้ม
พระทัย ไดพระราชทานพรกะนางเทพกัญญานั้น ซึ่ง
กําลังมาอยู ราวกะวาดวงประทีปอันรุงเรือง ราวกะ
สายฟาแลบ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอกฺกมิว ความวา ดุจประทีป. ดวยบท
มีอาทิวา ปติโต ดังนี้ ทานแสดงถึงอาการที่ทาวสักกเทวราชทรงยินดี. บทวา
อททา วร ความวา ทาวสักกเทวราชทรงยินดี ไดประทานพรใหแกนาง
อลัมพุสาเทพกัญญา ผูมาถวายบังคมแลวยืนอยู.
นางอลัมพุสาเทพกัญญา เมื่อจะรับพรในสํานักของทาวสักกเทวราช
จึงกลาวคาถาสุดทาย ความวา
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ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตทั้งปวง ถา
พระองคจะทรงประทานพรแกหมอมฉันไซร ขออยา
ใหหมอมฉันตองไปเลาโลมพระฤาษีอีกเลย ขาแต
ทาวสักกะหมอนฉันขอพระขอนี.้
คาถานั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ ขาแตทาวสักกเทวราช ถาพระองคจะ
ทรงประทานพรแกหมอมฉันแลว หมอมฉันขอพรขอนี้ คือ อยาใหหมอมฉัน
ตองไปเลาโลมพระฤาษีอีก คือพระองคอยาทรงใชหมอมฉัน เพื่อประโยชน
ขอนี้.
พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้ มาแสดงแกภิกษุนั้นแลว ทรง
ประกาศอริยสัจจธรรม แลวทรงประชุมชาดก. ในที่สุดแหงอริยสัจจกถา
ภิกษุนั้น ดํารงอยูในโสดาปตติผล. (แลวทรงประชุมชาดกวา) นางอลัมพุสา
ในครั้งนั้น ไดมาเปนนางปุราณทุติยิกา อิสิสิงคดาบส ไดมาเปนภิกษุผู
กระสัน สวนมหาฤาษีผบู ิดา ไดมาเปนเราผูตถาคตฉะนี้แล.
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) ดูกอนมหาบพิตรผูเปนจอมนรชน อาตมาภาพไดเห็นวิมานของ
พญาสังขปาลนาคราช ผูมีอานุภาพมาก ดวยตนเอง
ครั้นเห็นแลว จึงออกบวชโดยเชื่อมหาวิบากของบุญ
ทั้งหลาย.
[๒๔๙๗] (พระเจาพาราณสี ตรัสวา) บรรพชิต
ทั้งหลาย ยอมไมกลาวคําเท็จ เพราะความรัก เพราะ
ความกลัว เพราะความชัง ขาพเจาถามทานแลว ขอทานไดโปรดบอกเนื้อความนั้น แกขาพเจา เพราะ
ขาพเจาไดฟงแลว จักเกิดความเลื่อมใส.
[๒๔๙๘] (อาฬารดาบส ทูลวา) ดูกอนมหาบพิตร
ผูเปนอธิบดีในรัฐมณฑล อาตมาภาพเดินทางไปคาขาย
ไดเห็นบุตรนายพรานชวยกันหามนาคตัวมีรางกายใหญโต เดินราเริงไปในหนทาง.
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ดูกอนพระจอมประชานิกร อาตมาภาพมาประจวบเขากับลูกนายพรานเหลานั้น ก็กลัวจนขนลุกขน
พอง ไดถามเขาวา ดูกอนพอบุตรนายพราน ทาน
ทั้งหลายจะนํางูซึ่งมีรางกายนากลัวไปไหน ทานทั้งหลายจักทําอะไรกับงูนี้ ?
(พวกบุตรนายพรานกลาววา) งูใหญมีกายอันเจริญ
พวกเรานําไปเพื่อจะกิน เนื้อของมันมีรสอรอย มัน
และออนนุม ดูกอนทานผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ ทาน
ยังมิไดเคยลิ้มรส.
เราทั้งหลายไปจากที่นี่ ถึงบานของตนแลว จะ
เอามีดสับกินเนื้อกันใหสําราญใจ เพราะวาเราทั้งหลาย
เปนศัตรูของพวกงู.
อาตมาภาพจึงพูดวา
ถาทานทั้งหลาย จะนํางูใหญมีกายอันเจริญนี้ไป
เพื่อกิน เราจะใหโค ๑๖ ตัว แกทานทั้งหลาย ขอให
ปลอยงูน้เี สียจากเครื่องผูกเถิด.
พวกเขาตอบวา
ความจริงงูตัวนี้เปนอาหาร
ที่ชอบใจของเรา
ทั้งหลายโดยแทและเราทั้งหลายเคยกินงูมามาก ดูกอน
นายอาฬาระผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ เราทั้งหลายจักทํา
ตามคําของทาน ดูกอนทานผูเปนบุตรของชาววิเทหะ
แตวาทานจงเปนมิตรของเราทั้งหลาย.
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ชนเหลานั้นแกนาคราชออกจากเครื่องผูก นาคราชไดพนจากเครื่องผูก ซึ่งเขารอยไวที่จมูกกับบวง
นั้น แลวบายหนาตรงไปทิศปราจีน หลีกไปไดครูหนึ่ง
ครัน้ บายหนาตรงไปทิศปราจีน ไดสักครูหนึ่ง
มีดวงตาเต็มไปดวยน้ําตา เหลียวมาดูอาตมาภาพ
อาตมาภาพไดตามไปขางหลังของนาคราชในคราวนั้น
ประคองอัญชลี ทัง้ ๑๐ นิ้ว เตือนวา
ทานจงรีบไปเสียโดยเร็ว ขอพวกศัตรูอยาจับได
อีกเลย เพราะวาการสมาคมกับพวกพรานบอย ๆ เปน
ทุกข ทานจงไปสถานที่ๆพวกบุตรนายพรานจะไมเห็น.
นาคราชนั้นไดไปสูหวงน้ําใส มีสีเขียวนารื่นรมย
มีทาราบเรียบ ปกคลุมไปดวยไมหวา และยางทราย
เปนผูปลอดภัย มีปติ เขาไปยังนาคพิภพ.
ดูกอนพระจอมประชานิกร นาคราชนั้น ครั้น
ขาไปสูนาคพิภพแลว ไมชาก็มีบริวารทิพยมาปรากฏ
แกอาตมาภาพ บํารุงอาตมาภาพเหมือนบุตรบํารุงบิดา
ฉะนั้น พูดจารื่นหู จับใจวา
ทานอาฬาระ ทานเปนเหมือนมารดาบิดาของ
ขาพเจา เปนดังดวงใจเปนผูใหชีวิต เปนสหาย
ขาพเจาจึงกลับไดอิทธิฤทธิ์ของตน ขาแตทา นอาฬาระ
ขอเชิญทานไปเยี่ยมนาคพิภพของขาพเจา ซึง่ มีภักษา-
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หารมาก มีขาวและน้ํามากมาย ดังเทพนครของทาว
วาสวะฉะนั้น.
[๒๔๙๙] (พญานาคราช กลาววา) นาคพิภพนั้น
สมบูรณดวยภูมิภาค ภาคพื้นไมมีกรวด ออนนุม
งดงาม มีหญาเตี้ย ๆ ไมมีละอองธุลี นํามาซึ่งความ
เลื่อมใส ระงับความโศก ของผูที่เขาไป.
ในนาคพิภพนั้น มีสระโบกขรณี อันไมอากูล
เขียวชอุมดังแกวไพฑูรย มีตนมะมวง นารื่นรมย
ทั้ง ๔ ทิศ มีผลสุกกึ่งหนึ่ง ผลออนถึงหนึ่ง เผล็ดผล
เปนนิตย.
[๒๕๐๐] (อาฬารดาบส กลาววา) ดูกอนมหาบพิตรผูประเสริฐกวานรชน ในทามกลางสวน
เหลานัน้ มีนิเวศนเลื่อมประภัสสร ลวนแลวไปดวย
ทองคํา มีบานประตูแลวไปดวยเงิน งามรุง เรืองยิ่ง
ประหนึ่งสายฟารุงเรืองอยูในกลางหาว ฉะนั้น.
ขอถวายพระพร ในทามกลางสวนเหลานั้น
เรือนยอดและหอง แลวไปดวยแกวมณี แลวไปดวย
ทองคํา โอฬาร วิจติ ร เปนอเนกประการเนรมิตดวยดี
ติดตอกันเต็มไปดวยนางนาคกัญญาทั้งหลาย ผูประดับ
แลว ลวนทรงสายสรอยทองคํา.
สังขปาลนาคราชนั้น มีผิวพรรณไมทราม วองไว ขึน้ สูปราสาท มีเสาประมาณพันตน มีอานุภาพ
ชั่งไมได เปนที่อยูแหงมเหสี ของสังปาลนาคราชนั้น.
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นารีหนึ่งวองไว ไมตองเตือน ยกอาสนะลวน
ดวยแกวไพฑูรย มีคามาก งดงาม สมบูรณดวย
แกวมีชาติดังแกวมณี มาปูลาด.
ลําดับนั้น นาคราชจูงมืออาตมาภาพ ใหนั่งบน
อาสนะอันเปนประธาน กลาววา นี่อาสนะ เชิญทาน
นั่งบนอาสนะนี้ เพราะวาทานเปนที่เคารพคนหนึ่ง
ของขาพเจา ในจํานวนทานที่เคารพทั้งหลาย.
ดูกอนพระจอมประชานิกร นารีอีกนางหนึ่งก็
วองไว ตักเอาน้ํามาลางเทาของอาตมาภาพ ดุจภรรยา
ลางเทาสามีที่รักฉะนั้น.
มีนารีอีกนางหนึ่งวองไว ประคองภาชนะทองคํา
เต็มไปดวยภัตตาหารนาบริโภค มีสูปะหลายอยาง
มีพยัญชนะตาง ๆ นํามาใหอาตมา.
ขอถวายพระพร นารีเหลานั้นรูจักใจสามี พา
กันบํารุงอาตมาภาพ ผูบริโภคแลว ดวยดนตรีทั้งหลาย
นาคราชนั้น ก็เขามาหาอาตมาภาพพรอม ดวยกามคุณ
อันเปนทิพย มิใชนอ ย ใหญยิ่งกวาการฟอนรํานั้น.
[๒๕๐๑] (พญานาคราช กลาววา) ขาแตทานอาฬาระ ภรรยาของขาพเจาทั้ง ๓๐๐ นางนี้ ลวนมีเอว
ออนแอน มีรัศมีรุงเรืองดังกลีบประทุม นางเหลานี้
จักเปนผูบํารุงบําเรอทาน ขาพเจาขอยกนางเหลานี้ให
ทาน ทานจงใหนางเหลานี้ บําเรอทานเถิด.
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[๒๕๐๒] (อาฬารดาบส กลาววา) อาตมาภาพได
เสวยรสอันเปนทิพยอยูปหนึ่ง คราวนั้นอาตมาภาพ ได
ไตถามถึงสมบัติอันยิ่งวา
ทานพญานาคไดสมบัตินี้
ดวยอุบายอยางไร ไดวิมานอันประเสริฐอยางไร ได
โดยมีเหตุ หรือเกิดเพราะใครนอมมาใหแกทาน ทาน
กระทําเอง หรือเทวดาให ดูกอ นพญานาคราช ขาพเจาขอถามเนื้อความนั้นกะทาน ทานไดวิมานอันประ
เสริฐอยางไร ?
[๒๕๐๓] (สังขปาลนาคราช กลาววา) ขาพเจาได
วิมานนี้ มิใชโดยไมมีเหตุ และมิใชเกิดเพราะใครนอม
มาใหขา พเจา ขาพเจามิไดทําเอง แมเทวดาก็มิไดให
ขาพเจาไดวิมานนี้
ดวยบุญกรรมอันไมเปนบาปของ
ตน.
[๒๕๐๔] (อาฬารกุฎมพี ถามวา) พรตของทาน
เปนอยางไร และพรหมจรรยของทานเปนไฉน นี้เปน
วิบากแหงกรรมอะไรที่ทานประพฤติดีแลว ดูกอนพญา
นาคราช ขอทานจงบอกเนื้อความนี้แกขาพเจา ทาน
ไดวิมานนี้มาอยางไรหนอ ?
[๒๕๐๕] (สังขปาลนาคราช ตอบวา) ขาพเจาได
เปนพระราชาผูยิ่งใหญ กวาชนชาวมคธ มีนามวา
" ทุยโยชนะ " มีอานุภาพมากไดเห็นชัดวา ชีวิตเปน
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ของนิดหนอยไมเที่ยง มีความแปรปรวนไปเปน
ธรรมดา.
จึงเปนผูมีจิตเลื่อมใส ไดใหขาวและน้ํา เปนทาน
อันไพบูลย โดยเคารพ วังของขาพเจาในครั้งนั้น เปน
ดุจบอน้ํา สมณพราหมณทั้งหลาย ก็อิ่มหนําสําราญ
ในที่นนั้ .
ขาพเจาไดใหดอกไม ของหอม เครือ่ งลูบไล
ประทีป ยวดยาน ที่พัก ผานุงหม ที่นอน และขาว
น้ํา เปนทานโดยเคารพ ในที่นนั้ .
นัน่ เปนพรต และพรหมจรรยของขาพเจา นี้เปน
วิบากแหงกรรมนั้น ที่ขาพเจาประพฤติดีแลว ขาพเจา
ไดวิมานอันมีภักษาหารเพียงพอ มีขาวน้ํามากมาย
เพราะวัตร และพรหมจรรยนั้นแล.
[๒๕๐๖] วิมานนี้บริบูรณ ดวยการฟอนรํา ขับ
รองตั้งอยูชานาน แตเปนของไมเที่ยง อาตมาภาพ จึง
ถามวา บุตรนายพรานทั้งหลาย ผูมีอานุภาพนอย ไม
มีเดช ไยจึงเบียดเบียนทานผูมีอานุภาพมาก มีเดชได
ดูกอนทานผูมีเขี้ยวเปนอาวุธ เพราะอาศัยอะไรหรือ
ทานจึงถึงความเศราหมอง ในสํานักของบุตรนายพรานทั้งหลาย ?
ความกลัวใหญ ตามถึงทาน หรือวา พิษของทาน
ไมแลนไปยังรากเขี้ยว ดูกอนทานผูมีเขี้ยวเปนอาวุธ
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เพราะอาศัยอะไรหรือ ทานจึงถึงความเศราหมอง ใน
สํานักของบุตรนายพรานทั้งหลาย ?
[๒๕๐๗] มหันตภัยมิไดตามถึงขาพเจาเลย ชน
พวกนั้น ไมอาจทําลายเดชของขาพเจาได แตวาธรรม
ของสัตบุรุษทั้งหลาย ทานประกาศไวดีแลว ยากที่จะ
ลวงได เหมือนเขตแดนแหงสมุทร ฉะนั้น.
ขาแตทานอาฬาระ ขาพเจาเขาจําอุโบสถ ในวัน
จาตุททสี ปณณรสีเปนนิตย ตอมาพวกบุตรนายพราน
๑๖ คน เปนคนหยาบชา ถือเอาเชือกและบวงอัน
มั่นคงมา.
พรานทั้งหลาย ชวยกันแทงจมูก เอาเชือกรอย
แลวหามขาพเจาไป ขาพเจาอดทนตอทุกขเชนนั้น ไม
ทําอุโบสถใหกําเริบ.
[๒๕๐๘] (อาฬารกุฎมพีกลาววา) บุตรนายพราน
เหลานัน้ ไดพบทานผูสมบูรณดวยกําลัง และผิวพรรณ
ที่ทางเดินคนเดียว ดูกอนทานนาคราช ทานเปนผู
เจริญดวยสิริ และปญญา จะบําเพ็ญตบะเพื่อประโยชน
อะไรอีกเลา ?
[๒๕๐๙] (สังขปาลนาคราชตอบวา) ขาแตทาน
อาฬาระ ขาพเจาบําเพ็ญตบะ มิใชเพราะเหตุแหงบุตร
มิใชเพราะเหตุแหงทรัพย และมิใชเพราะเหตุแหงอายุ
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เพราะขาพเจาปรารถนากําเนิดมนุษย จึงบากบั่น
บําเพ็ญตบะ.
[๒๕๑๐] (อาตมาภาพถามวา) ทานเปนผูมีนัยนตา
แดง มีรัศมีรุงเรือง ประดับตกแตงแลว ปลงผมและ
หนวด ชโลมทาดวยจุรณจันทนแดง สองสวางไป
ทั่วทิศ ดุจคนธรรพราชา ฉะนั้น.
ทานเปนผูถึงแลวซึ่งเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
พรั่งพรอมไปดวยกามารมณทงั้ ปวง ดูกอนพญานาคราช
ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้กะทาน เหตุไรมนุษยโลก
จึงประเสริฐกวานาคพิภพนี้ ?
[๒๕๑๑] (สังขปาลนาคราชตอบวา) ขาแตทาน
อาฬาระ นอกจากมนุษยโลก ความบริสุทธิ์หรือความ
สํารวมยอมไมมี ถาขาพเจาไดกําเนิดมนุษยแลว จัก
กระทําที่สุดแหงชาติและมรณะ.
[๒๕๑๒] (อาฬารกุฏมพีกลาววา) ขาพเจาอยูใน
สํานักของทานปหนึ่งแลว เปนผูที่ทานบํารุงดวยขาว
ดวยน้ํา ขาพเจาขอลาทาน ดูกอนทานผูเปนจอมนาค
ขาพเจาจากมนุษยโลกมาเสียนาน.
[๒๕๑๓] (สังขปาลนาคราชตอบวา) ขาแตทาน
อาฬาระ บุตร ภรรยา และชนบริวาร ขาพเจาพร่ําสอน
เปนนิตยใหบํารุงทาน ใครมิไดแชงดาทานแลหรือ
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เพราะวาการที่ไดพบทาน นับวาเปนที่พอใจของ
ขาพเจา.
[๒๕๑๔] (อาฬารกุฏมพีตอบวา) ดูกอนพญานาคราช บุตรที่รกั ปฏิบัติบํารุงมารดาบิดาในเรือน
เปนผูประเสริฐ แมดวยประการใด ทานบํารุงขาพเจา
อยูในทีน่ ี้ เปนผูประเสริฐ แมกวาประการนั้น เพราะวา
จิตของทานเลื่อมใสขาพเจา.
[๒๕๑๕] (สังขปาลนาคราชกลาววา) แกวมณีอัน
จะนําทรัพยมาไดตามประสงค ของขาพเจามีอยู ทาน
จงถือเอามณีรัตนอนั โอฬารนั้นไป ยังที่อยูของตน ได
ทรัพยแลวจงเก็บแกวมณีนั้นไว.
[๒๕๑๖] (อาฬาดาบสทูลวา) ขอถวายพระพร
แมกามคุณเปนของมนุษย อาตมาภาพไดเห็นแลว
เปนของไมเที่ยง
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
อาตมาภาพเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย จึงออกบวช
ดวยศรัทธา.
ขอถวายพระพร ทั้งคนหนุมคนแก ยอมมีสรีระ
ทําลายรวงหลนไป เปรียบเหมือนผลไม ฉะนั้น
อาตมาภาพเห็นคุณขอนี้วา สามัญผลเปนขอปฏิบัติอัน
ไมผิด ประเสริฐจึงออกบวช.
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[๒๕๑๗] (พระเจาพาราณสีตรัสวา) ชนเหลาใด
เปนพหูสูต คนคิดเหตุผลไดมาก ชนเหลานั้นเปน
คนมีปญ
 ญา บุคคลควรคบหาโดยแททีเดียว ขาแตทาน
อาฬาระ ขาพเจาไดฟงคําของพญานาคราช และของ
ทานแลว จักทําบุญมิใชนอย.
[๒๕๑๘] (อาฬารดาบสทูลวา) ขอถวายพระพร
ชนทั้งหลายเปนพหูสูต คนคิดเหตุผลไดมาก ชน
เหลานัน้ เปนคนมีปญญา บุคคลควรคบหาโดยแท
ทีเดียว ดูกอนราชันย เพราะทรงสดับเรื่องราวของ
พญานาคราช และของอาตมาภาพแลว ขอพระองค
โปรดทรงบําเพ็ญกุศลใหมาก.
จบสังขปาลชาดกที่ ๔
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อรรถกถาสังขปาลชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระ
ปรารภอุโบสถกรรม ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อริยาวกาโสสิ
ดังนี้.
ความพิสดารวา คราวนั้น พระบรมศาสดาทรงยังอุบาสกทั้งหลาย
ผูรักษาอุโบสถใหราเริงแลวตรัสวา โบราณบัณฑิตทั้งหลาย ละนาคสมบัติอัน
ใหญแลว เขาจําอุโบสถเหมือนกัน อุบาสกเหลานั้น ทูลอาราธนาแลว จึงทรง
นําอดีตนิทานมาตรัสดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล พระเจาแผนดินมคธ เสวยราชสมบัติในพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น พระโพธิสัตวทรงบังเกิดในพระครรภ แหงพระอัครมเหสีของ
พระราชานั้น. พระชนกชนนีทรงขนานพระนามวา ทุยโยธนกุมาร เธอ
เจริญวัยแลว ไปเรียนสรรพศิลปศาสตรในเมืองตักกศิลา กลับมาแสดงศิลปะ
ถวายพระราชบิดา ตอมาพระราชบิดาจึงอภิเษกพระกุมารไวในราชสมบัติ แลว
ผนวชเปนพระฤาษีอยูในพระราชอุทยาน พระโพธิสัตวไดเสด็จไปยังสํานักของ
พระราชบิดาวันละ ๓ ครัง้ . ลาภสักการะใหญเกิดขึ้นแกพระราชฤาษี. พระราช
ฤาษีไมสามารถจะทําแมเพียงกสิณบริกรรมไดดวยความกังวลนั้น จึงทรงดําริวา
ลาภสักการะของเรามากมาย เราอยูที่นี่ไมสามารถจะตัดรกชัฏนี้ได เราจักไม
บอกลาพระโอรส ไปเสียในที่อื่น. พระราชฤาษีไมบอกใหใคร ๆ รู เสด็จ
ออกจากสวน ดําเนินลวงมคธรัฐเขาไปอาศัยจันทกบรรพต ทําบรรณศาลาอยู
ณ ที่นั้น ในสถานที่พอไปมาได แตแมน้ํากัณณเวณณาอันไหลออกจากลําน้ํา
ชื่อสังขปาละ เขตมหิสกรัฐ กระทํากสิณบริกรรม ยังฌานและอภิญญาให
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บังเกิดแลว ดํารงชีพดวยการเที่ยวขอเลี้ยงชีพ. นาคราชชื่อสังขปาละออกจาก
กัณณเวณณานทีพรอมดวยบริวารเปนอันมาก เขาไปหาพระราชฤาษีนั้นเปนครั้ง
คราวพระราชฤาษีก็แสดงธรรม แกพญาสังขปาลนาคราชนั้น. ตอมาพระราชโอรสของพระราชฤาษีนั้น อยากจะทรงพบพระชนก แตไมทราบสถานที่เสด็จไป
จึงโปรดใหเที่ยวติดตาม ทรงทราบวาประทับอยูในสถานที่ชื่อโนน ก็เสด็จไป
ณ ที่นั้น พรอมดวยขาราชบริพารมากมาย เพื่อทรงเยี่ยมเยียนพระราชฤาษี
รับสั่งใหตั้งคาย ณ ที่สว นหนึ่ง พรอมดวยอํามาตยสองสามคน เสด็จมุงหนา
ตออาศรมสถาน ขณะนั้น สังขปาลนาคราช กําลังนั่งฟงธรรมอยูกับบริวาร
จํานวนมาก เหลือบเห็นพระราชาเสด็จมา จึงไหวพระฤาษีลุกขึ้นจากอาสนะ
หลีกไป พระราชาถวายบังคมพระบิดาทรงทําปฏิสันถาร ประทับนั่งแลว
ทูลถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ นั่นพระราชาที่ไหนเสด็จมายังสํานักของ
พระคุณทาน ตรัสตอบวา ลูกรัก นั่นคือพญาสังขปาลนาคราช ทรงเกิดความ
โลภในนาคพิภพ เพราะอาศัยสมบัติของพญานาคราชนั้น ประทับอยูสองสามวัน
โปรดใหจัดภิกษาหารถวายพระราชบิดาเปนประจํา แลวเสด็จกลับยังพระนคร
ของพระองคทีเดียว โปรดใหสรางโรงทานไวในทิศทั้ง ๔ ยังสกลชมพูทวีปให
เอิกเกริก ทรงบริจาคทาน รักษาศีล ทําการรักษาอุโบสถกรรม ปรารถนา
นาคพิภพ ในที่สุดแหงพระชนมายุ ก็ไดไปบังเกิดเปนพญาสังขปาลนาคราช
ในนาคพิภพ เมื่อลวงผานเลยไป เธอเปนผูเดือดรอนรําคาญในสมบัตินั้น
นับแตนั้นมา ก็ปรารถนากําเนิดมนุษยอยูรักษาอุโบสถกรรม เมื่อพญาสังขปาล
นาคราชอยูในนาคพิภพคราวนั้น การอยูรักษาอุโบสถ ไมสําเร็จผล ยอมถึง
ศีลพินาศ. จําเดิมแตนั้น ทาวเธอจึงออกจากนาคพิภพไปขดวงลอมจอมปลวก
แหงหนึ่ง ในระหวางทางใหญ และทางเดินเฉพาะคน ๆ เดียว ไมหางแมน้ํา
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กัณณเวณณานที อธิษฐานอุโบสถ เปนผูมีศีลอันสมาทานแลว สละตนใน
ทานมุขวา ชนทั้งหลายผูมีความตองการดวยหนังและเนื้อเปนตนของเรา จงนํา
หนังและเนื้อเปนตนไปเถิด แลวนอนอยูบนยอดจอมปลวก บําเพ็ญสมณธรรม
อยูรักษาอุโบสถในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา แลวไปสูนาคพิภพในวันปาฏิบท.
วันหนึ่ง เมื่อพญานาคราช สมาทานศีลนอนอยูอยางนี้ มีชาวปจจันตคาม ๑๖ คน คิดกันวา พวกเราจักไปหาเนื้อมา มีอาวุธครบมือ เที่ยวไปในปา
เมื่อไมไดอะไร ก็กลับออกมา พบพญานาคราชนั้นนอนอยูบนจอมปลวก
คิดกันวา วันนี้พวกเราไมไดแมแตลูกเหี้ย พวกเราจักฆาพญานาคราชนี้
รับประทาน แลวคิดตอไปวา นาคราชนี้ใหญโต เมื่อถูกจับ คงจะหนีไปเสีย
จักตองเอาหลาวแทงที่ขนดทั้ง ๆ ที่ยงั นอนทีเดียว ทําใหหมดกําลังแลวคงจับ
เอาได ตางถือหลาวเปนตนเขาไปใกลรางกายแมของพระโพธิสัตวขนาดเทา
เรือโกลนลําใหญลําหนึ่ง เชนเดียวกับพวงมะลิอันบุคคลวงตั้งไว นาคราชนั้น
ประกอบดวยนัยนตาคลายเมล็ดมะกล่าํ ศีรษะเชนกับดอกชัยพฤกษและดอกมะลิ
ยอมงามเกินที่เปรียบได. ดวยเสียงฝเทาของคนทั้ง ๑๖ คน พญานาคจึง
โผลศรีษะออกจากวงขนด ลืมดวงตาอันแดงมองเห็นคนเหลานั้น มีมือถือหลาว
เดินมา จึงคิดวา วันนี้มโนรถของเราจักถึงที่สุด เรามอบตนในทานมุขแลว
จึงนอนอธิษฐานความเพียร เราจักไมลืมตาดูคนเหลานี้ เอาหอกทิ่มแทงสรีระ
ของเรา ทาใหเปนชองนอยชองใหญ ดวยอานาจความโกรธ เพราะกลัวศีล
ของตนจะทําลายจึงอธิษฐานมั่นคง สอดศีรษะเขาไปในวงขนดนอนอยูอยางเดิม.
ครั้นคนเหลานั้นเขามาใกลแลว จึงจับหางพญานาค กระชากใหตกลงภาคพื้น
เอาหลาวอันคมแทงที่ขนดแปดแหง สอดหวายดํามีหนามเขาไปตามชองที่แทง
เอาคานสอดในที่ทั้งแปดแลว พากันเดินทางกลับหนทางใหญ พระมหาสัตว
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นับแตถูกแทงดวยหลาว ก็มิไดลืมตาดูคนเหลานั้น ดวยอํานาจความโกรธ
แมในที่แหงเดียว เมื่อถูกเขาเอาคานทั้งแปดหามไป ศีรษะก็หอ ยลงกระทบพื้น
ลําดับนั้น คนเหลานั้น พูดกันวา ศีรษะของพญานาคหอยลง จึงใหนอนใน
ทางใหญ เอาหลาวเล็กแทงที่ชองจมูก แลวเอาเชือกรอย แลวยกศีรษะพาดที่
ปลายคาน ชวยกันยกขึ้น เดินทางตอไปอีก.
ขณะนั้น กุฏมพีชอื่ อาฬาระ ชาวเมืองมิถิลา เขตวิเทหรัฐ นั่งบน
ยานอันสบาย พาเกวียน ๕๐๐ เลม เดินทางผานไป เห็นลูกบานชาวปจจันตคามกําลังหามพระโพธิสัตวเดินไปอยางนั้น จึงใหมาสกทองคนละซองมือ กับ
โคพาหนะ ๑๖ ตัว แกคนทั้ง ๑๖ คน และใหผานุง ผาหม แกคนเหลานั้น
ทุกคน ทั้งใหผาผอน และเครื่องประดับ แมแกภรรยาของคนเหลานั้น ขอรอง
ใหปลอยพญานาคไป. พญานาคไปยังนาคพิภพ มิไดมัวโอเออยูในนาคพิภพ
เลย ออกไปหาอาฬารกุฎมพีพรอมดวยบริวารเปนอันมาก กลาวคุณของนาคพิภพแลว เชิญกุฎมพีนนั้ ไปยังนาคพิภพ ประทานยศใหญพรอมดวยนางนาค
กัญญาสามรอยแกกุฎมพีนั้น ใหอิ่มหนําสําราญดวยกามคุณอันเปนทิพย อาฬาร
กุฏมพีอยูบริโภคกามอันเปนทิพย ในนาคพิภพสิ้นเวลาประมาณหนึ่งปแลวบอก
พญานาควา สหาย เราปรารถนาจะบวช รับเอาบริขารบรรพชิตแลวไปจาก
นาคพิภพ บวชอยูในหิมวันตประเทศสิ้นกาลนาน ตอมาจึงเที่ยวจาริกไปจนถึง
เมืองพาราณสี พักอยูในพระราชอุทยาน รุงขึ้นเขาไปยังพระนครเพื่อภิกษาจาร
ไดไปสูประตูพระราชวัง ครั้งนั้นพระเจาพาราณสี ทอดพระเนตรเห็นอาฬาร
ดาบสนั้นแลว ทรงเลื่อมใสในอิริยาบถ จึงรับสั่งใหนิมนตมา ใหนั่งเหนือ
ปญญัตตาอาสน ใหฉันโภชนะมีรสเลิศตางๆ แลวประทับนั่งบนอาสนะตําแหนง
หนึ่ง ทรงนมัสการ เมื่อจะทรงปราศัยกับดาบสนั้น ตรัสคาถาที่ ๑
ความวา
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ทานเปนผูมีรูปรางงดงาม มีดวงตาแจมใส
ขาพเจาสําคัญวา ทานผูเจริญคงบวชจากสกุล ไฉนหนอ
ทานผูมีปญญาจึงสละทรัพย และโภคสมบัติออกบวช
เปนบรรพชิตเสียเลา ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อริยาวกาโสสิ ความวา พระเจา
พาราณสีตรัสถามวา ทานเปนผูมีโอกาส คือสรีระงามหาโทษมิได ไดแก
เปนผูมีรูปงามยิ่ง. บทวา ปสนฺนเปตฺโต ความวา มีดวงเนตรประกอบดวย
ประสาททั้ง ๕. บทวา กุลมฺหา ความวา ขาพเจาสําคัญวา ทานคงเปน
ผูบวชจากตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ หรือตระกูลเศรษฐี. บทวา
กถ นุ ความวา เพราะเหตุไรหรือทานผูเปนบัณฑิต ทําอะไรเปนอารมณ
จึงไดสละทรัพยและโภคสมบัติออกจากเรือนบวชเสีย. บทวา สปฺโ ไดแก
บุรุษผูเปนบัณฑิต.
ถัดจากนั้นไป ควรทราบความเกี่ยวโยงแหงคาถา ดวยสามารถแหง
คําโตตอบ ระหวางดาบส และพระราชาดังตอไปนี้
อาฬารดาบส ทูลวา
ดูกอนมหาบพิตรผูเปนจอมนรชน อาตมาภาพ
ไดเห็นวิมานของพญาสังขปาลนาคราช ผูมอี านุภาพ
มากดวยตนเอง ครั้นเห็นแลว จึงออกบวชโดยเชื่อ
มหาวิบากของบุญทั้งหลาย.
พระราชาตรัสวา
บรรพชิตทั้งหลายยอมไมกลาวคําเท็จ เพราะ
ความรัก เพราะความกลัว เพราะความชัง ขาพเจา
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ถามทานแลว ขอทานไดโปรดบอกเนื้อความนั้นแก
ขาพเจา เพราะขาพเจาไดฟงแลว จักเกิดความเลื่อมใส.
อาฬารดาบส ทูลวา
ดูกอนมหาบพิตร ผูเปนอธิบดีในรัฐมณฑล
อาตมาภาพเดินทางไปคาขาย ไดเห็นบุตรนายพราน
ชวยกันหามนาคผูมีรางกายใหญโต เดินราเริงไปใน
หนทาง.
ดูกอนพระจอมประชานิกร อาตมาภาพมาประจวบเขากับลูกนายพรานเหลานั้น ก็กลัวจนขนลุกขน
พอง ไดถามเขาวา ดูกอนพอบุตรนายพราน ทานทั้ง
หลายจะนํางูซึ่งมีรางกายนากลัวไปไหน ทานทั้งหลาย
จักทําอะไรกับงูนี้.
เขาพากันตอบวา
งูใหญมีกายอันเจริญ พวกเรานําไปเพื่อจะกิน
เนื้อของมันมีรสอรอยมัน และออนนุม ดูกอ นทานผู
เปนบุตรชาววิเทหรัฐ ทานยังมิไดเคยลิ้มรส.
เราทั้งหลายไปจากที่นี่ ถึงบานของตนแลว จะ
เอามีดสับกินเนื้อกันใหสําราญใจ เพราะวาเราทั้งหลาย
เปนศัตรูของพวกงู.
อาตมาภาพจึงพูดวา
ถาทานทั้งหลาย จะนํางูใหญมีกายอันเจริญนี้ไป
เพื่อกิน เราจะใหโค ๑๖ ตัว แกทานทั้งหลาย ขอให
ปลอยงูนี้เสียจากเครื่องผูกเถิด.
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พวกเขาตอบวา
ความจริง งูตวั นี้เปนอาหารที่ชอบใจของเรา
ทั้งหลายโดยแทและเราทั้งหลายเคยกินงูมามาก ดูกอน
นายอาฬาระผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ เราทั้งหลายจักทํา
ตามคําของทาน ดูกอนทานผูเปนบุตรของชาววิเทหะ
แตวาทานจงเปนมิตรของเราทั้งหลาย.
ชนเหลานั้นแกนาคราชออกจากเครื่องผูก นาคราชไดพนจากเครื่องผูกซึ่งเขารอยไวที่จมูกกับบวงนั้น
แลวบายหนาตรงไปทิศปราจีน หลีกไปไดครูหนึ่ง.
ครัน้ บายหนาตรงไปทิศปราจีน ไดสักครูหนึ่ง
มีดวงตาเต็มไปดวยน้ําตา เหลียวมาดูอาตมาภาพ
อาตมาภาพไดตามไปขางหลังของนาคราชในคราวนั้น
ประคองอัญชลีทั้ง ๑๐ นิ้ว เตือนวา
ทานจงรีบไปเสียโดยเร็ว ขอพวกศัตรูอยาจับได
อีกเลย เพราะวาการสมาคมกับพวกพรานบอย ๆ เปน
ทุกข ทานจงไปสถานที่ ๆ พวกบุตรนายพรานจะไม
เห็น.
นาคราชนั้นไดไปสูหวงน้ําใส มีสีเขียว นารื่นรมย มีทาราบเรียบปกคลุมไปดวยไมหวาและยางทราย
เปนผูปลอดภัย มีปติ เขาไปยังนาคพิภพ.
ดูกอนพระจอมประชานิกร นาคราชนัน้ ครั้น
เขาไปสูนาคพิภพแลว ไมชาก็มีบริวารทิพยมาปรากฏ
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แกอาตมาภาพ บํารุงอาตมาภาพเหมือนบุตรบํารุงบิดา
ฉะนั้น พูดจารื่นหู จับใจวา
ทานอาฬาระ ทานเปนเหมือนมารดาบิดาของ
ขาพเจา เปนดังดวงใจ เปนผูใหชีวิต เปนสหาย
ขาพเจาจึงกลับไดอิทธิฤทธิ์ของตน ขาแตทานอาฬาระ
ขอเชิญทานไปเยี่ยมนาคพิภพของขาพเจา ซึง่ มีภักษา
หารมาก มีขาวและน้ํามากมาย ดังเทพนครของทาววาสวะ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิมาน ความวา อาตมาภาพเห็นวิมาน
กาญจนมณี เพรียบพรอมดวยนาฏกิตถีสมบัติรอยเศษของพญาสังขปาลนาคราช.
บทวา ปุ
ฺ าน ความวา ครั้นเห็นมหาวิบากแหงบุญที่นาคราชนั้นมา
ขาพเจาจึงออกบวชดวยศรัทธาอันเปนไป เพราะเชื่อกรรม เชือ่ ผลแหงกรรม
และเชื่อปรโลก.
บทวา น กามกามา ความวา ราชาตรัสวา บรรพชิตทั้งหลาย
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 อวจสฺมิ แปลวา ไดกลาวแลว. บทวา ภีมกาโย แปลวา
ผูมีรางกายอันนากลัว. อาฬารกุฏมพี รองเรียกบุตรนายพราน ดวยถอยคําที่
นารักวา " พอบุตรพรานไพร ". พวกบุตรนายพราน พากันกลาวตอบอาฬารกุฏมพีวา " แนะเจาลูกชาววิเทหะ " ดังนี้ เพราะความที่อาฬารกุฎมพีอยูในวิเทหรัฐ.
บทวา วิโกฏยิตฺวา ไดแก สับ (หรือตัด). บทวา มยฺหิ โว
สตฺตโว ความวา ก็พวกเราเปนศัตรูของนาคทั้งหลาย. บทวา โภชนตฺถ
ความวา เพื่อจะบริโภค. บทวา มิตฺตฺจ โน โหหิ ความวา ขอทานจง
เปนมิตรของพวกเรา รูคุณที่พวกเรากระทําแลว. บทวา ตทสฺสุ เต ความวา
ดูกอนมหาราชเจา ครั้นบุตรนายพรานเหลานั้นกลาวอยางนี้แลว อาตมาภาพ
ไดใหโคมีกําลัง ๑๖ ตัว เครื่องนุงหม ทรัพยคนละรอย ๆ ทองคําหนึ่งมาสก
แกบุตรนายพรานเหลานั้น และผากับเครื่องประดับแกภรรยาทั้งหลาย ของ
บุตรนายพรานเหลานั้น.
ลําดับนั้น บุตรนายพรานเหลานั้นใหพญาสังขปาลนาคราชนอนลงบน
ภาคพื้น เพราะความกักขฬะของตน พากันเอาเถาหวายดําซึ่งพราวไปดวย
หนามเกี่ยว เริ่มฉุดลากปลายหางมา ที่นั้นอาตมาภาพเห็นนาคราชลําบาก เมื่อ
จะไมใหลําบาก จึงเอาดาบตัดเถาวัลยเหลานั้นคอย ๆ นําออกมิใหลําบาก โดย
ทํานองที่เด็ก ๆ คลายเกลียวจากผาโพกที่มุมในเวลานั้น บุตรนายพรานเหลานั้น
สอดเครื่องผูกผานชองจมูก แลวรอยเขาในบวง เพราะฉะนั้น จึงพากันแก
พญานาคจากเครื่องผูกนั้น. ดาบสหมายความวา นําเชือกนั้นออกจากจมูก
ของนาคราชนั้น พรอมกับบวง. บุตรนายพรานเหลานั้น ครั้นปลอยนาคราช
อยางนี้แลว เดินไปไดหนอยหนึ่ง ก็พากันแอบเสียดวยคิดวา นาคนี้ทุรพลภาพ
ในเวลามันตายแลว เราจักหามเอาไป.
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บทวา ปุณฺเณหิ ความวา ฝายนาคราชนั้น บายหนาสูทิศปราจีน
ไปไดหนอยหนึ่ง มีดวงตาเต็มไปดวยน้ําตา มองดูอาตมาภาพ. บทวา ตทสฺสาห ตัดบทออกเปน ตทา อสฺส อห ความวา ครั้งนั้นอาตมาภาพ
ตามหลังนาคราชไป.
บทวา คจฺเฉว ความวา อาฬารดาบสกลาววา อาตมาไดกลาวอยางนี้
กะพญานาคราชนั้น. บทวา รหท ความวา นาคราชนั้นไดไปสูหวงน้ํา
กัณณเวณณานที. บทวา สมฺโมนต ความวา อันโนมนอมไปดวยตนชมพู
และตนอโศก ที่ฝงทั้งสอง. บทวา นิตฺติณฺณภโย ปตีโต ความวา ไดยินวา
นาคราชนั้นกําลังดูหวงน้ําอยู ไดแสดงความเคารพแตอาฬารกุฏมพี โผขึ้นมา
จนกระทั่งถึงหาง. สถานที่ซึ่งพญานาคนั้นดําไปๆในน้ํานั่นเอง เปนที่ปลอดภัย
เพราะเหตุนั้น นาคราชนั้นจึงเปนผูปลอดภัย พนภัย ไดความราเริงยินดีเขาไป.
บทวา ปวิสฺส ความวา ครั้นเขาไปแลว. บทวา ทิพฺเพน เม
ความวา มิไดถึงความประมาทในนาคพิภพ เมื่ออาตมาภาพยังไมเลยฝง
กัณณเวณณานทีไป พญานาคราชไดมาปรากฏขางหนาอาตมาภาพ พรอมดวย
ทิพยบริวาร. บทวา อุปฏหิ แปลวา เขามาใกล.
บทวา อพฺภนฺตโร ความวา ทานเปนเชนกับเนื้อหัวใจ. ทานมี
อุปการคุณแกขาพเจาเปนอันมาก ขาพเจาจักทําสักการะแกทาน. บทวา ปสฺส
เม นิเวสนานิ ความวา เชิญทานไปชมนาคพิภพของขาพเจา. บทวา
มสกฺกสาร วิย ความวา ขุนเขาสิเนรุบรรพต ทานเรียกวา มสักกสาระ
เพราะมีแกนเปนแทงทึบ โดยหาความยุบถอน ยอหยอนมิได นาคราชหมาย
เอาดาวดึงสพิภพ อันตนสรางไวในนาคพิภพนั่นเอง จึงกลาวขอนี้.
ดูกอนมหาราช นาคราชนั้นครั้นกลาวอยางนี้แลว เมื่อจะพรรณนา
นาคพิภพของตนใหยิ่งขึ้นไป จึงกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
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นาคพิภพนั้น สมบูรณดวยภูมิภาค ภาคพื้นไมมี
กรวด ออนนุม งดงาม มีหญาเตี้ย ๆ ไมมลี ะอองธุลี
นํามาซึ่งความเลื่อมใส ระงับความโศกของผูที่เขาไป.
ในนาคพิภพนั้น
มีสระโบกขรณีอนั ไมอากูล
เขียวชอุมดังแกวไพฑูรย มีตนมะมวง นารื่นรมยทงั้
๔ ทิศ มีผลสุกกึ่งหนึ่ง ผลออนกึ่งหนึ่ง เผล็ดผล
เปนนิตย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสกฺขรา ความวา ภูมิภาคในนาคพิภพ
นั้น ปราศจากหินและกรวด ภูมิภาคนั้นออนนุม งดงาม ลวนแลวไปดวย
ทองเงินและแกวมณี เกลือ่ นกลนไปดวยทรายคือรัตนะเจ็ด. บทวา นีจติณา
ความวา ประกอบไปดวยหญาอันต่ํา มีสีเชนกับหลังแมลงคอมทอง. บทวา
อปฺปรชา ความวา ปราศจากฝุนละออง. บทวา ยตฺถ ชหนฺติ โสก
ความวา เปนภูมิภาคที่เขาไปแลวหายเศราโศก.
บทวา อนาวกุลา ความวา ไมอากูล คือไมมีตอ. อีกนัยหนึ่ง
หมายความวา ขางบนตั้งเรียบเสมอ ปราศจากความขรุขระ. บทวา เวฬุริยูปนีลา ความวา เขียวขจีดวยแกวไพฑูรย. อธิบายวา ในนาคพิภพนั้นมี
สระโบกขรณี ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย สมบูรณดวยน้ํา มีสีเขียว ดาดาษ
ไปดวยดอกบัว และอุบลหลากสี. บทวา จตุทฺทิส ไดแก ในทิศทั้งสี่แหง
สระโบกขรณี. บทวา ปกฺกา จ ความวา ในสวนอัมพวันนั้น มีตนมะมวง
ที่มีผลสุกแลวบาง สุกครึ่งผลบาง มีผลออนบาง บานสะพรั่งอยูทีเดียว. บทวา
นิจฺโจตุกา ความวา ประกอบไปดวยดอกและผล อันเหมาะสมแกฤดูแมทงั้ ๖.
อาฬารดาบส ทูลพระเจาพาราณสีตอไปวา
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ดูกอนมหาบพิตรผูประเสริฐกวานรชน ใน
ทามกลางสวนเหลานั้น มีนิเวศนเลื่อมประภัสสร
ลวนแลวไปดวยทองคํา มีบานประตูแลวไปดวยเงิน
งามรุงเรืองยิ่ง ประหนึ่งสายฟารุงเรืองอยูในกลางหาว
ฉะนั้น.
ขอถวายพระพร ในทามกลางสวนเหลานั้น
เรือนยอดและหอง แลวไปดวยแกวมณี แลวไปดวย
ทองคําโอฬารวิจิตร เปนอเนกประการ เนรมิตดวยดี
ติดตอกันเต็มไปดวยนางนาคกัญญาทั้งหลาย ผูประดับ
แลว ลวนทรงสายสรอยทองคํา.
สังขปาลนาคราชนั้น มีผิวพรรณไมทราม
วองไว ขึ้นสูปราสาท มีเสาประมาณพันตน มีอานุภาพ
ชั่งไมไดเปนที่อยูของมเหสีแหงสังขปาลนาคราชนั้น.
นารีนางหนึ่งวองไว ไมตองเตือน ยกอาสนะ
ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย มีคามาก งดงาม สมบูรณ
ดวยแกว มีชาติดังแกวมณีมาปูลาด.
ลําดับนั้น นาคราชจูงมืออาตมาภาพใหนั่งบน
อาสนะอันเปนประธาน กลาววา นี่อาสนะ เชิญทาน
นั่งบนอาสนะนี้ เพราะวาทานเปนที่เคารพคนหนึ่ง
ของขาพเจา ในจํานวนทานที่เคารพทั้งหลาย.
ดูกอนพระจอมประชานิกร นารีอกี นางหนึ่งก็
วองไว ตักเอาน้ํามาลางเทาของอาตมาภาพ ดุจภรรยา
ลางเทาสามีที่รัก ฉะนั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 681

มีนารีอีกนางหนึ่งวองไว ประคองภาชนะทองคํา
เต็มไปดวยภัตตาหารนาบริโภค มีสูปะหลายอยาง มี
พยัญชนะตาง ๆ นํามาใหอาตมาภาพ.
ขอถวายพระพร นารีเหลานั้นรูจักใจสามี พากัน
บํารุงอาตมาภาพผูบริโภคแลว ดวยดนตรีทั้งหลาย
นาคราชนั้นก็เขามาหาอาตมาภาพ พรอมดวยกามคุณ
อันเปนทิพยมิใชนอย ใหญยิ่งกวาการฟอนรํานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิเวสน ไดแก ปราสาท. บทวา
ภสฺสรสนฺนิกาส แปลวา ดูเลื่อมประภัสสร. บทวา รชตคฺคฬ ความวา
มีบานประตูหนาตางเปนเงิน.
บทวา มณิยา ความวา เรือนยอด และหองในสงบนั้นเห็นปานนี้.
บทวา ปริปูรา แปลวา สมบูรณ.
บทวา โส สงฺขปาโล ความวา ดูกอนมหาราช เมื่อนาคราชนั้น
สรรเสริญนาคพิภพนั้นอยูอยางนี้ อาตมาภาพใครจะดูนาคพิภพนั้น ลําดับนั้น
สังขปาลนาคราชจึงนําอาตมาภาพไปในที่นั้น จับมือรีบดวนขึ้นสูปราสาท มี
เสาพันหนึ่ง ลวนดวยเสาแกวไพฑูรย นําไปยังสถานที่ซึ่งมเหสีของเธออยู.
บทวา เอกา จ ความวา เมื่ออาตมาขึ้นสูปราสาทแลว สตรีนางหนึ่ง
นําอาสนะแกวไพฑูรยอันงามเขาถึงชาติแกวมณีแมอื่นๆ มาปูลาด โดยนาคราช
นั้น ไมไดสั่งเลย. บทวา อพฺภิหาสิ ความวา แปลวา นํามา อธิบายวา
ปูลาดแลว.
บทวา ปมุขอาสนสฺมึ แปลวา บนอาสนะอันเปนประมุข. อธิบายวา
เชื้อเชิญใหนงั่ บนอาสนะอันสูงสุด. บทวา ครูน ความวา นาคราชนั้นกลาว
เชิญใหนั่งอยางนี้วา ทานเปนเหมือนมารดาบิดาของเราคนใดคนหนึ่ง.
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บทวา วิวิธ วิยฺชน ไดแก กับขาวมีอยางตาง 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 ยิ่งกวาการฟอนรํานั้น.
บทวา ม นิปติ ความวา นาคราชนั้น เขามาหาอาตมาภาพ. บทวา มหนฺต
ทิพฺเพหิ ความวา ดวยกามอันเปนทิพย มโหฬาร. บทวา กาเมหิ ความวา
ดวยกามอันเปนทิพยเหลานั้น มิใชนอ ย คือมิใชนิดหนอย.
ก็แลครัน้ นาคราชนั้น เขามาหาอยางนี้แลวกลาวคาถา ความวา
ขาแตทานอาฬาระ ภรรยาของขาพเจาทั้ง ๓๐๐
นี้ ลวนมีเอวออนแอน มีรัศมีรุงเรือง ดังกลีบปทุม
นางเหลานี้ จักเปนผูบํารุงบําเรอทาน ขาพเจาขอยก
นางเหลานี้ใหทาน ทานจงใหนางเหลานี้บําเรอทาน
เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพตฺตมชฺฌา ความวา ภรรยาของ
ขาพเจาทั้งหมด มีรูปรางออนแอน อธิบายวา เอวกลม ขนาดวัดไดดวยฝา
มือ แตบาลีในอรรถกถาวา " สุมชฺณา ". บทวา ปทุมุตฺราภา ไดแก
มีผิวผุดผาดดังสีแหงดอกปทุม. อธิบายวา มีฉวีวรรณดั่งกลีบปทุม. บทวา
ปริจารยสฺสุ ความวา นาคราชนั้นกลาววา ทานจงทํานางเหลานั้น ให
เปนบาทบริจาริกาของตน แลวมอบมหาสมบัติ พรอมดวยสตรี ๓๐๐ นาง
แกอาตมาภาพ.
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อาฬารดาบสนั้น ทูลตอไปวา
อาตมาภาพ ไดเสวยรสอันเปนทิพยอยูปหนึ่ง
คราวนั้นอาตมาภาพ ไดไตถามถึงสมบัติอันยิ่งวา ทาน
พญานาคไดสมบัตินี้ ดวยอุบายอยางไร ไดวิมานอัน
ประเสริฐอยางไร ไดโดยไมมีเหตุ หรือเกิดเพราะใคร
นอมมาใหแกทาน ทานกระทําเอง หรือวาเทวดาให
ดูกอนพญานาคราช ขาพเจาขอถามเนื้อความนั้นกะ
ทาน ทานไดวิมานอันประเสริฐอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิพฺพรสานุภุตฺวา ความวา อาตมาภาพ
เสวยรสแหงกามคุณอันเปนทิพยแลว. บทวา ตทาสฺสุห ตัดบทเปน ตทา
อสฺสุ อห. บทวา นาคสฺสิท ความวา ขาพเจาไดถามนาคราชนั้น ดังนี้
วา สมบัติอันเกิดแลวนี้ ของทานสังขปาลนาคราช ผูมีพักตรอันเจริญ ทาน
ทํากรรมชื่ออะไรจึงได ทานไดครอบครองวิมานอันประเสริฐนี้อยางไรกัน ?
บทวา อธิจฺจ ลทฺธ ความวา ทานไดโดยหาเหตุมิได. บทวา
ปริณามชนฺเต ความวา หรือชื่อวาเกิดแลว โดยการนอมมา เพราะเปน
ของที่ใคร ๆ นอมมาเพื่อประโยชนแกทาน. บทวา สย กต ความวา สั่ง
ใหเรียกชางมา แลวมอบรัตนะใหกระทํา.
ลําดับตอไป เปนคาถากลาวโตตอบระหวางชนทั้งสอง พึงทราบดัง
ตอไปนี้.
สังขปาลนาคราช ตอบวา
ขาพเจาไดวิมานนี้ มิใชโดยไมมีเหตุ และมิใช
เกิดเพราะใคร นอมมาใหขาพเจา ขาพเจามิไดทําเอง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 684

แมเทวดาก็มิไดให ขาพเจาไดวิมานนี้ ดวยบุญกรรม
อันไมเปนบาปของตน.
อาตมาภาพ ถามวา
พรตของทานเปนอยางไร และพรหมจรรยของ
ทานเปนไฉน นี้เปนวิบากแหงกรรมอะไร ที่ทาน
ประพฤติดีแลว ดูกอนพญานาคราช ขอทานจงบอก
เนื้อความนี้ แกขาพเจา ทานไดวิมานนี้มาอยางไร
หนอ ?
พญานาคราช ตอบวา
ขาพเจาไดเปนพระราชาผูยิ่งใหญ กวาชนชาว
มคธ มีนามวา ทุยโยธนะ มีอานุภาพมาก ไดเห็น
ชัดวา ชีวิตเปนของนิดหนอยไมเที่ยง มีความแปร
ปรวนไปเปนธรรมดา.
จึงเปนผูมีจิตเลื่อมใส ไดใหขาวและน้ําเปนทาน
อันไพบูลยโดยเคารพ วังของขาพเจาในครั้งนั้น เปน
ดุจบอน้ํา สมณพราหมณทั้งหลาย ก็อิ่มหนําสําราญ
ในที่นนั้ .
ขาพเจาไดใหดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
ประทีป ยวดยาน ที่พัก ผานุงหม ที่นอน และขาว
น้ํา เปนทานโดยเคารพ ในที่นนั้ .
นัน่ เปนพรต และเปนพรหมจรรยของขาพเจา
นี้เปนวิบากแหงกรรมนั้น ที่ขาพเจาประพฤติดีแลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 685

ขาพเจาไดวิมานอันมีภักษาหารเพียงพอ มีขา วน้ํามาก
มาย เพราะวัตร และพรหมจรรยนั้นแล.
วิมานนี้บริบรู ณ ดวยการฟอนรําขับรอง ตั้งอยู
ชานาน แตเปนของไมเที่ยง อาตมาภาพจึงถามวา
บุตรนายพรานทั้งหลาย ผูม ีอานุภาพนอย ไมมีเดช
ไยจึงเบียดเบียนทานผูมีอานุภาพมาก มีเดชได ดู
กอนทานผูมเี ขี้ยวเปนอาวุธ เพราะอาศัยอะไรหรือ
ทานจึงถึงความเศราหมอง ในสํานักของบุตรนาย
พรานทั้งหลาย.
ความกลัวใหญ ตามถึงทาน หรือวาพิษของทาน
ไมแลนไปยังรากเขี้ยว ดูกอนทานผูมีเขี้ยวเปนอาวุธ
เพราะอาศัยอะไรหรือ ทานจึงถึงความเศรา ในสํานัก
ของบุตรนายพรานทั้งหลาย.
สังขปาลนาคราช ตอบวา
มหันตภัย มิไดตามถึงขาพเจาเลย ชนพวกนั้น
ไมอาจทําลายเดชของขาพเจาได แตวาธรรมของสัตบุรษุ ทัง้ หลาย ทานประกาศไวดีแลว ยากที่จะลวงได
เหมือนเขตแดนแหงสมุทร ฉะนัน้ .
ขาแตทานอาฬาระ ขาพเจาเขาจําอุโบสถ ในวัน
จาตุททสี ปณณรสีเปนนิตย ตอมาพวกบุตรนายพราน
๑๖ คน เปนคนหยาบชา ถือเอาเชือกและบวงอันมั่น
คงมา.
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พรานทั้งหลาย ชวยกันแทงจมูก เอาเชือกรอย
แลวหามขาพเจาไป ขาพเจาอดทนตอทุกขเชนนั้น ไม
ทําอุโบสถใหกําเริบ.
อาตมาภาพ ถามวา
บุตรนายพรานเหลานั้น ไดพบทานผูสมบูรณ
ดวยกําลัง และผิวพรรณ ที่ทางเดินคนเดียว ดูกอน
ทานนาคราช ทานเปนผูเจริญดวยสิริและปญญา จะ
บําเพ็ญตบะเพื่อประโยชนอะไรอีกเลา ?
สังขปาลนาคราช ตอบวา
ขาแตทานอาฬาระ ขาพเจาบําเพ็ญตบะ มิใช
เพราะเหตุแหงทรัพย และมิใชเพราะเหตุแหงอายุ
เพราะขาพเจา ปรารถนากําเนิดมนุษย จึงบากบั่น
บําเพ็ญตบะ.
อาตมาภาพ ถามวา
ทานเปนผูมีนัยนตาแดง มีรศั มีรุงเรือง ประดับ
ตกแตงแลว ปลงผมและหนวด ชโลมทาดวยจุรณจันทนแดง สองสวางไปทั่วทิศ ดุจคนธรรพราชา
ฉะนั้น.
ทานเปนผูถึงแลว ซึ่งเทวฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
พรอมพรั่งไปดวยกามารมยทั้งปวง ดูกอนพญานาคราช ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้กะทาน เหตุไรมนุษยโลก จึงประเสริฐกวานาคพิภพนี้.
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สังขปาลนาคราช ตอบวา
ขาแตทานอาฬาระ นอกจากมนุษยโลก ความ
บริสุทธิ์ หรือความสํารวมยอมไมมี ถาขาพเจาไดกําเนิดมนุษยแลว จักกระทําที่สุดแหงชาติและมรณะ.
อาตมาภาพ กลาววา
ขาพเจาอยูในสํานักของทานปหนึ่งแลว เปนผูที่
ทานบารุงดวยขาวดวยน้ํา ขาพเจาขอลาทาน ดูกอน
ทานผูเปนจอมนาถะ ขาพเจาจากมนุษยโลกมาเสียนาน.
สังขปาลนาคราช ตอบวา
ขาแตทานอาฬาระ บุตร ภรรยาและชนบริวาร
ขาพเจาพร่ําสอนเปนนิตยใหบํารุงทาน ใครมิไดแชง
ดาทานแลหรือ เพราะวาการที่ไดพบทาน นับวาเปน
ที่พอใจของขาพเจา.
อาตมาภาพ ตอบวา
ดูกอนพญานาคราช บุตรที่รักปฏิบัติบาํ รุงมารดา
บิดาในเรือน เปนผูประเสริฐแมดวยประการใด ทาน
บํารุงขาพเจาอยูในที่นี้ เปนผูประเสริฐ แมกวาประการ
นั้น เพราะวาจิตของทานเลื่อมใสขาพเจา.
สังขปาลนาคราช กลาววา
แกวมณี อันจะนําทรัพยมาไดตามประสงคของ
ขาพเจามีอยู ทานจงถือเอามณีรัตนอันโอฬารนั้นไป
ยังที่อยูของตน ไดทรัพยแลวจงเก็บแกวมณีนั้นไว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กินฺเต วต ความวา อาตมาภาพถามวา
อะไรเปนวัตรสมาทานของทาน. บทวา พฺรหฺมจริย ความวา อะไรเปน
จรรยาอันประเสริฐของทาน ?
บทวา โอปานภูต ความวา (นาคราชตอบวา) คราวนั้นเรือนของ
ขาพเจา เปนเหมือนสระโบกขรณี ที่ขดุ ไวในหนทางใหญ ๔ แพรง มีสมบัติ
อันสมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรม พึงบริโภคได ตามสบาย.
บทวา น จ สสฺสตาย ความวา นาคราชนั้นกลาวแกอาตมาภาพวา
ความจริง วิมานนี้ แมจะเปนของตั้งอยูไดนาน ก็มิใชเปนของเที่ยง. อาฬารดาบส กลาวหมายถึงบุตรพรานไพรวา ผูมีอานุภาพนอย. บทวา หนฺติ
ความวา (อาฬาร กุฎมพี ถามวา) เพราะเหตุไร บุตรพรานไพรจึงเอาหลาว
แทง เบียดเบียนไดในที่ทั้งแปดแหง. บทวา กึ ปฏิจฺจ ความวา ทาน
ยอมมาสูเงื้อมมือ คือเขาถึงอํานาจของเหลาวณิพกในครั้งนั้น เพราะมุงหมาย
อะไร ? บทวา วนิพฺพกาน ความวา บุตรพรานไพรทั้งหลาย ทานเรียกวา
วณิพกในที่นี้.
บทวา เตโช นุ เต อนฺวคต ทนฺตมูล ความวา เดชของทาน
เปนอยางไรหรือ เพราะเห็นพวกบุตรพรานในคราวนั้น ภัยใหญไปตามทานหรือ
วาพิษอันมีเขี้ยวเปนมูลไมไปตามทาน. บทวา กิเลส ไดแก ทุกข. บทวา
วณิพฺพกาน ความวา เพราะอาศัยอะไร ทานจึงถึงทุกขในสํานักของบุตรพราน
ทั้งหลาย คือ เพราะอาศัยพวกบุตรนายพราน.
บทวา เตโช น สกฺกา มม เตภิ หนฺตุ ความวา นาคราช
ตอบวา เดชคือพิษของเราไมสามารถที่เบียดเบียนโดยเดชของผูอื่น คือชน
เหลานั้นได. บทวา สต ไดแก สัตบุรุษทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน.
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บทวา ธมฺมานิ 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 บุคคลลวงไดยากแมเพื่อชีวิต ดุจฝงมหาสมุทร
อันลวงไดยากฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงเปนผูประกอบดวยขันติ และ
เมตตา เพราะกลัวศีลจะขาด เมื่อขาพเจาขุนเคือง ก็มิไดใหเพื่อจะลวงละเมิด
ที่สุดขอบเขตของศีล. ก็ดวยธรรมเทศนาของสังขปาลนาคราชนี้ ยอมไดบารมี
ครบ ๑๐ ทัศ คือ
๑. ความที่มหาสัตวสละสรีระในคราวนั้นจัดเปนทานบารมี.
๒. ความที่ศีลมิไดทําลาย ดวยเดชคือพิษเห็นปานนั้น จัดเปน
สีลบารมี.
๓. การออกจากนาคพิภพ บําเพ็ญสมณธรรม จัดเปนเนกขัมมบารมี.
๔. การจัดแจงวา ควรทําสิ่งนี้ ๆ จัดเปนปญญาบารมี.
๕. ความเพียรดวยสามารถแหงความอดกลั้น จัดเปนวิริยบารมี.
๖. ความอดทน ดวยสามารถแหงความอดกลั้น จัดเปนขันติบารมี.
๗. การสมาทานความสัตย จัดเปนสัจจบารมี.
๘. การอธิษฐานในใจวา เราจักไมทําลายศีลของเรา จัดเปนอธิฏฐานบารมี.
๙. ความเปนผูมีความเอ็นดู จัดเปนเมตตาบารมี.
๑๐. ความเปนผูวางตนเปนกลางในเวทนา จัดเปนอุเบกขาบารมี.
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บทวา อลาคมุ ความวา ดูกอนทานอาฬาระ วันหนึ่ง บุตรพรานไพร
๑๖ คน เห็นขาพเจานอนอยูบนยอดจอมปลวก พากันถือเชือกแข็ง บวงอัน
เหนียว และหลาว มายังสํานักของขาพเจา.
บทวา เภตฺวาน ความวา เขาเหลานั้นแทงสรีระของขาพเจา ในที่
ทั้งแปด แลวสอดหวายหนามเขาไป. บทวา นาส อติกสฺส รชฺชุ ความวา
เดินไปไดหนอยหนึ่ง เห็นศีรษะของขาพเจาหอยลง จึงไดใหนอน ณ หนทาง
ใหญ แลวแทงจมูกของขาพเจาอีก รอยเชือกเกลียวคลองที่ปลายคาง ควบคุม
รอบขาง นําขาพเจาไป.
บทวา อทฺทสสุ ความวา อาตมาภาพพูดวา ดูกอนสหายสังขปาละ
บุตรนายพรานเหลานั้น เห็นทานสมบูรณดวยกําลังและผิวพรรณ ในทางเทา
ที่ไปมาไดคนเดียว แตทานเจริญงอกงามดวยสิริคืออิสริยยศและความงามเลิศ
และเจริญดวยปญญา ทานเปนผู (รุงโรจน) เห็นปานนี้ บําเพ็ญตบะเพื่ออะไร
ทานปรารถนาอะไร จึงเขาจําอุโบสถ คือรักษาศีล. ปาฐะวา อทฺทสาสึ
แปลวา ขาพเจาไดเห็นแลว ดังนี้ก็มี. อธิบายวา ขาพเจาไดเห็นทานในหนทาง
ใหญ ที่ไปมาไดคนเดียว.
บทวา อภิปตฺถยมาโน แปลวา ปรารถนาอยู. บทวา ตสฺมา
ความวา นาคราชตอบวาขาพเจาปรารถนากําเนิดมนุษย เพราะฉะนั้นจึงบากบั่น
กระทําตบกรรมดวยความเพียร.
บทวา สุโรสิโต ความวา ทานเปนผูไลทาแลวดวยดี. บทวา อิโต
ความวา มนุษยโลกจะมีอะไรยิ่งไปกวานาคพิภพนี้.
บทวา สุทฺธิ ไดแก วิสุทธิ กลาวคือ มรรคผล และพระนิพพาน.
บทวา สยโม ไดแก ศีล. พญานาคราชนั้น หมายเอาความบังเกิดขึ้นแหง
พระพุทธเจา และปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย จึงกลาวคํานี้.
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บทวา กาหามิ ความวา พญานาคราชกลาวตอไปวา เมื่อขาพเจา
กระทําความไมมีแหงปฏิสนธิของตน จักกระทําที่สุด แหงชาติ ชรา และ
มรณะได. ดูกอนมหาราชเจา สังขปาลนาคราชนั้น ชมเชยมนุษยโลกอยางนี้.
บทวา สวจฺฉโร เม ความวา ขอถวายพระพร เมื่อนาคราชนั้น
สรรเสริญมนุษยโลกอยูอ ยางนี้ อาตมาภาพทําความเยื่อใยในบรรพชา จึงกลาว
คํานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปฏิโตสฺมิ ความวา ขาพเจาเปนผู
อันทานปรนปรือตอนรับแลวดวยขาวน้ําและกามคุณอันเปนทิพย. บทวา ปเลมิ
ความวา ยังระลึกถึงอยู. (แต) จะตองจากไป. บทวา จิรปฺปวุฏโสฺมิ
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 จงเก็บมณีรัตนะนี้เสียในเรือนนั้น และเมื่อจะเก็บ อยาเก็บไวในที่อื่น
ควรเก็บไวในตุมน้ําของตน ครั้นนาคราชกลาวดังนี้แลว ก็นอมมณีรัตนะมาให
อาตมาภาพ.
ครั้นอาฬารดาบสกลาวอยางนี้แลว จึงกลาวตอไปวา ขอถวายพระพร
มหาบพิตร ครั้งนั้นอาตมาภาพไดกลาวคํานี้ กะพญานาคราชวา แนะสหาย
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เรามิไดมีความตองการดวยทรัพย แตเราปรารถนาจะบวชดังนี้แลว รองขอ
บริขารแหงบรรพชิต ออกจากนาคพิภพพรอมดวยนาคราชนั้น เชิญใหพญานาคราชกลับแลว จึงเขาสูหิมวันตประเทศบรรพชา ดังนี้แลว เมื่อจะกลาว
ธรรมกถาถวายพระราชา จึงกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ขอถวายพระพร แมกามคุณเปนของมนุษย
อาตมาภาพไดเห็นแลว เปนของไมเที่ยง มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา อาตมาภาพเห็นโทษในกามคุณ
ทั้งหลาย จึงออกบวชดวยศรัทธา.
ขอถวายพระพร ทั้งคนหนุมคนแก ยอมมีสรีระ
ทําลายรวงหลนไป เปรียบเหมือนผลไมฉะนั้น อาตมาภาพเห็นคุณขอนี้วา สามัญผลเปนขอปฏิบตั ิอันไมผิด
ประเสริฐ จึงออกบวช.
บรรดาบทเหลานั้น 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
พระราชาทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาเปนอันดับตอไป ความวา
ชนเหลาใดเปนพหูสูต คนคิดเหตุผลไดมาก
ชนเหลานั้นเปนคนมีปญญา บุคคลควรคบหาโดยแท
ทีเดียว ขาแตทานอาฬาระ ขาพเจาไดฟงคําของนาคราชและของทานแลว จักทําบุญมิใชนอย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 693

บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย พหุานจินฺติโน ความวา ชน
เหลาใด รูเหตุการณไดยาก. บทวา นาคฺจ ความวา เพราะไดฟงถอยคํา
พญานาคราช และของทานผูมีปกติอยูดวยความไมประมาทอยางนั้น (ขาพเจา
จักสรางบุญกุศลนานัปการ).
ลําดับนั้น เมื่อดาบสจะยังพระอุตสาหะใหเกิดแกพระราชา จึง
กลาวคาถาสุดทาย ความวา
ขอถวายพระพร ชนทั้งหลายเปนพหูสูต คนคิด
เหตุผลไดมาก ชนเหลานั้น เปนคนมีปญญา บุคคล
ควรคบหาโดยแททีเดียว ดูกอนราชันย เพราะทรงสดับ
เรื่องราวของนาคราช และของอาตมาภาพแลว ขอ
พระองคโปรดทรงบําเพ็ญกุศลใหมาก.
ดาบสนั้น แสดงธรรมถวายพระราชาอยางนี้แลว อยูในพระราช
อุทยานนั้นแล ตลอด ๔ เดือนฤดูฝน แลวกลับไปยังหิมวันตประเทศอีก
เจริญพรหมวิหาร ๔ ตราบเทาชีวิต ไดเปนผูเขาถึงพรหมโลกแลว. ฝายสังขปาลนาคราชอยูรักษาอุโบสถตลอดชีวติ สวนพระเจาพาราณสี ก็ทรงบําเพ็ญ
บุญมีทานเปนตน แลวตางไปตามยถากรรมของตน ๆ.
พระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแลว ตรัสวา
โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ละนาคสมบัติอยูรักษาอุโบสถกรรมอยางนี้ แลวทรง
ประชุมชาดกวาพระดาบสผูพระราชบิดาในครั้งนั้น ไดมาเปนพระกัสสปะ
พระเจาพาราณสีไดมาเปน พระอานนท อาฬารดาบส ไดมาเปนพระสารีบุตร สวนสังขปาลนาคราช ไดมาเปนเราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสังขปาลชาดก
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๕. จุลลสุตโสมชาดก
วาดวยพระเจาจุลลสุตโสมออกผนวช
[๒๕๑๙] (พระมหาสัตวตรัสวา) เราขอบอกชาว
เมือง มิตร อํามาตย และขาราชบริพาร ผมที่เศียร
ของเราเกิดหงอกแลว บัดนี้ เราพอใจในบรรพชาเพศ.
[๒๕๑๒] (อํามาตยกราบทูลวา) อยางไรหนอ
พระองคจึงรับสั่ง ความไมเจริญ แกขาพระพุทธเจา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองคทรงปกพระแสงศรที่อกของขาพระพุทธเจา พระชายาของพระองคมี
ถึง ๗๐๐ นาง พระนางเหลานั้นของพระองค จักเปน
อยูอยางไรหนอ ?
[๒๕๒๑] (พระมหาสัตวตรัสวา) นางเหลานั้นยัง
สาว จักปรากฏเอง นางเหลานั้นจักไปพึ่งพิงพระราชา
องคอื่นก็ได สวนเราปรารถนาสวรรค ดวยเหตุดังนั้น
เราจึงจักบรรพชา.
[๒๕๒๒] (พระราชชนนีตรัสวา) ดูกอนพอสุตโสม
แมผูเปนมารดาของเจา ชื่อวาไดรับความยาก เพราะ
เมื่อแมพร่ําเพออยูเจาก็ไมหวงใย จักบวชใหได.
ดูกอนพอสุตโสม แมคลอดเจาซึ่งเปนผูที่แมได
ดวยความยากลําบาก เหตุไร เมื่อแมพร่ําเพออยู เจา
ไมหวงใย จักบวชใหจงได ?
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[๒๕๒๓] (พระราชบิดาตรัสวา) ดูกอนพอสุตโสม
ธรรมนั้นชื่ออะไร และการบวชชื่ออะไร เพราะวา
เจาจะละทิ้งเราสองคนผูแกเฒาแลว ไมหวงใย จะบวช
อยางเดียว ?
[๒๕๒๔] แมบตุ รธิดาทั้งหลายของเจา ก็มีมาก
ยังเล็กนัก ยังไมเปนหนุมสาว กําลังฉอเลาะนารักใคร
เมื่อไมเห็นเจา นาจะลําบากไปตาม ๆ กัน.
[๒๕๒๕] (พระมหาสัตวตรัสวา) ความตั้งอยูนาน
แลวพลัดพรากจากกัน จากโอรสธิดาเหลานี้ ของ
หมอมฉัน ซึ่งกําลังเปนเด็ก ยังไมเจริญวัย ชางฉอเลาะ
ก็ดี จากทูลกระหมอมทั้งสองพระองค และสิ่งทั้งปวง
ไปก็ดี เปนของเที่ยงแท.
[๒๕๒๖] (พระชายาทั้งหลายทูลวา) พระทัยของ
ทูลกระหมอม จะตัดขาดเชียวหรือ หรือจะไมทรง
พระกรุณาหมอมฉันทั้งหลาย ไยเลาพระองคจึงไม
ทรงหวงใย กระหมอมฉันทั้งหลายผูคร่ําครวญอยู จะ
เสด็จออกผนวชเสียใหไดทีเดียวหรือ เพคะ.
[๒๕๒๗] (พระมหาสัตวตรัสวา) ใจของเรามิได
ตัดขาด และเราก็มีความกรุณาในเธอทั้งหลาย แตเรา
ปรารถนาสวรรค เพราะฉะนั้น จงจักออกบวช.
[๒๕๒๘] (พระอัครมเหสีตรัสวา) ขาแตพระสุตโสม
ผูประเสริฐ หมอมฉันผูเปนอัครมเหสีของพระองค
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ไดพระองคมาดวยความลําบาก เหตุไร เมื่อหมอมฉัน
พร่ําเพออยู พระองคจึงมิไดทรงเยื่อใย จะทรงผนวช
เสีย.
ขาแตพระสุตโสมผูประเสริฐ หมอมฉันผูเปน
อัครมเหสีของพระองค ไดพระองคมาดวยความลําบาก
เหตุไร พระองคจงึ มิไดทรงเยื่อใยสัตวผูถือปฏิสนธิ
ในครรภของหมอมฉัน จะทรงผนวชเสีย.
ครรภของหมอมฉันแกแลว ขอพระองคทรง
รออยู จนกระทั่งหมอมฉันประสูติ อยาใหหมอมฉัน
เปนหมายอยูแตผูเดียว ตองไดรับทุกขในภายหลังเลย.
[๒๕๒๙] (พระมหาสัตวตรัสวา) ครรภของเธอแก
แลว ขอเชิญประสูติพระโอรส ซึ่งมีผิวพรรณไมทราม
เถิด ฉันจักละโอรส พรอมทั้งเธอบวชใหจงได.
[๒๕๓๐] ดูกอนพระนองนางจันทา เธออยารอง
ไหไปเลย ดูกอนนางผูมีดวงตาเสมอดวยดอกอัญชัน
เธออยาเศราโศกไปเลย จงขึ้นสูปราสาทอันประเสริฐ
เสียเถิด เราไมเยื่อใยจักไปบวช.
[๒๕๓๑] (พระโอรสองคใหญทูลวา) ขาแตเสด็จแม
ใครทําใหเสด็จแมทรงพิโรธ เหตุไฉนเสด็จแมจึงทรง
กันแสง และจองมองดูหมอมฉันยิ่งนัก บรรดาพระประยูรญาติที่เห็นอยู หมอมฉันจะฆาใคร ที่ควรรับสั่ง
ใหฆา ?
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[๒๕๓๒] (พระนางเทวีตรัสวา) ลูกรัก ทานผูใด
ทรงชนะในแผนดิน ทานผูนั้นเจาไมอาจจะฆาไดเลย
พระบิดาของเจาไดตรัสกะแมวา ฉันไมมีความหวงใย
จักไปบวช.
[๒๕๓๓] (พระโอรสองคใหญทูลวา) เมื่อกอนเรา
เคยไปเที่ยวสวนดวยรถ และรบกันดวยชางตกมัน เมื่อ
พระราชบิดาสุตโสมทรงผนวชแลว คราวนี้เราจักทํา
อยางไร ?
[๒๕๓๔] (พระโอรสองคนอยทูลวา) เมื่อพระมารดา
ของหมอมฉันทรงกันแสงอยู และเมื่อพระเชษฐภาดา
ไมทรงยินยอม หมอมฉันก็จักยึดพระหัตถทั้งสองของ
พระบิดาไว เมื่อหมอมฉันทั้งหลายไมยินยอม พระบิดา
จะยังเสด็จไปไมได.
[๒๕๓๕] (พระมหาสัตวตรัสวา) แมนมเอย เชิญ
แมลุกขึ้นเถิด แมจงพาพระกุมารนี้ ไปเลนใหรื่นรมย
เสียในที่อื่น เมื่อเรากําลังปรารถนาสวรรค กุมารนี้
อยาทําอันตรายแกเราเลย.
[๒๕๓๖] (พระพี่เลี้ยงกลาววา) ไฉนหนอพระราชา
จึงทรงประทานแกวมณี อันมีแสงสวางนี้ เราจะ
ประโยชนอะไรดวยแกวมณีนี้ เมื่อพระเจาสุตโสม
ทรงผนวชแลว เราจักทําอะไรได กับแกวมณีนี้.
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[๒๕๓๗] (เสนาคุตตอํามาตยทูลวา) พระคลังนอย
ของพระองคยังไพบูลย และพระคลังใหญของพระองค
ก็บริบรู ณ ปฐพีมณฑลพระองคก็ทรงชนะแลว ขอ
พระองคจงทรงยินดีเถิด อยาทรงผนวชเลยพระเจาขา.
[๒๕๓๘] (พระมหาสัตวตรัสวา) คลังนอยของเรา
ก็ไพบูลย คลังใหญของเราก็บริบูรณ และปฐพีมณฑล
เราก็ชนะแลว แตเราจักละสิ่งนั้น ๆ ออกบวช.
[๒๕๓๙] (กุลพันธเศรษฐีทูลวา) ขอเดชะ ทรัพย
ของขาพระพุทธเจามีมากมาย ขาพระพุทธเจาไม
สามารถจะนับได ขาพระพุทธเจาขอถวายทรัพย
ทั้งหมดนั้น 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
พี่สุตโสม แมกิจนีพ้ ระองคทรงพอพระทัย ขอพระองค
ทรงผนวช ณ บัดนี้ แมหมอมฉันก็จักบวชในวันนี้
ทีเดียว หมอมฉันไมอาจอยูหางพระองคได.
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[๒๕๔๓] (พระมหาสัตวตรัสวา) เธอจักบวชยัง
ไมได เพราะวาใคร ๆ ในพระนครและคามนิคม
ชนบท จะไมพากันหุงตม.
[๒๕๔๔] (มหาชนพากันร่ําไหวา) เมื่อพระเจา
สุตโสม ทรงผนวชเสียแลว บัดนี้ ขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย จักทําอยางไรเลา พระเจาขา ?
[๒๕๔๕] (พระมหาสัตวตรัสวา) เราเขาใจวา
ชีวิตนี้ ถูกชรานําเขาไป เปนของนิดหนอย ดุจน้ํา
ในโคลนฉะนั้น เมื่อชีวิตเปนของนอยเหลือเกินอยางนี้
เวลานี้ไมใชเวลาที่จะประมาทเลย.
เราเขาใจวา ชีวิตนี้ถูกชรานําเขาไป เปนของ
นิดหนอย ดุจน้ําในโคลนฉะนั้น เมื่อชีวิตเปนของนอย
เหลือเกินอยางนี้ แตพวกคนพาล ยอมพากันประมาท.
คนพาลเหลานั้น อันเครื่องผูกคือตัณหาผูกไว
แลว ยอมยังนรก กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เปรตวิสัย
และอสุรกายใหเจริญ.
[๒๕๔๖] (มหาชนกลาววา) กลุมธุลีตั้งขึน้ ไมไกล
ปุปผกปราสาท ชะรอยพระธรรมราชาผูเรืองยศของ
พวกเรา จะทรงตัดพระเกศาเสียแลว.
[๒๕๔๗] (ชาวพระนครปริเทวนาการวา) พระราชา
ทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จไปเที่ยวยัง
ปราสาทใด นี่คือปราสาทของพระองค เกลือ่ นกลน
ไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.
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พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังปราสาทใด นี่คือปราสาทของพระองค
แพรวพราวไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวย พระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังกูฏาคารใด นีค่ ือกูฏาคารของพระองค
เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวย หมูพระประยูรญาติ เสด็จเที่ยวไปยังกูฏาคารใด นี้คือกูฏาคารของ
พระองค เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังสวนอโศกวันใด นี่คือสวนอโศกวัน
ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอด
กาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมดวยพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังสวนอโศกวันใด นี่คือสวนอโศกวัน
ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังพระราชอุทยานใด นี่คือพระราชอุทยานของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังพระราชอุทยานใด นี่คือพระราช
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อุทยานของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมกํานัลใน
เสด็จเที่ยวไปยังสวนกรรณิการใด นี่คือสวนกรรณิการ
ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารืน่ รมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังสวนกรรณิการใด นี่คือสวนกรรณิการ
ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารืน่ รมย
ตลอลกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังสวนปาฏลิวันใด นี่คือสวนปาฏลิวัน
นั้นของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ
ญาติ เสด็จเที่ยวไปยังสวนปาฏลิวันใด นี่คอื สวน
ปาฏลิวนั ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย
ตลอดกาล.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังสวนอัมพวันใด นี่คือสวนอัมพวัน
ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารืน่ รมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังสวนอัมพวันใด นี่คือสวนอัมพวันของ
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พระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาล
ทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังสระโบกขรณีใด นี้คือสระโบกขรณี
ของพระองค ดาดาษไปดวยบุปผชาตินานาชนิด
เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวิหก.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังสระโบกขรณีใด นี้คือสระโบกขรณี
ของพระองค ดาดาษไปดวยบุปผชาตินานาชนิด
เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวิหก.
[๒๕๔๘] (มหาชนกลาววา) พระเจาสุตโสมทรง
สละราชสมบัตินี้แลว เสด็จออกทรงผนวช ทรงผากาสาวพัสตร เทีย่ วไปพระองคเดียว เหมือนชางตัว
ประเสริฐ ฉะนั้น.
[๒๕๔๙] (พระมหาสัตวตรัสวา) ทานทั้งหลายอยา
ระลึกถึงความยินดีการเลน และการราเริงในกาล
กอนเลย กามทั้งหลายอยาทําลายทานทั้งหลายไดเลย
จริงอยู สุทัสนนคร นารื่นรมยยงิ่ นัก ทานทั้งหลาย
จงเจริญเมตตาจิต อันหาประมาณมิได ทั้งกลางวัน
และกลางคืนเถิด เมื่อเปนเชนนี้ ทานทั้งหลายจะได
ไปสูเทพบุรี อันเปนที่อยูของทานผูมีบุญกรรม.
จบจุลลสุตโสมชาดกที่ ๕
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อรรถกถาจุลลสุตโสมชาดก
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
เนกขัมมบารมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา อามนฺตยามิ นิคม
ดังนี้.
เรื่องปจจุบันนิทาน เชนเดียวกับในมหานารทกัสสปชาดก. (สวนอดีต
นิทานมีดังตอไปนี้)
ก็ในอดีตกาล พระนครพาราณสีไดมีชื่อวา " สุทัสน นคร " พระราชาทรงพระนามวาพรหมทัต เสด็จประทับอยูในพระนครนั้น พระโพธิสัตว
ทรงบังเกิดในพระครรภแหงพระอัครมเหสีของทาวเธอ ลวงไปได ๑๐ เดือน
ก็ประสูติจากพระครรภของพระมารดา ก็พระพักตรของพระกุมารนั้น มีสิริ
ประหนึ่งดวงจันทรในวันเพ็ญ ดวยเหตุนั้น พระชนกชนนีจึงทรงขนานพระนามวา " โสมกุมาร ". ราชกุมารนั้นพอรูเดียงสาแลว เปนผูส นใจในสุตะ
มีการฟงเปนปกติ ดวยเหตุนั้น ชาวประชาจึงถวายพระนามวา " สุตโสม "
ครั้นเจริญวัยแลว พระราชกุมาร เสด็จไปเรียนศิลปศาสตรในเมืองตักกศิลา
เสด็จกลับมา ก็ไดเศวตฉัตรของพระชนก เสวยราชสมบัติโดยธรรม ไดมี
พระอิสริยยศยิ่งใหญ พระองคมีสนมกํานัลใน หมื่นหกพันนาง มีพระนางจันทาเทวีเปนประธาน. ในเวลาตอมา ทาวเธอก็เจริญดวยพระโอรสธิดาจนไม
ทรงยินดีดวยฆราวาสวิสัย มีพระประสงคที่จะเสด็จไปสูปา ทรงผนวช. วันหนึ่ง
จึงตรัสเรียกนายภูษามาลามาตรัสสั่งวา แนะเจา เมื่อใด เจาเห็นผมที่เศียรของ
เราหงอกแลว เจาพึงบอกเราเมื่อนั้น. นายภูษามาลาก็รับพระราชดํารัสของ
ทาวเธอ เวลาตอมา ก็เห็นพระเกศาหงอกจึงกราบทูลใหทรงทราบ เมื่อพระ
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ราชาตรัสสั่งวา เจาภูษามาลา ถาเชนนั้นเจาจงถอนผมนั้น มาวางไวในมือเรา
จึงเอาแหนบทองถอนพระเกศา มาวางไวในพระหัตถ. พระมหาสัตวทอดพระเนตรดูพระเกศาหงอกนั้น ก็ตกพระทัยวา สรีระของเราถูกชราครอบงําแลว
จึงทรงถือเสนพระเกศาหงอกนั้นเสด็จลงจากปราสาท ประทับนั่งบนราชบัลลังก
ที่แตงตั้งไว ณ ที่เฝาของมหาชน แลวตรัสสั่งใหเรียกอํามาตยประมาณแปดหมื่น
มีเสนาบดีเปนประมุข พราหมณหกหมื่น มีปุโรหิตเปนประธาน และชาวแวน
แควนชาวนิคมเปนตนอื่น ๆ มาเฝาเปนจํานวนมาก แลวตรัสวา เกศาหงอกเกิด
ที่เศียรของเราแลว เราเปนคนแกเฒา ทานทั้งหลายจงรับรูความที่เราจะออก
บรรพชา ดังนี้แลว ตรัสคาถาที่ ๑ ความวา
เราขอบอกชาวเมือง มิตร อํามาตย และขาราชบริพาร ผมที่เศียรของเรา เกิดหงอกแลว บัดนี้
เราพอใจบรรพชาเพศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อามนฺตยามิ ความวา เราขอประกาศ
ใหทานทั้งหลายรับรู. บทวา โรจห ความวา เราพอใจ ดูกอนทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงรับรูวา เรานัน้ จะบรรพชา.
บรรดาชนทั้งหลายที่ไดฟงพระราชาดํารัสเหลานั้น อํามาตยคนหนึ่ง
เปนคนองอาจแกลวกลา กราบทูลคาถา ความวา
อยางไรหนอพระองคจึงรับสั่งความไมเจริญแก
ขาพระพุทธเจา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองค
ทรงปกพระแสงศรที่อกของขาพระพุทธเจา พระชายา
ของพระองคมีถึง ๗๐๐นาง พระนางเหลานั้นของ
พระองค จักเปนอยูอ ยางไรหนอ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภุ ไดแก สิง่ อันไมเปนความเจริญ
บทวา อุรสิ กปฺเปสิ ความวา พระองคทรงยังพระศัสตราอันลางแลวดวยดี
ใหไหวใกลทรวงอกของขาพระพุทธเจา. บทวา สสฺตสตา นี้ อํามาตยนั้น
กลาวหมายถึง ขัตติยกัญญาผูมีชาติเสมอกัน. บทวา กถ นุ เต ตา ภวิสฺสนฺติ
ความวา พระราชชายาของพระองคเหลานั้น เมือ่ พระองคทรงผนวชเสียแลว
จักเปนอนาถา หาที่พึ่งมิได จักอยูไดอยางไร การที่พระองคทรงทํานางเหลานั้น
ใหไมมีที่พึ่ง แลวทรงผนวชนี้ ไมสมควรเลย พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสคาถาที่ ๓ ความวา
นางเหลานั้นยังสาว จักปรากฏเอง นางเหลานั้น
จักไปพึ่งพิงพระราชาองคอื่นก็ได สวนเราปรารถนา
สวรรค ดวยเหตุดังนั้น เราจึงจักบรรพชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺายนฺติ ความวา นารีเหลานั้นจัก
ปรากฏดวยกิจของตน ๆ เราเปนอะไรของนางเหลานี้ ทุกนางลวนยังสาว
พระราชาอื่น ๆ ก็ยังมี นารีเหลานี้ จักไปพึ่งพระราชาอื่น ๆ นั้นได.
อํามาตยเปนตน เมื่อไมสามารถจะทูลทัดทานพระโพธิสัตวได จึงพา
กันไปยังสํานักของพระมารดาแหงพระโพธิสัตว กราบทูลเนือ้ ความนั้นให
ทรงทราบ. พระราชชนนี รีบเสด็จมาโดยดวน ตรัสวา ลูกรัก ขาววา
เจาประสงคจะบวชจริงหรือ ดังนี้แลว ไดตรัสคาถา ๒ คาถา ความวา
ดูกอนพอสุตโสม แมผูเปนมารดาของเจา ชื่อวา
ไดรับความยาก เพราะเมื่อแมพร่าํ เพออยู เจาไมหวงใย
จะบวชใหได.
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ดูกอนพอสุตโสม แมคลอดเจาซึ่งเปนผูที่แมได
ดวยความลําบาก เหตุไรเมื่อแมพร่ําเพออยู เจาไม
หวงใย จะบวชใหจงได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุลฺลทฺธ ความวา เจาชื่อวาเปนผูที่
ไดมาโดยยาก เพราะเมื่อจะไดก็ตองผาความลําบาก จึงไดเจาผูเปนบุตรมา.
บทวา ย เม ความวา เมื่อแมพร่ําเพออยูโดยประการตาง ๆ เจายังปรารถนา
จะบวชใหไดดวยเหตุใด เหตุนั้นการไดบุตรเชนกับเจา จึงชื่อวาแมไดมาดวย
ความยากลําบาก.
พระโพธิสัตวมิไดตรัสอะไรกับพระราชมารดา ซึ่งทรงปริเทวนาการ
อยูอยางนี้. พระราชชนนีทรงกันแสงร่ําไห ประทับยืนอยูสวนขางหนึ่งเสียเอง
ทีเดียว ลําดับนั้น ประชาชนจึงพากันไปกราบทูลแดพระราชบิดาของพระโพธิสัตว. พระราชบิดาเสด็จมาแลว ตรัสคาถาอยางเดียวกัน ความวา
ดูกอนพอสุตโสม ธรรมนัน้ ชื่ออะไร และการ
บวชชือ่ อะไร เพราะวา เจาจะละทิ้งเราสองคนผู
แกเฒาแลว ไมหวงใย จะบวชอยางเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย โน อมฺเห ความวา เจาเปนบุตร
ของมารดาบิดา ไยจึงไมปฏิบัติมารดาบิดาซึ่งแกชรา ในเวลาที่ควรปฏิบัติ
ทอดทิ้งมิไดอาลัยบวชเสีย เหมือนยังกะกลิ้งศิลาลงเหวฉะนั้น ดวยเหตุนั้น
บิดาขอถามเจา ธรรมของเจานี้ชื่ออะไร ?
พระมหาสัตวทรงสดับดังนั้นแลวก็นิ่งเสีย. ลําดับนั้น พระราชบิดา
จึงตรัสวา สุตโสมลูกรัก ถาหากเจาไมมีความสิเนหาอาลัยในมารดาบิดาแลว
บุตรธิดาของเจายังเล็ก ๆ มีมาก ไมอาจที่จะพลัดพรากจากเจาได ในเวลาเด็ก
เหลานั้นเจริญวัยแลว เจาจึงคอยบวชเถิด แลวตรัสคาถาที่ ๗ ความวา
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แมบุตรและธิดาทั้งหลายของเจาก็มีมาก ยังเล็ก
นัก ยังไมเปนหนุมสาว กําลังฉอเลาะนารักใคร เมือ่
ไมเห็นเจานาจะลําบากไปตาม ๆ กัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มฺชู ความวา พูดจานารัก. บทวา
นิคฺจฉนฺติ ความวา พอสําคัญวา จักพากันถึงความลําบาก คือกลับไดทุกข
ทั้งทางกายและทางใจ.
พระมหาสัตวทรงสดับพระดํารัสนั้นแลว ตรัสพระคาถา ความวา
ความตั้งอยูนานแลวพลัดพรากจากกัน จากโอรส
ธิดาเหลานี้ของหมอมฉัน ซึ่งกําลังเปนเด็ก ยังไมเจริญวัย
ชางฉอเลาะก็ดี จากทูลกระหมอมทั้งสองพระองคและ
สิ่งทั้งปวงไปก็ดี เปนของเที่ยงแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺเพหิป ตุมฺเหหิ ความวา ขาแต
พระทูลกระหมอม ใชวาขาพระพุทธเจา จะจากโอรสธิดาเทานั้นก็หามิได ที่แท
แมทูลกระหมอมทั้งสอง แมสรรพสังขารอื่น ๆ ถึงดํารงอยูไดนานคือตั้งอยูสิ้น
กาลนาน ก็เพียงที่จะพลัดพรากจากกัน คือความเปนตาง ๆ กัน เพราะในโลก
สันนิวาสแมทั้งสิ้น สังขารแมอยางหนึ่ง จะชื่อวาเปนของเที่ยงไมมีเลย.
พระมหาสัตวแสดงธรรมกถาแดพระราชบิดาอยางนี้ สมเด็จพระราช
บิดา ทรงสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตวแลว ก็ไดทรงดุษณีภาพ ลําดับนั้น
อํามาตยทั้งหลาย จึงไปแจงแกพระชายาที่รักทั้งเจ็ดรอยของพระมหาสัตว พระ
ชายาเหลานั้นจึงลงจากปราสาท ไปยังสํานักของพระมหาสัตวเจา ตางยึดขอ
พระบาท ปริเทวนาการ กลาวคาถา ความวา
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พระทัยของทูลกระหมอม จะตัดขาดเชียวหรือ
หรือจะไมทรงพระกรุณาหมอมฉันทั้งหลาย ไยเลา
พระองคจึงไมหวงใยกระหมอมฉันทั้งหลาย ผูคร่ําครวญอยู จะเสด็จออกผนวชเสียใหไดเทียวหรือเพคะ.
คาถานั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ ขาแตพระสุตโสมผูพระสวามี พระหทัย
ในพวกกระหมอมฉัน ของทูลกระหมอมซึ่งกระทําพวกหมอมฉันใหเปนหมาย
เสด็จไปบวช จะตัดขาดเชียวหรือหนอ เพราะไมมีความสิเนหาแมเพียงเล็กนอย
หรือชื่อวาความการุญ ของทูลกระหมอมไมมี เพราะไมมีพระกรุณาจึงละทิ้ง
พวกหมอมฉัน ซึ่งคร่ําครวญอยูอยางนี้ไปบรรพชา.
พระมหาสัตว ทรงสดับเสียงปริเทวนาการ ของเหลาบาทบริจาริกา
เหลานั้น ผูกลิ้งเกลือกร่ําไรรําพันอยูแทบบาทมูล แลวตรัสคาถาลําดับ
ตอไปวา
ใจของเรามิไดตัดขาด และเราก็มีความกรุณาใน
เธอทั้งหลาย แตเราปรารถนาสวรรค เพราะฉะนั้น
เราจึงจักออกบวช.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สคฺคฺจ ความวา พระมหาสัตวทรง
ปลอบใจพระชายาเหลานั้นวา เราปรารถนาสวรรค อนึ่ง ขึ้นชื่อวาบรรพชานี้
พุทธาทิบัณฑิต สรรเสริญแลว เพราะเหตุนั้น เราจึงจักบวช เธอทั้งหลาย
อยาคิดเสียใจ.
ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลาย จึงกราบทูลพระมเหสีของพระโพธิสัตว
ใหทรงทราบ พระอัครมเหสีนั้นมีภาระหนัก ทรงครรภบริบรู ณ เสด็จมา
ถวายบังคมพระมหาสัตว ประทับยืน ณ ที่สวนขางหนึ่ง ไดตรัสคาถา ๓ คาถา
ความวา
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ขาแตพระสุตโสมผูประเสริฐ หมอมฉันผูเปน
อัครมเหสีของพระองค ไดพระองคมาดวยความลําบาก
เหตุไรเมื่อหมอมฉันพร่ําเพออยู พระองคจึงมิไดทรง
เยื่อใย จะทรงผนวชเสีย.
ขาแตพระสุตโสมผูประเสริฐ หมอมฉันผูเปน
พระอัครมเหสีของพระองค ไดพระองคมาดวยความ
ลําบาก เหตุไร พระองคจึงมิไดทรงเยื่อใยสัตวผูถือ
ปฏิสนธิในครรภของหมอมฉัน จะทรงผนวชเสีย.
ครรภของหมอมฉันแกแลว ขอพระองคทรง
รออยู จนกระทั่งหมอมฉันประสูติ อยาใหหมอมฉัน
เปนหมายอยูแตผูเดียว ตองไดรับทุกขในภายหลังเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย เม ความวา เพราะเหตุไร เมื่อ
หมอมฉันพร่ําเพออยู พระองคมิไดหวงใยจะบวชเสีย ตําแหนงอัครมเหสี
ที่หมอมฉันไดจากสํานักของพระองคนั้น หมอมฉันไดมาดวยยาก ในคาถา
ที่สองมีอธิบายวา เพราะเหตุไรพระองคจะทรงละหมอมฉันผูกําลังทอง มิได
หวงใย บวชเสีย ความเปนอัครมเหสีของพระองคที่หมอมฉันไดมานั้น หมอมฉันไดมาดวยยาก. บทวา ยาว น ความวา ขอพระองคจงทรงยับยั้งอยู
จนกวาหมอมฉันจะประสูติกอนเถิด.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสพระคาถา ความวา
ครรภของเธอแกแลว ขอเชิญประสูติพระโอรส
ซึ่งมีผวิ พรรณไมทรามเถิด ฉันจักละโอรส พรอมทั้ง
เธอบวชใหจงได.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุตฺต ความวา ดูกอนนางผูเจริญ เรารูวา
เธอครรภแก แตเมื่อเธอประสูติจักประสูติพระโอรส หาใชธิดาไม ขอเธอจง
ประสูติโอรสดวยความสวัสดีเถิด สวนเราจะละบุตรกับตัวเธอ บวชใหไดทีเดียว.
พระนางเทวี สดับพระราชดํารัสของพระราชสวามีแลว ไมสามารถ
จะอดกลั้นความโศกไวไดทูลวา ขาแตพระทูลกระหมอม คราวนี้นับแตวันนี้ไป
ชื่อวาสิริของหมอมฉันคงไมมีเลย แลวเอาหัตถทั้งสองกุมพระหทัย หลั่งพระ
อัสสุชลพลางปริเทวนาการดวยพระสุรเสียงอันดัง ลําดับนั้น เมื่อพระมหาสัตว
จะทรงปลอบโยนพระนาง จึงตรัสพระคาถา ความวา
ดูกอนพระนองนางจันทา เธออยารองไหไปเลย
ดูกอนพระนางผูมีดวงตาเสมอดวยดอกอัญชัน เธออยา
เศราโศกไปเลย จงขึ้นสูปราสาทอันประเสริฐเสียเถิด
เราไมเยื่อใยจักไปบวช.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา ตฺว จนฺเท รุทิ ความวา ดูกอน
พระนองนางจันทาเทวีผูเจริญ เธออยารองไหเศราโศกไปเลย. บทวา วนติมิรมตฺตกฺขิ แปลวา ผูมีพระเนตรเสมอดวยดอกอัญชัน แตในพระบาลีทานเขียน
ไววา " โกวิลารตมฺพกฺขิ " ความก็วา เนตรของพระนางจันทาเทวีนั้น
แดงเหมือนดอกหงอนไก.
พระนางจันทาเทวี สดับพระราชดํารัสแลว ไมสามารถที่จะดํารงอยู
ได เสด็จขึ้นสูปราสาทประทับนั่ง กันแสงอยู. ลําดับนั้น พระโอรสองคใหญ
ของพระโพธิสัตว เห็นพระมารดาทรงกันแสง จึงดําริวา เหตุไรหนอ พระ
มารดาของเราจึงประทับนั่ง ทรงกันแสงอยู เมื่อจะทูลถามพระมารดาจึงตรัส
พระคาถา ความวา
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ขาแตเสด็จแม ใครทําใหเสด็จแมทรงพิโรธ เหตุ
ไฉนเสด็จแม จึงทรงกันแสง และจองมองดูหมอม
ฉันยิ่งนัก บรรดาพระประยูรญาติที่เห็นอยู หมอมฉัน
จะฆาใครที่ควรรับสั่งใหฆา ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกเปสิ ความวา ขาแตเสด็จแม ใคร
คนไหน ทําใหเสด็จแมตองขุนเคือง คือใครไดทําสิ่งไมเปนที่รักแกเสด็จแม.
บทวา อเปกฺขสิ จ มีอธิบายวา เมื่อเสด็จแมจองหมอมฉัน ทําไมจึงตอง
ทรงพระกันแสง. บทวา ก อวชฺฌ ฆาเฏมิ ความวา พระราชโอรส
ทูลถามวา หมอมฉันจะฆาใครที่ควรจะใหฆา สําหรับพระญาติของเสด็จแม
ที่เห็นกันอยูนั่นแหละ โปรดตรัสบอกแกหมอมฉัน.
ลําดับนั้น พระนางเทวี ตรัสพระคาถา ความวา
ลูกรัก ทานผูใดทรงชนะในแผนดิน ทานผูนั้น
เจาไมอาจจะฆาไดเลย พระบิดาของเจาไดตรัสกะแม
วา ฉันไมมีความหวงใย จักไปบวช.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิชิตาวี ความวา ลูกรัก ทานผูใดเปน
ผูชนะในแผนดินนี้ ทําใหแมขุนเคือง คือยังความโกรธ และความเศราโศก
ใหเขาไปในหทัยของแม ดวยการกลาวคําไมเปนที่รัก ทานผูนั้น ลูกไมอาจ
จะฆาได เพราะเปนพระบิดาของลูกเอง พระองคทรงตรัสกะแมวา เราจัก
สละสิริราชสมบัติ และตัวเธอ เขาสูปาแลวบรรพชา นี้คือเหตุแหงการกันแสง
ของแม.
เชษฐโอรส ทรงฟงพระเสาวนียของพระมารดาแลว ทูลวา ขาแต
เสด็จแม เสด็จแมตรัสคํานี้อยางไรกัน เมื่อเปนเชนนี้ พวกเราก็ตกเปนคน
อนาถา หาที่พึ่งมิไดมิใชหรือ ดังนี้แลว ทรงปริเทวนาการ ตรัสคาถา ความวา
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เมือ่ กอน เราเคยไปเที่ยวสวนดวยรถ และรบกัน
ดวยชางตกมัน เมือ่ พระราชบิดาสุตโสม ทรงผนวช
แลว คราวนี้ เราจักทําอยางไร ?
คาถานั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ เมื่อกอนเราเคยขึ้นรถ อันประดับแลว
ดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เทียมดวยอาชาไนย ๔ ตัว ไปพระราชอุทยาน
สูรบกุญชรชาติตัวเมามัน ทั้งเลนกีฬาอื่น ๆ เชนอัศวกีฬาเปนตน บัดนี้ เมือ่
พระราชบิดาสุตโสม ทรงผนวชแลว เราจักทําอยางไร ?
ลําดับนั้น โอรสองคนอย ผูกนิษฐภาดาของเชษฐโอรส มีพระชนมายุ
ได ๗ พรรษา เห็นกษัตริยทั้งสองทรงกันแสงอยู จึงเขาไปเฝาพระมารดา
ทูลถามวา ขาแตเสด็จแม เพราะเหตุไรเสด็จแม กับเสด็จพี่ จึงทรงกันแสง
ทรงสดับเรื่องราวนั้นแลว ก็ทูลปลอบโยนทานทั้งสองวา ถากระนั้นขอเสด็จ
แมและเสด็จพี่อยาทรงกันแสงเลย หมอมฉันจักไมยอมใหพระบิดาทรงผนวช
กอน แลวเสด็จลงจากปราสาท พรอมดวยพวกพี่เลี้ยง เสด็จไปยังสํานักพระ
ราชบิดา ทูลวา ขาแตเสด็จพอ ขาววา เสด็จพอตรัสสั่งวา จะละทิ้งหมอมฉัน
ผูไมประสงคใหบวช ไปบวชเสีย หมอมฉันไมยอมใหเสด็จพอบวช ทูลแลว
ก็เขาสวมกอดพระศอ พระราชบิดาไวแนน ตรัสคาถา ความวา
เมือ่ พระมารดา ของหมอมฉัน ทรงกันแสงอยู
และเมือ่ พระเชษฐภาดา ไมทรงยินยอม หมอมฉันก็
จักยึดพระหัตถทั้งสองของพระบิดาไว เมือ่ หมอมฉัน
ทั้งหลายไมยินยอม พระบิดาจะยังเสด็จไปไมได.
พระมหาสัตวเจา ทรงดําริวา โอรสของเรานี้ จะทําอันตรายแกเรา
ดวยอุบายอยางไรหนอ เราจึงจะใหเธอหลีกไปเสียได ลําดับนัน้ พระมหาสัตว
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จึงทรงแลดูพระพี่เลี้ยงตรัสวา แนะพี่เลี้ยง แมคุณเชิญเถิด นี้เปนเครื่องประดับ
คอ คือแกวมณี สวนนีจ้ งเปนของเจา เจาจงชวยพาพระโอรสไปเสีย อยา
ทําอันตรายแกเราเลย เมือ่ พระองคเองไมทรงสามารถ ที่จะจับพระหัตถพระ
โอรส จึงทรงคิดติดสินบนพระพี่เลี้ยง แลวตรัสคาถา ความวา
แมนมเอย เชิญแมลุกขึ้นเถิด แมจงพาพระ
กุมารนี้ ไปเลนใหรื่นรมยเสียในที่อื่น เมื่อเรากําลัง
ปรารถนาสวรรค กุมารนี้อยาทําอันตรายแกเราเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิม กุมาร ความวา แมนมเอย เจา
จงลุกขึ้น ชวยพาพระกุมารนี้ไป แลวมารับเอาแกวมณีนี้ นําพระกุมารใหไป
รื่นรมยเสียในที่อื่น.
พระพี่เลี้ยงนั้น ไดบําเหน็จแลว จึงเตือนพระกุมารใหรูสึกองค แลว
พาไปในที่อื่น พลางปริเทวนาการกลาวคาถา ความวา
ไฉนหนอ พระราชาจึงทรงประทานแกวมณี อัน
มีแสงสวางนี้ ประโยชนอะไรของเราดวยแกวมณีนี้
เมื่อพระเจาสุตโสมทรงผนวชแลว เราจักทําอะไรได
กับแกวมณีนี้.
คาถานั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ พระพี่เลี้ยงคร่ําครวญวา ไฉนหนอ
เราจึงรับเอาแกวมณีนี้เพื่อเปนคาจาง พระราชาก็ทรงพระราชทานแกวมณี
นั้น อันกระทําซึ่งรัศมี คือสองแสงสวางเปนประกาย เมื่อพระเจาสุตโสม
บรมนรินทร ทรงผนวชแลว แกวมณีนี้จะมีประโยชนอะไรแกเรา. บทวา
กึ นุ เมน กริสฺสามิ ความวา เมื่อพระองคทรงผนวชแลว เราจักไมได
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แกวมณีนี้ ถึงแมจะได ก็จักทําอะไรกับแกวมณีนี้ ทานทั้งหลายจงดูการกระทําของเราเถิด.
ลําดับนั้น อํามาตย มหาเสนาคุตต คิดวา ชะรอยพระราชานี้ จะทรง
ทําความสําคัญวา ราชทรัพยในคลังของเรามีนอย เราจักทูลความที่พระราช
ทรัพยมีมากแดพระองค เขาลุกขึ้นถวายบังคมแลวกลาวคาถา ความวา
พระคลังนอยของพระองคไพบูลย และพระคลัง
ใหญของพระองคก็บริบูรณ ปฐพีมณฑล พระองค
ก็ทรงชนะแลว ขอพระองคจงทรงยินดีเถิด อยาทรง
ผนวชเลย พระเจาขา.
พระมหาสัตวทรงสดับเชนนั้น จึงตรัสพระคาถา ความวา
คลังนอย ของเราก็ไพบูลย คลังใหญของเราก็
บริบูรณ และปฐพีมณฑลเราก็ชนะแลว แตเราจักละ
สิ่งนั้น ๆ ออกบวช.
เมื่อมหาเสนาคุตตอํามาตย ไดฟงพระดํารัสเชนนั้น จึงถอยออกไป
กุลพันธนเศรษฐี จึงลุกขึ้นถวายบังคม กลาวคาถา ความวา
ขอเดชะ ทรัพยของขาพระพุทธเจา มีมากมาย
ขาพระพุทธเจาไมสามารถจะนับได ขาพระพุทธเจาขอ
ถวายทรัพยทั้งหมดนั้น แดพระองค ขอพระองคจง
ทรงยินดี อยาทรงผนวชเลย พระพุทธเจาขา.
พระมหาสัตว ทรงสดับเชนนั้น จึงตรัสพระคาถา ความวา
ดูกอนกุลวัฑฒนเศรษฐี เรารูวาทรัพยของทาน
มีมาก และทานก็บชู าเรา แตเราปรารถนาสวรรค
เพราะฉะนั้น เราจึงจักตองบวช.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๗ - หนาที่ 715

ครั้นกุลพันธนเศรษฐี ไดฟงพระราชดํารัส ก็ถอยออกไป พระมหา
สัตว จึงตรัสเรียกพระอนุชาพระนามวา โสมทัต มารับสั่งวา พอโสมทัต
พี่กระสัน เหมือนไกปาถูกขังอยูในกรง ความไมยินดี ในฆราวาสครอบงําพี่
พี่จักบวชในวันนี้ใหได เธอจงครอบครองราชสมบัตินี้เถิด เมื่อจะทรงมอบ
ราชสมบัติใหจึงตรัสพระคาถา ความวา
ดูกอนพอโสมทัต เราเปนผูกระสันนัก ความไม
ยินดี ยอมมาครอบงําเรา อันตรายมีมาก เราจักบวช
ใหไดในวันนี้ทีเดียว.
แมโสมทัต ทรงฟงพระราชดํารัสนั้นแลว ก็มีพระประสงคจะทรง
ผนวช เมื่อจะแสดงพระประสงคนั้น จึงตรัสคาถาตอไป ความวา
ขาแตพระเจาพี่สุตโสม แมกิจนี้พระองคทรงพอ
พระทัย ขอพระองคทรงผนวช ณ บัดนี้ แมหมอมฉัน
ก็จักบวชในวันนี้ทีเดียว หมอมฉันไมอาจอยูหางพระ
องคได.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวทรงหามพระอนุชา แลวตรัสคาถากึ่งคาถา
ความวา
เธอจักบวชยังไมได เพราะวาใคร ๆ ในพระ
นคร และคามนิคมในชนบทจะไมพากันหุงตม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น หิ ปจฺจติ ความวา เพราะไดทราบ
ความประสงค ในการบรรพชาของพี่ในบัดนี้ กอนเกานั้น ใคร ๆ ใน
สุทัสนนคร อันมีอาณาเขต ๑๒ โยชนนี้ และในชนบททั้งสิ้น ยังไมพา
กันหุงหาอาหาร คือยังไมพากันยังไฟในเตาใหโพลง ถาเมื่อเราบวชเสียทั้งสอง
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คน ชาวแวนแควน จักวาเหวไรที่พึ่ง เพราะเหตุนั้น เธอยังบวชไมได พี่
จักบวชผูเดียวเทานั้น.
มหาชนไดฟงพระราชดํารัสแลว พากันกลิง้ เกลือกแทบพระยุคลบาท
ของพระมหาสัตว ปริเทวนาการ ทูลวา
เมือ่ พระเจาสุตโสม ทรงผนวชเสียแลว บัดนีข้ า
พระพุทธเจาทั้งหลาย จักกระทําอยางไรเลาพระเจาขา.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวตรัสวา อยาเลย ทานทั้งหลายอยาเศราโศก
กันไปเลย ถึงเราจักดํารงอยูไดนาน ก็จักตองพลัดพรากจากทานทั้งหลาย
เพราะสังขารที่เกิดขึ้นแลว ชื่อวาเที่ยงไมมี เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกมหาชน
จึงตรัสวา
เราเขาใจวา ชีวติ นี้ถูกชรานําเขาไป เปนของนิด
หนอย ดุจน้ําในโคลน ฉะนั้น เมื่อชีวิตเปนของนอย
เหลือเกินอยางนี้ เวลานี้ไมใชเวลาที่จะประมาทเลย.
เราเขาใจวา ชีวิตนี้ถูกชรานําเขาไป เปนของ
นิดหนอย ดุจน้ําในโคลนฉะนั้น เมื่อชีวติ เปนของ
นอยเหลือเกินอยางนี้ แตพวกคนพาล ยอมพากัน
ประมาท.
คนพาลเหลานั้น อันเครื่องผูก คือ ตัณหาผูกไว
แลว ยอมยังนรก กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน เปรตวิสัย
และอสุรกายใหเจริญ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปนิยฺยติท มฺเ ความวา ดูกอน
อาณาประชาราชฎร เราเขาใจวา ชีวิตนี้ถูกชรานําเขาไป ในสัตวทั้งหลาย
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อื่น ๆ ชีวิตนีม้ ีอันรุกรนเขาไปเปนอรรถ มีอันนําเขาไปเปนอรรถ แตในทีน่ ี้
มีอันรวบรัดเอาเปนอรรถ เพราะฉะนั้น ในที่นี้มีเนือ้ ความอยางนี้วา น้ําเล็กนอย
ใสลงในโคลน น้ําดางของพวกชางยอม ยอมจับดางแหงเร็วฉันใด แมชีวิตก็ฉัน
นั้น เมื่อชีวิตเปนของนอยเชนนี้ ใชกาลที่จะประมาทในบุญกิริยาของสัตว
ทั้งหลาย ผูยึดอายุสังขาร เล็กนอยนั้นไปมาอยูไมชอบที่จะทําความไมประมาท
อยางเดียว.
บทวา อถ พาลา ปมชฺชนฺติ ความวา คนพาลทั้งหลายเปน
เหมือนจะไมแกไมตาย จมอยูในเปลือกตม คือ กามคุณ มัวเมาประมาทอยู
ดุจสุกรจมอยูในโคลนคือคูถฉะนั้น. บทวา อสุรกาย ความวา และยอมยัง
กําเนิดกาลกัญชิกอสุรกายใหเจริญ.
พระมหาสัตวทรงแสดงธรรมแกมหาชนอยางนี้แลว เสด็จขึ้นสูปุปผกปราสาท ประทับยืนบนชั้นที่เจ็ด ทรงเอาพระขรรคตัดพระเมาลีแลว ตรัสวา
เราไมเปนอะไรกันกับทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงหาพระราชาของตน แลว
โยนพระเมาลี ทั้งเครื่องโพกไปในระหวางมหาชน. มหาชนรับเอาพระเมาลี
แลว ตางกลิ้งเกลือกปริเทวนาการบนภาคพื้น. ละอองธุลีเปนอันมากฟุงขึ้น
ในที่นั้น มหาชนที่กลับมายืนดู ไดเห็นละอองธุลีนั้น ตางรําพันวา พระ
เมาลีทั้งเครื่องโพกอันพระราชาทรงตัดโยนมาในระหวางมหาชน ฉะนั้นสาย
ละอองธุลีนี้ จึงฟุงขึ้นในที่ใกลปราสาท แลวกลาวคาถา ความวา
กลุม ธุลีตั้งขึ้นไมไกลปุปผกปราสาท ชะรอย
พระธรรมราชาผูเรืองยศของพวกเรา จะทรงตัด
พระเกศาแลว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อูหฺเต แปลวา ตั้งขึ้น. บทวา รชคฺค
แปลวา กองธุลี. บทวา อวิทฺเร ความวา (กองธุลีเกิดขึ้น) ไมหางจากที่
พวกเรายืนอยูนี้เลย. บทวา ปุปฺผกมฺหิ ความวา ใกล ๆ ปุปผกปราสาท.
บทวา มฺเ โน ความวา พวกเราเขาใจวา พระธรรมราชาของพวกเรา
จักตัดพระเกศาเสียแลว.
ฝายพระมหาสัตวเจา ทรงใชมหาดเล็กใหไปนําบริขารของบรรพชิตมา
โปรดใหนายภูษามาลาปลงพระเกศาและพระมัสสุ แลวเปลื้องเครื่องราชอลังการ
ไวบนพระบรรจถรณ ตัดชายพระภูษาแดง ทรงกาสาวพัสตร ทรงคลองบาตรดิน
ที่จะงอยพระอังสาเบื้องซาย จับธารพระกร เสด็จจงกรมไปมา ณ ทองพระโรง
แลวเสด็จลงจากปราสาท ทรงดําเนินไปในละแวกถนน แตไมมีใครจําพระองค
ผูเสด็จไปไดเลย ลําดับนัน้ ขัตติยกัญญาเจ็ดรอยนาง ของพระมหาสัตวนั้น
พากันขึ้นไปยังปราสาท ไมพบพระมหาสัตว พบเฉพาะหอเครื่องอาภรณ
ก็กลับลงมา ตรงไปยังสํานักของนางสนม หมื่นหกพันที่เหลือ ฟงขาววา
พระสุตโสมมหิศร องคปยราชสวามีของพวกทาน ทรงผนวชเสียแลว ตางก็
ปริเทวนาการดวยเสียงอันดัง ออกไปภายนอก. ขณะนั้น มหาชนไดทราบวา
พระราชาทรงผนวชแลว. ชาวพระนครทั้งสิ้น ก็แตกตื่นประชุมกันที่ประตู
พระราชวังวา ขาววา พระราชาของพวกเราทรงผนวชแลว. มหาชน ตางพา
กันไปยังสถานที่ ๆ เคยประทับ เชนปราสาทเปนตน ดวยคิดวา พระราชา
จักเสด็จอยูที่นี่ จักเสด็จอยูตรงนี้ แตก็มิไดพบพระราชา จึงพากันเที่ยว
ปริเทวนาการดวยคาถาเหลานี้ ความวา
พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน
เสด็จไปเที่ยวยังปราสาทใด นี่คือปราสาทของพระองค
เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.
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พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังปราสาทใด นี้คือปราสาทของพระองค
แพรวพราวไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังกูฏาคารใด นีค้ ือกูฏาคารของพระองค
เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังกูฏาคารใด นีค้ ือกูฏาคารของพระองค
เกลื่อนกลนไปดวยสุวรรณบุปผามาลัย.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังสวนอโศกวันใด นี้คือสวนอโศกวัน
ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมดวยพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังสวนอโศกวันใด นี้คือสวนอโศกวัน
ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารืน่ รมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังพระราชอุทยานใด นี้คือพระราชอุทยานของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังพระราชอุทยานใด นี้คือพระราช
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อุทยานของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมกํานัลใน
เสด็จเที่ยวไปยังสวนกรรณิการใด นี้คือสวนกรรณิการ
ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังสวนกรรณิการใด นี้คือสวนกรรณิการ
ของพระองค มีดอกไมบานสะพรั่ง นารื่นรมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังสวนปาฏลิวันใด นี้คือสวนปาฏลิวัน
นั้นของพระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารืน่ รมย
ตลอดกาลทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังสวนปาฏลิวันใด นี้คือสวนปาฏลิวัน
ของพระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาล
ทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังสวนอัมพวันใด นี้คือสวนอัมพวันของ
พระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาล
ทั้งปวง.
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พระราชาทรงหอมลอมไปดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังสวนอัมพวันใด นี้คือสวนอัมพวันของ
พระองค มีดอกบานสะพรั่ง นารื่นรมยตลอดกาล
ทั้งปวง.
พระราชาทรงหอมลอมไปดวยพระสนมนางใน
เสด็จเที่ยวไปยังสระโบกขรณีใด นี้คือสระโบกขรณี
ของพระองค ดาดาษไปดวยบุปผชาตินานาชนิด
เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวิหก.
พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ
เสด็จเที่ยวไปยังสระโบกขรณีใด นี้คือสระโบกขรณี
ของพระองค ดาดาษไปดวยบุปผชาตินานาชนิด
เกลื่อนกลนไปดวยฝูงวิหก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วีตกิ ิณฺโณ ความวา เกลื่อนกลนไป
ดวยสุวรรณบุปผา และนานามาลัย. บทวา ปริกณ
ิ ณฺโณ แปลวา แวดลอม
เปนแวดวง. บทวา อิตถฺ าคาเรหิ ความวา หญิงทั้งหลายนับแตทาสีไป
ชื่อวาอิตถาคาร คือสนมนางใน. แมอํามาตยทั้งหลาย ก็ชื่อวา ญาติทั้งนั้น
ในบทวา าติสงฺเฆน นี้. บทวา กูฏาคาร 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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อันบังเกิดขึ้นในฤดูกาลแมทั้งหก คือ ในกรรณิการวันเปนตน ก็มีดอกไม
ผลิตดอกบานดีตลอดกาลทั้งปวงเหมือนกัน. บทวา สฺฉนฺนา ความวา
ดาดาษดวยดีดวยดอกโกสุม อันเกิดทั้งทางน้ําทางบก มีอยางตาง ๆ. บทวา
อณฺฑเชหิ วีติกิณฺณา ความวา เกลื่อนกลนไปดวยหมูนก.
มหาชนปริเทวนาการในที่นั้น ๆ อยางนี้แลว กลับมายังพระลานหลวง
อีก กลาวคาถา ความวา
พระเจาสุตโสม ทรงสละราชสมบัตินแี้ ลว
เสด็จออกทรงผนวช ทรงผากาสาวพัสตร เที่ยวไป
พระองคเดียว เหมือนชางตัวประเสริฐ ฉะนั้น
ดังนี้แลว ตางพากันสละสมบัติ ในเรือนของตน ๆ จูงมือบุตรธิดา
ออกไปยังสํานักของพระโพธิสัตวนั่นเอง. พระราชมารดา ราชบิดา พระชายา
พระโอรส ธิดา กับหญิงฟอนหมื่นหกพัน ก็ทรงปฏิบัติเชนนั้นเหมือนกัน.
พระนครทั้งสิ้น ดูเหมือนวางเปลา ฝายชาวชนบท ก็ไดตามไปเบื้องหลังแหง
ชนเหลานั้น. พระโพธิสตั วทรงพาบริษัทประมา ๑๒ โยชน เสด็จมุงตรงไป
ยังปาหิมพานต.
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราช ทรงทราบวา พระโพธิสตั วเสด็จออก
อภิเนษกรมณจึงตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมารับสั่งวา พอวิสสุกรรมเทพบุตร
พระเจาสุตโสมมหาราช เสด็จออกอภิเนษกรมณ ควรจะไดที่ประทับทั้งสมาคม
ก็จักใหญหลวง เธอจงไปเนรมิตอาศรมบท ยาว ๓ โยชน กวาง ๕ โยชน
ที่ริมฝงแมน้ําคงคาในหิมวันตประเทศ. วิสสุกรรมเทพบุตร ก็บันดาลตาม
เทวบัญชาทุกประการ จัดบรรพชิตบริขารไวในอาศรมบทนั้น แลวบันดาล
หนทางเดินไดคนเดียวไว เสร็จแลวก็กลับไปยังเทวโลกทันที. พระมหาสัตว
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เสด็จไปตามทางนั้น เสด็จเขาสูอาศรมบทนั้น พระองคทรงผนวชเองกอนแลว
ใหประชาชนที่เหลือบวชภายหลัง. ในเวลาตอมา ชนทั้งหลายบวชมากขึ้น.
สถานที่กวางถึง ๓๐ โยชน ก็เต็มบริบูรณ. ก็กาํ หนดที่ทาวสักกะทรงใช
วิสสุกรรมเทพบุตรใหเนรมิตอาศรมบทก็ดี กําหนดที่ประชาชนบวชเปนอันมาก
ก็ดี กําหนดที่พระโพธิสัตวจัดอาศรมบทก็ดี พึงทราบโดยนัยที่มาแลว ใน
หัตถิปาลชาดกนั่นเอง. มิจฉาวิตกมีกามวิตกเปนตน เกิดขึน้ แกคนใด ๆ
พระมหาสัตวเจาก็เสด็จเขาไปหาคน ๆ นั้น ณ ทีน่ ั้น โดยทางอากาศ ประทับ
นั่งคูบัลลังกในอากาศ เมื่อจะทรงโอวาท จึงตรัสพระคาถา ๒ คาถา ความวา
ทานทั้งหลายอยาระลึกถึงความยินดี การเลน
และการราเริงในกาลกอนเลย กามทั้งหลายอยาทํา
ทานทั้งหลายไดเลย จริงอยู สุทัสนนคร นารื่นรมย
ยิ่งนัก ทานทั้งหลายจงเจริญเมตตาจิตอันหาประมาณ
มิได ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด เมื่อเปนเชนนี้
ทานทั้งหลายจะไดไปสูเทพบุรี อันเปนที่อยูของทาน
ผูมีบุญกรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รติกีฬิตานิ ความวา (ทานทั้งหลาย
อยาระลึกถึง) ความยินดีในกาม และการเลนอันเปนไปดวยอํานาจแหงการ
เลนทางกาย วาจา และใจ. บทวา มา โว กามา หนึสุ ความวา วัตถุกาม
และกิเลสกามอยาเบียดเบียนพวกทาน. บทวา รมฺมฺหิ ความวา สุทัสนนคร
นารื่นรมยยนิ ดี ทานทั้งหลายอยาระลึกถึงสุทัสนนครนั้น. บทวา เมตฺต นี้
เปนเพียงหัวขอเทศนาเทานั้น. ก็พระโพธิสัตวนั้น ตรัสบอกพรหมวิหาร ๔.
บทวา อปฺปมาณ ไดแก เมตตาพรหมวิหารมีสัตวหาประมาณมิได เปน
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อารมณ. บทวา คฺฉิตฺถ แปลวา จักไดไป. บทวา เทวปุร ไดแก
พรหมโลก.
แมหมูฤาษีนั้น ตัง้ อยูในโอวาทของพระโพธิสัตวแลว ไดเปนผูมี
พรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา ดวยประการฉะนี้ เรื่องราวทั้งหมดควรกลาว
โดยนัยที่มาแลว ในหัตถิปาลชาดกนั่นแล.
พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแลว ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในชาตินี้เทานั้น แมในชาติปางกอน ตถาคตก็เสด็จออก
มหาภิเนษกรมณเหมือนกัน แลวทรงประชุมชาดกวา พระมารดาบิดาในครั้ง
นั้น ไดมาเปนศากยมหาราชสกุล พระนางจันทาเทวี ไดมาเปนราหุลมารดา เชษฐโอรส ไดมาเปนพระสารีบุตร กนิษฐโอรส ไดมาเปนพระราหุล
พระพี่เลี้ยง ไดมาเปนนางขุชชุตตรา กุลพันธนเศรษฐี ไดมาเปนพระกัสสป มหาเสนาคุตต ไดมาเปนพระโมคคัลลานะ โสมทัตกุมาร ไดมาเปน
พระอานนท บริษัทที่เหลือไดมาเปนพุทธบริษัท สวนพระเจาสุตโสม
ไดมาเปนเราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาจุลลสุตโสมชาดกที่ ๕
จบอรรถกถาจัตตาลีสนิบาต เพียงเทานี้
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