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                                           จริยาปฎก 
                                ๑. การบําเพ็ญทานบารม ี
                                       ๑. อกิตติจริยา 
                   วาดวยจริยาวัตรของอกิตตดิาบส 

           [๑]  ในสี่อสงไขยแสนกัป  ความประพฤติอัน 
                  ใดในระหวางน้ี   ความประพฤติทั้งหมดน้ัน เปน 
                  เครื่องบมพระโพธิญาณ   เราจักเวนความประ- 
                  พฤติในภพนอยใหญในกปัลวงแลวเสีย    จัก  
                  บอกความประพฤติในกัปน้ี  จงฟงเรา  ในกาล 
                  ใด  เราเปนดาบส  ชื่ออกิตติ  เขาไปอาศัยอยู 
                  ในปาใหญอันวางเปลา    สงัดเงียบ   ปราศจาก 
                  เสียงอื้ออึง   ในกาลน้ัน   ดวยเดชแหงการประ- 
                  พฤติตบะของเรา   สมเด็จอัมรินทรผูครองไตร- 
                  ทิพยทรงรอนพระทัย        ทรงแปลงเพศเปน 
                  พราหมณเขามาหาเราเพ่ือภิกษา  เราไดเห็นอินท- 
                  พราหมณมาขึ้นอยูใกลประตูบรรณศาลาของเรา  
                  จงึเอาใบหมากเมาท่ีเรานํามาแตปา   อันไมมีน้ํา-  
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             มัน    ทั้งไมเค็มใหหมด      พรอมกับภาชนะ. 
             ครั้นไดใหหมากเมาแกอินทพราหมณนั้นแลว 
             เราจึงคว่ําภาชนะ    ละการแสวงหารบทมากเมา 
             ใหม    เขาไปยังบรรณศาลา     แมในวันที่  ๒ 
             แมในวันที่  ๓  อนิทพราหมณก็เขามายังสํานัก  
             ของเรา   เราไมหว่ันไหว  ไมอาลัยในชีวิต  ได 
             ใหหมดสิ้นเชนวันกอนเหมือนกัน    ในสรีระ 
             ของเราไมมคีวามหมองศรีเพราะการอดอาหาร 
             นั้นเปนปจจัย  เรายังวันนั้น ๆ      ใหนอมลวง 
             ไปดวย     ปติ    สุข   และความยินดี   ถาเรา 
             พึงไดทักขิไณยบุคคลผูประเสริฐ      แมเดือน 
             หน่ึงสองเดือนเราก็ไมหว่ันไหว     ไมทอแทใจ 
             พึงทานอันอุดม  เมื่อใหทานแก  อินทพราหมณ 
             นั้น      เราจะไดปรารถนายศและลาภก็หามไิด 
             เราปรารถนาพระสัพพัญุตญาณเทาน้ัน     จึง 
             ไดประพฤติกรรมเหลาน้ัน ฉะน้ี. 
                           จบอกิตติจริยาที่  ๑  
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                              อรรถกถาจริยาปฎก 
                             ในขทุทนิกายชื่อวาปรมัตถทีปนี 
                               ขอความนอบนอมจงมีแด 
            พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคนั้น 

 

                                          คันถารัมภกถา 
                                            (กถาเริ่มแตงคัมภีร) 
                      พระจริยาเปนประโยชนเกื้อกูลแกสรรพ 
            โลกของพระผูมพีระภาคเจาผูทรงแสวงหาคุณ 
            ใหญพระองคใด      ขาพเจาขออภิวาทพระผูมี- 
            พระภาคเจาพระองคนั้น  ผูมอีานุภาพเปนอจิน- 
            ไตย  ผูเปนนายกเลิศของโลก. 
                      พระจริยาสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ 
            นําสัตวออกจากโลกดวยพระธรรมใด  ขาพเจา 
            ขอนมัสการพระธรรมอันอุดมนั้น  อันพระสัม- 
            มาสัมพุทธเจาทรงบูชาแลว.   
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                           พระอรยิสงฆใด      เปนผูต้ังอยูในมรรค  
        และผลสมบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน   ขาพเจา 
        ขอนอบนอมพระอรยิสงฆนั้น ผูเปนเน้ือนาบุญ 
        อันยอดเยี่ยม. 
                            บุญใด     เกิดแตการนอบนอมนมัสการ 
          พระรตันตรัย    ขอขาพเจา  ปราศจากอันตราย 
         ในท่ีทั้งปวงดวยเดชแหงบุญน้ัน. 
                           บารมีใด    มีทานบารมีเปนตน   อนัเปน 
         บารมีชัน้อุกฤษฏซึ่งบุคคลทําไดยาก   อันพระ- 
         ผูมีพระภาคเจาผูทรงแสวงหาคุณใหญประทับ 
          อยู  ณ  นิโครธารามในแควนสกักะ    ทรงประ- 
          กาศอานุภาพแหงสัมโพธิจริยา  แหงพระบารมี  
         เหลาน้ัน  ทรงสะสมไวในภัตรกปัน้ี. 
                           ปฎกใด  ชื่อวาจริยาปฎกอันพระโลกนาถ 
         ทรงแสดงแลวแกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู 
         เปนยอดแหงพระสาวกท้ังปวง.   
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                          พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายผูแสวง   
        หาคุณใหญ    ไดรอยกรองปฎกใดอันแสดงถึง 
        เหตุสมบัติของพระศาสดา. 
                         การพรรณนาอรรถท่ีทําไดยาก     ขาพเจา 
         สามารถจะทําไดเพราะอาศัยนัยอันจําแนกสัม- 
        โพธิสมภารแหงปฎกน้ัน. 
                         เพราะการพรรณนาอนัเปนคําสอนของ 
         พระศาสดา   จะทรงอยู    การวินิจฉัยของบรุพ- 
         จารยผูเปนดังสีหะ  จะดํารงอยู  ฉะนั้น  ขาพเจา 
         จะรักษาและยึดปฎกนั้นอันเปนนัยแหงอรรถ- 
          กถาเกา    อาศัยชาดกโดยประการทั้งปวงเปนที่ 
         อาศัยได  มใิชเปนทางแหงคําพูด  บริสุทธิ์ดวย 
         ดี  ไมวุนวาย  เปนขอวินิจฉัยอรรถอันละเอียด 
         ของพระเถระท้ังหลายผูอาศัยอยู  ณ  มหาวหิาร 
         แลวจักทําการพรรณนาอรรถแหงจริยาปฎกน้ัน 
          แสดงพระบารมีอนัมีเน้ือความที่ไดแนะนําแลว 
          และควรแนะนําตอไป.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 6 

                           ดวยประการฉะนี้ขอทานสาธุชนทั้งหลาย  
                 เมื่อหวังใหพระสัทธรรมดํารงอยูตลอดกาลนาน 
                 จงพิจารณาอรรถแหงปฎกน้ัน      ซึ่งจําแนกไว 
                 ฉะน้ีแล.  
             ในบทเหลาน้ันบทวา   จริยาปฎก   ชื่อวาจริยาปฎกดวยอรรถวาอยาง 
ไร  ?  ดวยอรรถวาเปนตําราประกาศถึงพระจริยานุภาพของพระศาสดาในชาติ 
ที่เปนอดีต.    จริงอยู  ปฎก   ศัพทนี้   มีอรรถวา ตํารา  ดุจในบทมีอาทิวา  มา 
ปฏกสมฺปาทเนน   อยาเชือ่โดยอาง   ตํารา.   อีกอยางหนึ่ง   เพราะปริยัตินั้น 
เปนดังภาชนะประกาศอานุภาพของพระจริยาทั้งหลาย   ในชาติกอนของพระ- 
ศาสดาน้ันเอง   ฉะน้ันทานจึงเรียกวา  จริยาปฎกจริงอยู   แมอรรถวาภาชนะ 
ทานก็แสดงถึง   ปฎก   ศพัท ดุจในประโยคมีอาทิวา  อถ  ปุริโส อาคจฺเฉยฺย 
กุทาลปฏก     อาทาย     ครั้นบุรุษเดินมาก็ถือเอาจอบและ  ตะกรา มาดวย. 
อน่ึง   จริยาปฎกที่นั้นนับเนื่องอยูในสุตตันตปฎก   ในปฎก ๓ คือ  วินัยปฎก 
สุตตันตปฎก  อภิธรรมปฎก.    นับเนื่องอยูในขุททกนิกายในนิกาย  ๕  คือ 
ทีฆนิกาย    มัชฌิมนิกาย    สังยุตตนิกาย    อังคุตตรนิกาย   ขุททกนิกาย. 
สงเคราะหเขาใน    คาถา     ในองคแหงคําสอน  ๙  องค   คือ สุตตะ  เคยยะ 
เวยยากรณะ คาถา อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตะ  เวทัลละ.   สงเคราะห 
เขาในธรรมขันธเบ็ดเตล็ดในธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ   อันทาน 
ผูเปนธรรมภัณฑาคาริก    ไดประกาศไวอยางนี้วา :-  
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                             เราไดถือธรรมท่ีปรากฏแกเราจากพระ- 
                    พุทธเจา   ๘๒,๐๐๐  พระธรรมขันธ     จากภิกษ ุ
                     ๒,๐๐๐   พระธรรมขันธ. 
            โดยวรรคสงเคราะหเขาใน  ๓  วรรค   คือ   อกิตติวรรค   หัตถินาค- 
วรรค   ยุธัญชนวรรค.    โดยจริยาสังเคราะหเขาในจริยา ๓  คือใน  อกิตต- 
วรรค ๑๐  ในหัตถินาควรรค  ๑๐  ในยุธัญชนวรรค ๑๕  ใน ๓ วรรค อกิตติ- 
วรรค   เปนวรรคตน.   ในจริยา   อกิตติจริยา   เปนจริยาตน.   คาถาตนของ 
อกิตติจริยานั้น   มีอาทิวา :- 
                        ความประพฤติทั้งหมด      ในระหวางส่ี 
                อสงไขยแสนกัป   เปนเครือ่งบมพระโพธิญาณ. 
            ตอจากนี้ไปจะเปนการพรรณนาอรรถของจริยาปฎกนั้นตามลําดับ. 
                                       จบ   คันถวรมัภกถา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 8 

                           นิทานกถา 
             เพราะการพรรณนาอรรถนี้    ทานกลาวแสดงนิทาน ๓ เหลาน้ี     คือ 
ทูเรนิทาน   นิทานมีในท่ีไกล   อวิทูเรนิทาน  นิทานมีในท่ีไมไกล   สันติเก 
นิทาน นิทานมีในท่ีใกล  เปนอันผูฟงทั้งหลายยอมรูแจงดวยดีต้ังแตเริ่มเรื่อง  
ฉะน้ัน   พึงทราบการจําแนกนิทานเหลาน้ัน   ดังตอไปนี้. 
            กถามรรคต้ังแตพระมหาโพธิสัตวทรงสะสมบารมี       ในศาสนาของ 
พระทุศพลพระนามวาทีปงกรจนกระท่ังทรงอุบัติในสวรรคชัน้ดุสิต      ชือ่วา 
ทูเรนิทาน.  กถามรรคที่เปนไปแลวต้ังแตสวรรคชั้นดุสิตจนถึงบรรลุพระ- 
สัพพัญุตญาณ   ณ  โพธมิณฑล ชื่อวา อวิทูเรนิทาน. กถามรรคท่ีเปนไปแลว 
ต้ังแตมหาโพธิมณฑลจนถึงเรื่องที่เกิดข้ึนในปจจุบัน  ชื่อวา  สันติเกนิทาน. 
ในนิทาน ๓ อยางนี้  เพราะทูเรนิทานและอวิทูเรนิทาน เปนสรรพสาธารณะ 
ฉะน้ัน   นิทานเหลาน้ัน  พึงทราบโดยพิสดารตามนัยกลาวไวพิสดารแลวใน 
อรรถกถาชาดก   นั่นแล.      แตในสันติเกนิทานมีความตางออกไป    ดังน้ัน 
พึงทราบกถาโดยสังเขปแหงนิทานแม  ๓   อยาง  ต้ังแตตน   ดังตอไปนี้. 
             ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาทีปงกร   พระพุทธเจาผู 
เปนที่พ่ึงของโลก    เปนพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐  ทศั   สมควรแก 
อภินิหารของพระองค   ทรงยังบารมีที่สะสมมาเพ่ือพระสัพพัญุตญาณใหถึง 
ที่สุด   เสด็จอุบัติในสวรรคชั้นดุสิต   รอเวลาเพื่อใหเกิดความเปนพระพุทธะ 
ทรงดํารงอยู ณ  สวรรคชัน้ดุสิตน้ันตราบเทาถึงอายุขัย     จุติจากน้ันแลวทรง   
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ถือปฏิสนธิในตระกูลศากยราช    ทรงไดรับการเลี้ยงดูเปนอยางดี ทรงเจริญ  
ดวยสิริโสภาคอันยิ่งใหญ   ถึงความเปนหนุมโดยลาํดับ    เมื่อพระชนม  ๒๙ 
พรรษา       เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   ทรงเริ่มทําความเพียรใหญอยูถึง ๖ ป 
ประทับนั่ง  ณ  โคนตนโพธิในวันวิสาขบูรณมี    เมื่อดวงอาทิตยตกทรงกําจัด 
มารและพลมาร    ในปฐมยามทรงไดบุพเพนิวาสญาณ ( ระลึกชาติได)  ใน 
มัชฌิมยาม   ทรงไดทิพยจักษุ  ในปจฉิมยาม   ทรงยังกิเลสพันหารอยใหสิ้น 
ไป  ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ. 
            แตนัน้ทรงประทับอยู ณ แถว ๆ นั้นลวงไป ๗ สัปดาห แลวเสด็จไป 
ยังปาอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสี    ในวันอาสาฬหบูรณมี  ( ข้ึน ๑๕ คํ่า 
เดือน ๘ )  ยงัพรหม ๑๘ โกฏ ิ   มีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนประมุขใหดื่ม 
อมตธรรม   ทรงยังพระธรรมจักรใหเปนไป  ยังเวไนยสัตวมีพระยสะเปนตน 
ใหต้ังอยูในอรหัตผล   แลวทรงมอบใหพระอรหันต  ๖๐  รูป  ทั้งหมดเหลานั้น 
ไปเพ่ืออนุเคราะหสัตวโลก   พระองคเองเม่ือจะเสด็จไปยังอุรุเวลา    ยังพระ- 
ภัททวัคคีย ๓๐  รูป     ใหต้ังอยูในโสดาปตติผลเปนตน   ณ  ไรฝาย    ครัน้ 
เสด็จถึงอุรุเวลาแลวไดทรงแสดงปาฏิหาริย  ๓,๕๐๐  ครั้ง        ทรงแนะนําชฏลิ 
สามพ่ีนองมีอุรุเวลกัสสปเปนตนกับชฏิลบริวารอีกหนึ่งพัน  อันชฎิลเหลาน้ัน 
แวดลอมแลวประทับนั่ง  ณ  สวนลัฏฐิวัน  ใกลกรงุราชคฤห  ทรงยังพราหมณ 
และคฤหบดีแสนสองหม่ืน     มีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข     ใหหยั่งลงใน 
พระศาสนาประทับอยู  ณ  เวฬุวันมหาวิหารอันพระราชามคธทรงสรางถวาย.  
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            ครั้นตอมาเม่ือพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เวฬุวันมหาวิหาร 
เมื่อทรงต้ังพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไวในตําแหนงพระอัครสาวก       
เมื่อเกิดสาวกสันนิบาต  พระเจาสุทโธทนมหาราช ทรงสดับวา  มีขาววาพระ- 
โอรสของเราบําเพ็ญทุกรกิริยาอยูถึง  ๖  ป แลวไดบรรลุพระปรมาภิเษกพสัมโพธิ- 
ญาณ   ทรงยังธรรมจักรอันบวรใหเปนไป   ทรงอาศัยกรุงราชคฤหประทับอยู 
ดังน้ี     จึงทรงสงอํามาตย  ๑๐  คนมบีรุุษหนึ่งหมื่นเปนบริวารรับสั่งวา พวกเจา 
จงนําโอรสของเรามา  ณ ที่นี้.   เมื่ออํามาตยเหลาน้ันไปกรุงราชคฤหแลว  ได 
ต้ังอยูในพระอรหัต   เพราะพระธรรมเทศนาของพระศาสดา   พระกาฬุทายี- 
เถระกราบทูลความประสงคของพระราชบิดาใหทรงทราบ        พระผูมีพระ- 
ภาคเจาแวดลอมดวยพระขีณาสพสองหมื่นเสด็จออกจากกรุงราชคฤห       ถึง 
กรุงกบิลพัสดุประมาณ  ๖๐  โยชน เวลาสองเดือน.  บรรดาเจาศากยะทั้งหลาย 
ทรงประชุมกันดวยหวังพระทัยวา     จักเห็นพระญาติผูประเสริฐของพวกเรา 
จึงรับสั่งใหสรางนิโครธารามเปนที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา   และเปน 
ที่อยูของภิกษุสงฆ      ตางถือของหอมและดอกไมเปนตน     ทรงกระทําการ 
ตอนรับทูลอาราธนาพระศาสดาใหเสด็จเขาไปยังนิโครธาราม. 
           ณ ทีน่ั้นพระผูมีพระภาคเจา       แวดลอมดวยพระขีณาสพสองหม่ืน 
ประทับเหนือพุทธาสนะอันประเสริฐท่ีเจาศากยะปูถวาย.  เจาศากยะท้ังหลาย 
ทรงมานะจัดมิไดทรงทําความเคารพ.    พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอัธยา-  
ศัยของเจาศากยะเหลาน้ัน   แลวทรงเขาจตุตถฌานมีภิญญาเปนบาทเพ่ือทํา-  
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ลายมานะ   แลวทําเจาศากยะเหลาน้ันใหเปนภาชนะรองรับ พระธรรมเทศนา  
ทรงออกจากสมาบัติเหาะไปสูอากาศ    ดุจเรี่ยรายฝุนพระบาทลงบนพระเศียร 
ของเจาศากยะเหลาน้ัน  ไดทรงกระทํายมกปาฏิหาริยเชนกับปาฏิหาริยที่พระ 
องคการทํา ณ โคนตนคัณฑมัพพฤกษ.    พระราชาทอดพระเนตรเห็นความ 
อัศจรรยนั้น   ทรงดําริวาโอรสนี้เปนบุคคลเลิศในโลก.    เมื่อพระราชาถวาย 
 บังคมแลว     เจาศากยะท้ังหลายเหลานั้นไมอาจเฉยอยูได     ทัง้หมดก็พากัน 
ถวายบังคม. 
           นัยวาในครั้งน้ันพระผูมีพระภาคเจา    เม่ือทรงกระทํายมกปาฏิหาริย 
ไดทรงกระทําปาฏิหาริยเปดโลก     เมื่อปาฏิหาริยเปนไปอยูพวกมนุษยยืนอยู 
ก็ตาม  นั่งอยูก็ตามในมนุษยโลก  ยอมเห็นแตเทวดาสนทนาธรรมซ่ึงกันและ 
กัน      ต้ังแตสวรรคชั้นจาตุมมหาราชิกาถึงชั้นอกนิฏฐภพดวยตาของตนดวย 
พุทธานุภาพ   ในผืนแผนดินเบื้องลาง  ยอมเห็นสัตวทั้งหลายเสวยมหาทุกข 
ในนรกนั้น ๆ  คือ  ในมหานรก ๘ ขุม   ในอุสสทนรก ๑๖ ขุม   และในโล- 
กันตริยนรก.   พวกเทวดาในหมื่นโลกธาตุ    เขาไปเฝาพระตดถาคตดวยเทวา- 
นุภาพอันยิ่งใหญ   บังเกิดจิตอัศจรรยอยางไมเคยมี   ประคองอัญชลีนมัสการ 
พากันเขาไปเฝา        ตางเปลงคาถาปฏิสังยุตดวยพระพุทธคุณ   สรรเสริญ 
ปรบมือรื่นเรงิ   ประกาศถึงปติและโสมนัส.   ดังท่ีทานกลาวไววา :- 
                         ภุมมเทวดา  จาตุมมหาราชิกาเทวดา  พวก 
                  เทพช้ันดาวดึงส    ยามา    ดุสิต    นิมมติเทพ  
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                  ปรนิมมิตเทพ  และหมูพรหมกายิกา  ตางยินดี 
                  พากันบอกกลาวปาวรองแพรหลาย. 
            ก็ในครั้งน้ันพระทศพล  ทรงดําริวา  เราจักแสดงกําลังของพระพุทธ- 
เจาของพระองคมิใหมีใครเปรียบได   จึงเพิ่มพระมหากรุณาใหสูงข้ึน   ทรง 
เนรมิตจงกรมในท่ีประชมุหม่ืนจักรวาฬบนอากาศ      เสด็จยืน  ณ  ที่จงกรม 
สําเร็จดวยแกวทุกอยางในเนื้อท่ีกวาง ๑๒ โยชน    ทรงแสดงปาฏิหาริยแสดง 
ถึงอานุภาพแหงสมาธิและญาณของพระพุทธเจาท้ังหลายอันไมทั่วไปแกผูอ่ืน 
นาอัศจรรย       ตกไปในท่ีแหงเดียวกันของเทวดามนุษยและผูไปในเวหาได 
เห็นกันตามที่กลาวแลว   เสด็จจงกรม  ณ  ที่จงกรมน้ัน  ทรงแสดงธรรม  สมควร 
แกอัธยาศัยของเวไนยสัตวทั้งหลาย  ดวยพระพุทธลีลาอันไมมีที่เปรียบ  อันมี 
อานุภาพที่เปนอจินไตย.   ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :- 
                          เทวดาและมนุษยทั้งหลายเหลาน้ี   ยอม    
                  ไมรูวาพระพุทธเจาน้ี     เปนผูสูงสุดวาคนเปน 
                  เชนไร   กําลังฤทธิ์  และกําลังปญญาเปนเชนไร 
                  กาํลังของพระพุทธเจาพึงเปนประโยชนแก 
                  สตัวโลก   เปนเชนไร                  
                          เทวดาและมนุษยทั้งหลายเหลาน้ียอมไม 
                  รูวา   พระพุทธเจาน้ี     เปนผูสูงสุดกวาคนเปน  
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                        เชนนี้  กําลังฤทธิ์   และกําลังปญญาเปนเชนนี้ 
                        กําลังพระพุทธเจาพึงเปนประโยชนแกโลก 
                       เปนเชนนี้. 
                                 เอาเถิดเราจักแสดงกําลังของพระพุทธ- 
                        เจาอันยอดเย่ียม    เราจักเนรมิตจงกรมประดับ 
                        ดวยแกวบนทองฟา. 
            เมื่อพระตถาคตทรงแสดงปาฏิหาริย   แสดงถึงพุทธานุภาพของพระองค 
อยางนี้แลวทรงแสดงธรรม  ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  ยนือยูบนภูเขา 
คิชฌกูฎในกรุงราชคฤห    เห็นดวยทิพยจักษุ    เกดิจิตอัศจรรยไมเคยมีดวย 
การเห็นพุทธานุภาพนั้น   จึงเกิดความคิดข้ึนวา  เอาละเราจักทําพุทธานุภาพ 
ใหปรากฏแกโลกใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป     จึงแจงความน้ันแกภิกษุ   ๕๐๐  ซึ่งเปน 
บริวารของตน  ทันใดน้ันเองจึงมาทางอากาศดวยฤทธ์ิพรอมกับบริวาร  เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ   ประคองอัญชล ี
ข้ึนเหนือศีรษะ    กราบทูลถามถึงมหาภินิหารและการบําเพ็ญบารมีของพระ- 
ตถาคต   พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําทานพระสารีบุตรนั้นใหเปนกายสักขี  
คือ พยานทางกาย เมื่อจะทรงแสดงพุทธานุภาพของพระองค  แกพวกมนุษย 
ที่ประชุมกัน   และเทวดาพรหมในหมื่นจักรวาฬจึงทรงแสดงพุทธวงศ. สมดัง 
ที่ทานกลาวไววา :-    
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                       พระสารีบตุรผูมีปญญามาก      ฉลาดใน 
             สมาธิฌาน   บรรลุบารมีดวยปญญา   ยอมทูล  
             ถามพระผูมีพระภาคเจาผูเปนนายกแหงโลกวา 
             ขาแตพระมหาวีระผูสูงสุดกวาคน      อภนิิหาร 
             ของพระองคเปนเชนไร  ขาแตทานผูทรงปญญา 
             ในกาลไร    ที่พระองคทรงปรารถนาความตรัสรู 
             อันอดุม. 
                       ทาน  ศีล  เนกขัมมะ  ปญญา  วิริยะ  ขันติ 
             สัจจะ   อธิษฐาน  เมตตาและอุเบกขาเปนเชน 
             ไร. 
                       ขาแตทานผูทรงปญญา  ผูเปนนายกแหง 
             สัตวโลก   บารม ี ๑๐  ที่พระองคทรงบําเพ็ญ 
             แลวเปนเชนไร. 
                       อุปบารมีเปนอยางไร   ปรมัตถบารมีเปน 
             อยางไร. 
                       พระองคผูมีพระสุรเสียงไพเราะ    ดุจนก 
             การะเวก ขาพระองคเมื่อจะยังหทัยใหเยือกเย็น  
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                       ยังมนุษยพรอมดวยเทวดาใหรื่นเริง   จึงทูลถาม  
                       ขอพระองคทรงพยากรณแกขาพระองคเถิด. 
            เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพุทธวงศอยางนี้แลว      ทานพระ- 
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรสงญาณมีพระพุทธคุณเปนอารมณวา โอ การถึงพรอม 
ดวยเหตุ  การถึงพรอมดวยผล  การสําเร็จแหงมหาภินิหาร   ของพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   พระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญบารมีอยางนี้ตลอดกาลเพียงนี้   ทรง 
กระทําส่ิงท่ีคนทําไดยาก       นี่เปนผลอันสมควรแกการสะสมโพธิสมภารอัน 
เปนวิธีอยางน้ี   คือ   ความเปนพระสัพพัญู   ความเปนผูชํานาญในกําลังท้ัง 
หลาย   ความเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้     ความเปนผูมีอานุภาพมากอยางนี้. 
           ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้น  ตามไปตามระลึกถึง  โดยติดตาม 
ธรรม     ถึงพระพุทธคุณอันมีอานุภาพเปนอจินไตยมีอาทิอยางนี้   คือ   ศีล 
สมาธิ  ปญญา   วิมุติ  วิมุติญาณทัศนะ  หิรโิอตตัปปะ  ศรัทธา  วิริยะ  สติ- 
สัมปชัญญะ  ศีลวิสุทธิ  ทฏิฐิวิสุทธิ  สมถะ  วิปสสนา  กุสลมลู  ๓  สุจริต ๓ 
สัมมาวิตก  ๓  สัญญาที่ไมมีโทษ  ๓  ธาตุ  ๓  สติปฏฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔ 
อิทธิบาท ๔  อริยมรรค  ๔   อริยสัจ ๔  ปฎิสัมภิทา ๔ ญาณกาํหนดกําเนิด    ๔ 
อริยวงศ ๔ เวสารัชชญาณ  ๔ ปธานิยังคะ  ( องคเปนที่ต้ังแหงความเพียร) ๕ 
สัมมาสมาธิมีองค  ๕  อินทรีย ๕ พละ ๕ นิสสรณิยธาตุ (ธาตุนําออกไป ) ๕ 
 วิมุตตายตนญาณ (ญาณมีอายตนะพนไปแลว)๕  วิมุตติปริปาจนียธรรม(ธรรม  
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อันเปนความงอกงามแหงวิมุติ )  ๕  สาราณิยธรรม ๖  อนุสสติ ๖   คารวะ ๖  
นิสสรณียธาตุ ๖ สัตตวิหารธรรม (ธรรมเปนเครื่องอยูเนื่องๆ) ๖ อนุตตริยะ ๖ 
นิพเพธภาคิสัญญา (สัญญาอันเปนสวนแทงตลอด) ๖  อภิญญา ๖ อสาธารณ- 
ญาณ ๖  อปริหานิยธรรม ๗  อริยทรัพย ๗ โพชฌงค ๗  สัปปรุสิธรรม ๗ 
นิททสวัตถุ   ( เรื่องชี้แจง ) ๗   สญัญา ๗    ทักขิไณยบุคคลเทศนา    ( การ 
แสดงถึงทักขิไณยบุคคล)  ๗    ขีณสวพลเทศนา     ( การแสดงถึงกําลังของ  
พระขีณาสพ ) ๗  ปญญาปฏิลาภเหตุเทศนา  ( การชี้แจงถึงเหตุไดปญญา ) ๘ 
สัมมัตตะ ๘  การกาวลวงโลกธรรม  ๘ อารัมภวัตถุ (เรื่องปรารภ) ๘ อักขณ- 
เทศนา (การแสดงแบบสายฟาแลบ)  ๘  มหาปุริสวิตก  ๘   อภิภายตนเทศนา 
(การแสดงอายตนะของทานผูเปนอภิภู) ๘  วิโมกข  ๘  ธรรมเปนมลแหงโยนิ- 
โสมนสิการ  ๙  องคแหงธรรมเปนที่ต้ังแหงความเพียรอันบริสุทธิ์  ๙  สัตตาวาส 
๙  อาฆาตปฏิวินัย   (การกําจัดความอาฆาต)  ๙   ปญญา  ๙    นานัตตเทศนา 
(การแสดงความตางกัน)  ๙   อนุบุพพวิหารธรรม  ๙   นาถกรณธรรม  ๑๐ 
กสิณายตนะ  ๑๐  กุสลกรรมบถ  ๑๐  สัมมัตตะ ๑๐   อริยวาสะ  ๑๐ อเสกข- 
ธรรม ๑๐  รตนะ  ๑๐  กําลังของพระตถาคต  ๑๐  อานิสงสเมตตา ๑๑  อาการ 
ของธรรมจัnร ๑๒  ธุดงคคุณ  ๓ พุทธญาณ  ๑๔  วิมุตติปริปาจนียธรรม ๑๕ 
อานาปานสติ ๑๖ อปรัมปริยธรรม (ธรรมท่ีไมเปนปรัมปรา) ๑๖ พุทธธรรม 
๑๘  ปจจเวกขณญาณ  ๑๙  ญาณวัตถุ  ๔๔  อุทยัพพยญาณ  ๕๐  กุสลธรรมเกิน  ๕๐ 
ญาณวัตถุ  ๗๗   มหาวชิรญาณอันเปนจารีตรวมกับสมาบัติ    สองลานส่ีแสน  
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โกฏ ิ  และเทศนาญาณเปนเครื่องคนควาและพิจารณา   สมันตปฏฐาน  (การ   
เริ่มต้ังโดยรอบคอบ)   อันมีนัยไมมีที่สุด   และญาณประกาศอัธยาศัยเปนตน 
ของสัตวทั้งหลายไมมีที่สุดในโลกธาตุอันหาที่สุดมิได   ของพระผูมีพระภาคเจา 
อันไมสาธารณแกผูอ่ืนไมเห็นที่สุด  ไมเห็นประมาณ.  จริงอยูพระเถระ.  เมื่อ 
นึกถึงท่ีสุดก็ดี   ประมาณก็ดี   แหงคุณทั้งหลายแมของตนเองก็ไมเห็น.  พระ- 
เถระนั้นจักเห็นประมาณ  หรือ   ขอกําหนดแหงพระคุณท้ังหลายของพระผูมี- 
พระภาคเจาไดอยางไร.   จริงอยูผูที่มีปญญามาก   มีญาณเฉียบแหลมยอมเชื่อ 
พระพุทธคุณทั้งหลายโดยความเปนพระพุทธคุณใหญ.      ดวยประการฉะน้ี  
พระเถระเม่ือไมเห็นประมาณ    หรือ   ขอกําหนดแหงพระคุณทั้งหลายของ 
พระผูมีพระภาคเจา     จึงตัดสินใจลงไปวา    เม่ือคนเชนเราผูต้ังอยูในสาวก 
บารมีญาณยังไมสามารถกําหนดพระพุทธคุณท้ังหลายโดยญาณได  จะกลาว 
ไปไยถึงคนพวกน้ี     นาอัศจรรยพระสัพพัญูคุณเปนอจินไตย     ไมมีขอ 
กําหนด  มีอานุภาพมาก  อนึ่ง  พระสัพพัญูคุณเหลาน้ีเปนโคจรแหงพุทธ-  
ญาณอยางเดียวเทาน้ันโดยประการท้ังปวง   มิไดเปนโคจรแกผูอ่ืน.  แมพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายก็ไมสามารถกลาวโดยพิสดารไดเลย.    สมจริงดังท่ี 
ทานกลาวไววา :- 
                          แมพระพุทธเจาก็กลาวคุณของพระพุทธ- 
                  เจา    หากวากลาวถึงคุณอื่นแมตลอดกัป   กัป  
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                ยอมสิ้นไปในระหวางเวลายาวนาน     คุณของ  
                พระตถาคต   หาไดสิ้นไปไม. 
           พระสารีบุตรเถระมีปติโสมนัสเปนกําลังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความท่ี 
พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระคุณใหญอยางนี้จึงคิดตอไปวา  นาอัศจรรย  ธรรม 
ทําใหเปนพระพุทธเจา  คือบารมี  มีอานุภาพมาก   เปนเหตุแหงพุทธคุณท้ัง 
หลายเห็นปานนี้ .   ความเปนบารมี  เปนความเจริญงอกงามในชาติไหนหนอ 
หรือวาถึงความแกกลาอยางไร. 
          ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจา   ประทับนั่งขัดสมาธิ ๓ ชัน้  ณ  รตนะ 
จงกรมน้ัน ประทับนั่งรุงโรจนดุจดวงอาทิตยออนรุงเรืองอยู  ณ  ภูเขายุคนธร 
ฉะน้ัน   ทรงแสดงแกพระสารีบุตรวา   ดูกอนสารีบุตร  พุทธการกธรรมของ 
เราไดเจริญงอกงามจากภพสูภพ   จากชาติสูชาติ  ในกัปทั้งปวง เพราะทําดวย 
ความเคารพติดตอกัน      และดวยการอุปถัมภของวิริยะต้ังแตสมาทาน    แต 
ในภัทรกัปนี ้   พุทธการกธรรมเหลาน้ันเกิดแกกลาในชาติเทาน้ีแลวไดตรัส 
ธรรมปริยาย    อันมีชื่อเปนที่สองวา    จริยาปฏก  พุทฺธาปทานิย  จริยา- 
ปฎก   เปนที่ต้ังแหงตํานานของพระพุทธเจา    ดวยบทมีอาทิวา   กปฺเป จ 
สตสหสฺเส  ตลอดแสนกัป.    สวนอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา    พระผูม-ี 
พระภาคเจา   ผูเปนเทวดายิ่งกวาเทวดาทรงจงกรมอยู  ณ  ที่จงกรมแกว  อัน 
เทวดาและพรหมเปนตนบูชาทรงหย่ังลง  ณ  นิโครธารามแวดลอมดวยพระ- 
ขีณาสพสองลานรูป   ประทับนั่งเหนือวรพุทธาสนะที่เขาปูไว   อันทานพระ-  
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สารีบุตรทูลถามโดยนัยดงักลาวแลว   จึงทรงแสดงจริยาปฎก.   ดวยเหตุเพียง  
เทาน้ี    ทานแสดงทูเรนิทานและอวิทูเรนิทานโดยสังเขปแลวชี้แจง    สันติเก- 
นิทานแหงจริยาปฎก    โดยพิสดาร.    สวนทูเรนิทานจักมีแจงในการอธิบาย 
เรื่องอสงไขย. 
           บัดนีจ้ะพรรณนาเน้ือความแหงบาลี  จริยาปฎกที่มีมาโดยนัยมีอาทิวา 
กปฺเป  จ สตสหสฺเส  ดังนี.้ กัปปศัพทในบทน้ันทั้งที่มีอุปสรรค  และไมมี 
อุปสรรค  ยอมปรากฏในความมีอาทิวา   วิตก  วิธาน ปฏิภาค    บัญญัติ กาล 
ปรมายุ  สมณโวหาร สมันตภาวะ อภิสัททหนะ เฉทนะ วินิโยคะ วินยะกิริยา 
เลสะ   อันตรกัป   ตัณหาทิฏฐิ  อสงไขยกัป    มหากัป. 
           กัปปศัพทมาใน   วิตก  ในบทมีอาทิวา  เนกฺขมมฺสงฺกปฺโป  อพฺยา- 
ปาทสงฺกปฺโป ดําริในการออกจากกาม  ดําริในความไมพยาบาท. มาใน วิธาน 
ในบทมีอาทิวา จีวเร  วิกปฺป  อาปชฺเชยฺย   ภิกษุพึงทําวิกัปในจีวร. อธิบายวา 
ควรปฏิบัติตามธรรมเนียมเปนอยางยิ่ง. มาใน  ปฏภิาค ในบทมีอาทิวา สตฺถุ- 
กปฺเปน   วต  ฯลฯ   น  ชานิมฺหา ทานผูเจริญท้ังหลายไดยินวา พวกเราปรึกษา 
กับพระสาวกซ่ึงคลายกับพระศาสดาก็ยังไมรู. ในบทน้ันมีอธิบายวา คลายกับ 
เชนกับ   พระศาสดา.   มาใน   บัญญัติ  ในบทมีอาทิวา   อิธายสฺมา    กปฺโป 
ทานผูมีอายุเปนบัญญัติในศาสนานี้.   มาใน  กาล ในบทมีอาทิวา   เยน   สทุ 
นจฺจกปฺป   วหิราม ิ ไดยินวาขาพเจาจะอยูตลอดกาลเปนนิจ.  มาใน  ปรมายุ 
ในบทมีอาทิวา    อากงฺขมาโน  ฯลฯ   กปฺปาวเสส   วา   ดกูอนอานนท  
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ตถาคต   หวังจะดํารงอยูตลอดกัป.  หรือตลอดสวนท่ีเหลือของกัป.   กัปในท่ีนี้ 
ทานประสงคเอาอายุกัป.   มาใน  สมณโวหาร ในบทมีอาทิวา   อนุชานาม ิ
ฯลฯ  ปริภุชฺิตุ   ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหฉันผลไมดวยสมณกัป  ๕ 
อยางมาใน   สมันตภาวะ  ในบทมีอาทิ  เกวลกปฺป   เชตวน  โอภาเสตฺวา 
ยังพระเชตวันโดยรอบทัง้ส้ินใหสวางไสว.  มาในอภิสัททหนะในบทมีอาทิวา 
สทฺธา  สทฺทหนา   โอกปฺปนา   อภิปฺปสาโท  ศรัทธาความเชื่อ ความเชื่อ 
อยางยิ่ง   ความเลื่อมใสอยางยิ่ง.   มาเน  เฉทนะ  ในบทมีอาทิวา   อลงฺกโต 
กปฺปตเกสมสฺสุ   โกนผมแลหนวดตกแตงแลว.   มาใน   วินิโยคะ  ในบท 
มีอาทิวา  เอวเมว  อิโต  ทินฺน  เปตาน  อุปกปฺปติ ทานท่ีใหแลวจากโลกน้ี  
ยอมสําเร็จแกผูลวงลับไปแลว   ฉันนั้น.    มาใน  วินยกิริยา  ในประโยคมี 
อาทิวา   กปฺปกเตน  อกปฺปกต   สสิพฺพิต  โหติ  จีวรอันภิกษุผูทํากัปปะมิ 
ไดทําตามวินัยก็เปนอันเย็บดีแลว.  มาใน  เลสะ  ในประโยคมีอาทิวา   อตฺถิ 
กปฺโป  นิปชฺชิตุ    หนฺทาห   นิปชฺชาม ิ  มีเลสเพ่ือจะนอน   เอาเถิดเราจะ  
นอนละ.   มาใน  อันตรกปั  ในประโยคมีอาทิวา  อาปายิโก   เนรยิโก ฯลฯ  
นิรยมุห ิ ปจจฺติ  ผูทําลายสงฆใหแตกกัน   ตองตกอบาย   ตกนรก ต้ังอยูกัปหน่ึง 
และไหมอยูในนรกตลอดกัป.   มาในตัณหาและทิฏฐิในคาถามีอาทิวา :- 
                         แมธรรมทั้งหลายก็ไมดําริถึง     ไมทําไว       
               ขางหนา  ไมยอมรับ  เขามิใชพราหมณที่ผูมีศีล  
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                  จะพึงแนะนํา   เขาเปนผูถึงฝง เปนผูคงที่  ยอม 
                  ไมหมกไหม. 
         เปนความจริงอยางนั้นทานกลาวไวในนิทเทสวา  จากบทวา    กปฺป 
นี้   กัปมีสองอยาง   คือ   ตัณหากัป   ๑   ทฏิฐิกัป  ๑.  มาในอสงไขยกัปในบท 
มีอาทิวา   อเนเกป    สวฏฏกปฺเป   อเนเกป    วิวฏฏกปฺเป  ในสังวัฏฏกัป 
ไมนอยในวิวัฏฏกัปไมนอย.     มาในมหากัปในบทมีอาทิวา     จตฺตาริมานิ 
ภิกฺขเว   กปฺปสฺส  อสงฺเขยฺยานิ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มหากัปมีสี่อสงไขย. 
กัปในที่นี้ไดแกมหากัป.      
         บทสําเร็จในคําวา    กปฺป   นั้นมดีังน้ี   ชื่อวา    กปฺโป  เพราะยอม 
กําหนด.    อธิบายวา    พึงกําหนดมีปริมาณท่ีควรกําหนดดวยการเปรียบกับ 
กองเมล็ดผักกาดเปนตนอยางเดียวเพราะไมสามารถคํานวณดวยปไดวา  เทา 
นั้นป  เทาน้ันรอยป  เทาน้ันพันป  เทาน้ันแสนป.  สมดังท่ีทานกลาวไววา :- 
ขาแตพระองคผูเจริญ  กัปยาวเพียงไรหนอ.  ดูกอนภิกษุ  กัปยาวมาก 
กําหนดไมไดวา   เทาน้ันป   เทาน้ันรอยป   เทาน้ันพันป   เทาน้ันแสนป. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ  สามารถจะเปรียบเทียบไดหรือไมพระเจาขา.  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา  สามารถเปรียบเทียบได  ภิกษุ.  เหมือนอยางวากองเมล็ด 
ผักกาด   โดยความยาวโยชนหน่ึง   โดยความกวางโยชนหน่ึง   โดยความสูง 
โยชนหน่ึง   เมื่อลวงไปรอยป  พันป  ผูวิเศษเก็บเมล็ดผักกาดไปเมล็ดหน่ึง ๆ 
เมล็ดผักกาดหมด.   ก็ยังไมสิ้นกัป.   ดกูอนภิกษุกัปยาวอยางนี้แล.  
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           มหากัปนี้นั้นสงเคราะหเขาดวยสี่อสงไขยกัป     ดวยสามารถแหงสัง-  
วัฏฏกัปเปนตน.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                       ดูกอนภิกษทุั้งหลาย   สีอ่สงไขยกัปเหลา 
                นี ้  สี่อสงไขยกปัเปนไฉน.   คือ  สังวัฏฏกัป 
                สังวัฎฏัฏฐายีกปั  วิวัฏฏกัป  วิวัฎฏัฏฐายกีัป. 
           ในกปัเหลาน้ัน   สังวัฏฏกัปมี   ๓   คือ   เตโชสังวัฏฏกปั  ๑   อาโป- 
สังวัฏฏกัป  ๑   วาโยสังวัฏฏกัป   ๑.   แดนสังวัฏฏกัปมี  ๓  คือ   อาภัสสรา  ๑ 
สุภกิณหา  ๑   เวหัปผลา  ๑.   ก็ในกาลใดกัปยอมเปนไปดวยไฟ  ในกาลน้ัน 
กัปเบ้ืองลางจากอาภัสสรายอมถูกไฟไหม.     ในกาลใดกัปยอมเปนไปดวยนํ้า 
ในกาลน้ันกปัเบื้องลางจากสุภกิณหายอมถูกน้ําละลาย.       ในกาลใดกัปยอม 
เปนไปดวยลม  ในกาลน้ันกัปเบ้ืองลางจากเวหัปผลายอมถูกลมกําจัด. แตโดย 
กวางออกไปจักรวาฬแสนโกฏ ิ  ยอมพินาศ.   ทานกลาววาเปนอาณาเขตของ 
พระพุทธเจาทั้งหลาย. ในสังวัฏฏกัป  ๓  เหลาน้ัน   การทําลายเปลวไฟ   น้ํา 
หรือลม   ต้ังแตมหาเมฆยังกัปใหพินาศตามลําดับ   นี้เปนอสงไขยหน่ึง  .ชื่อวา 
สังวัฏฏกัป.  มหาเมฆต้ังข้ึนเต็มจักรวาฬแสนโกฏิต้ังแตการทําลายเปลวไฟอัน 
ยังกัปใหพินาศ  นี้เปนอสงไขยท่ีสองชื่อวา สังวัฏฏฐายีกัป. 
           ความปรากฏแหงดวงจันทร   ดวงอาทิตยต้ังแตมหาเมฆต้ังข้ึน  นี้เปน 
อสงไขยกัปท่ีสาม    ชื่อวาวิวัฏฏกัป.   มหาเมฆยังกัปใหพินาศอีก  ต้ังแตความ  
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ปรากฏแหงดวงจันทรและดวงอาทิตย   นี้เปนอสงไขยกัปที่สี่    ชื่อวาวิวัฏฏัฏ-  
ฐายีกัป.     ในกัปเหลาน้ี      การสงเคราะหกัปในระหวาง   ๖๔   กัป   ชื่อวา 
วิวัฏฏัฏฐายีกปั.    ดวยบทน้ันพึงทราบวาวิวัฏฏกัปเปนตนกําหนดดวยกาลอัน 
เสมอกัน.    อาจารยพวกหน่ึงกลาววา  การสงเคราะหกัปในระหวาง  ๒๐  กัป.  
ดวยประการฉะน้ี   สี่สงไขยกัปเหลาน้ีเปนหน่ึงมหากัป.    ดวยเหตุนั้นทาน 
จึงกลาววา     มหากัปนี้นั้น       สงเคราะหดวยส่ีอสงไขยกัปดวยอํานาจแหง 
สังวัฏฏกัปเปนตน. 
            อน่ึง บทวา   กปฺเป เปนทุติยาวิภัตต์ิพหุวจนะ  ดวยเปนอัจจันตสังโยคะ 
แปลวา   ตลอดกัป  สิ้นกปั.   บทวา สตสหสฺเส แสดงถึงปุลลิงคโดยเชื่อม 
กับศัพทวา  กปฺป. แมในที่นี้ก็เปนพหุวจนะดวยเปนอัจจันตสังโยคะ  ทั้งสอง 
บทนี้เปนอธิกรณะเสมอกัน. แมในบทวา จตุโร จ อสงฺขิเย  นี ้ ก็มีนัยนี้แล.  
อน่ึง บทวา อสงฺขิเย ยอมใหรูความนี้วา  กปฺปาน  โดยคัมภีร เพราะไมกลาว 
บทอ่ืนและเพราะกลาวถึงกัปเทาน้ัน.  การเวนบทที่กลาวแลวคือเอาบทอะไร ๆ 
ที่ไมไดกลาวไวไมสมควร. จ  ศัพทเปนสัมบิณฑนัตถะ  ( บวกความทอนหลัง 
เขากับความทอนตน ).   มีเนื้อความวา   สี่อสงไขยแหงมหากัปและแสนมหา- 
กัป   พึงทราบความในบทวา    อสงฺขเิย   นี ้  ชื่อวา   อสงฺขิยา    เพราะไม 
สามารถจะนับได.   อธิบาย    เกินการคํานวณ.    อาจารยพวกหน่ึงกลาววา 
บทวา   อสงฺเขยฺย  เปนการนับที่แปลกอยางหน่ึง.   อาจารยพวกน้ันกลาววา 
คะแนนมหากําลังสิบเวนฐานะ    ๕๙   อันมีคะแนนมหากําลังเปนที่สุดต้ังแต  
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รวมเปนอันเดียวกัน   ชื่อวาอสงไขย   ในลําดับอัฏฐานะ  ๖๐.   ขอน้ันไมถูก   
การคํานวณที่แปลกชื่อวาในระหวางฐานะท่ีนับได.       ในระหวางฐานะหน่ึง 
ชื่อวาอสงไขย        เพราะไมมีความท่ีการคํานวณที่แปลกน้ันจะพึงนับไมได 
เพราะเหตุนั้น   ขอน้ันจึงผิด.   ขอท่ีกัปนั้นมี   ๔  อยาง  ในความเปนอสงไขย 
กัป  เพราะความท่ีเปนกัปนับไมไดไมถูกมิใชหรอื.   ไมถูกก็ไมใช    เพราะ 
ความท่ีอสงไขยกัปทานปรารถนาแลวในฐานะ   ๔.   ในบทนั้นพึงทราบการ 
ชี้แจงต้ังแตตนดังตอไปนี้. 
            มีเรื่องเลามาวา  ในกัปนี้ครั้งอดีต  พระสัมมาสัมพุทธเจา  ๔  พระองค 
คือ  พระตัณหังกร  ๑   พระเมธังกร  ๑   พระสรณังกร  ๑   พระทีปงกร  ๑ 
ทรงอุบัติข้ึนในโลกตามลาํดับ .    ในพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลาน้ันในศาสนา 
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ทีปงกรไดมีเมืองวา  อมรวดี.   สุเมธ- 
พราหมณอาศัยอยูในเมืองนั้นเปนอุภโตสุชาตสังสุทธเคราหณี   (มีครรภเปน 
ที่ปฏิสนธิอันบริสุทธิ์ทั้งสองฝาย) ทางฝายมารดาและบิดาตลอด  ๗  ชั่วตระกูล 
ไมถูกรังเกียจโดยชาติ.   มีรูปงาม  นาชม  นาเลื่อมใสถึงพรอมดวยผิวพรรณ 
งดงามอยางยิ่ง     สุเมธพราหมณมิไดทําการงานอยางอ่ืน     เรยีนศิลปะของ 
พราหมณอยางเดียว.  มารดาบิดาไดถงึแกกรรมต้ังแตเขายังเปนหนุม. ครั้งน้ัน 
สิริวัฑฒกะ   อํามาตยของเขา  นําบัญชีทรัพยสินมาใหแลวเปดหองทรัพยสิน 
เต็มไปดวย    ทอง    เงิน   แกวมณี   แกวมุกดาเปนตน   แลวแจงทรัพยสิน 
ต้ังแต   ๗   ชั่วตระกูลวา      ขาแตกุมารทรัพยประมาณเทาน้ีเปนของมารดา  
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ของทาน      ประมาณเทานี้เปนของบิดาของทาน      ประมาณเทาน้ีเปนของ 
ปู  ยา  ตา  ยาย  และทวดของทาน   แลวกลาววา   ขอทานจงปกครองทรัพย 
สินนี้เถิด.     สุเมธบัณฑิตคิดวา     ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเปนตนของเรา 
รวบรวมทรพัยสินนี้ไวเปนอันมาก    ถึงอยางนี้ก็ยังไปสูปรโลก    มิไดถือเอา 
ไปไดแมแตกหาปณะเดียว    แตเราควรจะทําเหตุแหงการถือเอาไปได   ดังนี้  
เขาจึงทูลแดพระราชาแลวใหตีกลองประกาศท่ัวไปในเมือง      ไดใหทานแก 
มหาชนแลวไปยังหิมวันตประเทศบวชเปนดาบสลวงไปได   ๗   วัน    จึงยัง 
สมาบัติ  ๘  และอภิญญา  ๕  ใหเกิดข้ึนอยูดวยสมาบัติวิหารธรรม. 
           ก็ในกาลน้ัน   พระทศพลพระนามวา   ทีปงกรบรรลุพระปรมาภิเษก 
สัมโพธิญาณ    ยังบวรธรรมจักรใหเปนไปแวดลอมดวยพระขีณาสพ    หน่ึง 
แสนรูป   เสด็จจาริกไปโดยลําดับ   ถงึรัมมวดีนครประทับอาศัยอยูที่สุทัศน- 
มหาวิหารไมไกลเมืองน้ัน.         ชาวเมืองรัมมวดีนครไดฟงวา       ไดยินวา- 
พระศาสดาเสด็จถึงนครของพวกเราแลวประทับอยู  ณ สุทัศนมหาวิหาร  จึง 
พากันถือของหอมมีดอกไมเปนตนเขาไปเฝาพระศาสดาถวายบังคมแลว  บูชา 
ดวยของหอมและดอกไมเปนตน      นั่งอยูสวนขางหน่ึงฟงพระธรรมเทศนา 
แลวนิมนตเพ่ือเสวยภัตตาหารในวันรุงข้ึน   พากันลุกจากท่ีนั่งกลับไป.   วัน 
รุงข้ึนชาวเมืองเหลาน้ันเตรียมมหาทานตกแตงนคร   ตางรื่นเริงยินดีทําความ 
สะอาดทางท่ีพระทศพลเสด็จมา. 
          อน่ึง  ในกาลน้ัน   สุเมธดาบสมาทางอากาศเห็นพวกมนุษยเหลาน้ัน 
รื่นเริงยินดีจึงถามวา    ทานผูเจริญท้ังหลาย    พวกทานทําความสะอาดทางน้ี  
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เพ่ือใคร.  เมือ่พวกมนุษยบอกวา พวกเราทําความสะอาดทางเพ่ือพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาเสด็จมา   เพราะคาท่ีตนไดสะสมบารมีมาในพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ในอดีตพอไดยินคําวา    พุทฺโธ ก็เกิดปติโสมนัส    ลงจากอากาศในทันใด 
นั่นเอง    แลวกลาววา    ทานท้ังหลายจงใหโอกาสแกเราบาง   แมเราก็จักทํา 
ความสะอาดดวย    ครั้นพวกมนุษยใหโอกาสแลว    จึงคิดวา    ความจริงเรา 
พอจะทําทางนี้ใหวิจิตรดวยรัตนะ  ๗   ดวยฤทธิ์แลวตกแตงได    แตวันนี้เรา 
ควรทําความขวนขวายทางกาย    เราจักถือเอาบุญสมควรแกกาย   แลวจึงนํา 
หญาและหยากเยื่อเปนตนออกไปเอาฝุนมาเกล่ียใหเสมอทําใหสะอาด.  ก็เม่ือ 
ทําความสะอาดท่ีนั้นยังไมสําเร็จ      พระผูมีพระภาคเจาพระทีปงกรแวดลอม 
ดวยพระขีณาสพผูไดอภิญญา  ๖  ผูมมีหานุภาพสี่แสนรูปเสด็จมาถึงทางน้ัน. 
           สุเมธบัณฑิตคิดวา       พระสัมมาสัมพุทธเจา      และพระสาวกของ 
พระพุทธเจาจงอยาเหยียบโคลนจึงคลี่ผาปาน    แผนหนัง    และหอชฎาออก 
ตนเองนอนควํ่าหันศีรษะไปทางพระผูมีพระภาคเจา.     และเขาคิดอยางนี้วา 
หากเราจักปรารถนา   เราจักเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจานี้     จักทําลาย 
กิเลสในวันนี้ทีเดียว.   ประโยชนอะไรดวยการนอนจากโอฆะใหญคือสงสาร 
ของเราเพียงผูเดียวเทาน้ัน     ถากระไรแมเราก็พึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เห็นปานน้ี ยังโลกพรอมทั้งเทวโลกใหขามจากหวงน้ําใหญคือสงสาร.  สุเมธ- 
บัณฑิตต้ังใจดวยอภินิหารประกอบดวยองค  ๘  ดวยประการฉะน้ี.  
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           ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาประทับยืน ณ เบือ้งศีรษะของ 
สุเมธบัณฑิตน้ัน        ทรงทราบความสําเร็จวารจิตของสุเมธบัณฑิตนั้นทรง 
พยากรณความเปนไปน้ีทั้งหมดของพระผูมีพระภาคเจาวา   จากน้ีไปในที่สุด  
สี่แสนอสงไขยย่ิงดวยแสนกัป    สุเมธบัณฑิตนี้จักเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาโคดมดังน้ี    แลวหลีกไป. 
           จากน้ันพระสัมมาสัมพุทธเจาแมอ่ืนทรงอุบัติข้ึนตามลําดับ  มีพระผูมี- 
พระภาคเจา  พระนามวา  โกณฑัญญะเปนตนจนถึงพระทศพล   พระนามวา 
กัสสปเปนที่สุด   ทรงพยากรณพระมหาสัตววา   จักเปนพระพุทธเจา.   เม่ือ 
พระโพธิสัตวของพวกเราทรงบําเพ็ญบารมีอยูนั้น       พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงอุบัติข้ึน  ๒๔  พระองค.  ในกัปทีพ่ระทศพลพระนามวาทีปงกรทรงอุบัติ 
ไดมีพระพุทธเจาอ่ืนอีก  ๓  พระองค.    ในสํานักของพระพุทธเจาเหลาน้ัน 
มิไดมีการพยากรณพระโพธิสัตว.   เพราะฉะน้ัน    พระพุทธเจาเหลาน้ันจึง 
ไมถือเอาในที่นี้.   แตในอรรถกถาเกา  เพ่ือแสดงถึงพระสัมพุทธเจาท้ังหลาย 
ต้ังแตกัป   ทานจึงกลาวคาถาน้ีวา :- 
                          พระตัณหังกร พระเมธังกร พระสรณังกร 
                 พระทีปงกร   ผูเปนพระสัมพุทธเจา   และพระ  
                 โกณฑัญญะ    ผูสูงสุดกวาสัตวสองเทา   พระ 
                 มงัคละ  พระสมุนะ   พระเรวตะ  พระโสภิตะ 
                 ผูเปนมุนี   พระอโนมทัสสี   พระปทุม   พระ  
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                       นารทะ   พระปทุมุตตระ  พระสุเมธะ   ผูเกิดดี  
                       แลว พระปยทัสสี  ผูมียศใหญ  พระอัตถทัสสี 
                       พระธรรมทัสสี    พระสิทธัตถะ    ผูเปนนายก 
                       ของโลก    พระติสสะ    พระผุสสะ    ผูเปน 
                       พระสัมพุทธเจา  พระวิปสสี   พระสิขี   พระ 
                       เวสสภู     พระกกุสันธะ      พระโกนาคมนะ 
                       พระกัสสปะ    ผูเปนนายก.    ทานเหลาน้ีได 
                       เปนพระสัมพุทธเจา    ปราศจากราคะ   ต้ังมั่น 
                       แลว    มรีศัมี    ๑๐๐    บรรเทาความมืดใหญ 
                       รุงเรืองดุจกองไฟ   พระสัมพุทธเจาเหลาน้ัน 
                       พรอมดวยสาวกท้ังหลาย  ไดนิพพานแลว. 
            ในระหวางพระทศพลพระนามวาทีปงกร  และพระทศพลพระนามวา 
โกณฑัญญะ    โลกไดวางพระพุทธเจาไปตลอดอสงไขยหน่ึงแหงมหากัป.   ใน 
ระหวางพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   โกณฑัญญะ    และพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  มังคละ  ก็เหมือนกัน  ในระหวางพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
โสภิตะ    พระนามวา  อโนมทัสสี   พระนามวา  นารทะ   พระนามวา  ปทุ- 
มุตตระ  ก็เหมือนกัน.   สมดังท่ีทานกลาวไวในพุทธวงศวา :-  
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                             กัปท้ังหลายในระหวางแหงพระพุทธเจา 
        เหลาน้ัน    คือแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        ทีปงกร  และแหงพระศาสดาพระนามวา   โภณ- 
        ฑัญญะเปนกัปท่ีนับไมไดโดยการคํานวณ. 
                             พระผูมีพระภาคเจา  ผูเปนนายกพระนาม 
        วา  มังคละ   โดยพระนามอ่ืนจากพระผูมีพระ 
        ภาคเจาพระนามวา  โกณฑัญญะ   กัปท้ังหลาย 
        ในระหวางพระพุทธเจาแมเหลาน้ัน  ก็เปนกปั 
        ที่นับไมไดโดยการคํานวณ. 
                              พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    อโนม- 
        ทัสสี     ผูมียศใหญอื่นจากพระผูมีพระภาคเจา 
        พระนามวา  โสภิตะ     กัปท้ังหลายในระหวาง 
        พระพทุธเจา   แมเหลาน้ันก็เปนกัปที่นับไมได 
        โดยการคํานวณ. 
                               กัปท้ังหลายในระหวางพระพุทธเจา   แม 
        เหลาน้ัน  คือ  แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
        วา   นารทะ   แหงพระศาสดาพระนามวา   ปทุ- 
        มุตตระ    ก็เปนกัปทีน่ับไมไดโดยคํานวณ.  
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           ดวยประการฉะน้ีทานจึงกลาววา  จตุโร  จ  อสงฺขิเย   สือ่สงไขยโดย   
การลวงการคํานวณมหากัปในฐานะ ๔   แมในความเปนอสงไขยกัป  เพราะ 
ความเปนกัปท่ีลวงเลยการคํานวณ.      พึงทราบวาทานมิไดกลาวดวยสังขยา- 
วิเสสนะ  ( การนับที่แปลกออกไป ).      อน่ึง   เพราะ ๓ หม่ืนกัปในระหวาง 
พระทศพลพระนามวา   ปทุมุตตระ     และพระทศพลพระนามวา    สุเมธะ 
๖๙,๘๘๒  กปั         แหงพระทศพลพระนามวา    สุชาตะ   และ พระทศพล 
พระนามวา    ปยทัสส.ี   ๒๐  กัป         ในระหวางพระทศพลพระนามวา 
ธรรมทัสสี  และพระทศพลพระนามวา  สิทธัตถะ  ๑ กัป  ในระหวางพระทศ-  
พลพระนามวา   สิทธัตถะ    และพระทศพลพระนามวา  ติสสะ  ๖    กัป   ใน 
ระหวางพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา     วิปสสี      และพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  สิขี. ๓๐  กัป  ในระหวางพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   เวสสภู 
และพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กกุสันธะ. และ  ๑๐๐,๐๐๐  มหากัป  พรอม 
ดวยกัปที่พระพุทธเจาท้ังหลายเหลาน้ัน ๆ     ทรงอุบัติภายหลังต้ังแตกัปที่พระ 
ทศพลพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทรงอุบัติและดวยภัตรกัปนี้   ดวยประการฉะน้ี  
ทานจึงกลาววา    กปฺเป   จ   สตสหสฺเส     ตลอดแสนกัปหมายถึงมหากัป 
เหลาน้ัน.        เมื่อเนื้อความน้ีกลาวพิสดารควรจะนําบาลีพุทธวงศทั้งหมดมา 
พรรณนา     ฉะน้ันเราจะรักษาใจของมหาชนผูกลัวความพิสดารเกินจึงจะไม 
กลาวใหพิสดาร.   ผูมีความตองการความพิสดารพึงเรียนจากพุทธวงศ.   อนึ่ง 
ในที่นี้กถามรรคใดที่ควรกลาว       กถามรรคแมนั้นก็พึงทราบโดยนัยดังท่ีได 
กลาวไวแลวในอรรถกถาธรรมสังคหะชื่อวา  อัฏฐสะลินี   และอรรถกถาชาดก 
นั่นและ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 31 

            อนฺตร  ศัพทในบทวา    เอตฺถนฺตเร  นี้   มาแลวใน  เหตุ    ในบทม ี
อาทิวา :-                                                                                 
                          ชนท้ังหลาย   ประชมุกันที่ฝงแมน้ํา    ที่  
                  เรือน    ที่สภา     และที่ถนนปรึกษาเหตุอะไร 
                  กะเราและกะทาน. 
           มาแลวใน   ขณะ  ในประโยคมีอาทิวา  ขาแตทานผูเจริญหญิงคนหนึ่ง 
ลางภาชนะในขณะฟาแลบ   ไดเห็นขาพระองค.   มาแลวใน  จติ  ในประโยค 
มีอาทิวา   ความโกรธไมมีแตจิตของผูใด.   มาแลวใน   ระหวาง   ในบทมอีาทิ 
วา   เมืองคยาในระหวาง  และตนโพธิ์ในระหวาง.   มาแลวใน     ทามกลาง 
ในบทมีอาทิวา       เมื่อพระอุปชฌายยังพูดอยูไมควรสอดคําพูดในทามกลาง 
แมในท่ีนี้พึงเห็นวา    ในทามกลางนั่นแล       เพราะฉะนั้น     ในระหวางน้ี 
ความวาในทามกลาง.    บทนี้เปนอันทานกลาวไววา  ในมหากัปพระผูมีพระ- 
ภาคของเรา     เปนสุเมธบัณฑิตในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ทีปงกรไดทรงกระทํามหาภินิหารประกอบดวยองค   ๘  ซึ่งทานกลาวไวอยางนี้  
คือ   ความเปนมนุษย  ๑   ความถึงพรอมดวยเพศ ๑   เหตุ ๑   การเห็นพระ- 
ศาสดา ๑   บรรพชา ๑   คุณสมบัติ  ๑   อธิการ ๑    ความพอใจ ๑.   ทรง 
สะสม  สมาทานบารมี  ๓๐  ทัศ  ทรงปรารภเพ่ือยังพุทธการกธรรมแมทั้งหมด 
ใหสมบูรณ     อน่ึง   มีพระบารมีเต็มเปยมดวยประการทั้งปวง   ในภัตรกัปนี้  
ไดบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ.    กาลวิเศษมีกําหนดตามท่ีกลาวแลว  
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ในระหวางมหากัปสองเหลาน้ี.  ก็ขอน้ันรูไดอยางไร.   จริงอยูบทนี้วา  กปฺเป 
จ   สตสหสสฺเส   จตุโร   จ   อสงฺขิเย   สี่อสงไขยแสนกัป     เปนบทแสดง 
ถึงการนับมหากัปโดยกําหนดและมิไดกําหนด.  กก็ารนับนี้นั้นเปนการถือเอา 
เบื้องตนและท่ีสุดของการคํานวณ  เวนจากน้ันไมมี    เพราะเหตุนั้นการเริ่ม 
โพธิสมภารและการแสวงหายอมรูไดวา     แมทั้งสองอยางนั้นทานแสดงโดย 
เนื้อความในบทนี้วา  เอตฺถนฺตเร   ในระหวางนี้ดวยความมีเขตจํากัด     อน่ึง 
เขตจํากัดนี้พึงทราบดวยวิธีอันยิ่ง.   ไมพึงทราบดวยอํานาจขอบเขต     เพราะ 
กัปเริ่มและกัปสุดทายหย่ังลงภายในโดยเอกเทศ       อน่ึง   วิธีอันยิ่งยอมไมมี 
ในที่นี้   เพราะมิไดกําหนดกัปเหลาน้ันไว  โดยไมมีขอบเขตมิใชหรือ     ไม 
ใชอยางนั้น    เพราะนั่นเปนแมในเอกเทศของกัปน้ัน.     จริงอยู   กัปที่เปน 
เอกเทศของกัปนั้น   กําหนดไวโดยไมมีขอบเขต. 
           บทวา   จริต  ในบทน้ีวา   ย   จริต,  สพฺพ  ต  โพธิปาจน   ความ 
ประพฤติทั้งหมดน้ันเปนเครื่องบมโพธิญาณ  ไดแก  จริยา  อันเปนขอปฏิบัติ 
มีทานและศีลเปนตน   สงเคราะหเขาในบารมี ๓๐ ทัศ     เพราะญาตัตถจริยา 
โลกัตถจริยา   และพุทธัตถจริยา   หยั่งลงภายในจริยานั้น.   อน่ึง   จริยา   นี ้
มี  ๑  คือ   อริิยาปถจริยา   จริยาในอิรยิาบถ ๔  ของทานผูถึงพรอมดวยความ 
ต้ังใจ  ๑   อายตนจริยา    จริยาในอายตนะภายในของทานผูมีทวารคุมครอง 
แลวในอินทรียทั้งหลาย  ๑    สติจริยา   จริยาในสติปฏฐาน  ๔   ของทานผูมี 
ความไมประมาทเปนธรรมเครื่องอยู  ๑   สมาธิจรยิา   จริยาในฌานท้ังหลาย  
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๔   ของทานผูขวนขวายในอธิจิต  ๑  าณจริยา   จริยาในอริยสัจ ๔   ของ 
ทานผูถึงพรอมดวยปญญา ๑    มคฺคจริยา   จริยาในอริยมรรค  ๔  ของทาน 
ผูปฏิบัติชอบ ๑    ปตฺติจรยิา   จริยาในสามัญผล ๔    ของทานผูบรรลุผล ๑ 
โลกตฺถจริยา   จริยาในสรรพสัตว    ของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ๓   พระองค. 
ในจริยาเหลานั้น    โลกัตถจริยา   ของพระโพธิสัตวสององค     และพระปจ- 
เจกพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจา  โดยมีขอบเขต   แตของพระโพธิสัตว 
และพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายโดยไมมีขอบเขต.    มีดังท่ีทานกลาวไวใน 
นิทเทสวา บทวา   จริยา   ไดแกจริยา ๘   คือ   อิริยาปถจริยา    และอายตน- 
จริยา   เปนตน     ความพิสดารมีอยูวา     พระโยคาวจรประพฤตินอมไปดวย 
ศรัทธา      ประพฤติประคองไวดวยความเพียร        ประพฤติรูทั่วดวยปญญา 
ประพฤติรูแจงดวยวิญญาณ   เมื่อปฏบิัติอยูอยางนี้  กุศลธรรมท้ังหลายยอมแผ 
ไป   ดวยเหตุนั้นชื่อวาประพฤติดวยอายตนจริยา.    แมปฏิบัติอยางนี้    ก็ยอม 
บรรลุคุณวิเศษดวยเหตุนั้นชื่อวาประพฤติดวยวิเสสจริยา    ดังน้ันทานจึงกลาว 
ถึงจริยา ๘   แมอ่ืน.   พึงทราบการปดบังในบารมีทั้งหลายท้ังปวงเหลาน้ันไว. 
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา     บทวา   จริต   คือ   จริยา   อันเปนขอปฏิบัติมี 
ทานและศีลเปนตน    สงเคราะหเขาในบารมี  ๓๐ ทัศ.      แตในที่นี้พึงทราบ 
ความไมปดกั้นมรรคจริยาและปตติจริยา    เพราะประสงคเอาเหตุจริยานั้นแล 
ในที่นี้.  ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  สพฺพ  ต  โพธิปาจน   ความประพฤติ 
ทั้งหมดน้ันเปนเครื่องบมพระโพธิญาณ  ดังนี้.          
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           สพฺพ ศัพทในบทนั้นยอมปรากฏในอรรถ ๔ อยาง คือ  สพฺพสพฺพ 
๑  อายตนสพฺพ  ๑ สกฺกายสพฺพ  ๑  ปเทสสพฺพ  ๑.    ในอรรถวา  
สพฺพสพฺพ   ในบทมีอาทิวา  ธรรมทั้งหลายทั้งปวง  ยอมมาสูครองในหัวขอ 
วา ญาณ     ของพระพุทธเจาผูมีพระภาค   ดวยอาการท้ังปวง.     ในอรรถวา 
อายตนสพฺพ  ในบทนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอายตนะท้ังปวง 
พวกเธอจงฟง.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จักษุ   รูป   ฯลฯ     มนะและธรรม 
ทั้งหลาย  เปนอยางไร.  ในอรรถวา  สกฺกายสพฺพ    ในบทมีอาทิวา   ภิกษุ 
ยอมรูสิ่งท้ังปวงโดยประการท้ังปวง.     ในอรรถวา   ปเทสสพฺพ      ในบทม ี
อาทิวา  ดูกอนสารีบุตรถอยคําอันพวกเธอทั้งหมดกลาวดีแลวโดยปริยาย.  แม 
ในที่นี้พึงทราบวา  สพฺพ ศัพทในอรรถวา   ปเทสสพฺพ    เพราะทานประ- 
สงคเอาความประพฤติอันเปนการสะสมโพธิญาณ. 
           บทวา โพธิ   ไดแกตนไมบาง   อริยมรรคบาง  นิพพานบาง   สัพพัญ- 
ุตญาณบาง.  ตนไมชื่อวา  โพธิ   เพราะตนไมเปนท่ีตรัสรู  ในอาคตสถานวา 
ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาครั้งแรก  ณ  ควงตนโพธิและวา  คยาประเทศ 
ในระหวาง   และตนโพธิในระหวาง.    อริยมรรคชือ่วา   โพธิ  เพราะอริย- 
มรรคเปนเหตุตรัสรูอริยสัจ  ๔   ในอาคตสถานวา   ญาณในมรรค ๔    ทาน 
เรียกวา   โพธิ.   นิพพานชื่อวา   โพธิ  เพราะนิพพานเปนนิมิต   ในอาคต- 
สถานวา ทรงบรรลุโพธญิาณอันเปนอมตะและอสังขตะ. พระสัพพัญุตฌาณ 
ชื่อวา  โพธิ  เพราะพระสัพพัญุตญาณเปนเหตุตรัสรูธรรมทั้งปวงโดยอาการ 
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ทั้งปวง   ในอาคตสถานวาทานผูมีปญญาวาประเสริฐดุจแผนดิน    ยอมบรรล ุ
โพธิญาณ.  ในท่ีนี้ประสงคเอาพระสัพพัญุตญาณ. หรือวา สัพพัญุตญาณ 
อันเปนอรหัตมรรคพึงทราบวา  โพธิ   ในที่นี.้     พระสัพพัญุตญาณของ 
พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวา   โพธิ   เพราะประสงคเอา  มหาโพธิ.   จริงอยู 
พระสัพพัญุตญาณ   อันมีอาสวักขยญาณเปนปทัฏฐาน  และอาสวักขยญาณ 
อันมีพระสัพพัญุตญาณเปนปทัฏฐาน   ทานกลาววา มหาโพธิ.    ความยอ 
ในบทนี้  มีดงัน้ี   ความประพฤติกลาวคือการปฏิบัติมีทานและศีลเปนตน  ของ 
เราอันใด    ในการกําหนดกาลตามท่ีกลาวแลว     ความประพฤตินั้นทั้งหมด 
เปนเครื่องบม  เปนความสําเร็จ  ทําใหเกิดมหาโพธิญาณ   อันไมมีสวนเหลือ  
อกิตติดาบสแสดงการบําเพ็ญโพธิสมภารติดตอกันไปดวยบทน้ี.     อีกออยางหน่ึง 
บทวา   สพฺพ    ไดแกความประพฤติอันใดในระหวางนี้  คือ   ในการกําหนด 
กาลตามท่ีกลาวแลว   ความประพฤตินั้นทั้งหมด   เปนโพธิสมภารท้ังส้ิน   ไม 
มีสวนเหลือ.   อกิตติดาบสแสดงการบําเพ็ญบุญบารมีทั้งหมดดวยบทน้ี. 
            ภาวนาในโพธิสมภารมี  ๔   อยาง    คือ   สพฺพสมฺภารภาวนา  ๑ 
นิรนฺตรถาวนา   ๑   จริกาลภาวนา   ๑  สกฺกจฺจภาวนา ๑.   ในภาวนา 
อยางนั้น     ทานกลาว  จริกาลภาวนา ( การบําเพ็ญตลอดกาลนาน )   ดวยบท 
นี้วา   กปฺเป  จ   สตสหสฺเส,  จตุโร  จ   อสงฺขิเย  ในส่ีอสงไขยแสนกัป. 
ทานกลาว  นิรนฺตรถาวนา (การบําเพ็ญติดตอกันไป)  ดวยการถือเอาทั้งหมด 
ในอรรถวิกปัที่หน่ึง    ดวยการประกอบลวงสวนในระหวางนี้.      ทานกลาว  
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สพฺพสมฺภารกาวนา   (การบําเพ็ญบุญกุศลทั้งหมด)  ดวยบทน้ีวา    สพฺพ 
จริต   ความประพฤติทั้งหมด  ในอรรถวิกัปที่สอง.    ทานกลาว   สกกฺจฺจ- 
ภาวนา   ( การบําเพ็ญโดยความเคารพ )  ดวยบทน้ีวา    โพธิปาจน     เปน 
เครื่องบมโพธิญาณ.   ความประพฤตินั้นยอมบมสัมมาสัมโพธิญาณ    เพราะ 
แสดงความเปนอยางนั้น     ฉันใด    ความประพฤตินั้นยอมควรท่ีจะกลาววา 
โพธิปาจน   เปนเครื่องบมโพธิญาณ    ฉันนั้นไมควรที่จะกลาวโดยอาการ 
อ่ืน.   ก็ในบทน้ีพึงทราบความท่ีโพธิจริยาติดตอกันไปอยางไร.   ผิวา  จิตนั้น 
ไมควร เพราะจิตติดตอกันไป เปนความจริงท่ีไมอาจจะกลาวไดวา จิตอ่ืนจาก 
จิตสะสมโพธิสมภาร  จะเกิดข้ึนสูงกวามหาภินิหารของพระมหาสัตวทั้งหลาย. 
เมื่อเปนเชนน้ัน   พึงกลาวหมายถึงความเปนไปแหงจิตสําเร็จดวยกิริยา.   แม 
อยางนี้ก็ไมควร.  ความจริงไมควรเห็นวา จิตสําเร็จดวยกิริยาทั้งหมดของพระ 
มหาโพธิสัตวเหลาน้ัน    ยอมเปนไปไดดวยอํานาจแหงการสะสมโพธิสมภาร 
เทาน้ัน    แมการทําความเพียรติดตอกันไป   ทานกห็ามดวยบทน้ีเหมือนกัน. 
อน่ึง   พึงทราบนิรันดรภาวนา   เพราะความติดตอกันแหงชาติ.     พระมหา- 
โพธิสัตวยังมหาปณิธานใหเกิดในชาติใด    ชาตินัน้ยอมไมเขาไปไดต้ังแตนั้น 
จนถึงอัตภาพหลัง.     ชาติใดที่พระมหาโพธิสัตวสะสมโพธิสมภารไวหมดสิ้น 
ทุกประการ     โดยที่สุดหมายเอาเพียงทานบารมีก็พึงมีไมได.     เพราะชาตินี้  
เปนธรรมดาของพระโพธิสัตวทั้งหลายผูปรารถนากิจของพระศาสนา.   พระ- 
โพธิสัตวเหลาน้ัน     ยังไมถึงความเปนผูชํานาญในกรรมเปนตน      เพียงใด 
พระโพธิสัตวทั้งหลาย   ยอมถึงความขวนขวายอันมีขอบเขตในการสะสมบุญ  
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เพียงนั้น.   อนึ่ง   เมื่อใดพระโพธิสัตวทั้งหลายถึงความเปนผูชํานาญในกรรม 
เปนตนโดยประการทั้งปวง        เมื่อนั้นความเคลื่อนไหวและกระทําติดตอใน 
โพธิสมภารท้ังหลาย   ยอมสมบูรณโดยไมมีขอบเขตต้ังแตนั้น.    ก็การทําโดย 
ความเคารพยอมเปนกาลทั้งหมด.     ความสําเร็จตามความประสงค     ยอม 
สมบูรณในทางของพระโพธิสัตวทั้งหลาย.     พึงทราบวาทานประกาศภาวนา 
๔  อยาง คือ สพฺพสมฺภารภาวนา  ๑ จิรกาลภาวนา  ๑  นิรนฺตรภาวนา  ๑ 
สกฺกจฺจภาวนา   ๑   ในโพธิสมภารท้ังหลาย    ดวยคาถานี้. 
            ในบทน้ันเพราะความประพฤติของพระโพธิสัตว  โพธิสมภาร  โพธิ- 
จริยา  อัครยาน  บารมี  เปนอันเดียวกันโดยอรรถ พยัญชนะเทาน้ันตางกัน. 
อน่ึง  เพราะบทวา จริต    นี้  เปนคําไมวิเศษไปจากบารมี  มีทานบารมี  เปนตน 
ซึ่งจะกลาวโดยวิภาคขางหนา    ฉะนัน้ในที่นี้ควรพรรณนาบารมีทั้งหลายเพ่ือ 
ใหเกิดความเปนผูฉลาดในโพธิสมภารท้ังหมด.   เราจักพรรณนาในปกิณณก- 
กถา   ขางหนาจนครบ. 
            พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงแสดงพระจริยาในภูมิของพระโพธิสัตว 
ของพระองค.      โดยไมวิเศษวา     เปนเครื่องบมมหาโพธิญาณต้ังแตเริ่มจน 
สุดทาย    บดันี้   เพ่ือทรงแสดงถึงความท่ีพระจริยานั้นเปนเครื่องบมโพธิญาณ 
โดยสมบูรณยิ่งข้ึนดวยการถึงความยอดเยี่ยมอยางยิ่ง        เมื่อจะทรงประกาศ 
บุรพจริยาเล็ก ๆ นอย ๆ  ในภัตรกัปนี้โดยวิภาค    จึงตรัสคํามีอาทิวา   อตีต- 
กปฺเป  ในกัปลวงแลวดังน้ัน.  
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           ในบทเหลาน้ัน   บทวา    อตีตกปฺเป   คือในมหากับมีกําหนดตามท่ี 
กลาวแลวลวงไปแลวท้ังหมดกอนหรือกวาจากกัปนี้  อริบายวา  ในสี่อสงไขย 
แสนกัป.  บทวา   จริต   คือการปฏิบัติบารมีมีทานบารมีเปนตน    ที่สะสมไว 
แลว.   บทวา  ปยิตฺวา  คือเวนไมถือเอา   อธิบายวา   ไมกลาวถึง.    บทวา 
ภวาภเว   คือในภพนอยใหญ.   พึงทราบความในบทวา   อิติภวาภวกถ  ดัง 
ตอไปนี้  ทานกลาวถึงความเจริญและความเสื่อมวา  ภวาภว.   ในบทที่วาลวง 
ความเปนผูเจริญและเปนผูเสื่อม   ทานประสงคเอา   สมบัติวิบัติ   ความเจริญ 
ความเสื่อม   สสัสตทิฏฐิ   อุจเฉททิฏฐิ   บุญและบาป   วา   ภวาภว.      อน่ึง 
ในบทนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลายตัณหาเม่ือจะเกิดแกภิกษุยอมเกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุของประณีต   ทานประสงคเอาเภสัชมีเนยใสและเนยข้ึนเปนตนอันประ- 
ณีต   ประณีตย่ิง  วา  ภวาภว.   อาจารยบางพวกกลาววา  ในสมบัติภพ  ภพ 
นอยภพใหญประณีตยิ่ง   ประณีตที่สุด  ดังนี้บาง.   เพราะฉะนั้น   แมในท่ีนี ้
ก็พึงทราบความน้ันนั่นแล   ทานอธิบายวา   ในภพนอยและภพใหญ.   บทวา 
อิมมหฺิ   กปฺเป  คือในภัทรกัปนี้.   บทวา  ปวกฺขิสฺส  คือเราจักบอก.   บทวา  
สุโณหิ   ทานจงฟง   คือทรงชักชวนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  ในการฟง. 
บทวา   เมห   คือในสํานักของเรา.   อธิบายวา   จากคําพูดของเรา. 
                                             จบ   นิทานกถา  
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                                  อรรถกถาอกิตติวรรคที่  ๑ 
                                 ๑.  การบําเพ็ญทานบารม ี
                                  อรรถกถาอกิตติจริยาท่ี  ๑ 
            ครั้งน้ันพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงยังอุตสาหะในการฟง   บรุพ- 
จริยาของพระองคใหเกิดแกทานพระสารีบุตรเถระ         และแกบริษัทกับทัง้ 
เทวดาและมนุษยแลว   บดันี้   เมื่อจะทรงกระทําบุรพจริยานั้นซึ่งปกปดไวใน 
ระหวางภพใหประจักษ   ดุจมะขามปอมในฝามือ   ฉะน้ันจึงตรัสพระดํารัสมี 
อาทิวา :- 
                            ในกาลใดเราเปนดาบสชื่ออกิตติเขาไป 
                  อาศัยอยูในปาใหญอันวางเปลา        สงัดเงียบ 
                  ปราศจากเสียงอื้ออึง. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ยทา   คือ  ในกาลใด.  บทวา  พฺรหารฺเ 
คือ  ในปาใหญ   อธิบายวา   ในปาใหญชื่อวา   อรญัญานี.   บทวา   สฺุเ 
วางเปลา  คือ    สงัดจากชน.   บทวา  วปินภานเน   คือ   ปาเล็ก ๆ   อันสงัด 
เงียบ.   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความเงียบของปาน้ันดวยสองบท    บท 
ทั้งหมดน้ันทานกลาวหมายถึงการทวีป.   บทวา   อชฺโฌคาเหตฺวา  คือเขาไป 
อาศัย.  บทวา  วิหรามิ  คือเรากําจัดทุกขของรางกายอยูยังอัตภาพใหเปนดวย  
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อิริยาบถวิหารอันวิเศษกวาสุขที่เกิดจากอาเนญชวิหาร       คือการอยูไมหว่ัน 
ไหว    ที่เปนของทิพย  เปนของพรหม  เปนของอริยะ. บทวา  อกิตฺติ  นาม 
ตาปโส    คือในกาลใดเราเปนดาบสมีชื่ออยางนี้อยูในปาน้ัน.     ในกาลน้ัน 
พระศาสดาตรัสถึงความท่ีพระองคเปนดาบสชื่ออกิตติ  แกพระธรรมเสนาบดี. 
มีกถาเปนลําดับดังตอไปนี้ :- 
           ไดยินวา    ในอดีตกาล    ภัทรกปันี้แล    ครัน้เมื่อพระเจาพรหมทัต 
เสวยราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี      พระโพธิสัตวอุบัติในตระกูลพราหมณ 
มหาสาล  มีสมบัติ  ๘๐  โกฏ ิ มชีื่อวา  อกิตติ.  เมื่ออกิตติเดินไดนองสาวก็เกิด 
มีชื่อวา  ยสวดี.   เมื่ออกิตติมีอายุได  ๑๕   ปก็ไปเรยีนศิลปะทุกอยางในเมือง 
ตักกสิลา     เรียนสําเร็จแลวก็กลับ.    ครั้งน้ันมารดาบิดาของอกิตติไดถึงแก 
กรรม.     อกติติทําฌาปนกิจมารดาบิดาแลวลวงไปสองสามวัน     ใหผูจัดการ 
มรดกตรวจตราทรัพยสิน   ครั้นสดับวา  ทรัพยสินสวนของมารดา  ประมาณ 
เทาน้ี   สวนของบิดาประมาณเทาน้ี    สวนของปูตาประมาณน้ี    จึงเกิดสังเวช 
วา   ทรัพยนี้เทาน้ันยังปรากฏอยู   แตผูจัดหาทรัพยมาไมปรากฏ   ทั้งหมดละ 
ทรัพยนี้ไป     แตเราจักเอาทรัพยนี้ไป    จึงกราบทูลพระราชาใหตีกลองปาว 
ประกาศวา   ผูมีความตองการทรัพยจงมายังเรือนของอกิตติบัณฑิต. 
           อกิตติบัณฑิตบริจาคมหาทานตลอด  ๗  วัน   เมื่อทรัพยยงัไมหมดจึง 
คิดวา     ประโยชนอะไรดวยธนกรีฑานี้แกเรา     ผูมีความตองการจักรับตาม 
ชอบใจ     จึงเปดประตูเรือนแลวใหเปดหองเก็บสมบัติอันเต็มไปดวยเงินและ  
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ทองเปนตน  ประกาศวา   ชนทั้งหลายจงนําเอาทรัพยที่เราใหแลวไปเถิดแลว 
ละเรือนไปเม่ือวงศญาติร่ําไหอยู       ไดพานองสาวออกจากกรุงพาราณสีขาม 
แมน้ําไป  ๒-๓ โยชน  ออกบวชสรางบรรณศาลาอยู  ณ  ภูมิภาคนารื่นรมย 
ทาท่ีอกิตติดาบสขามแมน้ําไปชื่อ ทาอกิตติ.    พวกมนุษยชาวบานชาวนิคม 
และชาวเมืองหลวงไดฟงวา   อกิตติบัณฑิตบวชแลว   ตางมีใจจดจอดวยคุณ- 
ธรรมของอกิตติดาบสจึงพากันบวชตาม.   อกิตติดาบสไดมีบริวารมาก.   ลาภ 
และสักการะเปนอันมากเกิดข้ึนดุจพุทธุปาทกาล.    ลําดับนั้น    พระมหาสัตว 
ดําริวา   ลาภและสักการะอันมากน้ีแมบริวารก็มาก   แมเพียงกายวิเวกก็ไมได 
ในที่นี้  เราควรอยูแตผูเดียว  เพราะเปนผูมีความมักนอยอยางยิ่ง   และเพราะ 
เปนผูนอมไปในวิเวกจึงไมใหใคร ๆ รูออกไปผูเดียว  ถึงแควนทมิฬตามลําดับ 
อยูในสวนใกลทากาวีระยังฌานและอภิญญาใหเกิด.   แม   ณ  ที่นั้นลาภและ 
สักการะใหญก็เกิดข้ึนแกอกิตติดาบสน้ัน.          อกิตติดาบสรังเกียจลาภและ 
สักการะใหญนั้นจึงทิ้งเหาะไปทางอากาศหย่ังลง  ณ  การทวีป,   ในครั้งน้ัน 
การทวีปมีชื่อวา   อหิทวีป.    อกิตติดาบสอาศัยตนหมากเมาใหญ   ณ  ที่นัน้ 
สรางบรรณศาลาพักอาศัยอยู.        แตเพราะความเปนผูมักนอยจึงไมไปในท่ี 
ไหน ๆ    บรโิภคผลไมในกาลท่ีตนไมนั้นมีผล    เม่ือยังไมมีผลก็บรโิภคใบไม 
ชงน้ํา   ยังกาลเวลาใหนอมไปดวยฌานและสมาบัติ. 
             ดวยเดชแหงศีลของอกิตติดาบสน้ัน    ปณฑุกัมพลศิลาอาสนของทาว 
สักกะนั้นแสดงอาการเรารอน.   ทาวสกักะรําพึงอยูวา    ใครหนอประสงคให  
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เราเคลื่อนจากท่ีนี้    ทอดพระเนตรเห็นอกิตติบัณฑิตทรงดําริวา     ดาบสน้ี 
ประพฤติตบะที่ทําไดยากอยางน้ีเพ่ืออะไรหนอ      หรือจะปรารถนาความเปน 
ทาวสักกะ  หรือวาอยางอ่ืน  เราจักทดลองดาบสน้ันดู.  จริงอยูดาบสน้ีมีความ 
ประพฤติทางกายวาจาและใจบริสุทธิ์สะอาด     ไมอาลัยในชีวิต     บริโภคใบ 
หมากเมาชงนํ้า   หากปรารถนาความเปนทาวสักกะ   จักใหใบหมากเมาชงนํ้า 
ของตนแกเรา   หากไมปรารถนาก็จักไมให   จึงแปลงเพศเปนพราหมณไปหา 
อกิตติดาบสน้ัน.      แมพระโพธิสัตวก็รินใบหมากเมาออกคิดวาจักบริโภคนํ้า 
ใบหมากเมาเย็น    นั่งอยูที่ประตูบรรณศาลา.    ลําดับนั้นทาวสักกะมีรูปเปน 
พราหมณมีความตองการภิกษา    ไดยนืขางหนาพระดาบส.     พระมหาสัตว 
เห็นพราหมณนั้นก็ดีใจดวยคิดวา    เปนลาภของเราแลวหนอ     เราไดดีแลว 
หนอ   เราไมไดเห็นยาจกมานานะแลวหนอ    คิดตอไปวาวันนี้เราจักยังความ 
ปรารถนาของเราใหถึงท่ีสุดแลวจักใหทาน      จึงถือเอาดวยภาชนะที่มีอาหาร 
สุกไป   แลวนึกถึงทานบารมี   ใสลงในภิกษาภาชนะของพราหมณนั้นจนหมด. 
ทาวสักกะรับภิกษานั้นไปไดหนอยหน่ึงก็อันตรธานไป.       แมพระมหาสัตว 
ครั้นใหภิกษาแกพราหมณนั้นแลวก็ไมนึกที่จะแสวงหาอีก      ยังกาลเวลาให 
นอมลวงไปดวยปติสุขนั้นนั่นเอง. 
            ในวันที่สองทานอกิตติดาบสน่ังอยูที่ประตูบรรณศาลา   ก็ตมใบหมาก 
เมาอีกคิดวา   เมื่อวานน้ีเราไมไดทักขิไณยบุคคลวันน้ีเราจะไดอยางไรหนอ  
ทาวสักกะก็เสด็จมาเหมือนเดิม.        พระมหาสัตวไดใหภิกษายังกาลเวลาให  
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นอมลวงไปเหมือนอยางนั้นอัก. ในวันที่สามก็ใหอยางนั้นอีกแลวคิดวานาปลื้ม 
ใจหนอ   เปนลาภของเรา  เราประสบบุญมากหนอ  หากเราไดทักขิไณยบุคคล 
เราจะใหทานอยางนี้    ตลอดเดือนหนึ่งบาง    สองเดือนบาง.   แมในสามวัน 
พระดาบสก็ต้ังจิตอธิษฐานวา    ดวยทานน้ันเรามิไดปรารถนา    ลาภสักการะ 
และความสรรเสริญ   ไมปรารถนาสมบัติจักรพรรดิ  ไมปรารถนาสักกสมบัติ 
ไมปรารถนาพรหมสมบัติ    ไมปรารถนาสาวกโพธิญาณ   ไมปรารถนาปจเจก- 
โพธิญาณ  ทีแ่ทขอทานของเรานี้   จงเปนปจจัยแหงพระสัพพัญุตญาณเถิด. 
ดวยเหตุนั้นทานอกิตติดาบสจึงกลาววา :- 
                            ในกาลน้ันดวยเดชแหงการประพฤติตบะ 
                  ของเรา    ทาวสักกะผูเปนใหญในไตรทิพยทรง 
                   รอนพระทัย   ทรงแปลงเพศเปนพราหมณ  เขา 
                   มาหาเราเพ่ือภิกษา. 
                            เราไดเห็นพราหมณมายืนอยูใกลประตู 
                   บรรณศาลาของเรา    จึงเอาใบหมากเมาท่ีเรานํา 
                   มาแตปา        อันไมมีน้ํามนัทั้งไมเค็มใหหมด 
                   พรอมกับภาชนะ. 
                            ครั้นไดใหใบหมากเมาแกพราหมณนั้น 
                   แลว    เราจึงควํ่าภาชนะ      ละการแสวงหาใบ  
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                      หมากเมาใหม   เขาไปยังบรรณศาลา. 
                                  แมในวันที่สอง  แมในวันที่สาม พราหมณ 
                      ก็เขามายังสํานักเรา   เราไมหว่ันไหว   ไมอาลัย 
                      ในชีวิต  ไดใหหมดส้ินเชนกอนเหมอืนกัน. 
                                  ในสรีระของเราไมมีความหมนหมอง  เพราะ 
                      การอดอาหารน้ันเปนปจจัย  เรายังวันนั้น  ๆ ให 
                      นอมไปดวยความยินดีดวยปติสุข. 
                                  ผิวาเราพึงไดทักขิไณยบุคคลผูประเสริฐ 
                      แมเดือนหนึ่งสองเดือน   เราก็ไมหว่ันไหว  ไม 
                      ทอแท     ฟงใหทานอันอุดม    เมื่อใหทานแก 
                      พราหมณนัน้     เราจะไดปรารถนายศและลาภ 
                      กห็ามิได  เราปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ จึง 
                      ไดประพฤติธรรมเหลานั้น   ฉะนี้. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ตทา   คือในกาลท่ีเราเปนดาบสชื่อวาอกิตติ 
อยูในปาใบหมากเมานั้น (การทวีป). บทวา  ม  คือของเรา. บทวา  ตปเตเชน 
ดวยเดชแหงการบําเพ็ญตบะ   คือดวยอานุภาพแหงศีลบารมี.   จริงอยูศีลทาน 
เรียกวา  ตบะ  เพราะเผาความเศราหมองอันเกิดแตทุจริต.   หรือเพราะอานุ- 
ภาพแหงเนกขัมมบารมีและวีริยบารมี.  เพราะแมบารมีเหลาน้ันทานก็เรียกวา  
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ตบะ     เพราะเผาความเศราหมองคือตัณหา     และความเกียจคราน.    อน่ึง 
บารมีเหลาน้ันพระโพธิสัตวบําเพ็ญอยางยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้.      อันที่จริง 
ควรจะกลาววา  ขนฺติปารมิตานุภาเวน  ดวยอานุภาพแหงขันติบารมี  เพราะ 
ขันติสังวรเขาถึงความยอดเยี่ยมอยางยิ่ง.    สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
วา  ขนฺตี  ปรม   ตโป   ขันติเปนตบะอยางยิ่ง.  บทวา  สนฺตตฺโต   ทาวสักกะ 
ทรงรอนพระทัย   ความวา   ทาวสักกะทรงรอนพระทัยดวยอาการแสดงความ 
เรารอนของปณฑุกัมพลศิลาอาสนอันศักดิ์สิทธิ์   ตามธรรมดาท่ีเกิดดวยอานุ- 
ภาพของคุณธรรมท่ีกลาวแลว.    บทวา   ติทิวาภิภู    ผูเปนใหญในไตรทิพย 
คือผูเปนใหญในเทวโลกไดแกทาวสักกะ.        ใบหมากเมาแมถือเอาในท่ีใกล 
บรรณศาลา   ทานกลาววา   ปวนา   อาภต   นํามาจากปา   เพราะบรรณศาลา 
อยูทามกลางปา. 
           บทวา  อเตลฺจ   อโลณิก  ไมมีน้ํามัน  ทั้งไมมีความเค็ม ทานกลาว 
เพ่ือแสดงความรุงเรืองอยางใหญหลวงแหงทานบารมี        ดวยความสมบูรณ 
แหงอัธยาศัย   แมไทยธรรมจะไมใหญโตนัก.   บทวา   มม  ทวฺาเร  คือใกล 
ประตูบรรณศาลาของเรา.   ดวยบทน้ีวา   สกฏาเหน   อากิรึ    ใหหมดพรอม 
ทั้งภาชนะ   ทานอกิตติดาบสแสดงถึงความท่ีตนใหไมมีอะไร ๆ เหลือ. 
           บทวา ปุเนสก  ชหตฺิวาน    ละการแสวงหาใบหมากเมาใหมคือทาน 
อกิตติดาบสคิดวา    การแสวงหาของบริโภควันหน่ึงสองครั้ง    ไมเปนการขัด 
เกลากิเลส   จึงไมแสวงหาอาหารใหมในวันนั้น     เปนดุจวาอ่ิมดวยความอ่ิม 
ในทาน.  
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           บทวา   อกมฺปโต  ไมหว่ันไหว   คือ  ไมหว่ันไหวดวยความตระหน่ี  
เพราะขมเสียไดนานมาแลว     ไมกระทําแมเพียงความหว่ันไหวโดยอัธยาศัย 
ในการให.   บทวา  อโนลคฺโค  ไมอาลัยในชีวิต  คือ  ไมอาลัยแมแตนอยดวย 
ความโลภ.  บทวา  ตติยมฺป   ยอมประมวลบทน้ีวา ทุติยมฺป  ดวย ป ศัพท.  
บทวา   เอวเมวมทาสห  เราไดใหหมดสิ้นเชนวันกอน คือ แมในวันที่สอง 
แมในวันที่สาม   เราก็ไดใหอยางนั้นเหมือนในวันแรก.  
           บทวา  น  เม  ตปฺปจฺจยตา    เพราะการอดอาหารน้ันเปนปจจัย คือ 
ทานอกิตติดาบสกระทําความท่ีกลาวไวในคาถาใหปรากฏ.      ในบทเหลาน้ัน 
บทวา   ตปฺปจฺจยตา  ความวา   เพราะการอดอาหารใน  ๓  วัน    เพราะการ 
ใหเปนปจจัย   จะพึงมีความหมนหมองอันใดในสรีระ  ความหมนหมองอันน้ัน 
ในสรีระของเรายอมไมมีเพราะการใหเปนปจจัยเลย.   เพราะเหตุไร    เพราะ 
เรายังกาลเวลาใหนอมลวงไปดวยปติสุขตลอด ๓ วัน. มิใชเพียง ๓ วันเทาน้ัน 
อันที่จริงเพ่ือแสดงวา      เราพอใจที่จะใหอยางนั้นไดตลอดเวลาแมเดือนหนึ่ง 
และสองเดือน   ทานอกิตติดาบสจึงกลาววา   ยทิ  มาสมฺป.    บทวา   อโน- 
ลีโน   คือไมทอแทใจ   อธิบายวา   มีใจไมทอถอยในการให. 
          บทวา   ตสฺส   คือ   ทาวสักกะผูมาในรูปของพราหมณ.  บทวา   ยส 
คือ เกียรติ  หรือ บริวารสมบัติ.   บทวา   ลาภฺจ  คือ เราไมปรารถนาลาภ 
ที่ควรไดดวยความเปนจักรพรรดิเปนตนในเทวโลกและมนุษยโลก   ที่แทเรา 
ปรารถนา  คือหวังพระสัพพัญุตญาณ  จึงไดประพฤติคือไดกระทําบุญกรรม  
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อันสําเร็จดวยทานอันเกิดข้ึนหลายครั้งใน  ๓  วันเทาน้ัน     หรือบุญกรรมมี 
กายสุจริตเปนตน   อันเปนบริวารของทาน. 
           พระผูมีพระภาคเจา    ทรงประกาศเพียงบุญจริยา     ที่ทําไดยากของ 
พระองคในอัตภาพนี้แกพระมหาเถระในวรรคนี้    ดวยประการฉะน้ี.   แตใน 
เทศนาชาดก    ทานประกาศถึงทาวสักกะเขาไปหาในวันที่สี่    แลวทรงทราบ 
อัธยาศัยของพระโพธิสัตว   การประทานพร   การแสดงธรรมของพระโพธิ- 
สัตวดวยหัวขอการรับพร  และความหวังไทยธรรมและทกัขิไณยบุคคล  และ 
การไมมาของทาวสักกะ.   สมดังท่ีทานกลาวไววา :- 
                           ทาวสักกะผูเปนภูตบดี    ทอดพระเนตร 
                   เห็นทานอกิตติดาบส  พักสําราญอยู   จึงถามวา 
                   ขาแตมหาพรหม   พระคณุเจาปรารถนาอะไรจึง 
                   อยูผูเดียวในฤดูรอน. 
                           ทานทาวสักกรินทรเทพ    ความเกิดใหม 
                   เปนทุกข   การแตกทําลายแหงสรีระ  เปนทุกข 
                   การตายดวยความหลง  เปนทุกข  เพราะฉะน้ัน 
                   อาตมาจึงอยูผูเดียว. 
                           ขาแตทานกัสสปะ   เมื่อพระคุณเจากลาว 
                  คําสุภาษิตอันสมควรนี้แลว        พระคณุเจา 
                  ปรารถนาอะไร   ขาพเจาจะใหพรนั้นแกทาน.  
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                           ทานทาวสักกะผูเปนจอมเทพทั้งหลาย 
                หากทานจะใหพรแกอาตมา     ขอจงใหพรดังน้ี 
                คนทั้งหลายไดบุตร  ภรรยา  ทรัพยสมบัติ  และ 
                ของเปนที่รักดวยความโลภใดแลวไมเดือดรอน 
                ขอความโลภนั้นไมพึงอยูในอาตมาเลย.  
                           ขาแตทานกัสสปะ  เมื่อพระคุณเจากลาว 
                ดีแลว  ฯลฯ  พระคุณเจาปรารถนาอะไรอีก.  
                           ทานทาวสักกะผูเปนจอมเทพทั้งหลาย 
                หากทานจะใหพรแกอาตมา     ขอจงใหพรดังน้ี 
                นา  ไร   ทอง   โค   มา   ทาสและบุรุษ    ยอม 
                เส่ือมไปดวยโทษใด    โทษน้ัน   ไมฟงอยูใน 
                อาตมาเลย. 
                           ขาแตทานกัสสปะ   ฯลฯ    พระคุณเจา 
                ปรารถนาอะไรอีก. 
                            ทานทาวสักกะหากทานจะใหพรแกอาตมา 
                ขอจงใหพรดังน้ี    บุคคลไมพึงเห็น  ไมพึงไดยิน 
                คนพาล     ไมพึงอยูรวมดวยคนพาล     ไมพึง  
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                กระทํา   และไมพึงชอบใจการสนทนาปราศรัย 
                ดวยคนพาล. 
                            ขาแตทานกัสสปะ     เพราะอะไรทานจึง 
                ไมชอบคนพาล  ขอจงบอกเหตุ   เพราะเหตุไร 
                พระคุณเจาจึงไมปรารถนาที่จะเห็นคนพาล. 
                               คนพาลยอมแนะนําส่ิงไมควรแนะนํา 
                ยอมขวนขวายในกิจอันไมใชธุระ        คนพาล 
                แนะนําใหดีไดยาก   พูดดีหวังจะใหเขาเปนคน 
                ประเสริฐกลับโกรธ   คนพาลน้ันไมรูวินัย  การ 
                ไมเห็นคนพาลไดเปนความดี. 
                         ขาแตทานกัสสปะ  พระคุณเจาปรารถนา 
                อะไรอีก. 
                         ทานทาวสักกะจอมเทพ   หากทานจะให 
                พรแกอาตมา   ขอจงใหพรดังน้ี   บุคคลพึงเห็น 
                นกัปราชญ   พึงฟงนักปราชญ   พึงอยูรวมกับ 
                นกัปราชญ       พึงกระทําและพึงชอบใจการ 
                สนทนาปราศรัยกับนักปราชญ.  
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                          ขาแตทานกัสสปะ   เพราะเหตุไร   พระ- 
        คุณเจาจึงชอบใจนักปราชญ    ขอจงบอกเหตุนั้น 
        เพราะเหตุไร      พระคุณเจาจึงปรารถนาจะเห็น 
        นักปราชญ. 
                          นักปราชญแนะนําส่ิงที่ควรแนะนําไม 
        ขวนขวายในกิจท่ีมิใชธุระ   นักปราชญแนะนํา  
        ไดงาย   พูดหวังจะใหดีก็ไมโกรธ   นักปราชญ 
        ยอมรูจกัวินัย     การสมโคมกับนักปราชญเปน 
        ความดี. 
                                  พระคุณเจาปรารถนาอะไรอีก. 
                  ทานทาวสักกะผูเปนจอมเทพ  หากทาน 
        จะใหพรแกอาตมา  ขอจงใหพรดังน้ี   เมื่อราตรี  
        หมดไป     ดวงอาทิตยขึ้นเปนเจาโลก    ของ 
        บริโภคอันเปนทิพยฟงปรากฏ  ผูขอฟงเปนผูมี  
        ศีล. 
                         เมื่ออาตมาใหของบริโภคไมหมดสิน้ไป 
        ครั้นใหแลวอาตมาไมพึงเดือดรอน    เมื่อใหจติ  
        พึงผองใส  ทานทาวสักกะขอจงใหพรนี้เถิด.  
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                        พระคุณเจาปรารถนาอะไรอีก. 
                        ทานทาวสักกะผูเปนจอมเทพ  หากทาน 
             จะใหพรแกอาตมา   ขอจงใหพรดังน้ี     ทานไม 
             พึงกลับมาหาอาตมาอีก  ทานทาวสักกะ  ขอจง 
             ใหพรนี้เถิด. 
                        เทพบุตร หรือ เทพธิดา ปรารถนาจะเห็น 
             ดวยการประพฤติพรตเปนอันมาก  อะไรจะเปน 
              ภัยในการเห็นของอาตมา. 
                        ตบะพึงแตกไป      เพราะเห็นสีสรรของ 
              พวกเทพเชนนั้น    ผูลวนแลวไปดวยความสุข 
               สมบูรณในกามนี้เปนภัยในการเห็นของพระ- 
               คุณเจา. 
         ลําดับนั้นทาวสักกะตรัสวา   ดแีลวพระคุณเจา   ต้ังแตบัดนี้ไปขาพเจา 
จักไมมาหาพระคุณเจาอีกแลว   ทรงกราบพระดาบสน้ันเสด็จกลับไป.   พระ- 
มหาสัตวอยู  ณ  การทวีปนั้นตลอดชีวิต   เมื่อส้ินอายุก็ไปบังเกิดในพรหมโลก. 
         ในครั้งน้ันพระอนุรุทธเถระเปนทาวสักกะ.      พระโลกนาถเจาเปน 
อกิตติบัณฑิต.  
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            ยอมไดรับบารมี  ๑๐  เหลาน้ี  คือ  ชื่อวา  เนกขัมมบารมี    เพราะการ  
ออกไปของทานอกิตติบัณฑิตนั้นเชนกับมหาภิเนษกรมณ. ชือ่วา   ศีลบารม ี
เพราะมีศีลาจารอันบริสุทธิ์ดวยดี.     ชื่อวา   วีริยบารม ี   เพราะขมกามวิตก 
เปนตนดวยดี.  ชื่อวา  ขนัติบารมี    เพราะขันติสังวรถึงความยอดเยี่ยมอยาง 
ยิ่ง.   ชื่อวา  สัจจบารม ี  เพราะปฏิบัติตามสมควรแกปฏิญญา    ชื่อวา  อธิฏ- 
ฐานบารม ี  เพราะต้ังใจสมาทานไมหว่ันไหวในท่ีทั้งปวง.  ชื่อวา  เมตตาบารมี  
ดวยอัธยาศัยเกื้อกูลในสรรพสัตวทั้งหลาย.    ชื่อวา   อุเบกขาบารมี   เพราะ 
ถึงความเปนกลางในความผิดปกติที่สัตวและสังขารกระทําแลว       ชื่อวา 
ปญญาบารมี    ไดแกปญญาอันเปนอุบายโกศลซ่ึงเปนสหชาตปญญา  และ 
ปญญาใหสําเร็จความประพฤติในการขัดเกลากิเลสอยางยิ่ง.      เพราะรูธรรม 
เปนอุปการะ    และธรรมไมเปนอุปการะแกบารมีเหลาน้ัน     ละธรรมอันไม 
เปนอุปการะเสีย   มุงประพฤติอยูในธรรมอันเปนอุปการะ. 
           เทศนาอันเปนไปแลวดวยทานเปนประธานอันเปนความกวางขวางยิ่ง 
นักแหงผูมีอัธยาศัยในการให.    เพราะฉะนั้นธรรมเหลาใดมีประเภทไมนอย 
เปนรอยเปนพัน   เปนโพธิสมภาร  เปนคุณของพระโพธิสัตว   มีอาทิอยางนี้ 
คือ  ธรรมเปนปฏิญญา  ๗  มีอาทิ   คือ   มหากรุณาอันใหสําเร็จในท่ีทั้งปวง 
บุญสมภาร     และญาณสมภาร   แมทัง้สอง    สุจรติของพระโพธิสัตว ๓  มี  
กายสุจริตเปนตน  อธิฏฐาน ๔ มีสัจจาธิษฐานเปนตน  พุทธภูมิ ๔   มีอุตสาหะ 
เปนตน  ธรรมเปนเครื่องบมมหาโพธิญาณ ๕   มีศรัทธาเปนตน   อัธยาศัย  
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ของพระโพธิสัตวทั้งหลาย  ๖   มีอัธยาศัยไมโลภเปนตน   เราขามไดแลวจัก 
ขามตอไป   มหาปุริสวิตก ๘ มีอาทิวา  ธรรมน้ีของผูมีความมักนอย   ธรรมนี้  
มิใชของผูมีความมักใหญ    ธรรมมีโยนิโสมนสิการเปนมูล  ๙  อัธยาศัยของ 
มหาบุรุษ  ๑๐  มีอัธยาศัยในการใหเปนตน    บุญกริิยาวัตถุ  ๑๐  มีทานและ 
ศีลเปนตน.   ธรรมเหลาน้ันแมทั้งหมดควรกลาวเจาจงไปในท่ีนี้ตามสมควร. 
            อีกอยางหน่ึง    พึงทราบคุณานุภาพของพระมหาสัตว  มีอาทิอยางนี้ 
คือ  การละกองสมบัติใหญ   และวงศญาติใหญ     แลวออกจากเรือนเชนกับ 
มหาภิเนษกรมณ   ครั้นออกไปแลว   เมื่อบวชซึ่งชนเปนอันมากรับรูแลว   ก็ 
ไมเกี่ยวของในตระกูล    ในคณะเพราะเปนผูมักนอยอยางยิ่ง     รังเกียจลาภ 
สักการะและความสรรเสริญส้ินเชิง   ยินดีในความสงัด     วางเฉยในรางกาย 
และชีวิตเสียสละ  อดอาหาร  ยินดีดวยความอ่ิมในทาน   แม ๓ วัน   รางกาย 
ยังเปนไปไดไมผิดปกติ    เมื่อมีผูขอก็ใหอาหารอยูอยางนั้น    เดือนหนึ่งสอง 
เดือน   ประพฤติไมทอถอยในการบรจิาคมีอัธยาศัยในการใหอยางกวางขวาง 
ดวยคิดวา    เราจักยิ่งรางกายใหเปนไปอยูไดดวยปติสุขอันเกิดจากการใหเทา 
นั้น       ครั้นใหทานแลวก็ประพฤติขัดเกลากิเลสยิ่งข้ึนไมเปนเหตุใหทําการ 
แสวงหาอาหารใหม.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา :- 
                          นาอัศจรรย  ไมเคยมมีาแลวพระมหาสัตว 
                  ทั้งหลายเปนผูแสวงหาคุณธรรมใหญหลวง    ม ี
                 มหากรุณาเปนนักปราชญ      เปนเผาพันธุเอก 
                 ของสรรพโลก.  
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                         พระมหาสัตวผูเปนพระโพธิสัตว  มีอานุ-  
                ภาพเปนอจินไตย  มีพระสทัธรรมเปนโคจรใน 
                กาลทุกเมื่อ      มีความประพฤติขัดเกลากิเลส 
                อยางหมดจด. 
                         พายุใหญ    มหาสมุทรมีคลื่นซัดเปนวง- 
                กลม  พระโพธิสัตวกระโดดขามแดนนั้นไปได 
                ไมใชเรื่องธรรมดา. 
                          พระมหาสัตวเหลาน้ัน     แมเปนผูเจริญ 
                โดยสัญชาตในโลก   เปนผูอบรมดีแลวก็ไมติด 
                ดวยโลภธรรมทัง้หลาย    เหมือนประทุมไมติด 
                ดวยน้ําฉันนั้น. 
                          ความเสนหาเพราะกรุณาในสัตวทั้งหลาย 
                ยอมเจริญโดยประการที่ละความเสนหาในตน 
                ออกไปของพระมหาสัตวทั้งหลาย. 
                            กรรมยอมอยูในอํานาจ     ทั้งไมเปนตาม 
                อํานาจของธรรม    เหมือนจติยอมอยูในอํานาจ 
                ทั้งไมเปนไปตามอํานาจของจิต  ฉะนั้น.  
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                         พระมหาสัตวเหลาน้ัน      เท่ียวแสวงหา 
                โพธิญาณอันโทสะไมครอบงํา   หรือไมเกดิขึ้น 
                ดังบุรุษท้ังหลายรูถึงความเส่ือม. 
                         แมจิตเลื่อมใสในทานเหลาน้ัน  ก็พึงพน 
                จากทุกขได   จะพูดไปทําไมถึงการทําตามทาน 
                เหลาน้ันโดยธรรมสมควรแกธรรมเลา. 
                            จบ   อรรถกถาอกิตติจริยาที่ ๑  
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                               ๒. สังขพราหมณจริยา 
                 วาดวยจริยาวัตรของสังพราหมณ 
            [๒]        อีกเรื่องหน่ึง  เมื่อเราเปนพราหมณมีนามวา 
                   สังขะ   ตองการจะขามมหาสมุทรไปอาศัยปฏ- 
                   ฏนคามอยู   ในกาลน้ัน  เราไดเห็นพระปจเจก- 
                   พุทธเจาผูรูเอง  ใคร ๆ  ชนะไมได   ซึง่เดินสวน 
                   ทางมาตามทางกันดาร  บนภาคพ้ืนอันแข็ง  รอน 
                   จัด    ครั้นเราเห็นทานเดินสวนทางมา    จึงคิด 
                   เน้ือความน้ีวา  บุญเขตน้ีมาถึงแกเราผูเปนสัตว 
                   ที่ตองการบุญ  เปรียบเหมือนบุรษุชาวนา  เห็น 
                   นาอันเปนอูขาวอูน้ํา      ( เปนที่นายินดีมาก) 
                   ไมปลูกพืชลงในนานั้น  เขาชื่อวาเปนผูไมตอง 
                   การดวยขาวเปลือกฉันใด    เราก็ฉันนัน้เหมือน 
                   กัน   เปนผูตองการบุญ   เห็นเขตบุญอันประ- 
                   เสริฐสุดแลว  ถาไมทําบุญ คือสกัการะ   เราก็ชื่อ 
                   วาเปนผูไมตองการบุญ  เปรียบเหมือนอํามาตย 
                   ตองการจะใหชนชาวเมืองของพระราชายินดี  
                   แตไมใหทรพัยและขาวเปลือกแกเขา   ก็ยอม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 57 

            เส่ือมจากความยินดี  ฉันใด  เราก็ฉันนั้นเหมอืน   
            กัน  เปนผูตองการบุญ    เห็นทักขิไณยบุคคล 
            อันไพบูลยแลว     ถาไมใหทานในทักขิไณย- 
            บุคคลน้ันก็จักเส่ือมจากบุญ  ครั้นเราคิดอยางน้ี 
            แลวจึงถอดรองเทา   ไหวเทาของทานแลว  ได 
            ถวายรมและรองเทา   เพราะฉะน้ัน   เราจึงเปน 
            ผูละเอียดออนเจริญสุขไดรอยเทาพันทวี  อนึ่ง 
            เมื่อเราบําเพ็ญทานใหบริบูรณ   ไดถวายแกทาน 
            นั้น   อยางน้ีแล. 
                              จบ  สงัขพราหมณจริยาที่ ๒ 
 

                     อรรถกถาสังขพราหมณจรยิาที่  ๒ 
            พึงทราบวินิจฉัยในสังขพราหมณจริยาที่สองดังตอไปน้ี     บทวา 
ปุนาปร  ตัดบทเปน  ปุน  อปร   อีกเรือ่งหน่ึงอธิบายวา    บทนีม้ิใชอกิตติ-  
จริยาอยางเดียวเทาน้ัน    ที่แทเราจักกลาว  แมสังขจริยาอ่ืนอีก  ทานจงฟง. แม 
ในบทอ่ืนจากนี้ก็มีนัยนี้เหมือนกัน .  บทวา   สงฺขสวฺหโย  เปนชื่อของสังข- 
พราหมณ.   บทวา   มหาสมุทฺท   ตรตุิกาโม   คือประสงคจะขามมหาสมุทร 
ดวยเรือเพ่ือไปยังสุวรรณภูมิ.   บทวา   อุปคจฺฉามิ  ปฏฏน   คือจะไปอาศัย  
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เมืองทาชื่อวาตามลิตติอยู.   พระปจเจกพุทธเจาชื่อวา   สยัมภ ู  เพราะเปนผู 
เห็นเอง   เพราะบรรลุปจเจกโพธิญาณดวยพระสยัมภูญาณ. ชือ่วา อปราชิตะ 
เพราะบรรดามารท้ังหลายมีกิเลสมารเปนตน     อยางใดอยางหน่ึงชนะไมได. 
อธิบายวา    ย่ํายีที่สุดแหงมารท้ังหลาย  ๓.   บทวา   ตตฺตาย   ก ินภูมิยา  บน 
ภาคพ้ืนอันแข็ง  รอนจัด  คือบนภาคพ้ืนอันแข็งหยาบ   เต็มไปดวยกรวดและ 
ทรายอันรอนระอุในฤดูรอน. 
            บทวา    ต  คือพระปจเจกพุทธเจาองคนั้น.   อิมมตฺถ   เน้ือความน้ี  
คือเนื้อความมีอาทิวา   บุญเขตน้ีอันจะกลาวถึงเด๋ียวนี้.  บทวา   วิจินฺตยึ  คิด 
แลว   คือพระศาสดาตรัสวา  ครั้งน้ันเราเปนสังขพราหมณคิดแลว  พึงทราบ 
กถาตามลําดับในบทนั้นดังตอไปนี้. 
            ในอดีต    กรุงพาราณสีนี้ชือวาโมฬินีนคร.       เมื่อพระเจาพรหมทัต 
เสวยราชสมบัติอยู  ณ โมฬินีนคร   พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อวา   สังขะ 
เปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมากใหต้ังโรงทาน  ๖  แหง  ในที่ทั้ง  ๖  คือท่ีประตูนคร 
๔  ทีก่ลางนคร ๑ ที่ประตูบานของตน  ๑  สละทรัพยทุกวัน  วันละ  ๖๐๐,๐๐๐ 
ยังมหาทาน  ใหเปนไปในบรรดาคนยากจนและเดินทางเปนตน      วันหน่ึง 
สังขพราหมณคิดวา   เมื่อทรัพยในเรือนหมดเราก็จักไมสามารถจะใหทานได 
เมื่อทรัพยยังไมหมดทีเดียว     เราจักไปยังสุวรรณภูมิดวยเรือแลวนําทรัพยมา. 
สังขพราหมณบรรทุกสนิคาเต็มเรือเรียกบุตรภรรยามากลาววา       พวกทาน 
อยาเลิกละทานของเราพึงทําอยาใหขาดจนกวาเราจะกลับมาแลว      แวดลอม 
ดวยทาสและกรรมกร   สวมรองเทากางรมบายหนาไปยังปฏฏนคาม.  
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           ในขณะนั้น    ณ   ภูเขาคันธมาทนมีพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงเขา 
นิโรฐสมาบัติอยูตลอด  ๗  วัน   ครั้นออกจากนิโรธสมาบัติแลว    จึงตรวจดู 
สัตวโลกเห็นสังขพราหมณกําลังนําทรัพยมา        รําพึงอยูวา  มหาบุรุษจะไป 
นําทรัพยมา   อันตรายในมหาสมุทร    จักมีแกเขาหรือไมมีหนอ   รูวา   จักมี 
อันตราย     คิดวามหาบุรุษผูนี้เห็นเราจักถวายรมและรองเทาแกเราดวยอานิ- 
สงสถวายรองเทา   เมื่อเรือแตกในมหาสมุทรจักไดที่พ่ึง      เราจักอนุเคราะห 
เขา   จึงเหาะไปทางอากาศ   แลวลงไมไกลสังขพราหมณนั้น   ครั้นเวลาเที่ยง 
ดวยลมและแดดอันรอนแรง      เหยียบทรายรอนคลายกับลาดไวดวยถานไฟ 
เดินมาถึงขางหนาสังขพราหมณนั้น.    สังขพราหมณเห็นพระปจเจกพุทธเจา 
นั้น  มีความยินดีราเริงคิดวา  บุญเขตมาหาเราแลววันนี้   เราควรจะหวานพืช 
ในเขตน้ี.     ดวยเหตุพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา     เราเห็น 
พระปจเจกพุทธเจาน้ันเดินสวนทางมา   จึงคิดเน้ือความน้ี   ดังนี้. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อิท  เขตฺต   เปนตน  แสดงอาการคิด.  บทวา 
เขตฺต   ชื่อวา  เขต เพราะปองกันพืชที่หวานไปโดยทําใหมีผลมาก  คือพ้ืนที่ 
ปลูกปุพพัณณชาติ   ( เชนขาว  ขาวฟาง   ลูกเดือย   เปนตน )   และอปรัณ- 
ณ ชาติ ( เชนถั่ว  งา  เปนตน นอกจากขาว )  ใหงอกงาม.   ในท่ีนี้พระปจเจก 
พุทธเจาเปนทักขิไณยบุคคลผูเลิศ   ชือ่วาเปนบุญเขตเพราะเปนดุจเขต.  ดวย 
เหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปฺุกามสฺส   ชนฺตุโน   ผูเปนสัตวตองการบุญ. 
บทวา   มหาคม  คือเปนที่มาแหงผลอันไพบูลย  อธิบายวา  ใหความสมบูรณ 
แหงขาวกลา.   บทวา   พีช   น  โรเปติ   คือไมปลูกพืช.  
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           บทวา   เขตฺตวรุตฺตม  คืออุดมแมในเขตบุญอันประเสริฐ.   จริงอยู 
พระอริยสาวกท้ังหลาย    ผูถึงพรอมดวยคุณมีศีลเปนตนเปนบุญเขตอันประ- 
เสริฐกวากิเลส.   พระปจเจกพุทธเจาเปนผูเลิศกวานั้นจึงชื่อวา   เปนบุญเขต 
อันประเสริฐสูงสุด.   บทวา  การ  คือ  สักการะ.   พึงเชื่อมความวา  ยทิ   น 
กโรมิ   ผิวาไมทําบุญ.  บทนี้ทานอธิบายไววา  ผิวาเราไดบุญเขตอันยอดเยี่ยม 
แลวไมทําการบูชาสักการะในบุญเขตนั้น  เราก็ชื่อวาเปนผูไมตองการบุญ. 
            พึงทราบความสังเขปแหงคาถาสองคาถามีอาทิวา   ยถา  อมจิโจ  ดัง 
ตอไปนี้   เหมือนบุรุษอํามาตย  หรือเสนาบดี  พระราชาทรงต้ังไวในตําแหนง 
เสริมสรางความยินดีไดรับตราต้ังแลว  เขาไมปฏิบัติตาม  พระราชโองการใน 
ชนภายในเมืองและในหมูพลเปนตนภายนอก  ไมใหทรัพยสมบัติแกพวกเขา 
ทําใหการปฏิบัติที่ควรทําเสื่อมเขายอมเสื่อมจากความยินดี       ยอมเสื่อมจาก 
สมบัติที่ไดจากตําแหนงเสริมสรางความยินดี  ฉันใดแมเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ยินดีในการทําบุญเปนผูใครบุญ  กลาวคือผลบุญท่ีควรไดเห็นทักขิไณยบุคคล 
อันไพบูลยนั้น  คือไดทักขิไณยบุคคลผูเลอเลิศ     ดวยการทําทักษิณใหมีผล 
ไพบูลย  ผิวาไมใหทานแกทักขิไณยบุคคลน้ัน  จักเส่ือมจากบุญและจากผลบุญ 
ตอไป.   เพราะฉะน้ันเราจึงควรทําบุญ  ณ  ที่นี้แล. 
             มหาบุรุษครั้นคิดอยางนี้แลว  ถอดรองเทาแตไกลรีบเขาไปไหวพระ- 
ปจเจกพุทธเจา     กลาววาพระคุณเจาขอรับนิมนตเขาไปยังโคนไมนี้     เพ่ือ 
อนุเคราะหกระผมดวยเถิด.    เมื่อพระปจเจกพุทธเจาเขาไปยังโคนไมนั้น  จึง 
ขนทรายมาแลวปูผาหม เมื่อพระปจเจกพุทธเจาน่ัง   ณ  ที่นั้นไหวแลวเอาน้ํา  
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ที่กรองไวลางเทาของพระปจเจกพุทธเจา     เอาน้ํามันหอมทา     เช็ดรองเทา 
ของตน   ขัดดวยนํ้ามันหอมแลว   สวมเทาพระปจเจกพุทธเจา กลาววา พระ-  
คุณเจาขอรับ นิมนตสวมรองเทาน้ี  แลวกางรมนี้ไปเถิดขอรับ    แลวไดถวาย 
รมและรองเทา . แมพระปจเจกพุทธเจาน้ัน  เมื่อมหาบุรุษแลดูเพ่ือเจริญความ 
เลื่อมใส   ก็รบัรมและรองเทาเหาะไปยังเวหาไปถึงภูเขาคันมาทน.    ดวยเหตุ 
นั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :- 
                             ครั้นเราคิดอยางน้ีแลวจึงถอดรองเทาไหว 
                      เทาของทานแลวไดถวายรมและรองเทา.  
            พระโพธิสัตวเห็นดังนั้นมีใจเลื่อมใสยิ่งนัก  จึงข้ึนเรือไปยังปฏฏนคาม. 
ครั้นเมื่อพระโพธิสัตว   ขามมหาสมุทรไปในวันที่  ๗  เรือก็ทะลุ.   พวกทาส 
และกรรมกรไมสามารถจะวิดน้ําออกได. ผูคนตางกลัวมรณภัย  จึงไหวเทวดา 
ของตน ๆ  รองเสียงระงม.   พระโพธสิัตวพาคนรับใชคนหน่ึงไป  แลวเอาน้ํา 
มันทาท่ัวตัว   บรโิภคน้ําตาลกรวดกับเนยใส  ตามความตองการ  ใหคนรับใช 
บริโภคบาง   แลวข้ึนยอดเสากระโดงเรือกับคนรับใชกําหนดทิศทางวา  เมือง 
ของเราอยูทางทิศนี้  ต้ังสัจจาธิษฐาน    เพ่ือใหพนจากอันตรายคือปลาและเตา 
จึงกาวลงยังที่ประมาณอุสภะหนึ่งกับคนรับใช  พยายามจะวายขามมหาสมุทร. 
สวนมหาชนไดถึงความพินาศในมหาสมุทรน่ันเอง.     เมื่อพระโพธิสัตวขาม 
อยูนั้นลวงไป ๗ วัน.   ในเวลาน้ันพระโพธิสัตวเอาน้ําเค็มบวนปากแลวรักษา 
อุโบสถ  
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           ในครัง้น้ัน  นางเทพธิดามณีเมขลาซึ่งทาวโลกบาลทั้ง  ๔  ต้ังไวคอยดู 
แลบุรุษผูวิเศษเชนนี้   เผลอไป  ๗  วัน     ดวยความเปนใหญของตนในวันที่ 
๗  ไดเห็นพระโพธิสัตวแลวสังเวชใจวา   หากบุรุษน้ีตายในมหาสมุทรน้ี   เรา 
ตองไดรับคําติเตียนมากมาย    จึงเอาอาหารทิพยบรรจุลงในภาชนะทองคํารีบ 
มาแลวกลาววา    ทานพราหมณ    บรโิภคอาหารทิพยนี้เถิด.    พระโพธิสัตว 
มองดูเทพธิดานั้นจึงปฏิเสธวา   เราไมบริโภค   เรารักษาอุโบสถ   เมื่อจะถาม 
เทพธิดาน้ันจึงกลาววา :- 
                          ทานเชื้อเชิญเราเปนอยางดี     ทานกลาว 
                  กะเราวา    เชญิบริโภคอาหาร    ดูกอนนารีผูมี 
                  อานุภาพมาก  เราขอถามทาน  ทานเปนเทพธิดา 
                 หรือเปนมนุษย. 
            เทพธิดามณีเมขลา     เมื่อจะใหคําตอบแกพระโพธิสัตวไดกลาวคาถา 
เหลาน้ีวา :- 
                          ทานสังขพราหมณ   ขาพเจาเปนเทพธิดา 
                      มีอานุภาพมาก   มาในทามกลางมหาสมุทรนี้   ม ี
                    ความสงสาร  มิไดมีจิตประทุษราย    มาในท่ีนี ้
                    เพ่ืออประโยชนแกทาน       ขาพเจาขอมอบขาว 
                    น้ํา  ที่นอน  ที่นั่ง   และยานหลายชนิดแกทาน 
                    ทั้งหมด     ขอทานนําไปใชตามความปรารถนา 
                    เถิด.  
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            พระมหาสัตวไดฟงดังน้ันจึงคิดวา    เทพธิดาน้ีกลาววา    ขาพเจาให  
สิ่งน้ี ๆ   แกทานบนหลังมหาสมุทร.  ก็เทพธิดาน้ีกลาวคําใดแกเรา  แมคําน้ัน 
ก็สําเร็จดวยบุญของเรา อน่ึง  เทพธิดาน้ีจะรูจักบุญของเราหรือ   หรือไมรูจัก 
เราจักถามนางดูกอน   เมือ่จะถามจึงกลาวคาถานี้วา :- 
                          ทานผูมีรางงาม  มีตะโพกงาม   มค้ิีวและ 
                  ขาออนงาม   มีสะเอวงาม   เปนอิสระแหงบุญ 
                  กรรมทั้งหมดของเรา    ทานทําการบูชา    เสน 
                  สรวงเรา   นี้เปนผลของกรรมอะไรของเรา. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ยิฏ   คือบูชาแลวดวยการให.  บทวา  หุต.  
คือใหแลวดวยการบูชาและตอนรับ.  บทวา  สพฺพสฺส  โน  อิสสฺรา ตฺว  คือ 
ทานเปนอิสระแหงบุญกรรมทั้งหลายของเราคือ   สามารถพยากรณไดวา   นี้  
เปนผลของกรรมนี้    นี่เปนผลของกรรมนี้  ดังนี้.   บทวา   สุสฺโสณิ   คือมี 
ตะโพกงาม.   บทวา   สุพฺภูรุ  คือมีค้ิวและขาออนงาม.  บทวา  วิลคฺคมชฺเฌ 
ทามกลางตัวคือสะเอว.   บทวา   กิสฺส   เม    คือน่ีเปนผลแหงกรรมอะไรใน 
กรรมท่ีเราทาํแลว    เราไดที่พ่ึงในวันน้ี      ในมหาสมุทรซ่ึงหาท่ีพ่ึงมิไดดวย 
กรรมใด. 
            เทพธิดาไดฟงดังนั้นคิดวา    พราหมณนี้    ไมรูกุศลกรรมท่ีคนทําไว 
เพราะเหตุนั้นคงจะถามเพ่ือรู   เราจักบอกกะเขา   เมื่อจะบอกถึงเหตุอันเปน 
บุญท่ีพราหมณไดถวายรมและรองเทาแกพระปจเจกพุทธเจาในวันข้ึนเรือ  จึง 
กลาวคาถาวา :-   
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                           ทานสังขพราหมณ   ทานไดถวายรองเทา 
                   กะภิกษุรูปหน่ึงซ่ึงเหยียบลงไปบนทรายรอน 
                   เดือดรอนลําบากในทางอันรอนระอุ    ทักษิณา 
                   นั้น  เปนผลใหความปรารถนาแกทานในวันนั้น. 
            ในบทเหลาน้ัน    บทวา   เอกภกิฺขุ    ทานกลาวหมายถึงพระปจเจก 
พุทธเจาองคหน่ึง.    บทวา    อุคฺฆฏฏปาท    คือเหยียบลงไปบนทรายรอน 
อธิบายวา  มีเทาถูกเบียดเบียน. บทวา  ตสิต  คือหวาดสะดุง. บทวา ปฏิปาทยิ 
คือมอบให.   บทวา  กามทุหา   คือใหความใครทั้งปวง. 
            พระมหาสัตวไดฟงดังน้ัน    มีความยินดีวา    เราถวายรมและรองเทา 
เปนผลใหสําเร็จความปรารถนาทั้งปวง      ในมหาสมุทรอันหาที่พ่ึงมิไดเห็น 
ปานน้ี.   นาปลื้มใจเราไดถวายดีแลว   จึงกลาวคาถาวา :- 
                           เรือลําน้ัน     มีแผนกระดานมากไมตอง 
                 ขวนขวายหา  ประกอบดวยลมพัดเฉื่อย ๆ  ใน 
                 มหาสมุทรนี้    ไมมีพ้ืนที่ของยานอื่น    เราตอง 
                 ไปถึงโมฬินีนครไดในวันนั้นแหละ. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ผลกูปปนฺนา  คือประกอบดวยแผนกระดาน 
เพราะมีแผนกระดานมากเพราะเปนเรือใหญ.    ชื่อวาไมตองขวนขวายเพราะ 
น้ําไมไหลเขา.   ชื่อวาประกอบดวยลมพัดเฉ่ือย ๆ เพราะลมพาไปเรียบรอย.   
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            เทพธิดาไดฟงคําของพระโพธิสัตวมีความยินดีราเริง    จึงเนรมิตเรือ 
สําเร็จดวยแกวทุกชนิด  ยาว  ๘  อุสภะ  กวาง ๔  อุสภะ  ลึก  ๑   อุสภะแลว 
เนรมิตเรือสําเร็จดวยแกวอินทนิล       เงินและทองเปนตนประกอบดวยเสา- 
กระโดง   พายและหางเสือ   เต็มไปดวยแกว  ๗  ประการ   แลวจูงพราหมณ 
ใหข้ึนเรือ    แตเทพธิดาไมเห็นคนรับใชของพราหมณ.     พราหมณไดแผ 
สวนบุญจากความดีที่ตนทําไวใหแกคนรับใชนั้น.   เขาอนุโมทนา.   เทพธิดา 
จึงจูงคนรับใชนั้นใหข้ึนเรือ   นําเรือไปถึงโมฬินีนคร   เอาทรัพยไปต้ังไวใน 
เรือนของพราหมณแลวจึงกลับที่อยูของตน. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา :- 
                           เทพธิดาน้ัน  ปลื้มใจ   ดีใจ   อิ่มเอบิใจ 
                  เนรมิตเรือสวยงาม      พาสังขพราหมณพรอม 
                  ดวยคนรับใช   สงถึงนครเรียบรอย.  
            จริงอยู    ในเจตนา   ๗   อยาง   เจตนาตนดวยความสมบูรณแหงจิต 
ของพระโพธิสัตว  และดวยความที่พระปจเจกพุทธเจาออกจากนิโรธ  จึงเปน 
เจตนาที่ใหไดเสวยผลในปจจุบันและมีผลมากมายย่ิง.  แมผลนีพึ้งเห็นวาเปน 
ผลของความไมประมาทตอทานนั้น.    จริงอยู    ทานน้ันมีผลประมาณไมได 
เปนโพธิสมภาร.   ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :- 
                           เพราะเหตุนั้นเราจึงเปนผูละเอียดออน 
                  เจริญสุขไดรอยเทา   อนึ่ง   เมื่อเราบําเพ็ญทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 66 

                    ใหบริบูรณ    ไดถวายทานแกทานน้ันอยางน้ี  
                    แล. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา  เตน  คือจากพระปจเจกพุทธเจาน้ัน.  บทวา 
สคคุณโต  คือ   รอยเทา.  ในครั้งน้ันเราเปนสังขพราหมณ    เปนผูละเอียด 
ออน.  เพราะฉะนั้นเราจึงไดรับความสุข  คือเจริญสุข.  อน่ึง  เมื่อเปนอยางน้ี  
เราจึงบําเพ็ญทานใหบริบูรณ.      พระศาสดาทรงประกาศความท่ีอัธยาศัยใน 
ทานของพระองคกวางขวางมากวา         ขอทานบารมีของเราจงบริบูรณดวย 
ประการฉะน้ี     เพราะเหตุนั้น     เราจึงไดถวายรมและรองเทาแกพระปจเจก 
พุทธเจาองคนั้น  ไมคํานึงถึงทุกขในรางกายของตนเลย. 
           แมพระโพธิสัตว  อยูครองเรือนซึ่งมีทรัพยนับไมถวนตลอดชีวิต  ได 
ใหทานมากมาย  รักษาศีล  เมื่อส้ินอายุก็ยังเทพนครใหเต็มพรอมดวยบริษัท. 
           เทพธิดาในครั้งน้ัน  ไดเปนอุบลวรรณาเถรี   ในครั้งน้ี    บุรุษรับใช 
ในครั้งน้ัน   ไดเปนพระอานนทเถระในครั้งนี้  สังขพราหมณคือพระโลกนาถ. 
           สังขพราหมณนั้นยอมไดรับบารมีแมเหลาน้ี    คือ   ศลีบารมี   ดวย 
อํานาจแหงนิจศีลและอุโบสถศีลอันบริสุทธิ์ดวยดี.  เนกขัมมบารมีดวยอํานาจ 
แหงกุศลธรรม   เพราะออกจากธรรมอันเปนปฏิปกษตอทานและศีลเปนตน. 
วิริยบารมี   ดวยอํานาจแหงความอุตสาหะยิ่งเพ่ือใหสําเร็จ  ทานบารมีเปนตน 
และดวยอํานาจแหงความพยายามขามมหาสมุทร.    ขันติบารมี   ดวยอํานาจ 
แหงความอดกลั้นเพ่ือประโยชนอันนั้น.   สัจจบารมี   ดวยการปฏิบัติสมควร  
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แกปฏิญญา.   อธิฏฐานบารมี   ดวยอํานาจแหงการสมาทานและความต้ังใจไม  
หว่ันไหวในท่ีทั้งปวง.    เมตตาบารมี    ดวยอํานาจแหงอัธยาศัย     เกื้อกูลใน 
สรรพสัตวทั้งหลาย.     อุเบกขาบารมี    ดวยการถึงความเปนกลางในความผิด 
ปกติอันสัตวและสังขารทําไว.   ปญญาบารมี    คือปญญาอันเกิดข้ึนเอง   และ 
ปญญาอันเปนอุบายโกศล เพราะรูธรรมเปนอุปการะและไมเปนอุปการะแหง 
บารมีทั้งปวงแลว  ละธรรมไมเปนอุปการะเสียมุงปฏิบัติในธรรมเปนอุปการะ.  
           เทศนาเปนไปแลวดวยอํานาจแหงทานบารมี   อันเปนความกวางขวาง 
ยิ่งแหงผูมีอัธยาศัยในการให.  อน่ึง  เพราะในท่ีนี้ไดบารมีครบ  ๑๐  ประการ 
ฉะน้ัน   ในท่ีนี้ควรเจาะจงกลาวถึงคุณของพระโพธิสัตว  มีมหากรุณาเปนตน 
ในภายหลังตามสมควร.  อน่ึง   พึงทราบคุณของพระมหาสัตวมีอาทิอยางนี้วา 
การไมคํานึงถึงโภคสุขของตนดวยมหากรุณาคิดวา    เราจักบาํเพ็ญทานบารมี 
ดังน้ี    แลวเตรียมการเดินทาง   ทางมหาสมุทร  เพ่ือนําสัมภาระในการใหไป 
แมเม่ือตกลงไปในมหาสมุทรก็อธิษฐานอุโบสถ    ในมหาสมุทรน้ัน   และการ 
ไมใหเทพธิดานําอาหารมาเขาไปใกลเพราะกลัวจะทําลายศีล.   บัดนี้   เมื่อจะ 
กลาวถึงความประพฤติที่เหลือ  พึงทราบถึงการเจาะจงคุณสมบัติโดยนัยนี้แล. 
เราจักกลาวเพียงความท่ีแปลกกันไปในท่ีนั้น ๆ.ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา :- 
                        นาอัศจรรย  ไมเคยมมีาแลว พระมหาสัตว 
                ทั้งหลายเปนผูแสวงหาคุณใหญหลวง  
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                                               ฯลฯ 
                               จะพูดไปทําไมถึงการทําตามทานเหลาน้ัน 
                โดยธรรมสมควรแกธรรม. 
                        จบ  อรรถกถาสังขพราหมณจริยาที่  ๒  
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                                  ๓. กุรุธรรมจริยา 
            วาดวยจริยาวัตรของพระเจาธนญชัย 
          [๓]     อีกเรื่องหน่ึง  เมื่อเราเปนพระราชามีนามวา 
               ธนญชัย  อยูในอินทปตถบุรีอันอุดม ประกอบ 
               ดวยกุศลกรรมบถ ๑๐  ประการในกาลน้ัน พวก  
               พราหมณชาวกาลิงครัฐ      ไดมาหาเรา   ขอ 
               พระยาคชสารทรง  อันประกอบดวยมงคลหัตถี 
               กะเราวาชนบทฝนไมตกเลย   เกิดทุพภิกขภัย 
               อดอยากอาหารมาก     ขอพระองคจงทรงพระ- 
               ราชทานพระยาคชสารตัวประเสริฐ     มสีีกาย 
               เขยีวชื่ออัญชนะเถิด   เราคิดวา   การหามยาจก 
               ทั้งหลายท่ีมาถึงแลว         ไมสมควรแกเราเลย 
               กุศลสมาทานของเราอยาทําลายเสียเลย     เรา 
               จักใหคชสารตัวประเสริฐ   เราไดจับงวงพระยา 
               คชสาร  วางลงบนมือพราหมณ  แลวจึงหลั่งนํ้า 
               ในเตาทองลงบนมือไดใหพระยาคชสารแลว 
               พราหมณ        เมื่อเราไดใหพระยาคชสารแลว 
               พวกอํามาตยไดกลาวดังน้ีวา         เหตุไรหนอ  
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               พระองคจึงพระราชทานพระยาคชสารตัวประ-  
               เสริฐ  อันประกอบดวยธัญญลักษณ  สมบูรณ 
               ดวยมงคล     ชนะในสงครามอันสูงสุด     แก 
               ยาจก       เมื่อพระองคทรงพระราชทานคชสาร 
               แลว      พระองคจักเสวยราชสมบัติไดอยางไร 
               ( เราไดตอบวา )      แมราชสมบัติทั้งหมดเราก็ 
               พึงให     ถึงสรีระของตนเราก็พึงให      เพราะ 
               สัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา   ฉะนั้น   เรา 
               จึงไดใหพระยาคชสาร   ดังน้ีแล. 
                                  จบ กุรุธรรมจริยาท่ี  ๓ 
 

                     อรรถกถากุรุธรรมจริยาที่  ๓ 
            พึงทราบวินิจฉัยในกุรุธรรมจรยิาที่สามดังตอไปนี้.   บทวา   อินฺท- 
ปตฺเถ   ปุรุตฺตเม     คือเมืองอุดม     เมืองประเสริฐ    แหงแควนกุรุ   ชื่อวา 
อินทปตถะ.   บทวา   ราชา   ชื่อวา   ราชา   คือยังบริษัทใหยินดีดวยสังคห- 
วัตถุ   ๔   โดยธรรม   โดยเสมอ.    บทวา   กุสเล    ทสหุปาคโม   คือ 
ประกอบดวยกุสลกรรมบท  ๑๐  ประการ  หรือดวยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ มีทาน- 
มัยเปนตน.    บทวา    กาลิงฺครฏวิสยา   คือพวกพราหมณชาวกาลิงครัฐ.  
บทวา   พฺราหฺมณา  อุปคฺฉุ  ม  คือพราหมณ  ๘  คน   อันพระเจากาลิงคะ  
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สงมาไดมาหาเรา.  ก็และครั้นเขาไปหาแลวไดขอพระยาคชสารกะเรา.  บทวา  
ธฺ    คือพระยาคชสารสมบูรณดวยลักษณะอันสิริโสภาคยสมควรเปน 
คชสารทรง.  บทวา  มงฺคลสมฺมต  คืออันชนทั้งหลายเห็นดวยเปนอยางยิ่ง 
วาเปนมงคลหัตถี   เปนเหตุแหงความเจริญยิ่งดวยลักษณะสมบัตินั้นนั่นแล. 
บทวา  อวุฏ ิโก   คือปราศจากฝน.  บทวา  ทุพฺภิกฺโข  คือหาอาหารไดยาก. 
บทวา   ฉาตโก    มหา   อดอยากมาก    คือเกิดความเจ็บปวยเพราะความหิว 
มาก.   บทวา   ททาหิ   คือขอทรงพระราชทาน.   บทวา   นีล   คือมีสีเขียว. 
บทวา  อฺชนสวฺหย   คือมีชื่อวาอัญชนะ.   ทานอธิบายบทน้ีไววา  แควน 
กาลิงคะของขาพระพุทธเจา  ฝนไมตก.   ดวยเหตุนั้น  บัดนี ้ เกิดทุพภิกขภัย 
ใหญ     ฉาตกภัยใหญในแควนนั้น.     เพ่ือสงบภัยนั้น    ขอพระองคจงทรง 
พระราชทานมงคลหัตถี   ชื่อวา   อัญชนะของพระองคคลายอัญชนคิรีนี้เถดิ. 
เพราะวาเมื่อนําพระยาคชสารน้ีไป  ณ แควนนั้นแลวฝนก็จะตก.   สรรพภัย 
นั้นจักสงบไปดวยพระยาคชสารนั้นเปนแน.         พึงทราบกถาเปนลําดับใน 
เรื่องนั้นดังตอไปนี้ :- 
              ในอดีตกาล     ในนครอินทปตถะแควนกุรุ     พระโพธิสัตวทรงถือ 
ปฏิสนธิในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระเจากุรุราช ถึงความเจริญวัย 
โดยลําดับไปยังเมืองตักกสิลา       เรียนศิลปศาสตรอันเปนประโยชนในการ 
ปกครอง      และวิชาหลัก      ครั้นเรยีนจบกลับพระนครพระชนกใหดํารง 
ตําแหนงอุปราช. ครั้นตอมาเม่ือพระชนกสวรรคต ไดรับราชสมบัติยังทศพิธ  
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ราชธรรมไมใหกําเริบ    ครองราชสมบัติโดยธรรมมีพระนามวา    ธนญชยั   
พระเจาธนญชัยทรงใหสรางโรงทาน  ๖  แหง   คือท่ีประตูพระนคร ๔  แหง 
กลางพระนคร  ๑  แหง    ประตูราชนิเวศน  ๑  แหง   ทรงสละทรัพยวันละ 
๖๐๐,๐๐๐ ทกุวัน    ทรงกระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นเจริญรุงเรืองแลวทรงบริจาค 
ทาน.   เพราะพระองคมีพระอัธยาศัยในการทรงบริจาค   ความยินดีในทาน 
แผไปทั่วชมพูทวีป. 
            ในกาลน้ัน     แควนกาลิงคะเกิดภัย  ๓   อยาง    คือ    ทุพภิกขภัย 
ฉาตกภัย   โรคภัย.    ชาวแควนทั้งส้ินพากันไปทันตบุรี   กราบทูลรองเรียน 
สงเสียงอึงคะนึงท่ีประตูพระราชวังวา.     ขาแตเทวะ     ขอพระองคจงทรงให 
ฝนตกเถิดพระเจาขา.   พระราชาทรงสดับดังน้ันแลวตรัสถามพวกอํามาตยวา 
พวกประชาชนรองเรียนเรื่องอะไรกัน.         พวกอํามาตยกราบทูลความน้ัน 
แดพระราชา.   พระราชามีพระดํารัสถามวา  พระราชาแตกอน  เมื่อฝนไมตก 
ทรงทําอยางไร. กราบทูลวา ทรงใหทาน ทรงอธิษฐานอุโบสถ  ทรงสมาทาน 
ศีลเสด็จเขาหองสิริบรรทมตลอด ๗  วัน   ณ  พระท่ีทรงธรรม   ขอใหฝนตก 
พระราชาสดับดังน้ันก็ไดทรงกระทําอยางน้ัน.      ฝนก็ไมตก.      พระราชา 
ตรัสวา   เราไดกระทํากิจที่ควรทําแลว   ฝนก็ไมตก    เราจะทําอยางไรตอไป.  
กราบทูลวา       ขอเดชะเม่ือนําพระยาคชสารมงคลหัตถีของพระเจาธนญชัย 
กุรุราชในอินทปตถนครมา      ฝนจึงจักตกพระเจาขา.      พระราชารับสั่งวา 
พระราชาพระองคนั้นมีพลพาหนะเขมแข็ง     ปราบปรามไดยาก    เราจักนํา  
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พระยาคชสารของพระองคมาไดอยางไรเลา.   กราบทูลวา   ขอเดชะ   ขาแต 
มหาราชเจามิไดมีการรบพุงกับพระราชาน้ันเลย     พระเจาขา.     พระราชา 
พระองคนั้นมีพระอัธยาศัยในการบริจาค   ทรงยินดีในทาน    เมื่อมีผูทูลขอ 
แลว แมพระเศียรที่ตกแตงแลวก็ตัดใหได   แมพระเนตรท่ีมีประสาทบริบูรณ 
ก็ทรงควักใหได   แมราชสมบัติทั้งส้ินก็ทรงมอบใหได  ไมตองพูดถึงพระยา 
คชสารเลย  เมื่อทูลขอแลวจักพระราชทานเปนแนแท  พระเจาขา   ตรัสถาม 
วา  ก็ใครจะเปนผูสามารถทูลขอไดเลา.   กราบทูลวา  ขอเดชะขาแตมหาราช 
พราหมณ     พระเจาขา.     พระราชารบัสั่งใหเรียกพราหมณ ๘  คนเขาเฝา 
ทําสักการะสัมมานะแลว         ทรงใหสะเบียงสงไปเพ่ือขอพระยาคชสาร. 
พราหมณเหลาน้ันรีบไปคืนเดียว บริโภคอาหารที่โรงทานใกลประตูพระนคร 
อยูชั่วเวลาเล็กนอยครั้นอ่ิมหนําสําราญแลวก็ยืนอยูที่ประตูดานตะวันออกรอ 
เวลาพระราชาเสด็จมายังโรงทาน. 
            แมพระโพธิสัตวก็ทรงสรงสนานแตเชาตรู      ทรงประดับดวยเครื่อง 
สรรพาลังการเสร็จข้ึนคอพระยาคชสารตัวประเสริฐที่ตกแตงแลว    เสด็จไป 
ยังโรงทานดวยราชานุภาพอันใหญหลวง           เสด็จลงพระราชทานแกชน 
๗ - ๘  คน   ดวยพระหัตถของพระองคแลวตรัสวา      พวกทานจงใหทํานอง 
นี้แหละ    เสด็จข้ึนสูพระยาคชสารแลวเสด็จไปทางประตูดานทิศใต.    พวก 
พราหมณไมไดโอกาสเพราะทางทิศตะวันออกจัดอารักขาเขมแข็งมาก  จึงไป 
ประตูดานทิศใต     คอยดูพระราชาเสด็จมายืนอยูในที่เนินไมไกลจากประตู  
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เมื่อพระราชาเสด็จมาถึงตางก็ยกมือถวายชัยมงคล.พระราชาทรงบังคับชางให  
กลับดวยพระขอเพชรเสด็จไปหาพราหมณเหลาน้ัน   ตรัสถามพวกพราหมณ 
วา  พวกทานตองการอะไร. พวกพราหมณกราบทูลวา ขอเดชะแควนกาลิงคะ 
ถูกทุพภิกขภัย    ฉาตกภัยและโรคภัยรบกวน.   ความรบกวนน้ันจักสงบลงได 
เมื่อนําพระยามงคลหัตถีของพระองคเชือกนี้ไป.   เพราะฉะนั้น    ขอพระองค 
จงทรงโปรดพระราชทานพระยาคชสารสีดอกอัญชนัเชือกนี้เถิด  พระเจาขา. 
พระศาสดาเม่ือจะทรงประกาศความน้ัน  จึงตรัสวา   กาลิงฺครฏวิสยา  ฯลฯ 
อฺชนสวฺหย   พวกพราหมณชาวกาลิงครัฐไดมาหาเรา   ขอพระยาคชสาร 
ทรง ฯลฯ   ขอพระองคจงทรงพระราชทานพระยาคชสารตัวประเสริฐมีสีกาย 
เขียวชื่ออัญชนะเถิด. 
             บทนั้นทานอธิบายไวดังตอไปนี้ :- 
             ลําดับนั้น  พระโพธิสัตวทรงตรัสวา  การที่เราจะทําลายความตองการ 
ของยาจกท้ังหลายไมเปนการสมควรแกเรา   และจะพึงเปนการทําลายกุสล- 
สมาทานของเราอีกดวย   จึงเสด็จลงจากคอคชสารมีพระดํารัสวา  หากท่ีมิได 
ตกแตงไวมีอยูเราจักตกแตงแลวจักให    จึงทรงตรวจดูรอบ ๆ  มิไดทรงเห็นท่ี 
มิไดตกแตง      จึงทรงจับพระยาคชสารท่ีงวงแลววางไวบนมือของพราหมณ 
ทรงหลั่งนํ้าที่อบดวยดอกไมและของหอมดวยพระเตาทอง  แลวพระราชทาน 
แกพราหมณ.   ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :-    



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 75 

                            การหามยาจกท้ังหลายท่ีมาถึงแลว     ไม 
                   สมควรแกเราเลย     กุสลสมาทานของเราอยา 
                  ทําลายเสียเลย     เราจักใหคชสารตัวประเสริฐ 
                  เราไดจับงวงคชสารวางบนมือพราหมณแลวจึง 
                  หลั่งนํ้าในเตาทองลงบนมือ        ไดใหพระยา 
                  คชสารแกพราหมณ. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา ยาจกมนุปฺปตฺเต   คือยาจกทั้งหลายที่มาถึง 
แลว.   บทวา   อนุจฺฉโว   คือเหมาะสม   สมควร.   บทวา   มา   เม   ภิชฺช ิ
สมาทาน    กสุลสมาทานของเราอยาทําลายเสียเลย   คือกุสลสมาทานอันใด 
ของเราท่ีต้ังไววา          เราจะใหสิ่งท้ังปวงท่ีไมมีโทษซึ่งยาจกท้ังปวงตองการ 
จักบําเพ็ญทานบารมี   เพ่ือตองการพระสัพพัญุตญาณ  กุสลสมาทานอันนั้น 
อยาทําลายเสียเลย.       เพราะฉะน้ันเราจักใหพระยาคชสารตัวประเสริฐอัน 
เปนมงคลหัตถีนี้.   บทวา   อท   คือไดใหแลว. 
           เมื่อพระราชทานพระยาคชสารแลว       พวกอํามาตยพากันกราบทูล 
พระโพธิสัตววา    ขาแตมหาราชเจา    เพราะเหตุไรพระองคจึงพระราชทาน 
มงคลหัตถี    ควรพระราชทานชางเชือกอ่ืนมิใชหรือ.       มงคลหัตถีฝกไว 
สําหรับเปนชางทรงเห็นปานนี้    อันพระราชาผูทรงหวังความเปนใหญและ 
ชัยชนะไมควรพระราชทานเลยพระเจาขา.   พระมหาสัตวตรัสวา   เราจะให  
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สิ่งท่ียาจกทั้งหลายขอกะเรา.   หากขอราชสมบัติกะเรา  เราก็จะใหราชสมบัติ 
แกพวกเขา.   พระสัพพัญุตญาณเทานั้นเปนที่รักยิ่ง  แมกวาราชสมบัติ แม 
กวาชีวิตของเรา.     เพราะฉะนั้น     เราจึงไดใหคชสารน้ัน.     ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา     ตสฺส   นาเค   ปทินฺนมฺห ิ
เมื่อพระองคพระราชทานพระยาคชสารแลว. 
            บทวา    มงฺคลสมปฺนฺน   สมบรูณดวยมงคล  คือประกอบดวยคุณ 
อันเปนมงคล.  บทวา สงฺคามวิชยุตฺตม  ชนะในสงครามอันสูงสุด คือสูงสุด 
เพราะชนะในสงคราม  หรือพระยาคชสารสูงสุด   เปนประธานอันประเสริฐ 
ในการชนะสงคราม.    บทวา   กึ  เต   รชฺช   กริสสฺติ   พระองคจักเสวย 
ราชสมบัติไดอยางไร.      เมื่อพระะยาคชสารไปเสียแลว     พระองคจักครอง 
ราชสมบัติไดอยางไร.      ทานแสดงวา     จักไมทําราชกิจ     แมราชสมบัติก็ 
หมดไป. 
             บทวา   รชชฺมฺป   เม   ทเท  สพฺพ   แมราชสมบัติทั้งหมดเราก็พึง 
ให  คือ  พระยาคชสารเปนสัตวเดียรัจฉานยกไวเถิด   แมแควนกุรุทั้งหมดน้ี 
เราก็พึงใหแกผูขอทั้งหลาย.   บทวา   สรีร   ทชฺชมตฺตโน   ถึงสรีระของตน 
เราก็พึงให   คือ    จะพูดไปทําไมถึงราชสมบัติ    แมสรีระของตนเราก็พึงให 
แกผูขอท้ังหลาย.   แมสิ่งครอบครองท้ังภายในภายนอกท้ังหมดของเรา   เรา 
ก็สละใหไดเพ่ือประโยชนแกชาวโลก. ทานแสดงวาเพราะพระสัพพัญุตญาณ  
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และความเปนพระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเราอันผูไมบําเพ็ญบารมี 
ทั้งปวงมีทานบารมีเปนตนไมสามารถจะใหได ฉะน้ันเราจึงไดใหพระยาคช- 
สาร.  
            แมเม่ือนําพระยาคชสารมาในแควนกาลิงคะ   ฝนก็ยังไมตกอยูนั่นเอง. 
พระเจากาลิงคะตรัสถามวา     แมบัดนีฝ้นก็ยังไมตก     อะไรหนอเปนเหตุ  
ทรงทราบวา     พระเจากุรุทรงรักษาครุธรรม      ดวยเหตุนั้นในแควนของ 
พระองคฝนจึงตกทุกกึ่งเดือน   ทกุ  ๑๐ วัน   ตามลาํดับ   นั้นเปนคุณานุภาพ 
ของพระราชามิใชอานุภาพของสัตวเดียรัจฉานน้ี    จึงทรงสงอํามาตยไปดวย 
มีพระดํารัสวา เราจักรักษาครุธรรมดวยตนเอง พวกทานจงไปเขียนครุธรรม 
เหลาน้ันในราชสํานักของพระเจาธนญชัยโกรพยะ     ลงในสุพรรณบัฏแลว 
นํามา.   ทานเรียกศีล  ๕  วา   ครุธรรม.    พระโพธสิัตวทรงรักษาศีล   ๕ 
เหลาน้ันนกระทําใหบริสุทธิ์เปนอยางดี.   อน่ึง    พระมารดา   พระอัครมเหสี 
พระกนิษฐา    อุปราช    ปุโรหิต    พราหมณ    พนักงานรังวัด     อํามาตย 
สารถี     เศรษฐี     พนักงานเก็บภาษีอากร      คนเฝาประตู     นครโสเภณี 
วรรณทาสีก็รักษาครุธรรมเชนเดียวกับพระโพธิสัตว.    ดวยเหตุนั้นทานจึง  
กลาววา :- 
                        คน  ๑๑   คน คือ พระราชา ๑ พระชนนี  ๑ 
                พระมเหสี  ๑     อุปราช    ๑      ปุโรหิต     ๑ 
                พนักงานรังวัด   ๑     สารถี  ๑     เศรษฐ ี  ๑   
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                   พนักงานเก็บภาษีอากร   ๑   คนเฝาประตู  ๑ 
                   หญิงงามเมือง  ๑  ต้ังอยูในครุธรรม. 
             พวกอํามาตยเหลาน้ันเขาไปเฝาพระโพธิสัตว    ถวายบังคมแลวกราบ 
ทูลความน้ัน. พระมหาสัตวตรัสวา  เรายังมีความเคลือบแคลงในครุธรรมอยู, 
แตพระชนนีของเรารักษาไวเปนอยางดีแลว      พวกทานจงรับในสํานักของ 
พระชนนีนั้นเถิด.   พวกอํามาตยทูลวิงวอนวา   ขาแตมหาราชเจาชื่อวาความ 
เคลือบแคลงยอมมีแกผูยังตองการอาหาร         มีความประพฤติขัดเกลากิเลส 
ขอพระองคทรงโปรดพระราชทานแกพวกขาพระองคเถิดพระเจาขา.     แลว 
รับสั่งใหเขียนลงในสุพรรณบัฏวา   ไมควรฆาสัตว  ๑  ไมควรลักทรัพย    ๑ 
ไมควรประพฤติผิดในกาม  ๑  ไมควรพูดปด  ๑  ไมควรด่ืมน้ําเมา  ๑    แลว 
ตรัสวา   พวกทานจงไปรับในสํานักของพระชนนีเถิด. 
             พวกทูตถวายบังคมพระราชาแลวไปยังสํานักของพระชนนีนั้น กราบ 
ทูลวา     ขาแตพระเทวี   ไดยินวา      พระนางเจาทรงรักษาครุธรรม    ขอ 
พระนางเจาทรงโปรดพระราชทานครุธรรมนั้นแกพวกขาพระพุทธเจาเถิด. 
แมพระชนนีของพระโพธิสัตว  ก็ทรงทราบวาพระองคยังมีความเคลือบแคลง 
อยูเหมือนกัน    แตเมื่อพวกพราหมณวิงวอนขอก็ไดพระราชทานให.    แม 
พระมเหสีเปนตนก็เหมือนกัน.          พวกพราหมณไดเขียนครุธรรมลงใน 
สุพรรณบัฏในสํานักของชนทั้งหมด     แลวกลับทนัตบุรี     ถวายแดพระเจา 
กาลิงคะ   แลวกราบทูลเรื่องราวใหทรงทราบ.  พระราชาทรงปฏิบัติในธรรม  
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นั้นทรงบําเพ็ญศีล  ๕ ใหบริบูรณ.    แตนั้นฝนก็ตกท่ัวแควนกาลิงคะ.   ภัย 
๓  ประการกส็งบ. แควนก็ไดเปนแดนเกษม  หาภิกษาไดงาย. พระโพธิสัตว 
ทรงบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน     ตลอดพระชนมายุ     พรอมดวยบริษัทก็ไป 
อุบัติในเมืองสวรรค. 
            หญิงงามเมืองเปนตนในครั้งน้ัน    ไดเปนอุบลวรรณาเปนตนในครั้ง 
นี้.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  :-  
                           หญิงงามเมืองคืออุบลวรรณา       คนเฝา 
                 ประตู   คือ    ปุณณะ   พนักงานรังวัด  คอ 
                 กจัจานะ   พนักงานภาษีอากร   คือ    โกลิตะ 
                 เศรษฐี   คือ  สารีบุตร  สารถี  คือ   อนุรทุธะ 
                 พราหมณ   คือ   กัสสปเถระ    อุปราช    คือ 
                 นนัทบัณฑิต  พระมเหสี   คือ  มารดาพระราหุล 
                 พระชนนี  คือ  พระมหามายาเทวี   พระโพธิ- 
                 สตัวผูเปนราชาในแควนกุร ุ       คือเราตถาคต 
                 พวกทานจงทรงจําชาดกไวดวยประการฉะนี้. 
            แมในที่นี้  ธรรมท่ีเหลือมีเนกขัมมบารมีเปนตน     พึงเจาะจงลงไป 
โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                           จบ อรรถกถากุรุธรรมจริยาที่  ๓  
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                                ๔. มหาสุทัศนจริยา 
    วาดวยจรยิาวัตรของพระมหาสุทัศนจักรพรรด์ิ 
          [๔]      ในเมื่อเราเปนพระเจาจักรพรรดิ   ทรงพระ- 
                 นามวามหาสุทศันะมีพลานุภาพมาก     ไดเปน 
                 ใหญในแผนดิน  เสวยราชสมบัติในนครกุสาวดี  
                 ในกาลน้ันเราไดสั่งใหประกาศทุก ๆ  วนั  วันละ  
                 ๓ ครั้งวา   ใครอยากปรารถนาอะไร    เราจะให 
                 ทรัพยอะไรแกใคร   ใครหิว   ใครกระหาย  ใคร 
                 ตองการดอกไม  ใครตองการเครื่องลูบไล  ใคร 
                 ขาดแคลนผาสีตาง  ๆ    กจ็งมาถือเอาไปนุงหม 
                 ใครตองการรมไปในหนทาง     ก็จงมารับเอาไป 
                 ใครตองการรองเทาอันออนงาม    ก็จงมารับเอา 
                 ไป  เราใหประกาศดังน้ีทั้งเวลาเย็น  ทั้งเวลาเชา 
                 และเวลาเท่ียง  ทุกวัน  ทานน้ันมิใชเราตกแตง 
                 ไวในท่ี  ๑๐  แหง   หรอืมิใช  ๑๐๐   แหง  เราตก- 
                 แตงทรัพยไวสําหรับยาจกในท่ีหลายรอยแหง 
                 วณิพกจะมาในเวลากลางวันก็ตาม หรือในเวลา 
                 กลางคืนก็ตาม    ก็ไดโภคะตามความปรารถนา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 81 

            พอเต็มมือกลับไป   เราไดใหมหาทานเหน็ปาน 
            นี ้  จนตราบเทาส้ินชีวิต     เราไดใหทรัพยที่นา 
            เกลียดก็หามิได    และเราไมมกีารส่ังสมก็หาม ิ
            ได  เปรียบเหมือนไขกระสับกระสาย   เพ่ือจะ 
            พนจากโรค    ตองการใหหมอพอใจดวยทรัพย 
            จึงหายจากโรคได   ฉันใด   เราก็ฉันนั้น    รูอยู 
            วา   ทานบริจาคเปนอุบายเครื่องเปลื้องตนและ 
            สัตวโลกท้ังส้ิน  ใหพนจากโลกท้ังส้ิน  ใหพน 
            จากโลกคือสังขารทุกขทั้งส้ินได       จงบําเพ็ญ 
            ทานใหบรบิูรณโดยไมมีเศษเหลือ   เพ่ือยังใจท่ี 
            บกพรองใหเต็มเราจึงใหทานแกวณิพก     เราม ิ
            ไดอาลัย    มิไดหวังอะไร  ไดใหทานเพ่ือบรรล ุ
            สมัโพธิญาณ  ฉะนี้แล. 
                       จบ  มหาสุทัศนจริยาที่ ๔ 

               อรรถกถามหาสุทัศนจริยาที่  ๔ 
            พึงทราบวินิจฉัยในมหาสุทัศนจริยาที่  ๔  ดงัตอไปนี้ .   บทวา กุสาว- 
ติมฺหิ  นคเร คือ  ในนครชื่อวากุสาวดี.  ณ ที่นั้น  บดันี้เปนที่ต้ังเมืองกุสิ-  
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นารา.  บทวา  มหีปติ  ไดเปนใหญในแผนดิน   คือเปนกษัตริยมีพระนาม 
วา   มหาสุทัศนะ.   บทวา   จกฺกวตฺติ    พระเจาจักรพรรดิ   คือยังจักรรัตนะ 
ใหหมุนไป หรือหมุนไปดวยจักรสมบัติ ๔. ยังจักรอ่ืนจากจักรสมบัติเหลานั้น 
ใหเปนไป  ยงัมีความหมุนไปแหงจักรคืออิริยาบถ   เพ่ือประโยชนแกผูอ่ืนอีก 
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา   จกฺกวตฺติ.      หรืออีกอยางหน่ึง   ชื่อวา   จกฺกวตฺติ 
เพราะมีความหมุนไปแหงจักร  คือ  อาณาเขตอันผูอ่ืนครอบงําไมได   ลวงล้ํา 
ไมได    ประกอบดวยสังคหวัตถุอันเปนอัจฉริยธรรม ๔ ประการ.      ชื่อวา 
มหพพโล มพีลานุภาพมาก็เพราะประกอบดวยหมูกําลังมาก อันมีปริณายก 
แกวเปนผูนํา  มชีางแกวเปนตนเปนประมุข  และกาํลังพระวรกายอันเกิดดวย 
บุญญานุภาพ.   พึงทราบการเชื่อม   บทวา  ยทา  อาสึ   เราไดเปนแลว.   ใน 
บทนั้นพึงทราบเรื่องราวเปนลําดับตอไปนี้ :- 
            ไดยนิวาในอดีตกาล     พระมหาบุรุษบังเกิดในตระกูลคฤหบดีในอัต- 
ภาพที่ ๓ จากอัตภาพที่เปนพระเจาจักรพรรดิมหาสุทัศนะเขาไปยังปา     ดวย 
การงานของตนเห็นพระเถระรูปหน่ึง        ในศาสนาของพระพุทธเจาผูดํารง 
พระชนมอยู     อาศัยอยูในปา   นั่งอยู ณ  โคนตนไม   คิดวาเราควรจะสราง 
บรรณศาลาใหแกพระคุณเจาในปาน้ีแลว      ละการงานของตนตัดเครื่องกอ- 
สรางปลูกบรรณศาลาใหเปนที่สมควรจะอยูประกอบประตู        กระทําเครื่อง 
ปูลาดดวยไม  คิดวาพระเถระจักใชหรอืไมใชหนอ  แลวน่ัง  ณ สวนขางหน่ึง. 
พระเถระมาจากภายในบานเขาไปยังบรรณศาลา  นั่ง  ณ ที่ปูลาดดวยไม.   แม  
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พระมหาสัตวก็เขาไปหาพระเถระน้ันแลวถามวา    ขาแตพระคุณเจา   บรรณ-  
ศาลาเปนที่ผาสุขอยูหรือ.   พระเถระตอบวา   ทานผูมีหนางาม   เปนที่ผาสุขดี 
สมควรแกสมณะ.  ขาแตพระคุณเจา  พระคุณเจาจักอยู ณ ที่นี้หรือ.   ถูกแลว 
อุบาสก.   มหาบุรุษทราบวาพระเถระจักอยู  โดยอาการแหงการรับนิมนต  จึง  
ขอใหพระเถระรับปฏิญญาวา   จะมายังประตูเรือนของเราตลอดไป  แลวสละ 
ภัตตาหารในเรือนของตนเปนนิจ.       มหาบุรุษปูเสื่อลําแพนในบรรณศาลา 
แลวต้ังเตียงและตั้งไว.   วางแทนพิงไว.     ต้ังไมเช็ดเทาไว.    ขุดสระโบกขรณี 
ทําท่ีจงกรมเกลี่ยทราย.     ลอมบรรณศาลาดวยรั้วหนามเพ่ือปองกันอันตราย. 
โบกขรณีและที่จงกรมก็ลอมเหมือนกัน.  ที่สุดภายในรั้วแหงสถานท่ีเหลาน้ัน 
ปลูกตนตาลไวเปนแถว.  ครั้นใหที่อยูสําเร็จลงดวยวิธีอยางนี้แลว  จึงไดถวาย 
สมณบริขารท้ังหมดมีไตรจีวรเปนตนแกพระเถระ.   จริงอยูในกาลน้ันเครื่อง 
ใชสอยของบรรพชิตมีอาทิ   ไตรจีวร   บิณฑบาต   ถลกบาตร   หมอกรองน้ํา 
ภาชนะใสของบริโภค   รม   รองเทา   หมอน้ํา  เข็ม  กรรไกร    ไมเทา  สวาน 
ดีปลี   มีดตัดเล็บ   ประทปี    ชื่อวา   พระโพธิสัตวมิไดถวายแกพระเถระมิได 
มีเลย.  พระโพธิสัตวรักษาศีล ๕ รักษาศีลอุโบสถ    บํารุงพระเถระตลอดชีวิต. 
พระเถระอาศัยอยู ณ ที่นัน้ไดบรรลุพระอรหัตแลวปรินิพพาน. 
              แมพระโพธิสัตวก็ไดทําบุญตราบเทาอายุไปบังเกิดข้ึนเทวโลก  จุติจาก 
เทวโลกนั้นมาสูมนุษยโลก   บังเกิดในราชธานีกุสาวดี   ไดเปนพระเจาจักร- 
พรรดิพระนามวา   มหาสุทัศนะราชา.   อานุภาพแหงความเปนใหญของพระ- 
ราชามหาสุทัศนะนั้น  มาแลวในสูตรโดยนัยมีอาทิวา  ดูกอนอานนทเรื่องเคย  
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มีมาแลว   พระราชามหาสุทัศนะไดเปนกษัตริย  พุทธาภิเษก.    นัยวาพระ-  
ราชามหาสุทัศนะนั้น   มีเมืองประเทศราช ๘๔,๐๐๐ อันมีเมืองกุสาวดีราชธานี 
เปนประมุข.   มีปราสาท   ๘๔,๐๐๐  มธีรรมปราสาทเปนประมุข.  มีเรือนยอด  
๘๔,๐๐๐  มีเรือนยอดหมูใหญเปนประมุข.   ทั้งหมดเหลาน้ันเกิดดวยอานิสงส 
แหงบรรณศาลาหลังหนึ่งซึ่งพระองคสรางถวายแกพระเถระนั้น.       บลัลังก 
๘๔,๐๐๐    ชาง  ๑,๐๐๐  มา  ๑,๐๐๐ รถ   ๑,๐๐๐   เกิดดวยอานิสงสแหงเดียง 
และต่ังท่ีพระองคถวายแกพระเถระนั้น.  แกวมณี  ๘๔,๐๐๐  เกิดดวยอานิสงส 
แหงประทีปที่พระองคถวายแกพระเถระ.   สระโบกขรณี   ๘๔,๐๐๐   เกิดดวย 
อานิสงส   แหงสระโบกขรณีสระหน่ึง.    สตร ี๘๔ ,๐๐๐   บุตร  ๑,๐๐๐    และ 
คฤหบดี  ๑,๐๐๐     เกิดดวยอานิสงสแหงการถวายเครื่องบริขารของบรรพชิต 
อันสมควรแกสมณบริโภคมีถลกบาตรเปนตน.   แมโคนม  ๘๔,๐๐๐ เกิดดวย 
อานิสงสแหงการถวายเบญจโครส.   คลังผา ๘๔,๐๐๐    เกิดดวยอานิสงสแหง 
การถวายเครื่องนุงหม.     หมอหุงขาว  ๘  ....     เกดิดวยอานิสงสแหงการ 
ถวายโภชนะ.   พระโพธสิัตวเปนพระราชาธิราชประกอบดวย  รตนะ ๗ และ 
ฤทธิ์ ๔     ทรงชนะครอบครองปฐพีมณฑลมีสาครเปนที่สุดทั้งส้ินโดยธรรม 
ทรงสรางโรงทานในท่ีหลายรอยท่ีต้ังมหาทาน.   ทรงใหราชบุรุษตีกลองปาว- 
ประกาศในพระนคร   วันละ ๓ ครั้ง   วา ผูใดปรารถนาสิ่งใด   ผูนั้นจงมาที่ 
โรงทานรับเอาส่ิงน้ันเถิด.  ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ตตฺถาห 
ทวเส    ติกฺขตฺตุ,  โฆสาเปมิ  ตหึ  ตหึ   เราใหประกาศทุก ๆ วัน  วันละ 
๓ ครั้ง.  
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           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ตตฺถ  คือในพระนครน้ัน.   ปาฐะวา   ตทาห 
ก็มี   อธิบายวา   ในครั้งน้ัน  คือ  ในครั้งท่ีเราเปนพระราชามหาสุทัศนะ. 
บทวา   ตหึ   ตหึ  คือในทีน่ั้น ๆ  อธิบายวา    ทั้งภายในและภายนอกแหง 
กําแพงน้ัน ๆ.    บทวา  โก   กึ   อิจฺฉติ   ใครปรารถนาอะไร    คือบรรดา 
พราหมณเปนตน    ผูใดปรารถนาอะไรในบรรดาไทยธรรม    มีขาวเปนตน. 
บทวา  ปตฺเถติ  เปนไวพจนของบทวา  อิจฉติ  นั้น.   บทวา กสฺส  ก ึทิยฺยตู 
ธน  เราจะใหทรัพยอะไรแกใคร คือ ทานกลาว เพ่ือแสดงความท่ีการโฆษณา 
ทานเปนไปแลว   โดยปริยายหลายครั้ง.  ดวยบทน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดง    สรปุดวยทานบารมี.  จริงอยูทานบารมีของพระโพธิสัตวทั้งหลาย  เวน 
จากการกําหนดไทยธรรมและปฎิคคาหก.  บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรง 
แสดงสรรเสริญบุคคลผูสมควรแกไทยธรรมนั้นดวยการโฆษณาทาน  จึงตรัส 
พระดํารัสมีอาทิวา   โก   ฉาตโก  ใครหิว   ดังน้ี. 
           ในบทเหลาน้ัน บทวา  ฉาตโก    คืออยาก.     บทวา   ตสิโต    คือ 
กระหาย.   พึงนําบทวา   อิจฺฉติ   มาประกอบบทวา  โก  มาล  โก  วิเลปน 
ความวา  ใครตองการดอกไม   ใครตองการรมดังน้ี.  บทวา   นคฺโค   ขาด- 
แคลนผา  อธิบายวา   มีความตองการผา.  บทวา  ปริทหิสฺสติ  คือ  นุงหม. 
           บทวา   โก   ปเถ   ฉตฺคมาเทต ิ    ความวา   ใครเดินทางตองการรม 
เพ่ือปองกันฝน   ลมและแดด   ของตนในหนทาง   อธิบายวา   มีความตองการ 
ดวยรม.   บทวา   โก  ปาหนา   มุท ู สภุา   ใครตองการรองเทาอันออนงาม  
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คือ   รองเทา   ชื่อวา  งาม    เพราะนาดู   ชื่อวา  ออน    เพราะมีสัมผัส สบาย 
เพ่ือปองกันเทาและนัยนตาของตน.    บทวา   โก   อาเทติ   ความวา   ใครมี 
ความตองการรองเทาเหลาน้ัน.      พึงนําบทวา   มชฺฌนฺติเก   จ     และเวลา 
เที่ยงมาประกอบดวย จ  ศัพทในบทนี้วา   สายฺจ   ปาโตจ     ทั้งเวลาเย็น 
เวลาเชา   และเวลาเท่ียง.   ทานกลาววาใหประกาศวันละ ๓ ครัง้. 
            บทวา   น  ต  ทสสุ    าเนสุ   โยชนาแกไววา   ทานน้ันมิใชเราตก 
แตงไวในที่  ๑๐  แหง.     หรือมิใช   ๑๐๐  แหง   ทีแ่ทเราตกแตงไวในที่หลาย 
รอยแหง.     บทวา   ยาจเภ  ธน   คือ  เราตกแตง คือ เตรียมไวสําหรับ ผูขอ 
ทั้งหลาย.   เพราะในนครยาว ๗ โยชน กวาง ๗ โยชน  ลอมไปดวยแนวตน- 
ตาล ๗ แถว.  ณ  แนวตนตาลเหลาน้ัน  มีสระโบกขรณี  ๘๔,๐๐๐  สระ เราตั้ง 
มหาทานไวที่ฝงสระโบกขรณี  เฉพาะสระหน่ึง ๆ. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :- 
                         ดูกอนอานนท     พระราชามหาสุทศันะ 
               ทรงต้ังทานเห็นปานน้ีไว   ณ   ฝงสระโบกขรณ ี
                เหลาน้ัน    คือ   ต้ังขาวไวสําหรับผูตองการขาว  
                ต้ังนํ้าไวสําหรับผูตองการนํ้า    ต้ังผาไวสําหรับผู 
                ตองการผา  ต้ังยานไวสําหรับผูตองการยาน   ต้ัง 
                ทีน่อนไวสําหรับผูตองการท่ีนอน     ต้ังสตรีไว  
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                  สาํหรับผูตองการสตรี      ต้ังเงินไวสําหรับผูตอง  
                  การเงิน   ต้ังทองไวสําหรับผูตองการทอง.  
           พึงทราบความในบทน้ันดังนี้   จริงอยูมหาบุรุษปรารถนาแตจะใหทาน 
จึงสรางเครื่องประดับอันสมควรแกสตรีและบุรุษ    ต้ังสตรีไวเพ่ือใหรับใชใน 
ที่นั้น   และต้ังทานทั้งหมดนั้นไวเพ่ือบริจาค   จึงใหตีกลองปาวรองวา   พระ- 
ราชามหาสุทัศนะพระราชทานทาน     พวกทานจงบริโภคทานน้ันตามสบาย- 
เถิด.     มหาชนไปยังฝงสระโบกขรณีอาบนํ้า    นุงหมผาเปนตนแลว    เสวย 
มหาสมบัติ   ผูใดมีสมบัติเชนนี้แลว   ผูนั้นก็ละไป   ผูใดไมมี   ผูนั้นก็ถือเอา 
ไป.   ผูใดนั่งบนยานชางเปนตนก็ดี  เที่ยวไปตามสบาย    นอนบนท่ีนอนอัน 
ประเสริฐก็ดี   ก็เอาสมบัติไปเสวยความสุขกับสตรีบาง  ประดับเครื่องประดับ 
ลวนแกว ๗ ประการก็เอาสมบัติไป   ถือเอาสมบัติจากสํานักที่ไดเอาไป   เมื่อ 
ไมตองการก็ละไป.      พระราชามหาสุทัศนะทรงกระวีกระวาดบริจาคทานแม 
ทุก ๆ วัน.  ในครั้งน้ันชาวชมพูทวีปไมมีการงานอยางอ่ืน.  บรโิภคทาน  เสวย 
สมบัติเที่ยวเตรกันไป.     ทานน้ันมิไดมีกําหนดแล.     ผูมีความตองการจะมา 
เมื่อใดทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน    ก็พระราชทานเม่ือน้ัน.      ดวยประการฉะน้ี  
มหาบุรุษทรงทําชมพูทวีปทั้งสิ้นใหสนุกสนานรื่นเริง    ยังมหาทานใหเปนไป 
ตลอดพระชนมายุ.   ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ทิวา    วา 
ยทิ   วา   รตฺตึ   ยทิ   เอติ   วณิพฺพโก    วณิพกจะมาในเวลากลางวันก็ตาม 
หรือในเวลากลางคืนก็ตาม   เปนตน.  
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           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงทานตามกาลของมหาบุรุษนั้นดวยบทน้ี  
วา   ทิวา   วา   ยทิ  วา   รตฺตึ   ยทิ   เอติ. จริงอยูกาลเวลาที่ผูขอเขาไปเพ่ือ 
หวังลาภ    ชือ่วาเปนกาลเวลาแหงทานของพระโพธิสัตวทั้งหลาย.      บทวา 
วณิพฺพโก  คือผูขอ.  ดวยบทน้ีวา  ลทฺธา   ยทิจฉฺก  โภค  ไดโภคะตาม 
ความปรารถนา     ทานกลาวถึงทานตามความชอบใจ.     เพราะวาผูขอคนใด  
ปรารถนาไทยธรรมใด ๆ    พระโพธิสตัวทรงใหทานนั้น ๆ    แกผูขอคนน้ัน  
พระโพธิสัตวมิไดทรงคิดถึงความท่ีไทยธรรมนั้นมีคามากหาไดยากอันเปน 
การกีดขวางพระองคเลย.   ดวยบทน้ีวา  ปูรหตฺโถว  คจฺฉติ  เต็มมือกลับไป 
แสดงถึงทานตามความปรารถนา.         เพราะวาผูขอทั้งหลายปรารถนาเทาใด 
พระมหาสัตวทรงใหเทานั้นไมลดหยอน        เพราะมีพระอัธยาศัยกวางขวาง 
และเพราะมีอํานาจมาก. 
            ดวยบทวา   ยาวชีวิก   ตลอดชีวิตน้ี     แสดงถึงความไมมีสิ้นสุดของ 
ทาน.     เพราะวาต้ังแตสมาทาน   พระมหาสัตวทั้งหลายมิไดทรงกําหนดกาล 
เวลาในทามกลางจนกวาจะบริบูรณ.     การไมเขาไปตัดรอนแมดวยความตาย 
จากการไมเขาท่ีสุดในระหวาง ๆ   เพราะไมมีความเบื่อหนายในการสะสมโพธิ- 
สมภาร.     แมอ่ืนจากน้ัน   เพราะการปฏิบัติอยางนั้นทานจึงกลาวดวยอํานาจ 
แหงความประพฤติของพระราชามหาสุทัศนะวา    ยาวชีวิก     จนตลอดชีวิต 
ดังน้ี.   บทวา   นปาห  เทสฺ ส   ธน   ทมฺม ิ    เราไดใหทรัพยที่นาเกลียดก็ 
หามิได คือ ทรัพยของเราน้ีนาเกลียดไมนาพอใจก็หามิได  เพราะเหตุนั้นเรา  
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เมื่อใหมหาทานเห็นปานน้ี   จึงใหนําทรัพยออกจากเรือน.   บทวา  นป นตฺถิ 
นิจโย    มย ิ  เราไมมีการสะสมก็หามิได คือ  การสะสมทรัพย การสงเคราะห 
ดวยทรัพยในที่ใกลไมมแีกเราก็หามิได.     อธิบายวา    แมการไมสงเคราะห 
ดุจสมณะผูประพฤติขัดเกลากิเลสก็ไมมี.      มหาทานน้ีของพระมหาสัตวนั้น 
เปนไปแลวดวยอัธยาศัยใด    เพ่ือแสดงถึงอัธยาศัยนั้นทานจึงกลาวไว.  
            บัดนีเ้พ่ือแสดงความน้ันโดยอุปมาจึงกลาววา   ยถาป   อาตุโร   นาม 
เหมือนคนไขกระสับกระสาย   ดังน้ีเปนตน. 
            บทนีแ้สดงเนื้อความพรอมดวยการเปรียบเทียบโดยอุปมา      เหมือน 
บุรุษถูกโรคครอบงํากระสับกระสาย   ประสงคจะใหตนพนจากโรค   ตองการ 
ใหหมอผูเยียวยาพอใจ   คือยินดีดวยทรัพยมีเงินและทองเปนตน   แลวปฏิบติั 
ตามวิธี  ก็พนจากโรคน้ันฉันใด     แมเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ประสงคจะ 
เปลื้องสัตวโลกทั้งส้ิน     อันไดรับทุกขจากโรคคือกิเลส   และจากโรคคือทุกข 
ในสงสารท้ังสิ้น  รูอยูวาการบริจาคสมบัติทั้งปวงนี้   เปนทานบารมี  เปนอุบาย 
แหงการปลดเปลื้องจากโลกน้ัน   เพ่ือยังอัธยาศัยของสัตวทั้งหลายใหบรบิูรณ 
ดวยอํานาจแหงผูรับไทยธรรมโดยไมมีเศษเหลือ      และดวยอํานาจแหงมหา- 
ทานโดยไมมีเศษเหลือ   อน่ึง  ทานบารมีของเรายังไมบริบูรณแกตน   เพราะ 
ฉะนั้น    เพ่ือยังใจที่บกพรองอันเปนไปในบทวา   อูนมน    ใจบกพรองให 
เต็ม   จึงไดใหทานน้ันแกวณิพก   คือผูขอ   เราใหมหาทานเห็นปานน้ี    เรา 
มิไดอาลัยมิไดหวังอะไรในการใหทานน้ันและในผลของการใหนั้น    ใหเพ่ือ  
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บรรลุพระสัมโพธิญาณ  คือ  เพ่ือบรรลุพระสัพพัญุตญาณอยางเดียว. 
            พระมหาสัตวยังมหาทานใหเปนไปอยางนี้    เสด็จข้ึนสูธรรมปราสาท 
อันเกิดดวยบุญญานุภาพของพระองค  ทําลายกามวิตกเปนตน  ณ ประตูเรือน 
ยอดหมูใหญนั่นเอง     ประทับนั่งเหนือราชบัลลงักทําดวยทองคํา   ณ  ประตู 
เรือนยอดน้ันยังฌานและอภิญญาใหเกิด   เสด็จออกจากที่นั้น  เสด็จเขาไปยัง 
เรือนยอดสําเร็จดวยทอง      ประทับนัง่เหนือบัลลังกสําเร็จดวยเงิน ณ  เรือน 
ยอดน้ันทรงเจริญพรหมวิหาร ๔      ยงักาลเวลาใหนอมลวงไปดวยฌานและ 
สมาบัติตลอด    ๘๔,๐๐๐  ป ทรงใหโอวาทแกนางสนมกํานัลใน  ๘๔,๐๐๐  คน ม ี
พระนางสุภัททาเทวีเปนหัวหนา   และอํามาตยกับสมาชิกที่ประชุมกันเปนตน 
ซึ่งเขาไปเพ่ือเฝาในมรณสมัยดวยคาถาน้ีวา :- 
                         สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ    มีการเกิด  
                 ขึน้และมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา      สังขาร 
                ทั้งหลาย   ครั้นเกิดขึ้นแลวก็ดับไป    การเขาไป 
                 สงบสังขารเหลาน้ันเปนสุข. 
            เมื่อส้ินสุดพระชนมายุ   ก็ไดเสด็จสูพรหมโลก. 
            พระนางสุภัททาเทวีในครั้งน้ัน   ไดเปนพระมารดาพระราหุลในครั้ง 
นี้.   ปริณายกแกว  คือ พระราหุล.   บริษัทที่เหลือ   คือ พุทธบรษัิท.   สวน 
พระราชามหาสุทัศนะ  คือ พระโลกนาถ.  
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            แมในจริยานี้เปนอันไดบารมี  ๑๐  โดยสรปุ.  ทานบารมีเทาน้ันมาใน 
บาลี    เพราะอัธยาศัยในการใหกวางขวางมาก.     ธรรมท่ีเหลือมีนัยดังกลาว 
แลวในหนหลังน้ันแล. 
            อน่ึง   พึงเจาะจงลงไปถึงคุณานุภาพมีอาทิอยางนี้วา     แมดํารงอยูใน 
ความเปนใหญในทวีปทั้ง ๔ อันรุงเรืองดวยรตนะ ๗ อยางมากมาย  ก็ไมพอ 
ใจโภคสุขเชนนั้น    ขมกามวิตกเปนตนแตไกล     ยังกาลเวลาใหนอมไปดวย 
สมาบัติตลอด  ๘๔,๐๐๐   ป   ของผูประพฤติในมหาทานเห็นปานน้ัน     แม 
กระทําธรรมกถาปฏิสังยุตดวยความเปนของไมเที่ยงเปนตน       ก็ไมทอดท้ิง 
ความขวนขวายในวิปสสนาในท่ีทั้งปวง. 
                            จบ   อรรถกถามหาสุทัศนจริยาที่  ๔  
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                                      มหาโควินทจริยา 
         วาดวยจริยาวัตรของมหาโควินทพราหมณ  
             [๕]       อีกเรื่องหน่ึง  ในกาลเมื่อเราเปนพราหมณ 
                    นามวามหาโควินท   เปนปุโรหิตของพระราชา  
                    พระองค  อนันรชนและเทวดาบูชา     ในกาล 
                    นั้น    เครื่องบรรณาการอนัใดในราชอาณาจักร 
                    ทั้ง     ไดมีแลวแกเรา    เราไดใหมหาทานรอย 
                    ลานแสนโกฏิ     เปรียบดวยสาครดวยบรรณา- 
                    การน้ัน    เราจะเกลียดทรัพยและขาวเปลือกก็ 
                    หามิได  และเราจะไมมีการส่ังสมก็หามิได แต 
                    พระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา     ฉะนั้น 
                    เราจึงใหทานอยางประเสริฐ   ฉะนี้แล. 
                               จบ  มหาโควินทจริยาที่  ๕ 
 

                   อรรถถกถามหาโควินทจริยาที่  ๕ 
             พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถามหาโควินทจริยาที่  ๕ ดงัตอไปนี้. บทวา 
สตฺตราชปุโรหิโจ   คือปุโรหิตผูเปนอนุสาสก คือผูถวายอนุศาสน    ในกิจ-  
การท้ังปวงแดพระราชา ๗ พระองค มีพระราชาพระนามวา สัตตภู เปนตน. 
บทวา  ปูชิโต  นรเทเวห ิ  อันนรชนและเทวดาท้ังหลายบูชาแลว  คือ   อัน  
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นรชนเหลาอ่ืน  และกษัตริยทั้งหมดในชมพูทวีปบูชาแลวดวยปจจัย  และ  
ดวยสักการะและสัมมานะ.  บทวา  มหาโควินฺทพฺราหฺมโณ   คือพราหมณ 
ชื่อวา  มหาโควินทะ   เพราะเปนผูมีอานุภาพมาก   และเพราะไดรับแตงต้ัง 
โดยอภิเษกใหเปนโควินทะ.    เพราะวาพระโพธิสัตวไดชื่อน้ีต้ังแตวันอภิเษก 
ชื่อเดิมวา   โชติปาละ   ไดยินวาในวันที่โชติปาละเกิด     สรรพาวุธทั้งหลาย 
สวางไสว.   แมพระราชาก็ทอดพระเนตรเห็นมังคลาวุธของพระองค    สวาง 
ไสวในตอนใกลรุง      ทรงสะดุงพระทัยตรัสถามปุโรหิตของพระองคซึ่งเปน 
บิดาของพระโพธิสัตวผูมาปฏิบัติราชการ    ปโุรหิตทูลใหเบาพระทัยวา   ขอ 
เดชะขาแตมหาราชเจา   ขอพระองคอยาทรงหวาดสะดุงไปเลย     บุตรของขา 
พระองคเกิด  ดวยอานุภาพของบุตรนั้นมิใชในกรุงราชคฤหเทาน้ัน   แมใน 
นครท้ังส้ิน       อาวุธทั้งหลายก็สวางไสว   อันตรายมิไดมีแดพระองคเพราะ 
อาศัยบุตรของขาพระองค   อน่ึง   ในชมพูทวีปทั้งสิ้น  จักหาผูที่มีปญญาเสมอ 
ดวยบุตรของขาพระองคไมมี.    นั่นเปนบุรพนิมิตของเขาพระเจาขา.   พระ- 
ราชาทรงยินดี   พระราชทานทรัพย    ๑,๐๐๐   โดยตรัสวา   จงเปนคานํ้านม 
ของพอกุมารเถิด   แลวตรสัวา  เมื่อบุตรของทานเจริญวัย  จงนํามาอยูกับเรา. 
ตอมากุมารน้ันเจริญวัย     เปนผูเห็นประโยชนอันควรจึงเปนอนุสาสกในกิจ 
ทั้งปวงของพระราชา  ๗  พระองค    ครั้นบวชแลวก็ไดสั่งสอนสัตวทั้งหลาย 
จากส่ิงไมเปนประโยชน        แลวชักชวนดวยส่ิงมีประโยชนทั้งปจจุบันและ 
สัมปรายภพ.  ดวยเหตุนี้จึงไดขนานนามวา  โชติปาละ  เพราะเปนผูรุงเรือง 
และเพราะสามารถในการอบรมส่ังสอน.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  นาเมน  
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โชติปาโล  นาม  ชื่อเดิมวา  โชติปาละ.  พึงทราบเน้ือความในบทนั้นดัง ตอ 
ไปน้ี   พระโพธิสัตวเปนบุตรของโควินทพราหมณ    ผูเปนปุโรหิตของพระ- 
ราชาพระนามวาทิสัมบดี      เมื่อบิดาของตนลวงลับไปและพระราชาสวรรคต 
แลว   ยังพระราชา  ๗  พระองค  ใหดํารงอยูในราชสมบัติโดยที่พระราชาทั้ง 
๗  พระองค คือ พระเรณุราชา โอรสของพระทิสัมบดีราชา  พระสหายราชา 
พระสัตตภูราชา    พระพรหมทัตตราชา    พระเวสสภูราชา   พระภารตราชา 
พระธตรัฐราชา    มิไดทรงวิวาทกันและกัน     ถวายอนุศาสนอรรถธรรมแด 
พระราชาเหลาน้ัน   พระราชาทั้งหมด  พราหมณ  เทวดา  นาค  และคฤหบดี 
ในพ้ืนชมพูทวีป   สกัการะ  นับถือ  บูชา  ออนนอม  ไดถึงฐานะเปนที่เคารพ 
อยางสูงสุด.  เพราะความท่ีโควินทพราหมณนั้นเปนผูฉลาดในอรรถและธรรม 
จึงไดรับสมัญญาวา   มหาโควินทะ    ดวยประการฉะน้ี.   ดังทีท่านกลาวไววา 
โควินฺโท   วต  โภ   พฺราหฺมโณ   มหาโควินฺโท  วต   โภ  พฺราหมฺโณ  ทาน 
ผูเจริญโควินทพราหมณ   ไดเปนมหาโควินทพราหมณแลวหนอ    ดวยเหตุ 
นั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :- 
                        อีกเรื่องหน่ึง   ในกาลเมื่อเราเปนพราหมณ 
                  นามวามหาโควินทะ   เปนปุโรหิตของพระราชา 
                  ๗  พระองค   อันนรชนและเทวดาบูชาแลว. 
          ลําดับนั้น ลาภสักการะอันมากมายนับไมถวน  อันพระราชาผูต่ืนเตน 
ดวยอานุภาพของพระโพธิสัตว  กษัตริยผูนับถือพระราชาเหลานั้น พราหมณ  
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คฤหบดี   และชาวนิคม   ชาวชนบท   นอมนําเขาไปถมไว ๆ  ดจุหวงน้ําใหญ 
ทวมทับโดยรอบ  เหมือนอยางลาภสักการะเกิดแกผูสะสมบุญอันไพบูลยซึ่งได 
สะสมไวในชาตินับไมถวน    ผูมีธรรมเกิดข้ึนแลวมากมาย     มศีิลาจารวัตร 
บริสุทธิ์     มศีีลเปนที่รัก  สําเร็จศิลปศาสตรทุกชนิด  มีหทัยออนโยนนารักแผ 
ไปดวยมหากรุณาในสรรพสัตวทั้งหลายเชนกับบุตร.      พระโพธิสัตวดําริวา 
บัดนี้  ลาภและสักการะมากมายเกิดข้ึนแกเรา   ถากระไรเราจะใหสรรพสัตวทั้ง 
หลาย  เอิบอ่ิมดวยลาภและสักการะนี้แลว  ยังทานบารมีใหบริบูรณ จึงใหสราง 
โรงทานข้ึน  ๖ แหง คือ กลางพระนคร ๑ ที่ประตูพระนคร  ๑ ทีป่ระตูพระราช 
นิเวศน  ๑   แลวยังมหาทานใหเปนไปดวยการบริจาคทรัพยหาประมาณมิได 
ทุก ๆ  วัน.   ของขวัญใด  ๆ ที่มีผูนํามามอบใหเพ่ือประโยชนแกตน   ทั้งหมด 
นั้นสงไปท่ีโรงทาน.   เม่ือพระโพธิสัตวทํามหาบริจาคทุก ๆ วันอยางนี้  ความ 
อ่ิมใจก็ดี  ความพอใจก็ดี  มิไดมีแกใจของพระโพธิสัตวนั้นเลย. ความเหนื่อย- 
หนายจะมีไดแตไหน.    หมูชนผูมายังโรงทานเพ่ือหวังลาภของพระโพธิสัตว 
ไดรับไทยธรรมกลับไป   และประการคุณวิเศษ   ของพระมหาสัตว  โดยรอบ 
ดานท้ังภายในพระนคร    และภายนอกพระนคร    ไดมีเสียงเซ็งแซอึงคะนึง 
เปนอันเดียวกันดุจมหาสมุทร     มีหวงนํ้าเปนอันเดียวกัน    หมุนวนเพราะ 
กระทบพายุใหญอันต้ังข้ึนตลอดกัป  ฉะน้ัน.  ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา :-  
                           ในกาลน้ันเครื่องบรรณาการอันใดในราช- 
                    อาณาจักรท้ัง  ๗   ไดมีแลวแกเรา      เราไดให  
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                  มหาทานรอยลานแสนโกฏิ    เปรียบดวยสาคร   
                  ดวยบรรณาการนั้น. 
           ในบทเหลาน้ัน    บทวา   ตทาห   คือในกาลที่เราเปนมหาโควินท- 
พราหมณ เปนปุโรหิตของพระราชา  ๗  พระองค.  บทวา  สตฺตรชฺเชสุ คือ  
ในราชอาณาจักรของพระราชา  ๗  พระองค   มีพระราชาพระนามวา   เรณุ 
เปนตน.   บทวา   อกฺโขภ  ( การนับที่สูงคือเลข  ๑  มีศูนยตาม  ๔๒  ศูนย) 
ชื่อวาอันใคร ๆ  ใหกําเริบไมได   เพราะขาศึกภายในและภายนอกเกียดกั้นไม 
ได.  ปาฐะวา  อจฺจุพฺภ   บาง  คือ  กองทัพท่ีมีกระบวนพรอมมูล    อธิบายวา 
บริบูรณอยางยิ่งดวยความกวางขวาง     และดวยความไพบูลยแหงอัธยาศัยใน 
การใหอันเต็มเปยม   และแหงไทยธรรม.  บทวา  สาครูปม   คือเชนกับสาคร 
อธิบายวา  ไทยธรรมในโรงทานของพระโพธิสัตว   ดุจน้ําในสาครอันชาวโลก 
ทั้งส้ินนําไปใชก็ไมสามารถใหหมดไปได.  
           พึงทราบความในคาถาสุดทายดังตอไปนี้   บทวา   วร    น   ทรัพย 
ประเสริฐ.  คือทรัพย  สูงสุดหรือทรัพยที่คนตองการ. บทที่เหลอืมีนัยดังกลาว 
แลวน่ันแล. 
           พระมหาสัตว   ยังฝนคือทานใหญใหตกโดยไมหยุดยั้งดุจมหาเมฆใน 
ปฐมกัป  ยังฝนใหญใหตกฉะน้ัน  แมเปนผูขวนขวายในทานเวลาที่เหลือก็ยัง 
ไมประมาท   ถวายอนุสาสน  อรรถธรรมแดพระราชา  ๗  พระองค   และยัง 
พราหมณมหาศาล  ๗ ใหศึกษาวิชาศิลปศาสตร.  และบอกมนตกะชางกัลบก  
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๗๐๐   คน.        ครั้นยอมากิตติศัพทอันงดงามน้ี   ของพระโพธิสัตวขจรไปวา 
มหาโควินทพราหมณ    เผชิญหนาเห็นพระพรหม.    มหาโควินทพราหมณ 
เผชิญหนา  สนทนา พูดจา ปรึกษากับพระพรหม. พระมหาสัตวบําเพ็ญพรหม 
วิหารภาวนาตลอด   ๔  เดือนในฤดูฝนโดยต้ังใจวา   เราพึงอําลาพระราชา  ๗ 
พระองค    พราหมณมหาศาล   ๗  ชางกัลบก  ๗๐๐   และบุตรภรรยาไปเฝา 
พระพรหม. ดวยความต้ังใจของพระโพธิสัตวนั้น  สุนังกุมารพรหมไดรูความ 
คิดคํานึง   จึงไดปรากฏขางหนา.   มหาบุรุษเห็นพรหมจึงถามวา :- 
                        ทานผูนิรทุกข   ทานเปนใครหนอ  จึงม ี
                  ผิวพรรณ  มียศ  มีสริิ   ขาพเจาไมรูจักทาน  จึง 
                  ถามขาพเจาจะรูจักทานไดอยางไร. 
           พระพรหมเม่ือจะยังพระโพธิสัตวใหรูจักตน  จึงกลาววา :- 
                            ทานโควินทะ    ทวยเทพท้ังปวง    รูจัก 
                   ขาพเจา  วาเปนกุมารพรหมอยูในพรหมโลกมา 
                  เกาแก        ขอทานจงรูจักขาพเจาดวยประการ 
                  ฉะน้ีเถิด. 
           พระโพธิสัตวกลาววา :- 
                          ขาแตทานผูเปนพรหม ขาพเจาขอตอนรับ 
                   ทานผูเจริญดวยอาสนะ  น้ํา  เครื่องเชด็เทาและ  
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                        ผักผสมน้าํผ้ึง    ขอไดโปรดรับของมีคาอันเปน 
                        ของขาพเจาเถิด. 
            พระพรหมแมไมมีความตองการของตอนรับแขก   ที่พระโพธิสัตวนํา 
เขาไปก็ยินดีรับเพ่ือความเบิกบานใจของพระโพธิสัตว    และเพ่ือทําความคุน 
เคย จึงกลาววา ทานโควินทะขาพเจาขอรับของมีคาท่ีทานบอก เมื่อใหโอกาส 
จึงกลาววา :- 
                          ขาพเจาใหโอกาส   ทานจงถามส่ิงท่ีตอง 
                  การถาม เพ่ือประโยชนในภพน้ันและเพ่ือความ 
                  สขุในภพหนา. 
            ลําดับนั้น พระมหาบุรุษจึงถามถึงประโยชนในภพหนาอยางเดียววา :- 
                        ขาพเจาผูมีความสงสัย ขอถามทานสนัง- 
                 กมุารพรหมผูไมมีความสงสัย       ในปญหาอัน 
                 ปรากฏแกผูอืน่วา    สัตวต้ังอยูในอะไร    และ 
                 ศึกษาในอะไร       จึงจะถึงพรหมโลกอนัเปน 
                อมตะ. 
            พระพรหมเมื่อจะพยากรณแกพระโพธิสัตว    จึงกลาวถึงทางอันไปสู 
พรหมโลกวา :-   
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                         ทานผูประเสริฐ    สัตวละความเปนของ 
                   เราในสัตวทั้งหลาย   เปนอยูผูเดียว    นอมไป  
                   ในกรุณา    ไมมีกลิ่นน้ํายินดี     เวนจากเมถุน 
                   ต้ังอยูในธรรมเหลาน้ัน     และศึกษาอยูในธรรม 
                   เหลาน้ี   ยอมถึงพรหมโลกอันเปนอมตะ. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ม  เว  ภุมาร  ชานนฺติ   คือทวยเทพท้ังหลาย 
รูจักขาพเจาวา  เปนกุมารพรหมโดยสวนเดียวเทานั้น.   บทวา  พฺรหมฺโลเก 
คือในโลกอันประเสริฐ.   บทวา   สนนฺตน   คือโบราณนานมาแลว.   บทวา 
เอว  โควินฺท  ชานาหิ   คือ  ทานโควินทะทานจงจําขาพเจาไวอยางนี้. 
            บทวา   อาสน  นี้.   คืออาสนะท่ีปูไว   เพ่ือใหพระพรหมผูเจริญน่ัง.  
น้ําน้ีสําหรับใชเพ่ือลางเทา   น้ําด่ืมเพ่ือบรรเทาความกระหาย.   เครื่องเช็ดเทา 
นี้  คือนํ้ามันทาเทาเพ่ือบรรเทาความเหน็ดเหน่ือย.   ผักผสมน้ําผ้ึงน้ี   ไมใช 
เปรียง  ไมใชเกลือ   ไมใชลมควัน    ลางนํ้าสะอาด     ทานกลาวหมายถึงผัก. 
ก็ในการน้ันพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวประพฤติพรหมจรรยตลอด  ๔   เดือน 
เปนพรหมจรรยยอดเยี่ยมอยางยิ่งในการประพฤติขัดเกลากิเลส.   ขาพเจาขอ 
เอาของมีคาทั้งหมดเหลานี้ตอนรับทาน        ขอจงรับของมีคานี้อันเปนของ 
ขาพเจาเอง.   พระมหาบุรุษแมรูอยูพระพรหมไมบริโภคของเหลานั้น   แตงต้ัง 
ไวเปนพิธีในการปฏิบัติ       เมื่อจะแสดงการบูชาแขกท่ีตนเคยประพฤติมาจึง  
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กลาวอยางนั้น  แมพระพรหมก็ทราบความประสงคของพระโพธิสัตวนั้น จึง 
กลาววา   ทานโควินทะ   ขาพเจาขอรับสิ่งมีคาท่ีทานบอกน้ันไว. 
            อธิบายในบทน้ันวา   ขาพเจาจะนั่งบนอาสนะของทาน.    จะลางเทา 
ดวยนํ้าลางเทา.  จะดื่มน้ําด่ืม.  จะทาเทาดวยเครื่องทาเทา.  จะบริโภคผักที่ลาง 
ดวยนํ้า. 
            บทวา   กงฺข ี   อกงฺขึ   ปรเวทิเยสุ   คือขาพเจาไมสงสัยในปญญาท่ี 
ปรากฏแกผูอ่ืน   เพราะผูอ่ืนสรางปญหาข้ึนมาเอง. 
            บทวา   หิตฺวา   มมฺตฺต  คือสละตัณหาอันเปนเครื่องอุดหนุนใหเปน 
ไปอยางนี้วา  นี้ของเรา  นี้ของเรา ดังน้ี. บทวา มนุเชสุ  คือในสัตวทั้งหลาย 
บทวา   พฺรหเฺม   คือพระพรหมเรียกพระโพธิสัตว.   บทวา    เอโกทิภูโต 
ชื่อวา  เอโกทิภูโต   เพราะเปนไปผูเดียว   คืออยูผูเดียว.   ดวยบทน้ี    ทาน 
กลาวหมายถึงกายวิเวก. อีกชื่อวา เอโกทิ เพราะเปนเอกผุดข้ึนไดแก  สมาธิ. 
ชื่อวา   เอโกทิภูโต    เพราะถึงความเปนเอกผุดข้ึนนั้น.   อธิบายวา  สมาธิ. 
ดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ.      พระพรหมเม่ือจะแสดงความเปนเอก 
ผุดข้ึนดวยอํานาจแหงกรุณาพรหมวิหาร    จึงกลาววา    กรุเณธมิุตฺโต   คือ  
นอมไปในฌานคือกรุณา.  อธิบายวา  ยังฌานใหเกิดข้ึน. บทวา  นิรามคนฺโธ 
ไมมีกลิ่นนารื่นรมย  คือปราศจากกล่ินเปนพิษคือกิเลส.  บทวา เอตฺถฏ ิโต 
คือต้ังอยูในธรรมท้ังหลายเหลาน้ี . ยังธรรมท้ังหลายเหลาน้ีใหสมบูรณ บทวา  
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เอตฺถ   จ   สกิฺขมาโน   คือศึกษาอยูในธรรมท้ังลายเหลาน้ี    อธิบายวา 
เจริญพรหมวิหารภาวนาน้ี.  นี้เปนความสังเขปในบทน้ี.   สวนความพิสดาร 
มาแลวในบาลีดวยประการฉะน้ี. 
           ลําดับนั้นพระมหาบุรุษ     ไดสดับคําของพระพรหมนั้นรังเกียจกลิ่น 
อันเปนพิษ   จึงกลาววา  ขาพเจาจักบวชในบัดนี้ละ.  แมพระพรหมก็กลาววา 
ดีแลวทานมหาบุรุษ  จงบวชเถิด.  เมือ่เปนอยางนี้การท่ีขาพเจามาหาทาน  จึง 
เปนการมาดีทีเดียว.      พอเจาประคุณพอเปนอัครบุรุษท่ัวชมพูทวีปยังอยูใน 
ปฐมวัย.  ชื่อวาการละสมบัติและความเปนใหญ  ถึงอยางนี้ออกบวชเปนความ 
ประเสริฐยิ่ง  ดุจคันธหัตถีทําลายเครื่องผูกทําดวยเหล็กแลวกลบัไปปา ฉะน้ัน. 
นี้ชื่อวาเปนเชื้อสายของพระพุทธเจา.   แมพระมหาสัตวก็ดําริวา  เราออกจาก 
เมืองนี้ไปบวชไมเปนการไมสมควร.     เรายังถวายอนุสาสนอรรถและธรรมแก 
ราชตระกูลอยู. เพราะฉะน้ันเราทูลพระราชาเหลานั้น หากวา พระราชาเหลา 
นั้นจะบวชบางก็จะเปนการดีทีเดียว.    เราจักคืนตําแหนงปุโรหิตของเราแลว 
บวช  จึงทูลแดพระราชาเรณุกอน  พระราชาเรณุทรงปลอบโยนดวยกามมาก 
มาย จึงทูลถึงเหตุความสังเวชของตนและความประสงคเพ่ือจะบวชอยางเดียว 
แดพระราชา.    เมื่อพระราชาเรณุตรัสวา    ผิวาเปนอยางนั้นแมเราก็จักบวช 
ดวย   จึงรับวา  ดีแลวพระเจาขา  โดยนัยนี้จึงไดไปอําลากษัตริย  ๖  พระองค 
มีพระราชาสัตตภูเปนตน พราหมณมหาศาล ๗ ชางกัลบก ๗๐๐ และภรรยา 
ของตนแลวคอยตามดูใจของคนเหลานั้นอยูประมาณ  ๗  วัน    จึงออกบวช 
เชนเดียวกับมหาภิเนษกรมณ.  
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          ชนเหลาน้ันทั้งหมดมีพระราชา   ๗  พระองคเปนตน   ออกบวชตาม 
พระโพธิสัตว.  ไดเปนบริษัทใหญข้ึนแลว.  พระมหาบุรุษแวดลอมดวยบรษัิท 
กวางหลายโยชน      เที่ยวจาริกแสดงธรรมในคามนิคมชนบทและราชธานี. 
ยังมหาชนใหต้ังมั่นในบุญกุศล. ในทีท่ี่ไปปรากฏดุจพุทธโกลาหล. พวกมนุษย 
ไดฟงวาโควินทบัณฑิตจักมา    จึงพากันสรางมณฑปไวลวงหนากอนตกแตง 
มณฑปน้ันแลวตอนรับนิมนตใหเขาไปยังมณฑป  อังคาสดวยโภชนะมีรสเลิศ 
ตาง ๆ.  ลาภสักการะใหญเกิดทวมทับดุจหวงน้ําใหญทวม.     พระมหาบุรุษยัง 
มหาชนใหต้ังอยูในบุญกุศล   คือในศลีสัมปทา    อินทรียสังวร    ความรูจัก 
ประมาณในการบริโภค การประกอบความเพียร บริกรรมกสิณฌาน  อภิญญา 
สมาบัติ  ๘  และพรหมวิหาร.  ไดเปนดุจกาลเกิดแหงพระพุทธเจา. 
           พระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมีอยูตราบเทาอายุ   ยังกาลเวลาใหนอมลวงไป 
ดวยสุขเกิดแตสมาบัติ  เมื่อส้ินอายุก็ไปเกิดในพรหมโลก. การประพฤติพรหม- 
จรรยของพระโพธิสัตวนั้นมั่นคง   แพรหลายกวางขวาง   รูกันเปนสวนมาก 
หนาแนน     จนเทวดาและมนุษยทั้งหลายประกาศดีแลวเปนไปส้ินยาวนาน. 
ผูใดรูคําสอนของพระโพธิสัตวนั้นโดยสิ้นเชิง.    ผูนั้นตายไปแลวก็ไดไปเกิด 
ยังพรหมโลกอันเปนสุคติภพ.  ผูใดยงัไมรูทั่วถึง  ผูนั้นบางพวกก็เขาถึงความ 
กับเหลาเทพชั้นนิมมานรดี   ฯลฯ   ดสุิต   ยามา   ดาวดึงส  จาตุมมหาราชิกา. 
ผูใดยังตํ่ากวาเขาท้ังหมด.   ผูนั้นก็ไปเกิดเปนหมูคนธรรพ.  มหาชนโดยมาก  
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ไดเขาถึงพรหมโลก      และเขาถึงสวรรคดวยประการฉะน้ี.      เพราะฉะนั้น 
เทวโลก   และพรหมโลกจึงเต็มไปหมด.  อบาย  ๔  ไดเปนเหมือนจะสูญไป. 
            แมในมหาโควินทจริยานี้    กพึ็งทราบการกลาวเจาะจงลงไปถึงโพธิ- 
สัมภารดุจในอกิตติชาดก. 
           พระราชา  ๗  พระองคในครั้งน้ัน  ไดเปนพระมหาเถระทั้งหลายใน 
ครั้งน้ี.  บริษัทที่เหลือ   คือพุทธบริษัท.   มหาโควินทะ  คือ  พระโลกนาถ. 
           พึงประกาศคุณานุภาพ  มีอาทิอยางนี้  คือ การประดิษฐานในรัชกาล 
ของตน ๆ  โดยไมผิดพองหมองใจกันและกันของพระราชา  ๗  พระองค  ม ี
พระราชาเรณุเปนตน.       ความไมประมาทในการถวายอนุศาสนอรรถและ 
ธรรมแกพระราชาเหลานั้นใน ๗ รัชกาลอันใหญหลวง.   การสรรเสริญอัน 
เปนไปแลววา    พระโพธสิัตวสนทนาแมกับพระพรหม.     การอยูประพฤติ 
พรหมจรรยถึงความยอดเยี่ยมอยางยิ่งตลอด  ๔  เดอืนเพ่ือทําความจริง.   การ 
ใหพระพรหมเขามาถึงตนดวยการประพฤติพรหมจรรยนั้น.      การต้ังอยูใน 
โอวาทของพระพรหมแลว    ทอดท้ิงลาภสักการะอันพระราชา  ๗  พระองค 
และชาวโลกทั้งส้ินนําเขาไปใหดุจกอนน้ําลาย       แลวยึดมั่นในบรรพชาอัน 
เปนเครื่องหมายการบวชตามของบริษัท       มีกษัตริยและพราหมณเปนตน 
นับไมถวน.  การติดตามคําสอนของตนดุจคําสอนของพระพุทธเจาตลอดกาล 
นาน. 
                             จบ  อรรถกถามหาโควินจริยาที่ ๕  
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                                     ๖. เนมิราชจิยา 
              วาดวยจริยาวัตรของพระเจาเนมิราช 
          [๖]        อีกเรื่องหนึ่ง   ในกาลเมื่อเราเปนมหาราชา 
                  พระนามวาเนมิเปนบัณฑิต    ตองการกุศลอยู 
                  ในพระนครมถิิลาอันอุดม  ในกาลนั้น   เราให 
                  สรางศาลา   ๔  แหง    อันมหีนามุขหลังละส่ี ๆ 
                  เรายังทานใหเปนไปในศาลานั้นแก   เนื้อ  นก  
                  และนรชนเปนตน    ยังมหาทาน   คือ   เครื่อง 
                  นุงหม   ที่นอน   และโภชนะ  คือ  ขาว   และ 
                  น้ํา  ใหเปนไปแลวไมขาดสาย  เปรียบเหมือน 
                  เสวก       เขาไปหานายเพราะเหตุแหงทรัพย 
                  ยอมแสวงหานายท่ีพึงใหยินดีได      ดวยกาย- 
                  กรรม   วจีกรรม   และมโนภรรมฉันใด    เราก ็
                  ฉนันั้น จักแสวงหาพระสัพพัญุตญาณในภพ 
                  ทั้งปวง  จึงยังสัตวทั้งหลายใหอิ่มหนําดวยทาน 
                  แลวปรารถนาโพธิญาณอันอุดม   ฉะนี้แล. 
                           จบ  เนมริาชจริยาที่    ๖  
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                                อรรถกถาเนมิราชจรยิาที่  ๖ 
           พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาแหงเนมิราชจริยาท่ี  ๖  ดังตอไปนี้.  
บทวา   มิถิลาย   ปุรุตฺตเม   คือในนครอันอุดมแหงกรุงวิเทหะชื่อวามิถิลา. 
บทวา   เนม ิ นาม    มหาราชา  คือพระเนมิกุมาร   ทรงอุบัติสืบตอวงศ 
กษัตริยดุจกงรถจึงไดชื่อวา    เนมิ.   ชือ่วาเปน    มหาราชา    เพราะเปน 
พระราชาผูยิ่งใหญ  เพราะใหญดวยคุณวิเศษมีทานและศีลเปนตนใหญ  และ 
เพราะประกอบดวยราชานุภาพ.    บทวา    ปณฺฑิโต    กุสลตฺถิโก   เปน 
บัณฑิตตองการกุศล   คือตองการบุญเพ่ือตนและเพ่ือผูอ่ืน. 
           ไดยินวา    ในครั้งอดีตในนครมิถิลา   แควนวิเทหะ   พระโพธิสัตว 
ของเราไดเปนพระราชาพระนามวามฆเทพ.    พระองคทรงสนุกสนานตอน 
เปนพระกุมารอยู    ๘๔,๐๐๐  ป ทรงไดรับตําแหนงอุปราชอยู  ๘๔,๐๐๐ ป 
ทรงครองราชสมบัติอยู   ๘๔,๐๐๐ ป  พระองคตรัสแกชางกัลบกวา   เมื่อใด  
เจาเห็นผมหงอกบนศีรษะของเรา      เมื่อน้ันเจาพึงบอกแกเรา     ครั้นตอมา 
ชางกัลบกเห็นพระเกศาหงอกจึงกราบทูล     แลวเอาแหนบทองคําถอนวางไว 
บนพระหัตถ     ทรงแลดูพระเกศาหงอก    ทรงเกดิความสังเวชวา     เทวทตู 
ปรากฏแกเราแลว     ทรงดําริวา     บัดนี้เราควรออกบวช.      จึงพระราชทาน 
บานสวย  ๑๐๐,๐๐๐  แกชางกัลบก            แลวตรสัเรียกพระเชษฐกุมารมา 
ตรัสวา :-   
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                           ผมบนศีรษะของพอหงอก      ความชรา 
                    ปรากฏแลว    เทวทูตปรากฏแลว     ถึงเวลาท่ี  
                    พอจะบวชละ. 
            จึงมอบราชสมบัติให    ผิวาตนมีอายุ  ๘๔,๐๐๐ ป   แมเมื่อเปนอยาง 
นั้นก็ยังสําคัญตนดุจยืนอยูใกลความตายจึงสลดใจชอบท่ีจะบวช     ดวยเหตุ 
นั้นทานจึงกลาววา 
                         พระทิศัมบดีพระนามวา  มฆเทพ  ทอด- 
                พระเนตรเห็นพระเกศาหงอกบนพระเศียร  ได 
                 ความสังเวชพอพระทัยท่ีจะทรงผนวช.  
           พระราชาทรงประทานโอวาทแกพระโอรสวา    ลูกควรประพฤติโดย 
ทํานองนี้เหมือนอยางที่พอปฏิบัติ    ลูกอยาไดเปนคนสุดทายเลย    แลวเสด็จ 
ออกจากพระนครทรงผนวชเปนภิกษุ  ยังกาลเวลาใหนอมลวงไปดวยฌานและ 
สมาบัติตลอด   ๘๔,๐๐๐  ป   เมื่อส้ินพระชนมก็ไปบังเกิดในพรหมโลก    แม 
พระโอรสของพระองคก็ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมตลอดหลายพันป   ได 
ทรงผนวชโดยอุบายน้ันเหมือนกันแลวก็ไปบังเกิดในพรหมโลก.     กษัตริย 
๘๔,๐๐๐  หยอนไปกวาสองพระองคอยางนี้คือ      โอรสของกษัตริยองคนั้น 
ก็เหมือนกัน    ขององคนั้นก็เหมือนกัน    ทรงเห็นพระเกศาหงอกบนพระ- 
เศียรแลวก็ทรงผนวช.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 107 

           ลําดับนั้น     พระโพธิสัตวประดิษฐานอยูบนพรหมโลกทรงรําพึงวา 
กัลยาณธรรมท่ีเราไดทําไวในมนุษยโลกยังเปนไปอยูหรือ   หรือวาไมเปนไป 
ได   ทรงเห็นวา   เปนไปตลอดกาลเพียงเทาน้ี     บัดนี้จักไมเปนไปตอไป. 
พระโพธิสัตวทรงดําริวา   แตเราจักไมใหการสืบสายของเราขาดไป    จึงทรง 
ถือปฏิสนธิในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระราชาผูมีกําเนิดในวงศ 
ของพระองคนั่นเอง    ทรงบังเกิดสืบตอวงศของพระองคดุจกงรถ    ฉะน้ัน. 
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา    พระโอรสไดพระนามวา    เนม ิ   เพราะทรง 
อุบัติสืบตอวงศตระกูลดุจกงรถ   ฉะน้ัน. 
           ในวันขนานพระนามของพระโอรสน้ัน        พระชนกตรสัเรียก 
พราหมณผูชํานาญการพยากรณลักษณะ  ครั้นพราหมณตรวจดูพระลักษณะ 
แลวก็พยากรณถวายวา  ขอเดชะขาแตพระมหาราชเจาพระกุมารนี้จะประดับ 
ประคองวงศของพระองค      พระกุมารน้ีมีอานุภาพยิ่งใหญ     มีบุญมากกวา 
พระชนก    พระเจาปูและพระเจาตา.     พระราชาไดทรงสดับดังนั้นจึงทรง 
ขนานพระนามพระโอรสน้ันวา   เนมิ  เพราะอรรถดังไดกลาวไวแลว.   พระ 
โอรสนั้นต้ังแตยังเยาวพระชนม   ไดทรงขวนขวายในศีลและอุโบสถกรรม. 
           ลําดับนั้น    พระชนกของพระกุมาร    ทอดพระเนตรเห็นพระเกศา 
หงอกโดยนัยกอน จึงพระราชทานบานสวยแกชางกัลบก  มอบราชสมบัติแก 
พระโอรสแลว     เสด็จออกจากพระนครทรงผนวช     ยังฌานใหเกิดแลวไป 
บังเกิดในพรหมโลก.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 108 

            ฝายพระเนมิราชทรงใหสรางโรงทาน  ๕  แหง   คือท่ีประตูพระนคร 
๔  แหง    ทามกลางพระนคร  ๑  แหง    ทรงบริจาคมหาทาน.   ทรงบริจาค 
วันละ  ๕๐๐,๐๐๐   โรงทานละ  ๑๐,๐๐๐.  ทรงรักษาศีล  ๕.   ทรงสมาทาน 
อุโบสถกรรมในวันปกษ.   ทรงใหมหาชนยึดมั่นในบุญมีทานเปนตน.    ทรง 
บอกทางสวรรคให.   ทรงคุกคามภัยในนรก.    ทรงหามจากบาป.   มหาชน 
ต้ังอยูในโอวาทของพระเนมิราชน้ัน   กระทําบุญมีทานเปนตน     จุติจาก 
มนุษยโลกแลวก็ไปบังเกิดในเทวโลก.    เทวโลกเต็มไปดวยทวยเทพ.    นรก 
ปรากฏดุจวางเปลา. 
            ก็ในครั้งน้ัน  พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความท่ีอัธยาศัยในการให 
ของพระองคกวางขวางและความท่ีทานบารมีบริบูรณไมมีขาดเหลือ   จึงตรัส 
พระดํารัสมีอาทิวา  :- 
                             ในครั้งนั้นเราสรางศาลา   ๔    แหง    ม ี
                      ๔  มุข   บรจิาคทานแก   เน้ือ    นก    และคน 
                      เปนตน ณ ที่นั้น. 
            ในบทเหลาน้ัน    บทวา   ตทา   คือในเวลาที่เปนพระเนมิราชน้ัน. 
บทวา  มาปยิตฺวาน  คือใหสราง.   บทวา   จตุสฺสาล   คือโรงทานเชื่อมกัน 
ใน ๔ ทิศ.  บทวา  จตุมฺมขุ  คือประกอบดวยประตู     ประตูใน  ๔   ทิศ. 
เพราะไมสามารถทําทาน          ใหสิ้นสุดไปโดยประตูเดียวเทานั้นไดและให  
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ไทยธรรมถึงท่ีสุดได    เพราะโรงทานใหญมากและเพราะไทยธรรมและผูขอ  
มาก   จึงตองใหสรางประตูใหญ  ๔   ประตูใน  ๔   ทิศ    แหงโรงทาน.    ณ 
โรงทานน้ันต้ังแตประตูถึงปลายประตูไทยธรรมต้ังอยูเปนกองใหญ.     ทาน 
ยอมเปนไปเริ่มต้ังแตอรุณข้ึนจนถึงเวลาเขาไปตามปกติ.   แมในกาลนอกน้ีก็ 
จุดประทีปไวหลายรอยดวง.    ผูตองการจะมาเม่ือใดก็ใหเมื่อน้ัน.   ทานน้ัน 
มิไดใหแกคนยากจน   คนเดินทาง    วณิพก   และยาจกเทาน้ัน    ที่จริงแลว 
มนุษยชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น   แมทั้งหมดก็รับและบริโภคทานน้ันเชนเดียวกับ 
ทานของพระมหาสุทัศนราช    ดวยสําเร็จแกคนมั่งค่ัง     และแมมีสมบัติมาก 
เพราะสละไทยธรรมมากมายและประณีต.   จริงอยูพระมหาบุรุษกระทําชมพู 
ทวีปทั้งสิ้นใหเจริญงอกงาม    แลวบรจิาคมหาทานในครั้งน้ัน.    ทรงบริจาค 
ทานดวยใหสําเร็จ   แมแกสัตวเดียรัจฉานท้ังหลายมีเน้ือและนกเปนตนนอก 
โรงทาน     เชนเดียวกับมนุษย.     ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
บริจาคทาน  ณ  โรงทานนั้นแกเนื้อ  นก  และคนเปนตน.  ไมบริจาคเฉพาะ 
แกสัตวเดียรัจฉานเทาน้ัน     แมแกเปรตทั้งหลายก็ทรงใหสวนบุญทุก ๆ วัน. 
ทรงบริจาคทานในโรงทาน  ๕  แหง   เหมือนในโรงทานแหงเดียว.     แตใน 
บาลีกลาวไวดุจแหงเดียววา  ในครั้งน้ันเราสรางโรงทาน  ๔  โรง  มี  ๔  มุข. 
บทนั้นทานกลาวหมายถึงโรงทานทามกลางพระนคร. 
            บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงไทยธรรม  ณ โรงทาน 
นั้นโดยเอกเทศ  จึงตรัสวา :-  
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                           เครื่องนุงหม   ที่นอน   ขาว   น้ํา    และ 
                    อาหาร. 
           ในบทเหลาน้ัน    บทวา   อจฺฉาทน  ไดแกเครื่องนุงหมหลายๆ อยาง 
มีผาทําดวยเปลือกไมและผาเน้ือละเอียดเปนตน.     บทวา     สยน    ไดแก 
ที่ควรนอนหลายอยาง   มเีสียงและบัลลังกเปนตน    และพรมทาํดวยขนแกะ 
และเครื่องลาดท่ีปกเปนรูปสวยงามเปนตน.    อน่ึงในบทน้ีแมที่นั่งก็พึงกลาว 
วา   ทานใหดวย  สยน ศพัทนั่นเอง.   บทวา   อนฺน   ปานฺจ  โภชน 
ไดแก   ขาวและน้ํามีรสเลิศตาง ๆ  ตามความชอบใจของสัตวเหลาน้ัน ๆ  และ 
ชนิดของอาหารตาง ๆ  ที่เหลือ.   บทวา   อพฺโพจฺฉินฺน   กริตฺวาน   กระทาํ 
ไมใหขาดสาย      คือกระทําไมใหขาดสายท้ังกลางวันและกลางคืนต้ังแตเริ่ม 
จนถึงส้ินอายุ. 
            บัดนี ้พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความท่ีทานน้ันเปนไปแลว 
โดยความเปนทานบารมี     ปรารภสัมมาสัมโพธิญาณ     เพ่ือจะทรงแสดงถึง 
อัธยาศัย  ของพระองคที่เปนไปแลวในกาลนั้นดวยขออุปมา จึงตรัสพระดํารัส 
มีอาทิวา   ยถาป   เสวโก   เปรียบเหมอืนเสวกดังน้ี.    พระพุทธดํารัสนั้นมี 
ความดังตอไปนี้   เปรียบเหมือนบุรุษผูเปนเสวก   เขาไปหานายของตนดวย 
การคบหากันตามกาลอันควรเพราะเหตุแหงทรัพยที่ควรได       ยอมแสวงหา 
ความยินดีที่นายพึงใหยินดีไดโดยอาการที่ใหยินดีดวยกายกรรม     วจีกรรม 
และมโนกรรมฉันใด   แมเราผูเปนโพธิสัตวก็ฉันน้ัน    ประสงคจะเสพความ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 111 

เปนพระพุทธเจาอันยอดย่ิง     เปนเจาโลกพรอมท้ังเทวโลก    เพ่ือใหเปนที่ 
ยินดีแกสัตวโลกน้ันจักแสวงหา        คนหาพระสัพพัญุตญาณอันไดชื่อวา 
โพธิช    เพราะเกิดแตอริยมรรคญาณ    กลาวคือ   โพธิ    ดวยอุบายตาง ๆ 
ในที่ทั้งปวงขางหนา   ในภพทั้งปวง     คือในภพที่เกิดแลว ๆ เลา ๆ  ทั้งปวง 
จึงยังสัตวทั้งหลายใหอ่ิมหนําดวยทาน      ดวยการบําเพ็ญทานบารมี.      เรา 
ปรารถนาโพธิญาณ  คือสัมมาสัมโพธิญาณอันอุดมนั้นจึงทําอยางใดอยางหน่ึง 
มีการบริจาคชีวิตเปนตน. 
             เพ่ือแสดงถึงความกวางขวางแหงอัธยาศัยในการใหไวในท่ีนี้ดวยประ- 
การฉะนี้   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงกําหนดเทศนาไวดวยทานบารมีเทาน้ัน. 
แตในเทศนาชาดก   ทานชี้แจงถึงความบริบูรณแมแหงศีลบารมีเปนตนของ 
พระโพธิสัตวนั้น.   เปนความจริงอยางนั้นเมื่อพระโพธิสัตวตกแตงพระองค 
ดวยคุณมีศีลเปนตนตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแล แลวทรงใหมหาชน 
ต้ังอยูในศีลนั้น      เทวดาผูบังเกิดเพราะต้ังอยูในโอวาท    จึงประชุมกัน   ณ 
เทวสภาชื่อสุธรรมา   พากันกลาวสรรเสริญพระคุณของพระมหาบุรุษวา  นา 
อัศจรรยหนอ     พวกเราไดรับสมบัตินี้เพราะอาศัยพระเนมิราชของพวกเรา. 
เมื่อพระพุทธเจายังมิไดอุบัติ      มนุษยอัศจรรยเห็นปานน้ีก็ยังทําพุทธกิจให 
สําเร็จแกมหาชนอุบัติข้ึนในโลก.      ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
พระดํารัสมีอาทิวา :-  
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                          นาอัศจรรยหนอ     ไดมีผูฉลาดเกิดขึ้น 
                  ในโลก   ไดเปนพระราชาพระนามวาเนมิราช 
                  เปนบัณฑิต    มีความตองการดวยกุศล.  
            ทวยเทพท้ังปวงมีทาวสักกะผูเปนจอมเทพเปนตน      ไดสดับดังน้ัน 
ประสงคจะเห็นพระโพธิสัตว.   วันหน่ึง  เมื่อพระมหาบุรุษทรงรักษาอุโบสถ 
ประทับอยูเบื้องบนปราสาทอันประเสริฐ     ประทบันั่งขัดสมาธิในปจฉิมยาม 
ทรงเกิดความปริวิตกข้ึนวา     ทานประเสริฐ   หรอื   พรหมจรรยประเสริฐ 
พระโพธิสัตวไมสามารถตัดสินความสงสัยของพระองคได      ในขณะนั้น 
ภพของทาวสักกะแสดงอาการรอน.    ทาวสักกะทรงรําพึงถึงเหตุนั้น    ครัน้ 
ทรงเห็นพระโพธิสัตวทรงวิตกอยูอยางนั้นจึงทรงดําริวา  เอาเถิดเราจะตัดสิน 
ความวิตกของพระโพธิสัตวนั้น  จึงเสด็จมาประทับอยูขางหนา  พระโพธิสตัว 
ตรัสถามวา     ทานเปนใคร ?  จึงทรงบอกวา    พระองคเปนเทวราชแลวตรสั 
ถามวา    มหาราชพระองคทรงดําริถึงอะไร ?  พระโพธิสัตวจึงตรัสบอกความ 
นั้น.      ทาวสักกะเมื่อจะทรงแสดงใหเห็นวาพรหมจรรยนั่นแหละประเสริฐ 
ที่สุด   จึงตรัสวา :- 
                           บุคคลเกดิในตระกูลกษัตริย     ก็เพราะ 
                  ประพฤติพรหมจรรยตํ่า   บุคคลเกิดเปนเทวดา 
                  กเ็พราะประพฤติพรหมจรรยปานกลาง   บุคคล 
                  บริสุทธิ์  ก็เพราะประพฤติพรหมจรรยสูงสุด.   
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                         การเปนพรหมมิใชเปนไดงาย ๆ    เพียง 
                 วงิวอนขอใหเปน       ผูที่จะเปนพรหมไดนั้น 
                 ตองไมมีเหยาเรือน   ตองบาํเพ็ญตบะ. 
           ในบทน้ันพึงทราบความดังน้ี     ความประพฤติเพียงเวนจากเมถุนใน 
ลัทธิศาสนาเปนอันมาก    ชื่อวา   พรหมจรรยตํ่า.    ดวยพรหมจรรยตํ่าน้ัน 
ยอมเกิดในตระกูลกษัตรยิ.       ความประพฤติเพียงใกลเคียงฌาน       ชื่อวา 
พรหมจรรยปานกลาง.   ดวยพรหมจรรยปานกลางนั้น   ยอมเกิดเปนเทวดา. 
แตการยังสมาบัติ   ๘   ใหเกิด  ชื่อวา พรหมจรรยสูงสุด.     ดวยพรหมจรรย 
สูงสุดนั้นยอมบังเกิดในพรหมโลก.      ชนภายนอกกลาวพรหมโลกนั้นวา 
นิพพาน.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา   วิสุชฺฌติ    ยอมบริสุทธิ์.    แตใน 
พระศาสนา    เม่ือภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์     ปรารถนาหมูเทพอยางใดอยางหน่ึง 
ชื่อวาพรหมจรรยตํ่าเพราะเจตนาในการประพฤติพรหมจรรยตํ่า.       ดวย 
พรหมจรรยตํ่าน้ัน    ยอมเกิดในเทวโลกตามท่ีตนปรารถนา.    การท่ีผูมีศีล 
บริสุทธิ์ยังสมาบัติ  ๘ ใหเกิด  ชื่อวาพรหมจรรยปานกลาง.   ดวยพรหมจรรย 
ปานกลางนั้นยอมเกิดในพรหมโลก.    สวนผูมีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปสสนาแลว 
บรรลุพระอรหัต    ชื่อวาพรหมจรรยสูงสุด.    ยอมบริสุทธิ์ดวยพรหมจรรย 
สูงสุดนั้น.    ดวยประการฉะน้ีทาวสักกะจึงพรรณนาวา    มหาราช   การอยู 
ประพฤติพรหมจรรยนั้นแหละมีผลมากกวาทานรอยเทา    พันเทา   แสนเทา 
บทวา  กายา   คือหมูพรหม.  บทวา   ยาจโยเคน  คือประกอบดวยความ  
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วิงวอน.   บาลีวา   ยาชโยเคน   ก็มี   คือประกอบดวยการบูชา     อธิบายวา  
ประกอบดวยการให.   บทวา    ตปสสฺิโน   คือบําเพ็ญตบะ.    ทาวสักกะทรง 
แสดงถึงการอยูประพฤติพรหมจรรยเทาน้ัน     วามีอานุภาพมากดวยคาถานี้. 
ก็และทาวสักกะครั้นตรัสอยางนี้แลว   จึงใหโอวาทพระโพธิสัตววา  มหาราช 
แมพรหมจรรยจะมีผลมากกวาทานก็จริง       ถึงดังน้ันพระมหาบุรุษก็ควรทํา 
ทั้งสองอยางนั้นแล.        จงเปนผูไมประมาทในทานและพรหมจรรยทั้งสอง 
จงใหทานและจงรักษาศีล   แลวเสด็จกลับเทวโลก. 
           ครั้งน้ันหมูเทพทูลถามทาวสักกะวา   ขาแตจอมเทพพระองคเสด็จไป 
ไหนมา ?   ทาวสักกะตรัสวา     เราไปตัดสินความสงสัยของพระเจาเนมิราช 
ในกรุงมิถิลา     เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน      จึงพรรณนาคุณสมบัติ 
ของพระโพธิสัตวโดยพิสดาร.   ทวยเทพไดสดับดังน้ันจึงทูล   ขาแตจอมเทพ 
พวกขาพระพุทธเจาท้ังหลายประสงคจะเห็นพระเจาเนมิราช.          พวกขา-  
พระพุทธเจาขอโอกาส     ขอพระองคตรัสเรียกพระเจาเนมิราชเถิด.      ทาว 
สักกะตรัสรบัวาตกลง  แลวตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรมารับสั่งวา  ทานจงไปทูล 
เชิญเนมิราชประทับเวชยันตปราสาทแลวนํามา.         มาตลีเทพบุตรรับเทว- 
บัญชาแลวนํารถไปรับพระมหาสัตว   พระมหาสัตวทรงซักไซไลเลียง  จึงทูล 
ถึงฐานะของผูมีบาปกรรมและผูมีบุญกรรม   นําไปสูเทวโลกตามลําดับ.    แม 
ทวยเทพท้ังหลายไดสดับวา   พระเจาเนมิราชเสด็จมาแลวจึงถือของหอมและ 
ดอกไมทิพยไปตอนรับต้ังแตซุมประตูจิตตกูฏ      บูชาพระมหาสัตวดวยของ  
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หอมทิพยเปนตนแลวนําไปสูสุธรรมเทวสภา.   พระราชาเสด็จลงจากรถแลว  
เสด็จเขาไปยังเทวสภาประทับนั่งรวมอาสนะกับทาวสักกะ     ทาวสักกะตอน 
รับดวยกามทิพย    ทรงปฏิเสธวา    ขาแตจอมเทพ    ขออยาทรงตอนรับดวย 
กามอุปมาดวยผูยืมของเหลาน้ีแกขาพระองค    แลวทรงแสดงธรรมโดยอเนก 
ปริยาย    ทรงประทับอยู  ๗  วัน    โดยนัยจํานวนวันของมนุษย    แลวทูลวา 
ขาพเจาจะกลับมนุษยโลก. ขาพเจาจักทําบุญมีทานเปนตน ณ มนุษยโลกน้ัน. 
ทาวสักกะมีเทวบัญชากะมาตลีเทพบุตรวา     ทานจงนําพระเจาเนมิราชไปยัง 
กรุงมิถิลาเถดิ.     มาตลีเทพบุตรทูลเชิญพระโพธสิัตวใหทรงข้ึนสูเวชยันตรถ 
แลวพาไปสงถึงกรุงมิถิลาทางทิศปราจีน.      มหาชนเห็นทิพยรถจึงไดทําการ 
ตอนรับพระราชา.    มาตลีเทพบุตรทูลเชิญพระมหาสัตวใหลงขางสีหบัญชร 
แลวทูลลากลับไปยังเทวโลก.    แมมหาชนก็พากันมาลอมพระราชาทูลถามวา 
ขาแตพระองค  เทวโลกเปนอยางไรบางพระเจาขา    พระราชาทรงพรรณนา 
ถึงสมบัติในเทวโลก    แลวทรงแสดงธรรมวา   แมพวกทานก็จงทําบุญมีทาน 
เปนตน.      พวกทานจักเกิดข้ึนเทวโลกน้ันดวยประการฉะน้ี.     ครั้นตอมา 
พระโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกตามนัยที่กลาวแลวในกอน 
ทรงมอบราชสมบัติแกพระโอรสทรงละกาม  ทรงผนวช   เจริญพรหมวิหาร ๔ 
แลวเสด็จไปสูพรหมโลก. 
            ทาวสักกะในครั้งน้ันไดเปนพระอนุรุทธเถระในครั้งน้ี.   มาตลีเทพ- 
บุตรคือพระอานนท.  พระราชา    ๘๔,๐๐๐  คือพุทธบริษัท.  พระเจาเนมิราช 
คือพระโลกนาถ.  
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            แมในเนมิราชจริยานี้   ก็พึงเจาะจงกลาวถึงโพธิสมภารของพระเจา 
เนมิราชน้ัน   โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังน้ันแล. 
           อน่ึง  พึงเจาะจงกลาวถึงคุณานุภาพมีอาทิอยางนี้      คือการละสมบัติ 
ในพรหมโลกแลวบังเกิดในมนุษยโลก   ดวยพระมหากรุณาวา  เราจักติดตาม 
กัลยาณวัตรที่พระองคปฏิบัติมาแลวในกอน.   อัธยาศัยในทานอันกวางขวาง. 
การปฏิบัติในทานเปนตนอันสมควรแกอัธยาศัยนั้น.     การใหมหาชนต้ังอยู 
ในการปฏิบติันั้น.  ความท่ียศของเทวดาและมนุษยทั้งหลายแผไปแลว. ความ 
นาพิศวงในการเขาไปหาของทาวสักกเทวราช.       แมทาวสักกะทรงตอนรับ 
สมบัติทิพยก็ไมพอพระทัย      สมบัติทิพยนั้นแลวกลับไปยังที่อยูของมนุษย 
อีกเพ่ือเพ่ิมพูนบุญสมภาร.    ความไมติดอยูในสมบัติทั้งปวงมีลาภสมบัติเปน 
ตน. 
                              จบ   อรรถกถาเนมิราชจริยาที่   ๖  
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                                 ๗. จันทกุมารจริยา 
              วาดวยจริยาวัตรของพระจันทกุมาร 
            [๗]   อีกเรื่องหน่ึง  ในกาลเมื่อเราเปนโอรสของพระ- 
                    เจาเอกราชมีนามวาจันทกุมาร   อยูในพระนคร 
                    ปุบผวดี     ในกาลน้ัน    เราพนจากการบูชายัญ 
                    แลว     ออกไปจากท่ีบวงสรวงนั้น      ยังความ 
                    สังเวชใหเกิดขึ้น     แลวยังมหาทานใหเปนไป 
                    เราไมใหทานแกทักขิไณยบุคคลแลวยอมไม 
                    ด่ืมน้ํา      ไมเค้ียวของเคี้ยว     และไมบริโภค 
                    โภชนะ  ๕ - ๖  ราตรีบาง  เปรียบเหมือนพอคา 
                    รวบรวมสินคาไวแลว      ในท่ีใดจะมลีาภมาก 
                    คือไดกําไรมาก   ก็นําสนคาไปในท่ีนั้น  ฉันใด 
                    แมอาหารของตนท่ีเราใหแลวแกคนอืน่   มีกําลัง 
                    มาก  (มากมาย) ฉันนั้น (สิ่งของท่ีเราใหผูอื่น 
                    มีกําลังมา  วาส่ิงของที่คนใชเอง     ฉนันั้น) 
                    เพราะฉะนั้น   ทานท่ีเราใหผูอื่นจักเปนสวนรอย 
                    เรารูอํานาจประโยชนนี้    จึงใหทานในภพนอย  
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                 ภพใหญ  เราไมถอยกลับ  คือไมทอถอย  จาก  
                  การใหทาน  เพ่ือบรรลุสมัโพธิญาณ   ฉะนี้แล. 
                                   จบ  จันทกุมารจริยาที่  ๗  
 

                         อรรถกถาจันทกุมารจริยาที่  ๗ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาจันทกุมารจริยาที่  ๗  ดังตอไปนี้.  บทวา 
เอกราชสฺส  อตฺรโช  คือเปนพระโอรสของพระเจากาสีพระนามวา   เอกราช. 
บทวา  นคเร  ปุปฺผวติยา  ในพระนครบุปผวดี.     บทวา    จนทฺสวฺหโย 
คือพึงเรียกชือ่ดวยศัพทวา   จนฺท    อธิบายวา  ชื่อ จันทะ. 
            มีเรื่องเลาวา  ในอดีตกาลกรุงพาราณสีนี้ไดมีชื่อวาบุปผวดี.  ณ   เมือง 
บุปผวดีนั้น   โอรสของพระราชาวสวัดดี   พระนามวา   เอกราช   ครองราช-  
สมบัติ.   พระโพธิสัตวไดถือปฏิสนธ ิ ในพระครรภของพระอัครมเหสี    ของ 
พระเจาเอกราชน้ัน    พระนามวาโคตมี.     พระชนกชนนีขนานพระนามวา 
จันทกุมาร.    เมื่อพระจันทกุมารทรงดําเนินได  ก็เกิดพระโอรสอ่ืนอีกพระ- 
นามวา   สุรยิกุมาร.    เมือ่สุริยกุมารทรงดําเนินได   ก็เกิดพระธิดาองคหนึ่ง 
พระนามวา   เสลา.   พระโอรสและพระธิดาเหลานั้นไดมีพระภาดาตางพระ- 
มารดากันอีกสองพระองค  คือ  ภัทเสนะ    และ สรู.   พระโพธิสัตวเจริญวัย 
ข้ึนโดยลําดับ     ไดสําเร็จศิลปศาสตรและวิชาปกครอง.       พระราชบิดาได 
อภิเษกสมรสพระราชธิดาจันทาแกพระโพธิสัตว   แลวทรงต้ังใหเปนอุปราช. 
พระโพธิสัตวมีพระโอรสองคหน่ึง  พระนามวา  วาสุละ.  พระราชามีปุโรหิต  
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คนหน่ึง    ชือ่วา   ขัณฑหาละ.     ทรงแตงต้ังขัณฑหาละใหเปนผูตัดสินคดี. 
ขัณฑหาละเปนคนเห็นแกสินบน     ไดสินบนแลวก็ตัดสินผูที่ไมเปนเจาของ 
ใหเปนเจาของ   ผูเปนเจาของใหไมเปนเจาของ.   อยูมาวันหน่ึง   บุรุษผูหน่ึง. 
ถูกตัดสินใหแพ   จึงรองคําวาปุโรหิตในโรงวินิจฉัยคดี   ครั้นเดนิออกมาเห็น 
พระโพธิสัตวกําลังเสด็จมาเฝาพระราชบิดา        กห็มอบลงแทบพระบาทของ 
พระโพธิสัตว   แลวสะอ้ืนไหทูลวา    ขาแตพระองค     ขัณฑหาลปุโรหิตกิน 
สินบนในโรงศาล     แมขาพระองคก็ถูกเขารับสินบน    ยังตัดสินใหแพอีก. 
พระโพธิสัตวทรงปลอบบุรุษน้ันวา   อยากลัวไปเลย    แลวทรงนําไปยังโรง. 
วินิจฉัย   ไดทรงตัดสินผูที่เปนเจาของใหเปนเจาของ.     มหาชนก็พากันสง 
เสียงซองสาธุการ. 
           พระราชาทรงสดับ    ขาววาพระโพธิสัตววินิจฉัยคดียุติธรรม  จึงตรัส 
เรียกพระโพธิสัตวมาแลวพระราชทานการวินิจฉัยแกพระโพธิสัตววา   ต้ังแต 
นี้ไป  เจาผูเดียวจงวินิฉัยคดีทั่วไป.     ผลประโยชนของขัณฑหาละก็ขาดลง  
ต้ังแตนั้นมาขัณฑหาละก็ผูกอาฆาตในพระโพธิสัตวคอยหาโอกาสจับผิดเรื่อย 
มา.  สวนพระเจาเอกราชมีพระสติปญญาออนเชื่อคนงาย.  วันหน่ึงทรงสุบิน 
ไปวาไดเห็นเทวโลก   ประสงคจะเสด็จไป  ณ  เทวโลกน้ัน   จึงตรัสกะปุโรหิต 
วา  ขอทานจงบอกทางไปพรหมโลก.   ปุโรหิตทูลวา  ขอเดชะพระองคทรงให 
ทานย่ิงบูชายัญดวยส่ิงมีชีวิต    อยางละ  ๔  ๆ    ตรสัถามวา  ทานย่ิงเปน 
อยางไร ทูลวา  การบริจาคสัตวสองเทาส่ีเทาเพ่ือบูชายัญ  ทําใหเปนอยางละ 
๔ ๆ  เหลาน้ี คือ พระโอรส   พระธิดา  พระอัครมเหสี   เศรษฐี  ชางมงคล  
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และมามงคล   บูชาดวยเลอืดในลําคอของสัตวเหลาน้ัน   ชื่อวาทานย่ิง   พระ- 
ราชาทรงยินยอม.     ดวยประการฉะน้ี    ขัณฑหาละคิดวาจักบอกทางสวรรค 
แตบอกทางนรก. 
           แมพระราชาก็ทรงสําคัญวา   ขัณฑหาละน้ันเปนบัณฑิต  มีพระประ- 
สงคจะปฏิบัติตามดวย    ทรงสําคัญวาวิธีที่ขัณฑหาละบอกนั้นเปนทางสวรรค 
จึงรับสั่งใหขุดหลุมบูชายญัหลุมใหญ  แลวมีพระบญัชาวา  พวกทานจงนําสัตว 
สองเทาส่ีเทาทั้งหมดตามท่ีขัณฑหาละส่ังต้ังแตพระราชกุมาร     มีพระโพธ-ิ 
สัตวเปนตนไปในที่ที่ประกอบพิธีบูชายัญ.     สิ่งของเครื่องใชในการบูชายัญ 
ทั้งหมดเตรียมไวพรอมแลว.     มหาชนไดฟงดังน้ันก็ระเบ็งเซ็งแซวุนวายกัน 
ยกใหญ.    พระราชาทรงรอนพระทัย   แตถูกขัณฑหาละ   ชักจูงก็ทรงบัญชา 
เหมือนอยางน้ันอีก.    พระโพธิสัตวทรงทราบวา   ขัณฑหาละไมไดทําหนาที่ 
ตัดสินคดีจึงผูกอาฆาตเรา   ปรารถนาจะใหเราตาย  จะไดทําความพินาศลมจม 
ใหเกิดแกมหาชนอีก        แมพยายามเพ่ือใหพระราชาทรงสํานึกผิดดวยอุบาย 
หลายอยาง จากการเขาพระทัยผิดนั้นก็ไมสามารถทําใหกลับพระทัยได. มหา- 
ชนร่ํารองอยูเซ็งแซ.   พระโพธิสัตวทรงสงสารมาก.   เมื่อมหาชนร่ํารองเซ็ง- 
แซอยูนั้น   พิธีกรรมทั้งหมดในหลุมบูชายัญก็สําเร็จลง.     พวกราชบุรุษนํา 
พระราชโอรสเขาไปแลวใหนั่งกมคอลง.   ขัณฑหาละนําถาดทองคําเขาไป ถือ 
ดาบยืนอยูดวยคิดวา   จักตัดพระศอของพระโพธิสัตว.      พระนางจันทาเทวี 
มเหสีของพระโอรสเห็นดังน้ัน     คิดวาบัดนี้เราไมมีที่พ่ึงอ่ืนแลว     เราจักทํา  
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ความสวัสดีแกพระสวามีดวยกําลังความสัจของตน   จึงประคองอัญชลีดําเนิน 
ไปในระหวางชุมชน    กระทําสัตยาธิษฐานวา   ทางสวรรคที่ขัณฑหาละบอก 
นี้เปนกรรมชั่วโดยสวนเดียว.    ดวยคําสัตยของขาพเจาน้ีขอความสวัสดีจงมี 
แกพระสวามีของขาพเจาเถิด.       พระนางจันทาเทวีไดต้ังสัตยาธิษฐานตอไป 
อีกวา :- 
                          ขอทวยเทพทั้งหลาย  ทั้งมวลบรรดามีอยู 
                 ในโลกน้ี  จงมาเปนที่พ่ึง  ขอจงปกปองขาพเจา 
                 ผูไรที่พ่ึง  ขอใหขาพเจาไดอยูกับสามีดวยความ 
                 สวัสดีเถิด. 
          ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับเสียงร่ําไหของพระนางจันทาเทวีนั้น ทรง 
ทราบเรื่องราวทั้งหมด   จึงทรงฉวยคอนเหล็กมีไฟโพลง  ใหพระราชาหวาด 
สะดุง  แลวมีเทวโองการใหปลดปลอยผูที่จะถูกฆาเพ่ือบูชายัญทั้งหมด.  ทาว- 
สักกะก็ไดทรงแสดงรูปทิพยของพระองคในครั้งนั้น  ทรงกวัดแกวงพระขรรค 
เพชรรุงโรจนสวางไสว   ประทับยืนอยูบนอากาศมีเทวดํารัสวา   ดูกอนพระ- 
ราชาผูลามกใจราย   กาฬกัณณี   การไปสวรรคดวยการทําปาณะติบาต   ทาน 
เคยเห็นเม่ือไร.     ทานจงปลอยพระจันทกุมารและชนท้ังหมดเหลาน้ี     จาก 
เครื่องผูกมัด.  หากทานไมปลอย    เราจักผาศีรษะของทานและของพราหมณ 
ชั่วน้ีเดี๋ยวน้ีตรงนี้ทีเดียว.    พระราชาและพราหมณเห็นความอัศจรรยดังน้ัน 
ก็รีบใหปลอยสัตวทั้งหมดจากเครื่องผูกมัด.  
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           ครั้งน้ันมหาชนตางเอิกเกริกไกลาหลรีบถมหลุมบูชายัญ  แลวถือกอน   
ดินคนละกอนปาขัณฑหาละจนถึงแกความตาย ณ ที่นั้นเอง    แลวเตรียมจะ 
ฆาพระราชาดวย.   พระโพธิสัตวตรงเขาสวมกอดพระบิดาไวกอนไมใหถูกฆา 
ได.   มหาชนพากันกลาวดวยความแคนวา    เราจะไวชีวิตพระราชาลามกน้ัน 
แตจะไมใหเศวตฉัตร  ไมใหอยูในพระนคร   จะใหไปอยูนอกพระนคร  แลว 
ชวยกันปลดเปลื้องเครื่องยศของพระราชาออก   ใหนุงผากาสาวะ   เอาผาเกา 
ยอมขมิ้นโพกศีรษะทําเชนคนจัณฑาล   แลวสงไปอยูบานคนจัณฑาล.   อน่ึง 
ชนเหลาใดบูชายัญดวยการฆาสัตวเองก็ดี    ใหผูอ่ืนบูชายัญก็ด ี   พลอยยินดี 
ก็ดี   ชนเหลาน้ันทั้งหมดจะตองตกนรก.   ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา :-  
                           คนท้ังปวงตกนรก   เพราะทําความช่ัว 
                   คนไดไปสวรรค   เพราะไมทําความช่ัว. 
           ลําดับนั้น   ราชบรษัิท  ชาวนคร  ชาวชนบท   แมทั้งหมดประชุมกัน 
อภิเษกพระโพธิสัตวไวในราชสมบัติ.   พระโพธิสตัวทรงเสวยราชสมบัติโดย 
ธรรม   ทรงระลึกถึงความพินาศอันเกิดข้ึนแกพระองคและแกมหาชน    โดย 
เหตุอันไมสมควร  ทรงเกิดความสังเวช   มีพระอุตสาหะในการบําเพ็ญบุญให 
ยิ่งข้ึนไป   ทรงบริจาคมหาทาน.  ทรงรักษาศีล.   ทรงสมาทานอุโบสถกรรม. 
ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา :-  
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                          ในกาลน้ัน    เราพนจากการบูชายัญแลว 
                  ออกไปจากท่ีบวงสรวงนั้น    ยังความสังเวชให 
                  เกิดขึ้น   แลวบริจาคมหาทาน. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ยชนา   มุตฺโหต  พนจากการบูชายัญ   คือพน 
จากการถูกฆาโดยนัยดังกลาวแลวจากยัญพิธีที่ขัณฑหาละเตรียมไว.      บทวา 
นิกฺขนฺโต   ยฺวาฏโต    ออกจากท่ีบวงสรวง    คือออกจากที่บูชายัญนั้น 
พรอมกับมหาชนผูเกิดความอุตสาหะเพ่ือจะทําการอภิเษก.      บทวา   สเวค 
ชนยิตฺวาน   ยังความสังเวชใหเกิดคือใหเกิดความสังเวชเปนอยางยิ่งวา  การ 
อาศัยอยูในโลกมีอันตรายมาก.   บทวา   มหาทาน   ปวตฺตยึ    บริจาคมหา- 
ทาน   คือสรางโรงทาน ๖ แหง  แลวบริจาคมหาทาน   เชนกับทานของพระ- 
เวสสันดร   ดวยการบริจาคทรัพยมาก.    ดวยบทน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงความท่ีมหาทานน้ันเปนไปแลวต้ังแตไดรับอภิเษก. 
           บทวา   ทกฺขิเณยฺเย   อทตฺวาน   คือเราไมบริจาคไทยธรรมในทัก- 
ขิไณยบุคคลแลว .     บทวา  อป   ฉปฺปฺจ.    รตฺติโย   พระผูมพีระภาคเจา 
ทรงแสดงวา   ทุกครั้งเราไมบริโภคของดื่มของเค้ียวและของบริโภค ๖ ราตรี 
บาง   ๕ ราตรีบาง. 
           ไดยินวา   ในครั้งน้ันพระโพธิสัตว    ทรงกระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นให 
เจริญงอกงาม   ทรงบริจาคมหาทานดุจฝนตกหาใหญ.   พระโพธิสัตวทรงบริ- 
จาคทานมากมาย   และประณีตท้ังน้ัน   มีขาวและนํ้าเปนตนในโรงทาน   แก  
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ผูขอท้ังหลายตามความพอพระทัย  ทกุ ๆ วัน ก็จรงิ   ถึงดังน้ันหากพระองคยัง  
ไมทรงบริจาคทานแกผูขอทั้งหลาย     ก็จะไมเสวยพระกระยาหารท่ีเตรียมไว 
สําหรับพระองค  แมพระกระยาหารน้ันจะสมควรแกพระราชา.  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสหมายถึงความน้ันวา   นาห  ปวามิ   เราจะยังไมบริโภค. 
           บัดนี้       พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงเหตุในการบริจาคแก 
ผูขอท้ังหลายอยางน้ัน    จึงทรงนําขอเปรียบเทียบดวยนัยมีอาทิวา      ยถาป 
วาณิโช   นาม   เปรียบเหมือนพอคา   ดังน้ี. 
           อธิบายเน้ือความน้ันดังนี้    เปรยีบเหมือนพอคาไปทําการคา  มีสินคา 
นอย   แตขายไดมาก   จึงสะสมสินคาใหมากไวเม่ือรูเทศกาล     ในเทศกาล 
ใดจะไดกําไรมาก   ก็นําสินคาน้ันไปขายในเทศกาลน้ัน. 
           บทวา  สกภุตฺตาป   คืออาหารของตนก็ดี    อาหารท่ีตนบริโภคก็ดี. 
ปาฐะวา  สกปริภุตฺตา  บาง.  บทวา ปเร  คือบุคคลผูรับอ่ืน.  บทวา สตภาโค 
สวนรอย คือ สวนหลายรอยจักมีตอไป.    ทานอธิบายไววา   เหมือนสินคาที่ 
พอคาซ้ือจะไมขายในท่ีนั้นทันที    จะรอไวขายในเทศกาล   จะไดมีกําไรมาก 
มีผลไพบูลย  ฉันใด  ของของตนก็ฉันน้ันตนเองยังไมบริโภค  ใหบุคคลผูรับ 
อ่ืนกอน    จักมีผลมาก   จักมีสวนหลายรอย.     เพราะฉะนั้นตนเองไมควร 
บริโภค   ควรใหผูอ่ืนกอน   ดวยประการฉะน้ี.    สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา  ใหทานในสัตวเดียรัจฉาน   พึงหวังทักษิณารอยเทา    ใหทานใน 
ปุถุชนผูเปนทุศีล   หวังไดพันเทา.   พึงทราบความพิสดารตอไป.    พระผูมี  
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พระภาคเจาตรัสแมอยางอ่ืนไวอีกมีอาทิวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลายหากวาสัตว 
ทั้งหลายพึงรูผลของการบริจาคทาน   เหมือนอยางที่เรารู   คือไมใหกอนแลว 
ไมพึงบริโภค.    อน่ึง   จิตมีความตระหนี่เปนมลทินของสัตวเหลาน้ัน   ยอม 
ไมควบคุมต้ังไว.     กอนขาวกอนหลัง   คําขาวคําหลัง   พึงมีแกสัตวเหลาน้ัน 
เมื่อยังไมแบงจากกอนขาวคําขาวนั้น   ไมควรบริโภค. 
            บทวา   เอตมตฺถวส    ตฺวา   เรารูอํานาจประโยชนนี ้   คือรูอํานาจ 
ประโยชน   รูเหตุ  กลาวคือความท่ีทานมีผลมาก  และความท่ีทานเปนปจจัย 
แหงสัมมาสัมโพธิญาณ.   บทวา  น   ปฏิกฺกมาม ิ  ทานโต    เราไมทอถอย 
จากการให     คือไมถอยกลับ   ไมหลกีเลี่ยงจากทานบารมีแมแตนอย.  เพ่ือ 
อะไร.   เพ่ือบรรลุสัมโพธิญาณ  อธิบายวา  เพ่ือบรรลุสัมโพธญิาณ คือ พระ- 
สัพพัญุตญาณ. 
            ในกาลน้ันพระโพธิสัตว   เมื่อถูกมหาชนขับไลพระบิดาไปอยูบานคน 
จัณฑาล    ไดทรงประทานเสบียงอันควรใหผานุงและผาหม.      แมพระบิดา 
นั้นก็ไมไดเขาพระนคร       เมื่อพระโพธิสัตวเสด็จไปนอกพระนครเพ่ือทอด 
พระเนตรพระอุทยาน.    พระบิดาไมไหว.  ไมทําอัญชลกีรรมดวยเห็นวาเปน 
บุตร   แตกลาววา   ขอใหลูกจงมีอายุยืนนานเถิด.     แมพระโพธิสัตวในวันที่ 
เห็นพระบิดา   ก็ทรงกระทําสัมมานะเปนอยางยิ่ง.     พระโพธิสตัวทรงครอง- 
ราชสมบัติโดยธรรมอยางน้ี    เมื่อสวรรคตก็เสด็จสูเทวโลกพรอมดวยบริษัท.   
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           ขัณฑหาละในครั้งนั้นไดเปนเทวทัตในครั้งนี้.      พระนางโคตมีเทวี 
คือพระนางมหามายา.     พระนางจันทาราชธิดา     คือพระมารดาพระราหุล. 
พระวาสุละ   คือพระราหุล.   พระนางเสลา  คือพระนางอุบลวรรณา.   พระ- 
สูระ   คือพระมหากัสสป.   พระภัตทเสนะ  คือพระมหาโมคคัลลานะ.   พระ- 
สุริยกุมาร   คือพระสารีบุตร.   พระเจาจันทราช   คือพระโลกนาถ. 
            แมในที่นี้ก็ควรเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือของพระโพธิสัตวนั้นตาม 
สมควรโดยนัยดังกลาวแลวในกอนน้ันแล.      พึงเจาะจงกลาวถึงคุณานุภาพมี 
อาทิวา  ในคร้ังน้ันพระโพธิสัตวแมทรงรูวา    ขัณฑหาละเปนคนหยาบคายก็  
ทรงใชดุลยพินิจวินิจฉัยคดีโดยธรรมโดยเสมอ         แมทรงทราบวิธีบูชายัญ 
อยางนั้นของขัณฑหาละ   เพ่ือประสงคจะปลงพระชนมพระองค   ก็มิไดมจิีต 
โกรธเคืองขัณฑหาละนั้น.  แมสามารถจะจับบริษัทของพระองค  ซึ่งเปนศัตรู 
ของพระบิดา    เมื่อพระบิดาประสงคจะทําพระองคใหเปนบุรุษสัตวเลี้ยงแลว 
ปลงพระชนมเสีย   ก็มิไดใชตําแหนงหนาท่ีในการลงอาชญา  ดวยทรงดําริวา 
การพิโรธดวยกรรมหนักไมสมควรแกคนเชนเรา.   เมื่อปุโรหิตถอดดาบออก 
จากฝกยางเทาเขาไปเพ่ือจะตัดศีรษะ      เพราะพระองคมีจิตแผเมตตาไปใน 
พระบิดาของพระองคเสมอกับในพระโอรส   และสรรพสัตวทั้งหลาย.     เมื่อ 
มหาชนฮือกันเขาไปหมายจะปลงพระชนมพระบิดา ตนเองเขาสวมกอดพระ- 
บิดาใหชีวิตพระบิดาน้ัน.    แมเม่ือทรงบริจาคมหาทานเชนกับทานของพระ- 
เวสสันดร  ทกุ ๆ วัน   ก็มไิดทรงอิ่มดวยทาน.   การใหของท่ีควรใหแกพระ-  
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ชนก   ผูถกูมหาชนขับไลใหไปอยูในบานคนจัณฑาลแลวทรงเลี้ยงดู.    การ 
ใหมหาชนต้ังอยูในการทําบุญ. 
                           จบ   อรรถกถาจันทกุมารจริยาที่  ๗  
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                                    ๘. สิวิราชจริยา 
               วาดวยจริยาวัตรของพระเจาสีวิราช 
            [๘]  ในกาลเมื่อเราเปนกษัตริยพระนามวาสิวิ   อยู 
                   ในพระนครอันมีนามวาอริฏฐะ    เรานั่งอยูใน 
                   ปราสาทอันประเสริฐ    ไดดําริอยางน้ีวา    ทาน 
                   ที่มนุษยฟงใหอยางใดอยางหนึ่ง  ที่เราไมไดให 
                   แลวไมม ี แมผูใดพึงขอจักษุกะเรา  เราก็พึงให 
                   ไมหว่ันใจเลย   ทาวสักกะผูเปนใหญกวาทวย-  
                   เทพ  ทรงทราบความดําริของเราแลว   ประทับ- 
                   นั่งในเทพบริษัท ไดตรัสพระดํารัสนี้วา พระเจา 
                   สิวิผูมีฤทธิ์มาก  ประทับน่ังในปราสาทอันประ- 
                   เสริฐ    พระองคทรงดําริถึงทานตาง ๆ  ไมทรง 
                   เห็นสิ่งท่ียังมิไดให    ขอนัน้จะเปนจริงหรือไม 
                   หนอ  ผิฉะนัน้  เราจักทดลองพระองคดู  ทาน 
                   ทั้งหลายพึงคอยอยูสักครูหน่ึง   เพียงเรารูน้ําใจ 
                   ของพระเจาสิวิเทาน้ัน  ทาวสักกะจึงทรงแปลง- 
                   เพศเปนคนตาบอด   มีกายส่ัน    ศีรษะหงอก 
                  หนังหยอน   กระสับกระสายเพราะชรา  เขาไป  
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             เฝาพระราชาในกาลน้ัน  อินทพราหมณนั้นประ-  
             คองพระพาหาเบื้องซายขวา   ประนมกรอญัชลี 
             เหนอืเศียร   ไดกลาวคําน้ีวา    ขาแตพระมหา- 
             ราชาผูทรงธรรม   ทรงปกครองรัฐใหเจรญิ  ขา- 
             พระองคจงขอกะพระองค  เกยีรติคุณคือความ 
             ยินดีในทานของพระองค       ขจรไปในเทวดา 
             และมนุษย หนวยตาแมทั้งสองของขาพระองค 
             บอดเสียแลว   ขอจงพระราชทานพระเนตรขาง 
             หน่ึงแกขาพระองคเถิด   แมพระองคจักทรงยัง 
             อัตภาพใหเปนไปดวยพระเนตรขางหนึ่ง     เรา 
             ไดฟงคําของพราหมณแกนั้นแลว   ทั้งดีใจและ 
             สลดใจประคองอัญชลี     มีปติและปราโมทย 
             ไดกลาวคําน้ีวา     เราคิดแลวลงจากปราสาทมา 
             ถึงท่ีนี้บัดนี้เอง    ทานรูจิตของเราแลว    มาขอ 
             นัยนตา   โอ   ความปรารถนาของเราสําเร็จแลว 
             ความดําริของเราบริบูรณแลว   วันนี ้  เราจักให 
             ทานอันประเสริฐ  ซึ่งเราไมเคยให  แกยาจก 
             มานีแ่นะหมอสิวกิะ    จงขมีขมัน    อยาชักชา  
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            อยาครั่นคราม  จงควักนัยนตาแมทั้งสองขาง  
            ออกใหแกวณิพกนี้  เด๋ียวน้ี    ทมอสิวิกะนัน้ 
            เราเตือนแลว   เชื่อฟงคําของเรา   ไดควักนยัน- 
            ตาทั้งสองออกดุจจาวตาลใหแกยาจกทันที  เมื่อ 
            เราจะใหก็ดี   กําลงัใหก็ดี   ใหแลวก็ดี    จิตของ 
            เราไมเปนอยางอื่น     เพราะเหตุแหงพระโพธิ-  
            ญาณน้ันเอง   จักษุทั้งสองเราจะเกลียดชังก็หา 
            มิได   แมคนเรากม็ิไดเกลียดชัง    แตพระสพั- 
            พัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา  ฉะนั้น  เราจงึได 
            ใหจกัษุ   ฉะนี้แล. 
                              จบ  สวิิราชจริยาที่  ๘ 
 
                          อรรถกถาสิวิราชจริยาท่ี  ๘ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาสิวิราชท่ี ๘ ดังตอไปนี้ .   บทวา อรฏิ- 
สวฺหุเย   นคเร   คือในพระนครช่ือวา   อริฏฐบุร.ี     บทวา   สิว ิ  นามาส ิ
ขตฺติโย   กษัตริยพระนามวา   สิวิ   คือ   พระราชาไดมีพระนามอยางน้ีโดย 
โคตรวา   สิว.ิ 
            ไดยนิวาในอดีตกาล  ครั้งเมื่อพระเจาสีวิครองราชสมบัติอยูในอริฏฐ- 
ปุรนคร  แควนสีพีพระมหาสัตวทรงอุบัติเปนพระโอรสของพระเจาสิวิราชนั้น.  
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พระนามของพระมหาสัตวนั้นวา  สิวิกุมาร.    ครัน้พระมหาสัตวเจริญวัยได 
เสด็จไปยังเมืองตักกสิลา    ทรงเลาเรียนศิลปะ   สําเร็จแลวเสด็จกลับ     ทรง 
แสดงศิลปะแกพระบิดา  ไดรับตําแหนงอุปราช   ยอมาพระบิดาสวรรคต  ได 
เปนพระราชา   ทรงละอคติ  ทรงตั้งอยูในราชธรรม  ครองราชสมบัติ   ทรง 
ใหสรางโรงทาน  ๖  แหง  คือ  ที่ประตูพระนคร  ๔  แหง   ทามกลางพระนคร 
๑ แหง  ที่ประตูพระราชนิเวศน ๑ แหง  ทรงบริจาคมหาทานวันละ  ๖๐๐,๐๐๐ 
ทุกวัน.  ในวัน ๘ คํ่า  ๑๔  คํ่า  และ ๑๕  คํ่า  ไดเสด็จไปยังโรงทานดวยพระ- 
องคเอง  ทรงตรวจตราโรงทาน.  บางคราวในวัน  ๑๕ คํ่า  ตอนเชาตรูพระองค 
ประทับนั่งบนราชบัลลังก  ภายใตพระเศวตฉัตรที่ยกข้ึน  ทรงดําริวา   ทาน 
ภายนอกของเราไมยังจิตใหยินดีเหมือนทานภายใน.   ไฉนหนอในเวลาที่เรา 
ไปโรงทาน   จะมีผูขอไร ๆ ไมขอวัตถุภายนอก   พึงขอวัตถุภายในอยางเดียว. 
ก็หากวาใคร ๆ     พึงขอเน้ือหรือเลือดในรางกายของเรา    ศรีษะ    เนื้อหัวใจ 
นัยนตา    รางกายครั้งหนึ่งหรืออัตภาพท้ังส้ินเอาไปเปนทาส     เราก็ยังความ 
ประสงคของผูนั้นใหบริบูรณในทันที   สามารถจะใหได.   แตในบาลีกลาวไว 
เพียงนัยนตาเทาน้ัน.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           เรานั่งอยูบนปราสาทอันประเสริฐ  ไดดําริ 
                  อยางน้ีวา  ทานท่ีมนุษยพึงใหอยางใดอยางหนึ่ง 
                  ที่เราไมไดใหแลวไมม ี   แมผูใดฟงขอจักษุของ 
                  เรา   เราก็จะฟงใหไมหว่ันใจเลย.  
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           ในบทเหลาน้ัน    บทวา   มานสุ   ทาน    ไดแกขาวและนํ้าเปนตน  
อันเปนทานท่ีมนุษยทั่วไปจะพึงให.      ก็เม่ืออัธยาศัยในการใหอันกวางขวาง 
เกิดข้ึนแกพระมหาสัตวอยางนี้      ปณฑุกัมพลสิลาอาสนของทาวสักกะแสดง 
อาการรอน.   ทาวสักกะนั้นทรงรําพึงถึงเหตุนั้น  ไดทรงเห็นพระอัธยาศัยของ 
พระโพธิสัตววา      พระเจาสิวิราชทรงดําริวา     วันนี้หากมีผูมาขอดวงตาเรา 
เราก็จักควักดวงตาใหเขา   ทาวสักกะจึงตรัสแกเทพบริษัทวา     เราจักทดลอง 
พระโพธิสัตวดูกอนวา   จักสามารถใหดวงตาจริงหรือออไม    เมื่อพระโพธิสัตว 
ทรงสรงสนานดวยนํ้าหอม  ๑๖  หมอ     แลวทรงประดับดวยสรรพาลังการ 
ทรงประทับบนคอชางพระท่ีนั่ง     ซึง่ตกแตงไวเปนอยางดี    เสด็จไปยังโรง- 
ทาน  ทาวสักกะจึงทรงแปลงเพศเปนพราหมณตาบอด   เปนคนแกงก ๆ เงิน ๆ 
ทรงเหยียดพระพาหาทั้งสองในท่ีเปนเนินแหงหน่ึง    ใหอยูในคลองจักษุของ 
พระโพธิสัตวนั้น       แลวทรงยืนถวายพระพรขอใหพระราชาทรงพระเจริญ 
พระโพธิสัตวทรงชักชางไปตรงหนาพราหมณแปลงน้ัน        แลวตรัสถามวา 
ทานพราหมณ  ทานตองการอะไรพราหมณทูลขอดวงตาขางหน่ึงโดยตรัสวา 
ชาวโลกทั้งส้ินแพรสะพัดไปไมขาดสายดวยการประกาศเกียรติคุณอันสูงสง 
อาศัยอัธยาศัยในทานของพระองค.   ขาพเจาเปนคนตาบอด.    เพราะฉะนั้น 
จึงวิงวอนขอดวงตากะพระองค.   ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                         ทาวสักกะผูเปนใหญกวาทวยเทพ   ทรง 
                 ทราบความดําริของเราแลว   ประทับน่ังในเทพ-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 133 

                  บริษัท   ไดตรัสพระดํารัสนี้วา  พระเจาสิวิราชผูมี   
                  ฤทธิ์มากประทับน่ังในปราสาทอันประเสริฐ 
                  พระองคทรงดําริถึงทานตาง ๆ  ไมทรงเห็นสิ่งท่ี 
                 ยงัมิไดทรงให   ขอนั้นจะเปนจริงหรือไมหนอ 
                  ชางเถิดเราจะทดลองพระองคดู     พวกทานพึง 
                  คอยอยูสักครูหน่ึง       เพียงเรารูนาพระทัยของ 
                 พระเจาสิวิราชเทาน้ัน. 
                                         ทาวสักกะจึงทรงแปลงเพศเปนคนตาบอด  
                  มกีายส่ัน  ผมหงอก   หนังหยอนกระสบักระ- 
                  สาย   เพราะชรา   เขาไปเฝาพระราชาในกาลน้ัน 
                  ทาวสักกะแปลงประคองพระพาหาซายขวา  
                  ประนมกรอญัชลีเหนือเศียร     ไดกลาวคําน้ีวา 
                          ขาแตพระมหาราชผูทรงธรรม    ทรงปกครองรัฐ 
                  ใหเจริญ  ขาพระองคจะขอกะพระองค   เกียรติ- 
                  คุณคือความยินดีในทานของพระองค   ขจรไป 
                  ในเทวดาและมนุษย    หนวยตาแมทั้งสองของ 
                          ขาพระองคบอดเสียแลว  ขอพระองคทรงพระ-  
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                       ราชทานพระเนตรขางหนึ่งแกขาพระองคเถิด 
                        แมพระองคจักทรงยังอัตภาพ    ใหเปนไปดวย 
                        พระเนตรขางหนึ่ง. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา  จินฺเตนฺโต   วิริธ   ทาน   ทรงดําริถึงทานตาง  ๆ 
คือทรงดําริรําพึงถึงทานตางๆ    ที่พระองคพระราชทาน   คือทรงดําริถึงทาน 
หรือไทยธรรมภายนอกหลายอยางที่พระองคพระราชทาน.   บทวา   อเทยฺย 
โส  น  ปสฺสติ  ไมทรงเห็นสิ่งท่ียังมิไดทรงให  คือมิไดทรงเห็นแมวัตถุภาย 
ใน  ที่ยังมิไดทรงให  คือ  ไมอาจใหไดเหมือนวัตถุภายนอก.  อธิบายวา  พระ- 
โพธิสัตวทรงดําริวา   แมดวงตาเราก็จักตวักใหได.      บทวา   ตถ   น ุ  วิตถ 
เนต   ขอน้ันจะเปนจริงหรือไมหนอ  ความวา  การไมเห็นแมวัตถุภายในเปน 
สิ่งท่ียังมิไดให   การเห็น  การคิด.  โดยความเปนสิ่งที่ควรให   ขอน้ันจะเปน 
จริงหรือไมจริงหนอ.   บทวา  โส   ตทา  ปคฺคเหตฺวาน,  วาม  ทกฺขิณพาหุจ 
คือ ในกาลน้ันทรงประคองพระพาหาซายขวา   อธิบายวา  ทรงยกพระพาหา 
ทั้งสอง. บทวา  รฏวฑฒฺน   คือทรงปกครองรัฐใหเจริญ.   บทวา   ตวมฺป 
เอเกน   ยาปยา     แมพระองคจักทรงยังอัตภาพใหเปนไปดวยพระเนตรขาง 
หน่ึง      ทานแสดงไววาพระองคทรงเห็นเสมอและไมเสมอดวยพระเนตรขาง 
หน่ึง   ก็ยังอัตภาพของพระองคไดเปนไปได.     แมขาพระองคก็จะยังอัตภาพ 
ใหเปนไปไดดวยตาขางหน่ึงท่ีไดจากพระองคผูเจริญ.  
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           พระมหาสัตวไดทรงสดับดังน้ันทรงดีพระทัย    ไดเกิดพระกําลังใจวา 
เรานั่งอยูบนปราสาทคิดอยางนี้แลวมาเด๋ียวน้ีเอง.   พราหมณนี้ขอดวงตาดุจรู 
ใจของเรา.   เปนลาภของเราเกียจริงหนอ   วันนี้ความปรารถนาของเราจักถึง 
ที่สุด.    เราจักใหทานท่ีไมเคยให.    พระศาสดาเม่ือจะทรงประกาศความน้ัน 
จึงตรัสวา :- 
                           เราไดฟงคําของพราหมณนั้นแลวท้ังดีใจ 
                 และสลดใจ  ประคองอัญชลี    มีปติและปรา- 
                 โมทย   ไดกลาวคําน้ีวา  เราคิดแลวลงจากปรา- 
                 สาทมาถึงท่ีนี้บัดนี้เอง      ทานรูจิตของเราแลว 
                 มาขอนัยนตา. 
                           โอ     ความปรารถนาของเราสําเร็จแลว 
                 ความดําริของเราบริบูรณแลว.     วันนี้เราจักให 
                 ทานอันประเสริฐ   ซึ่งเราไมเคยใหแกยาจก. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ตสฺส  คือทาวสักกะผูมาในรูปของพราหมณ 
นั้น.  บทวา หฏโ คือยินดี.  บทวา  สวิคฺคมานโส   สลดใจ คือพราหมณ 
นี้ขอดวงตา   ดุจรูใจเรา.   ชื่อวา   สลดใจ      เพราะเราไมคิดอยางนี้มาตลอด 
กาลเพียงน้ี   เปนผูประมาทแลวหนอ.      บทวา   เวทชาโต   คือเกิดปติและ 
ปราโมทย.  บทวา  อพฺรวึ    คือไดกลาวแลว.  บทวา  มานส  คือความต้ังใจ  
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ไดแกอัธยาศัยในการให.       อธิบายวา     เกิดอัธยาศัยในการใหวา     เราจัก  
ใหดวงตา.  บทวา   สงฺกปฺโป  คือความปรารถนา.   บทวา   ปรปูิริโต   คือ 
บริบูรณแลว. 
           ลําดับนั้น  พระโพธิสัตวทรงดําริวา  พราหมณนี้ขอดวงตาแมใคร ๆ ก ็
ใหยาก    กะเราดุจรูวาระจิตของเรา.     นากลัววาจะเปนเทพองคหน่ึงแนะมา 
หรืออยางไร.    เราจักถามดูกอนแลวจึงตรัสถามพราหมณนั้น    ดังท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไวในเทศนาชาดกวา.. 
                         ดูกอนวณพิก   ใครแนะทานจึงมา ณ ที่นี ้
                เพ่ือขอดวงตา     ทานขอดวงตาอันเปนอวัยวะ 
                สําคัญท่ีคนสละใหไดยาก. 
            ทาวสักกะ  - ในรูปพราหมณ    สดับดังน้ันแลวจึงตรัสวา :- 
                         ในเทวโลกเรียกวา  ทาวสุชัมบดี   ใน 
                มนุษยโลกเรียกวา  ทาวมฆวา  ขาพเจาเปน 
                วณิพก  ทาวมฆวาแนะจึงมา  ณ  ทีนี ้เพ่ือขอ 
                ดวงตา. 
                          ขาพเจาขอดวงตาของทาน  ขอทานจงให 
                สิ่งที่ขอ  อันไมมีอะไรอื่นยิ่งไปกวา  แกขาพเจา  
                ผูขอเถิด.  
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                                   ขอทานจงใหดวงตา  ที่คนสละใหไดยาก    
                   แกขาพเจาเถิด. 
             พระมหาสัตวตรัสวา :- 
                             ดูกอนพราหมณ   ทานมาปรารถนาประ- 
                   โยชนอันใด   ความปรารถนาเหลาน้ันจงสําเร็จ 
                   แกทานเถิด   ทานจงเอาดวงตาไปเถิด. 
                              เมื่อทานขอดวงดาขางหนึ่ง       เราจะให 
                   สองขาง. 
                              ทานมดีวงตา   จงไปเพงดูชนเถิด. 
                              ทานปรารถนาส่ิงใด  สิ่งน้ันจงสําเร็จ แก 
                       ทาน. 
              ในบทเหลาน้ัน  บทวา  วณิพฺพก   พระโพธิสัตวตรัสเรียกพราหมณ 
นั้น.   บทวา    จกฺขุปถานิ  นี ้  เปนชื่อของดวงตา   เพราะเปนคลองแหงการ 
เห็น.  บทวา  ยมาห ุ คือชนท้ังหลายพากันพูดถึงส่ิงใดในโลกวา   สละไดยาก. 
บทวา   วณิพฺพโก  คือผูขอ.   บทวา   วณึ  คือการขอ.  บทวา  เต  เต  คือ 
ความปรารถนาเหลาน้ันของทานผูตาบอด.      บทวา   ส   จกขฺมุา  คือทาน 
ผูมีดวงตาดวยดวงตาของเรา.  บทวา   ตท   เต   สมชิฺฌตุ    คือทานปรารถนา  
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สิ่งใดจากาสํานักของเรา  สิ่งนั้นจงสําเร็จแกทาน.  พระราชาครั้นตรัสเพียงเทา 
นี้แลว  จึงตรัสวา  พราหมณนี้ทาวสักกะแนะจึงมาหาเรา  ณ  ที่นี้. ทรงทราบวา 
ดวงตาจักสําเร็จบริบูรณแกพราหมณนี้ดวยอุบายน้ีแน   จึงทรงดําริวา   เราไม 
ควรควักดวงตาให ณ ที่นี้  จึงทรงพาพราหมณเขาไปภายในพระนครประทับ 
นั่งบนราชอาสน    ตรัสเรยีกหมอชื่อสิวกะมา.       ลําดับนั้นไดเกิดเอิกเกริก 
โกลาหลข้ึนทั่วพระนครวา    นัยวาพระราชาของพวกเรามีพระประสงคจะให 
หมอควักดวงพระเนตรใหแกพราหมณ. ครั้งน้ัน พวกราชวัลลภของพระราชา 
มีพระญาติและเสนาบดีเปนตน   เหลาอํามาตย    บริษัท   ชาวพระนครเหลา 
สนมทั้งหมดประชุมกัน   ทูลหามพระราชาโดยอุบายตางๆ.     แมพระราชาก็ 
มิไดทรงคลอยตามบุคคลเหลาน้ัน.  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-  
                          ขาแตพระองค       ขอพระองคอยาพระ- 
                  ราชทานพระเนตรเลย   อยาท้ิงพวกขาพระองค 
                  ท้ังปวงเสียเลย. 
                          ขาแตมหาราชเจา   ขาพระองคจะใหทรัพย 
                  คือแกวมุกดา  แกวไพฑูรย   ซึ่งมหีอยูมากมาย. 
                           ขาแตพระองค     ขอจงพระราชทานรถ- 
                  เทียมมาอาชาไนยท่ีประดับแลว.  
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                                ขาแตมหาราช   ขอจงพระราชทาน   ชาง 
                      เครื่องนุงหมทําดวยทอง. 
                                ขาแตพระองคผูประเสริฐในราชสมบัติ 
                      ชาวสีพีทั้งปวง  พรอมดวยยวดยาน  พรอมดวย 
                      รถ      ยังแวดลอมพระองคอยูโดยรอบทุกเมื่อ 
                      ขอพระองคจงพระราชทานอยางอื่นเถิด. 
             ลําดับนั้นพระราชาไดตรัส  ๓  คาถาวา :- 
                                ผูใดแลกลาววาจักใหแลวต้ังใจไมให   ผู 
                      นั้นยอมสวมบวงท่ีตกลงไปบนแผนดินที่คอ. 
                                ผูใดกลาววาจักใหแลวต้ังใจไมให  ผูนั้น 
                      เปนผูลามกวาผูลามก  จะตกนรกของพระยา- 
                      ยม. 
                                เมื่อเขาขอสิ่งใดควรใหสิ่งน้ัน     เมื่อเขา 
                      ไมขอสิ่งใด  ไมควรใหสิง่น้ัน. 
                                เราจกัใหสิ่งท่ีพราหมณขอ. 
             ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โน  เปนเพียงนิบาต.   ขาแตพระองค   พระ- 
องคอยาพระราชทานพระเนตรเลยพระเจาขา.      บทวา   มา   โน   สพฺเพ  
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ปรากริ  คือพระองคอยาทรงทอดทิ้งพวกขาพระองคเสียทั้งหมดเลย. 
             ชนท้ังหลายกราบทูลอยางน้ีโดยประสงควา  เพราะเม่ือพระองคพระ- 
ราชทานพระเนตร  พระองคก็จักไมทรงครองราชสมบัติ.     พวกขาพระองค 
จักชื่อวา  ถูกพระองคทอดทิ้ง.   บทวา ปริกิเรยฺยุ   คือแวดลอม.   บทวา  เอว 
เทหิ    ความวา   ขอพระองคจงพระราชทานอยางอ่ืนเถิด      โดยท่ีชาวสีพียัง 
แวดลอมพระองคผูมีพระเนตรไมวิกลมานานแลว   ขอจงพระราชทานทรัพย 
แกพราหมณนั้นอยางเดียวเถิด.  อยาพระราชทานพระเนตรเลย.   ทานแสดง 
วา   เพราะเมื่อพระราชทานพระเนตรเสียแลว ชาวสีพีก็จักไมพากันแวดลอม 
พระองค. 
             บทวา  ปฏิมฺุจติ   คือสวม.   บทวา  ปาปา  ปาปาตโร โหติ  ชื่อวา 
เปนผูลามกกวาผูลามก.     บทวา   สมปฺตฺโต   ยมสาธน   คือผูนัน้ชื่อวาตก 
อุสสทนรกอันเปนที่ที่พระยายมบังคับบัญชา.     บทวา   ยฺห ิ  ยาเจ    คือ 
พระโพธิสัตวตรัสวาผูขอ  ขอสิ่งใด.   แมผูใหก็ควรใหสิ่งน้ัน.  ไมใหสิ่งท่ีเขา 
ไมไดขอ.     ก็พราหมณนี้ขอดวงตากะเรา   ไมขอทรัพยมีแกวมุกดาเปนตน 
เราจักใหสิ่งที่พราหมณขอ. 
             ลําดับนั้น ชนทั้งหลายทูลถามพระโพธิสัตววา  ขาแตพระองค  พระ- 
องคทรงปรารถนาอะไรในอายุเปนตน  จึงพระราชทานพระเนตร.  พระมหา- 
บุรุษตรัสวา  เรามิไดใหเพราะปรารถนาสมบัติในปจจุบันหรือในภพหนา.  ที่  
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แทนี้เปนทางเกาแกที่พระโพธิสัตวทั้งหลายประพฤติสะสมกันมา       คือการ 
บําเพ็ญทานบารมี.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                         ขาแตทานผูเปนจอมชนพระองคปรารถนา 
                 อะไรหนอ จึงทรงให  อายุ  วรรณะ  สขุะ  พละ. 
                          จริงอยู     พระราชาผูยอดเยี่ยมกวาชนใน 
                  แควนสีพี    พระราชทานพระเนตร   เพราะเหตุ 
                  แหงปรโลกไดอยางไร. 
                           เราไมใหดวงตานิเพราะหวังยศ       ไม 
                  ปรารถนาบุตร  ไมปรารถนาทรัพย    ไมปรารถนา 
                  แวนแควน    อนึ่ง  ธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย 
                 เปนธรรมเกาอันบัณฑิตประพฤติกันมาแลว. 
                          ใจของเรายินดีในการให    ดวยประการ- 
                  ฉะน้ีแล. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา    ปรโลกเหตุ   ความวา    ขาแตมหาราชเจา 
บุรุษบัณฑิตเชนพระองค  สละความเปนใหญที่พระองคทรงเห็นอยูแลว เชน 
กับสมบัติของทาวสักกะ    พึงพระราชทานพระเนตร   เพราะเหตุแหงปรโลก 
ไดอยางไร.  
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            บทวา  น วาห   ตัดบทเปน  น   เว  อห.   บทวา  ยสฺสา  ความวา 
เพราะเหตุแหงความเปนใหญ   อันเปนของทิพย    หรือของมนุษย.   อีกอยาง 
หน่ึง    ธรรมอันเปนพุทธการกธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย   คือของพระโพธิ- 
สัตวทั้งหลาย   เปนของเกาอันบัณฑิตประพฤติ   ประพฤติยิ่งสะสมแลว   ใจ 
ของเราเปนเชนนี้    ยินดีเปนนิจในทานนั่นแล    ดวยเหตุนี้    ดวยประการ  
ฉะน้ีแล. 
             ก็และพระราชาคร้ันตรัสอยางนี้แลว      ทรงใหอํามาตยทั้งหลายรับรู 
แลว   ตรัสกะหมอสิวกะวา:- 
                          ดูกอนสิงกะมาน่ีแนะ  จงลุกขึ้นอยางชักชา 
                  อยาครั่นคราม   จงควักนัยนตาแมทั้งสองขาง 
                 ออกใหแกวณิพก.   หมอสวิกะนั้น   เราเดือน 
                 แลว    เชื่อฟงคําของเราไดควักนัยนตาท้ังสอง 
                 ออกดุจจาวตาลใหแกผูขอทันที. 
          บทวา อุฏเหิ  คือจงขมีขมัน.  ทานแสดงวา  จงทํากิจของสหายดวย 
การใหดวงตาของเรานี้.   บทวา  มา  ทนฺธยิ   คืออยาชักชา.  เพราะขณะของ 
ทานน้ีหาไดยากยิ่ง    เราปรารถนามานานแลว   เราไดแลว.  อธิบายวา  ขณะ 
ของทานน้ันอยาพลาดไปเสีย.   บทวา   มา   ปเวธยิ  อยาครั่นคราม  คืออยา 
หว่ันไหวดวยความหวาดสะดุงวา    เราจะควักพระเนตรของพระราชาของเรา 
อยาถึงความปนปวนในรางกาย     คือปวดอุจจาระปสสาวะ      บทวา อุโภป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 143 

นยน   คือนัยนตาแมทั้งสองขาง.  บทวา   วนิพฺพเก   คือผูขอ   บทวา   มยหฺ 
คืออันเรา.   บทวา   อุทฺธริตฺวาน   ปาทาสิ  ควักนัยนตาท้ังสองขาง   คือ 
หมอนั้นควักนัยนตา      แมทั้งสองขางจากเบาพระเนตรของพระราชาแลวได  
วางบนพระหัตถของพระราชา. 
            อน่ึง  หมอนั้นเมื่อใหมิไดควักใหทาวสักกะ.   เพราะเขาคิดวา  หมอ 
ผูชํานาญเชนเราไมควรใชมีดผาตัดในพระเนตรของพระราชา     จึงบดเภสัช 
เอาผงเภสัชผสมเกสรบัว   แลวโรยพระเนตรขางขวา.  พระเนตรกลอกไปมา. 
เกิดทุกขเวทนา.  หมอผสมแลวโรยอีก.  พระเนตรพนจากเบาตา.  เกิดเวทนา 
รุนแรงกวาเกา.  ครั้งท่ี  ๓  หมอผสมเภสัชใหแรงข้ึนกวาเกาโรยลงไป. พระ- 
เนตรหมุนหลุดออกจากเบาตาดวยกําลังเภสัช   หอยติดอยูดวยสายเอ็น.  เกิด 
เวทนารุนแรงยิ่งข้ึน    พระโลหิตไหล.    แมพระภษูาทรงก็ชุมดวยพระโลหิต 
พวกสนม    อํามาตยหมอบลงแทบพระบาทของพระราชารองไหคร่ําครวญวา 
ขาแตพระองค      ขอพระองคอยาพระราชทานพระเนตรท้ังสองเลย     อยา 
พระราชทานพระเนตรทั้งสองเลย   พระเจาขา. 
            พระราชาทรงอดกลั้นเวทนาแลวตรัสวา       อยาชักชาไปเลยพอคุณ. 
หมอทูลรับสนองแลวยึดพระเนตรดวยมือซาย       จับศัสตราดวยมือขวาตัด 
สายพระเนตรแลวหยิบพระเนตรวางไวบนพระหัตถของพระมหาสัตว.  พระ- 
มหาสัตวทรงทอดพระเนตร   พระเนตรขางขวาดวยพระเนตรขางซาย  เสวย 
ทุกขเวทนาทรงขมไวดวยปติในการบริจาค     รับสั่งเรียกพราหมณวา   ทาน  
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พราหมณจงมาเถิด    ตรสัวา    สมันตจักษุของเรา    เปนที่รักกวานัยนตาน้ี  
ต้ังรอยเทาพันเทา แสนเทา. การใหดวงตาของเราน้ี  จงเปนปจจัยแหงสมันต- 
จักษุนั้นเถิด.  ( สมันตจักษุคือพระสัพพัญุตญาณ )    แลวไดพระราชทาน 
พระเนตรแกพราหมณ      พราหมณหยิบพระเนตรน้ันใสที่นัยนตาของตน. 
พระเนตรน้ันปรากฏดุจดอกอุบล   แยมดวยอานุภาพแหงพราหมณแปลงน้ัน. 
พระมหาสัตวทรงเห็นนัยนตาของพราหมณดวยพระเนตรขางซาย     มีพระ- 
วรกายซาบซานดวยปติผุดข้ึนภายในเปนลําดับวา    โอ   เราใหนัยนตาดีแลว 
ไดพระราชทานอีกขางหน่ึง.    แมทาวสักกะก็กระทําเหมือนอยางเดิม   เสด็จ 
ออกจากพระราชนิเวศน  เมื่อมหาชนแลดูอยูนั่นเอง  เสด็จออกจากพระนคร 
กลับไปยังเทวโลก. 
            ในไมชานักพระเนตรของพระราชา   ยังไมถึงเปนหลุมมีกอนพระมังสะ 
ข้ึนเต็มดุจลูกคลีหนังหุมดวยผากัมพลฉะนั้น    งอกข้ึนดุจรูปจิตรกรรม.  เวทนา 
หายขาดไป.   ลําดับนั้นพระมหาสัตวประทับอยู  ณ  ปราสาท  ๒ - ๓ วัน ทรง 
ดําริวา     คนตาบอดจะครองราชสมบัติไปทําไม    เราจักมอบราชสมบัติใหแก 
อํามาตยทั้งหลาย   แลวจักไปยังพระอุทยานบวชบําเพ็ญสมณธรรม   แลวทรง  
แจงความน้ันแกพวกอํามาตย   ตรัสวา    ราชบุรษุคนหน่ึง    ทําหนาท่ีใหน้ํา 
ลางหนาเปนตน   จงอยูกับเรา.   แมในที่ที่เราจะทําสรีรกิจ  พวกทานก็จงผูก 
เชือกไวใหเรา  แลวเสด็จข้ึนเสลี่ยงประทับนั่ง  เหนือราชบัลลงักใกลฝงโบก- 
ขรณี. แมพวกอํามาตยถวายบังคมแลวก็พากันกลับ. พระโพธิสัตวก็ทรงรําลึก 
ถึงทานของพระองค.   ในขณะนั้น   อาสนะของทาวสักกะแสดงอาการรอน.  
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ทาวสักกะทรงเห็นดังน้ัน    ทรงดําริวา    เราจักใหพรแกมหาราช    แลวทํา 
พระเนตรใหเปนปกติอยางเดิม.   จึงเสด็จเขาไปใกลพระโพธิสตัวทรงทําเสียง 
พระบาท   พระมหาสัตวตรัสถามน่ันใคร   ทาวสักกะตรัสวา :- 
                             ขาพเจาเปนทาวสักกะจอมเทพ  มหาทาน 
                   ขาแตทานผูเปนราชฤษี    ทานจงเลือกพรท่ีทาน 
                   ปรารถนาเถิด. 
            พระมหาสัตวตรัสวา :- 
                             ขาแตทาวสักกะ     ทรัพยขาพเจามีมาก 
                   พอแลว    ทั้งพลทหาร    และทองพระคลังก็มี 
                   ไมนอย  บัดน้ี   เมื่อขาพเจาตาบอดชอบความ 
                   ตายเทาน้ัน. 
            ลําดับนั้นทาวสักกะจึงตรัสกะพระมหาสัตววา  ขาแตทานสิวิราช ทาน 
ประสงคจะตาย   ชอบความตายหรือ   หรือวา   เพราะตาบอด.   พระมหาสัตว 
ตรัสวา เพราะตาบอดซิพระองค. ทาวสักกะตรัสวา   ขาแตมหาราช  ชื่อวาทาน 
มิไดใหผลเพื่อภพอยางเดียวเทาน้ัน   ยงัเปนปจจัยแมเพ่ือผลในปจจุบันดวย. 
เพราะฉะนั้นทานจงต้ังสัตยาธิษฐานอาศัยบุญแหงทานของทานเถิด.      ดวย 
กําลังแหงสัตยาธิษฐานน้ันนั่นแหละ        นัยนตาของทานจักเกิดข้ึนเหมือน 
อยางเดิม. พระโพธิสัตวตรัสวา  ถาเชนนั้นมหาทานเราใหดีแลว   เมื่อจะทรง 
ต้ังสัตยาธิษฐาน   จึงตรัสวา :-  
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                               พวกวณิพกหลายเหลาหลายตระกูลมาเพ่ือ 
                        ขอกะเรา  บรรดาวณิพกท่ีมาเหลาน้ัน   ผูใดขอ 
                        เราผูนั้นก็เปนที่รักของเรา    ดวยสัจจวาจาน้ี 
                        ขอนัยนตาของเราจงเกิดขึ้นอยางเดิมเกิด. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา  เย  ม   คือผูใดมาเพ่ือขอกะเรา  ในบรรดา 
ผูที่มาเหลาน้ัน   ผูใดออกปากวา   ขอพระองคจงพระราชทานส่ิงน้ีเถิด   ดังน้ี  
ขอกะเราแมผูนั้นก็เปนที่รักของเรา.   บทวา   เอเตน   ความวา  หากผูขอแม 
ทั้งหมดเปนที่รักของเรา   คําท่ีเรากลาวนั้นเปนความจริง    ดวยสัจจวาจาของ 
เรานี้     ขอนัยนตาขางที่หนึ่งจงเกิดเหมือนอยางเดิมเถิด. 
            ทันใดน้ันเองพระเนตรดวงท่ีหน่ึงก็เกิดข้ึนพรอมกับพระดํารัสของพระ- 
มหาสัตว ตอจากนั้นเพ่ือใหพระเนตรดวงท่ีสองเกิดพระมหาสัตวจึงตรัสวา :- 
                          พราหมณนั้นมาเพ่ือขอกะเราวา  ขอทาน 
                  จงใหนัยนตาเถิด   เราไดใหนัยนตาทั้งสองขาง 
                  แตพราหมณผูขอนั้น     ปติลนพนไดเขาไปถึง 
                  เรา  ความโสมนัสไมนอยบังเกิดขึ้น  ดวยสัจจ- 
                  วาจาน้ี    ขอนยันตาดวงท่ีสองจงเกิดขึ้นแกเรา 
                   เถิด.  
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           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ย  ม   คือ  โย   ม. บทวา โส คือพราหมณผู 
ขอนัยนตานั้น.  บทวา  อาคา  คือมาแลว. บทวา วณิพฺพโต  คือผูขอ.  บทวา 
ม  อาวิสิ  เขาไปหาเรา  คือ  ปติลนพนไดเขาไปถึงเราผูใหนัยนตาแกพราหมณ 
แลวไมคํานึงถึงเวทนาเห็นปานน้ัน        แมในเวลาตาบอดแลวพิจารณาอยูวา 
โอ  ทานเราใหดีแลว.  บทวา  โสมนสฺสฺจนปฺปก  คือ  ความโสมนัสหา 
ประมาณมิได  เกิดข้ึนแลว.   บทวา   เอเตน  ความวา  หากวาในครั้งน้ันปติ 
และโสมนัสไมนอยเกิดข้ึนแกเรา.     คําท่ีเรากลาวน้ันเปนความจริง.     ดวย 
สัจวาจาของเรานี้     ขอนยันตาแมขางที่สองจงเกิดข้ึนแกเราเถิด. 
           ในทนัใดนั้นเองพระเนตรแมขางท่ีสองเกิดข้ึน.  แตพระเนตรท้ังสอง 
ของพระโพธิสัตวนั้นไมเหมือนเดิมทีเดียว.    มิใชเปนของทิพย.   เพราะไม 
สามารถจะทํานัยนตาที่ใหแกสักกพราหมณเหมือนเดิมไดอีก. อนึ่ง ทิพยจักษุ 
ยอมไมเกิดแกผูมีนัยนตาถูกทําลายแลว.         นัยนตาเกิดดวยอํานาจแหงปติ 
ซาบซานอาศัยปติในทานของตน   ของพระโพธิสัตวนั้น  ไมวิปริตในเบ้ืองตน 
ใน  ทามกลางและในท่ีสุด  ตามนัยดังกลาวแลว  ทานเรียกวา  สัจจปารมิตา- 
จักษุ   คือจักษุอาศัยสัจบารมี.    สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           เมื่อเราจะใหก็ดี   กําลงัใหก็ดีใหแลวก็ดี        
                   จิตของเรามิไดเปนอยางอ่ืน      เพราะเหตุแตง 
                   พระโพธิญาณน่ันเอง.  
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           ในบทเหลาน้ัน บทวา ททมานสฺส คือใหหมอควักเพ่ือจะใหนัยนตา.   
บทวา เทนฺตสฺส คือวางนัยนตาที่ควักแลวนั้นไวบนมือสักกพราหมณ. บทวา 
ทินฺนทานสฺส คือใหนัยนตาเปนทานแลว. บทวา จิตฺตสฺส  อฺกา  คือ 
อัธยาศัยในการใหมิไดเปนอยางอ่ืน.   บทวา   โพธิยาเยว  การณา   เพราะ 
เหตุแหงพระโพธิญาณนั่นเอง.  คือจักษุทานน้ันเปนเหตุแหงพระสัพพัญุต- 
ญาณนั่นเอง. 
           เราทําส่ิงท่ีทําไดยากอยางนี้       เพราะพระสัพพัญุตญาณหาไดยาก 
เพราะเหตุนั้นเมื่อจะทรงแสดงวา  เพราะเราไมรักนัยนตาก็หามิได   ไมรักอัต- 
ภาพก็หามิได     จึงตรัสคาถาสุดทายวา   น   เม   เทสฺสา    จักษุทั้งสองเรา 
เกลียดชังก็หามิไดเปนอาทิ.  น  อักษรตัวแรกในบทวา   อตฺตา   น   เม   น 
เทสฺสิโย  เปนเพียงนิบาต  ความวา  แมตนเราก็มิไดเกลียดชัง    อธิบายวา 
ตนเราก็ไมโกรธ   ไมเปนที่รักก็หามิได.  ปาฐะวา  อตฺตาน  เม  น  เทสฺสิย 
ก็มีความวาตนเราก็มิไดเกลียด.     บทนั้นมีความวา      เราไมเกลียดไมโกรธ  
ไมควรจะโกรธตนของเรา.  อาจารยบางทานกลาววา  อตฺตาป   เม  น  เทสฺส-ิ 
โย  ก็มีความอยางเดียวกัน.  บทวา  อทาสห   ตัดบทเปน  อทาสึ  อห  คือ 
เราไดใหแลว.  ปาฐะวา  อทาสิห  ก็ม ี แปลอยางเดียวกัน. 
           ก็ในครั้งน้ัน    เมื่อพระเนตรเกิดข้ึนแลวดวยสัตยาธิษฐานของพระ- 
โพธิสัตว     พวกราชบรษัิททั้งหมดไดประชุมกันดวยอานุภาพของทาวสุกกะ  
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ลําดับนั้นทาวสักกะประทับยืนบนอากาศทามกลางมหาชน    สรรเสริญพระ-   
โพธิสัตวดวยคาถาเหลานี้วา :- 
                          ทานผูยังชาวสีพีใหเจริญ   คาถาท้ังหลาย 
                 ทานกลาวแลวโดยธรรม  พระเนตรท้ังสองของ 
                 ทานปรากฏเปนของทิพย.     การเห็นโดยรอบ 
                  ๑๐๐  โยชน  ผานนอกฝา  นอกหิน  และภูเขา 
                  จงสําเร็จแกทานเถิด. 
            แลวเสด็จกลับสูเทวโลก. 
            แมพระโพธิสัตวแวดลอมดวยมหาชน  เสด็จเขาสูพระนครดวยสักการะ 
อันใหญ   เมื่อตระเตรียมประตูพระราชมณเฑียรเรียบรอยแลว    ประทับนั่ง 
เหนือราชบัลลังก   ภายใตเศวตฉัตรที่เขายกข้ึนไว   ณ  มหามณฑป   เมื่อจะ 
ทรงแสดงธรรมแกชาวพระนคร    ชาวชนบท    และราชบริษัทผูยินดีราเริง 
เบิกบานดวยการไดพระเนตรคืนมาเพ่ือจะเห็น  จึงไดตรัสคาถาเหลาน้ีวา  :- 
                           ใครหนอในโลกนี้  เขาขอแลวไมใหสมบัติ 
                  อนัประเสริฐบาง   เปนที่รักบางของตน.   เชิญ  
                  เถิดชาวสีพีทั้งหลายท้ังปวง  จงมาประชุมกันดู 
                  นัยนตาทิพยของเราในวันนี้เถิด.  
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                           การเห็นโดยรอบรอยโยชน  ผานนอกฝา 
                  นอกหิน  และภูเขา  จงสําเร็จแกทาน.  อะไร ๆ  
                  ในชีวิตนี้ของสัตวทั้งหลาย     จะยิ่งไปกวาการ 
                  บริจาคไมม ี       เราใหจักษุอันเปนของมนุษย 
                  แลวไดจักษุอันเปนทิพย.     ดูกอนชาวสีพีทั้ง 
                  หลาย       พวกทานเห็นทิพยจักษุนี้แลวจงให 
                  ทาน   จงบรโิภคเถิด.   อนึ่ง   พวกทานครั้นให 
                  แลว   บริโภคแลว    ตามอานุภาพไมถูกนินทา 
                  จงไปสูฐานะอันเปนแดนสวรรคเถิด. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา    ธมฺเมน   ภาสิตา  ความวา  ขาแตมหาราช 
พระองคตรัสคาถาเหลานี้โดยธรรม โดยความเปนจริงทีเดียว. บทวา ทิพฺพานิ 
คือประกอบดวยอานุภาพอันเปนของทิพย. บทวา ปฏิทสฺสเร   คือยอมปรากฏ. 
บทวา   ติโรกุฑฑ  คือนอกฝา. บทวา  ติโรเสล  คือนอกหิน. บทวา  สมติคฺ- 
คยฺห  คือผานไป.  บทวา  สมนฺตา   คือการเห็นรูปทั่วสิบทิศประมาณรอย  
โยชนจงสําเร็จแกทาน. 
          บทวา  โภ   นีธ  ตัดบทเปน   โก  นุ  อิธ  คือใครหนอในโลกน้ี.  บทวา 
อป  วิสิฏ  คือมีความสูงสุด.  บทวา   น   จาคมตฺตา   คือไมมีสิ่งอ่ืนชื่อวาจะ 
ประเสริฐกวาการบริจาค. บทวา  อิธ  ชีวิเต  คือในชีวโลกน้ี. อาจารยบางพวก  
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กลาววา   อิธ  ชีวต บาง.  ความวา   เปนอยูในโลกนี้.  บทวา อมานุส คือเรา  
ไดทิพยจักษุ.  ดวยเหตุนี้จึงควรกลาวไดวา ไมมีสิ่งชื่อวาสูงสุกวาการบริจาค. 
บทวา  เอตมฺป   ทิสฺวา  คือเห็นทิพยจักษุที่เราไดนี้แลว. 
            พระโพธิสัตวมิไดทรงแสดงดวยคาถา   ๔   คาถาเหลาน้ีในขณะนั้น 
เทาน้ัน  อันที่จริง พระโพธิสัตวทรงประชุมมหาชนในอุโบสถ  ทรงแสดงธรรม 
แมทุกกึ่งเดือนดวยประการฉะน้ี.    มหาชนไดสดับพระธรรมน้ันแลว    ตาง 
ทําบุญมีทานเปนตนแลวก็ไดไปบังเกิดในเทวโลก. 
            หมอในครั้งน้ันไดเปนพระอานนทเถระในครั้งนี้.    ทาวสักกะ   คือ 
พระอนุรุทธเถระ.  บริษัทที่เหลือ  คือพุทธบริษัท.  พระเจาสีวิราช  คือพระ- 
โลกนาถ. 
             แมในสิวิราชจริยานี้ของพระโพธิสัตวนั้น   ก็พึงเจาะจงกลาวถึงบารมี 
ทั้งหลายตามสมควร   โดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  อน่ึง  พึงทราบคุณานุภาพ 
ของพระมหาสัตวมีอาทิอยางนี้  คือ ทุกๆ วัน วัตถุอันเปนไทยธรรมภายนอก 
ที่ไมเคยพระราชทาน   ไมมีฉันใด   เม่ือพระโพธิสัตวทรงบริจาคมหาทานอัน 
นับไมถวนก็ฉันนั้น ไมทรงยินดีดวยมหาทานน้ัน ทรงดําริวา ทําอยางไรหนอ 
เราจะพึงบริจาคทานอันเปนวัตถุภายในได.   เมื่อไรหนอจะพึงมีใคร ๆ   มาหา 
เราแลวขอไทยธรรมอันเปนวัตถุภายใน.    หากมีผูขออะไร ๆ   จะพึงขอเน้ือ- 
หทัยของเรา  เราจักนําเนื้อหทัยนั้นออกดวยหอกแลวนําหทัยซึ่งมีหยาดเลือด 
ไหลดุจยกดอกบัวพรอมดวยกานข้ึนจากน้ําใสแลวจักให.    หากพึงขอเน้ือใน  
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รางกาย เราจักเชือดเนื้อในรางกาย   ดจุกรีดเยื่อนํ้าออยงบของตาลดวยการขูด   
ออก.   หากพึงขอเลือดเราจะเอาคาบแทงหรือสอดเขาไปในปากแหงสรีระแลว 
นําเอาภาชนะเขาไปรองจนเต็มแลวจักใหเลือด.   อนึ่ง  หากใคร ๆ  พึงกลาววา 
ในเรือนของเรา   การงานไมคอยเรียบรอย   ทานจงรับใชเราที่เรือนน้ันเถิด. 
เราจักเปลื้องเครื่องทรงของพระราชา        ออกมอบตนแกเขาแลวรับใชเขา  
หรือวาหากใครๆ พึงขอนัยนตาเรา. เราจักใหควักนัยนตา   ดุจนําจาวตาลออก 
ฉะน้ันแลวใหแกเขาดังน้ี.  พระมหาโพธิสัตวทรงถึงความเปนผูชํานาญอันใช 
ทั่วไปแกผูอ่ืนอยางนี้   ทรงเกิดความปริวิตกกวางขวางเปนพิเศษ.   การไดผูขอ 
จักษุแลวแมเมื่ออํามาตยและเหลาบริษัทเปนผูทูลคัดคาน   ก็มิไดทรงเชื่อฟงคํา 
ของชนเหลานั้น    ทรงเสวยปติอยางยิ่งดวยการปฏิบัติสมควรแกความปริวิตก 
ของพระองค.   ทรงตั้งสัตยาธิษฐานตอพระพักตรของทาวสักกะ  อาศัยความ 
ที่การปฏิบัตินั้นเปนความจริงแทแนนอน     เพราะพระองคมีพระทัยอ่ิมเอิบ.  
ความท่ีพระเนตรของพระองคเปนปกติดวยสัตยาธิษฐานน้ัน     และความท่ี 
พระเนตรน้ันมีอานุภาพเปนของทิพย  ดวยประการฉะน้ี.  
                               จบ    อรรถกถาสิวิราชจริยาที่  ๘  
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                               ๙.  เวสสันตรจริยา 
               วาดวยจริยาวัตรของพระเวสสันดร 
         [๙]      นางกษัตริยพระนามวาผุสดี   พระชนนีของ 
                เรา    พระนางเปนมเหสีของทาวสักกะ  ในชาติ 
                ทีล่วงมาแลว    ทาวสักกะจอมเทพทรงเห็นวา 
                พระนางจะส้ินอายุ  จึงตรัสดังน้ีวา  เราจะใหพร 
                ๑๐  ประการแตเธอ  นางผูเจริญ จะปรารถนาพร 
                อนัใด     พอทาวสักกะตรัสอยางน้ีเทาน้ัน  พระ- 
                เทวีนั้นไดทูลทาวสักกะ    ดังนี้วา   หมอมฉันม ี 
                ความผิดอะไรหรือ  หรือพระองคเกลียดหมอม 
                ฉนัเพราะเหตุใด      จึงจะใหหมอมฉันเคลื่อน 
                จากสถานอันรื่นรมยเหมือนลมพัดใหตนไม 
                หว่ันไหว     ฉะน้ัน      เมื่อพระนางผุสดีตรัส 
                อยางน้ี   ทาวสักกะนั้นไดตรัสกะพระนางดังน้ี 
                อีกวา    เธอไมไดทําความช่ัวเลย    และจะไม 
                เปนที่รักของเราก็หามิได       แตอายุของเธอมี  
                ประมาณเทาน้ีเอง      เวลาน้ีเปนเวลาที่เธอจัก 
                ตองจุติ      เธอจงรับเอาพร    ๑๐    ประการอัน 
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            ประเสริฐสุด  ที่ฉนัใหเกิด    พระนางผุสดีนั้น 
            มีพระทัยยินดี    ราเริงเบิกบานพระทัย   ทรงรับ 
            เอาพร   ๑๐    ประการซ่ึงเปนพรอันทาวสักกะ 
            พระราชทานทรงทําเราไวในภายใน      พระนาง 
            ผุสดีนั้น    จุติจากดาวดึงสนั้นแลว  มาบังเกิด 
            ในตระกูลกษัตรยิ         ไดสมาคมกับพระเจา 
            กรุงสญชัย คือเปนมเหสีของพระเจากรุงสญชัย 
            ในพระนครเชตุดร          ในกาลเมื่อเราลงสู- 
            พระครรภของพระนางผุสดี      พระมารดาท่ีรัก 
            ดวยเดชของเรา   พระมารดาของเราเปนผูยินดี 
            ในทานทุกเมื่อ  ทรงใหทานแกคนยากจน  คน 
            ปวยไข   กระสบักระสาย    คนแก  ยาจก  คน 
            เดินทาง    สมณพราหมณคนสิ้นเน้ือประดาตัว 
            คนไมมีอะไรเลย   พระนางผุสดีทรงพระครรภ  
            ครบ  ๑๐   เดือน     เมื่อพระเจาสญชัยทรงทํา 
            ประทักษิณพระนคร   พระนางก็ประสูติเรา  ณ 
            ทามกลางถนนของพวกคนคาขาย     นามของ  
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           เราจึงไมเน่ืองขางฝายพระมารดา     และไมเกิด   
           เน่ืองขางฝายพระบิดา     เพราะเราเกิดท่ีถนน 
           ของคนคาขายนี้  ฉะนั้น เราจึงมีชื่อวาเวสสันดร 
           ในกาลเมื่อเราเปนทารกมีอายุ  ๘  ปแตกําเนิด 
           ในกาลน้ัน    เรานัง่อยูในปราสาท   คิดเพ่ือจะ 
           ใหทานวา   เราพึงใหหทัย   จักษุ   แมเน้ือและ 
           เลือด   เราฟงใหทานท้ังกาย  ถาใครไดยินแลว 
           พึงขอกะเรา   เมื่อเราคิดถึงความเปนจริง    จิต 
           ของเราไมหว่ันไหว    ไมหดหู     ในขณะนัน้ 
           แผนดิน        เขาสิเนรุราชและปาหิมพานตได 
           หว่ันไหว   ในเดือนเต็มวันอุโบสถท่ี    ๑๕  ทุก 
           กึ่งเดือน   เราขึ้นคอมงคลหัตถีปจจัยนาค   เขา 
           ไปยังศาลาเพ่ือจะใหทาน     พราหมณทั้งหลาย 
           ชาวกาลิงครัฐ  ไดมาหาเราไดขอพระยาคชสาร 
           ทรง         อันประกอบดวยมงคลหัตถีกะเราวา 
           ชนบทฝนไมตก   เกิดทุพภิกขภัย   อดอยาก 
           มากมาย      ขอพระองคทรงโปรดพระราชทาน 
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            พระยาคชสารตัวประเสริฐ  เผือกผอง  อันเปน  
            ชางมงคลอุดม      พราหมณทั้งหลายขอสิ่งใด 
            กะเรา   เรายอมใหสิ่งน้ันไมหว่ันไหวเลย    เรา 
            ไมซอนเรนของท่ีมีอยู  ใจของเรายินดีในทาน 
            เมื่อยาจกมาถึงแลว    การหาม    คือ  การไมให 
            ไมสมควรแกเรา       กุศลสมาทานของเราอยา 
            ทําลายเสีย   เราจักใหคชสารตัวประเสริฐ    เรา 
            ไดจับงวงพระยาคชสาร  วางลงบนมือพราหมณ 
            แลวจึงหลังนํ้าเตาทองลงบนมือ    ไดใหพระยา 
            คชสารแกพราหมณ      เมือ่เราใหพระยามงคล 
            คชสารอันอุดม  เผือกผอง  อีก  แมในกาลน้ัน 
            แผนดินเขาสิเนรุราช   และปาหิมพานต  กไ็ด 
            หว่ันไหว   เพราะเราใหพระยาคชสารน้ัน   ชาว 
            พระนครสีพีพากันโกรธเคือง     มาประชุมกัน 
            แลว    ขับไลเราจากแวนแควนของตนวา    จง 
            ไปยังภูเขาวงกต       เมื่อชาวพระนครเหลาน้ัน 
            ขับไล   จิตของเราไมหว่ันไหว   ไมหดหู   เรา   
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                 ไดขอพรอยางหนึ่ง   เพ่ือจะยังมหาทานใหเปน   
                 ไป   เมื่อเราขอแลว   ชาวพระนครสีพีทั้งหมด 
                  ไดใหพรอยางหนึ่งแกเรา      เราจึงใหเอากลอง 
                 คูหนึ่งไปตีประกาศวาเราจะใหมหาทาน      ครั้ง 
                 เมื่อเราใหทานอยูในโรงทานนั้น         เสียงดัง 
                กึกกองอึงมี่ยอมเปนไปวา     ชาวพระนครสีพี  
                 ขบัไลพระเวสสันดรน้ีเพราะใหทาน   พระองค 
                 จะยังใหทานอะไรอีกเลา  เราไดใหชาง  มา  รถ 
                ทาสี  ทาส  แมโค  ทรัพย   ครั้นใหมหาทาน 
                 แลว   ก็ออกจากพระนครไปในกาลน้ัน  ครั้นเรา 
                ออกจากพระนครแลว   กลบัผินหนามาเหลียว 
                 ดู    แมในกาลนั้น     แผนดิน     เขาสิเนรุราช 
                 และปาหิมพานต    ก็หวั่นไหว  เราใหมาสินธพ 
                 ๔   ตัว  และรถ  แลวยินอยูที่ทางใหญ  ๔  แยก 
                 ผูเดียวไมมีเพ่ือนสอง       ไดกลาวกะพระนาง 
                 มทัรีเทวีดังน้ีวา     ดูกอนแมมัทร ี     เธอจงอุม 
                 กณัหากุมารีเถิด   เพราะเธอเปนนองคงเบากวา  
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                 พ่ีจะอุมพอชาลี    เพราะเขาเปนพ่ีคงจะหนัก 
                 พระนางมัทรทีรงอุมแมกณัหาผูออนนุม    ดัง 
                 ดอกปทุมและบัวขาว     เราไดอุมพอชาลีหนอ 
                กษัตริย  เปรียบดังแทงทองคํา  ชนท้ัง  ๔  เปน 
                  กษัตริยสุขุมาลชาติเกิดในสกุลสูง     ไดเสด็จ 
                  ดําเนินไปตามทางอันขรุขระและราบเรยีบ   ไป 
                 ยงัเขาวงกต   มนุษยเหลาใดเหลาหนึ่ง      เดิน       
                 ตามมาในหนทางก็ดี      สวนทางมาก็ดี   เรา 
                 ทั้งหลายไดไตถามเขาถึงหนทางวา     เขาวงกต 
                 อยูที่ไหน    เขาเห็นเราท้ังหลาย   ณ  ทีน่ั้นแลว 
                 ไดเปลงเสียงอันประกอบดวยกรุณาวา  กษัตริย 
                  เหลาน้ีคงจะตองไดเสวยทุกขอยางย่ิง    เพราะ 
                  เขาวงกตยังไกล        ถาพระกุมารท้ังหลายเห็น 
                ตนไมอันมีผลในปาใหญ   พระกุมารกุมารีก็จะ 
                  ทรงกันแสง        เพราะเหตุแหงผลไมเหลาน้ัน 
                ตนไมทั้งหลายอันสูงใหญไพศาล     เหน็พระ- 
                   กุมารกุมารีทรงกันแสง      ก็โนมยอดลงมาหา  
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            พระกุมารและพระกุมารีเอง      พระนางมทัรีผู  
            ทรงความงามท่ัวสรรพางค         ทรงเห็นความ 
            อัศจรรยที่อันไมเคยมีมา      นาขนลุกขนพอง 
            จึงยังสาธุการใหเปนไปวา     ความอัศจรรยอัน 
            ไมเคยมีในโลก   บังเกิดขนชูชันหนอ  หมูไม 
            นอมยอดลงมาเอง  ดวยเดชแหงพระเวสสันดร 
            เทวดาท้ังหลายชวยยนทางให    ดวยความเอ็น 
            ดูพระกุมารกุมาร    ในวันที่เราออกจากพระนคร 
            สีพีนัน้เอง   เราท้ัง ๔ ไดไปถึงเจตรัฐ   ในกาล 
            นั้น  พระราชา  (เจา)   หกหมืน่องค   อยูใน 
            พระนครมาตุละ  ตางก็ประนมกรอัญชลีพากัน 
            รองไหมาหา       เราเจรจาปราศรัยกับโอรสของ 
            พระเจาเจตราชเหลาน้ีอยู  ณ  ที่นั้น   ใหโอรส 
            ของพระเจาเจตราชเหลาน้ันกลับที่ประตูนั้น 
            แลว     ไดไปยังเขาวงกต       ทาวสักกะจอม 
            เทวดา    ตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรผูมีฤทธ์ิ 
            มาก    แลวรบัส่ังใหไปเนรมิตบรรณศาลาอยาง  
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           สวยงาม  นารื่นรมย    สําหรับเปนอาศรม   เรา  
           ทั้ง  ๔  คน    มาถึงปาใหญอันเงียบเสียงอื้ออึง 
           ไมเกลื่อนกลนดวยฝูงชนอยูในบรรณศาลานั้น 
           ณ เชงิเขา  ในกาลนั้น   เรา   พระนางมัทรีเทวี  
           พอชาลีและแมกัณหาท้ังสอง   บรรเทาความ 
           เศราโศกของกันและกันอยูในอาศรม        เรา 
           รักษาเด็กท้ังสองอยูในอาศรม   อันไมวางเปลา 
           พระนางมัทรีนําผลไมมาเลี้ยงคนท้ังสาม   เมื่อ 
           เราอยูในปาใหญ   ชูชกพราหมณเดินเขามาหา 
           เรา    ไดขอบุตรท้ังสองของเรา   คือ   พอชาลี 
           และแมกัณหาชินา     เพราะไดเห็นยาจกเขา 
           มาหา    ความราเรงิเกิดขึ้นแกเรา    ในกาลนั้น 
           เราไดพาบุตรท้ังสองมาใหแกพราหมณ  เมือ่เรา 
           สละบตุรท้ังสองของตนใหแกชูชกพราหมณ 
           ในกาลใด    แมในกาลน้ัน    แผนดิน     เขา 
           สิเนรรุาช     และปาหิมพานต      ก็หวั่นไหว 
           ทาวสักกะทรงแปลงเพศเปนพราหมณ   เสด็จ  
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           ลงจากเทวโลก   มาขอนางมัทรผูีมีศีล มีจริยา-   
           วัตรอนังาม    กะเราอีก   เรามคีวามดําริแหงใจ 
           อันเลือ่มใส     จับพระหัตถพระนางมัทรียัง 
           ฝามือใหเต็มดวยนํ้า      ไดใหพระนางมัทรีแก 
           พราหมณนั้น     เมือ่เราใหพระนางมัทรี   หมู 
           เทวดาในอากาศเบิกบาน        พลอยยินดี 
           แมในกาลน้ัน   แผนดิน   เขาสิเนรุราช    และ 
           ปาหมิพานต     กห็ว่ันไหว     เราสละพอชาลี 
           แมกณัหาชนาผูธิดา    และพระนางมัทรีเทวีผูมี  
           จริยาวัตรอันงาม  ไมคิดถึงเลย  เพราะเหตุแหง 
           โพธิญาณน่ันเอง       เราจะเกลียดบุตรท้ังสอง 
           หามิได   จะเกลียดพระนางมัทรีก็หามิได   แต 
           สัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา  ฉะนั้นเราให 
           บุตรและภรรยาผูเปนที่รัก    อกีครั้งหนึ่ง    เมื่อ 
          พระมารดาและพระบิดาเสด็จมาพรอมกัน   ณ 
          ปาใหญ      ทรงกนัแสงสะอึกสะอื้นนาสงสาร 
          ตรัสถามถึงสุขทุกขกันอยู    เราไดเขาเฝาพระ-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 162 

                   มารดาและพระบิดาท้ังสองผูเปนที่เคารพดวย   
                   หิริและโอตตัปปะ    แมในกาลน้ัน    แผนดิน 
                   เขาสเนรุราช     และปาหมิพานต    กห็ว่ันไหว 
                   อีกครั้งหนึ่ง   เรากับบรรดาพระญาติของเราออก 
                   จากปาใหญ   จักเขาสูพระนครเชตุดร  อันเปน 
                   นครนารื่นรมย     แกว  ๗  ประการตกลงแลว 
                   มหาเมฆยังฝนใหตก    (มหาเมฆยังฝนแกว 
                   ๗   ประการใหตกลง)   แมในกาลน้ันแผนดิน 
                   เขาสเนรุราช    และปาหิมพานต    กห็ว่ันไหว 
                   แมแผนดินนี้ไมมีจิตใจ       ไมรูสุขและทุกข 
                   ก็หวั่นไหวถึง  ๗ ครั้ง    เพราะกําลังแหงทาน 
                   ของเรา   ฉะน้ันแล. 
                                   จบ  เวสสันตรจริยาวที่   ๙ 
 

                           อรรถกถาเวสสันตรจริยาที่   ๙ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถุาเวสสันตรจริยาที่  ๙  ดังตอไปนี้.  บทวา 
เม  ในบทนีว้า   ยา   เม   อโทสิ  ชนิกา     นางกษัตริยพระนามวาผุสดี 
พระชนนีของเรา    พระศาสดาตรัสหมายถึงพระองคครั้งเปนพระเวสสันดร  
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ดวยเหตุนั้นพระองคจึงตรัสวา    ผุสฺสตี    นาม   ขตฺติยา   นางกษัตริย  
พระนามวาผุสดี.     เปนความจริงดังน้ันพระมารดาขอพระโพธิสัตวเปนนาง 
กษัตริยพระนามวาผุสดิ.    บทวา   สา   อตีตาสุ   ชาตีสุ   คือพระนางใน 
ชาติที่ลวงมาแลวเปนลําดับจากชาตินั้น.     จริงอยูบทนี้เปนพหูพจนในความ 
เดียวกัน.     พึงทราบการเชื่อมความวา   พระนางเปนมเหสีเปนที่รักของทาว 
สักกะ.     อนึ่งพระนางไดเปนพระชนนีของเราในอัตภาพสุดทาย.    ในชาติ 
อันลวงแลวน้ันพระนางมีพระนามวา   ผุสดี.      กษัตริยทั้งหลายในชาติอัน 
ลวงแลวน้ัน.     เราไดเกิดเปนเวสสันดรในพระครรภของพระนางในชาติใด  
กอนแตชาตินั้น     พระนางไดเปนพระมเหสีเปนที่รักของทาวสักกะ       พึง 
ทราบเรื่องราวเปนลําดับ   ดังตอไปนี้. 
            ในกปั  ๙๑ จากกัปนี้พระศาสดาพระนามวา     วิปสสีทรงอุบัติข้ึนใน 
โลก.   เมื่อพระศาสดาพระนามวา  วิปสสีประทับอาศัยพันธุดื่มนคร  ประทบั 
อยู ณ  มฤคทายวันชื่อ   เขมะ  พระเจาพันธุมราชไดพระราชทานแกนจันทน 
มีคามากซ่ึงพระราชาองคหน่ึงสงไปถวาย        แกพระธิดาองคใหญของพระ- 
องค.  พระธิดาไดเอาแกนจันทนนั้นบดเปนผงละเอียดบรรจุลงพระอบ   เสด็จ 
ไปวิหารบูชาพระสรีระของพระศาสดาซึ่งมีผิวดุจทองคําแลว  เกลี่ยผงที่เหลือ 
ลงในพระคันธกุฎี   ทรงตั้งความปรารถนาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอให 
หมอมฉันพึงเปนมารดาของพระพุทธเจาเชนพระองคในอนาคตเถิด     ครั้น 
พระนางจุติจากมนุษยโลกดวยผลแหงการบูชาผงจันทนนั้น    มีพระสรีระดุจ  
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อบดวยจันทนแดง   ทรงทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก    ไดทรงเกิด  
เปนอัครมเหสีของทาวสักกเทวราชในสวรรคชั้นดาวดึงส.    ครั้นพระนางจะ 
สิ้นพระชนมไดเกิดบุรพนิมิต    ทาวสักกเทวราชทรงทราบวา     พระนางจะ 
สิ้นอายุ   เพ่ือออนุเคราะหพระนาง   จึงตรัสวา   แมนางผุสดีผูเจริญ      เราจะ 
ใหพร   ๑๐  ประการแกเจา.   เจาจงรับพรเถิด.     ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :- 
                            ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบวา     พระ- 
                    นางจะส้ินอายุ     จึงตรัสดังน้ีวา     เราจะใหพร 
                    ๑๐  ประการแกเจา   นางผูเจริญจะปรารถนาพร 
                    อันใด. 
            ในบทเลาน้ัน    บทวา   วร    คือจงเลือกรับพร.    บทวา    ภทฺเท 
ยทิจฺฉสิ    ทาวสักกะตรัสวา    นางผุสดีผูเจริญ       เจาปรารถนาพรอันใด. 
พรอันใดเปนที่รักของเจา   เจาจงเลือกรับพรอันนัน้  ๑  ประการ. 
            บทวา   ปุนิทมพฺรวิ   คือพระนางไมรูวาตนจะตองจุติจึงไดทูลคําเปน 
อาทิวา   กึ  นุ   เม   อปราธตฺถิ    หมอมฉันมีความผิดอะไรหรือ ?    เพราะ 
นางเปนผูประมาทไมรูวาตนจะสิ้นอายุ    เมื่อทาวสักกะตรัสวา    เจาจงรับพร 
จึงคิดวา     ทาวสักกะทรงปรารถนาจะใหเราเกิดข้ึนท่ีไหน    จึงกลาวอยางนี้. 
บทวา  อปราธตฺถิ   คือมีความผิด.  บทวา  กึ  น ุ เทสฺสา  อห  ตว  พระองค  
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ทรงเกลียดหมอมฉันเพราะเหตุไร ?    คือพระองคทรงเกลียด      หมดความ 
รักเสียแลว.  บทวา   รมฺมา  จาเวสิ  ม  านา   คือพระองคจะใหหมอมฉัน 
เคลื่อนจากสถานอันนารื่นรมยนี้.   บทวา  วาโตว   ธรณีรุห   เหมือนลมพัด  
ใหตนไมหว่ันไหวฉะนั้น     พระนางทูลถามทาวสักกะวา    พระองคมีพระ- 
ประสงคจะใหหมอมฉันเคลื่อนจากเทวโลกน้ี    เหมือนลมแรงพัดถอนตัดไม 
ฉะน้ัน  เพราะเหตุไรหนอ  ? 
            บทวา   ตสฺสิท    ตัดบทเปน   ตสฺสา   อิท   ความวา   ทาวสักกะ 
ไดตรัสกะพระนางดังน้ีอีก.   บทวา   น   เจว   เต  กต   ปาป   เจาไมไดทํา 
ความชั่วเลย  คือ  ความชั่วไร ๆ เจามิไดทําไว  ความผิดของเจาก็ไมมี.  บทวา 
น   จ   เม   ตฺวสิ   อปฺปยา   เจามิไดเปนท่ีรักของเราก็หามิได   อธิบายวา. 
เปนที่เกลียดชัง  ไมเปนที่รักก็หามิได. 
             บัดนี้    ทาวสักกะเม่ือจะทรงแสดงถึงความประสงคที่จะประทานพร 
จึงตรัสวา   อายุของเจามีประมาณเทานี้เอง     เวลานี้เปนเวลาที่เจาจักตองจุติ 
เมื่อจะทรงใหพระนางรับพรจึงตรัสวา         เจาจงรับพร    ๑๐   ประการอัน 
ประเสริฐสุดที่เราใหเถิด. 
             ในบทเหลาน้ัน    บทวา    วรุตฺตเม   คือพรอันประเสริฐสุดกวาพร 
ทั้งหลาย.   บทวา   ทินฺนวรา   คือพรอันทาวสักกะประทานแลวดวยทรงให 
ปฏิญญาวา   เราจักใหพร.    บทวา   ตุฏหฏา    นางมีพระทัยยินดีราเริง 
คือยินดีดวยความพอใจในลาภท่ีพระนางปรารถนาไว      และราเริงดวยเห็น  
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ความปรารถนานั้นถึงท่ีสุด.   บทวา   ปโมทิตา   คือมีพระทัยเบิกบานดวย 
ความปราโมทยมีกําลัง.    บทวา   มม    อพฺภนฺตร   กตฺวา   คือทรงทําเรา 
ไวในภายใน  ในพรเหลาน้ัน.         บทวา  ทส  วเร วร ิความวา  พระนาง 
ทรงทราบวา   พระนางจะสิ้นอายุ   ทาวสักกะใหโอกาสเพ่ือประทานพร  จึง 
ทรงตรวจดูทั่วพ้ืนชมพูทวีป  ทรงเห็นพระราชนิเวศนของพระเจาสีพีสมควร 
แกตน    จึงทรงรับพร  ๑๐ ประการเหลาน้ีคือ    ๑.  ขอใหเปนอัครมเหสี 
ของพระเจากรุงสีพีในแควนสีพีนั้น   ๒.   ขอใหมดีวงตาดํา    ๓.  ขอใหมี 
ขนค้ิวดํา     ๔.  ขอใหมีชือ่วาผุสดี      ๕. ขอใหไดโอรสประกอบดวยคุณ 
วิเศษ  ๖. ขออยาใหครรภนูนโต  ๗. ขออยาใหถันหยอนยาน   ๘.  ขออยา 
ใหผมหงอก   ๙.  ขอใหผิวละเอียด    ๑๐.  ขอใหปลอยนักโทษที่ตองประหาร 
ชีวิต. 
            ครั้นพระนางไดรับพร  ๑๐  ประการแลวกจุ็ติจากเทวโลกมาบังเกิดใน 
พระครรภของพระอัครมเหสี     ของพระเจามัททราช.     อน่ึงเมื่อพระนาง 
ประสูติมีพระสรีระดุจอบดวยผงจันทน.     ดวยเหตุนั้นในวันขนานพระนาม 
จึงใหชื่อวา  ผุสดี     พระนางผุสดี    มบีริวารมาก   เมื่อพระชนมได  ๑๖ 
พระพรรษามีพระรูปพระโฉมงดงามยิ่งนัก.   ลําดับนั้น  พระเจาสีพีมหาราช 
ทรงนําพระนางมาเพ่ืออภิเษกสมรสกับพระสญชยักุมาร       ผูเปนพระโอรส 
รับสั่งใหยกเศวตฉัตรทรงตั้งพระนางผุสดีไวในตําแหนงพระอัครมเหสี    ให 
เปนใหญกวาสตรี   ๑๖,๐๐๐  คน.    ดงัท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-  
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                          พระนางผุสดีจุติจากดาวดึงสนั้น  แลว 
                 มาบังเกิดในตระกูลกษัตรยิ   ไดอภิเษกสมรส 
                 กบัพระเจากรงุสญชัยในกรุงเชตุดร 
           พระนานผุสดีนั้น  เปนที่รักเปนที่พอพระทัยของพระเจากรุงสญชัย. 
ลําดับนั้น     ทาวสักกะทรงรําพึงเห็นวา        พรที่เราใหแกพระนางผุสดีไป 
สําเร็จไปแลว  ๙  ประการ   ทรงดําริวา    พรเกี่ยวกบัพระโอรสยังไมสําเร็จ. 
เราจักใหพรนั้นสําเร็จแกนาง  ทรงเห็นวา พระโพธิสัตวจะส้ินอายุในเทวโลก 
ชั้นดาวดึงสในครั้งน้ันแลวจึงเสด็จไปยังสํานักของพระโพธิสัตวตรัสวา  ทาน 
ผูนิรทุกข     ทานสมควรถือปฏิสนธิในพระครรภของพระอัครมเหสี    ของ 
พระเจากรุงสญชัยแควนสีพีในมนุษยโลก  ทรงรับปฏิญญาของพระโพธิสัตว 
และเทพบุตร  ๖๐,๐๐  เหลาอ่ืนที่ปฏิบัติตามเทวบัญชา   เสร็จแลวเสด็จกลับ 
วิมานของพระองค.   แมพระมหาสัตวครั้นจุติจากชั้นดาวดึงสนั้น  แลวก็ทรง 
บังเกิดในแควนสีพีนั้น.      แมเทพบุตรที่เหลือก็ไปบังเกิดในเรือนของเหลา 
อํามาตย  ๖๐,๐๐๐   เมื่อพระมหาสัตวประสูติจากพระครรภ     พระนางผุดี- 
เทวี  รับสั่งใหสรางโรงทาน ๖ แหง   คือท่ีประตูพระนคร   แหง  ทามกลาง 
พระนคร  ๑  ที่ประตูพระนิเวศน  ๑  แหง  ทรงสละทรัพย  ๖๐๐,๐๐๐  ทุกๆ 
วัน  ไดทรงแพพระครรภเมื่อทรงใหทาน.   พระราชาทรงสดับวา   พระนาง 
ทรงแพพระครรภ       จึงรับสั่งเรียกพราหมณผูทานายโชคชะตามาตรัสถาม 
ทรงสดับคํากราบทูลวา   ขอเดชะขาแตมหาราชเจา   สัตวมีบุญมาก   ยินดใีน  
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ทานจะอุบัติในพระครรภของพระเทวี.   สัตวนั้นจักไมอ่ิมดวยทานพระเจาขา  
ทรงมีพระทัยยินดี   ทรงใหต้ังทานดังไดกลาวแลว.    ทรงใหสมณพราหมณ 
คนแก    คนเดือดรอน   คนยากจน  คนเดินทาง  วณิพก  และยาจกทั้งหลาย 
อ่ิมหนําสําราญ.   ต้ังแตพระโพธิสัตวถือปฏิสนธิ   คือความเจริญของพระราชา 
หาประมาณมิได. ดวยบุญญานุภาพของพระโพธิสัตวนั้น พระราชาทั่วชมพู- 
ทวีปตางสงเครื่องบรรณาการไปถวาย. ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           ในกาลเมื่อเราลงสูพระครรภของพระนาง           
                   ผุสดี    พระมารดาท่ีรัก        ดวยเดชของเรา 
                   พระมารดาเปนผูยินดีในทานทุกเมื่อ     ทรงให 
                   ทานแกคนยากจน   คนปวยไข   คนแก  ยาจก 
                   คนเดินทาง    สมณพราหมณ     คนส้ินเน้ือ 
                   ประดาตัว   คนไมมีอะไรเลย. 
            ในบทเหลาน้ัน.  บทวา    มม   เตเชน   ดวยเดชของเรา    คือดวย 
อานุภาพแหงอัธยาศัยในการใหของเรา.     บทวา    ขีเณ     คือหมดส้ินดวย 
โภคะเปนตน   คือถึงความเส่ือมโทรม.    บทวา    อกิฺจเน   คือไมมีอะไร 
ยึดถือเลย.      ในทุกบทเปนสัตตมีวิภัตต์ิลงในอรรถแหงวิสัยคือเปนอารมณ 
เพราะวา   คนไมมีทรัพยเปนตน   เปนอารมณแหงการบริจาคไทยธรรม.  
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            พระเทวีทรงไดรับการบริหารพระครรภเปนอยางมาก  เมื่อครบ   ๑๐ 
เดือน   มีพระประสงคจะทอดพระเนตรพระนคร  จึงกราบทูลพระราชสวามี  
พระราชารับสั่งใหตกแตงพระนครดุจเทพนคร     อัญเชิญพระเทวีข้ึนรถอัน 
ประเสริฐแลวใหทําประทักษิณพระนคร.        เมื่อพระนางเสด็จถึงทามกลาง 
ถนนของพวกทําการคา    ลมกรรมชวาต    ( ลมเบง )    ไดปนปวนข้ึนแลว  
พวกอํามาตยกราบทูลแดพระราชา.   พระราชารับสั่งใหสรางเรือนประสูติแก 
พระนางที่ถนนของพวกทําการคาน่ันเองแลวทรงใหจัดต้ังอารักขา    พระนาง 
ประสูติพระโอรส  ณ ทีน่ั้นเอง.   ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          พระนางผุสดีทรงพระครรภครบ     ๑๐ 
                เดือน    เมือ่พระเจาสญชัยทรงทําประทักษิณ 
                พระนคร   พระนางก็ประสูติเรา   ณ  ทามกลาง 
                ถนนของพวกคนทําการคา    นามของเราจึงไม 
                เน่ืองขางฝายพระมารดา  และไมเกิดเน่ืองขาง 
                ฝายพระบิดา        เพราะเราเกิดท่ีถนนของตน 
                คาขาย    ฉะนัน้    เราจึงมชีื่อวา   เวสสันดร. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ภโรนฺเต   ปุร   ปทกฺขิณ   คือเม่ือพระเจา 
สญชัยมหาราชทรงพาพระเทวีกระทําประทักษิณพระนคร.  บทวา  เวสฺสาน 
คือพวกพอคา.   บทวา   น   มตฺติก   นาม   คือนามของเราไมเนื่อง  ตา ยาย  
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อันมาขางมารดา.    บทวา   เปตฺติกสมฺภว   ชื่อวา   เปตฺติก    เพราะนี้ฝาย 
บิดา.   ชื่อวา    สมฺภโว    เพราะเกิดจากฝายบิดา.    ชื่อวา    เปตฺติกสมฺภว  
เพราะเกิดเน่ืองขางฝายบิดา    หมายถงึชื่อ. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา 
มิไดต้ังพระนามดวยความผูกพันทางมารดาและบิดา.       บทวา    ชาเตตฺถุ 
ตัดบทเปน  ชาโต  เอตฺถ คือเกิดที่ถนนของตนคาขายน้ี.  ปาฐะวา  ชาโตมฺหิ 
บางคือเราเกิดแลว.  บทวา  ตสฺมา  เวสฺสนฺตโร  อหุ  คือ  เพราะในครั้งน้ัน 
เราเกิด  ณ  ถนนของตนคาขาย   ฉะน้ันจึงชื่อวา   เวสสันดร     อธิบายวา 
พระชนกชนนีทรงขนานพระนามวา   เวสฺสนฺตร. 
           พระมหาสัตวทรงประสูติจากพระครรภพระมารดา  ทรงเฉลียวฉลาด 
ทรงลืมพระเนตรประสูติ.        พอทรงประสูตินั่นเองทรงเหยียดพระหัตถให 
พระมารดาตรัสวา    แมจา   ลูกจักใหทาน     มีอะไรบาง.     มารดาของพระ 
มหาสัตวทรงมอบถุงทรัพย   ๑,๐๐๐ ที่อยูใกลพระหัตถดวยพระดํารัสวา  ลูกรัก 
จงใหทานตามอัธยาศัยเถิด.   จริงอยูพระโพธิสัตวพอประสูติก็ทรงพูดไดในที่ 
๓  แหง    คือในอุมมังคชาดก   ๑   ในชาดกน้ี   ๑     ในอัตภาพสุดทาย  ๑. 
พระราชาทรงใหแมนม  ๖๐  คนมีน้ํานมหวานเวนจากโทษมีสูงเกินไปเปนตน 
ดูแลพระมหาสัตว.     พระราชทานแมนมแกทารก   ๖๐,๐๐๐   ซึ่งเกิดพรอม 
กับพระโพธิสัตวนั้น.   พระโพธิสัตวทรงเจริญดวยบริวารมากพรอมกับทารก 
๖๐,๐๐๐  คน.  พระราชารบัสั่งใหชางทําเครื่องประดับพระกุมารมีคา ๑๐๐,๐๐๐ 
พระราชทานแกพระกุมารน้ัน.     พระกุมารเม่ือมีพระชันษา  ๔ - ๕  ขวบ  
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ทรงเปลื้องเครื่องประดับนั้นใหแกพวกแมนม    พวกแมนมถวายคืนอีกก็ไม   
ทรงรับ.     พระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสวา   เครื่องประดับที่โอรสของเรา 
ใหเปนอันใหดีแลว  แลวทรงใหชางทําเครื่องประดับอยางอ่ืนอีก.   พระกมุาร 
ก็ทรงใหอีก.      เมื่อเปนทารกนั่นเองไดทรงใหเครื่องประดับแกพวกแมนม 
ถึง  ๙  ครั้ง. 
           เมื่อพระชนมได   ๘   พระพรรษา   บรรทมเหนือพระยี่ภูทรงดําริวา 
เราใหทานภายนอก.   ทานน้ันก็ไมพอใจเรา.    เราประสงคจะใหทานภายใน 
หากวาใคร ๆ  พึงขอหทัยกะเรา.  เราจะนําหทัยออกให. หากพึงขอจักษุกะเรา. 
เราก็จักควักจักษุให.   หากพึงขอเน้ือหรือเลือดในรางกายทั้งส้ินของเรา.  เรา 
ก็จะเชือดเนื้อจากรางกายท้ังส้ิน     เอาดาบเจาะเลือดให.     แมใคร ๆ   จะพึง 
กลาววา   ขอทานจงเปนทาสของเราเถิด    เราก็จะประกาศแลวใหตนแกเขา. 
เมื่อพระกุมารทรงดําริตามความจริงพรอมดวยสมบัติอันสําคัญอยางนี้   มหา- 
ปฐพีนี้หนา    ๒๔๐,๐๐๐  โยชนหว่ันไหว  จนถึงท่ีสุดของนํ้า.   ภูเขาสิเนรุโนม 
แลวต้ังตรงไปยังพระนครเชตุดร.   ดงัท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
           ในกาลเมื่อเราเปนทารกอายุ  ๘  ป  แตกําเนิดในกาลน้ัน          
                          เรานั่งอยูในปราสาท  คิดเพ่ือจะใหทานวา  
                   เราฟงใหหทัย  จักษุ  แมเนื้อและเลือดเราพึงให 
                  ทานท้ังกาย  ถาใครไดยินแลวฟงขอกะเรา เมื่อ  
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                 เราคิดถึงความเปนจริง   จติของเราไมหว่ันไหว 
                 ไมหดหู    ในขณะนั้นแผนดิน  ภูเขาสเินรุได 
                 หว่ันไหว. 
            ในบทเหลาน้ัน     บทวา    สาเวตฺวา    คือประกาศความเปนทาสวา 
ต้ังแตวันนี้ไปเราจะเปนทาสของบุคคลนี้.   บทวา   ยทิ   โกจิ   ยาจเย   มม 
คือผิวาใครพึงขอกะเรา. บทวา สภาว  จินฺตยนฺตสฺส เราคิดถึงความเปนจริง 
คือ   เราคิดถงึความเปนจริงตามสภาพของตน    อันไมวิปริตตามอัธยาศัยอัน 
ไมอ่ิม  อธิบายวา เมื่อเราคิด.  บทวา  อกมฺปต  คือปราศจากความหว่ันไหว. 
บทวา  อสณฺ ิต  คือประกาศความหดหู.    อธิบายวา    เพราะจิตหว่ันไหว 
กลาวคือ    จิตหวาดสะดุงในการใหจักษุเปนตนของผูไมใชพระโพธิสัตวดวย 
ความโลภเปนตน  และจิตซบเซากลาวคือความหดหู.  เวนจากจิตน้ัน.  บทวา 
อกมฺป  คือไดหว่ันไหว.  บทวา สิเนรุวนวฏสกา  คือสิเนรุวันอันเปนสวน 
ยอมกําหนดดวยนันทวัน  ปารุสกวัน   มิสสกวัน  จิตรลดาวัน  เปนตนอันต้ัง 
ข้ึนที่ภูเขาสิเนรุ.  อีกอยางหนึ่งสิเนรุ  และสวนเปนที่นารื่นรมยในชมพูทวีป 
เปนตนชื่อวา   สิเนรุวัน  ชื่อวา  สิเนรวุนวฏสกา  เพราะสวนน้ันมีลักษณะ 
เปนเครื่องประดับ. 
            อน่ึง  เมื่อแผนดินไหวเปนไปอยูอยางนี้  ทองฟากระห่ึมยังฝนชั่วคราว 
ใหตก.  สายฟาแลบ. ระลอกซัดในมหาสมุทร. ทาวสักกเทวราชปรบพระหัตถ 
มหาพรหมซองสาธุการ.       ความเอิกเกริกโกลาหลไดมีข้ึนจนถึงพรหมโลก  
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พระมหาสัตวเมื่อมีพระชนมได   ๑๖   พรรษา   ก็ทรงสําเร็จศิลปะทุกแขนง  
พระบิดาของพระองคมีพระประสงคจะทรงมอบราชสมบัติให   จึงทรงปรึกษา 
กับพระชนนนีําพระราชกัญญาพระนามวามัทรี  ผูเปนพระธิดาของพระเจาลุง 
จากตระกูลมัททราชแลวทรงแตงต้ังใหเปนพระอัครมเหสี    เปนหัวหนาของ 
สตรี  ๑๖,๐๐๐  นาง  แลวอภิเษกพระมหาสัตวใหครองราชสมบัติ.  พระมหา- 
สัตวต้ังแตทรงครองราชสมบัติ    ทรงสละพระราชทรัพยวันละ  ๖๐๐,๐๐๐  ทุก 
วัน  ทรงบริจาคมหาทาน   เสด็จทรงตรวจตราทานทุกกึ่งเดือน.   ครั้นตอมา 
พระนางมัทรีประสูติพระโอรส. พวกอํามาตยรับพระองคดวยขายทอง. เพราะ 
เหตุนั้น  จึงขนานพระนามวา  ชาลีกุมาร.  เมื่อพระชาลีกุมารทรงดําเนินได 
พระนางมัทรีไดประสูติพระธิดาอีกองคหน่ึง.  พวกอํามาตยรับพระธิดานั้นไว 
ดวยหนังหมีดํา.    เพราะเหตุนั้นจึงขนานพระนามวา    กณัหาชนิา.     ดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           ในวันอุโบสถเดือนเต็ม  ๕   คํ่า  ทกุกึ่ง 
                   เดือน   เราขึน้คอมงคลหตัถีปจจัยนาค   เขาไป 
                   ยังศาล เพ่ือจะใหทาน. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อนฺวทฺธมาเส  ทุกก่ึงเดือน.  อธิบายวาทุก ๆ 
กึ่งเดือน.  บทวา  ปุณฺณมาเส  คือในเดือนเพ็ญ   พึงทราบการเชื่อมความวา 
เมื่อถึงวัน  ๕ คํ่า  ในเดือนเพ็ญและพระจันทรเต็มดวง  เราเขาไปยังโรงทาน 
เพ่ือใหทาน.  ในบทนั้นโยชนาแกไววา  เราข้ึนคอมงคลหัตถีปจจัยนาคเขาไป  
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ยังโรงทานเพ่ือใหทานทุกกึ่งเดือน.    อน่ึง   ในกาลใดเม่ือเราเขาไปอยางนี้ได 
เขาไปเพ่ือใหทานในวันอุโบสถเดือนเพ็ญ   ๑๕  คํ่า  ครั้งหนึ่ง.   ในกาลน้ัน  
พราหมณชาวแควนกาลิงคะไดเขาไปหาเรา.  บทวา  ปจฺจย  นาค  คือมงคล 
หัตถี  ชื่อวาปจจัยนาค.   เพราะในวันท่ีพระโพธิสัตวประสูติ   แมชางเที่ยวไป  
ในอากาศเชือกหน่ึง   นําลูกชางเผือกตลอดตัวเปนชางที่เขาถือวาเปนมงคลยิ่ง 
มาปลอยไวในที่ของมงคลหัตถีแลวกก็ลับไป.         เพราะชางนั้นไดมาเพราะ 
พระมหาสัตวเปนปจจัย   จึงต้ังชื่อวาปจจัยนาค.   เราข้ึนชางมงคลน้ันที่ชื่อวา 
ปจจัยนาคเขาไปยังโรงทานเพ่ือใหทาน  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          พราหมณทั้งหลายชาวกาลิงครัฐไดมาหา           
                 เรา ไดมาขอพระยาคชสารทรงอันประกอบดวย 
                 มงุคลหัตถีกะเราวา    ชนบทฝนไมตกเกิดทุพ- 
                 ภกิขภัยอดอยากมากมาย     ขอพระองคโปรด 
                 พระราชทานพระยาคชสารตัวประเสริฐ    เผือก 
                 ผองอันเปนชางมงคลอุดม. 
            ในบทเหลาน้ัน คาถามีอาทิวา  กาลิงฺครฏวิสยา  มาแลวแมในกุรุราช- 
จริยาในหนหลัง.   เพราะฉะนั้น  ความแหงคาถาเหลานั้นและกถามรรค   พึง 
ทราบตามนัยดังกลาวแลวในกุรุราชจริยาน้ันนั่นแล.   แตในที่นี้พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา    สพฺพเสต    คชุตฺตม    เปนชางเผือกผองเปนมงคลอุดม. 
พระโพธิสัตวนั้นทรงขึ้นคอพระยาคชสาร       เมื่อจะทรงประกาศความยินดี 
อยางยิ่งในทานของพระองควา :-   
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                           พราหมณทั้งหลายขอส่ิงใดกะเรา   เรายอม 
                  ใหสิ่งน้ันไมหว่ันไหวเลย    เราไมซอนเรนของ  
                  ที่มีอยู    ใจของเรายินดีในทาน. 
            ทรงปฏิญาณวา :- 
                           เมื่อยาจกมาถึงแลว   การหามไมสมควร 
                  แกเรา  กุสลสมาทานของเราอยาทําลายเสีย เรา 
                  จกัใหคชสารตัวประเสริฐ. 
            แลวเสด็จลงจากคอคชสาร  ทรงพิจารณาเพ่ือตรวจดูสถานท่ีมีมิไดตก 
แตง  มิไดทรงเห็นสถานท่ีที่มิไดตกแตง    จึงทรงจับพระเตาทองเต็มไปดวย 
น้ําหอมเจือดอกไม  ตรัสวา  ทานผูเจริญท้ังหลายจงมาขางนี้   แลวทรงจับงวง 
คชสารเชนกับพวงเงินที่ตกแตงแลววางไวบนมือของพวกพราหมณ ทรงหลั่ง 
น้ําแลวพระราชทานพระยาคชสารที่ตกแตงไวเปนอยางดีแกพวกพราหมณ. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :-  
                         เราไดจับงวงพระยาคชสารวางลงบนมือ 
                พราหมณ   แลวจึงหลั่งนํ้าในเตาทองลงบนมือ  ได 
                ใหพระยาคชสารแกพราหมณทั้งหลาย. 
           ในบทเหลาน้ัน บทวา สนฺต  คือไทยธรรมอันมีอยู. บทวา นปฺปฏิ-  
คุยฺหามิ   คือไมปกปด.  เพราะผูใดคิดวา  ของของตนตองเปนของเราเทาน้ัน  
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ดังน้ี.   หรือเขาขอแลวปฏิเสธ.    ผูนั้นชื่อวาปกปดแมของที่ต้ังไวตอหนาผูขอ  
ทั้งหลายโดยใจความ.  สวนพระมหาสัตวมีพระประสงคจะพระราชทาน  ทาน 
ภายในต้ังแตศีรษะเปนตนของพระองค.       จะทรงปฏิเสธทานภายนอกได  
อยางไร.   เพราะฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  สนฺต  นปฺปฏิคุยฺหามิ 
เราไมซอนเรนของมีอยู.  ดังท่ีตรัสไววา ทาเน  เม  รมเต   มโน   ใจของเรา 
ยินดีในทานดังนี้.   บทที่เหลือมีความดังกลาวแลวในหนหลังน้ันแล  
           เครื่องประดับที่เทาท้ัง   ๔    ของคชสารนั้น   มีคา  ๔๐๐,๐๐๐.  เครื่อง 
ประดับที่ขางทั้งสอง มีคา ๒๐๐,๐๐๐. ผากัมพลท่ีใตทอง มีคา  ๑๐๐,๐๐๐. ขาย 
บนหลัง ๓ ขาย คือ  ขายแกวมุกดา ขายแกวมณี  ขายทองคํา  มีคา  ๓๐๐,๐๐๐. 
เครื่องประดับหูทั้งสองขาง   มีคา   ๒๐๐,๐๐๐.   ผากัมพลท่ีลาดบนหลัง  มคีา 
๑๐๐,๐๐๐.  เครื่องประดับกระพอง  มีคา  ๑๐๐,๐๐๐ พวงมาลัย ๓  พวง  มคีา 
๓๐๐,๐๐๐.  เครื่องประดับปลายหู  มคีา  ๑๐๐,๐๐๐. เครื่องประดับงาทั้งสองขาง 
มีคา  ๒๐๐,๐๐๐. เครื่องประดับตาบทาบทีงวง  มีคา  ๑๐๐,๐๐๐.  เครื่องประดับ 
หาง  มีคา  ๑๐๐,๐๐๐.  บนัไดพาด   มคีา ๑๐๐,๐๐๐.   ภาชนะใสอาหาร   มคีา 
๑๐๐,๐๐๐.   ของประมาณเทานี้   มีคาสองลานส่ีแสนนอกจากของที่หาคามิได. 
ของหาคามิได  ๖  อยางเหลาน้ีคือ  แกวมณีที่พุมฉัตร  ๑   จุฬามณี  ๑   แกว 
มุกดาหาร  ๑  แกวมณีที่ขอ  ๑  แกวมุกดาหารท่ีสวมคอคชสาร   ๑   แกวมณี 
ที่กระพอง   ๑    แมชางก็หาคามิไดเหมือนกัน   รวมของหาคามิได  ๗  อยาง 
กับชาง.    พระโพธิสัตวไดพระราชทานของท้ังหมดเหลาน้ันแกพราหมณทั้ง  
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หลาย อน่ึงไดพระราชทานตระกูลบํารุงชาง  ๕๐๐  ตระกูลพรอมดวยควานชาง  
และคนเลี้ยงชาง.  อนึ่ง   พรอมกับพระราชทานไดเกิดอัศจรรยมีแผนดินไหว 
เปนตน.     โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง.     ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา :- 
                           เมื่อเราไดใหพระยาคชสารอันอุดมเผือก 
                  ผองอีก  แมในกาลน้ันแผนดิน.   เขาสิเนรุราช 
                  และปาก็ไดหว่ันไหว. 
                          ในเมื่อเราใหคชสารอันประเสริฐ   ความ 
                 นากลัว      ความสยดสยองพองขนไดเกิดขึ้น 
                 แผนดินก็หวั่นไหว. 
            บทวา   ตสฺส   นาคสฺส   ทาเนน    เพราะใหคชสารน้ันคือเพราะ 
บริจาคมงคลหัตถีนั้น   พรอมดวยส่ิงของเครื่องประดับมีคาสองลานส่ีแสนกับ 
ของอันหาคามิไดอีก  ๖  อยาง.  บทวา   สิวโย  คือ  สีพีราชกุมารท้ังหลาย 
และชาวแควนสีพี.   อน่ึงบทวา    สิวโย    นี้เปนหัวขอเทศนา.    เพราะเหลา 
อํามาตย  ชุมชน  พราหมณ  คหบดี  ชาวนิคม   ชาวชนบท   ชาวเมือง  ชาว 
แควนทั้งสิ้น   ทั้งหมด   ยกเวน   พระสญชัยมหาราช    พระนางผุสดี   และ 
พระนางมัทรี  ชื่อวา  ชาวสีพีในบทวา   สิวโย  นัน้.  บทวา  กทฺุธา  พากัน 
โกรธเคือง   คือโกรธเคืองพระโพธิสัตวดวยเทวดาดลใจ.    บทวา   สมาคตา 
คือประชุมกัน.  
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            นัยวาพราหมณเหลาน้ัน    ครั้นไดคชสารแลวก็ข้ึนคชสารนั้นเขาไป  
ทางประตูใหญพากันดื่มถวายพระพร  ณ ทามกลางพระนคร.  อนึ่ง  เมื่อมหา 
ชนพูดกันวา   พราหมณผูเจริญทานข่ีชางของเรามาจากไหน    พราหมณทั้ง 
หลายบอกวา  พระเวสสันดรมหาราช  พระราชทานแกพวกเรา      พวกทาน 
เปนใคร   แลวโบกมือไล   พากันเดินทางตอไป. 
            ลําดับนั้นมหาชนมีพวกอํามาตยเปนตน       พากันมาประชุมที่ประตู 
พระราชวังกลาวโทษวา   พระราชาควรพระราชทานทรัพย   ขาวเปลือก  นา 
ไรสวน   หรอืทาสหญิงชายและนางกํานัลแกพวกพราหมณ.  พระเวสสันดร 
มหาราช พระราชทานมงคลหัตถีอันเปนชางพระท่ีนั่งน้ีไปไดอยางไร.   บดันี้  
พวกเราจักไมใหราชสมบัติตองพินาศไปอยางนี้        จึงกราบทูลความน้ันแด 
พระเจากรุงสญชัยมหาราช    พระเจากรุงสญชัยมหาราชทรงเห็นดวยตามคํา 
แนะนํา   รับจะทําตาม  แลวก็พากันกลับไป.   แตพวกพราหมณยังไดกราบทูล 
วา :- 
                      พระองคอยาฆาพระเวสสันดรน้ัน   ดวย 
            ทอนไม  หรือศัสตราเลยพระเวสสันดรนั้นไม 
            ควรแกเครื่องพันธนาการเลย    แตขอพระองค 
            จงขบัไลพระเวสสันดรออกจากแวนแควนไป 
            อยู ณ  เขาวางกตเถิด   พระเจาขา.  
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            ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ปพฺพาเชสุ  สกา รฏา,  วงฺก  คจฉฺตุ  
ปพฺพต    ชาวกรุงสีพีประชุมกันขับไลเราจากแควนของตนวา     จงไปยังเขา 
วงกต. 
           ในบทเหลาน้ัน บทวา ปพฺพาเชสุ พากันขับไล คือไดทําความพยายาม 
เพ่ือใหไปอยูภายนอกจากราชสมบัติ. 
           แมพระราชาก็ทรงดําริวา  นี้เปนปฏิปกษใหญหลวงนัก  เอาเถิดโอรส  
ของเราจงอยูภายนอกราชสมบัติสักเล็กนอยกอนแลวตรัสวา :- 
                                หากชาวเมืองสีพีมีความพอใจเชนนั้น  เรา 
                     ก็ไมขัดความพอใจ   แตขอใหโอรสของเราอยู 
                     บริโภคกามท้ังหลายตลอดคืนนี้กอน   จากนั้น 
                     เมื่อสิ้นราตรีพระอาทิตยขึ้นแลว   ชาวเมืองสีพี  
                     จงพรอมใจกันขับไล       เธอจงออกจากแวน 
                     แควนเถิด. 
           แลวสงนักการไปยังสํานักของพระโอรสดวยพระดํารัสวา  เจาจงบอก 
ขาวน้ีแกโอรสของเรา. 
           แมพระมหาสัตวไดทรงสดับดังนั้น   จึงตรัสถามถึงเหตุผลวา :-  
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                           ดูกอนนักการชาวกรงุสีพี  พากันโกรธเรา  
                    ในเพราะเรื่องอะไร    เรายังไมเห็นความช่ัวของ 
                    เรา    ทานจงบอกความช่ัวน้ันแกเรา      เพราะ 
                    เหตุไรจึงพากันขับไลเรา. 
            เมื่อนักการกราบทูลวา   เพราะพระองคพระราชทานคชสาร   พระ- 
                           เจาขา   พระเวสสันดรทรงมีความโสมนัสยิ่งนัก    ตรัสวา :- 
                    เราจะใหหทัย  ใหจักษ ุ  เงินทอง  แกว. 
                    มุกดา    แกวไพฑูรย   และแกวมณ ี  เปนเพียง 
                    ทรัพยภายนอกของเรา   จะเปนอะไร. 
                           เมื่อยาจกมา   ถึงแลวเห็นยาจกแลว   จะ 
                    ใหแขนขวา  ซาย  เราไมหว่ันไหว เพราะใจของ 
                    เรายินดีในทาน. 
                            ชาวกรงุสีพีทั้งปวง   จงขบัไล  หรือจงฆา 
                    เราก็ตาม   หรือจงตัดเราเปน  ๗  ทอนก็ตามเถิด 
                    เราจักงดการใหทานเสียมไิดเลย. 
            แลวมีพระดํารัสตอไปวา   ชาวเมืองทั้งหลายจงใหโอกาสแกเรา   เพ่ือ 
ใหทานสักวันหน่ึงเถิด   พรุงน้ีเราใหทานแลวในวันที่ ๓ จักไป   แลวทรงสง  
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นักการไปยังสํานักของพวกพราหมณ    รับสั่งกะอํามาตยผูดูแลราชกิจท้ังปวง  
วา.   พรุงน้ีเราจักใหสัตตสดกมหาทาน ( การใหทานครั้งใหมอยางละ  ๗๐๐) 
คือชาง  ๗๐๐  มา ๗๐๐  รถ  ๗๐๐  หญิง  ๗๐๐  โคนม  ๗๐๐  ทาสชาย ๗๐๐ 
ทาสหญิง  ๗๐๐.  ทานจงเตรียมไว.  จงจัดต้ังขาวและนํ้าเปนตน  หลายๆ อยาง 
อันเปนของควรใหทั้งหมด แลวพระองคองคเดียวเทาน้ัน  เสด็จไปยังที่ประทับ 
ของพระนางมัทรี   แลวตรัสวา    ดูกอนแมมัทรีนอมเมื่อจะฝงทรัพยอันจะติด    
ตามไป     พึงใหในผูมีศีลทั้งหลาย     แลวทรงชักชวนพระนางมัทรีในการ 
บริจาคทาน     ทรงแจงถึงเหตุที่พระองคจะเสด็จไปใหพระนางทรงทราบแลว 
ตรัสวา  พ่ีจักไปอยูปา  ขอใหนองจงอยูในพระนครนี้เถิด  อยาติดตามไปเลย. 
พระนางมัทรีทูลวา   ขาแตพระราชสวามี   หมอมฉันเวนพระองคเสียแลวจัก 
ขออยูแมวันเดียว. 
            ในวันที่สอง  พระเวสันดรทรงบริจาคสัตตสดกมหาทาน.   เมื่อพระ- 
เวสสันดรทรงบริจาคสัตตสดกมหาทานน่ันเองก็ถึงเวลาเย็น.    พระองคเสด็จ 
โดยรถที่ตกแตงแลวไปเฝาพระมารดาพระบิดา     ทูลลาพระมารดาพระบิดาวา 
พรุงน้ีลูกจักไป   เมื่อพระมารดาพระบิดาไมทรงประสงคทรงพระกันแสงมีน้ํา 
พระเนตรนองพระพักตร    พระเวสสันดรถวายบังคมแลวกระทําประทักษิณ 
เสด็จออกจากท่ีนั้น      ในวันนั้นพระองคประทับอยูในพระราชนิเวศนของ 
พระองค   วันรุงข้ึนทรงดําริวา   เราจักไปละจึงเสด็จลงจากปราสาท.    พระ- 
นางมัทรีแมพระสัสสุ ( แมผัว ) พระสัสสุระ ( พอผัว )   ขอรองโดยนัยตาง ๆ  
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ใหกลับก็มิไดทรงเชื่อฟงพระดํารัสของพระสัสสุและพระสัสสุระ  ถวายบังคม 
แลวทรงกระทําประทักษิณ   ทรงอําลาบรรดาสตรีที่เหลือ    พาพระโอรสและ 
ธิดาท้ังสองเสด็จไปหาพระเวสสันดรกอนประทับยืนอยูบนรถ. 
            พระมหาบุรุษเสด็จข้ึนรถประทับยืนบนรถทรงอําลามหาชน      ทรง 
ประทานโอวาทแกมหาชนวา    พวกทานจงอยาประมาทกระทําบุญมีทานเปน 
ตน    แลวเสด็จออกจากพระนคร.     พระมารดาของพระโพธิสัตวทรงดําริวา 
โอรสของเราปลาบปลื้มอยูกับการใหทาน    จงใหทานเถิด    จึงทรงสงเกวียน 
เต็มไปดวยรตนะ ๗ ประการพรอมดวยเครื่องอาภรณไปท้ังสองขาง.    พระ- 
มหาบุรุษพระราชทานเครื่องประดับที่ติดไปกับพระวรกายของพระองค    แก 
ยาจกที่เขาไปขอถึง ๑๘ ครั้ง  ไดพระราชทานส่ิงที่เหลือจนหมด.    พระองค 
เสด็จออกจากพระนคร    ไดมีพระประสงคจะเหลียวทอดพระเนตรพระนคร. 
ทันใดนั้น  ดวยบุญญานุภาพของพระองค  มหาปฐพีในที่ชั่วคันรถไดแยกหมุน 
กลับทํารถใหบายหนาไปยังพระนคร.    พระมหาสัตวทอดพระเนตรที่ประทับ 
ของพระชนกชนนี.   ดวยพระมหากรุณานั้นมหาปฐพีก็ไดไหว.   ดังท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   เตส    นิจฉฺภุมานาน  ดังน้ี. 
            ในบทเหลาน้ัน.   บทวา นิจฺฉุภมานาน   คือเมื่อชาวกรุงสีพีเหลาน้ัน 
คราออกไป  คือขับไล.   หรือเมื่อกษัตริยเหลาน้ันเสด็จออกไป.  บทวา มหา- 
ทาน  ปวตฺเตตุ  คือเพ่ือบริจาคสัตตสดกมหาทาน.   บทวา  อยาจิสฺส  คือ 
เราไดขอแลว.    บทวา  สาวยิตฺวา   คือประกาศ.   บทวา  กณฺณเภรึ  คือ          
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กลองใหญคูหน่ึง.    บทวา  ททามห  คือเราใหมหาทาน.   บทวา  อเถตฺถ  
ในโรงทานนี้   คือเมื่อเราใหทานในโรงทานน้ี.   บทวา  ตุมูโล  คือเสียงดัง 
กึกกองอึงม่ี.  บทวา  เภรโว   คือนากลัว.   จริงอยูเสียงนั้นทําใหคนอ่ืนกลัว 
เวนพระมหาสัตว.   เพ่ือทรงแสดงอาการท่ีเสียงนั้นใหเกิดความกลัวจึงตรัสวา 
ทาเนนิม  ดังน้ี    ความวา   ชาวกรุงสีพีพากันขับไลพระเวสสันดรมหาราชน้ี  
ออกจากแวนแควน   เพราะเหตุการให.  แมกระนั้นพระเวสสันดรมหาราชน้ี  
ก็ยังใหทานเชนนั้นอยูอีก. 
          บัดนี้เพ่ือทรงแสดงทานน้ัน  จึงตรัสคาถาวา  หตฺถึ     ดงัน้ีเปนตน. 
ในบทเหลาน้ัน   บทวา   คว  คือแมโคนม.  บทวา   จตฺวาหึ   รถ   ทตฺวา 
เราใหมาสินธพ  ๔ ตัวและรถ   คือมาชื่อวา  วาหิน   เพราะนําไป   อธิบายวา 
ใหมาสินธพาอาชาไนย  ๔  ตัว   และรถแกพวกพราหมณ. 
           จริงอยูพระมหาสัตว   เมื่อเสด็จออกจากพระนครอยางนั้น     ทรงให 
อํามาตย  ๖๐,๐๐๐   และชนที่เหลือซ่ึงมีหนานองดวยนํ้าตา   ติดตามไป   กลับ 
ทรงขับรถไปดวยพระองคเอง  ตรัสกะพระนางมัทรีวา  นี่แนะนองหากมียาจก 
ตามมาขางหลัง.    นองคอยดูดวย.   พระนางมัทรีประทับนั่งดูอยู.  ลําดับนั้น 
พราหมณ  ๔  คนไมอาจมาทันรับสัตตสดกมหาทานของพระองค    และทานที่ 
พระองคทรงบริจาคในขณะเสด็จไดจึงพากันเดินทางมาถามวา  พระเวสสันดร 
ประทับอยูที่ไหน    เมื่อเขาตอบวา  พระองคทรงใหทานเสด็จโดยรถกลับไป 
แลว   จึงคิดวาเราจักขอมา   จึงติดตามไป.     พระนางมัทรีทรงเห็นพราหมณ  
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เหลาน้ันเดินมา   จึงกราบทูลวา   ยาจกมาแลวพระเจาพ่ี.   พระมหาสัตวทรง 
จอดรถ.   พวกพราหมณเหลาน้ันจึงกราบทูลขอมา.   พระมหาสัตวทรงใหมา. 
พวกพราหมณรับมาแลวก็พากันกลับ.   ก็เม่ือพระราชทานมาแลว    แอกรถก็ 
ต้ังอยูบนอากาศน่ันเอง.     ลําดับนั้นเทพบุตร  ๔  องคมาดวยเพศของละม่ังรับ 
แอกรถไวแลวลากไป.     พระมหาสัตวทรงทราบวา    ละมั่งนั้นเปนเทพบุตร 
จึงตรัสกะพระนางมัทรีวา :- 
                                  ดูกอนแมมัทรี    เชิญดูเถิด    เน้ือละมั่ง 
                          ปรากฏรปูรางงดงาม   เหมือนมาท่ีชํานาญพาเรา  
                           ไป 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   จิตฺตรูปว   มีรูปนาอัศจรรย.   บทวา  ทกฺ- 
ขิณสฺสา  คือเหมือนมาที่ชํานาญพาเราไป. 
            ครั้งน้ันพราหมณอีกคนหน่ึงมาทูลขอรถท่ีกําลังแลนอยูนั้น.     พระ- 
มหาสัตวทรงใหโอรสและมเหสีลง   พระราชทานรถ.     เมื่อพระราชทานรถ 
แลว  เทพบุตรก็หายไป.  ต้ังแตนั้นกษัตริยทั้ง    พระองคก็ทรงดําเนินดวย 
พระบาท. 
            ลําดับนั้นพระมหาสัตวตรัสวา  ดูกอนแมมัทรี  นองอุมกัณหา   พ่ีจะ 
อุมพอชาลี      ทั้งของพระองคก็เอาพระกุมารกุมารีทั้งสองเขาเอวไป      ทรง 
สนทนาปราศรัยเปนที่รักซึ่งกันและกัน.  ตรัสถามทางท่ีจะไปเขาวงกตกะพวก  
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มนุษยที่เดินสวนทางมา.  เมื่อตนไมผลโนมลงมาเอง ก็เก็บผลไมใหพระโอรส  
และธิดา  เพราะเทวดาผูใครประโยชนยอทางให  จึงบรรลุถึงเจตรัฐในวันน้ัน 
นั่นเอง.   ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   จตฺวาหึ   รถ  ทตฺวา   เปนอาทิ.  
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ตฺวา  จาตุมฺมหาปเถ   ยืนอยูที่ทางใหญ 
แยก  ความวา  ยืนอยูที่ทาง    แพรง   เพราะทางท่ีตนมาและทางท่ีพราหมณ 
นั้นมาทะลุบรรจบกัน   แลวใหรถแกพราหมณนั้น.   บทวา   เอกากิโย  คือ 
ผูเดียวไมมี   เพราะไมมีเพ่ือนมีอํามาตยและเสวกเปนตน.    ดังท่ีทานกลาววา 
อทุติโย  ไมมีเพ่ือน.  บทวา  มทฺทิเทวึ  อิทมพฺรวิ   คือไดกลาวกะพระนาง 
มัทรีเทวีดังนี้. บทวา  ปทุม  ปุณฺฑรีก   ว   ดุจดอกประทุม   และดุจบัวขาว  
บทวา  ภณฺหาชินคฺคาหี    ประนางมัทรีทรงอุมแกวกัณหา.  บทวา อภิชาตา  
คือสมบูรณดวยชาติ.    บทวา   วิสม  สม   คือภูมิประเทศขรุขระและเรียบ  
บทวา   เอนฺติ    คือมา.    บทวา   อนุมคฺเค ปฏิปฺปเถ   คือเดินตามมาก็ดี 
สวนทางก็ดี.  พึงเห็นวาลบ วา ศัพทเสีย.  บทวา กรณุ  คือสงสาร. อธิบายวา 
คือความเปนผูประกอบดวยกรุณา.  บทวา  ทุกฺข  เต  ปฏิเวเทนฺติ  กษัตริย 
เหลาน้ันคงไดเสวยทุกขอยางยิ่ง    คือกษัตริยเหลาน้ีเปนสุขุมาลชาติ     ทรง 
ดําเนินดวยพระบาทอยางน้ี   เขาวงกตจากน้ียังอีกไกล   เพราะเหตุนั้นกษัตริย 
เหลาน้ัน    ตนเองไดรับทุกขเพราะความสงสารในพวกเราในครั้งน้ัน.    หรอื 
เสวยทุกขอันเกิดข้ึนแกตน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 186 

          บทวา   ปวเน   คือในปาใหญ.    บทวา   ผลิเน   คือมีผล.     บทวา  
อุพฺพิทฺธา  คือสูงมาก.  บทวา  อุปคจฺฉนฺจิ  ทารเก   ความวา  ตนไมทั้งหลาย 
โนมกิ่งเขาหาพระกุมารกุมารีเอง   โดยท่ีพระกุมารกุมารีเอ้ือมพระหัตถจับดึง. 
          บทวา  อจิฉริย  คือประกอบดวยความอัศจรรย คือควรแกปรบมือให. 
ชื่อวา  อพฺภตู  เพราะไมเคยมีมากอน.  ชื่อวา  โลมหสน  เพราะสามารถ 
ทําใหขนลุกขนพอง.  บทวา  สาหุการ   คือสาธุการ.    ชื่อวา  สพฺพงฺคโส- 
ภณา   เพราะมีอวัยวะทั้งหมดงดงาม.   บทวา   อจฺเฉร  วต  คือนาอัศจรรย. 
บทวา  เวสฺสนฺตรสฺส  เตเชน  คือดวยบุญญานุภาพของพระเวสสันดร. บทวา 
สงฺขิปสุ   ปถ   ยกฺขา   ทวยเทพยนทางให   คือทวยเทพ   อันบญุเดชของ 
พระโพธิสัตวกระตุนจึงยนทางให  คือทําใหสั้น.    ทําดุจกรุณาในพระกุมาร- 
กุมารี   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อนุกมฺปาย   ทารเก   คือดวยความ 
เอ็นดูในพระกุมารกุมารี.  เพราะภูเขาชื่อวา  สุวรรณคิริตาละ  จากกรุงเชตุดร 
๕   โยชน.   แมน้ําชื่อวา   โกนติมารา   จากภูเขาน้ัน  ๕ โยชน.     ภูเขาชื่อวา 
มารัญชนาคีรีจากแมน้ํานั้น  ๕ โยชน.    บานทัณฑพราหมณคาม   จากภูเขา 
นั้น ๕ โยชน.   มาตุลนครจากบานทัณฑพราหมณคามน้ัน  ๑๐  โยชน.  รวม 
๓๐  โยชน  จากกรุงเชตุดรถึงแควนนั้น.    ทวยเทพอันบุญเดชของพระโพธิ- 
สัตวกระตุนจึงยนทางให.       กษัตริยทั้ง ๔ พระองคจึงลวงพนท่ีทั้งหมดน้ัน 
เพียงวันเดียวเทาน้ัน.  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  นิกฺขนฺตทิวเสเยว 
เจตรฏมุปาคมุ     ในวันที่เราออกจากกรุงสีพีนั้นเอง     เราทั้ง  ๔  ไดไปถงึ 
เจตรัฐ.  
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           พระมหาสัตวเสด็จถึงมาตุลนคร   แควนเจตรัฐในตอนเย็นประทับนั่ง 
ในศาลาใกลประตูพระนครน้ัน.       ลาํดับนั้นพระนางมัทรี    ทรงเช็ดธุลีที ่
พระบาทของพระมหาสัตวแลวทรงนวดพระบาท    ทรงดํารวิา    เราจักใหชน 
ทั้งหลายรูวา     พระเวสสันดรเสด็จมาจึงเสด็จออกจากศาลา       ประทับยืนที่ 
ประตูศาลา  พอที่พระเวสสันดรจะทรงเห็น.   บรรดาสตรีที่เขาออกพระนคร 
เห็นพระนางมัทรี    จึงพากันแวดลอม. 
           มหาชนเห็นพระนางมัทรีพระเวสสันดร  และพระโอรสเสด็จมาอยาง 
นั้นจึงไปกราบทูลพระราชา.     พระราชา   ๖๐,๐๐๐  ทรงกันแสงร่ําไร   พากัน 
ไปเฝาพระเวสสันดร   บรรเทาความเหน็ดเหน่ือยในการเดินทาง   แลวจึงทูล 
ถามถึงเหตุที่เสด็จมาอยางนั้น. 
           พระมหาสัตวตรัสเลาเรื่องทั้งหมด       ต้ังตนแตพระราชทานคชสาร. 
พระราชาเหลาน้ันไดสดับดังนั้นแลวจึงปรึกษากันมอบราชสมบัติแกพระองค. 
พระมหาบุรุษตรัสวา     การท่ีเราจะรับราชสมบัติของพวกทานยกไวกอนเถิด.  
พระราชาขับไลเราออกจากแวนแควน.   เพราะฉะนั้นเราจักไปเขาวงกต   แม 
พระราชาเหลาน้ันทูลวิงวอนใหประทับอยู ณ เจตรัฐนั้นมีประการตาง ๆ    ก ็
มิไดทรงพอพระทัยจะรับ  ทรงขอรองใหพระราชาเหลานั้นจัดอารักขา  ประ- 
ทับอยู  ณ ศาลาน้ัน   ตลอดราตรี  รุงข้ึนแตเชาตรู  เสวยพระกระยาหารมีรส  
เลิศตาง ๆ  แลว   แวดลอมดวยพระราชาเหลาน้ัน     เสด็จออกไปสิ้นทาง  ๑๕ 
โยชน   ประทับ ณ ประตูปา   รับสั่งใหพระราชาเหลานั้นกลับ    ไดเสด็จไป  
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ตามทางท่ีพระราชาเหลาน้ันทูล   สิ้นหนทาง ๑๕ โยชนขางหนา.   ดังท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                         ในกาลน้ันพระราชา  ๖๐,๐๐๐  องค อยูใน 
                  มาตุลนคร    ตางก็ประนมกรพากันรองไหมาหา 
                  เราเจรจาปราศรัยกับโอรสของพระเจาเจตราช 
                  เหลาน้ี  อยู  ณ ที่นั้น  ใหโอรสของพระเจาเจต-  
                  ราชเหลาน้ัน   กลับที่ประตูนั้นแลว   ไดไปยัง 
                  เขาวงกต. 
            ในบทเหลานั้น  บทวา   ตตฺถ  วตฺเตตฺวา   สลฺลาป    คือเจรจาปรา- 
ศรัยดวยคําใหเกิดความเบิกบานกับพระราชาท่ีมาประชุมกัน ณ ที่นั้น. บทวา 
เจตปุตฺเตหิ   คือโอรสของพระราชาเจตราช.   บทวา   เต  ตโต   นิกฺขมิตฺ-   
วาน  คือใหพระราชาเหลาน้ันกลับทีป่ระตู  ประตูปาน้ัน.   บทวา  วงฺก  อคมุ 
ปพฺพต    เรา  ๔  คน  ไดมุงไปเขาวงกต. 
            ลําดับนั้นพระมหาสัตวเสด็จไปตามทางที่พระเจตราชทูล        เสด็จถึง 
ภูเขาคันธมาทน   ทรงเห็นภูเขานั้น   ประทับอยู  ณ ที่นั้น    จากน้ันทรงมุง 
พระพักตรตรงไปยังทิศอุดร    เสด็จไปถึงเชิงเขาเวปุลลบรรพตประทับนั่ง  ณ 
ฝงแมน้ําเกตุมดี  เสวยนํ้าผ้ึงและเนื้อท่ีพรานปาถวาย  พระราชทานเข็มทองคํา 
แกพรานปา   ทรงสรงสนาน   ทรงดื่มระงับความกระวนกระวาย    เสด็จออก  
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จากฝงนํ้าไปประทับนั่งพักผอน ณ โคนตนไทร ชือ่ต้ังอยูใกลยอดสานุบรรพต  
เสด็จลุกไปทรงบริหารพระวรกาย ณ นาลิกบรรพต   เสด็จไปยังสระมุจลินท 
เสด็จถึงปลายทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางฝงของสระ     เสด็จเขาไปยังชองปา 
โดยทางเดินทางเดียวเทานั้น   เลยชองปาไปถึงสระโบกขรณี  ๔   เหลี่ยม  ขาง 
หนาน้ําพุ   เปนภูเขาเขาไปลําบาก. 
           ขณะนั้นทาวสักกะทรงรําพึงวา  พระมหาสัตวเสด็จเขาไปยังหิมวันต-  
ประเทศ ควรจะไดที่ประทับ  จึงทรงสงวิษณุกรรมเทพบุตรไป  มีเทวบัญชาวา 
ทานจงไปสรางอาศรมบท  ณ  ที่รื่นรมยในหลืบภูเขาวงกต.   วิษณุกรรมเทพ- 
บุตรรับเทวบัญชาแลวจึงไปสรางบรรณศาลาสองหลัง   ที่จงกรมสองที่    ที่พัก 
กลางคืนและกลางวันสองแหง  ปลูกไมดอกมีดอกสวยงามตาง ๆ ไมผล กอดอก 
ไม   และสวนกลวยเปนตน  ณ ที่นั้น ๆ   แลวมอบบริขารบรรพชิตท้ังหมดให 
จารึกอักษรไววา   ผูที่ประสงคจะบรรพชา   จงถือเอาเถิด   แลวมิใหอมนุษย 
เนื้อและนกที่มีเสียงนากลัวรบกวน   เสร็จแลวกลับไปยังที่ของตน. 
            พระมหาสัตวทอดพระเนตรเห็นทางเดินทางเดียวทรงดําริวา    คงจัก 
เปนที่อยูของนักบวช   จึงใหพระนางมัทรี   พระโอรสและธิดาประทับอยู  ณ 
ที่นั้น  เสด็จเขาสูอาศรมบท   ทอดพระเนตรเห็นอักษร   ทรงดําริวา    ทาว 
สักกะทรงประทาน   จึงทรงเปดประตูบรรณศาลาเสด็จเขาไป   เอาพระขรรค 
และธนูออก  เปลื้องผาสาฎก  ทรงถือเพศฤาษี    ถอืไมเทาเสด็จออกไปหาพระ- 
กุมารกุมารี   ดวยความสงบเชนกับพระปจเจกพุทธเจา.  
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             แมพระนางมัทรีเทวี   ทรงเห็นพระมหาสัตวก็ทรงหมอบแทบพระบาท  
ทรงกันแสงเสด็จเขาอาศรมกับพระมหาสัตว   แลวเสด็จไปยังบรรณศาลาของ 
พระนาง   ทรงถือเพศเปนฤาษี.      ภายหลังทรงใหพระกุมารกุมารีเปนดาบส 
กุมาร. 
            พระโพธิสัตวทรงขอพรพระนางมัทรีวา    ต้ังแตนี้ไปเราเปนนักบวช 
แลว.     ธรรมดาสตรียอมเปนมลทินแกพรหมจรรย.     บัดนี้เธออยามาหาเรา 
ในกาลอันไมสมควรเลย.     พระนางรับวาดีแลวพระเจาขา   แลวขอพรพระ- 
มหาสัตวบางวา  ขาแตพระองค  ขอพระองคทรงแลดูโอรสธิดาอยู ณ บรรณ- 
ศาลาน้ีเถิด   หมอมฉันจักแสวงหาผลาผลมาถวาย.  ต้ังแตนั้นพระนางมัทรีก็ 
ทรงนําผลาผลมาแตปาทรงปรนนิบัติชนทั้ง  ๓.   กษัตริยทั้ง ๔ พระองคประ- 
ทับอยู ณ หลบืภูเขาวงกตประมาณ  ๗ เดือน.     ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา   อามนฺตยิตฺวา  เทวินฺโท  วิสฺสกมฺม  มหิทฺธิก    ทาวสักกะจอมเทพ 
ตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบุตรผูมีฤทธิ์มากมาดังน้ีเปนอาทิ.  
            ในบทเหลาน้ัน บทวา อามนฺตยิตฺวา  คือตรัสเรียก.  บทวา มหิทฺธิก 
คือผูประกอบดวยฤทธิ์มาก.    บทวา   อสฺสม   สุกต   คือใหสรางอาศรมบท 
ใหดี.    ความวา   บรรณศาลาอันสมควรเปนที่ประทับของพระเวสสันดรนา- 
รื่นรมย.   บทวา   สุมาปุยา   คือใหสรางใหดี.   บทวา   อาณาเปสิ   เปนคํา 
ที่เหลือ.   บทวา   สุมาปยิ   คือใหสรางโดยชอบ.  
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            บทวา  อสฺุโ  คืออาศรน้ันไมวางฉันใด   เราเปนผูไมวางเพราะ   
ทําอาศรมน้ันไมใหวาง.    ปาฐะวา   อสฺุเ   คือเรารักษาเด็กท้ังสองคนอยู 
ในอาศรมอันไมวาง   ดวยการอยูของเรา   คือเราต้ังอยูในอาศรมนั้น.     ดวย 
อานุภาพแหงเมตตาของพระโพธิสัตว     แมสัตวเดียรัจฉานท้ังปวงก็ไดเมตตา 
ในที่ ๓ โยชนโดยรอบ. 
            เมื่อกษัตริยทั้ง  ๔ พระองค   ประทับอยู  ณ  เขาวงกตนั้น   พราหมณ 
ชูชก   ชาวเมืองกลิงครัฐ   เมื่อภรรยาชือ่วาอมิตตตาปนา   พูดวาเราไมสามารถ 
จะทําการซอมขาว  ตักน้ํา  หุงขาวยาคู   และขาวสวยแกทานไดเปนนิจ.  ทาน 
จงนําทาสชายหรือทาสหญิงมารับใชเราเถิด   ชชูกกลาววา  นองเอย  เราหรือ 
ก็ยากจน    จะไดทาสชายหรือทาสหญิงแตไหนมาใหนองไดเลา.     เมื่อนาง- 
อมิตตตาปนาบอกวา   กพ็ระราชาเวสสันดรน่ันอยางไรเลา   พระองคประทับ 
อยูที่เขาวงกต      ทานจงขอพระโอรสธิดาของพระองคมาใหเปนคนรับใชเรา 
เถิด   ชชูกไมอาจละเลยถอยคําของนางได   เพราะวาที่มีใจผูกพันนางดวยอํา- 
นาจกิเลส    จึงใหนางเตรียมสะเบียง   เดินทางถึงกรุงเชตุดรโดยลําดับ   แลว 
ทําวา   พระเวสสันดรมหาราชอยูที่ไหน. 
            มหาชนตางเกร้ียวกราดวา     ของพวกเรา    เพราะทรงใหทานยาจก 
พวกน้ีจึงตองถูกเนรเทศออกจากแวนแควน.       อีตาพราหมณเฒาผูนี้ทําให 
พระราชาของพวกเราไดรับความพินาศแลวยังมีหนามาถึงท่ีนี้อีก        ตางถือ 
กอนดินและทอนไมเปนตน    ดาวาติดตามพราหมณไป.  
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              พราหมณชูชกน้ันเทวดาดลใจออกจากกรุงเชตุดร   แลวเดินตรงไปยัง  
ทางที่จะไปเขาวงกต   ถึงประตูปาโดยลําดับ  หยั่งลงสูปาใหญ   หลงทางเท่ียว 
ไป   เตลิดไปพบกับเจตบุตรซึ่งพระราชาเหลาน้ันทรงตั้งไวเพ่ืออาริกขาพระ- 
โพธิสัตว.    เจตบุตรถามวา   จะไปไหนพราหมณ.    ชชูกบอกวา   จะไปหา 
พระเวสสันดรมหาราช.      เจตบุตรคิดวาอีตาพราหมณนี้นาจะไปทูลขอพระ 
โอรสธิดาหรือพระเทวีของพระเวสสันดรเปนแน   จึงขูตะคอกวา  พราหมณ 
ทานอยาไปท่ีนั้นนะ.     หากไปเราจะตัดหัวทานเสียที่นี่แหละ    แลวใหสนุัข 
ของเรากิน   ชูชกถูกขูก็กลัวตายจึงกลาวเท็จวา   พระชนกของพระเวสสันดร 
สงเราเปนทูตมาดวยหมายใจวาจักนําพระเวสสันดรกลับพระนคร  
             เจตบุตรไดฟงดังน้ันก็ราเริงยินดี   แสดงความเคารพนับถือพราหมณ 
จึงบอกทางไปเขาวงคตใหแกพราหมณ.      พราหมณเดินทางออกจากนั้นใน 
ระหวางทาง    ไดพบกับอัจจุตดาบสจึงถามถึงหนทาง     เมื่ออัจจุติดาบสบอก 
หนทางให     จึงเดินไปตามทางตามเครื่องหมายที่อัจจุตดาบสบอก     ถึงท่ีต้ัง 
อาศรมบทของพระโพธิสัตวโดยลําดับ      จึงเขาไปหาพระโพธิสัตวในเวลาท่ี 
พระนางมัทรีเทวีไปหาผลไม      แลวทูลขอพระกุมารกุมารีทั้งสอง       ดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                                        เมื่อเราอยูในปาใหญ      ชชูกพราหมณ 
                           เดินเขามาหาเรา        ไดขอบุตรท้ังสองของเรา 
                          คือ   พอชาลีและแมกณัหาชินา.  
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            เมื่อพราหมณทูลขอพระกุมารกุมารีอยางนี้แลวพระมหาสัตวทรงเกิด   
โสมนัสดวยพระประสงควา  นานแลวยาจกมิไดมาหาเรา  วันนี้เราจักบําเพ็ญ 
ทานบารมีโดยไมใหเหลือ     ทรงยังจิตของพราหมณใหยินดีดุจวางถุงทรัพย 
๑,๐๐๐  ลงบนมือท่ีเหยียดออก    และยังหลืบเขานั้นทั้งสิ้นใหบรรลือตรัสวา 
เราใหลูกท้ังสองของเราแกทาน.    สวนพระนางมัทรีเทวีไปปาเพื่อหาผลาผล 
แตเชาตรูจักกลับก็ตอนเย็น.   อนึ่งเมื่อนางมัทรีกลับ  ทานจงแสดงลูกทั้งสอง 
นั้นจงดื่มเค้ียวรากไมและผลาผล   อยูคางสักคืนหน่ึง   พอหายเมื่อย   เชาตรู 
จึงคอยไป.    พราหมณคิดวา  พระเวสสันดรน้ีพระราชทานพระกุมารกุมารี 
เพราะมีพระอัธยาศัยกวางขวางแท      แตพระนางมัทรีพระมารดามีความรัก 
บุตรกลับมาจะพึงทําอันตรายแกทานได.   ถากระไรเราจะทูลแคนไคพระเวส- 
สันดรน้ีแลว    พาโอรสท้ังสองไปวันน้ีใหจงไดจึงกราบทูลวา   หากพระองค 
พระราชทานพระโอรสทั้งสองแกขาพระองคแลว    ก็ไมมีประโยชนอะไรท่ีจะ 
แสดงกะพระมัทรีแลวจึงสงไป.    ขาพระองคจักขอพาโอรสท้ังสองไปในวันนี้  
แหละ   พระเจาขา.   พระเวสสันดรตรัสวา    ดกูอนพราหมณ    หากทานไม 
ปรารถนาจะเห็นพระนางมัทรีราชบุตรี.        ทานจงพาทารกท้ังสองน้ีไปยัง 
กรุงเชตุดร.   ณ ที่นั้น  พระสญชัยมหาราชจักรับทารกทั้งสองแลวพระราช- 
ทานทรัพยเปนอันมากแกทาน.  ทานจักมีทาสหญิงทาสชายไดดวยทรัพยนั้น  
และทานก็จะมีชีวิตอยูอยางสบาย.   อีกประการหนึ่งทารกท้ังสองน้ีก็เปนสุขุ- 
มาลชาติ   เธอท้ังสองน้ันจักปรนนิบัติทานไดอยางไรเลา.  
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             พราหมณทูลวา  ขาพระองคมิอาจจะทําอยางนั้นได   ขาพระองคเกรง  
พระราชอาญา.     ขาพระองคจักนําไปบานของขาพระองคเลย    พระเจาขา. 
ทารกทั้งสองไดสดับการสนทนาของพระบิดาและพราหมณ คิดวา  พระบิดา 
มีพระประสงคจะพระราชทานเราท้ังสองแกพราหมณ        จึงเลี่ยงไปยังสระ 
โบกขรณีแอบท่ีกอประทุม.    พราหมณไมเห็นพระกุมารกุมารี      จึงทูลวา 
พระองคตรัสวา        จะพระราชทานทารกท้ังสองแลวใหทารกทั้งสองหนีไป 
แลวจึงทูลตอวาวา   นั่นเปนอุบายวิธีที่ดีงามของพระองค. 
             ลําดับนั้น     พระมหาสัตวทรงรีบลุกข้ึนเที่ยวตามหาพระกุมารกุมารี 
ทรงเห็นทั้งสองแอบอยูที่กอปทุมจึงตรัสวา    ลูกรกัทั้งสองจงข้ึนมาเถิด.   ลกู 
ทั้งสองอยาไดทําอันตรายแกทานบารมีของพอเลย.      จงใหอัธยาศัยในทาน 
ของพอถึงท่ีสุดเถิด.         อน่ึง   พราหมณผูนี้พาลูกทั้งสองไปแลวก็จักไปหา 
พระเจาสญชัยมหาราชซ่ึงเปนพระอัยกาของลูก.   พอชาลีลูกรกั  ลูกตองการ 
จะเปนไทก็พึงใหทอง    ๑,๐๐๐  แทง  แกพราหมณแลวก็จะไดเปนไท.  ดกูอน 
แมกัณหาชินาลูกรัก ลูกควรใหสิ่งละ ๑๐๐ คือทาสชาย ๑๐๐ ทาสหญิง ๑๐๐ 
ชาง  ๑๐๐  มา  ๑๐๐  โคอุสภะ  ๑๐๐   ทองคํา  ๑๐๐  แทง     แลวลูกก็จะพึง 
เปนไท ทรงตีราคาคาตัวลูกทั้งสองดังน้ีแลวทรงปลอบพากลับไปยังอาศรมบท 
เอาคนโทใสน้ําแลวหลั่งนํ้าลงในมือของพราหมณ         ทําใหเปนปจจัยแหง 
พระสัพพัญุตญาณ  ทรงเกิดปติโสมนัสเปนอยางยิ่ง  ยังมหาปฐพีใหบรรลอื 
กัมปนาท   ไดพระราชทานบุตรเปนที่รัก.   แมในจริยานี้ก็ไดมีแผนดินไหว  
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เปนตนโดยนัยดังกลาวแลวในจริยากอน.          ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา :- 
                            เพราะไดเห็นยาจกเขามาหา  ความราเริง 
                  เกิดขึ้นแกเรา    ในกาลน้ันเราไดพาบุตรทั้งสอง 
                  มาใหแกพราหมณ       เมือ่เราสละบุตรท้ังสอง 
                  ของตนใหแกชูชกพราหมณในกาลใด    แมใน 
                  กาลน้ัน   แผนดิน     ภูเขาสิเนรุราชก็หวั่นไหว. 
             ครั้งน้ัน    พราหมณเอาเถาวัลยผูกพระหัตถฉุดคราทารกท้ังสองผูไม 
อยากจะไป.  ในพระหัตถที่ผูกน้ันโลหิตไหลออกจากผิวหนัง.   พราหมณเอา 
ทอนเถาวัลย ตี ฉุดคราไป.       พระกุมารกุมารีทรงเหลียวดูพระบิดาแลวทูล 
วา :- 
                        ขาแตพระบิดา  พระมารดาก็เสด็จไปปา 
                  พระบิดาก็ทรงเห็นแตลูกท้ังสอง       พระบิดา 
                  อยาเพ่ิงทรงใหลูกไปเลยจนกวาพระมารดาจะ 
                  กลับมา  เมื่อนัน้แหละอีตาพราหมณเฒา   จะ 
                  ขายหรือจะฆาลูกท้ังสองก็ตามที.  
             ทูลตอไปอีก   มีอาทิวา    อีตาพราหมณเฒาน้ีรายกาจนัก      ทําการ 
หยาบชา  
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                           จะเปนมนุษย  หรือยกัษ   กินเน้ือและ 
                   เลือดออกจากบานมาสูปา    จะมาขอทรพัยกะ 
                   พระบิดา   เมื่อตาพราหมณเฒาปศาจจะนําลูก 
                   ไป   ไฉนพระบิดาจึงทรงมองดูเฉยอยูเลา. 
           ทั้งของพระกุมารกุมารีตางกันแสงไห. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ธน  ไดแกทรัพยคือบุตร. 
           ชชูก  เม่ือพระกุมารกุมารีร่ําไหอยูอยางนั้นก็โบยฉุดกระชากหลีกไป. 
พระมหาสัตวทรงเกิดความเศราโศกเปนกําลัง    ดวยความสงสารลูกท้ังสองท่ี 
รองไห   และดวยความไมสงสารของพราหมณ   ในขณะนั้นเองทรงรําลึกถงึ 
ประเพณีของพระโพธิสัตวทั้งหลาย.       ทรงตําหนิพระองควา       ธรรมดา 
พระโพธิสัตวทั้งหลายท้ังปวงทรงละมหาบริจาค ๕ แลวจักเปนพระพุทธเจา 
แมเราก็เปนผูหน่ึงของพระโพธิสัตวเหลาน้ัน     บริจาคบุตรทาน    และมหา 
บริจาคอยางใดอยางหน่ึง.     เพราะฉะน้ัน    ดูกอนเจาเวสสันดรการใหทาน 
แลวเดือดรอนในภายหลังไมสมควรแกเจาเลย.      แลวทรงเตือนพระองควา 
ต้ังแตเวลาท่ีเราใหทานแลวอะไร ๆ ก็มไิดเปนของเจา   ทรงอธิษฐาน  กุสล- 
สมาทานม่ันคง    ประทับนั่ง   ณ  ประตูบรรณศาลา    ดุจพระปฏิมาทองคํา 
นั่งบนแผนหิน  ฉะนั้น.  
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            ลําดับนั้น   พระนางมัทรีเทวีหาบผลาผลจากปาเสด็จกลับ    เทพยดา 
ทั้งหลายจึงแปลงกายเปนมฤครายกั้นทางไวดวยดําริวา    พระนางมัทรีจงอยา 
เปนอันตรายแกทานของพระมหาสัตวเลย   เมื่อมฤครายหลีกไปแลวพระนาง 
เสด็จถึงอาศรมชาไป ทรงดําริวาวันนี้เราฝนไมดีเลย และเกิดนิมิตรายข้ึนอีก. 
จักเปนอยางไรหนอ  เสด็จเขาไปยังอาศรมไมทรงเห็นพระกุมารกุมารี จึงเขา 
ไปหาพระโพธิสัตวทูลวา ขาแตพระทูลกระหมอม หมอมฉันไมเห็นลูกท้ังสอง 
ของเรา.  ลกูท้ังสองไปเสียที่ไหนเลาเพคะ.  พระโพธิสัตวทรงน่ิง.  พระนาง 
มัทรีคนหาลูกทั้งสอง  เที่ยวหาในท่ีนั้น  ๆ  มิไดทรงเห็นจึงกลับไปทูลถามอีก. 
            พระโพธิสัตวทรงดําริวา    เราจักใหแมมัทรีละความเศราโศกถึงบุตร 
ดวยถอยคําหยาบจึงตรัสวา :- 
                               แมมทัรีผูมีรูปสมบัติอันประเสริฐ   เปน 
                  ราชบุตรี   เปนผูมียศเจาไปแสวงหามลูผลาหาร 
                  แตเชามิใชหรอื       ไฉนเจาจึงกลับมาจนเย็น 
                  เลา. 
            เมื่อพระนางทูลถึงเหตุที่ทําใหลาชาก็มิไดตรัสอะไรๆ ถึงทารกท้ังสอง 
อีกเลย.    พระนางมัทรีดวยความเศราโศกถึงบุตรคิดถึงบุตร    จึงรีบออกปา 
คนหาบุตรอีก.       สถานที่ที่พระนางมัทรีเท่ียวคนหาในราตรีเดียวคํานวณดู 
แลวประมาณ  ๑๕  โยชน.    ครั้นรุงสวางพระนางไดเขาไปหาพระโพธิสัตว  
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ประทับยืน  ถูกความโศกมีกําลังครอบงําเพราะไมเห็นลูกจึงลมสลบลงบนพ้ืน 
ดินแทบพระบาทของพระโพธิสัตวนั้นดุจกลวยถกูตัด. 
            พระโพธิสัตวทรงหว่ันไหวดวยทรงสําคัญวา   พระนางมัทรีสิ้นพระ- 
ชนม  ทรงเกิดความโศกใหญหลวง  ดาํรงพระสติมั่น  ทรงดําริวา  เราจักรูวา 
แมมัทรียังมีชีวิตอยู   หรอืไมมี  แมตลอด ๗  เดือนไมเคยถูกตองกายกันเลย 
เพราะไมมีอยางอ่ืนจึงทรงยกพระเศียรของนางวางบนพระอุรุ   (ขา)   เอานํ้า 
พรมลูบคลํา    พระอุระพระหัตถ   และพระหทัย.     พระนางมัทรีลวงไปเล็ก 
นอยก็ไดพระสติบังเกิดหิริโอตตัปปะทูลถามวา    ลูกท้ังสองไปไหน.    พระ- 
โพธิสัตววา      ดูกอนเทวี      พ่ีไดใหบุตรของเราเพ่ือเปนทาสแกพราหมณ 
คนหน่ึงซึ่งมาขอกะพ่ี   เม่ือพระนางมัทรีทูลวา    ขาแตพระองคเพราะเหตุไร 
พระเจาพ่ีทรงใหลูกท้ังสองแกพราหมณแลวจึงไมบอกแกนองปลอยใหรองไห 
เที่ยวหาอยูตลอดคืนเลา  ตรัสวา  เมื่อพ่ีบอกเสียกอน  นองก็จะมีทุกขใจมาก. 
แตบัดนี้ทุกขเบาบางลงแลว   พระองคจึงทรงปลอบพระมัทรีวา :- 
                          ดูกอนแมมัทรีนองจงดูพ่ี   อยาปรารถนา 
                  ที่จะเห็นลูกเลย    อยากันแสงไปนักเลย    เรา 
                  ไมมีโรคยังมีชวีิตอยู      คงจะไดพบลูก     เปน 
                  แนแท. 
            แลวตรัสตอไปวา :-  
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                          สัตบุรษุเห็นยาจกมาขอทาน  แลวพึงให 
                   บุตร     สัตวเลี้ยง    ขาวเปลือก    และทรัพย 
                   อยางอ่ืนอันมีอยูในเรือน.         ดูกอนแมมัทร ี 
                   นองจงอนุโมทนาบุตรทาน        อันสูงสุดของ 
                   พ่ีเถิด. 
            แลวทรงใหพระนางมัทรีอนุโมทนาบุตรทานของพระองค  
            แมพระนางมัทรีก็ทูลอนุโมทนาวา :- 
                           ขาแตพระองคผูประเสริฐ        นองขอ 
                  อนุโมทนาบุตรทาน    อันสูงสุดของพระเจาพ่ี 
                  ครั้นพระเจาพ่ีพระราชทานบุตรแลว ขอจงทรง 
                  ยงัพระทัยใหผองใส      จงทรงบําเพ็ญทานให 
                  ยิง่ ๆ ขึ้นไปอีก. 
           เมื่อกษัตริยทั้งสองทรงสนทนากันเปนที่สําราญพระทัยของกันและ 
กันอยางนี้แลว   ทาวสักกะจึงทรงดําริวา    เมื่อวานพระมหาบุรุษยังปฐพีให 
กึกกองกัมปนาท  ไดพระราชทานพระโอรสธิดาแกชูชก.   บัดนี้จะมีบุรุษชั่ว 
เราเขาไปหาพระองค   แลวทูลขอพระมัทรีเทวีก็จะพาเอาไปเสียอีก.   แตนัน้ 
พระราชาโพธิสัตวก็จะหมดท่ีพ่ึง.         เอาเถิดเราจะแปลงเพศเปนพราหมณ  
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เขาไปหาพระองคทูลขอพระนางมัทรี       ทําใหพระโพธิสัตวทรงถือเอายอด  
พระบารมี        แลวจักไมทรงกระทําส่ิงท่ีไมควรสละใหแกใคร  ๆ   อีกแลว 
จักมาคืนพระนางมัทรีนั้นแกพระโพธิสัตว.         ทาวสักกะจึงแปลงเพศเปน 
พราหมณ   ในตอนพระอาทิตยข้ึนไดไปหาพระโพธิสัตว      พระมหาบุรุษ 
ทอดพระเนตรเห็นพราหมณนั้น   ทรงเกิดปติโสมนัสวา  แขกของเรามาแลว 
ทรงกระทําปฏิสันถารอยางออนหวานกับพราหมณนั้น        แลวตรัสถามวา  
ทานพราหมณทานมาที่นี้เพ่ือประสงคอะไร. 
            ลําดับนั้น     ทาวสักกะจึงทูลขอพระนางมัทรีเทวี.      ดังท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา :-    
                         ทาวสักกะทรงแปลงเพศเปนพราหมณ 
                 เสด็จลงจากเทวโลก  มาขอนางมัทรี   ผูมีศีล 
                 มจีริยาวัตรอันงามกะเราอีก. 
            ในบทเหลาน้ัน    บทวา   ปุนเทว    คือภายหลังจากวันท่ีเราใหลูก 
ทั้งสองนั่นแล.   อธิบายวา   ในลําดับนั้นนั่นแล.   บทวา   โอรุยหฺ    คือลง 
จากเทวโลก.  บทวา  พฺราหฺมณสนฺนิโภ  คือแปลงเพศเปนพราหมณ  
            ลําดับนั้นพระมหาสัตวมิไดตรัสวา      เมือ่วานน้ีเราไดใหลูกท้ังสอง 
แกพราหมณ     แมเราก็อยูผูเดียวเทาน้ันในปา.      เราจักใหแมมัทรีผูมีศีล 
ปฏิบัติสามีดีแกทานไดอยางไร.       มพีระทัยมิไดถดถอย     เพราะไมสละ  
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เพราะไมผูกมัด      ดุจวางรัตนะอันหาคามิไดลงในมือท่ีเหยียดออกทรงราเริง 
ยินดีดุจยังคิรีใหกึกกองกัมปนาทวา          วันนี้ทานบารมีของเราจักถึงท่ีสุด  
ตรัสวา :- 
                              ทานพราหมณ เราจะให  เราไมหว่ันไหว 
                  ทานขอสิ่งใดกะเรา     เราไมซอนเรนที่มีอยูนั้น 
                  ใจของเรายินดีในทาน. 
            ทรงรีบเอานํ้าใสคนโทแลวหลั่งนํ้าลงในมือพราหมณไดพระราชทาน 
ภรรยาให.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-   
                              เรามีความดําริแหงใจเลื่อมใส      เราจับ 
                   พระหัตถพระนางมัทรี    ยังฝามือใหเต็มดวยนํ้า 
                   ไดใหพระนางมัทรีแกพราหมณนั้น. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อุทกฺชลิ  คือยังมือใหเต็มดวยน้ํา.  อน่ึง 
บทวา  อุทก  เปนปฐมาวิภัตต์ิลงในอรรถแหงตติยาวิภัตต์ิ.  ความวา ยังมือคือ 
ฝามือท่ีเหยียดออกของพราหมณนั้นใหเต็มดวยนํ้า.   บทวา   ปสนฺนมนสงฺ- 
กปฺโป      คือมีความดําริแหงใจเลื่อมใสแลวดวยความเลื่อมใสศรัทธาอันเกิด 
ข้ึนแลววา    เราจักยังท่ีสุดแหงทานบารมีใหถึงดวยการบริจาคภริยานี้     แลว 
จักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแนนอน.  
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          ในขณะน้ันนั่นเอง   ไดปรากฏปาฏิหาริยทั้งปวงมีประการดังไดกลาว 
มาแลวในหนหลัง.    หมูเทพ   หมูพรหม   ไดเกิดปติโสมนัสเปนอยางยิ่งวา 
บัดนี้พระสัมมาสัมโพธิญาณของพระโพธิสัตวนั้นอยูไมไกล.     ดังท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา :- 
                                 เมื่อเราใหพระนางมัทรีทวยเทพในทองฟา 
                   ตางเบิกบาน   แมในครั้งน้ัน    แผนดิน    เขา- 
                   สิเนรุราช   กห็ว่ันไหว. 
           อน่ึง   เมื่อเราใหพระนางมัทรีเทวี    ไมมีรองไหหนาเศราหรือเพียง 
ค้ิวขมวด.   พระนางมัทรีเทวีไดมีพระดําริอยางเดียววา   จะทําสิ่งท่ีพระสวามี 
ปรารถนา.   พระนางมัทรีตรัสตอไปวา :- 
                          เราเปนราชกุมารี    ไดเปนภริยาของทาน 
                  ผูใด    ทานผูนัน้ก็เปนเจาของ    เปนอิสระใน 
                  ตัวเรา     เมื่อปรารถนาจะใหเราแกผูใดก็ใหได 
                  หรือจะขายกไ็ด   จะฆาเสยีก็ได. 
           แมพระมหาบุรุษก็ตรัสวา    ทานพราหมณผูเจริญ   พระสัพพัญุต- 
ญาณเทานั้น    เรารักยิ่งกวาแมมัทรี   รอยเทา   พันเทา   แสนเทา.  ขอทาน 
ของเราน้ีจงเปนปจจัยแหงการรูแจงแทงตลอด    พระสัพพัญุตญาณเถิดแลว 
พระราชทาน  ทาน.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  :-  
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                          เมื่อเราสละพอชาลี  แมกัณหาชินาผูเปน   
                  ธดิาและพระนางมัทรีผูจงรักสามี       ไมคิดถึง 
                  เลย   เพราะเหตุแหงโพธิญาณน่ันเอง.    บุตร 
                 ทั้งสองเราก็ไมเกลียด       พระนางมัทรีเราก็ไม 
                 เกลียด    แตสพัพัญุตญาณเปนที่รักของเรา. 
                 เพราะฉะน้ัน      เราจึงไดใหบุตรและภริยาอัน 
                 เปนที่รักของเราอีกครั้งหนึง่. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   จชมาโน   น    จนิฺเตสิ    คือเม่ือเราสละ 
ก็มิไดคิดถึงดวยความเดือดรอน. อรบิายวา เราสละแลวก็เปนอันสละไปเลย. 
ในบทนี้สมดังท่ีทานกลาวไววา    ก็เพราะเหตุไรเลาพระมหาบุรุษจึงทรงสละ 
บุตรภริยาของพระองคผูสมบูรณดวยชาติเปนกษัตริย    โดยใหเปนทาสของ 
ผูอ่ืน.   เพราะการทําผูเปนไทบางพวก  ไมใหเปนไท   มใิชสิ่งท่ีดี.    ตอบวา 
เพราะเปนธรรมสมควร.   จริงอยูการเขาถึงพุทธการกรรม   เปนธรรมดาน้ี 
คือ      การบริจาควัตถุที่เขาหวงวา       นี้ของเราเน่ืองในตนท้ังปวงไดโดยไม 
เหลือ.    จริงอยูการสละวัตถุที่เขาหวงวา   ของเราแกยาจกผูขอจะไมสมควร 
แกพระโพธิสัตว       ผูถงึความขวนขวายเพ่ือบําเพ็ญทวนบารมีปราศจากการ 
กําหนดไทยธรรมและปฏิคาหกก็หามิได.     แมนีก้็เปนธรรมอันสมควรมีมา 
แตเกากอน.     ธรรมที่ประพฤติสะสมมาสมํ่าเสมอน้ี     เปนวงศของตระกูล 
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เปนประเพณีของตระกูลของพระโพธิสัตวทั้งปวง    คือการบริจาคของทุกสิ่ง. 
แตโดยพิเศษออกไปในขอน้ันก็คือการบริจาคส่ิงอันเปนที่รักกวา.      จริงอยู 
พระโพธิสัตวบางองคเปนพระพุทธเจา     เพราะทรงบริจาคมหาบริจาค    ๕ 
เหลาน้ี  คือ   บริจาคทรัพยมีความเปนอิสระในราชสมบัติเปนตนอันสืบวงค 
มา  ๑   การบริจาคอวัยวะ   มีศีรษะ  และนัยนตาเปนตนของตน  ๑   บริจาค 
ชีวิตอันเปนท่ีรัก  ๑   บรจิาคบุตรเปนท่ีรักผูจะดํารงวงศตระกูล  ๑   บริจาค 
ภริยาเปนที่รักมีความประพฤติเปนที่ชอบใจ  ๑  เคยมีมาแลวมิใชหรือ.   เปน 
ความจริงดังนั้น     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา      สุมังคละครั้งเปน 
พระโพธิสัตวทรงแสวงหาโพธิญาณประทับอยู    ณ  ภูเขาลูกหนึ่งพรอมดวย 
บุตรภรรยาในอัตภาพที่   ๓   จากอัตภาพกอนมียักษ    ชื่อวา    ขรทาฐิกะ 
( เข้ียวแหลม )    ไดฟงวาพระมหาบุรุษมีอัธยาศัยในการให     จึงแปลงเพศ 
เปนพราหมณ  เขาไปหาพระโพธิสัตวขอทารกท้ังสอง. 
            พระมหาสัตวเบิกบานใจวา    เราจะใหบุตรทั้งสองแกพราหมณ     ยงั 
ปฐพีมีน้ําเปนที่สุดใหหว่ันไหวไดใหทารกทั้งสอง. ยักษยืนพิงกระดานสําหรับ 
ยึดในที่สุดที่จงกรม   เมื่อพระโพธิสัตวเห็นอยูนั่นเอง  ไดเค้ียวกินเด็กทั้งสอง 
ดุจเงาบัว.      เมื่อพระมหาบุรุษแลดูปากของยักษ   ซึ่งพนสายเลือดออกมาดุจ 
เปลวไฟ   ไมใหโอกาสแกจิตตุปบาทเกิดข้ึนวายักษลวงเรา เพราะความเปนผู 
ฉลาดในอุบายไดอบรมดีมาแลว     เพราะสภาพของธรรมในอดีตไมมีปฏิสนธิ 
และเพราะความยํ่ายีของสังขารทั้งหลายดวยอํานาจแหงความเปนของไมเที่ยง  
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เปนตน   จึงเกิดโสมนัสข้ึนวา   ทานบารมีของเราเต็มแลว.   เรายังประโยชน   
ใหญใหสําเร็จแลวไดบรรลุ      ดังน้ีดวยกองสังขารอันหาสาระมิได    ผุพังไป 
 ต้ังอยูเดี๋ยวเดียวอยางนี้.     พระมหาสัตวทราบความดีงามแหงจิตของตน   ใน 
ขณะนั้นอันไมทั่วไปแกผูอ่ืน  จึงต้ังความปรารถนาวา  ดวยผลอันนี้ในอนาคต 
ขอรัศมีของเราจงออกจากรางกาย   โดยทํานองเดียวกันนี้เถิด. 
            รัศมจีากสรีระของพระโพธิสัตวผูเปนพระพุทธเจาน้ัน   เพราะอาศัย 
ความปรารถนานั้น  ไดแผซานตลอดโลกธาตุ  ๑๐,๐๐๐  ต้ังอยูเปนนิจ.   พระ- 
โพธิสัตวแมเหลาอ่ืนก็อยางนั้น     สละสิ่งอันเปนท่ีรักของตนและบุตรภรรยา 
ก็รูแจงแทงตลอด   พระสพัพัญุตญาณ.   อีกอยางหนึ่ง  เหมือนอยางวาบุรุษ 
คนใดคนหน่ึงรับ  จางทําการงานบานหรือชนบท  ในสํานักของใคร ๆ   พึงทํา 
ทรัพยหายไป   ดวยความประมาทของตนหรือของลูกนอง.     เขาถูกจับสงเขา 
ไปยังเรือนจํา.     เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา     เราทําการงานของพระราชาน  
เก็บทรัพยไวไดประมาณเทาน้ี   เราถูกพระราชานั้นสงเขาไปในเรือนจํา. หาก 
เราอยูในเรือนจําน้ี.   ตนก็จนยอยยับ.   บุตรภรรยากรรมกรและบุรุษของเรา 
ปราศจากอาชีพพึงถึงความพินาศยอยยับ.   ถากระไรเราจักทูลพระราชา  ทรง 
ต้ังบุตรหรือพ่ีชายนองชายของตนไวในที่นี้แลวพึงออกไป.  เราพนจากเรือน- 
จํานี้    ไมชาก็จะรวบรวมทรัพย   จากมิตร   จากสหายแลวถวายแดพระราชา 
แลวปลอยบุตรพ่ีชายนองชายน้ันจากเรือนจํา.          เราเปนผูไมประมาทจัก 
กระทําสมบัติใหเสมือนเดิมดวยกําลังความเพียร.     บุรุษน้ันกพึ็งทําอยางนั้น 
ฉันใด.  พึงเห็นขออุปมาอุปมัยนี้   ฉันนั้น.  
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            ในขอน้ันมีความเปรียบเทียบดังตอไปนี้.   การงานดุจพระราชา.  สงสาร 
ดุจเรือนจํา.   พระมหาบุรุษผูทองเที่ยวไปในสงสารดวยอํานาจกรรม   ดุจบุรษุ 
ที่พระราชาต้ังไวในเรือนจํา.     การท่ีพระมหาบุรุษใหบุตรเปนตนของตนแก 
คนอ่ืนแลวปลดเปลื้องสัตวทั้งปวงใหพนจากทุกขในวัฏฏะ    ดวยการไดพระ- 
สัพพัญุตญาณ   ดุจการพนจากทุกขของบุตรหรือพ่ีนองและของตน   ซึ่งถูก 
จําอยูในเรือนจําดวยการพ่ึงผูอ่ืน.       การถึงพรอมดวยสมบัติคือขอพระสัพพัญ- 
ุตญาณ   มีทศพลญาณเปนตน    ดวยความเปนพระพุทธเจา   ของพระมหา- 
บุรุษผูปราศจากทุกขในวัฏฏะดวยอรหัตมรรค    และการถึงพรอมดวยสมบัติมี  
วิชา ๓  เปนตน  ของผูทําตามคําสอนของตน   ดุจการต้ังอยูในสมบัติตามความ 
ประสงคกับชนเหลาน้ันของบุรุษผูพนทุกขแลว      เพราะเหตุนั้นการบริจาค 
บุตรภรรยา    ของพระมหาบุรุษทั้งหลาย     จึงเปนสภาพอันหาโทษมิไดดวย 
ประการฉะน้ี.   โดยนัยนี้แล  การทักทวงใดในการบริจาคอวัยวะและชีวิตของ 
พระโพธิสัตวเหลาน้ัน    แมการทักทวงนั้นก็พึงทราบวา   บรสิุทธิ์ดีแลว.  
            ก็เม่ือพระมหาสัตวทรงใหพระนางมัทรีเทวีอยางนี้แลว ทาวสักกะทรง 
บังเกิดความอัศจรรยอันไมเคยมี       ไดทรงสรรเสริญดวยการอนุโมทนาทาน 
ของพระมหาบุรุษโดยนัยมีอาทิวา :- 
                               ขาศึกท้ังหลายท้ิงท่ีเปนของทิพยและของ 
                       มนุษย   พระองคชนะไดทั้งหมดปฐพี     พระ-  
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                    องคก็ใหกึกกองได   พระเกียรติศัพทของพระ-  
                    องคก็ระบือไปถึงไตรทิพย  เมือพระองคทรงให 
                    สิ่งท่ีใหไดยาก    กระทําส่ิงท่ีทําไดยาก    คนท่ี 
                    เปนอสัตบุรุษก็ทําตามไดยาก     ธรรมของสัต- 
                    บุรุษนําไปไดยาก  เพราะฉะนั้นคติของสัตบุรุษ 
                    และอสัตบุรษุ   จากโลกนี้ไปจึงตางกัน   อสัต- 
                    บุรุษยอมไปนรก  สัตบรุษุยอมไปสวรรค. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปจฺจูหา   คือขาศึก.    บทวา  ทิพฺพา  คือ 
ผูหามยศอันเปนทิพย.   บทวา   มานุสา   ผูหามยศเปนของมนุษย.   ก็ขาศึก 
เหลาน้ันเปนใคร   คือความตระหน่ี.  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  ความ 
ตระหน่ีทั้งหมดนั้น   อันพระมหาสัตวผูทรงใหบุตรภริยา     ทรงชนะไดแลว. 
บทวา  ทุทฺทท    ใหไดยาก    คือเมื่อบุคคลเชนทานใหสิ่งท่ีใหไดยากมีบุตร 
ภริยาเปนตน    กระทําส่ิงที่ทําไดยากน้ัน   พระสาวกพระปจเจกพุทธเจา  และ 
พระโพธิสัตวทั้งหลายเหลาอ่ืน    กระทําตามไมไดจะกลาวไปใยถึงอสัตตบุรุษ 
ผูมีความตระหนี่.  เพราะฉะน้ันธรรมของสัตบุรุษ  นําไปไดยาก คือธรรมอัน 
เปนขอปฏิบัติของตน  ึ  คือพระมหาโพธิสัตว  อันบุคคลอ่ืนตามไปไดยาก. 
             ทาวสักกะทรงสรรเสริญ  ดวยการอนุโมทนาพระมหาบุรุษอยางนี้แลว 
เมื่อจะทรงมอบพระนางมัทรีเทวีคืน   จึงตรัสวา :-  
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                           ขาพเจาขอถวายพระนางมัทรีอัครมเหสีผู 
                  มพีระวรกายงามพรอม   แกพระองค   พระองค  
                  เทาน้ันคูควรแกพระนางมัทรี  และพระนางมัทร ี
                  กคู็ควรแกพระองคผูเปนพระสวามี. 
           แลวทรงมอบพระนางมัทรีคืน   เสด็จประทับบนอากาศ  รุงโรจนดวย 
พระอัตภาพเปนทิพย   ดจุดวงอาทิตยออน ๆ  ประทับอยูบนอากาศแสดงพระ- 
องคตรัสวา :- 
                          ขาแตพระราชฤๅษี   ขาพเจาคือทาวสักกะ  
                  จอมเทพมายังสํานักของพระองค   ขอพระองค 
                  จงทรงเลือกพร  ขาพระองคจะถวายพร  ๘  ประ- 
                  การแกพระองค. 
           แมพระมหาสัตวก็ทรงขอพร  ๘  ประการเหลาน้ี    คือ   ๑   ขาแตจอม- 
เทพ  ขอพระบิดาทรงแตงต้ังขาพระองคใหดํารงอยูในราชสมบติั.  ๒   ขอให 
ขาพระองคปลดปลอยนักโทษที่ตองถึงประหารใหพนจากการประหาร  ๓. ขอ 
ใหขาพระองคเปนที่พ่ึงของสรรพสัตวทั้งหลาย.   ๔.   ขอใหขาพระองคอยาได 
ลวงเกินภรรยาของผูอ่ืน      อยาไดลุอํานาจของสัตว.     ๕    ขอใหโอรสของ 
ขาพระองคมีอายุยืนนาน.     ๖.   ขอใหไทยธรรมมขีาวและนํ้าเปนตนมีมาก  
๗. ขอใหขาพระองคมีจิตผองใส บริจาคไทยธรรมนั้นไมรูจักหมดสิ้น  ๘  ขอ  
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ใหขาพระองคบริจาคมหาทานอยางนี้    ครั้นสิ้นชีพแลว   ขอใหไปสูเทวโลก 
กลับจากเทวโลกมาเกิดในมนุษยโลกนี้   ขอใหบรรลุพระสัพพัญุตญาณ. 
            ทาวสักกะตรัสวา       ในไมชาพระเจากรุงสญชัยมหาราชพระบิดาจัก 
เสด็จมา  ณ ที่นี้    รับพระองคไปดํารงในราชสมบัติ.    อน่ึง   ความปรารถนา 
ของพระองคนอกน้ันทั้งหมด   จักถึงท่ีสุด   พระองคอยาทรงวิตกไปเลย.   ขอ 
พระองคอยาทรงประมาท.  ครั้นประทานโอวาทแลวก็เสด็จกลับเทวโลกทันที. 
พระโพธิสัตวและพระนางมัทรีเทวีทรงเบิกบานพระทัย  ประทบัอยู ณ อาศรม 
ที่ทาวสักกะประทานให. 
            แมเม่ือชูชกพาสองกุมารไป   ทวยเทพก็ไดทําการอารักขา.   ทุก ๆ วัน 
จะมีเทพธิดาองคหน่ึงมาในตอนกลางคืน      แปลงเพศเปนพระนางมัทรีคอย 
ดูแลสองกุมาร. 
            ชูชกนั้นเทวดาดลใจ  คิดวาจักไปกาลิงครัฐ   แตก็บรรลถุึงกรุงเชตุดร 
โดยกึ่งเดือน.     พระราชาประทับนั่ง ณ ที่วินิจฉัย   ทอดพระเนตรเห็นสอง  
กุมารกับพราหมณไปถึงพระลานหลวง    ทรงจําไดรับสั่งใหเรียกสองกุมารกับ 
พราหมณ  ทรงสดับเรื่องราวนั้น   จึงพระราชทานทรัพยตามจํานวนท่ีพระ- 
โพธิสัตวทรงตีราคาไวไถสองกุมาร   ใหสองกุมารสรงสนาน   เสวยพระกระ- 
ยาหาร      ทรงตกแตงดวยเครื่องสรรพาลังการ       พระราชาทรงใหพระชาล ี
ประทับบนพระเพลา     พระนางผุสดีทรงใหแกวกัณหาชินาประทับบนพระ- 
เพลา   ทรงสดับถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว   และพระนางมัทรีราชบุตรี.  
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           พระราชาทรงสดับดังน้ันแลวทรงสลดพระทัยวา    เราไดทําลายความ  
ดีงาม   ทันใดน้ันเอง   ทรงจัดกองทัพนับได ๑๒ อักโขภินี   ( อักโขภินีหน่ึง 
เทากับรอยลานแสนโกฏิ )   ทรงมุงพระพักตรเสด็จไปเขาวงกต    พรอมดวย 
พระนางผุสดีเทวี    และสองกุมาร.   เสด็จถึงโดยลําดับแลวทรงเขาไปหาพระ- 
โอรสและพระสุณิสา. 
           พระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพระปยบุตร     ไมสามารถอดกลัน้ 
ความโศกได  ทรงสลบลมลง ณ ที่บรรณศาลานั่นเอง.   พระนางมัทรี  พระ- 
ชนกชนน ี  และเหลาอํามาตย  ๖๐,๐๐๐  ที่เปนสหชาติตางก็สลบไสลไปตาม ๆ 
กัน.  บรรดาผูเห็นความกรุณานั้นไมสามารถดํารงอยูโดยความเปนตนของตน 
ได.   ตลอดอาศรมบท  ไดเปนเหมือนปาสาละที่ถูกลมยุคันตวาตโหมกระหนํ่า 
ฉะน้ัน. 
           ทาวสักกเทวราช    เพ่ือใหกษัตริยและอํามาตยฟนจากสลบจึงบันดาล  
ใหฝนโบกขรพรรษตกลงมา.    ผูประสงคจะใหเปยกก็เปยก   ดจุฝนตกลงใน 
ใบบัว   แลวกลับกลายเปนน้ําไหลไป.   ทั้งหมดก็พน.     แมในครั้งน้ันความ 
อัศจรรยมีแผนดินไหวเปนตน   มีประการดังกลาวแลวในหนหลังก็ไดปรากฏ 
ข้ึน.   ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา :- 
                          อีกครั้งหนึ่ง  เมื่อพระชนกชนนีเสด็จมา 
                 พรอมกัน  ณ  ปาใหญ ทรงกันแสงสะอึกสะอื้น 
                 นาสงสาร    ตรัสถามถึงทุกขสุขกันและกันอยู  
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                   เราไดเขาเฝาพระชนกชนนีทั้งสอง       ผูเปนที่  
                   เคารพดวยหิริและโอตตัปปะ      แมในกาลน้ัน 
                   แผนดินเขาสิเนรุราช   ก็หว่ันไหว. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  กรุณ  ปริเทวนฺเต    คือเมื่อชนมาพรอมกัน 
ทั้งหมด   มพีระชนกชนนีเปนตน  ทรงกันแสงสะอึกสะอ้ืนนาสงสาร    บทวา 
สลฺลปนฺเต   สุข   ทุกขฺ   คือตรัสถามถึงทุกขสุข   แลวสนทนากันดวยการ 
ปฏิสันถาร.   บทวา   หิโรตฺตปฺเปน  ครุนา  อุภินฺน  เราไดเขาเฝาพระชนก- 
ชนนีผูเปนที่เคารพดวยหิริและโอตตัปปะ   คือเรามิไดมีจิตโกรธเคืองวา  ชน 
เหลาน้ีขับไลเราผูเชื่อฟงคําของชาวสีพีไมประทุษราย   ต้ังอยูในธรรม    แลว 
เขาเฝาพระชนกชนนี  ดวยหิริโอตตัปปะ  อันเกิดข้ึนดวยความเคารพในธรรม 
ในพระชนกชนนีเหลาน้ี.   ดวยเหตุนั้น   มหาปฐมพีจึงหว่ันไหวข้ึนในครั้งนั้น 
ดวยเดชะแหงธรรมของเรา. 
            ลําดับนั้นพระเจากรุงสญชัยมหาราช  ทรงใหพระมหาสัตวยกโทษให 
แลวทรงมอบราชสมบัติใหครอบครอง    ในขณะนั้นเองทรงใหพระมหาสัตว 
ปลงพระเกศาและพระมัสสุเปนตน    ใหทรงสรงสนาน     ทรงอภิเษกพระ- 
มหาสัตวผูทรงตกแตงดวยสรรพาภรณงดงามดังเทวราช      ไวในราชสมบัติ 
พรอมพระนางมัทรีเทวี     ทันใดนั้นทรงลุกข้ึนพรอมดวยเสนา   ๔   เหลา 
ประมาณ  ๑๒  อักโขภินี  แวดลอมพระโอรสรับสั่งใหตกแตงทาง ๖๐  โยชน 
ต้ังแตเขาวงกตถึงกรุงเชตุดร       เสด็จเขาสูพระนครโดยสวัสดี      เปนเวลา 
สองเดือน.  
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            มหาชนไดเสวยปติโสมนัสเปนอันมาก.    ตางยกผืนผาเปนตน   โบก   
ไปมา.  เที่ยวประโคมนันทเภรีไปท่ัวพระนคร.   สัตวทั้งปวงโดยที่สุด    แมว 
ที่อยูในเครื่องผูกมัด  ก็ไดพนจากเครื่องผูกมัด.  พระโพธิสัตวในวันเสด็จเขา 
สูพระนครน่ันเอง   ตอนใกลรุงทรงดําริวา   พรุงน้ีตอนสวาง  ยาจกทั้งหลาย  
ไดขาววา   เรากลับมาก็จักพากันมา.   เราจักใหอะไรแกยาจกเหลาน้ัน. 
            ในขณะนั้น   อาสนะของทาวสักกะแสดงอาการรอน.     ทาวเธอทรง 
รําพึงอยูทรงทราบเหตุนั้นแลว   ทันใดน่ันเองทรงบันดาลใหสิ่งของมีอยูตอน 
ตนและมีในตอนหลัง   ของพระราชนิเวศนเต็มประมาณเอว   ประทานใหตก 
ดุจกอนเมฆ.  ฝนแกว ๗ ประการตกทั่วพระนครสูงปานเขา.   ดังที่พระผูมี- 
ภาคเจาตรัสวา :-   
                           อีกครั้งหนึ่ง    เรากบับรรดาพระญาติของ 
                  เราออกจากปาใหญ   จักเขาสูกรุงเชตุดรอันนา 
                  รืน่รมย   แกว ๗ ประการตกลง   แลวมหาเมฆ 
                  ยงัฝนใหตก  แมในกาลน้ัน ปฐพี  เขาสิเนรุราช 
                  หว่ันไหว  แมแผนดินไมมีจิตใจ  ไมรูสุขและ 
                  ทุกขก็หวั่นไหวถึง  ๗  ครั้ง เพราะกําลังแหงทาน 
                  ของเรา   ฉะนีแ้ล.  
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             เมื่อฝนแกว  ๗  ประการตกอยางนี้     รุงข้ึนพระมหาสัตวทรงดําริวา 
ทรัพยที่อยูในวัตถุที่มีอยูกอนและมีทีหลังของตระกูลใด    จงเปนของตระกูล 
นั้น    แลวพระราชทานใหนําสวนท่ีเหลือมาใสไวในทองพระคลัง    รวมกบั 
ทรัพยในวัตถุที่อยูในพระราชนิเวศนของพระองค  แลวทรงบรจิาคมหาทาน.  
             บทวา   อเจตนาย  ปวี   คือปฐพีนี้ใหญปราศจากเจตนา   แตทวย- 
เทพประกอบดวยเจตนา.   บทวา   อวิฺาย  สุข  ทุกฺข  ไมรูสขุ ไมรูทุกข 
เพราะไมมีเจตนานั่นเอง.      แมเม่ือมีการประกอบปจจัยอันเปนสุขเปนทุกข 
ปฐพีนั้นก็มิไดเสวยปจจัยนั้น.   บทวา  สาป  ทานพลา  มยหฺ   คือมหาปฐพี 
นั้น  แมเปนอยางนั้นก็เพราะเหตุแหงบุญญานุภาพแหงการใหของเรา.  บทวา 
สตฺตกฺขตฺตุ   ปกมฺปถ    ความวา    มหาปฐพีหว่ันไหวถึง ๗ ครัง้ในฐานะ 
เหลาน้ี     คือในเม่ือเรามีอายุได ๘  ขวบเกิดอัธยาศัยในการใหวา     เราพึงให 
แมหัวใจและเนื้อเปนตน   แกยาจกทั้งหลาย    ในเมื่อใหมงคลหัตถี    ในการ 
ครั้งใหญจนถูกขับไล   ในการใหบุตร  ในการใหภริยา  ในคราวหมูพระญาติ 
มาพรอมกันที่เขาวงกต  ในคราวเขาสูพระนคร ในคราวฝนรตนะตก.  พระ- 
มหาสัตวทรงบริจาคมหาทานตราบเทาพระชนมายุอันเปนเหตุ   ปรากฏความ 
อัศจรรยมีมหาปฐพีหว่ันไหวเปนตนส้ิน ๗ ครั้ง  ในอัตภาพเดียวเทาน้ัน  เมื่อ 
เสด็จสวรรคตไดไปบังเกิดบนสวรรคชั้นดุสิตดวยประการฉะน้ี. 
             ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :-  
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                            ครั้นพระเวสสันดรราช   ผูเปนกษัตริยม ี
                   พระปญญา พระราชทานมหาทาน  ครั้นสวรรคต 
                   แลวก็ทรงอบุัติบนสวรรค. 
            ชูชกในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งนี้.   นางอมิตตตาปนา   คือนาง- 
จิญจมาณวิกา.  เจตบุตร  คือพระฉันนะ.    อจุตดาบส  คือพระสารีบุตรเถระ. 
ทาวสักกะ  คือพระอนุรุทธะ.   พระนางมัทรี  คือมารดาพระราหุล.  ชาลีกุมาร 
คือพระราหุล.  กัณหาชนิา  คือนางอุบลวรรณา.   พระชนกชนนี  คือตระกูล 
มหาราช.  บริษัทที่เหลือ  คือพุทธบริษัท.   พระเวสสันดรราช  คือพระโลก- 
นาถ. 
             แมใน  เวสฺสนฺตรจริยา  นี ้      ก็พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือตาม 
สมควรโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลงัน่ันแล.      พึงประกาศคุณานุภาพของ 
พระมหาบุรุษไวในจริยาน้ี     อันเปนเหตุปรากฏความอัศจรรยหลายอยาง    ม ี
มหาปฐพีหว่ันไหวเปนตนถึง  ๗  ครัง้     มีอาทิอยางนี้  คือเม่ือพระมหาสัตว 
ทรงอยูในพระครรภ   พระชนนีทรงแพพระครรภ   เพราะมีพระประสงคจะ 
ทรงสละทรัพยถึง  ๖๐๐,๐๐๐  ทุก ๆ  วัน. อนึ่ง   เมื่อทรงใหทานพระราชทรัพย 
ก็มิไดหมดสิ้นไป.  ในขณะประสูตินั่นเอง     ทรงเหยียดพระหัตถ   แลวเปลง 
พระวาจาวา   หมอมฉันจักใหทาน.    มีอะไรบาง.    เม่ือมีพระชนมได  ๔ - ๕ 
พระพรรษา  ความท่ีพระองคมีพระประสงคจะทรงใหเครื่องประดับของพระ- 
องคแกแมนมทั้งหลาย   อันเปนเหตุแหงความเปนผูเลิศ.     เมื่อพระชนม ๘  
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พระพรรษา     ความท่ีพระองคมีพระประสงคจะทรงใหอวัยวะของพระองคมี 
หัวใจและเนื้อเปนตน.  ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :- 
                           ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเหลาน้ัน   นา 
                  อศัจรรยทั้งไมเคยมีอยางน้ี   แมเพียงจิตเลื่อมใส 
                  ในทานเหลาน้ัน     ก็พึงพนจากทุกขจะพูดไป 
                  ทําไมถึงการทําตามทานเหลาน้ัน       โดยธรรม 
                  สมควรแกธรรม. 
                           จบ   อรรถกถาเวสสันตรจริยาท่ี  ๙  
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                                     ๑๐. สสปณฑติจริยา 

                       วาดวยจริยาวัตรของสสบัณฑิต 
       [๑๐]       อีกเรื่องหน่ึง    ในกาลเมื่อเราเปนกระตาย 
                       เท่ียวอยูในปา  มหีญา  ใบไม   ผักและผลไม 
                        เปนภักษา   เวนจากการเบียดเบียนผูอื่น   ใน 
                        กาลนั้น  ลงิ  สุนัขจิ้งจอก   ลูกนาคและเราเปน 
                        สหายอยูรวมกัน  มาพบกันทั้งเวลาเย็นเวลาเชา 
                        เราสั่งสอนสหายเหลาน้ันในกุศลธรรมและ 
                        อกุศลธรรมวา  ทานท้ังหลาย  จงเวนบาปกรรม 
                        เสีย    จงต้ังอยูในกรรมอันงาม  เราเห็นพระจันทร 
                        เต็มดวงในวันอุโบสถ    จึงนอกแกสหายเหลา 
                       นั้นวา   วันนี้เปนวันอุโบสถ   ทานท้ังหลายจง 
                        ตระเตรียมทานทั้งหลายเพ่ืออใหแกทักขิไณย. 
                       บุคคลครั้นใหทานแกทกัขิไณยบุคคลแลว  จง 
                       รักษาอุโบสถ     สหายเหลาน้ันรับคําของเราวา 
                       สาธุ  แลวไดตระเตรียมทานตาง ๆ  ตามสติกําลัง 
                       แลวแสวงหาทักขิไณยบุคคล    เรานอนคิดถึง  
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           ทานอันสมควรแกทักขิไณยบุคคลวา  ถาเราพึง 
           ไดทักขิไณยบุคคล   เราจักใหอะไรเปนทาน  งา 
           ถ่ัวเขียว  ถ่ัวเหลือง  ขาวสาร  และเปรียง  ของ 
           เราไมมี   เราเลี้ยงชวีิตดวยหญา    เราไมอาจให 
           หญาได      ถาทักขไิณยบุคคลมาสักทานหน่ึง 
           เพ่ือขอในสํานักของเรา      เราพึงใหตนของตน 
           ทักขิไณยบุคคลจักไมไปเปลา   ทาวสักกะทรง 
           ทราบความดําริของเราแลว        แปลงเพศเปน 
           พราหมณเสด็จเขามายังสํานักของเรา   เพ่ือทรง 
           ทดลองทานของเรา   เราเห็นพราหมณนัน้แลว 
           ก็ยินดี     ไดกลาวคําน้ีวา    ทานมาถึงในสํานัก 
           ของเรา     เพราะเหตุแตงอาหาร    เปนการดีแล 
           วันนี้เราจักใหทานอันประเสริฐท่ีใคร ๆ  ไมเคย 
           ใหแกทาน   ทานผูประกอบดวยศีลคุณ   การ 
           เบียดเบียนผูอื่นไมควรแกทาน    ทานจงไปนํา 
           เอาไมตาง ๆ   มากอไฟขึ้น  เราจักปงตัวของเรา 
           ทานจักไดกินเน้ือที่สุก      พราหมณนั้นรับคํา  
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           แลว   มีใจราเริง   นําเอาไมตาง ๆ   มาไดทําเชิง 
           ตะกอนใหญ  ทําเปนหองอันเต็มดวยถานเพลิง 
           กอไฟโพลงขึ้น   ณ  ที่นั้นทันทีเหมือนไฟน้ัน 
           เปนกองใหญฉะนั้น    เราสลัดตัวอันมีธุลีแลว 
           เขาไปนั่งอยูขางหนึ่ง    ในเมือ่กองไมอันไปติด 
           ทั่วแลว   เปนควันตะลบอยู   ในกาลน้ัน  เรา 
           โดดลงในทามกลางระหวางเปลวไฟ     น้ําเย็น 
           อันผูใดผูหนึ่งดําลงแลว ยอมระงับความกระวน 
           กระวายและความรอน        ยอมใหความยนิดี 
           และปติ  ฉันใดในกาลเมื่อเราเขาไปยังไฟท่ีลุก 
           โพลง   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ความกระวนกระ- 
           วายท้ังปวงยอมระงับ  ดังดําลงในน้ําเย็นฉะนั้น 
           เราไดใหแลวซ่ึงกายท้ังส้ิน   โดยไมเหลือ   คือ 
           ขน   หนัง   เน้ือ  เอ็น  กระดูก  และชิ้นเน้ือหทัย 
           แกพราหมณ   ฉะน้ีแล. 
                     จบ  สสปณฑิตจริยาที่  ๑๐  
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                                 อรรถกถาสสปณฑิตจริยาที่  ๑๐ 
           พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาสสปณฑิตจริยาที่  ๑๐ ดงัตอไปนี้ . บทวา 
ยทา  โหม ิ  คือในกาลใดเราเปน.  บทวา  สสโก  ความวา  ดูกอนสารีบุตร 
เราเท่ียวแสวงหาโพธิญาณ ในกาลเมื่อเราเปนสสปณฑิต (กระตาย). จริงอยู 
พระโพธิสัตวทั้งหลาย    แมถึงความเปนผูตกอยูในอํานาจของกรรมก็ยังบังเกิด 
ในกําเนิดเดียรัจฉานเพ่ืออนุเคราะหสัตวเดียรัจฉานเชนนั้น.   บทวา   ปวน- 
จารโก   คือผูเที่ยวไปในปาใหญ  ชื่อวา   ติณปณฺณสากผลภกฺโข   เพราะ 
มีหญา   มีหญาแพรกเปนตน   ใบไมที่กอไม  ผักอยางใดอยางหนึ่ง  และผลไม 
ที่ตกจากจากตนไม.  บทวา  ปรวิเหนวิวชฺชิโต   คือเวนจากการเบียดเบียนผู 
อ่ืน.  บทวา   สุตฺตโปโต   จ   คือลูกนาก.   บทวา   อห   ตทา   คือในกาล 
เมื่อเราเปนกระตาย   เราสอนสหายมีลิงเปนตน. บทวา กิริเย  กลฺยาณปาปเก  
คือในกุสลกรรมและอกสุลกรรม.   บทวา  ปาปานิ  เปนบทแสดงอาการพร่ํา 
สอน.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปาปานิ  ปริวชฺเชถ  คือทานท้ังหลายจงเวน 
บาปเหลาน้ี     คือฆาสัตว  ฯลฯ   มิจฉาทิฏฐิ.  บทวา กลฺยหาเณ  อภินิวิสฺสถ 
ไดแกกรรมดี   คือทาน  ศีล  ฯลฯ   การทําความเห็นใหตรง.    ทานท้ังหลาย 
จงต้ังอยูในกรรมดีนี้   ดวยความเปนผูมีกาย  วาจา  ใจ   ของตนใหอยูเฉพาะ 
หนา.   อธิบายวา   จงปฏิบัติกัลยาณปฏิบัตินี้เถิด. 
           พระมหาสัตวแมอุบัติในกําเนิดเดียรัจฉานอยางนี้   ก็เปนกัลยาณมิตร 
เพราะเปนผูถึงพรอมดวยญาณ    ทรงแสดงธรรมดวยการใหโอวาทแกสัตวทั้ง  
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๓  เหลาน้ันผูเขาไปหาตามกาลเวลา. สัตวทั้ง  ๓  เหลาน้ันรับโอวาทของพระ- 
มหาสัตวแลวก็เขาไปยังที่อยูของตน.   เมื่อกาลผานไปอยางนี้   พระโพธิสัตว 
มองดูอากาศ    เห็นดวงจันทรเต็มดวง    จึงสอนวาพวกทานจงรักษาอุโบสถ  
 ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           เราเห็นพระจันทรเต็มดวงในวันอุโบสถ 
                   จึงบอกแกสหายเหลาน้ันวา   วันนี้เปนวันอุโบ- 
                   สถ     ทานท้ังหลายจงตระเตรียมทานทั้งหลาย 
                  เพ่ือใหแกทักขิไณยบุคคล      ครั้นใหทานแก 
                 ทักขิไณยบุคคลแลว  จงรักษาอุโบสถ. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา   จนฺท  ทิสฺวา   น  ปูริต   คือเราเห็นพระ- 
จันทรยังไมเต็มดวงอีกเล็กนอยในวัน   ๑๔   คํ่าขางแรม   แตครั้นราตรีสวาง 
เวลาอรุณข้ึน    ในวันอุโบสถ  ๑๕  คํ่า   จึงบอกแกสหายท้ังหลายของเรามีลิง 
เปนตนเหลานั้นวา   วันนีเ้ปนวันอุโบสถ.   เพราะฉะนั้นพึงประกอบ  บทวา 
อาจิกฺขึ      เราไดบอกแลวอันเปนวิธีปฏิบัติในวันอุโบสถน้ันดวยบทมีอาทิวา 
ทานานิ  ปฏยิาเทถ  ทานทั้งหลายจงเตรียมทานท้ังหลายเถิด. ในบทเหลาน้ัน 
บทวา   ทานานิ   คือไทยธรรม.  บทวา  ปฏิยาเทถ  คือจงเตรียมตามสติตาม 
กําลัง.   บทวา  ทาตเว  คือเพ่ือให.  บทวา  อุปวสฺสถ  คือจงทําอุโบสถกรรม 
ไดแก  จงรักษาอุโบสถศีล.  การต้ังอยูในศีลแลวใหทานยอมมีผลมาก. เพราะ  
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ฉะน้ัน   เมื่อยาจกมาถึงพึงใหจากอาหารท่ีพวกทานควรเค้ียวกิน    แลวจึงกิน  
ทานแสดงไวดังน้ี. 
            บทวา   เต   สาธูติ    สัตวเหลาน้ันรับโอวาทของพระโพธิสัตวดวย 
ศีรษะ แลวอธิษฐานองคอุโบสถ. ในสัตวเหลาน้ัน  ลูกนากไปฝงแมน้ําแตเชา 
ตรูดวยคิดวาเราจักหาอาหาร.  ครั้งน้ันพรานเบ็ดคนหนึ่ง   ตกปลาตะเพียนได 
๗  ตัว เอาเถาวัลยรอยไวแลวหมกดวยทรายที่ฝงแมน้ําไปหาปลาตอไป  ตกลง 
ไปทางใตกระแสน้ํา.  ลูกนากสูดกลิ่นปลาคุยทรายเห็นปลาจึงนําออกประกาศ 
๓  ครั้งวา  ปลาเหลาน้ีมีเจาของไหม  เมื่อไมเห็นเจาของก็คาบท่ีเถาวัลยวางไว 
ที่พุมไมอันเปนที่อยูของตน  คิดวาเราจักกินในเวลาอันควร.  นอนนึกถึงศีล 
ของตน.   แมสุนัขจ้ิงจอกก็เที่ยวหาอาหาร   เห็นเนื้อยางสองชิ้น  เหี้ยตัวหนึ่ง 
หมอนมสมหมอหนึ่ง  ที่กระทอมของตนเฝานาคนหนึ่ง  ประกาศ  ๓  ครั้งวา 
อาหารเหลานี้มีเจาของไหม      ครั้นไมเห็นเจาของก็เอาเชือกที่ผูกหมอนมสม 
คลองคอ    คาบเนื้อยางและเห้ียวางไวที่พุมไมอันเปนที่อยูของตน       คิดวา 
จักกินในเวลาอันสมควร     นอนนึกถงึศีลของตน.        แมลิงก็เขาปานําผล 
มะมวงมาวางไรที่พุมไมอันเปนที่อยูของตน  คิดวา  จักกินในเวลาอันสมควร 
นอนนึกถึงศีลของตน.  ทัง้ ๓   สัตวก็คิดวา  โอ  ยาจก  จะพึงมาที่นี่ไหมหนอ. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          สหายเหลาน้ันรับคําของเราวา  สาธุ  แลว 
                  ไดตระเตรียมทานตาง ๆ   ตามสติกําลัง    แลว  
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                                     แสวงหาทักขิไณยบุคคล.  
            ฝายพระโพธิสัตวออกในเวลาอันสมควร คิดวา เราจักกินหญามีหญา 
แพรกเปนตนนอนท่ีพุมไมอันเปนที่อยูของตน   คิดวา  เมื่อยาจกท้ังหลายมา 
หาเรา   ไมอาจกินหญาได.   เราไมมีแมงาและขาวสารเปนตน.   หากยาจกมา 
หาเรา.   เราเลี้ยงชีวิตดวยหญา.   เราจักใหเนื้อในรางกายของตน   ดังท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           เรานอนคิดถึงทานอันสมควรแกทักขิไณย- 
                  บุคคลวา   ถาเราฟงไดทักขิไณยบุคคล   เราจัก 
                  ใหอะไรเปนทาน    งา    ถ่ัวเขียว    ถ่ัวเหลือง 
                  ขาวสาร  และเปรียง  ของเราไมมี  เราเลี้ยงชีวิต 
                  ดวยหญา     เราไมอาจใหหญาไดถาทักขิไณย- 
                  บุคคลมาสักทานหน่ึง  เพ่ือขอในสํานักของเรา 
                  เราพึงใหตนของตน  ทักขิไณยบุคคลจักไมไป 
                  เปลา. 
            ในบทเหลานั้น   บทวา   ทาน  ทกฺขิณณุจฺฉว  คือเราคิดถึงทานอัน 
สมควร    คือไทยธรรมทีค่วรใหแกทักขิไณยบุคคล    เพราะไมมีทักขิไณย- 
บุคคล.  บทวา  ยทิห  ลเภ  คือผิวาวันนี้เราพึงไดทักขิไณยบุคคลไร ๆ. บทวา 
กึ เม   ทาน   ภวิสฺสติ   คือเราจักเอาอะไรใหเปนทาน.  บทวา  น  สกฺกา  
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ติณทาตเว  ความวา ผิวาเราไมมีงาและถั่วเขียวเปนตน   เพ่ือใหแกทักขิไณย- 
บุคคล เราไมอาจใหหญาอันเปนอาหารของเราได. บทวา  ทชฺชาห  สกมตฺ-   
ตาน   เราพึงใหตนของตน   ความวา   ประโยชนอะไรท่ีเราจะมามัวคิดเรื่อง 
ไทยธรรม.   รางกายของเราน้ีแหละไมมีโทษ   สมควรเปนอาหารบริโภคของ 
ผูอ่ืนทั้งหาไดงาย   เพราะไมตองพ่ึงผูอ่ืน    หากทักขิไณยบุคคลคนหนึ่งมาหา 
เรา.     เราจะใหตนของตนน้ีแกเขา.     เมื่อเปนดังน้ันเขามาหาเราก็จักไมไป 
เปลา   คิดจักไมมีมือเปลาไป. 
           เมื่อพระมหาบุรุษปริวิตกถึงสภาพตามความเปนจริงอยางนี้   ดวยอานุ- 
ภาพแหงความปริวิตกน้ัน    ปณฑุกัมพลศิลาอาศน    ขอทาวสักกะก็แสดง 
อาการรอน   ทาวเธอรําพึงอยู   ทรงเห็นเหตุนี้แลวจึงดําริวา   เราจักทอดลอง 
พระยากระตายจึงแปลงเพศเปนพราหมณไปท่ีอยูของนากกอน ไดประทับยืน 
อยู.   เมื่อนากถามวา  ทานพราหมณ   ทานยินอยูเพ่ืออะไร.    ทาวเธอตอบวา 
หากเราไดอาหารสักอยาง    เราจะรักษาอุโบสถ    บําเพ็ญสมณธรรม.    นาก 
ตอบวาสาธุ   เราจักใหอาหารแกทาน.   ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-   
                           ปลาตะเพียนของเรามี  ๗ ตัว เพ่ิงเอาขึ้น 
                  จากนํ้าวางไวบนบก  ทานพราหมณ   ขาพเจามี  
                  สิง่น้ีแหละ  เชิญทานบริโภค แลวอยูในปาเถิด.  
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           พราหมณกลาววา  รอไวกอน.   จักรูภายหลัง   จึงไปหาสุนัขจ้ิงจอก  
และลิง  เหมอืนอยางนั้น   แมสัตวเหลาน้ันก็ตอนรับดวยไทยธรรมที่ตนมีอยู 
พราหมณกลาววา  รอไวกอน   จักรูภายหลัง.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา :- 
                               เน้ือยางสองช้ิน เหี้ย หมอนมสม ของคน 
                       เฝานาโนน   ซึ่งขาพเจานํามาเปนอาหารกลางคืน 
                      ทานพราหมณ     ขาพเจามีอาหารอยางน้ีแหละ 
                       เชิญทานบริโภคแลวอยูในปาเถิด.   มะมวงสุก 
                       น้ําเย็น สถานท่ีรมรื่นเย็นสบาย ทานพราหมณ 
                       ขาพเจามีอยางน้ี     เชิญทานบริโภคแลวอยูใน 
                       ปาเถิด. 
           ในบทเหลาน้ัน บทวา ทุสฺส คือโนน. บทวา รตฺติ  ภตฺต อปาภต 
นําออกมา   เพราะเปนอาหารกลางคืน.   บทวา   มสสูลา   จ   เทฺว   โคธา 
คือเนื้อยางสองชิ้น   และเหี้ยตัวหนึ่ง.    บทวา    ทธวิารก    คือหมอนมสม. 
ตอจากนั้นพราหมณจึงเขาไปหาสสบัณฑิต.   แมเมื่อสสบัณฑิตถามวา   ทาน 
มาเพ่ืออะไร ?   พราหมณก็บอกเหมือนอยางนั้น.     ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :-  
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                           ทาวสักกะทรงทราบความดําริของเราแลว 
            จงแปลงเพศเปนพราหมณ       เสด็จเขามายัง 
            สํานักของเรา      เพ่ือทรงทดลองทานของเรา.  
            เราเห็นพราหมณนั้นแลวก็ยนิดี.   ไดกลาวคําน้ี 
            วา ทานมาถึงในสํานักเรา เพราะเหตุแหงอาหาร 
            เปนการดีแลว   วนันี้เราจักใหทานอันประเสริฐ 
            ที่ใคร ๆ   ไมเคยใหแกทาน.   ทานผูประกอบ 
            ดวยศีลคุณ   การเบียดเบียนผูอื่นไมควรแกทาน 
            ทานจงไปเอาไมตาง ๆ มากอไฟขึ้นเราจักยางตัว 
            ของเรา  ทานจักไดกินเน้ือที่สุก  พราหมณนั้น 
            รบัคําแลวมีใจราเริง  นําเอาไมตาง ๆ  มาทําเปน 
            เชิงตะกอนใหญ   ทําเปนหองอันเต็มดวยถาน 
            เพลิง  กอไฟโพลงขึ้น  ณ  ที่นัน้ทันที   เหมอืน 
            ไฟน้ันเปนกองใหญ.  เราสลัดตัวมีธุลี   เขาไป 
            อยูขางหนึ่ง     ในเมื่อกองไมอนัไฟติดท่ัวแลว 
            เปนควันตระลบอยู  ในกาลน้ันเรากระโดดลงใน 
            ทามกลางระหวางเปลวไฟ.     น้ําเย็นอันผูหนึ่ง  
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                     ผูใดดําลงแลว   ยอมระงับความกระวนกระวาย   
                     และความรอน  ยอมใหความยินดีและปติ  ฉัน 
                     ใด.    ในกาลเมื่อเราเขาไปยังไฟท่ีลุกโพลง   ก ็
                     ฉันนั้นเหมอืนกัน    ความกระวนกระวายท้ังปวง 
                     ยอมระงับ  ดังดําลงในน้ําเย็นฉะนั้น. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  มม   สงฺกปฺปมฺาย   คือทาวสักกะทรง 
ทราบความปริวิตก มีประการยังกลาวแลวในกอน. บทวา พราหมณวณฺณนิา 
คืออัตภาพเปนรูปพราหมณ.   บทวา   อาสย  คือพุมไมเปนที่อยู.    บทวา 
สนฺตุฏโ    คือยินดีโดยสวนท้ังปวงอยางสม่ําเสมอ.   บทวา   ฆาสเหตุ   คือ 
เพราะเหตุแหงอาหาร.  บทวา   อทินนฺปุพฺพ  คืออนใคร ๆ  ที่มใิชพระโพธ-ิ 
สัตวไมเคยให.   บทวา   ทานวร  คือทานอันอุดม.    สสปณฑิตกลาววา  วันนี้ 
เราจักใหแกทาน.  ทานผูประกอบดวยศีลคุณ   การเบียดเบียนผูอ่ืนไมสมควร 
แกทาน      บดันี้เพ่ือจะเปล้ืองพราหมณออกจากการฆาสัตว     แลวทําตนให 
สมควรแกการบริโภคของพราหมณนั้นแลวให     จึงกลาวคํามีอาทิวา   เอหิ 
อคฺคึ  ปทีเปหิ   ทานจงกอไฟข้ึน. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา   อห  ปจิสฺสมตฺตาน   เราจักยางตัวของเรา 
คือเมื่อทานทําหองอันเต็มดวยลานเพลิงแลวเราจะโดดยางตัวของเรา. บทวา 
ปกฺก   ตฺว   ภกฺขยิสฺสส ิ   คือ  ทานจะไดกินเนื้อท่ีสุกเชนนั้น.   
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           บทวา   นานากฏเ  สมานยิ  พราหมณนําเอาไมตาง ๆ  คือทาวสักกะ  
ผูทรงเพศเปนพราหมณนั้น   ไดเปนดุจหาไมตาง ๆ.   บทวา   มหนฺต  อกาสิ 
จิตฺตก    กตฺวาหนงฺครคพฺภก   นําเอาไมตาง ๆ.  มาทําเปนเชิงตะกอนใหญทํา 
เปนหองอันเต็มดวยถานเพลิง    คือ    พราหมณนั้นไดทําเชิงตะกอนใหญใน 
ขณะนั้นทันที   ปราศจากเปลว  ปราศจากควัน  ภายในเต็มไปดวยถานเพลิง 
ลุกโพลงอยูโดยรอบ พอที่รางกายของเราจะดําลงไปได. อธิบายวา ทาวสักกะ 
รีบเนรมิตข้ึนดวยฤทธิ์.    ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    อฺคคึ     ตตฺถ 
ปทีเปสิ  ยถา   โส ขิปป  มทาภเว  กอไฟโพลงข้ึน  ณ ที่นั้นทันที  เหมือน 
ไฟนั้นเปนกองใหญ. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา   โส   คือ   พราหมณไดกอเหมือนกองไฟนั้น 
เปนกองใหญทันที.   บทวา   โผเฏตฺรา   รชคเต   คตฺเต   สลัดตัวอันมีธุลี 
ความวา   สลัดตัวของเราอันมีฝุน ๓ ครั้งดวยคิดวา   หากมีสัตวอยูในระหวาง 
ขน.   สัตวเหลาน้ันอยาตายเสียเลย.  บทวา  เอกมนตฺ  อุปาวสึ  เราไปอยู 
ขางหน่ึง   คือ   เราเห็นวากองไมยังไมติดไฟ   จึงเลี้ยงไปหนอยหน่ึง. 
           บทวา   ยมา   มหากฏปฺุโช,  อาทิตฺโต   ธมฺธมาผติ   ในเม่ือกองไม 
อันไฟติดทั่วแลว  เปนควันและรมอยู  ความวา  ในเมื่อกองไมนั้นอันไฟติด 
ทั่วแลวโดยรอบเปนควันตระหลบอยู     ดวยอํานาจแหงเปลวไฟที่กอข้ึนดวย 
ความรวดเร็ว.   บทวา   ตทุปฺปติตฺวา   ปปตึ,  มชฺเฌ  ชาลสิขนตฺเร   เรา 
โดดลงในทามกลางระหวางเปลวไฟ   ความวา   ในกาลน้ันเราคิดวากองถาน  
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เพลิงน้ีสามารถเผารางของเราได .   จึงโดดลงไปใหรางทั้งส้ินเปนทานโดดลง  
ในทามกลางกองลานเพลิงน้ัน   ซึ่งอยูในระหวางเปลวไฟ    มีใจเบิกบานดุจ 
พระยาหงสโดดลงในกอประทุมฉะน้ัน. 
          บทวา  ปวิฏ    ยสฺส   กสฺสจิ   น้ําเย็นอันผูหน่ึงผูใดดําลงไป  คือ 
เหมือนในเวลารอน   น้ําเย็นอันผูหน่ึงผูใดดําลงไป   ยอมระงับความกระวน 
กระวายเดือดรอนของผูนั้นได  คือ  ใหเกิดความพอใจและปติฉันใด.   บทวา 
ตเถว    ชลิต  อคฺค ึ  เราเขาไปในไฟทูลุกโพลงก็ฉันนั้น   คือ   ในกาลเม่ือ 
เราเขาไปในกองถานเพลิงท่ีลุกโพลงก็ฉันนั้น   มไิดมีแมแตความรอน.   โดย 
ที่แทไดมีความระงับความกระวนกระวายเดือดรอนท้ังปวง   ดวยความอ่ิมใน 
ทาน.  สรรีาพยพทั้งหมดมีขนและหนังเปนตนของเรา  เขาถึงความเปนของ 
ควรใหเปนทาน.      ความปรารถนาที่เราปรารถนาไวไดถึงความสําเร็จแลว. 
ดังน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                           เราไดใหแลวซ่ึงกายท้ังส้ินโดยไมเหลือ 
                  คือ   ขน  หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดูกและชิน้เน้ือ 
                  หัวใจ   แกพราหมณ   ฉะน้ีแล. 
          ในบทเหลาน้ันบทวา  หทยพนฺธน  คือชิ้นเน้ือหัวใจ.    จริงอยูชิ้น 
เนื้อหัวใจนั้นทานเรียกวา  หทยพันธนะ  เพราะต้ังอยูดุจผูกไวซึ่งหทยวัตถุ. 
อีกอยางหนึ่ง   บทวา   หทยพนฺธน   มีอธิบายวา   หทัย   การผูก  เนื้อหทัย 
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และเน้ือตับต้ังอยูดุจผูกไวซึ่งหทยวัตถุนั้น.    บทวา    เกวล    สกล    กาย 
ไดแกสรีระทั้งหมดไมมีสวนเหลือ. 
          แมพระโพธิสัตวก็ไมสามารถทําความรอนแมเพียงขุมขนในรางกาย 
ของตนในกองไฟน้ันได  จึงทําเปนดุจเขาหองหิมะกลาวกะทาวสักกะผูทรงรูป 
เปนพราหมณอยางนี้วา ทานพราหมณทานทําไฟใหเย็นจัดได  ทําไดอยางไร. 
พราหมณกลาววา  ทานบัณฑิตขาพเจามิใชพราหมณดอก.  ขาพเจาเปนทาว 
สักกะ.   มาทําอยางนี้ก็เพ่ือทดลองทาน.    พระโพธิสัตวไดบันลือสีหนาทวา 
ขาแตทาวสักกะชางเถิด.     หากวา     โลกท้ังส้ินพึงทดลองขาพเจาดวยทาน. 
ความเปนผูใครเพ่ือจะไมใหของขาพเจาคงไมมีอีกแลว.      ใครจะใหทานเกิด 
ข้ึน   ทานจะเห็นทานน้ันไดอยางไรอีกเลา. 
          ลําดับนั้นทาวสักกะตรัสวา       ทานสสบัณฑิตคุณธรรมของทานจง 
ปรากฏอยูตลอดกัปเถิด        แลวทรงบีบภูเขาคือเอายางภูเขาวาดลักษณะของ 
กระตายไว  ณ  จันทมณฑลแลวใหพระโพธิสัตวนอนบนต่ังหญาแพรกออนท่ี  
พุมไมในราวปาน้ัน    แลวเสด็จกลับเทวโลก.    บณัฑิตทั้ง  ๒  แมเหลาน้ันก็ 
สมัครสมานเบิกบานบําเพ็ญนิจศีลและอุโบสถศีล   กระทําบุญตามสมควรแลว 
ก็ไปตามยถากรรม. 
          นากในครั้งน้ันไดเปนพระอานนทในครั้งน้ี.  สุนัขจ้ิงจอก คือ พระ- 
มหาโมคคัลลานะ.   ลิง   คือ พระสารีบุตร.   สสบณัฑิต  คือ พระโลกนาถ.  
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           แมในสสบัณฑิตจริยานี้     พึงเจาะจงกลาวถึงศีลบารมีเปนตน    ของ 
สสบัณฑิตน้ันตามสมควรโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล.       อน่ึงพึง 
ประกาศ   คุณานุภาพของพระโพธิสัตวไวในที่นี้มีอาทิอยางนี้   คือ  เมื่อกสุล- 
ธรรมเปนตนแมมีอยูในกําเนิดเดียรัจฉานการรูตามความจริงจากกุสลเปนตน. 
การเห็นโทษแมมีประมาณนอยในอกุสลเหลาน้ันโดยความเปนของนากลัว 
แลวเวนจากอกุสลเด็ดขาด.        การต้ังตนไวในกุสลธรรมทั้งหลายโดยชอบ 
เทาน้ัน.   การชี้แจงโทษแกคนอ่ืนวา      ธรรมลามกชื่อน้ีอันทานถือเอาแลว 
อยางนี้    ลูบคลําแลวอยางนี้   ยอมมีคติอยางนี้   ในภพหนาอยางนี้แลว ชักชวน 
ในการเวนจากโทษนั้น.    การชี้แจงถึงอานิสงสในการทําบุญโดยนัยมีอาทิวา 
เทวสมบัติ   มนุษยสมบัติอยูในมือของผูต้ังอยูในทานศีลอุโบสถกรรมดังน้ีแลว 
ใหเขาดํารงอยู.    การไมคํานึงถึงรางกายและชีวิตของตน.     การอนุเคราะห 
สัตวเหลาอ่ืน.     และมีอัธยาศัยในทานอยางกวางขวาง.     ดังท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา   เอว  อจฺฉริยา  เหเต   ฯลฯ   ธมฺมสฺส   อนธุมฺมโต   
ความวา :- 
                          ทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเหลาน้ี   นา 
                  อศัจรรยทั้งไมเคยมีมา   แมเพียงใจเลื่อมใสใน 
                  ทานเหลาน้ันก็พึงพนจากทุกขได     จะพูดไป 
                  ทําไมถึงการทําตามทานเหลาน้ัน       โดยธรรม 
                  สมควรแกธรรมเลา. 
                             จบ  อรรถกถาสสบัณฑิตจริยาที่  ๑๐  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 231 

            บัดนีจ้ะกลาวสรุปถึงจริยา  ๑๐ ประการ  ตามท่ีกลาวแลวโดยนัยมี 
อาทิวา  อกิตฺติพฺราหฺมโณ  ดังน้ี.  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                         อกิตติดาบส    สังขพราหมณ    พระเจา        
                   ธนญชัยกุรุราช  พระเจามหาสุทัศนจักรพรรดิ- 
                   ราช    มหาโควินทพราหมณ    พระเจาเนมิราช 
                   จันทกุมาร      พระเจาสิวริาช     พระเวสสันดร 
                   และสสบัณฑิต   ผูใหทานอันประเสริฐในกาล 
                   นั้น   เปนเราน่ีเอง   ทานเหลาน้ีเปนบริวารแหง 
                   ทาน   เปนทานบารมี  เราไดใหชีวิตเปนทานแก 
                   ยาจก   จึงยังบารมีนี้ใหเต็มได. 
             ในบทเหลาน้ันบทวา  อหเมว   ทา  อาสึ   ในกาลน้ันเปนเราน่ีเอง 
คือ  ผูใดไดใหทานอันประเสริฐเหลานั้น  คือ ผูใดไดใหทานอันอุดมเหลานั้น. 
ผูนั้นมีอกิตติพราหมณเปนตน    ในกาลน้ันไดเปนเราน่ีเอง     มิใชคนอ่ืน. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงยกเทศนาข้ึนดวยอํานาจแหงทานบารมีเทาน้ัน   ทรง 
หมายถึงความกวางขวางอยางยิ่งของอัธยาศัยในทาน   ในครั้งน้ันของพระองค 
ในความเปนผูบําเพ็ญศีลบารมีเปนตน    แมมีอยูในอัตภาพท้ังหลายเหลาน้ัน 
ดวยประการฉะน้ี.   บทวา   เอเต   ทานปริกฺขารา,  เอเต  ทานสฺส  ปารม ี 
ทานเหลาน้ีเปนบริวารของทาน   เปนทานบารมี   ความวา   เราบริจาคไทย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 232 

ธรรมอันมีคุณมากมายในอกิตติชาดกเปนตน    เราบริจาคอวัยวะและบุตร 
ของเราเปนครั้งสุดทายเหลาใด     การบริจาคเหลานั้นเปนทานบารมีเทาน้ัน 
ดวยถึงความย่ิงยวดอยางยิ่งของทาน   เพราะเรายึดความเปนผูฉลาดในอุบาย 
คือกรุณา  เพราะเราบริจาคอุทิศพระสัพพัญุตญาณเทาน้ันโดยแท.   แมถึง 
อยางนั้นทานเหลาน้ีก็เปนบริวารแหงทาน    เพราะชวยหนุนทานของเราให 
เปนทานปรมัตถบารมี   เพราะชวยหนุนสันดานใหเจริญรอบ.   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเพ่ือทรงแสดงถึงทานท่ีเปนบริวารเหลาน้ัน  จึงตรัสวา  ชีวิต  ยาจเก 
ทตฺวา,  อิม    ปารมิ   ปูรย ึ    เราไดใหชีวิตเปนทานแกยาจก   จึงยังบารมีนี้ 
ใหเต็มได.   จริงอยูในที่นี้พึงทราบทานบารมี    ทานอุปบารมีใน  ๙  จริยา 
ที่เหลือตามสมควรเวนสสบัณฑิตจริยา.  ก็เพราะในสสบัณฑิตจริยาเปนทาน 
ปรมัตถบารมี.  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          เราเห็นยาจกเขามาเพ่ือขอแลว   ไดสละ 
                 คนของตนให  ความเสมอดวยทานของเราไมมี  
                 นีเ้ปนทานบารมีของเรา. 
          จริงอยูไมมีการกําหนดอัตภาพท่ีบําเพ็ญทานบารมีของพระมหาบุรุษ  
ในครั้งท่ีเสวยพระชาติเปนอกิตติพราหมณเปนตนตามท่ีกลาวแลว    และใน 
ครั้งท่ีเสวยพระชาติเปนพระมหาชนกและมหาสุตโสมเปนตน    ก็จริง   ถึง  
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อยางนั้นก็พึงประกาศความเปนปรมตัถบารมีแหงทานบารมีในครั้งท่ีเสวย   
พระชาติเปนสสบัณฑิตโดยสวนเดียวเทาน้ัน  ดวยประการฉะน้ี.  
                               จบ   อรรถกถาอกิตติวรรคที่  ๑ 
 

                           รวมจริยาที่มีในวรรคนี้  คือ 
            อกิตติดาบส     สงัขพราหมณ     พระเจาธนญชัยกรุุราช     พระเจา 
มหาสุทัศนจักรพรรดิราช   มหาโควินทพราหมณ  พระเจาเนมิราช จันทกุมาร 
พระเจาสิวิราช    พระเวสสันดร   และสสบัณฑิตผูใหทานอันประเสริฐ   ใน 
กาลน้ัน    เปนเราน้ีเอง    ทานเหลาน้ีเปนบริวารแหงทาน.   เปนทานบารมี 
เราไดใหชีวิตเปนทานแกยาจกจึงยังบารมีนี้ใหเต็มได    เราเห็นยาจกเขามา 
เพ่ือขอแลว    ไดสละตนของตนให   ความเสมอดวยทานของเราไมมี    นี้เปน 
ทานบารมีของเรา   ฉะน้ีแล  ฯ 
                             จบ   การบําเพ็ญทานบารมีที่  ๑  
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                                    ๒. หัตถินาควรรค 
                                ๒. การบําเพญ็ศีลบารมี 
                                   ๑. สีลวนาคจริยา 
         วาดวยจริยาวัตรของพระยาชางสีลวนาค 
        [๑๑]      ในกาลเมื่อเราเปนกุญชรเลี้ยงมารดาอยูใน 
        ปาหมิพานต  ในกาลน้ัน  ในพ้ืนแผนดินนี้ 
        ไมมีอะไรท่ีจะเสมอดวยศีลคุณของเรา  พราน 
        ปาพบเราในปาใหญแลว  ไดกราบทูลแดพระ- 
        ราชาวา  ขาแตพระราชาผูใหญ  ชางมงคลอัน 
        สมควร  เปนชางพระท่ีนั่งทรง  มีอยูในปาใหญ 
        อันการจับชางน้ันไมตองขุดคู   แมการปกเสา 
        ตะลุงและการขุดหลุดลวงก็ไมตอง  ในขณะที่ 
        จับเขาท่ีงวงเทาน้ัน  ชางน้ันก็จะมา  ณ  ที่นี้เอง 
        พระเจาขา  ฝายพระราชาไดทรงฟงคําของพราน 
        ปาน้ันแลวทรงดีพระทัย  ทรงสงควาญชางซ่ึง 
        เปนอาจารยผูฉลาดศึกษาดีแลว  ควาญชางน้ัน 
        ไปแลว  ไดพบชางกําลังถอนเงาบัวอยูใน  
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                สระบัวหลวง  เพ่ือตองการเลี้ยงมารดา   ควาญ 
                ชางรูศีลคุณของเรา      พิจารณาดูลักษณะแลว 
                 กลาววา   มานีแ่นะลูก   แลวไดจับท่ีงวงของเรา 
                ในกาลน้ัน      กาํลังของเราที่มีอยูในกายตาม 
                ปกติอันใด   วนันี้กําลังของเรานั้นเสมอเหมือน 
                 กบักําลังของชางพันเชือก  ถาเราโกรธแกควาญ 
                 ชางเหลาน้ัน    ผูเขามาใกลเพ่ือจับเรา    เราพึง 
                สามารถจะเหยียบยํ่าเขาเหลาน้ันได   แมตลอด 
                ราชสมบัติของมนุษยแตถึงแมเราจะถูกเขาใส 
                 ไวในเสาตะลุง   เราก็ไมทําจิตโกรธเคือง   เพ่ือ 
                รักษาศีล   เพ่ือบําเพ็ญศีลบารมีใหบรบิูรณ  ถา 
                เขาเหลาน้ันพึงทําลายเราที่เสาตะลุงน้ีดวยขวาน 
                 และหอกซัด   เราก็จะไมโกรธเขาเหลาน้ันเลย 
                 เพราะเรากลัวศัลของเราจะขาด   ฉะนีแ้ล. 
                                                    จบ  สีลวนาคจริยาท่ี  ๑  
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                                   อรรถกถาหัตถินาควรรคที่  ๒ 
                                      ๒. การบาํเพ็ญศีลบารมี 
                                   อรรถกถาสีลวนาคจริยาท่ี  ๑๑ 

           พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาสีลวนาคจริยาท่ีหน่ึงแหงวรรคท่ี  ๒ 
ดังตอไปนี้.   บทวา   กุชฺโร   คือชาง.  บทวา  มาตุโปสโก  ผูเลี้ยงมารดา 
คือบํารุงมารดาชราตาบอด.   บทวา  มหิยา  คือ ในแผนดิน    บทวา  คุเณน 
คือดวยสีลคุณ.  ในครั้งน้ันไมมีอะไรที่จะเสมอเรา. 
           เรื่องมีอยูวา    พระโพธิสัตว    ในครั้งน้ันบังเกิดในกําเนิดชาง    ณ 
หิมวันตประเทศ.  เผือกผองตลอด  รปูงาม   สมบรูณดวยลักษณะเปนหัวหนา 
โขลง   มีชางบริวาร  ๑๐๐,๐๐๐ เชือก.   สวนมารดาของพระโพธิสัตวตาบอด  
พระโพธิสัตวใหผลาผลมีรสอรอยในงวงชางทั้งหลายแลวเลี้ยงมารดา.     ชาง 
ทั้งหลายไมเอาไปใหมารดาเค้ียวกินเสียเอง.      พระโพธิสัตวคอยสังเกตดูก็รู 
เรื่องราว   คิดวาเราจะเลิกละโขลงชาง  เลี้ยงดูมารดาเอง   ตอนกลางคืน   เมื่อ 
ชางเหลาอ่ืนไมรู    ก็พามารดาไปยังชิงเขาจัณโฑรณบรรพต    เขาไปอาศัย 
สระบัว    สระหน่ึง   ใหมารดาอยูในถ้ําภูเขาซึ่งต้ังอยู   แลวเลี้ยงดู. 
 
๑. พมาเปน  มาตุโปสกจริยา.  
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           พรานปาคนหนึ่งหลงทางไมสามารถกําหนดทิศไดรองคร่ําครวญเสีย 
จนดัง.      พระโพธิสัตวไดยินเสียงของพรานปานั้นจึงดําริวาชายผูนี้ไรที่พ่ึง. 
เมื่อเราอยูการที่ชายผูนี้จะพึงพินาศไปในที่นี้ไมเปนการสมควร.      จึงไปหา 
พรานปา    เห็นพรานปาหนีเพราะความกลัวจึงถามวา    ทานผูเจริญ    ทาน 
ไมมีภัยเพราะอาศัยเราดอก.   อยาหนีไปเลย.   เพราะเหตุไรทานจึงเท่ียวรอง 
คร่ําครวญอยูเลา    พรานปาตอบวา   ขาพเจาหลงทางมา   วันนี้เปนวันที่  ๗ 
แลวละนาย.    พระโพธิสตัวกลาววา   อยากลัวไปเลยพอ.    เราจะพาทานไป 
ที่ทางเดินของมนุษย    แลวใหพรานปานั่งบนหลังของตนนําออกจากปาแลว 
ก็กลับ.    พรานปาลามก  คิดวาเราจักไปพระนครกราบทูลแดพระราชาจึงทํา 
เครื่องหมายตนไมภูเขาออกไปกรุงพาราณสี. 
           ในกาลน้ันมงคลหัตถีของพระราชาลม.     พรานปาจึงเขาไปเฝาพระ- 
ราชา    กราบทูลถึงความท่ีตนเห็นพระมหาบุรุษ.    ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :- 
                          พรานปาพบเราในปาใหญแลวไดกราบทูล 
                   แดพระราชาวา  ขาแตมหาราชชางมงคลสมควร 
                  เปนชางพระท่ีนั่งทรง   มอียูในปาใหญอันการจับ 
                  ชางน้ันไมตองขุดคู     แมการปกเสาตะลุงและ  
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                  การขุดหลุมลวงก็ไมตอง   ในขณะจับเขาท่ีงวง 
                  เทาน้ัน   ชางนั้นก็จะมา ณ ที่นี่เองพระเจาขา. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา  ปวเน  ทิสฺวา  วนจโร    คือพรานปาคนหนึ่ง 
เที่ยวไปในปาใหญเห็นเรา. บทวา รโฺ  ม  ปฏิเวทยิ ความวา จึงกราบทูล 
แดพระราชา.     บทวา   ตวานุจฺฉโว     คือสมควรทําเปนชางพระที่นั่งทรง 
ของพระองค.   บทวา   น   ตสฺส   ปริกขฺายตฺโถ   ไมตองขุดคู   ความวา 
อันการจับชางนั้นเพ่ือการหนีไปกําบังตนดวยการขุดคู  ดวยใบหูของนางชาง 
ชางเขาไปในเชือกบวงที่เหว่ียงไปหรือในเสาลามชาง       คือเสาตะลุงท่ีปกไว 
ก็ไมสามารถจะไปในท่ีใดท่ีหน่ึงได.      ไมมีประโยชนดวยหลมุลวงเชนนั้น. 
บทวา  สหคหิเต   คือในขณะจับ.   บทวา   เอหิติ   คือจักมา.  
           พระราชาไดใหพรานปาเปนผูนําทางไปปา     ทรงสงควาญชางไปกับ 
บริวารดวยมีพระดํารัสวา   ทานจงนําคชสารที่พรานปาบอกมาใหได.  ควาญ 
ชางน้ันไดไปกับพรานปา เห็นพระโพธิสัตวเขาไปยังสระบัวหาอาหาร.  ดังน้ี  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          แมพระราชาทรงไดยินคําของพรานปาน้ัน 
                  แลว   ก็ทรงดีพระทัย  ทรงสงควาญชางซ่ึงเปน 
                  อาจารยผูฉลาดศึกษาดีแลว.  ควาญชางน้ันไป 
                  ไดพบชางกําลังถอนเงาบัวอยู   ในสระบัวหลวง  
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                   เพ่ือเอาไปเลี้ยงมารดา.   ควาญชางรูคุณศีลของ 
                   เราพิจารณาดูลักษณะแลว   กลาววามานี่แนลูก  
                   แลวจับท่ีงวงของเรา. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา   เฉกาจริย   คือควาญชางผูฉลาดในวิธีจับชาง 
เปนตน.    บทวา   สุสิกฺขติ   คือศึกษาดีแลวดวยสําเร็จวิชาฝกชาง.    บทวา 
วิฺาย    เม    สีลคุณ   คือ  ควาญชางรูคุณศีลของเราวา    ชางผูเจริญน้ี  
เปนชางอาชาไนย   ไมโง   ไมดุ    มีปกติไมคลุกคลี.     รูอยางไร  ?   บทวา 
ลกฺขณ   อุปธารยิ   คือควาญชางพิจารณาดูลักษณะของเราโดยถวนถี่   เพราะ 
เปนผูมีศิลปะในการดูชางซ่ึงศึกษามาเปนอยางดี.     ดวยเหตุนั้นควาญชางจึง 
กลาววามานี่แนะลูก   แลวจับที่งวงของเรา. 
           พระโพธิสัตวเห็นควาญชางแลวต้ังจิตอธิษฐานวา    ภัยของเราน้ีเกิด 
จากพรานปาผูนี้.   เรามีกําลังมากสามารถจะกําจัดแมชางต้ังพันเชือกได.   เรา 
โกรธข้ึนมาพอที่จะยังเหลานักรบพรอมดวยแควนใหพินาศลงไปได.  แตหาก 
เราโกรธ.  ศลีของเราก็จะขาด.  เพราะฉะน้ัน  แมควาญชางจะเอาหอกท่ิมแทง 
เราะก็จะไมโกรธ  ดังน้ีแลวก็โนมศีรษะลงยืนนิ่งอยู.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :- 
                          ในกาลน้ันกําลังของเราที่มีอยูในกายตาม 
                  ปกติอันใด   วันนี้กําลังของเรานั้นเสมอเหมือน  
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                       กับกําลังของชางพันเชือก   ถาเราโกรธควาญ 
                       ชางผูเขามาจับเรา  เราพึงสามารถจะเหยียบยํ่า 
                       เขาเหลาน้ันได  แมตลอดราชสมบัติของมนุษย.   
                       แตถึงแมเราจะถูกเขาใสไวในเสาตะลุง     เราก ็
                       ไมคิดโกรธ    เพ่ือรักษาศีล     เพ่ือบําเพ็ญศีล 
                       บารมีใหบริบูรณ.        ถาเขาพึงทําลายเราที่เสา 
                       ตะลุงน้ีดวยขวานและหอกซัดเราก็จะไมโกรธ 
                       เขาเลย   เพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา   ปากติก   คือเหมือนเดิม.   บทวา สรีรานุคต 
คือกําลังกายที่ติดอยูกับรางกาย.   อธบิายวา  มิใชกําลังกายที่เกิดข้ึนดวยญาณ  
คือ ความเปนผูฉลาดในอุบาย. บทวา อชฺช   นาคสหสฺสาน  ความวาในวันน้ี  
เทากับชางพันเชือก.    บทวา   พเลน   สมสาทิส   คือกําลังของเราเทากับ 
กําลังในรางกายของชางเหลาน้ัน.    มใิชดวยเพียงเปรียบเทียบ.    เพราะใน 
ครั้งน้ันพระโพธิสัตวอุบัติในตระกูลมงคลหัตถี. 
           บทวา   ยทิห  เตส  ปกุปฺเปยฺย  คือหากเราโกรธควาญชางผูเขามา 
เพ่ือจับเรา.    เราพึงมีกําลังตอสูในการทําลายชีวิตของควาญชางได.    มใิชม ี
กําลังตอสูควาญชางอยางเดียว   ที่จริงแลวแมตลอดราชสมบัติของมนุษย เรา 
ก็จักทําลายราชสมบัติทั้งหมดของมนุษยเหลาน้ีผูมาโดยราชการ     ใหเปน  
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เปนผุยผงไป. บทวา   อป  จาห   สีลรกขฺาย   คือ   แมเราสามารถอยางนั้น 
ได  เราก็ไดรบัการคุมกัน  ดวยการรักษาศีล  ดวยการคุมครองของศีล อันต้ัง 
อยูในตน   ดจุผูกพันไว.  บทวา  น  หกโรมิ  จิตฺเต  อฺถตฺต   ความวา เรา 
ไมทําจิตโกรธเคือง    คือ    เราไมทําวิธีมีการจับฟาดเปนตนแกสัตวเหลาน้ัน 
อันเปนการทําลายศีลนั้น  คือ แมจิตในการจับฟาดเปนตนนั้นก็มิไดเกิดข้ึน 
เลย.   บทวา  ปกฺขิปนฺต  มมาฬฺหเก  ความวา ผูกเราไวที่เสาตะลุง  คือผูกไวที่ 
เสาลามชาง.   คําวา  ทิสวาป  เปนคําเกิน.  หากถามวาเพราะเหตุไร.   โยชนา 
แกไววา   เมื่อเราไมทําลายศีลในฐานะเชนนี้    ดวยการบําเพ็ญศีลบารมีใน 
ไมชาศีลบารมีก็จักบริบูรณเพราะเหตุนั้น      เพ่ือบําเพ็ญศีลบารมีเราจึงไม 
ทําลายศีลแมในความคิด.     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําความม่ันคงดวยการ 
รักษาศีลแมดวยคาถาวา   ยทิ  เต  ม  ถาเขาทําลายเราดังน้ี     แลวทรงแสดง 
ถึงความท่ีศีลนั้นต้ังม่ันแลว.  ในบทเหลาน้ันบทวา  โกฏเฏยฺยุ   คือพึงทําลาย. 
บทวา   สีลขณฺฑภยา  มม  คือเพราะกลัวศีลของเราจะขาด. 
            ก็พระโพธิสัตวครั้นดําริอยางนี้แลว จึงยืนเฉยไมไหวติง.   ควาญชาง 
หยั่งลงสูสระประทุม       เห็นลักษณะสมบัติของพระโพธิสัตวนั้นจึงกลาววา 
มาน่ีแนะลูก      แลวจับที่งวงเชนกับพวงเงินไปถึงกรุงพาราณสีใน  ๗   วัน. 
ควาญชางเมื่อถึงระหวางทางไดสงขาวถวายพระราชาใหทรงทราบ.  พระราชา 
ทรงใหตกแตงพระนคร.    ควาญชางนําพระโพธิสัตวซึ่งมีสายรัดทําดวยกลิ่น 
หอมประดับประดาตกแตงแลวไปสูโรงชางวงดวยมานอันวิจิตรกราบทูลพระ-  
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ราชาใหทรงทราบ.   พระราชาทรงถือโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ  ไปใหแกพระ- 
โพธิสัตว.   พระโพธิสัตวมิไดทรงรับโภชนาหารดวยดําริวา   เราเวนมารดา 
เสียแลว   จักไมรับอาหาร.   แมพระราชาขอรองก็ไมรับ   กลาววา :-   
                          มารดาผูนาสงสาร   ตาบอด   ไมมีผูดูแล 
                 จะถูกตอดําเทาตกภูเขาจัณโฑรณะ. 
           พระราชาทรงสดับดังน้ันแลว    ตรัสถามวา :- 
                         ทานมหานาค      ใครคือมารดาของทาน 
                 ตาบอด   ไมมผูีดูแล    จะถูกตอตําเทาตกภูเขา          
                 จณัโฑรณะ. 
          พระโพธิสัตวทูลวา :- 
                          ขาแตมหาราช      มารดาของขาพระองค 
                 ตาบอด      ไมมีผูดูแลจะถูกตอตําเทาตกภูเขา 
                 จณัโฑรณะ. 
           เมื่อพระโพธิสัตวทูลวา   วันนีเ้ปนวันที่  ๗.    มารดาของขาพระองค 
ยังไมไดอาหารเลย.   เพราะฉะนั้นพระราชาจึงตรัสวา :- 
                           พวกทานจงปลอยมหานาค    มหานาคน้ี 
                  เลี้ยงมารดา      ขอมหานาคจงอยูอยางสงบกับ  
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                    มารดาพรอมดวยญาติเถิด. 
            แลวรับสั่งใหปลอยไป. 
                              กุญชรมหานาคพนจากพันธนาการแลว 
                    พักผอนอยูครูหน่ึงก็ไดไปภูเขาอันเปนที่อยู. 
 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   กปณกิา   คือนาสงสาร.   บทวา   ขาณุ 
ปาเทน   ฆฏเฏติ  ความวา  มารดาร่ําใหเพราะตาบอดและเพราะทุกขที่พราก 
จากบุตร  จึงเสียดสีที่ตนไมนั้น ๆ  ดวยเทา.    บทวา  จณฺโฑรณ  ปติ  ไดแก 
ตกภูเขาจัณโฑรณะ  คือมุงหนาไปจัณโฑรณบรรพต.  อธิบายวา  เดินวนเวียน 
อยูที่เชิงเขาน้ัน.   บทวา  อคมา  เยน  ปพฺพโต   คือชางตัวประเสริฐนั้นพน 
จากพันธนาการ    แลวพักอยูหนอยหน่ึง     แลวแสดงทศพิธราชธรรมคาถา 
ถวายพระราชา   ทูลใหโอวาทวา    ขาแตมหาราชขอพระองคจงเปนผูไมทรง 
ประมาทเถิด     มหาชนตางบูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน    ออกจาก 
พระนครเขาไปหามารดาในวันนั้นเอง      แลวแจงเรื่องราวทั้งหมดใหมารดา 
ทราบ.   มารดาดีใจ  ไดอนุโมทนาพระราชาวา :- 
                            ขอ พระราชาผูปกครองแควน   กาสีให 
                  เจริญ    ปลอยลูกของเราผูมีความออนนอมตอ 
                  ผูใหญทุกเมื่อ  จงมีพระชนมยืนนานเถิด.  
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           พระราชาทรงเลื่อมใสในคุณธรรมของพระโพธิสัตว   รบัสั่งใหสราง 
บานไมไกลสระบัว   ทรงปรนนิบัติพระโพธิสัตวและมารดาของพระโพธิสัตว 
เปนเนืองนิจ.   ครั้นตอนาเม่ือมารดาลมพระโพธิสัตวทําการฝงศพมารดาแลว 
ไปกุรัณฑกอาศรมบท.  ก็  ณ  ที่นั้นมฤีาษี  ๕๐๐  ลงจากหิมวันตประเทศอาศัย 
อยู. พระราชาทรงปรนนิบัติฤาษีเหลานั้น   แลวทรงใหชางแกะสลักหินทําเปน 
รูปปฏิมาเหมือนรูปพระโพธิสัตว   แลวทรงบริจาคมหาสักการะ.    ชาวชมพู- 
ทวีปประชุมกันทุกปโดยลําดับ   กระทําการฉลองรูปเปรียบชาง. 
           พระราชาในครั้งน้ันไดเปนพระอานนทในครั้งน้ี.   นางชางคือพระ- 
มหามายา.   พรานปาคือเทวทัต.   ชางตัวประเสริฐเลี้ยงมารดาคือตถาคต. 
           แมในสีลวนาคจริยาน้ี       ก็พึงเจาะจงกลาวถึงทานบารมีเปนตนตาม 
สมควร.    แตศีลบารมีเปนบารมียอดเยี่ยมเพราะเหตุนั้น    ศีลบารมีนั้นทาน 
จึงยกข้ึนสูเทศนา.  อน่ึงพึงประกาศคุณานุภาพแหงพระมหาบุรุษไวในจริยานี้  
มีอาทิอยางนี้  คือ    พระโพธิสัตวแมเกิดในกําเนิดเดียรัจฉานยังเขาไปต้ังจิต 
เคารพมารดา       อันสมควรแกความเปนผูแมอันพระสัพพัญูพุทธเจาทรง 
สรรเสริญดวยความเปนพรหม   เปนบุรพเทพ   เปนบุรพาจารย   เปนอาหุ- 
ไนยบุคคลของบุตร   แลวทําไวในใจวา   ข้ึนชื่อวามารดาเปนผูมีอุปการะมาก 
ของบุตร.  เพราะฉะนั้นการบํารุงมารดา   อันบัณฑิตท้ังหลายบัญญัติไวแลว. 
แลวเลี้ยงดูมารดาดวยคิดวาเราเปนใหญกวาชางพันเชือกไมใชนอยมีอานุภาพ 
มาก    เปนหัวหนาโขลง    ชางเหลาน้ันเชื่อฟงไมคํานึงถึงอันตรายในการอยู  
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ผูเดียว   ละโขลงผูเดียว   จักบูชามารดาผูเปนเขตแหงผูมีอุปการะ.    การเห็น 
บุรุษหลงทางแลวรับไปดวยความเอ็นดู     เลี้ยงดวยอาหารของมนุษย.     การ 
อดกลั้นความผิดที่พรานปาน้ันทําไว.     ถึงสามารถจักบีบบุรุษท่ีมาเพ่ือจับตน 
มีควาญชางเปนหัวหนา   แมดวยเพียงใหเกิดความหวาดสะดุงไดก็ไมทําอยาง 
นั้น     ดวยคิดวาศีลของเราจะขาดแลวเขาไปจับไดโดยงายดุจชางท่ีฝกดีแลว. 
การอดอาหารแมตลอด  ๗  วัน   ดวยคิดวา  เวนมารดาเสียแลวเราจักไมกลืน 
กินอาหารอะไร ๆ.    การไมทําจิตใหเกิดข้ึนวา   ผูนี้ผูกคลองเราแลวแผเมตตา 
ถวายพระราชา.      และการแสดงธรรมถวายพระราชาโดยนัยตาง ๆ.     ดังท่ี  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
           ทานผูแสวงหาเหลาน้ี   นาอัศจรรย  ทั้งไมเคยมี 
                                           ฯลฯ 
            จะพูดไปทําไม    ถึงการทําตามโดยธรรมสมควร 
            แกธรรม   ดังน้ี. 
                        จบ  อรรถกถาสีลวนาคจรยิาที่  ๑  
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                                  ๒. ภูริทัตตจริยา 
             วาดวยจริยาวัตรของภูริทัตตนาคราช 
          [๑๒]      อีกเรื่องหน่ึง  ในกาลเมื่อเราเปนพระยานาค 
                   ชื่อภูริทัต  มฤีทธิ์มาก  เราไปยังเทวโลกพรอม 
                   กับทาววิรูปกขมหาราช   ในเทวโลกนัน้  เราได 
                   เห็นทวยเทพผูสมบูรณดวยความสุข  โดยสวน 
                   เดียว   จึงสมาทานศีลวัตร    เพ่ือตองการจะไป 
                   ยังสวรรคนั้น   เราชําระรางกาย    บริโภคอาหาร 
                   พอเปนเครื่องเลี้ยงชีพแลว    อธษิฐานอุโบสถ 
                   มีองค  ๔  ประการวา   ผูใดพึงทํากิจดวยผิวหนัง 
                   ก็ดี  ดวยเน้ือก็ดี   ดวยเอน็ก็ดี  ดวยกระดูกก็ดี  
                   ขอผูนั้นจงนําเอาอวัยวะท่ีเราใหนี้ไปเถิด    แลว 
                   นอนอยูบนยอดจอมปลวก    พราหมณอาลัม- 
                   พายน   อันบคุคลผูไมรูอุปการะท่ีบุคคลอื่นทํา 
                   แลว   บอกแลว   ไดจับเราใสไวในตะกรา  ให 
                   เราเลนในท่ีนั้น ๆ  แมเมื่อพราหมณอาลัมพายน 
                   ใสเราไวในตะกรา       แมเมื่อบีบเราดวยฝามือ 
                   เราก็ไมโกรธ    เพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด  
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                    การท่ีเราบรจิาคชีวิตของตน     เปนของเบาแม   
                    วาหญา    การลวงศีลของเรา  เปนเหมอืนดังวา 
                    แผนดิน      เราพึงสละชีวิตของเราสิ้นรอยชาติ 
                    เนือง ๆ   เราไมพึงทําลายศีลแมเพราะเหตุแหง 
                    ทวีปทั้ง  ๔  ถึงแมเราจะถูกพราหมณอาลัมพายน 
                    ใสไวในตะกราเราก็มิไดทําจิตใหโกรธเคือง 
                    เพ่ือรักษาศีลเพ่ือบําเพ็ญศีลบารมใีหเต็ม  ฉะนี ้
                    แล. 
                                    จบ  ภูริทัตตจริยาที่  ๒ 
 

                           อรรถกถาภูริทัตตจริยาที่  ๒ 
          พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาภูริทัตตจริยาท่ี  ๒   ดังตอไปนี้.   บทวา 
ภูริทตฺโต  คือผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน  จึงชื่อวา  ภูริทัตตะ.  ชื่อท่ีมารดา- 
บิดาของพระโพธิสัตวต้ังใหในครั้งน้ันวา ทัตตะ.  กพ็ระโพธิสัตวนั้นวินิจฉัย 
ปญญาอันเกิดข้ึนในนาคพิภพ    ในพิภพของทาววิรูปกษมหาราช    และใน 
ดาวดึงสพิภพดวยดี.     เมื่อทาววิรูปกษมหาราชไปเมืองไตรทศกับบริษัทนาค 
แลวน่ังลอมทาวสักกะ.  ปญหาต้ังข้ึนในระหวางทวยเทพ. ใคร ๆ ก็ไมสามารถ 
แกปญหานั้นได.  พระมหาสัตวนั่งอยูบนบัลลังกอันประเสริฐ   ซึ่งทาวสักกะ 
อนุญาต  จึงแกปญหานั้น.   ลําดับนั้นทาวเทวราช  จึงบูชาพระมหาสัตวดวย  
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ของหอมและดอกไมอันเปนทิพย  แลวกลาววา   ทตัตะทานมีปญญามากเสมอ  
ดวยแผนดิน      ต้ังแตไปนี้ไปทานมีชื่อวา  ภูริทัตตะ.    บทวา  ภูริ  เปนชื่อของ 
แผนดิน.     เพราะฉะนั้นพระมหาสัตวปรากฏชื่อวา  ภูริทัตตะ  เพราะยินดี 
เนื้อความอันเปนจริง     เพราะเสมอดวยแผนดิน     และเพราะประกอบดวย 
ปญญาใหญดังแผนดิน.    และมฤีทธิม์าก    เพราะประกอบดวยฤทธิ์ของนาค 
ใหญดวยประการฉะน้ี. 
            ไดยนิวา  ในอดีตกาล   ในกัปนี้แหละโอรสของพระเจากรุงพาราณสี 
ถูกพระบิดาขับไลออกจากแวนแควนไปอยูในปา   ไดอยูกินกับนางนาคมาณ- 
วิกาตนหน่ึง.  เมื่ออยูรวมกันก็เกิดทารกสองคนเปนชาย ๑ หญงิ ๑. บุตรชื่อ 
สาครพรหมทัต.  ธิดาชื่อสมุททชา.   ตอมาเม่ือพระบิดาสวรรคต    พระโอรส 
จึงเสด็จไปกรุงพาราณสี   แลวครองราชสมบัติ   ครัง้น้ันนาคราชชื่อวาธตรัฐ 
ครองราชสมบัติอยูในนาคพิภพประมาณ  ๕๐๐ โยชน  ทาวธตรัฐฟงถอยคําที่ 
เตาชื่อจิตตจูฬะ     ผูพูดเหลวใหลวาพระเจากรุงพาราณสีมีพระประสงคจะยก 
พระธิดาใหแกตน.           พระธิดาน้ันชื่อวาสมุททชา  มีรูปงาม   นาดู   นา 
เลื่อมใส    จึงสงนาคมาณพ  ๔  ตน ไปแลวขูพระเจากรุงพาราณสี    ผูไมทรง 
ปรารถนายกพระธิดาใหดวยพิษนาค   เมื่อพระเจากรุงพาราณสีตรัสวา    เรา 
จะยกให  จึงสงบรรณาการเปนอันมากดวยสําแดงฤทธ์ิของนาคยิ่งใหญ.   ดวย 
บริวารมากนําพระธิดาของพระเจากรุงพาราณสีไปสูนาคพิภพ    ต้ังไวในตํา- 
แหนงอัครมเหสี.  
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          ครั้นตอมา   พระนางอาศัยทาวธตรัฐไดโอรส   ๔  องค  คือสุทัศนะ ๑  
ทัตตะ ๑  สุโภคะ ๑   อรฏิฐะ  ๑.  ในโอรสเหลาน้ัน   พระโอรสทัตตะ  เปน 
พระโพธิสัตว.    พระโพธิสัตว  อันทาวสักกะมีจิตยินดีโดยนัยดังกลาวแลวใน 
กอน  จึงปรากฏชื่อวา   ภูริทัตตะ     เพราะเปนชื่อท่ีทาวสักกะประทานใหวา 
ภูริทัตตะ.     ครั้งน้ันพระบิดาของโอรสเหลาน้ัน    ไดทรงแบงราชสมบัติให 
ครององคละ  ๑๐๐ โยชน.   ไดปรากฏยศย่ิงใหญ.     มีนางนาคกัญญาองคละ 
๑๖,๐๐๐  แวดลอม.     แมพระบิดาก็ไดมีราชสมบัติ  ๑๐๐  โยชนเหมือนกัน. 
พระโอรสทั้ง ๓ เสด็จมาเพื่อเยี่ยมพระมารดาบิดา   ทุก ๆ เดือน.    สวนพระ- 
โพธิสัตว   เสด็จมาเยี่ยมทุกกึ่งเดือน. 
           วันหน่ึง   พระโพธิสัตวเสด็จไปอุปฐากทาวสักกะกับทาววิรูปกษมหา- 
ราช     ทรงเห็นสมบัติของทัาวสักกะเปนที่จับใจยิ่งนัก      มีเวชยันตปราสาท 
สุธรรมเทพสภา    ตนไมสวรรค   ปณฑุกัมพลศิลาอาสน   มีเทพอัปสรแวด- 
ลอม  จึงคิดวา  แมสมบัติประมาณเทานี้ก็ยังหาไดยากในอัตภาพของนาค.  จะ 
ไดสัมมาสัมโพธิญาณไดแตไหน.   ทรงรังเกียจอัตภาพนาค   ทรงดําริวา   เรา 
จักไปนาคพิภพอยูรักษาอุโบสถ   ประดับประคองศีลเทาน้ัน.   ศลีนั้นจะเปน 
เครื่องบมโพธิญาณ.   ในเทวโลกนี้จักมีเหตุการณเกิดข้ึน  จึงไปนาคพิภพทูล 
พระมารดาบิดาวา   ขาแตพระมารดาบิดา   หมอมฉันจักรักษาอุโบสถ.    เมื่อ 
พระมารดาบิดาตรัสวา  ลูกจงอยูจําอุโบสถในนาคพิภพนี่แหละ  ภัยใหญหลวง 
จักมีแกนาคผูออกไปภายนอก  พระโพธิสัตวทําอยางน้ันไดครั้งเดียว ถูกนาง-  
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นาคกัญญารบกวน    ในครั้งตอไปไมบอกพระมารดาบิดา   ตรสัเรียกภรรยา 
ของตนมาตรัสวา  นี่แนะนอง  เราจะไปยังมนุษยโลก   ที่ฝงแมน้ํายมุนา  มี 
ตนไทรใหญอยูตนหน่ึง.   ไมไกลจากตนไทรนั้น  เราจะขดขนดบนยอดจอม 
ปลวก   นอนอธิษฐานอุโบสถ   แลวจักทําอุโสถกรรม    จึงออกจากนาคพิภพ 
แลวทําอยางนั้น.    ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา :- 
                          เราไปยังเทวโลก    พรอมกับทาววิรูปกษ 
                 มหาราชในเทวโลกน้ัน     เราไดเห็นทวยเทพผู 
                 สมบูรณดวยความสุขโดยสวนเดียว   จึงสมา- 
                 ทานศีลวัตร  เพ่ือตองการจะไปสวรรคนั้น   เรา 
                 ชาํระรางกาย  บริโภคอาหารพอยังชีวิตใหอยูได 
                 อธิษฐานอุโบสถมีองค  ๔  วา  ผูใดตองการดวย 
                 ผิวหนังก็ดี  ดวยเน้ือก็ดี   ดวยเอ็นก็ดี    ดวย 
                 กระดูกก็ดี     ขอผูนั้นจงเอาอวัยวะท่ีเราใหนี้ไป 
                เถิด  แลวนอนอยูบนยอดจอมปลวก. 
          ในบทเหลาน้ัน  บทวา   วิรูปกฺเขน   มหารฺา   คือทาวมหาราชผู 
เปนใหญในหมูนาคชื่อวาวิรูปกษ.  บทวา  เทวโลก   คือเทวโลกชั้นดาวดึงส. 
บทวา  อคจฺฉห  คือเราไดไปแลว   เขาไปใกลแลว.  บทวา  ตตฺถ  คือใน 
เทวโลกนั้น.    บทวา   ปสสฺึ   ตฺวาห  คือเราไดเห็น.   ตุ  ศัพทเปนนิบาต.  
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บทวา  เอกนฺต  สุขสมปฺปเต   ทวยเทพผูสมบูรณดวยความสุขโดยสวนเดียว  
คือพรั่งพรอมดวยความสุขโดยสวนเดียวเทาน้ัน.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สวรรคชื่อวามีผัสสายตนะมีอยู.    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สวรรคอันเปนความสุขเพียงเพ่ือถึงดวยการพูดนั้น  ทําไมงาย 
นัก.  บทวา  ต  สคฺค  คมนตฺถาย  คือเพ่ือตองการจะไป.   ดวยการเกิดใน 
สวรรคนั้น.     บทวา  สีลพฺพต  ไดแกวัตรคือศีล.    อีกอยางหนึ่ง  บทวา 
สีลพฺพต   ไดแกอุโบสถศีล และวัตรอันไดแกการถือมั่นในการบริจาคอวัยวะ 
โดยบทมีอาทิวา   ผูตองการหนังของเราจงเอาไปเถิด.   บทวา  สรีรกิจฺจ   คือ 
การรักษารางกายมีลางหนาเปนตน. บทวา ภุตฺว  ยาปนมตฺตก   บรโิภคเพียง 
ใหชีวิตเปนไป     คือนําอาหารเพียงใหรางกายดํารงอยูได     เพ่ือทําอินทรีย 
ทั้งหลายใหหมดพยศ.  บทวา  จตุโร  องฺเค  คือมีองค ๔.   บทวา  อธิฏาย 
คืออธิษฐาน.  บทวา  เสมิ  คือนอน. 
            บทวา   ฉวิยา   แสดงถึงองค   เหลาน้ัน.  ในองค  ๔  เหลาน้ันการ 
สละผิวหนัง  เปนองคหน่ึง.   ที่เหลือเปนองคหน่ึง ๆ.    แตในที่นี้พึงเห็นวา 
ทานสงเคราะห   แมเลือดดวย  มส  ศพัทนั่นแหละ.  บทวา  เอเตน  คือดวย 
อวัยวะทั้งหลายเหลาน้ี.  บทวา  หราตุ  โส  ขอผูนั้นจงนําอวัยวะนี้ไปเถิด.  คือ 
ผูใดมีกิจท่ีจะพึงทําดวยผิวหนังเปนตนเหลาน้ี     ขอผูนั้นจงถือเอาอวัยวะท่ีเรา 
ใหนี้ไปท้ังหมด  เพราะเหตุนั้นทานยินยอมใหโดยไมคํานึงถึงอวัยวะของตน.  
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           เมื่อพระมหาสัตวทรงรักษาอุโบสถทุกกึ่งเดือนโดยทํานองน้ี    ลวงไป 
ตลอดกาลยาวนาน.  เมื่อกาลผานไปอยางนี้  วันหน่ึงพราหมณเนสาทคนหน่ึง 
พรอมกับบุตรของตนชื่อวาโสมทัตไดไปถึงท่ีนั้น    ในเวลาอรณุข้ึนเห็นพระ- 
มหาสัตวแวดลอมดวยนาคกัญญา  จึงไดไปหาพระมหาสัตว.    ทันใดนั้นเอง 
นาคกัญญาท้ังหลายดําแผนดินหนีไปยังนาคพิภพ.    พราหมณถามพระมหา- 
สัตววา   ทานผูพนทุกขทานเปนใคร   เปนเทวดา    ยักษ  หรือนาค.  พระ- 
โพธิสัตวทรงดําริวา   หากพราหมณนี้รูจักตนตามความเปนจริงก็จะพึงไปเสีย 
จากท่ีนี้.  พึงทําการอยูของเราในท่ีนี้ใหปรากฏแกมหาชน.  ดวยเหตุนั้น  จะ 
พึงเปนอันตรายแกการอยูรักษาอุโบสถของเรา.   ถากระไรเราจะพาพราหมณ 
ออกจากท่ีนี้ไปสูนาคพิภพ   แลวมอบสมบัติอันยิ่งใหญให.   พราหมณจักยินดี 
ในนาคพิภพนั้นเปนแน.    ดวยเหตุนั้น   การรักษาอุโบสถของเราก็จะพึงอยู 
ไดนาน. 
            ลําดับนั้นพระมหาสัตวตรัสกะพราหมณวา   ดูกอนพราหมณ   เราจะ 
ใหยศอันใหญยิ่งแกทาน.     พิภพนาคนารื่นรมย.     มาไปนาคพิภพกันเถิด. 
พราหมณกลาววา นาย, ขาพเจามีบุตร  เมื่อเขามาขาพเจาจักมา.  พระมหาสัตว 
ตรัสวา พราหมณทานจงไปนําบุตรมาเถิด. พราหมณไปบอกความน้ันแกบุตร 
แลวนําบุตรมา.    พระมหาสัตวพาพอลูกทั้งสองนํามาสูนาคพิภพดวยอานุภาพ 
ของตน.  อัตภาพทิพยปรากฏแกพอลูกในนาคพิภพนั้น.   พระมหาสัตวทรง 
ประทานทิพยสมบัติใหแกพอลูก   แลวทรงประทานนาคกัญญาใหคนละ  ๔๐๐. 
พอลูกเสวยสมบัติยิ่งใหญ.  
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            แมพระมหาสัตวก็มิไดทรงประมาท  ไดรกัษาอุโบสถ.    ทุกกึ่งเดือน 
ไดทรงไปเยี่ยมพระมารดาบิดา     แลวทรงกลาวธรรมกถา      จากน้ันก็ไปหา 
พราหมณถามถึงทุกขสุขแลวตรัสวา    ทานพึงบอกถึงส่ิงท่ีทานตองการ   แลว 
ตรัสตอไปวา   ทานไมพอใจอะไรก็จงบอก    ทรงทําปฏิสันถารกับโสมทัตแลว 
เสด็จกลับที่ประทับ .  พราหมณอยูที่นาคพิภพไดหน่ึงป    เพราะตนมีบุญนอย 
ไมพอใจจะอยู    จึงพาบุตรไปอําลาพระโพธิสัตว   ไมรับทรัพยเปนอันมากท่ี  
พระโพธิสัตวทรงให     แมแกวมณี    ซึ่งเปนแกวสารพัดนึก    ใหสําเร็จส่ิงที่ 
ปรารถนาทั้งปวงก็ไมรับ   เพราะคาท่ีตนเปนคนไมมีวาสนา  กลาววา  ขาพเจา 
จะไปมนุษยโลก   แลวจักบวช.    พระมหาสัตวสั่งใหนาคมาณพพาพราหมณ 
พรอมกับบุตรไปสงถึงมนุษยโลก.   พอลูกทั้งสองเปลื้องเครื่องทิพย   และผา- 
ทิพยออกแลวลงสระโบกขรณีเพ่ือจะอาบน้ํา. ในขณะนั้นเครื่องประดับ  และ 
ผาทิพยก็อันตรธานไปสูนาคพิภพนั่นเอง     ลําดับนั้นผากาสาวะ   และผาเกา 
ที่ตนนุงไปครั้งแรกก็สวมลงในรางกาย.      สองพอลูกถือธนู   ศร   และหอก 
เขาปาลาเนื้อ   สําเร็จชีวิตอยูอยางเดิม. 
            สมัยน้ันดาบสองคหน่ึง    ใหมนตอาลัมพายนที่ไดมาจากพระยาครุฑ. 
และโอสถ   อันสมควรแกมนตนั้น   และมนตทิพยแกพราหมณคนหน่ึง   ซึ่ง 
บํารุงตน.    พราหมณนั้นคิดวา    เราไดอุบายเครื่องเลี้ยงชีพแลว   จึงพักอยู 
๒ - ๓ วัน   อําลาดาบสไปถึงฝงแมน้ํายมุนา    โดยลําดับทองมนตนั้น    เดิน 
ไปตามทางหลวง.     ครัง้น้ันนางนาคมาณวิกา    ซึ่งเปนบริจาริกา   ของพระ-  
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โพธิสัตว    ถือเอาแกวมณี    อันเปนแกวสารพัดนึกใหทุกสิ่งท่ีตองการ  วาง  
แกวมณีไวเหนือกองทราย  ณ  ฝงแมน้ํายมุนา    เพลิดเพลินในยามราตรีดวย 
แสงของแกวมณีนั้น     ตอนอรุณข้ึนไดยินเสียงมนตของพราหมณตกใจกลัว 
ดวยสําคัญวา  เปนครุฑ  ไมถือเอาแกวมณีไปดวย   ดําลงในแผนดินไปนาค 
พิภพ. 
            พราหมณจึงถือเอาแกวมณีไป.   ในขณะนั้น   เนสาทพราหมณไปปา 
กับบุตรเพ่ือลาเนื้อ   เห็นแกวมณีในมือพราหมณนั้น  จําไดวา  เปนแกวมณี 
สารพัดนึกของพระภูริทัตตะ  อยากจะไดแกวมณีนั้น  จึงทําเปนสนทนาปรา- 
ศรัยกับพราหมณนั้นรูวาแกวมณีนั้นมีมนตขลัง     จึงกลาววา    หากทานให 
แกวมณีนี้แกเรา. เราจักแสดงนาคซึ่งมีอานุภาพมากแกทาน. ทานพานาคน้ัน 
เที่ยวไปยังหมูบาน  นิคมและราชธานีจักไดทรัพยเปนอันมาก.  เมื่อพราหมณ 
กลาววา   ถาเชนนั้นจงจับมาแสดงเถิด.     เนสาทพราหมณ   จึงพาพราหมณ 
นั้นไปยืนอยูไมไกล    ชี้ใหดูพระโพธิสัตว   ซึ่งนอนขดขนดอยูบนยอดจอม 
ปลวกอันเปนที่รักษาอุโบสถ. 
            พระมหาสัตว   เห็นเนสาทน้ัน    ดําริวา   เจาเนสาทน้ีแมเรานําไปยัง 
นาคพิภพเพราะเกรงวา      จะพึงทําอันตรายแกอุโบสถของเราใหดํารงอยูใน 
มหาสมบัติก็ไมปรารถนา.     อยากจะหลีกออกจากนาคพิภพกลับไปเอง  ใช 
ตองการแมแกวมณีที่เราให.    แตบัดนีก้ลับพาคนจับงูมา.    หากเราโกรธคน 
ประทุษรายมิตรนี้.    ศีลก็จักขาด.   เราอธิษฐานอุโบสถประกอบดวยองค ๔  
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ไวแตแรก.    อุโบสถน้ันจงเปนไปตามท่ีเราอธิษฐานไวเถิด.  เจาอาลัมพายน 
จะเชือดเฉือนเราหรือไมก็ตาม     เราจะไมโกรธเขา    จึงหลับตาทําอธิษฐาน 
บารมีใหเปนปุเรจาริกคือนําไปขางหนา      สอดศีรษะไวในระหวางขนดนอน 
เฉย.   แมเนสาทพราหมณก็กลาววา  ทานอลัมพายนทานจงจับนาคนี้.  ทาน 
จงใหแกวมณีแกเราเถิด.   อาลัมพายนเห็นนาคก็ดีใจ  ไมคํานึงถึงแกวมณีแต 
อยางไร  โยนแกวมณีลงในมือกลาววา   เอาไปเถอะพอพราหมณ.   แกวมณี 
นั้นพลัดจากมือพราหมณ    พอตกถึงพ้ืนดินเทาน้ันก็แทรกแผนดินไปสูนาค- 
พิภพทันที.    เนสาทพราหมณเสื่อมจากแกวมณี   และจากความเปนมิตรกับ 
พระภูริทัตตะจึงหมดท่ีพ่ึงหลีกไป. 
             แมอาลัมพายนก็เอาโอสถท่ีมีอานุภาพมาก     ทารางกายของตนแลว 
เค้ียวกินหนอยหน่ึง  พนน้ําลายลงในกายของตนรายทิพยมนตเขาไปหาพระ- 
พระโพธิสัตว  จับที่หางกระชากออกมา    แลวจับศีรษะจนแนน  งัดปากของ 
พระโพธิสัตว   เค้ียวโอสถ  พนโอสถกับน้ําลายเขาไปในปาก.  พระมหาสัตว 
เปนผูสะอาด  ไมโกรธเพราะเกรงศีลขาดจึงไมลืมตา.   เนสาทพราหมณ  จับ 
พระโพธิสัตวที่หางดวยกําลังโอสถและทิพยมนต   จับศีรษะไวขางลาง   รีดเอา 
อาการออก   ใหนอนเหยียดยาวบนแผนดิน  เอามือขยําดุจขยําหมอน. กระดกู 
ทั้งหลายไดเปนเหมือนจะแหลกละเอียด. จับที่หางอีกทุบเหมือนทุบผา. พระ- 
มหาสัตวแมไดรับทุกขถงึปานนี้ก็มิไดโกรธ.    รําลึกถึงศีลของตนอยางเดียว. 
เนสาทพราหมณ   ทาพระมหาสัตวใหหมดกําลัง   เอาเถาวัลยมัดเตรียมกระ- 
สอบใสพระมหาสัตวลงในตะกรา.   แตรางกายของพระมหาสัตวใหญ   จึงเขา  
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ไปในตะกราไมได.      เนสาทพราหมณจึงเอาสนเทาเหยียบพระมหาสัตวให 
เขาไปจนได   แลวแบกตะกราไปยังหมูบานหมูหนึ่งวางลงทามกลางบานประ- 
กาศวา  ผูประสงคจะดูนาคฟอนรําจงมาดูได.  พวกชาวบานท้ังหมดพากันมา 
มุงดู.  ในขณะน้ันเนสาทอาลัมพายน  จึงพูดวา  มหานาคจงออกมา.   พระ- 
มหาสัตวดําริวา    วันนี้เราควรเลนใหประชาชนพอใจ.     โดยประการฉะนี้ 
เนสาทอาลัมพายนไดทรัพยมากจักดีใจปลอยเรา.      เราจักทําส่ิงท่ีเนสาทให 
เราทําทุกประการ. 
            เนสาทอาลัมพายน   พูดกะพระโพธิสัตวซึ่งออกจากตะกราวา   เจาจง 
ทําใหใหญ.   พระมหาสัตวก็ไดทําใหใหญ.    เมื่อเนสาทพูดวา  จงทําใหเล็ก 
จงขด   จงคลาย  ใหมีพังพานหนึ่ง  ใหมีพังพานสองจนถึงพันพังพาน   ใหสูง 
ใหตํ่า   ใหเห็นตัว   ใหหายตัว   ใหเห็นครึ่งตัว   ใหสีเขียว  เหลือง  แดง  ขาว 
หงสบาท   ใหพนควัน    เปลวไฟและน้ํา.     ดังท่ีทานกลาววา   พระโพธิสัตว 
เนรมิตอาการน้ันแลวแสดงการฟอน.   พวกมนุษยเห็นดังน้ัน   คิดวานาอัศ- 
จรรยไมเคยมี   จึงไดใหเงินทอง   ผูและเครื่องประดับเปนอันมาก.   เนสาท 
พราหมณไดทรัพยในหมูบานนั้นประมาณ  ๑,๐๐๐.  อันที่จริงเมื่อเนสาทอา- 
ลัมพายนจับพระมหาสัตวไดสัญญาวา    ไดทรัพย  ๑,๐๐๐  แลวจักปลอยพระ- 
มหาสัตว.    แตเนสาทอาลัมพายน  ครั้นไดทรัพยนั้นแลวคิดวา   ในหมูบาน 
นอย ๆ  เรายงัไดทรัพยถึงเพียรนี้.   ถาในพระนครเราจักไดทรัพยอีกมากมาย 
ดวยความโลภทรัพยจึงมิไดปลอยพระโพธิสัตว.  
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           อาลัมพายน    รวบรวมทรัพยในหมูบานน้ัน   จึงใหชางทําตะกราแกว  
ใสพระมหาสัตวลงในตะกราน้ัน     ตนข่ียานเล็กอยางสบาย    พาบริวารใหญ  
ออกจากหมูบาน  ใหพระมหาสัตวเลนไปตามบาน   นิคมสละราชธานี  จนถึง 
กรุงพาราณสี.   อาลัมพายนไมใหน้ําผ้ึงและขาวตอกแกพระยานใด.    ใหแต 
กบ.  พระมหาสัตว  ไมยอมรับอาหาร  เพราะเกรงวาอาลัมพายนจะไมปลอย. 
แมพระโพธิสัตวจะไมรับอาหาร      อาลัมพายนก็ยังพระมหาสัตวใหเลนตาม 
หมูบานใกลประตูพระนคร  ๔ ดานเปนตน  ประมาณ  ๑ เดือน.   ดังท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          อาลมัพายนอันบุคคลผูอกตัญู    บอก  
                  แลวไดจับเราใสไวในตะกรา     ใหเราเลนในท่ี  
                  นั้น ๆ    แมเมื่ออาลัมพายนใสเราไวในตะกรา 
                  แมเมื่อบบีเราดวยฝามือ  เราก็ไมโกรธ    เพราะ 
                  เรากลัวศีลของเราจะขาด   การท่ีเราบรจิาคชีวิต 
                  ของตน   เปนของเบาแมกวาหญา     การลวงศีล 
                  ของเรา  เปนเหมือนดังวาแผนดิน  เราพึงสละ  
                  ชวีิตของเราสิ้นรอยชาติเนือง ๆ เราไมพึงทําลาย 
                  ศลี   แมเพราะเหตุแหงทวีปทั้ง ๔  ถึงแมเราจะ 
                  ไมถูกพราหมณอาลัมพายนใสไวในตะกรา   เรา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 258 

                    ก็มิไดทําจิตใหโกรธเคือง   เพ่ือรักษาศีล   เพ่ือ  
                    บําเพ็ญศีลบารมีใหเต็ม   ฉะนี้แล. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สสิโต   บอกแลว    คืออาลัมพายนอันคน 
อกตัญู   ชีบ้อกถึงท่ีอยูอยางนี้วา  พระยานาคน้ีนอนอยูที่ยอดจอมปลวก ใกล 
ตนไทรโนน.  บทวา  อกตฺุนา  อธิบายวา   เนสาทพราหมณผูประทุษ- 
รายมิตร   ผูไมรูอุปการะที่ตนทําแลว.  บทวา  อาลมฺพาโน    คือพราหมณ 
ผูจับงูไดชื่ออยางนี้วา  อาลมฺพายน  เพราะรายวิชาชื่อวาอาลัมพายนคือวิชา 
สะกดจิต   บทวา  มมคฺคหิ  คือไดจับเรา.    บทวา  กีเฬติ  ม  ตหี  ตห ึ
คือใหเราเลนในบาน  นิคม  ชนบท  และราชธานีนั้น ๆ  เพ่ือเลี้ยงชีพของตน. 
           บทวา  ติณโตป   ลหุโก    มม   ความวาการบริจาคชีวิตของตนเบา 
แมกวาการบริจาคเสนหญา  ยอมปรากฏแกเรา.   บทวา  ปวีอุปฺปตน   วิย 
ดุจแผนดิน    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา     สวนการลวงศีลยอมปรากฏ 
แกเราวา  เปนสิ่งท่ีหนักกวาน้ันดุจการพลิกแผนดิน    ซึ่งหนาถึง  ๒๔๐,๐๐๐ 
โยชน.  บทวา  นิรนฺตร  ชาติสต  ความวา   เราพึงสละคือสามารถสละชีวิต 
ของเรา   เพราะเหตุการไมลวงศีลเนือง ๆ  สิ้นรอยชาติของเราไมนอย  คือใน 
ชาติแมรอยชาติไมนอย.  บทวา  เนร  สีล  ปภินฺเทยฺย  ความวา  เราไม 
พึงทําลายศีลแมขอเดียวท่ีเราสมาทานแลว   คือไมใหเสื่อม.   บทวา จตุทฺที- 
ปาน  เหตุป   แมเพราะเหตุแหงทวีปทั้ง ๔ ทานแสดงวา   เพราะเหตุจักร- 
พรรดิราชสมบัติอันเปนสิริ. 
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           บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจา   เมื่อทรงแสดงถึงประโยชนทีพ่ระองคทรง    
สละแมชีวิตของพระองค    แลวทรงรกัศีลอยางเดียว    ทั้งพระองคมิไดทรง 
โกรธเคืองในพราหมณเนสาทอาลัมพายน  ผูทําความยอยยับให    เพ่ือรักษา 
ศีลนั้นจึงตรัสพระคาถาสุดทายมีอาทิวา  อปจ  ดังนี.้    บทนั้นมคีวามดังได 
กลาวไวแลวน่ันแล. 
            เมื่อพระโพธิสัตวตกอยูในเง้ือมมือของตนจับงู   พระมารดาของพระ- 
โพธิสัตวทรงฝนราย  ไมทรงเห็นโอรส  ณ ที่นั้น    ไดถูกความโศกครองงํา. 
ลําดับนั้น   สทุัศนะผูเปนเชษฐบุตร  (โอรสองครอง ) ของพระมารดานั้นได 
ทราบขาว จึงสงสุโภคะพระอนุชาไปส่ังวา  นอมจงไปปาหิมพานตตรวจหานอง 
ภูริทัตตะที่แมน้ําใหญทั้ง  ๕  และท่ีสระใหญทั้ง ๗ แลวจงกลับมา.   สงอริฏฐะ 
พระอนุชาองคเล็กไปสั่งวา หากทวยเทพประสงคจะฟงธรรมพานองภูริทัตตะ 
ไปเทวโลก  แลวนําไปในท่ีนั้น.  นองจงนําภูริทัตตะกลับจากเทวโล .   สวน 
ตนเอง จะไปเที่ยวหาในมนุษยโลก   จึงแปลงเพศเปนดาบสออกจากนาคพิภพ. 
พระภคินีตางพระมารดาของพระโพธิสัตว     ชื่อวาอัจจิมุขี     มีความรักใน 
พระโพธิสัตวมาก    จึงไดติดตามไป.     สุทัศนะจึงใหนางอัจจิมุขี   แปลงเปน 
ลูกกบใสไวในระหวางชฎาเที่ยวตามหาทุกแหงหน  เปนตนวา  สถานที่รักษา 
อุโบสถของพระมหาสัตว    ถึงกรุงพาราณสีโดยลําดับ    ไดไปยังประตูพระ- 
ราชวัง.  ในกาลน้ัน  อาลมัพายนเปดตะกรา  เพ่ือใหพระภูริทัตตะแสดงการ 
เลนถวายพระราชาในทามกลางมหาชน  ณ  พระลานหลวงแลวไดใหสัญญาณ  
วา  ออกมาเถิดมหานาค.  
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           พระมหาสัตว  โผลศีรษะมองดูเห็นสุทัศนะพ่ีชายจึงเลื้อยออกจากตะ-    
กราตรงไปมา.      มหาชนตางกลัวจึงรีบถอยออกไป.     พระโพธิสัตวไปไหว 
สุทัศนะแลวกลับเขาตะกรา.   อาลัมพายนเขาใจวา  ดาบสถูกนาคกัด   จึงกลาว 
วา   อยากลัวอยากลัว.   สทุัศนะกลาววานาคน้ีจักทําอะไรเราได   ชื่อวาหมองู 
เชนกับเราไมมีอีกแลว    ตางโตเถียงกัน   สุทัศนะจึงกลาววา   ทานพานาคนี้  
มาขู.    เราจะใหลูกกบกาํจัดอาลัมพายนใหยอยยับ   จึงเรียกนองสาว   แลว  
เหยียดมือ.  ลูกกบนอนอยูในระหวางชฎาไดยินเสียงของสุทัศนะ.  จึงรองเปน 
เสียงกบ ๓ ครั้ง   แลวกระโดดออกมาน่ังท่ีจะงอยบา    คายพิษ ๓ หยดลงใน. 
ฝามือของสุทัศนะ   แลวเขาไประหวางชฎาของสุทัศนะอีก. 
           สุทัศนะแสดงหยาดพิษกลาววา  หากพิษน้ีหยดลงในแผนดินตนหญา 
ตนหญาและปาทั้งหลายจักยอยยับหมด.   หากขวางข้ึนไปบนอากาศฝนจะไม 
ตกไปตลอด ๗  ป.  หากหยดลงไปในนํ้า  สัตวน้ํามีเทาใดจะตายหมด  เพ่ือให 
พระราชาทรงเชื่อจึงใหขุดบอ ๓ บอ.  บอท่ีหน่ึงใหเต็มดวยยาตางๆ. บอที่สอง 
ใหเต็มไปดวยโคมัย (คูถโค) บอท่ีสามใหเต็มดวยยาทิพย แลวจึงใสหยดพิษ 
ลงในบอท่ีหน่ึง.  ทันใดนัน้ก็เกิดควันลุกข้ึนเปนเปลว.  หยดพิษน้ันลามไปจับ 
เอาบอโคมัย    แลวลุกลามไปถึงบอยาทิพย    ครั้นไหมยาทิพยหมดแลวก็ดับ. 
อาลัมพายนยืนอยูใกลบอน้ัน ไอควันพิษฉาบเอาผิวหนังลอกไป.   กลายเปน 
ข้ีเรื้อนดาง.     อาลัมพายนตกใจกลัวจึงเปลงเสียงข้ึน ๓ ครั้งวา     ขาพเจาจะ 
ปลอยนาคราช.    พระโพธิสัตวไดยินดังน้ัน   จึงออกจากตะกราแลวเนรมิต  
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อัตภาพ   ประดับดวยสรรพาลังการยืน  ยืนโดยทาทางดั่งเทวราช.   สุทัศนะ 
และอัจจิมุขีก็ยืนอยูเหมือนกัน.  
          ลําดับนั้น   สุทัศนะทูลพระราชาวาตนเปนพ่ีของพระภูริทัตตะ. พระ-  
ราชาทรงสดับดังนั้นแลว    ทรงเขาไปกอดจุมพิตท่ีศีรษะ   ทรงนําเขาภายใน 
พระนคร  ทรงกระทําสักการะสัมมานะย่ิงใหญ   เมือ่จะทรงทําปฏิสันถารกับ 
พระภูริทัตตะ  จึงตรัสถามวา   พอคุณ   อาลัมพายนจับพอผูมีอนุภาพมากถึง 
อยางนี้ไดอยางไร.      พระภูริทัตตะทูลเรื่องราวทั้งหมดใหทรงทราบแลวทรง 
แสดงธรรมแกพระเจาลุงวา   ขาแตมหาราชธรรมดาพระราชาควรครองราช- 
สมบัติ  โดยทํานองนี้.  ลาํดับนั้น สุทัศนะทูลวา ขาแตพระเจาลุง พระมารดา 
ของขาพระองค    เม่ือไมทรงเห็นภูริทัตตะยอมลําบาก.    พวกขาพระองคไม 
สามารถจะอยูชาในท่ีนี้ได        แลวทรงลาพระเจาลุงไปยังนาคพิภพกับพระ- 
ภูริทัตตะและนางอัจจิมุขี. 
          ครั้งน้ัน    พระมหาบุรุษนอนเปนไข    เม่ืออริฏฐะกลาวโจมตีคัมภีร 
พระเวท   คัมภีรยัญญ   เละคัมภีรพราหมณของนาคบริษัทหมูใหญผูมาเพ่ือ 
ถามอาการไข   จึงทําลายวาทะน้ันเสีย   แลวแสดงธรรมโดยนัยตาง ๆ ใหต้ัง 
อยูในศีลสัมปทา และทิฏฐิสัมปทา รักษาศีลตลอดชีวิต   กระทาํอุโบสถกรรม 
เมื่อส้ินอายุก็ไปบังเกิดบนสวรรค. 
          พระมารดาบิดาในครั้งนั้นไดเปนพระราชตระกูลใหญในครั้งน้ี.  เน-  
สาทพราหมณ  คือเทวทัต.    โสมทัต   คือพระอานนท.    นางอัจจิมุขี  คือ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 262 

นางอุบลวรรณา.   สุทัศนะ  คือพระสารีบุตร.   สุโภคะ  คือพระโมคคัลลานะ.  
อริฏฐะ  คือสุนักขัตตะ.  พระภูริทัตตะ  คือพระโลกนาถ. 
          แมในภูริทัตตจริยาน้ี ก็พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือของพระภูริทัตตะ 
นั้น   โดยนัยดังกลาวแลวน้ันแล.      แมในจริยานี้ก็พึงทราบคุณานุภาพของ 
พระโพธิสัตว มีอาทิอยานี้  คือการท่ีพระโพธิสัตวอันนางนาคกัญญา  ๑๖,๐๐๐ 
บําเรออยูดุจรูปวิจิตร  ในนาคพิภพของตนรอยโยชน    แมดํารงอยูในความ 
เปนอิสระในโลกของนาค    เชนกับสมบัติในเทวโลก   ก็มิไดมัวเมาในความ 
เปนอิสระ    บํารุงมารดาบิดาทุกกึ่งเดือน.      การออนนอมตอผูเปนใหญใน 
ตระกูล.  การตัดปญหาที่เกิดข้ึนแกหมูนาค  หมูเทพชั้นจาตุมมหาราชิกา  หมู 
เทพชั้นดาวดึงสทั้งส้ิน    ดวยศัสตราคือปญญาของตน    ในทามกลางบริษัท 
นั้น ๆ ไดทันทีทันใด    ดจุตัดกํากานบัวดวยศัสตราที่ลับดีแลว ฉะน้ัน    แลว 
แสดงธรรมสมควรแกจิตของบริษัทเหลาน้ัน  ละโภคสมบัติมีประการดังกลาว 
แลว   อธิษฐานอุโบสถประกอบดวยองค ๔ ไมคํานึงถึงรางกายและชีวิตของ 
ตน.     การยอมตกอยูในเง้ือมมือของหมองู   เพราะเกรงจะพูดผิดคําปฏิญญา. 
แมเม่ือเนสาทอาลัมพายนทําการทารุณมีประการตางๆ  มีอาทิอยางนี้   คือพน 
น้ําลายเจือดวยยาพิษลงในปาก  จับหางฉุดกระชากครูดสีบนแผนดิน  เหยียบ 
แมพระโพธิสัตวไดรับทุกขใหญถึงปานน้ี แมสามารถจะทําเนสาทอาลัมพายน 
ใหเปนเถาถานดวยเพียงโกรธแลวมองดู   ก็รําพึงถึงศีลบารมี   ไมมีจิตคิดราย 
แมแตนอยเพราะเกรงศีลจะขาด.   การทําตามใจเนสาทอาลัมพายนดวยคิดวา  
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จะใหเขาไดทรัพย.   แมยงัไมอธิษฐานศีลก็ไมโกรธเนสาทพรามณผูทําลาย  
มิตรผูเปนคนอกตัญู    ซึ่งสุโภคะนํามาอีก.     การทําลายวาทะผิดที่อริฏฐะ 
กลาว แลวแสดงธรรมโดยปริยายตางๆ ในนาคบรษัิทต้ังอยูในศีลและสัมมา- 
ทิฏฐิ.  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา:- 
                         ทานผูแสวงหาธรรมอันยิ่งใหญ  นาอัศจรรย 
                 ไมเคยมี  
                                             ฯ ล ฯ 
                 โดยธรรมสมควรแกธรรม  ฉะนี้แล. 
                              จบ  อรรถกถาภูริทัตตจริยาที่ ๒  
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                                     ๓. จมัเปยยจริยา   

            วาดวยจริยาวตัรของจัมเปยยกนาคราช 
           [๑๓]      อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่เราเปนพยานาค 
                     ชื่อจัมเปยยกะมีฤทธิ์มาก    แมในกาลน้ัน   เรา  
                     เปนผูประพฤติธรรม   เพียบพรอมดวยศิลวัตร 
                     หมองูไดจับเราเปนผูประพฤติธรรม รักษาอุโบ- 
                     สถใหเลนรําอยูที่ใกลประตูพระราชวัง   หมองู 
                     นั้นคิดเอาสีเชนใด  คือ  สเีขียว  สีเหลอืง  หรือ  
                     สีแดง เรายอมเปลี่ยนไปตามจิตของเขา แปลง 
                     กายใหเหมือนที่เขาคิด    เราไดทํานํ้าใหเปนบก  
                     บาง  ไดทําบกใหเปนน้ําบาง  ถาแหละเราโกรธ  
                     เคืองตอหมองูนั้น    ก็พึงทําเขาใหเปนเถาโดย 
                     ฉับพลัน ถาเราจักเปนไปตามอํานาจจิต  เราก็จัก  
                     เส่ือมจากศีล  เมือ่เราเสื่อมจากศีล  ประโยชน. 
                     อันสูงสุดจะไมสําเร็จ  กายของเราน้ีจะแตกไป 
                     กระจัดกระจายอยู  ณ  ที่นี้     เหมือนแกลบ 
                     จงกระจัดกระจายอยูก็ตามเถิด      เราจะไมทํา  
                     ลายศีลละ    ฉะนี้แล. 
                               จบ  จัมเปยยจริยาท่ี ๓          
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                            อรรถกถาจัมเปยยนาคจริยาที่ ๓ 
           พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาจัมเปยยนาคจริยาที่ ๓ ดังตอไปนี้. บทวา  
จมฺเปยฺยโก   พระยานาคชื่อวาจัมเปยยกะ  คือ   แมน้ําชื่อวาจัมปา   อยูใน 
ระหวางแควนอังคะและมคธะ. ใตแมน้ํานั้นแมนาคพิภพก็ชื่อวาจัมปา เพราะ 
เกิดไมไกลกัน. นาคราชชือ่วาจัมเปยยกะเกิดที่นาคพิภพนั้น.  บทวา   ตทาป 
ธมฺมิโก    อาสึ   แมในกาลน้ันเราเปนผูประพฤติธรรม   คือแมในกาลท่ีเรา 
เปนนาคราชชื่อวา  จัมเปยยกะนั้นก็ไดเปนผูประพฤติธรรม. 
            มีเรื่องยอวา   พระโพธิสัตวในกาลน้ันบังเกิดในนาคพิภพชื่อวาจัมปา 
เปนนาคราชชื่อวาจัมเปยยภะ  มีฤทธิม์ากมีอานุภาพมาก.   นาคราชน้ันครอง 
นาคราชสมบัติอยูในนาคพิภพนั้น  เสวยอิสสริยสมบัติเชนเดียวกับโภคสมบัติ. 
ของเทวราช   เพราะไมมีโอกาสไดบําเพ็ญบารมี   จึงดําริวา    ประโยชนอะไร 
ดวยกําเนิดเดียรัจฉานน้ี.    เราจักเขาอยูประจําอุโบสถ     พนจากน้ีแลว    จัก 
บําเพ็ญบารมีใหดีทีเดียว    ต้ังแตนั้นมาก็รักษาอุโบสถในปราสาทของตนน่ัน 
เอง.  นางนาคมาณวิกาแตงตัวแลวมาหาพระโพธิสัตว.   พระโพธิสัตวดําริวา 
อยูที่ปราสาทน้ีจักเปนอันตรายแกศีลของเรา     จึงออกจากปราสาทไปอยูใน 
สวน.  แมในสวนน้ันพวกนางนาคมาณวิกาก็มาหาอีก.  พระโพธิสัตวดําริวา 
ในสวนนี้  ศลีของเราก็จักเศราหมอง   เราจักออกจากนาคพิภพนี้ไปยังมนุษย 
โลก  แลวอยูจําอุโบสถ.    ต้ังแตนั้นมาพระโพธิสัตวก็ออกจากนาคพิภพในวัน 
อุโบสถ    สละรางกายใหเปนทานโดยอธิษฐานวา  ผูตองการหนังเปนตนของ  
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เรา   จงเอาหนังไปเถิด.      หรือประสงคจะเอาไปทํากีฬางู   กจ็งทําเถิด   แลว  
นอนขดขนดอยูบนยอดจอมปลวก     ใกลทางไมไกลบานชายแดนแหงหน่ึง 
อยูประจําอุโบสถในวัน  ๑๔  คํ่า  และ ๑๕ คํ่า. ในวันคํ่าหน่ึงจึงไปนาคพิภพ. 
เมื่อพระโพธิสัตวรักษาอุโบสอยูอยางนี้   กาลเวลาลวงไปยาวนาน.  ลําดับนั้น 
อัครมเหสีชื่อสุมนา   กลาวกะพระโพธิสัตววา  ขาแตพระองค  พระองคเสด็จ 
ไปมนุษยโลกเขาจําอุโบสถ. ก็มนุษยโลกน้ันเต็มไปดวยภัยอันตราย จึงประทับ 
อยู  ณ  ฝงโบกขรณีอันเปนมงคล  ทรงบอกนิมิต  ๓  ประการแกนางสุมนาวา 
แมนางผูเจริญ    หากใครทํารายเราใหลําบาก    น้ําในสระโบกขรณีนี้จักขุน. 
หากครุฑจับ.   น้ําจักเดือดพลาน.  หากหมองูจับ.  น้ําจักมีสีแดงแลวอธิษฐาน 
อุโบสถในวัน   ๑๔  คํ่า   จึงออกจากนาคพิภพไปนอนบนยอดจอมปลวกน้ัน 
ยังจอมปลวกใหงดงามดวยความงามของรางพระโพธิสัตว.       เพราะรางของ  
พระโพธิสัตวขาว   ดุจพวงเงิน.    ยอดศีรษะดุจลูกคลีทําดวยผากัมพลสีแดง. 
รางกายประมาณหัวงอนไถ.   เมื่อครัง้พระภูริทัตประมาณขาออน.   เมื่อครั้ง 
พระสังขปาละประมาณเรือโกลนลําหนึ่ง. 
            ในกาลน้ันมาณพชาวกรุงพาราณสีคนหน่ึง  ไปเมืองตักกสิลา  เรียน 
มนตอาลัมพายน  คือ  มนตสะกดจิต  เรียนจบแลวก็กลับบานของตน  มาตาม 
ทางนั้นเห็นพระมหาสัตว  คิดวา  เรื่องอะไรที่เราจะกลับบานมือเปลา    จับ 
นาคนี้ไปแสดงการเลนในหมูบานนิคม   และราชธานี   ก็จะไดทรัพยแลวจึง 
คอยไป ไดหยิบโอสถทิพย   รายทิพยมนตเขาไปหานาคราช.   นาคราชต้ังแต  
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ไดยินทิพยมนต       ไดเปนดุจซ่ีเหล็กรอนยอนเขาไปในหูของพระมหาสัตว  
ดุจปลายหงอนถูกขยี้.    พระมหาสัตวยกศีรษะออกจากระหวางขนดมองดูนั่น 
ใครหนอ  เห็นหมองู  จึงดําริวา  พิษของเราแรงกลา   หากเราโกรธจักพนลม 
ออกจากจมูก  รางกายของหมองูนี้    กจ็ะกระจุยกระจายดุจแกลบ.  ที่นั้นศีล 
ของเราก็จะขาด.   เราจักไมมองดูหมองูละ.    พระมหาสัตวหลับตาสอดศีรษะ 
เขาไประหวางขนด.   พราหมณหมองู   เค้ียวโอสถรายมนต   พนน้ําลายลง 
บนรางของพระมหาสัตว.   ดวยอานุภาพของโอสถและมนต  ไดเปนดุจพุพอ  
ผุดข้ึนในที่ที่น้ําลายถูกตอง. 
           ลําดับนั้นพราหมณหมองู  จึงจับที่หางฉุดออกมาใหนอนเหยียด  เอา 
ไมตีนแพะกดไวทําใหออนกําลังแลวจับศีรษะใหมั่น.     พระมหาสัตวอาปาก. 
หมองูจึงพนนํ้าลายลงในปากของพระมหาสัตว       ทําลายฟนดวยกําลังมนต 
โอสถ.   เลือดเต็มปาก.   พระมหาสัตวอดกลั้นทุกขถึงปานน้ี  เพราะเกรงศีล 
ของตนจะขา  จึงหลับตาไมทําแมเพียงแลดู.  หมองูนั้นคิดวา  เราทํานาคราช 
ใหหมดกําลังจึงขยําทั่วราง   ดุจจะทําใหกระดูกต้ังแตหางแหลกเหลว   พันผา 
สําลี   เอาดายมัด    จับทีห่าง    เอาผาทุบ.    โลหิตเปอนท่ัวรางพระมหาสัตว. 
พระมหาสัตวอดกลั้นเวทนาอันสาหัส. 
           ลําดับนั้น    หมองูรูวาพระมหาสัตวหมดกําลัง  จึงเอาเถาวัลยทําตะกรา 
จับพระมหาสัตวใสลงในตะกรานําไปยังบานชายแดน  ใหเลนกีฬาทามกลาง 
มหาชน.    พระมหาสัตวฟอนทําตามพราหมณตองการใหทํา    ในสีมีสีเขียว  
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เปนตน   ในสัณฐานมีสี่เหลี่ยมเปนตน   ในประมาณมีละเอียดและหยาบเปน   
ตน.    ทําพังพานรอยหน่ึงบาง   พันหน่ึงบาง.    มหาชนชอบใจไดใหทรัพย 
เปนอันมาก.   วันเดียวเทานั้นไดกหาปณะพันหน่ึง  และบริขารมีคาพันหน่ึง. 
พราหมณคิดมาแตตนแลววา   ไดทรพัยพันหน่ึงแลวจะปลอย.    แตครั้นได 
ทรัพยนั้นแลว  คิดวา  ในบานชายแดนเทาน้ันเรายังไดทรัพยถึงเพียงนี้   เมื่อ 
เราแสดงแกพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชา  จักไดทรพัยมากเพียงไร. 
จึงหาเกวียนและยานนอยท่ีสบายบรรทุกบริขารลงในเกวียน     ตนเองน่ังบน 
ยานนอยท่ีสบาย   คิดวา    ราจะใหพระมหาสัตวเลนกีฬาในบาน  นิคม  และ 
ราชธานี  ดวยบริวารอันใหญ  ครั้นใหเลนในราชสํานักของพระเจาอุคคเสนะ 
ในกรุงพาราณสีแลวก็จะปลอย  จึงไดเดินทางไป.   พราหมณนั้นไดฆากบให 
นาคราช.  นาคราชไมกิน  ดวยคิดวา  พราหมณจักฆากบเพราะอาศัยเราบอยๆ  
ทีนั้นพราหมณจึงใหน้ําผ้ึงและขาวตอกแกพระมหาสัตว.  พระมหาสัตวไมกิน 
แมน้ําผ้ึงและขาวตอกเหลาน้ันดวยคิดวา   หากเราถือเอาอาหาร.   จักตองตาย 
ภายในตะกราน้ีแหละ. 
            พราหมณไดไปถึงกรุงพาราณสีประมาณ  ๑  เดือน  ใหพระโพธิสัตว 
เลนกีฬาที่ประตูบานไดทรัพยเปนอันมาก.       แมพระราชาก็รับสั่งใหเรียก 
พราหมณนั้นมา   ตรัสวา  จงใหเลนกีฬาใหเราดู.  พราหมณทูลรับ พระดํารัส 
วา   ขอเดชะขาพระองคจะใหเลนกีฬาถวายพระองคในวัน  ๑๕  คํ่า  พระเจา 
ขา.  พระราชารับสั่งใหตีกลองปาวประกาศวา  พรุงน้ีนาคราชจักฟอนท่ีพระ-  
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ลานหลวง   ขอใหมหาชนจงมาประชุมดูเถิด    วันรุงข้ึนรับสั่งใหตกแตงพระ- 
ลานหลวง   แลวตรัสเรียกหาพราหมณใหเขาเฝา.   พราหมณจึงนําพระมหา- 
สัตวในตะกราแกวไปวางตะกราไว ณ ที่ลาดอันวิจิตรนั่งอยู. พระราชาก็เสด็จ 
ลงจากปราสาทแวดลอมดวยมหาชนประทับนั่งเหนือราชอาสน.     พราหมณ 
นําพระมหาสัตวออกมาแลวใหฟอน. พระมหาสัตวแสดงไปตามท่ีพราหมณคิด 
ใหแสดง.   มหาชนไมอาจทรงภาวะของตนไวได.   ตางยกผาพันผืนโบกไปมา 
แลวฝนตกเบื้องบนพระมหาสัตว.   ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ตทาป  
ม   ธมฺมจาร ึ  แมในกาลนั้นเราเปนผูประพฤติธรรมเปนอาทิ. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ตทาป  คือแมในกาลท่ีเราเปนนาคราช   ชือ่วา 
จัมเปยยกะ.   บทวา   ธมมฺจารึ     คือประพฤติกุสลกรรมบถ  ๑๐.   ชื่อวาผู 
ประพฤติธรรม   เพราะไมประพฤติสิ่งท่ีเปนอธรรมแมแตนอย. บทวาอุปวุฏ- 
อุโปสถ  คือเขาจําอุโบสถดวยการรักษาอริยอุโบสถศีล ประกอบดวยองค  ๘. 
บทวา  ราชทฺวารมฺห ิ  กัฬติ   คือใหเลนอยูที่ประตูพระราชวัง  ของพระเจา 
อุคคเสนะในกรุงพาราณสี.  บทวา   ย  ย โส  วณฺณ  จินฺตยิ    คือพราหมณ 
หมองูนั้นคิดวา   จงเปนสีเขียวเปนตนเชนใด.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา   นีล   ว   ปตโลหิต   สีเขียว    สีเหลือง   สีแดง  เปนอาทิ. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา   นีล   ว.  วา ศัพท  เปนความไมแนนอน. 
วา  ศัพท  ทําเสียงใหสั้นเปน ว  ศัพท  เพ่ือสะกดดวยในการแตงคาถา.  ดวย 
วา   ศัพทนั้น   ทานสงเคราะหเอาความตางของสี   มีสีขาวเปนตน  ความตาง  
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ของสัณฐานมีสันฐานกลมเปนตน        ความตางของประมาณมีละเอียดและ   
หยาบเปนตน.  บทวา   ตสฺส   จิตฺตานุวตฺตนฺโต   คือเปลี่ยนไปตามความคิด  
ของหมองูนั้น.    บทวา   จินฺติตสนฺนิโภ   แปลงกายใหเหมือนเขาคิด   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา       เราชวยจูงใจชนผูเพงดูดวยอาการท่ีหมองูคิด 
ใหทํา.   อานุภาพของเรามิใชแสดงอาการตามท่ีหมองูคิดอยางเดียว   ที่แทเรา 
ทํานํ้าใหเปนบกบาง  ทําบกใหเปนน้ําบาง.  เราสามารทําแผนดินใหญอันเปน 
บกใหเปนน้ําได     สามารถทําแมน้ําใหเปนแผนดินได.    อานภุาพใหญดวย 
ประการฉะน้ี.    บทวา   ยทิห   ตสฺส  กุปฺเปยฺย   คือหากเราโกรธเคืองตอ 
หมองูนั้น.  บทวา   ขเณน   ฉาริก   กเร   คือพึงทําใหเปนเถาในขณะเกิด 
ความโกรธนั่นแล. 
            พระผูมีพระภาคเจา       ครั้นทรงแสดงความท่ีพระองคสามารถกําจัด 
ความฉิบหายอันจะเกิดข้ึนแกพระองคในกาลน้ัน  บัดนี้  เพ่ือทรงแสดงถึงความ 
ประสงคที่พระองคไมทําการกําจัด   จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา   ยทิ  จิตฺตวสี 
เหสฺส   ดังน้ี. 
            บทนัน้มีความดังตอไปนี้   ถาเราจักเปนไปในอํานาจของจิต  แมดวยเหตุ 
เพียงโกรธแลวมองดูดวยคิดวา   หมองูนี้เบียดเบียนเราเหลือเกิน   คงไมรูจัก 
อานุภาพของเรา.  เอาละเราจักแสดงอานุภาพของเราใหหมองูเห็นดังนี้  ทีนั้น 
หมองูก็จักกระจุยกระจายดุจแกลบไปฉะนั้น.    เราก็จักเส่ือมจากศีลตามท่ีเรา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 271 

ไดสมาทานไว. ก็เม่ือเราเส่ือมจากศีลมีศีลขาด   ประโยชนอันใดท่ีเราปรารถนา 
ไวต้ังแตบาทมูลของพระทศพลพระนามวาทีปงกร    ประโยชนอันสูงสุด  คือ 
ความเปนพระพุทธเจาน้ันก็จะไมสําเร็จ.  บทวา  กาม  ภิชฺชตุ  ย  กาโย คือ 
กายมีความไมเที่ยง    ตองขัดสี    ตองบีบนวด    ตองทําลายและตองกําจัดเปน 
ธรรมดา    สะสมข้ึนดวยขาวสุกและขนม    คือมหาภูตรูป ๔ นีจ้งแตกคือ 
พินาศไป     จงกระจุยกระจายไปเหมือนแกลบที่ชดัไปในลมแรงในท่ีนี้ก็ตาม 
เถิด.   บทวา   เนว  สีล  ปภินฺเทยฺย,  วิกิรนิเต   ภุส  วิย   คือพระโพธิ- 
สัตวคิดวา    แมเม่ือรางกายนี้กระจัดกระจายไปเหมือนแกลบ   เราก็จะไมทํา- 
ลายศีลอัน เปนเหตุแหงความสําเร็จประโยชนสงูสุด.     เราจะไมคํานึงถึงราง 
กายและชีวิต    จะบําเพ็ญศีลบารมีเทาน้ัน     แลวจะอดกลั้นทุกขเชนนั้นใน 
กาลน้ัน   ทานแสดงไวดังนี้. 
           ก็เม่ือพระมหาสัตวตกอยูในเง้ือมมือของหมองูครบเดือนพอดี. พระมหา- 
สัตวอดอาหารตลอดกาลประมาณเทานั้น.    นางสุมนาแลดูสระโบกขรณีดวย 
คิดวา    สามีของเราชาเหลือเกิน.  จะมีเหตุอะไรหนอครั้นเห็นนามีสีแดงก็รูวา 
สามีถูกหมองูจับจึงออกจากนาคพิภพไปใกลจอมปลวกเห็นที่ที่พระมหาสัตว 
ถูกจับและที่ที่ถูกทรมาน   จึงรองไหคร่ําครวญไปยังบานชายแดนถาม   ครั้น 
ทราบเรื่องราวแลวก็ไปกรงุพาราณสี   ยินรองไหอยูบนอากาศใกลประตูพระ- 
ราชวัง.   พระมหาสัตวกําลังฟอนอยู    แหงนสูอากาศเห็นนางสุมนา  จึงละอาย 
เขาตะกรานอน.  
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            พระราชาในขณะท่ีพระโพธิสัตวเขาตะกรา  ทรงดําริวา  มีเหตุอะไร  
หนอ   ประทับยืนทอดพระเนตรดูขางโนนขางน้ีทรงเห็นนางสุมนายืนอยูบน 
อากาศ   ตรสัถามวา  ทานเปนใคร   ครั้นทรงทราบวา   นางเปนนาคกัญญา 
ทรงเขาพระทัยวา    นาคราชคงเห็นนางนาคกัญญานี้ละอายเขาตะกราไปโดย 
ไมตองสงสัย.   ฤทธานุภาพตามท่ีไดแสดงน้ีเปนของนาคราชเทาน้ันมิใชของ 
หมองู    จึงตรัสถามวา     นาคราชน้ีมีอานุภาพมากถึงอยางนี้ตกไปสูมือของ 
พราหมณนี้ไดอยางไร   ทรงสดับวา   นาคราชน้ีมีศีลประพฤติธรรมเขาอยูจํา 
อุโบสถในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕  คํ่า   มอบรางกายของตัวใหเปนทาน   นอนอยูบน 
ยอดจอมปลวกใกลทางหลวง.  ถูกหมองูจับในที่นั้น.  นาคราชน้ีมีนาคกัญญา 
ต้ังพันเปรียบดวยนางเทพอัปสร.     สมบัติในนาคพิภพเชนกับสมบัติในเทว- 
โลก.   นาคราชน้ีมีฤทธิ์มาก   มีอานุภาพมาก   สามารถพลิกแผนดินทั้งสิ้นได. 
นาคราชคิดอยางเดียววา     ศลีของเราจักขาด     จึงยอมรับทุกขอยางรุนแรง 
เห็นปานน้ี   พระราชาทรงเกิดสังเวช    ทันใดนั้นเองไดพระราชทานทรัพย 
เปนอันมาก     ยศและความอิสระอยางใหญหลวงแกพราหมณ     แลวทรงให 
ปลอยดวยพระดํารัสวา  เอาเถิดทานพราหมณผูเจริญขอทานจงปลอยนาคราช 
นี้เถิด. 
            พระมหาสัตวยังเพศนาคใหหายไปกลายเพศเปนมาณพ    ปรากฏดุจ 
เทพกุมาร.   แมนางสุมนาก็ลงจากอากาศยืนอยูใกลกับพระโพธิสัตวนั้นถวาย  
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บังคมพระราชาทูลวา  ขาแตมหาราช  ขอเชิญพระองคเสด็จมาทอดพระเนตร 
ที่อยูของขาพระองคเถิด.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-  
                        จมัเปยยกนาคราช     พนออกมาแลวจึง 
                 ทูลกะพระราชาวา  ขาแตพระเจากาสี   ขอความ 
                 นอบนอมจงมแีดพระองค        ขาแตทานผูยัง 
                 แควนกาสีใหเจริญ  ขอความนอบนอมจงมีแด 
                 พระองค     ขาพระองคขอถวายบังคมแดพระ- 
                 องค ขอพระองคพึงเห็นนิเวศนของขาพระองค.  
           พระราชาทรงอนุญาตใหพญานาคกลับไปยังนาคพิภพ.  พระมหาสัตวพา 
พระราชาพรอมดวยขาราชบริพารไปยังนาคพิภพแสดงอิสสริยสมบัติของตน 
อยูในนาคพิภพได  ๒- ๓ วัน จึงใหตีกลองปาวประกาศวา พวกขาราชบริพาร 
ทั้งหมดจงถือเอาทรัพยมีเงินและทองเปนตนตามความตองการ.   มอบทรัพย 
ถวายพระราชา  ๑๐๐  เลมเกวียน.    พระมหาสัตวถวายโอวาทดวยราชธรรม- 
กถา  ๑๐  ประการ  มีอาทิวา  ขาแตมหาราชธรรมดาพระราชาควรทรงบริจาค 
ทาน.     ควรรักษาศีล.     ควรจัดการรักษาปองกันคุมครองเปนธรรมในกิจ 
ทั้งปวงแลวสงเสด็จกลับ.      พระราชาเสด็จออกจากนาคพิภพดวยพระยศ  
อันใหญเสด็จถึงกรุงพาราณสี.      ไดยินวาต้ังแตนั้นมาในพ้ืนชมพูทวีปมีเงิน  
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และทองเปนอันมาก.   พระมหาสัตวรักษาศีลกระทําอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน  
พรอมดวยบริษัทไดไปบังเกิดบนสวรรค. 
           หมองูในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งนี้.     นางสุมนา     คือมารดา 
พระราหุล.    อุคคเสนะ   คือพระสารีบุตร.   จับเปยยกนาคราช    คือพระ- 
โลกนาถ.  แมในจริยานี้พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือของพระมหาสัตวนั้น 
ตามสมควร.     อานุภาพอันนาอัศจรรยของพระโพธิสัตวในท่ีนี้มีนัยดังกลาว 
แลวในหนหลังนั่นแล. 
                           จบ   อรรถกถาจัมเปยยนาคจริยาท่ี  ๓  
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                                     ๔. จูฬโพธิจริยา 
               วาดวยจริยาวัตรของจูฬโพธิปริพาชก 
            [๑๔]      อีกเรื่องหน่ึง  ในกาลเมื่อเราเปนบริพาชก 
                     ชื่อจูฬโพธิ   มีศีลงาม  เราเห็นภพโดยเปนสิ่ง 
                     นากลัว  จึงออกบวชเปนดาบส  นางพราหมณ 
                     ผูมีผิวพรรณดังทองคํา     ซึ่งเปนภรรยาของเรา 
                     แมนางก็มิไดอาลัยในวัฏฏะ      ออกบวชเปน 
                     ตาปสินี    เราท้ังสองไมมีความอาลัย  ตัดพวก 
                     พองขาด   ไมหวงใยในตระกูล   และหมูญาติ 
                     เท่ียวไปยังบานและนิคม      มาถึงยังพระนคร 
                     พาราณสี    เราท้ังสองอยู  ณ  ที่นั้น   มีปญญา  
                     ไมเกี่ยวของในตระกูลและคณะ   เราท้ังสอง 
                     อยูในพระราชอุทยานอันไมเกลื่อนกลน  สงัด 
                     เสียง    พระราชาเสด็จทอดพระเนตรพระราช- 
                     อุทยาน   ไดทอดพระเนตรเห็นนางพราหมณี 
                     จึงเสด็จเขามาหาเราแลวตรัสถามวา   นาง- 
                     พราหมณีคนนี้เปนอะไรกับทาน     เปนภริยา  
                     ของใคร   เมือ่พระราชาตรัสถามอยางน้ี   เราได  
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                ทลูแกพระองคดังน้ีวา   นางพราหมณีนี้มิใช  
                ภริยาของอาตมภาพ  เปนผูประพฤติธรรม 
                รวมกัน  เปนผูมีคําสอนรวมกัน  พระราชาทรง 
                กําหนัดหนักหนวงในนางพราหมณีนั้น  จึง 
                รบัส่ังใหพวกราชาบุรุษจับ  ทรงบบีค้ันดวย 
                กําลังส่ังใหนําเขาไปยังภายในพระนคร  เมื่อ 
                ภริยาเกาของเราเกิดรวมกนั  มีคําสอนรวมกัน 
                ถูกฉุดคราไป  ความโกรธพึงเกิดแกเรา  เรา 
                ระลึกถึงศีลวัตรไดพรอมกับความโกรธที่เกิด 
                ขึน้  เราขมความโกรธได  ณ  ที่นั้นเอง  ไมให 
                มนัเจริญขึ้นไปอีก  ถาใคร ๆ พึงเอาหอกอัน 
                คมกริบแทงนางพราหมณีนั้น  เราก็ไมพึงทํา 
                ลายศีลของเราเลย  เพราะเหตุแหงโพธิญาณ 
                เทาน้ัน   เราจักเกลียดนางพราหมณีนั้น 
                กห็ามิได  และเราจะไมมีกําลังก็หามิได  เพราะ 
                พระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา  ฉะนั้น 
                เราจึงรักษาศีลไว  ฉะนี้แล. 
                        จบ  จูฬโพธิจริยาที่  ๔ 
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                                  อรรถกถาจูฬโพธิจริยาที่  ๔ 
           พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาจูฬโพธิจริยาที่  ๔   ดังตอไปนี้.   บทวา 
จูฬโพธิ   ชื่อวา จูฬโพธิทานยกข้ึนในจริยานี้  หมายถึงอัตภาพของปริพาชก 
ชื่อวามหาโพธิ.      อน่ึง    ในชาดกน้ีไมพึงเห็นวา    เพราะมีมหาโพธิพ่ีชาย 
เปนตนของตน.   บทวา   สุสีลวา   คือมีศีลดวยดี     อธิบายวา    ถึงพรอม 
ดวยศีล.   บทวา   ภว   ทสิฺวาน   ภยโต  เห็นภพโดยเปนของนากลัว  คือ 
เห็นภพมีกามภพเปนตน   โดยความเปนของพึงกลัว.  ในบทวา   เนกฺขมฺม 
นี้  พึงเห็นวาลบ   จ   ศัพท.   ดวยเหตุนั้น   ควรยก   บทวา  ทิสวฺาน  เขา 
มาดวยเปน    เนกฺขมมฺ   ทสิฺวาน    คือเห็นเนกขัมมะ   ดังน้ี.    บทนี้ทาน 
อธิบายวา   เห็นภพมีกามภพเปนตน    แมทั้งปวงปรากฏโดยเปนของนากลัว 
ในสังสารวัฏ    ดวยการพิจารณาสังเวควัตถุ   ๘   เหลาน้ี    คือ    ชาติชรา- 
พยาธิมรณะ   อบายทุกข.   ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอดีต   ทุกขมีวัฏฏะเปนมูล 
ในอนาคต.  ทุกขมีการแสวงหาอาหารเปนมูลในปจจุบัน.  ละเห็นเนกขัมมะ 
แม  ๓  อยางนี้   คือ   นิพพาน  ๑    สมถวิปสสนาอันเปนอุบายแหงนิพพาน 
นั้น  ๑   และบรรพชา  อันเปนอุบายแหงสมถวิปสสนานั้น ๑  โดยเปน 
ปฏิปกษตอภพนั้นดวยญาณจักษุอันสําเร็จดวยการฟงเปนตน     แลวจึงออก 
จากความเปนคฤหัสถอันอากูลดวยโทษมากมาย   ดวยการบรรพชาเปนดาบส  
แลวจึงไป. บทวา  ทุติยิกา   คือภรรยาเกา    ไดแกภรรยาครั้งเปนคฤหัสถ. 
บทวา   กนกสนฺนิภา    คือมีผิวดังทองคํา.    บทวา   วฏเฏ   อนเปกฺขา  
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คือมิไดอาลัยในสังสารวัฏ     บทวา    เนกฺขมมฺ    อภินิกฺขม ิ  คือออกจาก  
เรือนเพ่ือเนกขัมมะ.    ไดแกบวช.   บทวา   อาลย   ชื่อวา   อาลย   เพราะ 
เปนเหตุใหของคือตัณหา.    ชื่อวา    นริาลย    เพราะไมมีตัณหา.    ชื่อวา 
ฉินฺนพนฺธุ   เพราะแตนั้นก็ตัดความผูกพันคือตัณหาในญาติทั้งหลาย.  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงถึงความไมมีการผูกพันในการครองเรือนอยางนี้ 
แลว     บัดนี ้  เมื่อทรงแสดงถึงความไมมีแมการผูกพันไร ๆ    ของบรรพชิต 
ทั้งหลาย   จึงตรัสวา   อนเปกฺขา   กุเล   คเณ   คือไมเกี่ยวของในตระกูล 
และคณะ. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา  กุเล  คือในตระกูลอุปฏฐาก.  บทวา   คเณ 
คือในคณะดาบส.  ทานกลาวชนท่ีเหลือวาเปนพรหมจารี.  บทวา  อุปาคมุ 
คือเราท้ังสองมาถึงกรุงพาราณสี.   บทวา   ตตฺถ   คือเขตแดนกรุงพาราณสี. 
บทวา    นิปกา    คือมีปญญา.    บทวา    นิรากุเล    คือไมวุนวายดวยชน  
ทั้งหลาย    เพราะปราศจากชนเที่ยวไปมา.    บทวา   อปฺปสทฺเท   คือสงัด 
เสียง     เพราะปราศจากเสียงสัตวรองโดยเปนที่อยูของเน้ือและนกท้ังหลาย. 
บทวา   วาชยฺุยาเน  วสามุโภ      คือในกาลน้ันเราท้ังสองอยูในพระราช- 
อุทยานของพระเจากรุงพาราณสี. 
            พึงทราบเรื่องราวเปนลําดับดังตอไปนี้ :-  
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           ในอดตีกาล    ในภัทรกัปนี้แหละ    พระโพธสิัตวจุติจากพรหมโลก 
บังเกิดเปนบุตรของพราหมณ   มีสมบติัมากตระกูลหน่ึงในกาสิคามแหงหนึ่ง.  
ครั้นถึงคราวต้ังชื่อ  มารดาบิดาต้ังชื่อวา   โพธิกุมาร.   เมื่อโพธิกมุารเจริญวัย 
เขาไปสูเมืองตักกสิลา  เรยีนศิลปะทุกสาขา     เมื่อเขากลับมาทั้ง ๆ ที่เขาไม 
ปรารถนา   มารดาบิดาไดนํากุลสตรีที่มีชาติเสมอกันมาให.  แมกุลสตรีนั้นก็ 
จุติจากพรหมโลกเหมือนกัน  มรีูปงดงาม  เปรียบดวยเทพอัปสร    แมทัง้สอง 
ไมปรารถนา   มารดาบิดาก็ทําการอาวาหมงคลและวิวาทมงคลใหแกกันและ 
กัน   ทั้งสองไมเคยมีกิเลสรวมกันเลย.   แมมองดูกันดวยอํานาจราคะก็มิไดมี. 
ไมตองพูดถึงการรวมเกี่ยวของกันละ.   ทั้งสองมีศีลบริสุทธิ์ดวยประการฉะน้ี. 
            ครั้นตอมา   เมื่อมารดาบิดาถึงแกกรรม  พระโพธิสัตวกระทําฌาปนกิจ 
มารดาบิดาแลวจึงเรียกภริยามากลาววา   นางผูเจริญ  แมนางจงครองทรัพย 
๘๐  โกฏิ    เลี้ยงชีพใหสบายเถิด.      ภริยาถามวา      ทานผูเจริญก็ทานเลา. 
พระมหาสัตวตอบวา    เราไมตองการทรัพย    เราจักบวช.   นางถามวา   ก ็
การบวชไมสมควรแมแกสตรีหรือ.     พระโพธิสตัวตอบวา    ควรซิแมนาง. 
นางตอบวา   ถาเชนนั้นแมฉันก็ไมตองการทรัพย  ฉันจักบวชบาง.  ทั้งสอง 
สละสมบัติทั้งหมดใหทานเปนการใหญ    ออกจากเมืองเขาปาแลวบวช   เลี้ยง 
ตัวดวยผลาผลท่ีแสวงหามาไดอยู  ๑๐  ป    ดวยความสุขในการบวชน่ันเอง 
เที่ยวไปตามชนบทเพ่ือตองการเสพของมีรสเค็มและเปรี้ยว   ถงึกรุงพาราณสี  
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โดยลําดับ   อาศัยอยูในพระราชอุทยาน.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
ราชุยฺยาเน   วสามุโภ   เราท้ังสองอยูในพระราชอุทยาน. 
            อยูมาวันหน่ึง   พระราชาเสด็จไปชมพระราชอุทยาน  ครัน้เสด็จถึงท่ี  
ใกลดาบสดาบสินี    ยังกาลเวลาใหนอมไปดวยความสุขในการบรรพชา   ณ 
ขางหน่ึงแหงพระราชอุทยาน  ทอดพระเนตรเห็นปริพาชิกามีรูปงดงามยิ่งนัก 
นาเลื่อมใสอยางยิ่ง  มีพระทัยปฏิพัทธดวยอํานาจกิเลส  ตรัสถามพระโพธิสัตว 
วา ปริพาชิกาน้ีเปนอะไรกับทาน. เมื่อพระโพธิสัตวทูลวา   มิไดเปนอะไรกัน. 
เปนบรรพชติ     รวมบรรพชากันอยางเดียว.     แตเมื่อเปนคฤหัสถไดเปน 
ภริยาของอาตมา.      พระราชาทรงดําริวา      ปรพิาชิกาน้ีมิไดเปนอะไรกับ  
พระโพธิสัตว.     แตเมื่อครั้งเปนคฤหัสถไดเปนภริยา.    ถากระไรเราจะนํา 
ปริพาชิกาน้ีเขาไปภายในเมือง.      ดวยเหตุนั้นแหละเราจักรูการปฏิบัติของ 
ปริพาชิกาน้ีตอพระโพธิสัตว.  พระราชาเปนอันธพาล   ไมอาจหามจิตปฏิพัทธ 
ของพระองคในปริพาชิกาน้ันได    จึงรับสั่งกะราชบุรุษคนหนึ่งวา     จงนํา 
ปริพาชิกาน้ีเขาสูราชนิเวศน. 
            ราชบุรุษรับพระบัญชาของพระราชาแลว   กลาวคํามีอาทิวา  อธรรม 
ยอมเปนไปในโลก  ไดพาปริพาชิกาซ่ึงคร่ําครวญอยูไป.   พระโพธิสัตวสดับ 
เสียงคร่ําครวญของปริพาชิกาน้ัน      แลดูครั้งเดียวก็มิไดแลดูอีก.      คิดวา 
หากวาเราจักหาม.   อันตรายจักมีแกศีลของเรา  เพราะจิตประทุษรายตอคน  
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เหลาน้ัน      จึงนั่งรําพึงถึงศีลบารมีอยางเดียว.        ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา  อุยฺยานทสฺสน  คนฺตวา, ราชา  อทฺทส  พฺราหฺมณึ  พระราชา 
เสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยาน  ไดทรงเห็นนางพราหมณี   เปนอาทิ. 
            ในบทเหลาน้ัน     บทวา    ตุยฺเหสา  กา  กสสฺ   ภริยา   คือ 
พราหมณีคนน้ีเปนอะไรกับทาน     เปนภริยาหรือ.       หรือวาเปนนองสาว 
หรือเปนภริยาของใครอ่ืน.   บทวา  น  มยฺห   ภริยา   เอสา  นางพราหมณี 
นี้มิใชภรรยาของอาตมา    คือ     พราหมณีนี้ถึงจะเปนภริยาเมื่อตอนอาตมา 
เปนคฤหัสถก็จริง. แตต้ังแตบวชแลวมิใชภริยาของอาตมา.  แมอาตมาก็มิใช 
สามีของนาง.    แตรวมธรรม   รวมคําสอนอันเดียวกันเทาน้ัน.    แมอาตมา 
ก็เปนปริพาชก   แมหญิงน้ีก็เปนปริพาชิกา    เพราะเหตุนั้น    จึงมีธรรม 
เสมอกัน   มคํีาสอนรวมกันดวยคําสอนของปริพาชก.  อธิบายวา  เปนเพ่ือน 
พรหมจรรยดวยกัน. 
            บทวา    ติสฺสา   สารตฺตคธิโต     พระราชาทรงกําหนัดหนักหนวง 
ในนางพราหมณีนั้น.  คือทรงปฏิพัทธมีความกําหนัดดวยกามราคะ.    บทวา 
คาหาเปตฺวาน  เจฏเก  คือรับสั่งใหราชบุรุษจับ          ทรงบังคับราชบุรุษ 
ของพระองคใหจับปริพาชิกาน้ัน.  บทวา  นิปฺปฬยนฺโต    พลสา  ทรงบีบ 
ค้ันดวยกําลัง    คือทรงบีบบังคับปริพาชิกาน้ันผูไมปรารถนาดวยการฉุดครา 
เปนตน.   อนึ่ง  รับสั่งใหราชบุรุษจับปริพาชิกาผูไมไปดวยพลการ   แลวให 
เขาไปภายในเมือง.  
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            บทวา  โอทปตฺตกิยา   คือหญิงท่ีพราหมณ - หลั่งนํ้าแลวรับไวเปน 
ภริยา  ชื่อวา  โอทปตฺติกา.     คําน้ีพึงเห็นเพียงเขาไปกําหนดโดยความเปน 
ภริยาเกา.   อนึ่ง   หญิงน้ันอันมารดาบิดายกใหแกชายดวยพราหมณวิวาหะ. 
อน่ึง  บทวา   โอทปตฺตกิยา   เปนสัตตมีวิภัตต์ิลงในภาวลักษณะโดยภาวะ. 
บทวา     สหชาตา      คือเกิดรวมกันดวยเกิดในบรรพชา.    ดังท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา   เอกสาสนี      คือคําสอนรวมกัน.      อน่ึง   บทวา 
เอกสาสนี   นี้  เปนปฐมาวิภัตต์ิลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตต์ิ    คือในคําสอน 
อันเดียวกัน. บทวา  นยนฺติยา   คือนําเขาไป. บทวา  โกโป  เม  อปฺุปชฺชถ 
ความโกรธเกิดข้ึนแกเรา  คือ  พราหมณีนี้เปนผูมีศีล  เปนภริยาของทานเมื่อ 
ครั้งเปนคฤหัสถ.      ครั้นบวชแลวเปนนองสาวเกิดรวมโดยความเปนเพ่ือน 
พรหมจรรย.      พราหมณีนั้นถูกราชบรุุษฉุดเขาไปโดยพลการตอหนาทาน. 
ความโกรธที่นอนเน่ืองอยูชานาน ไดผุดข้ึนดวยมานะของลูกผูชายวา ดูกอน 
โพธิพราหมณ  ทานเปนลูกผูชายเสียเปลา  ดังนี้จะพลันเกิดข้ึนจากใจของเรา 
ดุจอสรพิษถูกบุรุษคนใดคนหน่ึงฉุดครูดออกจากปลองจอมปลวกแผแมเบ้ีย 
เสียงดัง  สุสุ  ดังนี้.   บทวา   สหโกเป   สมุปฺปนฺเน   คือพรอมกับความ 
โกรธท่ีเกิดข้ึน.   อธิบายวา  ในลําดับของความโกรธท่ีเกิดข้ึนนั้นเอง.  บทวา 
สีลพฺพตมนุสฺสรึ   เราระลึกถึงศีลวัตร  คือระลึกถึงศีลบารมีของตน.  บทวา 
ตตฺเถว   โกป   นิคฺคณฺห ึ   เราขมความโกรธได   ณ ที่นั้นเอง   คือตามท่ีเรา 
นั่งบนอาสนะน้ันนั่นเอง    เราหามความโกรธน้ันได.     บทวา     นาทาสึ 
วฑฺฒิตูปริ    ไมใหมันเจริญข้ึนไปอีก    คือไมใหมันเจริญยิ่งข้ึนไปกวาท่ีเกิด  
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ข้ึนครั้งแรกนั้น.  บทนี้ทานอธิบายไววา  เพียงเม่ือความโกรธเกิดข้ึนนั่นเอง 
เราบริภาษตนวา    ดกูอนโพธิปริพาชก    ทานบําเพ็ญบารมีทั้งปวงประสงค 
จะรูแจงแทงตลอด   พระสัพพัญุตญาณมิใชหรือ.    อะไรกันนี่แมเพียงศีล 
ทานยังเผลอเรอได.   ความเผลอเรอน้ียอมเปนดุจความท่ีโคทั้งหลายประสงค 
จะไปยังฝงโนนแหงมหาสมุทรอันจมอยูในน้ํากรดฉะน้ัน      ในขณะนั้นเอง 
ขมความโกรธไวไดดวยกําลังแหงการพิจารณา     ไมใหความโกรธน้ันเจริญ 
ดวยการเกิดข้ึนอีก.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ยทิ   น  พราหมณึ 
เปนอาทิ. 
            บทนัน้มีเน้ือความดังตอไปนี้     พระราชาหรือใคร ๆ อ่ืนเอาหอกอัน 
คมคริบแทงนางพราหมณีปริพาชิกาน้ัน.   หากตัดใหเปนชิ้น ๆ   แมเม่ือเปน 
อยางนี้    เราก็ไมพึงทําลายศีล     คือศีลบารมีของตนเลย.   เพราะเหตุไร ? 
เพราะเหตุแหงโพธิญาณเทาน้ัน   คือสามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ    ดวย 
ศีลไมขาดในท่ีทั้งปวง   มิใชดวยเหตุนอกเหนือจากนี้. 
            บทวา  น   เม  สา  พฺราหฺมณ ี  เทสฺสา  เราจะเกลียดนางพราหมณี 
นั้นก็หามิได  คือ นางพราหมณีนั้นเปนที่เกลียดชังของเราก็หามิได   ไมเปน 
ที่รักของเราก็หามิได   โดยประการท้ังปวง   คือ   โดยชาติ   ดวยโคตร   โดย 
ประกาศของตระกูล     โดยมารยาท   และโดยคุณสมบัติมีบรรพชาเปนตนท่ี 
สะสมมานาน.  ไมมีอะไรท่ีจะทําใหเราไมรักนางพราหมณีนี้.   บทวา   นป  
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เม   พล   น   วิชฺชติ    เราจะไมมีกําลังก็หามิได   คือ   กําลังของเราจะไมมี 
ก็หามิได.   มอียูมากทีเดียว.   เรามีกําลงัดุจชางสาร    สมบูรณดวยเรี่ยวแรง 
ปรารถนาอยูสามารถจะลุกข้ึนฉับพลัน     แลวบดขยี้บุรุษท่ีฉุดนางพราหมณี 
นั้น    แลวจับบุรุษน้ันไปยังที่ตองการจะไปได    ทานแสดงไวดังน้ี.   บทวา 
สพฺพฺุต  ปย  มยหฺ  พระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา    คือพระ- 
สัพพัญุตญาณเทาน้ัน     เปนที่รักของเรายิ่งกวานางปริพาชิกาน้ันรอยเทา 
พันเทา   แสนเทา.   บทวา   ตสฺมา   สลีานุรกฺขิสฺส   คือดวยเหตุนั้นเรา 
จึงรักษาศีลไว. 
            ลําดับนั้น  พระราชาไมทรงทําใหชักชาในพระราชอุทยานรีบเสด็จไป 
โดยเร็วเทาท่ีจะเร็วได    ตรัสใหเรียกนางปริพาชิกาน้ันมาแลวทรงมอบยศให 
เปนอันมาก.  นางปริพาชิกาน้ันกลาวถึงโทษของยศ  คุณของบรรพชา  และ 
ความท่ีตนและพระโพธิสัตวละกองโภคสมบัติ  อันมหาศาล แลวบวชดวยความ 
สังเวช.   พระราชา  เมื่อไมทรงไดนางน้ันสมพระทัยโดยอุบายใด  ๆ  จึงทรง 
ดําริวา  ปริพาชิกาผูนี้   มศีีล  มีกัลยาณธรรม แมปริพาชกนั้น  เมื่อปริพาชกิา 
นี้ถูกฉุดนํามาก็มิไดแสดงอาการผิดปกติแตอยางใดเลย.   ไมคํานึงถึงอะไร 
ทั้งหมด.  การทําส่ิงผิดปกติในผูมีคุณธรรมเห็นปานน้ี   ไมสมควรแกเราเลย. 
เอาเถิดเราจะพาปริพาชิกาน้ีไปยังอุทยานแลวขอขมาปริพาชิกาน้ีและปริพา- 
ชกน้ัน.     ครั้นพระราชาทรงดําริอยางนี้แลวรับสั่งกะราชบุรุษวา    พวกเจา 
จงนําปริพาชิกาน้ีมายังอุทยาน    พระองคเองเสด็จไปกอน     ทรงเขาไปหา  
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พระโพธิสัตวตรัสถามวา    ทานบรรพชิตผูเจริญ   เมื่อขาพเจานําปริพาชิกา 
นั้นไปพระคุณทานโกรธหรือเปลา.  พระมหาสัตวถวายพระพรวา :- 
                          ความโกรธเกิดแกอาตมาแตไมปลอย 
                 ออก       อาตมาจะไมปลอยออกตราบเทาชีวิต  
                 อาตมาจะหามทันที    เหมอืนฝนตกหนังทาน 
                 เสียซ่ึงธุลีฉะนั้นดังน้ี. 
           พระราชาครั้นสดับดังน้ันแลวทรงดําริวา    ปริพาชกนี้กลาวหมายถึง 
ความโกรธอยางเดียว   หรืออะไรอ่ืนมีศิลปะเปนตน   จึงตรัสถานตอไปวา :- 
                          อะไรเกิดแกพระคุณทาน   พระคุณทาน 
                 ไมปลอย    พระคุณทานไมปลอยอะไรตลอด 
                 ชวีิต    พระคณุทานหามความโกรธนั้นอยางไร 
                 ดุจฝนตกหนักหามธุลีฉะนัน้ดังน้ี. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อุปฺปชฺชิ  เกิดข้ึนแลว   คือ   ความโกรธ  
เกิดข้ึนครั้งเดียว   ไมเกิดอีก.  บทวา  น  มุจฺจิตฺถ ไมปลอย   คือไมปลอย 
ออกดวยใหเกิดกายวิการและวจีวิการ.    อธิบายวา   ไมปลอยความโกรธน้ัน 
ใหเปนไปในภายนอก.  บทวา  รชว   วปุิลา   วฏุ ิ   ความวา  อาตมาระงับ  
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ความโกรธนั้น   หามไว   เหมือนสายฝนในมิใชฤดกูาลตกอยางหนักขจัดธุลี 
อันเกิดข้ึนในเดือนสุดทายของฤดูรอนเปนปกติ  ฉะน้ัน. 
           ลําดับนั้น    พระมหาบุรุษเมื่อจะประกาศโทษของความโกรธ     โดย 
ประการตาง ๆ แดพระราชานั้น   จึงแสดงธรรมดวยคาถาเหลานี้วา :- 
                          เมื่อความโกรธใดเกดิขึ้น    ยอมไมเห็น    
                 ประโยชน      เมื่อความโกรธไมเกิดยอมเห็น 
                 เปนอยางดี.   ความโกรธนั้นเปนโคจรของตน 
                 ไรปญญา   เกิดขึ้นแกอาตมา   อาตมาใชปลอย 
                 ออก.   เหลาอมิตรผูแสวงหาทุกข   ยอมยินดี 
                 ดวยความโกรธใดที่เกิดแลว    ความโกรธน้ัน 
                 เปนโคจรของคนไรปญญา      เกิดขึ้นแลวแก 
                 อาตมา    อาตมาไมปลอยออก.     อนึ่ง   เมื่อ 
                 ความโกรธใดเกิดขึ้นบุคคลยอมไมรูสึกถึง 
                 ประโยชนตน     ความโกรธน้ันเปนโคจรของ 
                 คนไรปญญา    เกิดขึ้นแกอาตมา    อาตมาไม 
                ปลอยออก.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 287 

                    บุคคลถูกความโกรธใดครอบงํา    ยอม 
           ละกุสลธรรมกําจัดประโยชนแมในมลูออกไป 
           เสีย. มหาบพิตรความโกรธนั้น  เปนเสนาของ  
           ความนากลัว     มกีําลังยํ่ายีสัตว     อาตมาไม 
           ปลอยออกไป. 
                     เมื่อไมถูกสี   ไฟยอมเกิด.   ไฟยอมเผา  
           ไมนัน้.   เพราะไฟเกิดแตไม.   เมื่อคนปญญา 
           ออน  โง เซอ  ความโกรธยอมเกิดเพราะความ 
           ฉุนเฉยีว   คนพาลแมนั้นก็ยอมถูกความโกรธ  
           นั้นเผาผลาญ      ความโกรธยอมเจริญแกผูใด  
           เหมือนไฟท่ีหญาและไม     ยศของผูนั้นยอม 
           เส่ือมเหมือนดวงจันทรในวันขางแรม  ฉะนัน้. 
                     ความโกรธของผูใดสงบ   เหมือนไฟไม 
           มีเช้ือ       ยศของผูนั้นยอมเต็มเปยมเหมือน 
           ดวงจันทรในวันขางขึ้น. 
       ในบทเหลาน้ัน  บทวา  น  ปสฺสติ  คือแมประโยชนตนกไ็มเห็น 
ไมตองพูดถึงประโยชนผูอ่ืนละ.    บทวา    สาธ ุ  ปสฺสติ   คือยอมเห็นทั้ง  
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ประโยชนตน   ทั้งประโยชนผูอ่ืน   และประโยชนทั้งสอง   โดยชอบน่ันเอง.  
บทวา    ทมฺุเมธโคจโร   คือเปนวิสัยของคนไรปญญา   หรือเปนโคจรท่ีไร 
ปญญา  หรือมีเชื้อไฟเปนอาหาร    เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา    ทุมฺเมธโคจโร. 
บทวา   ทุกฺขเมสิโน    คือปรารถนาทุกข.  บทวา   สทตฺถ   คือความเจริญ 
อันเปนประโยชนของตน.  บทวา   ปรกฺกเร   คือพึงนําออกไป  ทําใหหมด 
ไป.  บทวา   ส  ภมีเสโน  ความโกรธนั้นเปนเสนาของความนากลัว   คือ 
ความโกรธนั้นประกอบดวยเสนาของกิเลสใหญใหเกิดความนากลัว.   บทวา 
ปมทฺที  คือมีปกติย่ํายีสัตวทั้งหลายดวยความมีกําลัง.  บทวา น  เม  อมุจฺจถ 
คือความโกรธน้ันไมไดซึ่งความพนไปจากสํานักของเรา.        เราทรมานไว 
ในภายในน่ันเอง.     อธิบายวา    ทําใหหมดพยศ.    หรือวาต้ังใจดวยความ 
เปนนมสมครูหน่ึงดุจนํ้านม   ฉะน้ัน. 
            บทวา มนฺถมานสฺมึ  คือสีไมเอาไฟ.   ปาฐะวา    มถมานสฺมึ   บาง. 
บทวา   ยสฺมา   คือแตไมใด.    บทวา   คินิ   คือไฟ.   บทวา   พาลสฺส 
อวิชานโต   คือคนพาล  คนโง.   บทวา   สารมภฺา   ชายเต    เกดิเพราะ 
ความฉุนเฉียว    คือความโกรธยอมเกดิเพราะความฉุนเฉียว   อันมีลักษณะ 
ทํามากเกินไป   เหมือนไฟเกิดเพราะไมสีไฟฉะนั้น.   บทวา   สป   เตเนว 
คือคนพาลแมนั้นยอมถูกความโกรธเผา     เหมือนไมถูกไฟฉะน้ัน.    บทวา 
อนินฺโธ   ธูมเกตุว  คือดุจไฟไมมีเชื้อฉะนั้น.  บทวา  ตสฺส  คือยศ   ที่ได 
แลวยอมเพ่ิมพูนตอ ๆ ไปแกบุคคลผูประกอบแลวดวยความอดกลั้นนั้น.  
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          พระราชาครั้นทรงสดับธรรมกถาของพระมหาสัตวแลว  ทรงขอขมา  
พระมหาบุรุษ   แมนางปริพาชิกา   ผูมาจากพระราชวัง   ตรัสวาขอพระคุณ 
ทานท้ังสองเสวยสุขในการบรรพชาอยูในอุทยานน้ีเถิด.    ขาพเจาจักทําการ 
รักษา    ปองกัน     คุมครองอันเปนธรรมแกพระคุณทานทั้งสอง   นมัสการ 
แลวเสด็จกลับ.    ปริพาชกและปริพาชิกาท้ังสองอาศัยอยูในพระราชอุทยาน 
นั้นเอง.      ตอมานางปริพาชิกาไดถึงแกกรรม.      พระโพธิสัตวเขาไปยังปา 
หิมพานต  ยังฌานและอภิญญาใหเกิด    เมื่อส้ินอายุก็ไดไปสูพรหมโลก. 
          นางปริพาชิกาในครั้งน้ันไดเปนมารดาพระราหุลในครั้งน้ี.  พระราชา 
คือพระอานนทเถระ.  โพธิปริพาชก  คือพระโลกนาถ. 
           แมในจูฬโพธิจริยานี้         พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือของพระ- 
โพธิสัตวตามสมควร.    อน่ึง  พึงประกาศคุณานุภาพแหงพระมหาบุรุษไวใน 
ที่นี้มีอาทิอยางนี้คือ    การละกองโภคะใหญ     และวงศญาติใหญ    ออกจาก 
เรือน    เชนเดียวกับออกมหาภิเนษกรมณ.   การออกไปอยางนั้นแลวต้ังใจ 
เปนบรรพชติท่ีชนเปนอันมากสมมติ ไมเกี่ยวของในตระกูลในคณะ    เพราะ 
เปนผูมักนอยเปนอยางยิ่ง.    ความยินดียิ่งในความสงัด    เพราะรังเกียจลาภ 
และสักการะ        โดยสวนเดียวเทาน้ัน.        การประพฤติขัดเกลากิเลสอัน 
เปนความดียอดยิ่ง.       การนึกถึงศีลบารมีไมแสดงความโกรธเคืองเมื่อนาง 
ปริพาชิกา       ผูมีกัลยาณธรรมมีศีลถึงปานนั้นถูกราชบุรุษจับไปโดยพลการ 
ตอหนาตนซ่ึงไมไดอนุญาต.  และเม่ือพระราชาทรงรูพระองควา   ทรงทําผิด  
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จึงเสด็จเขาไปหา     การต้ังจิตบําเพ็ญประโยชนและถวายคําส่ังสอน    ดวย 
ประโยชนในปจจุบันและประโยชนในภพหนา.      ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :- 
            เอว  อจฺฉริยา   เหเต  ฯลฯ   ธมฺมสฺส  อนุธมฺมโต 
            มีใจความดังไดกลาวแลวขางตน. 
                          จบ  อรรถกถาจูฬโพธิจริยาที่  ๔  
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                                  ๕. มหิสราชจริยา 
                วาดวยจริยาวัตรของพระยากระบือ  
           [๑๕]        อีกเรื่องหน่ึง     ในกาลเมื่อเราเปนกระบือ 
                    เท่ียวอยูในปาใหญ   มีกายอวนพี   มีกาํลังมาก 
                    ใหญโต  ดูนากลัวพิลึก  ประเทศไร  ๆ   ในปา 
                    ใหญนี้อันเปนที่อยูของฝูงกระบือ   มอียูที่เง้ือม 
                    เขาก็ดี  ที่ซอกหวยธารเขาก็ดี  ที่โคนไมก็ดี 
                    ที่ใกลบึงก็ดี   เราเท่ียวไปในท่ีนั้น ๆ   เมื่อเรา  
                    เท่ียวไปในปาใหญ     ไดเห็นสถานท่ีอันเจริญ 
                    เราจึงเขาไปสูที่นั้น  แลวยืนพักอยูและนอนอยู 
                    ครั้งน้ัน  ลิงปาผูลามก  หลุดหลิก    ลอกแลก  
                    มา ณ ที่นั้น    ถายอุจจาระปสสาวะรดเราท่ีคอ 
                    ที่หนาผาก   ที่ค้ิว   ยอมเบียดเบียนเราวันหน่ึง 
                    ครั้งหนึ่ง   วนัที่  ๒   วันท่ี  ๓  แมวันท่ี  ๔  ก็วัน 
                    ละครั้ง  เราจงึเปนผูอันลิงนั้นเบียดเบียนตลอด 
                    กาลท้ังปวง      เทวดาเห็นเราถูกลิงเบียดเบียน 
                    ไดกลาวกะเราดังน้ีวา   ทานจงยังลิงลามกตัวน้ี 
                    ใหฉิบทายตานโหงเสีย      ดวยเขาและกีบเถิด  
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                 เมื่อเทวดากลาวอยางน้ีในครั้งน้ันแลว    เราได  
                 ตอบเทวดาน้ันวาเหตุไร     ทานจะใหเราเปอน 
                 ซากศพอันลามกไมเจริญเลา      ถาเราฟงโกรธ  
                 ตอลิงน้ัน    เราก็ฟงเปนผูเลวกวามัน   ศีลของ 
                 เราก็จะฟงแตก   และวิญูชนท้ังหลายก็จะฟง 
                 ติเตียนเรา    เราเปนผูบริสุทธิ์    ตายดวยความ 
                 บริสุทธิ์     ยังประเสริฐ  วาความเปนอยูที่นา 
                 ละอายเสียอีก    อยางไรเราจักเบียดเบียนผูอื่น 
                 แมเพราะเหตุแหงชีวิตเลา      บุคคลผูมปีญญา 
                 อดกล้ันคําดูหมิ่นในเพราะของคนเลว       คน 
                 ปานกลางและคนชั้นสูง  ยอมไดอยางน้ีตามใจ 
                 ปรารถนา   ฉะน้ีแล. 
                              จบ    มหิสราชจริยาที่  ๕ 
 

                      อรรถกถามหิสราชจริยาที่  ๕ 
          พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถามหิสราชจริยาที่  ๕   ดังตอไปนี้.  บทวา 
มหึโส   ปวนจารโก   โยชนาแกวาในกาลเม่ือเราเปนกระบือปาเที่ยวอยูใน 
ปาใหญ.    บทวา    ปวฑฒฺกาโย    มกีายอวนพี     คือมีกายเติบใหญดวยวัย  
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สมบูรณและดวยความอวนของอวัยวะนอยใหญ.  บทวา   พลวา   คือมีกําลัง  
มาก    สมบรูณดวยเรี่ยวแรง.  บทวา   มหนฺโต   คือมีรางใหญ.  นัยวากาย 
ของพระโพธิสัตวในครั้งนั้นประมาณเทาชางหนุม.    บทวา    ภีมทสฺสโน 
ดูนากลัวพิลึก    คือดูนากลัวเพราะใหเกิดความกลัวแกผูไมรูจักศีล     เพราะ 
รางใหญโตและเพราะเปนกระบือปา.   บทวา   ปพฺภาเร    คือท่ีเง้ือมเขามีหิน 
ยอย.  บทวา   ทกาสเย   คือท่ีใกลบึง.   บทวา  โทเตตถุ    าน    คือในปา 
ใหญอันเปนถิ่นที่อยูของกระบือปา.     บทวา   ตหึ   ตห ึ  คือในปาน้ัน ๆ. 
บทวา   วิจรนฺโต    คือเท่ียวไปเพื่อหาความผาสุกในการอยู.    บทวา    าน 
อทฺทส  ภทฺทก   ไดเห็นสถานที่อันเจริญ   คือเมื่อเราเท่ียวไปอยางนี้ไดเห็น 
สถานที่โคนไมอันเปนที่เจริญในปาใหญนั้น   เปนความผาสุกของเรา.  ครั้น 
เห็นแลวเราจึงเขาไปยังที่นั้น   ยืนและนอน  หาอาหารในตอนกลางวันแลวไป 
ยังโคนตนไมนั้น   ยังกาลเวลาใหลวงไปดวยการยืนและการนอน.   ทานแสดง 
ไวดังนี้. 
            ไดยนิวา     ในกาลน้ันพระโพธิสัตว      บังเกิดในกําเนิดกระบือใน 
หิมวันตประเทศ    ครั้นเจริญวัย     สมบูรณดวยเรี่ยวแรงมีรางใหญประมาน 
เทาชางหนุมเท่ียวไปตามเชิงเขา    เง้ือมเขา    ซอกเขา    ปาและหวยเปนตน 
เห็นโคนตนไมใหญนาสบายตนหน่ึง      หาอาหารแลวก็มาอาศัยอยูที่โคน 
ตนไมนั้นในเวลากลางวัน.     ครั้งน้ันมลีิงลามกตัวหน่ึงลงจากตนไมข้ึนหลัง 
พระมหาสัตว      ถายอุจจาระปสสาวะรด      จับเขาโหนตัว      จับหางเลน  
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หอยโหน.   พระโพธิสัตวไมสนใจการทําอนาจารของลิงน้ัน  เพราะถึงพรอม  
ดวย   ขันติ   เมตตาและความเอ็นดู.    ลิงย่ิงกําเริบทําอยางนั้นบอย ๆ.  ดังที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  อเถตฺถ  กป  มาคนฺตฺวา   คือลงิมา  ณ   ที่นัน้. 
ม   อักษรเปนบทสนธิ.   บทวา   ปาโป   คือลามก.    บทวา   อนริโย   คือ 
ลิงน้ันเหลาะแหละดวยความประพฤติ   ในความเสื่อมและดวยไมประพฤติใน 
ความเจริญ    อธิบายวามีมารยาทเลว.   บทวา   ลห ุ  คือ   ลอกแลก.    บทวา 
ขนฺเธ   คือท่ีลําคอ.   บทวา   มุตฺเตติ  คือถายปสสาวะ.  บทวา   โอหเนติ๑ 

คือถายอุจจาระ.   บทวา   ต  คือ   ม  ไดแก   เราผูเปนกระบือในครั้งน้ัน. 
            บทวา   สกมิฺป    ทวส   คือ   เบียดเบียนเราวันหน่ึงบางตลอดกาล 
ทั้งปวงบาง.    ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ทูเสติ    ม   สพฺพกาล 
เบียดเบียนเราตลอดกาลทั้งปวง.   คือไมเบียดเบียนเราเพียง  ๒  วัน  ๓  วัน 
๔  วัน   ที่แทเบียดเบียนเราดวยการถายปสสาวะเปนตนแมตลอดกาลท้ังปวง. 
ทานแสดงไววา     ลิงน้ันข้ึนหลังเราในเวลาท่ีจะถายปสสาวะเปนตนเทาน้ัน. 
บทวา   อุปทฺทุโต   คือเบียดเบียน.   อธิบายวาเราถูกลิงน้ันเบียดเบียนดวย 
การหอยโหนเปนตนที่เขา   ดวยการเอาของสกปรกมีปสสาวะเปนตนมา  และ 
ดวยรดนํ้าปนเปอกตมและฝุนลางหลายครั้งท่ีปลายเขา      และปลายหางเพ่ือ 
นําส่ิงสกปรกออก.  บทวา  ยกฺโข  คือเทวดาท่ีสิงสถิตอยูบนตนไมนั้น.  บทวา 
ม  อิทมพฺรว ิ คือเทวดาท่ีสิงสถิตอยูบนตนไม   เมือ่จะประกาศเน้ือความน้ีวา 
 
๑.  ในอรรถกถาเปน  โอทเทติ.  
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ทานมหิสราชเพราะเหตุไรทานจึงอดทนความดูแคลนของลิงชั่วนี้อยูได    จึง  
ไดกลาวคํานี้กะเราวา    ทานจงยังลิงลามกตัวน้ีใหฉิบหายเสียดวยเขาและกีบ 
เถิด. 
           บทวา   เอว  วุตฺเต    ตทา   ยกฺเข    คือเมื่อเทวดากลาวอยางนี้ในกาล 
นั้นแลว.   บทวา   อห   ต  อิทมพฺรวึ   คือเราไดกลาวตอบกะเทวดาน้ันผู 
กลาวอยู.   บทวา   กุณเปน   คือดวยซากศพเพราะเปนสิ่งนาเกลียดอยางยิ่ง 
ของคนดีมีชาติสะอาดดวยการไหลออกแหงอสุจิ   คือกิเลสและเพราะเปนเชน 
กับซากศพ    ดวยมีกลิ่นเหม็นฟุงไป.    บทวา   ปาเปน   คือ   ลามกดวยการ 
ฆาสัตว.   บทวา   อนริเยน   ทานแสดงไววา   ทานเทวดาเพราะเหตุไรทาน 
จึงดูแคลนเราดวยส่ิงอันไมเจริญ    เพราะเปนธรรมของตนเลวมีพรานเนื้อ 
เปนตน  ผูไมเจริญไมใชคนดี   ถอยคําท่ีทานกลาวชักชวนเราในความชั่วน้ัน 
ไมสมควรเลย. 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศโทษในธรรมอันลามก 
นั้น  จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา   ยทิห  ดังนี้. 
           บทนัน้มีความดังตอไปนี้    ทานเทวดาผูเจริญ   ผิวาเราโกรธลิงน้ัน. 
เราก็เลวกวามัน.    เพราะลิงน้ันเปนลิงพา    เปนลงิเลว   ดวยไมประพฤติ 
ธรรม.    หากเราพึงประพฤติธรรมลามกอันมีกําลังกวาลิงน้ัน.     เราก็จะพึง 
เปนผูลามกกวาลิงน้ันดวยเหตุนั้นมิใชหรือ.   ขอท่ีเรารูโลกนีโ้ลกหนาอยางดี 
ยิ่ง     แลวดํารงอยูไดปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืนโดยสวนเดียวเทาน้ัน     พึง  
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ประพฤติธรรมลามกเห็นปานน้ันมิใชฐานะที่จะมีได.  มีอะไรย่ิงไปกวานั้นอีก.  
มีซิ.   บทวา   สีลฺจ  เม  ปภิชฺเชยฺย   ศีลของเราก็จะพึงแตก  คือ  เราพึง 
ทําความลามกเห็นปานน้ัน.    ศีลบารมีของเราจะพึงแตก.   บทวา  วิฺู จ 
ครเหยฺยุ  ม คือ เทวดาและมนุษยผูเปนบัณฑิตจะพึงติเตียนเราไดวา  พอแม 
พ่ีนองทั้งหลาย   จงดูพระโพธิสัตวนี้เท่ียวแสวงหาโพธิญาณ  ไดทําความชั่ว 
เห็นปานน้ีแลว. 
           บทวา  หีฬิตา  ชีวติา  วาป.  วา  ศัพท  เปนอวธารณะ.  อธิบายวา 
ตายดวยความบริสุทธิ์   คือ  เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ยังประเสริฐ   อุดมดีกวามีชีวิต 
อยู    ถกูวิญูชนทั้งหลายติฉินนินทาดวยประการฉะน้ี.     บทวา    กฺยาห 
ชีวิตเหตูป,  กาหามิ  ปรเหน  อยางไรเราจักเบียดเบียนผูอ่ืนแมเพราะเหตุ 
แหงชีวิตเลา   คือ   เมื่อเรารูอยูอยางนี้เราจักทําการเบียดเบียนสัตวอ่ืน    เอา 
ชีวิตของเราเปนเดิมพันไดอยางไรเลา    อธิบายวา   ไมมีเหตุในการทําความ 
เบียดเบียนนี้. 
            กระบือกลาววา   ลิงน้ีสําคัญสัตวอ่ืนวา  เปนเหมือนเราจักทําอนาจาร 
อยางนี้.    แตนั้นกระบือท่ีดุจักฆาลิงท่ีทําไปอยางนั้นเสีย.   การตายของลิงน้ี 
ดวยสัตวอ่ืนจักเปนอันพนจากทุกขและจากการฆาสัตวของเรา. 
            ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-  
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                          ลิงน้ีจะสาํคัญสัตวอันเปนเหมือนเรา จัก 
                  ทําอยางน้ี   แมแกสัตวอื่นบาง.   สัตวเหลาน้ัน  
                  จดัฆาลงนั้นเสีย.   ความตายของลิงน้ันจักเปน 
                  อนัพนเราไปดังน้ี. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา   มเมวาย  ตัดบทเปน   ม  อิว   อย.   บทวา 
อฺเป   คือ   แมแกสัตวเหลาอ่ืน.   บทที่เหลือมีความดังไดกลาวแลว  
           บทวา    หีนมชฺฌิมอุกฺกฏเ   คือ    เปนนิมิตในเพราะของตนเลว 
คนปานกลางและคนชั้นสูง.   บทวา   สทนฺโต   อวมานิต   คือ   อดกลั้นคํา 
ดูหม่ินเหยียดหยามท่ีคนเหลาน้ันมิไดจําแนกไวเปนไปแลว.    บทวา    เอว  
ลภติ  สปฺปฺโ   คนมปีญญามิไดทําการจําแนกในคนเลวเปนตนอยางนี้ 
เขาไปต้ังขันติ    เมตตาและความเอ็นดูไว   อดกลัน้ความผิดนั้น   เพ่ิมพูนศีล 
บารมีเปนตน   ยอมไดคือแทงตลอดสัพพัญุตญาณ   ตามใจปรารถนา   คือ 
ตามตองการ.   ความปรารถนาของเขาน้ันอยูไมไกลนัก     ดวยประการฉะน้ี. 
           พระมหาสัตวเม่ือจะประกาศอัธยาศัยของตนอยางนี้   จึงแสดงธรรม 
แกเทวดา.   กระบือน้ันลวงไป ๒-๓ วัน     ก็ไดไปท่ีอ่ืน.  กระบือดุตัวอ่ืนได 
ไปต้ังหลักฐานอยู ณ ที่นั้นเพราะเปนท่ีอยูสบาย.  ลิงชั่วสําคัญวากระบือตัวนี้  
ก็คือกระบือตัวน้ันนั่นเองจึงข้ึนหลังกระบือดุนั้น   แลวไดทําอนาจารในท่ีนั้น 
อยางเดียวกัน.       กระบือตัวนั้นจึงสลัดลิงใหตกลงบนพ้ืนดินเอาเขาขวิดที่  
หัวใจ   เอาเทาเหยียบจนแหลกเหลวไป.  
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            มหิสราชในครั้งน้ัน พระโลกนาถในครั้งน้ี.  
            แมในมหิสราชสะจุริยานี้      พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือของพระ- 
โพธิสัตวนั้นตามสมควรโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล.  อนึ่งพึงทราบ 
คุณานุภาพของพระมหาสัตวในจริยาน้ี   ดุจในหัตถินาคจริยา   ภูริทัตตจริยา 
จัมเปยยจริยา   และนาคราชจริยา. 
                                จบอรรถกถามหิสราชจริยาที่  ๕  
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                                         ๖. รุรุมิคจริยา 
                    วาดวยจริยาวัตรของพระยาเนื้อ  
           [๑๖]       อีกเรื่องหน่ึง  ในกาลเมื่อเราเปนพระยาเนื้อ 
                    ชื่อรุรุ  มขีนสีเหลืองคลายหลอมทองคํา  ประ- 
                    กอบดวยศีลอันบริสุทธิ์ยิง่  เราเขาไปอาศัยอยู 
                    ณ  ประเทศนารื่นรมย  เปนรมณียสถาน  สงัด 
                    เงียบปราศจากมนุษย  เปนที่ยินดีแหงใจ  ใกล 
                    ฝงคงคา   ครั้งน้ัน   บุรุษถูกเจาหน้ีทวงถาม  จึง 
                    โดดลงในแมน้ํา  ในกระแสนํ้าขางเหนือ   ดวย 
                    โดดวา เราจะเปนหรือตายก็ตามที  เขาถูกกระแส 
                    น้ําพัดไปในแมน้ําใหญ  ตลอดคืน    ตลอดวัน 
                    รองไหคร่ําครวญขอความชวยเหลือ  ลอยไปใน 
                    ทามกลางคงคา   เราฟงเสียงของเขาผูรองไหคร่ํา 
                    ครวญขอความชวยเหลือแลว     ไปยืนอยูที่ฝง 
                    คงคา   ไดถามวา  ทานเปนใคร  เขาอนัเราถาม 
                    แลว  ไดแจงเหตุของตนในกาลนั้นวา   เราเปน 
                    ผูถูกเจาหนี้ทําใหสะดุงกลัว  จึงแลนมายังมหา- 
                    นทีนี้   เราทําความกรุณาแกเขา  สละชวีิตของเรา  
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                 วายนํ้าไปนําเขามาในเวลากลางคืนขางแรม  เรา  
                 รูกาลวา    เขาหายเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาแลวได 
                  กลาวกะเขาดังน้ีวา   เราจะขอพรกะทานสักขอ 
                 หน่ึง    คือทานอยาบอกเราแกใคร ๆ  เขาไปยัง 
                 พระนครแลว  พระราชาตรัสถาม   จึงกราบทูล 
                 เพราะตองการทรัพย   เขาไดพาพระราชาเขามา 
                 ยงัท่ีอยูของเรา   เรากราบทูลเหตุการณทุกอยาง 
                 แดพระราชา   พระราชาทรงสดับคําของเราแลว 
                ทรงสอดลูกศรจะยิงบุรุษน้ัน   ตรัสวา  เราจักฆา 
                คนลามกผูประทุษรายมิตรเสียในที่นี้แหละ   เรา 
                ตามรักษาคนประทุษรายมติรน้ัน     ไดมอบตน 
                ของเราถวายวา ขาแตมหาราชา  ขอไดทรงโปรด  
                งดกอนเถิดพระเจาขา     ขาพระบาทจะกระทํา 
                ตามพระราชประสงคของพระองค       เราตาม 
                รักษาศีลของเรา ไมใชเราตามรักษาชีวิตของเรา 
                เพราะในกาลน้ัน  เราเปนผูมีศีลเพราะเหตุแหง 
                โพธิญาณน่ันเอง  ฉะนี้แล. 
                                        จบ   รรุุมิคจริยาที่ ๖  
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                                     อรรถกถารรุุมิคราชจริยาที่  ๖  

            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถารรุุมิคราชจริยาที่  ๖  ดังตอไปนี้ . บทวา 
สุตฺตกนกสนฺนิโภ คือมีขนสีเหลียงคลายหลอมทองคําใสเขาไปในไฟ โดย 
ปราศจากสีดําตลอดตัว.  บทวา  มิคราชา  รรุุ  นาม  คือมีชื่อโดยสัญชาติวา 
รุรุมิคราชโดยเชื้อชาติวา  รุรุ   อธิบายวา  เปนราชาแหงเน้ือท้ังหลาย. บทวา 
ปรมสีลสมาหิโต  คือต้ังม่ันอยูในศีลอันอุดม     พึงทราบเนื้อความในบทนี้ 
อยางนี้วาศีลบริสุทธิ์และมีจิตต้ังม่ัน หรือมีจิตต้ังมั่นโดยชอบในศีลอันบริสทุธิ์. 
            ในกาลน้ันพระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดเน้ือชื่อวา รุรุ ผิวในรางกาย 
ของเน้ือน้ันมีสีเหมือนแผนทองคําท่ีเผาแลวขัดเปนอยางดี  เทาท้ัง  ๔  ดุจฉาบ 
ดวยครั้ง  หางดุจหางจามรี  เขามีสีเหมือนพวงเงิน   ตาดุจกอนแกวมณีที่ขัดดี 
แลว  ปากดุจลูกคลีหนังหุมผากัมพลสีแดงสอดต้ังไว. เนื้อน้ันละความคลุกคล ี
ประสงคจะอยูอยางสงบ จึงท้ิงบริวารอยูผูเดียวเทาน้ัน  ในปาใหญสะพรั่งดวย 
ดอกไมบานปนตนสาละนารื่นรมยใกลแมน้ําคงคา.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :- 
                          เราเขาไปอาศัยอยู  ณ ประเทศท่ีนารื่นรมย 
                 เปนรมณียสถาน     สงัดเงียบปราศจากมนุษย 
                 เปนที่ยินดีแหงใจใกลฝงคงคา. 
            ใบบทเหลาน้ัน    บทวา    รมฺเม   ปเทเส    คือในอรัญญประเทศ 
นารื่นรมย  เพราะประกอบดวยภูมิภาคสีขาวปนทราย  เชนกับพนแกวมุกดา  
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ดวยพ้ืนปาอันมีหญาเขียวสดงอกข้ึนอยางสนิท  ดวยพ้ืนสิลาวิจิตดวยสีตาง ๆ  
ดุจปูไวอยางสวยงาม  และดวยสระมีน้ําใสสะอาดดุจกองแกวมณี   และเพราะ 
ปกคลุมดวยติณชาติ      สัมผัสออนนุมโดยมากสีแดงคลายสีแมลงคอมทอง 
บทวา  รมมณีเย  คือเปนรมณียสถาน     ทําใหเกิดความยินดีแกชนผูเขาไป 
ณ  ที่นั้น  เพราะงดงามดวยปาหนาทึบ  มีกิ่งกานสาขาปกคลุมลวนแลวไปดวย 
ดอกไม  ผลไมและหนอไม  หมูนกนานาชนิดสงเสียงรองเซ็งแซ     รุงเรือง 
ไปดวยตนไมเถาวัลยและปาหลายอยางโดยมาก  ก็มีมะมวงตนสาละไพรสณฑ 
ประดับ.    สมดังท่ีทานกลาวไวในรุรุมิคราชชาดกวา :- 
                          ในไพรสณฑนั้น   มมีะมวง  และดอก 
                  สาละบาน   ดารดาษไปดวยแมลงคอมทอง.  ณ 
                  ที่นี้   มิคราชน้ันอาศัยอยู. 
            บทวา   วิวิตฺเต   คือวางเปลาจากคนอยู.   บทวา   อมนุสสฺเก   คือ 
ปราศจากมนุษย  เพราะไมมีมนุษยสัญจรใบมา  ณ  ที่นั้น.  บทวา  มโนรเม 
ชื่อวา   มโนรเม  เพราะเปนที่ยินดีแหงใจโดยเฉพาะของผูตองการความสงบ 
ดวยคุณสมบัติตามท่ีกลาวแลว. 
            บทวา  อถ  ในบทวา  อถ  อุปรคิงฺคาย  นี้  เปนนิบาตลงในอธิการะ 
คือเหตุเกิดข้ึน     ทานแสดงไววา     ดวยเหตุนั้นเมื่อเราอยูอยางน้ันในที่นั้น 
จึงเกิดเหตุนี้ข้ึน.   บทวา   อุปริคงฺคาย   คือบนกระแสแมน้ําคงคา.   บทวา 
ธนิเกหิ  ปรปิฬิโต  คือบุรุษถูกเจาหนี้ทวง  ไมสามารถใชหน้ีได.  
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          มีเรื่องเลาวา   เศรษฐีชาวกรุงพาราณสีคนหน่ึง   ไมใหบุตรของตน  
เลาเรียนศิลปะอยางใดอยางหน่ึง    ดวยคิดวา    บุตรนี้เรียนศิลปะจักลําบาก. 
บุตรเศรษฐีไมรูอะไร ๆ  นอกจากขับรอง  ประโคมดนตรี   ฟอนรํา  เค้ียวกิน 
และบริโภค.    เมื่อบุตรเจริญวัยมารดาบิดาก็หาภรรยาที่สมควรใหมอบทรัพย 
ใหกลัวถึงแกกรรม.  บุตรเศรษฐีหอมลอมดวยนักเลงหญิงนักเลงสุราทําลาย 
ทรัพยทั้งหมดดวยอบายมุขตาง ๆ  กูหน้ียืมสินในที่นั้น ๆ  ไมสามารถจะใชหน้ี 
ได   เมื่อถูกเจาหนี้ทวงจึงคิดวา   ประโยชนอะไรดวยชีวิตของเรา.  เกิดมาดวย 
อัตภาพนั้น    แมอยางนี้ก็เหมือนเปนอยางอ่ืน.   ตายเสียดีกวา  จึงบอกเจาหน้ี  
ทั้งหลายวา  พวกทานจงเอาใบกูหน้ีมา. เรามีทรัพยอันเปนของตระกูลฝงไวที่ 
ฝงแมน้ําคงคา. เราจักใหทรัพยนั้นแกพวกทาน.  เจาหน้ีทั้งหลายก็ไปกับเขา. 
บุตรเศรษฐีทําเปนบอกท่ีฝงทรัพยวา  ทรัพยฝงไวตรงนี้   ๆ.  คิดวา  ดวยอาการ 
อยางนี้เราจักพนหน้ี   จึงหนีไปโดดน้ํา.  บุตรเศรษฐีนั้นลอยไปตามกระแสน้ํา 
อันเชี่ยว    รองขอความชวยเหลือ.   ดงัท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           ครั้งน้ันบุรุษถูกเจาหนี้ทวงถาม จึงโดดลง 
                   ในแมน้ํา     ในกระแสน้ําขางเหนือ    ดวยคิด 
                   วา   เราจะเปนหรือตายก็ตามที    เราถูกกระแส 
                   น้ําพัดไปในแมน้ําใหญ     ตลอดคืนตลอดวัน 
                   รองไหคร่ําครวญขอความชวยเหลือ  ลอยไปใน 
                   ทามกลางคงคา   ดังน้ี.  
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           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ชีวามิ  วา    มรามิ  วา  ความวาบุรุษน้ันตก  
ลงไปในกระแสแมน้ําน้ี    คิดวาเราจะเปนหรือตายก็ตามที.  อธบิายวา   เราจะ 
มีชีวิตอยูหรือตายในแมน้ํานี้ก็ตามเถิด.   แมโดยประการท้ังสองอยาง  จะไม 
มีการเบียดเบียนของเจาหน้ี   ดังน้ี.  บทวา  มชฺเฌ  คงฺคาย  คจฉฺติ  ลอยไป 
ในทามกลางแมน้ํา  คือบุรุษน้ันลอยไปในแมน้ําตลอดวันและคืน   เพราะยัง 
รักชีวิตอยูยังไมถึงท่ีตาย   จึงกลัวมรณภัย   รองขอความชวยเหลือ   ลอยไป 
ตามหวงนํ้าในทามกลางแมน้ํา. 
           ครั้งน้ันพระมหาบุรุษ   ไดยินเสียงของบุรุษน้ันรองขอความชวยเหลือ 
ในตอนเท่ียงคืนไดยินเปนเสียงมนุษย  คิดวา  เมื่อเรายังอยูในที่นี้    บุรุษอยา 
ตายเลย. เราจักชวยชีวิตเขา  จึงออกจากพุมไมที่นอนอยูไปยังฝงแมน้ํา กลาว 
วา บุรุษผูเจริญทานอยากลัวเลย.  เราจักชวยชีวิตทาน  แลวปลอบใจเดินฝากระ 
แสนํ้าใหบุรุษนั้นข้ึนหลังนําไปถึงฝง      แลวพาไปท่ีอยูของตนบรรเทาความ 
เหน็ดเหน่ือยแลวก็ใหผลไม  ลวงไป ๒-๓ วัน  จึงกลาวกะบุรุษนั้นวา บุรุษ 
ผูเจริญ    เราจักพาทานไปยังทางที่จะไปกรุงพาราณสีทานอยาบอกใคร ๆ. ณ 
ที่โนนมีกวางทองอาศัยอยู.  บุรุษน้ันรบัวาจะ  ฉันจะไมบอกใคร ๆ. พระมหา- 
สัตวใหเขาข่ีหลังของตนหย่ังลงในทางที่จะไปกรุงพาราณสี   แลวก็กลับ. ดงัท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          เราฟงเสียงของเขาผูรองไหคร่ําครวญ  ขอ 
                ความชวยเหลือไปขึ้นอยูที่ฝงคงคา   ไดถามวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 305 

                    ทานเปนใคร   เขาไดบอกถึงการกระทําของตน  
                    วา  ขาพเจาถูกเจาหน้ีใหสะดุงกลัว  จึงว่ิงมา 
                    ยังมหานทีนี้.  เราจึงชวยเหลือเขาสละชีวิตของ 
                    เรา  วานนํ้าไปนําเขามาใหเวลากลางคืนขางแรม 
                    เรารูวาเขาหายเหน็ดเหน่ือยแลว  ไดกลาวกะ 
                    เขาดังน้ีวา  เราจะขอพรกะทานสักขอหนึ่ง  คือ 
                    ทานอยาบอกเราแกใคร ๆ ดังน้ี. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โกสิ  ตฺว  นโร  ทานเปนใคร  อธิบายวา 
ทานลอยมาจากไหนจึงถึงที่นี้ได.  บทวา  อตฺตโน  กรณ  คือการกระทําของตน. 
บทวา  ธนิเกหิ  ภีโต  คือถกูเจาหนี้ทําใหหวาดสะดุง.  บทวา  ตสิโต  คือหวาด 
เสียว.  บทวา  ตสฺส  กตฺวาน  การฺุ  จชิตฺวา  มม  ชีวิต  คือเราชวยเหลือ 
เขาดวยความสงสารมาก  จึงสละชีวิตของเราแกบุรุษน้ัน.  บทวา  ปวิสิตฺวา 
นีหรึ  ตสฺส  คือลงแมน้ําฝากระแสนํ้าไปตรง ๆ ใหเขาข้ึนหลังเราแลวนําเขา 
ออกไปจากท่ีนั้น.  บทวา  ตสฺส  เปนฉัฏฐีวิภัตต์ิลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตต์ิ. 
บาลีวา  ตตฺถ  ก็ม ี อธิบายวา  ในแมน้ํานั้น.  บทวา  อนฺธการมฺห ิ รตฺติยา 
คือในราตรีขางแรม. 
            บทวา  อสฺสตฺถกาลมฺาย   คือเรารูกาลท่ีเขาหายเหน็ดเหน่ือย 
แลวจึงใหผลาผล  ลวงไป  ๒ - ๓  วัน เขาปราศจากความลําบาก.  บทวา  เอก  
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ต  วร  ยาจามิ   คือเราขอพรกะทานสักขอหนึ่ง.   อธิบายวา   ทานจงใหพร 
เราขอหนึ่ง.   หากถามวา   พรนั้นเปนอยางไร  ?  ตอบวา   ทานจงอยาบอกเรา 
แกใคร ๆ   คืออยาบอกเราแกพระราชา   หรือมหาอํามาตยของพระราชา   วา 
มีกวางทองอาศัยอยู  ณ ทีโ่นนดังน้ี. 
            ลําดับนั้น   ในวันที่บุรุษน้ันเขาไปถึงกรุงพาราณสีนั่นเอง  พระอัคร- 
มเหสี    ไดทูลพระราชาวา     ขาแตพระองคหมอมฉันไดเห็นกวางทองแสดง 
ธรรมแกหมอมฉัน  หมอมฉันฝนจริง  กวางทองจะมีแนนอน  เพราะฉะนั้น 
หมอมฉันใครจะฟงธรรมของกวางทอง.    หากหมอมฉันไดฟงก็จักมีชีวิตอยู   
หากไมไดฟงหมอมฉันก็จะไมมีชีวิตอยู เพคะ. พระราชาทรงปลอบพระอัคร- 
มเหสี   แลวตรัสวา   หากกวางทองมีอยูในมนุษยโลก.  เธอก็คงจักได.  แลว 
รับสั่งเรียกหาพราหมณ  ตรัสถามวา   ธรรมดากวางทองมีอยูหรือทรงสดับวา 
มีอยู  จึงทรงเอาถุงทรัพย  ๑,๐๐๐  ใสไวในหีบทองคํายกข้ึนวางที่คอชาง  แลว 
ตีกลองเท่ียวปาวประกาศวา    ผูใดจักบอกกวางทองได   เราจักใหถุงทรัพยนี้ 
พรอมดวยชางแกผูนั้น.   พระราชามีพระประสงคจะใหแมมากกวาน้ัน  จึงรับ 
สั่งใหจารึกบานสวยลงในแผนทองคํา  แลวประกาศไปท่ัวพระนครวา  :-  
                          เราใหบานสวย   และสตรีที่ตกแตงแลว       
                อยางสวยงามแกผูบอกมฤคท่ีอุดากวามฤคทั้ง 
                หลายดังน้ี.  
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            ลําดับนั้นเศรษฐีบุตรไดฟงดังน้ันจึงไปหาราชบุรุษแลวพูดวา   เราจัก   
ทูลมฤคเห็นปานน้ันแดพระราชา   ทานทั้งหลายจงนําเราเขาเฝาพระราชาเถิด  
พวกราชบุรษุนําเศรษฐีบุตรนั้นเขาเฝาพระราชา      แลวทูลความน้ันใหทรง 
ทราบ.   พระราชาตรัสถามวา   เจาไดเห็นจริงหรือ.   เขาทูลวา   ขอเดชะจริง 
พระเจาขา    ขอจงมากับขาพระองคเถิด       ขาพระองคจักใหทอดพระเนตร 
มฤคนั้น.   พระราชาใหบุรุษน้ันเปนผูนําทางเสด็จไปถึงท่ีนั้นดวยบริวารใหญ 
ใหพวกราชบุรุษถืออาวุธลอมสถานท่ีที่บุรุษผูทําลายมิตรนั้น   ชี้ใหดูโดยรอบ 
แลวตรัสวา   พวกทานจงทําเสียงใหดัง  พระองคเองประทับยืน  ณ  ขางหน่ึง 
กับชนเล็กนอย  แมบุรุษนั้นก็ไดยืนอยูไมไกล.  พระมหาสัตวสดับเสียงก็รูวา 
เปนเสียงกองพลใหญ.   ภัยของเราคงจะเกิดจากบุรุษน้ันเปนแน    จึงลุกข้ึน 
มองดูหมูชนทั้งส้ิน   ดํารวิา   เราจักปลอดภัยในที่ที่พระราชาประทับอยู   จึง 
เดินมุงหนาเขาไปหาพระราชา.      พระราชาทอดพระเนตรเห็นกวางทองน้ัน 
เดินมา   ทรงดําริวา   กวางทองน้ีมีกําลังดุจคชสารคงจะมาทํารายเรา   จึงทรง 
สอดลูกศรเลง็ตรงไปยังพระโพธิสัตวดวยทรงพระดําริวา   หากมฤคน้ีกลัวหนี 
ไป    เราจะยิงทําใหทุพลภาพแลวจึงจับ.   พระมหาสัตวไดกลาวคาถาวา :-  
                            ขาแตมหาราชผูประเสริฐ    ขอทรงโปรด         
                   รอกอนอยาเพ่ิงยิงขาพระองคเลย  ใครบอกเรื่อง 
                   นี้แดพระองควา  มีเน้ืออยู  ณ ที่นี้  พระเจาขา.  
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           พระราชาทรงยับยั้งดวยถอยคําอันไพเราะของมฤคน้ัน   ทรงลดคันศร 
ประทับยืนดวยความเคารพ.  แมพระโพธิสัตวก็เขาไปหาพระราชา   ไดทําปฏ-ิ 
สันถารอยางละมุนละมอม.     แมมหาชนก็วางสรรพาวุธแวดลอมพระราชา. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           เขาไปยังพระนครแลว พระราชาตรัสถาม 
                   จึงกราบทูลเพราะตองการทรัพย เขาไดพาพระ- 
                   ราชามายังท่ีอยูของเรา   ดังน้ี. 
           บทนัน้มีเน้ือความดังตอไปนี้.  ผูใดประทุษรายมิตรเปนบุรุษชั่ว  เรา 
สละชีวิตชวยใหพนจากเปนเหยื่อสัตว     พาไปกรุงพาราณสีบอกเราแดพระ- 
ราชา  เพราะตนตองการทรัพย. ครั้นบอกแลวบุรษุชั่วน้ัน  เปนผูนําทางเพ่ือ 
ใหพระราชาจับเรา   จึงพาพระราชามายังที่อยูของเรา  
          พระมหาสัตว   ทูลถามพระราชาอีกดวยเสียงอันไพเราะดุจส่ันกระดิ่ง 
ทองคําวา ใครหนอทูลเรือ่งนี้แดพระองควา ณ ที่นี้มีมฤคที่อาศัยอยู. ในขณะ 
นั้นบุรุษชั่วน้ันหลีกไปหนอยหน่ึง      แลวยืนในทีพ่อฟงไดยิน.    พระราชา 
ตรัสวา    บรุษุผูนี้บอกทานแกเรา    แลวทรงชี้ไปที่บุรุษชั่วน้ัน.    ลําดับนั้น 
พระโพธิสัตวกลาวคาถาวา :- 
                           ไดยินวา     คนบางพวกในโลกนี้ไมพูด 
                   ความจริง   ไมลอยน้ํายังดีกวา  สวนคนบางพวก 
                   ไมดีเลย.  
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           พระราชาทรงสดับดังน้ันแลว   ทรงเกิดความสังเวชตรัสคาถาวา :-   
                           ทานรุรมุิคราช  บรรดามฤค  นก  มนุษย          
                   ทานติเตียนอะไร.  มฤคไดภัยใหญกะเราเพราะ 
                   ฟงมนุษยนัน้บอก. 
           ลําดับนั้นพระมหาบุรุษ    เมื่อจะทูลวา    ขาแตมหาราชขาพระองคไม 
ติเตียนมฤค   ไมติเตียนนก.   แตขาพระองคติเตียนมนุษยจึงกลาววา.  
                          ขาแตราชะขาพระองค   ชวยยกบรุุษใดซ่ึง      
                   ลอยอยูในนํ้าท่ีมีน้ํามาก   มีกระแสเชี่ยวขึ้นมา 
                   ได   ภัยมาถึงขาพระองค   เพราะบุรุษน้ันเปน 
                   ตนเหตุ  การสมาคมกับอสัตบุรุษเปนทุกขแท. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   นิปฺลวิต    คือลอยน้ํา.  บทวา   เอกจฺจิโย 
คือคนบางคนประทุษรายมิตรเปนบุรุษชั่ว   แมตกลงไปในน้ําเมื่อมีผูชวยข้ึน 
มาไดก็ไมประเสริฐเลย. เพราะไมยังใชประโยชนไดหลายอยาง.  แตคนประ- 
ทุษรายมิตร    ยอมเปนไปเพ่ือความพินาศ.    เพราะฉะนั้น   ไมจึงดีกวาคน 
ประทุษรายมิตรนั้น.  บทวา มิคาน  คือพระราชาตรัสถามวา ดูกอนรุรุมิคราช 
บรรดาเนื้อนกหรือมนุษยทานติเตียนอะไร ?  บทวา ภย  ห ิ ม  วนิฺทตินปฺ- 
ปริป    คือมฤคไดภัยใหญกะเรา   อธิบายวา  ทําดุจเปนของตน.   
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            บทวา   วาหเน     คือหวงนํ้าสามารถพัดพาคนท่ีตกลงไปแลวๆ  เลา ๆ 
ได.  บทวา   มโหทเก    สลิเล   คือในน้ําอันมีน้ํามาก.   แมดวยบทท้ังสอง 
ทานแสดงถึงหวงน้ํามีน้ํามาก.  บทวา  ตโตนิทาน  คือมิคราชทูลพระราชาวา 
ขาแตมหาราช    บุรุษใดที่พระองคแสดงแกขาพระบาท.    บรุุษน้ันลอยไปใน 
แมน้ํารองคร่ําครวญขอความชวยเหลือในตอนเที่ยงคืน    ขาพระองคชวยยก 
เขาข้ึนจากแมน้ํา.      ภัยนี้มาถึงขาพระองค       เพราะบุรุษน้ันเปนตนเหตุ. 
ชื่อวาการสมาคมกับอสัตบุรุษเปนทุกข.     พระราชาครั้นทรงสดับดังน้ันแลว 
ทรงพิโรธบรุุษชั่วน้ัน   ทรงสอดลูกศรดวยทรงดําริวา   เจาน้ีไมรูจักคุณของ 
ผูมีอุปการะมากถึงอยางนี้.   ทําใหเกิดลําบาก.   เราจะยิงแลวฆามันเสีย.  ดังที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           เรากราบทูลเหตุการณทุกอยางแดพระราชา  
                   พระราชาทรงสดับคําของเราแลว   ทรงสอดลูก 
                   ศรจะยิงบุรษุน้ัน     ตรัสวาเราจักฆาคนลามกผู 
                   ประทุษรายมิตรเสียในทีน่ี้แหละ. 
            ในบทเหลาน้ัน บทวา ยาวตา  กรณ  คือทูลถึงการทําอุปการะทั้งหมด 
ที่เราทําไวแกบุรุษน้ัน.  บทวา  ปกปฺปยิ   คือสอดลูกศร.  บทวา  มิตฺตทุพฺภึ 
ผูประทุษรายมิตร  คือผูมีปกติประทุษรายมิตรผูมีอุปการะแกตน. 
            ลําดับนั้นพระมหาสัตว    ดําริวา    บุรุษพาลนี้อยาไดพินาศไปเพราะ 
อาศัยเราเลยจึงทูลวา     ขาแตมหาราชชื่อวาการฆาคนพาลก็ดี      บัณฑิตก็ดี  
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วิญูชนไมสรรเสริญวาเปนคนดี.  ทีแ่ทแลววิญูชนติเตียนอยางยิ่ง.  เพราะ 
ฉะน้ันขอพระองคอยาฆาบุรุษพาลน้ีเลย.     ปลอยเขาไปตามความพอใจเถิด  
ขอพระองคอยาทรงใหเขาเสื่อมเสีย          จึงทรงพระราชทานส่ิงที่พระองค 
ปฏิญญาไวแกเขาวา   จักพระราชทานเถิดพระเจาเขา  แลวทูลตอไปวา   อน่ึง 
ขาพระองคจักนําส่ิงท่ีพระองคปรารถนา.   ขาพระองคจะมอบตนแดพระองค.  
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาจรัสไววา :- 
                           เราตามรักษาคนผูประทุษรายมติรน้ันได  
                  มอบตนของเราถวายวา   ขาแตมหาราช ขอได 
                  ทรงโปรดงดกอนเถิดพระเจาขา  ขาพระองคจะ 
                 ทําตามพระราชประสงคของพระองค. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  นิมฺมนิึ คือเราตามรักษาบุรุษน้ัน ผูประทุษ- 
รายมิตรเปนบุคคลชั่ว  ไดมอบอัตภาพของเราถวายกะพระราชานั้น.  อธิบาย 
วา   เราไดมอบตนถวายแดพระราชา    แลวยับยั้งความตายของเขาผูตกอยูใน 
เง้ือมพระหัตถของพระราชา.   บทวา  ติฏเตโส  เปนตน   เปนบทแสดง 
อาการถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน. 
            บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจา    เม่ือทรงแสดงถึงประโยชนที่ทําการถอยที 
ถอยอาศัยกันของพระองค   จึงตรัสคาถาสุดทาย. 
            ความคาถาสุดทายน้ันมีดังตอไปนี้ :-   
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                        ในครั้งน้ันเมื่อพระราชามีพระประสงคจะ  
                ฆาบุรุษผูประทุษรายมิตรน้ันเพราะอาศัยเรา  เรา 
                จึงสละตนแดพระราชา  ตามรักษาศีลของเรา 
                มิใชตามรักษาชวีิตของเรา.  ขอท่ีเราเปนผูมีศีล 
                มิไดคํานึงถึงชีวิตของตนก็เพราะเหตุแหงสัม- 
                มาสัมโพธิญาณน้ันเอง. 
            ลําดับนั้นพระราชา  เมื่อพระโพธิสัตวสละชีวิตของตนยับยั้งความตาย 
ของบุรุษน้ัน  มีพระทัยยนิดี  ตรัสวา  ไปเถิดเจา  เจาพนความตายจากมือของ 
เราดวยความชวยเหลือของมิคราช   แลวพระราชทานทรัพยแกบุรุษน้ันตาม 
ปฏิญญา.   พระราชาทรงอนุญาตพรตามความพอใจของพระโพธิสัตวแลวนํา 
พระโพธิสัตวเขาสูพระนคร   รับสั่งใหตกแตงพระนครและประดับพระโพธิ- 
สัตว  ใหพระโพธิสัตวแสดงธรรมแกพระเทวี. พระมหาสัตวแสดงธรรมดวย 
ภาษามนุษยไพเราะ   แดพระราชาพระเทวี    และแกราชบริษัทถวายโอวาท 
พระราชาดวยทศพิธราชธรรม     สั่งสอนมหาชนแลวเขาปาแวดลอมดวยหมู 
มฤคอยูอยางสบาย.     แมพระราชาก็ทรงดํารงอยูในโอวาทของพระมหาสัตว 
ทรงประทานอภัยแกสรรพสัตวทรงบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน     ไดมีสวรรค 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา. 
            เศรษฐีบุตรในครั้งนั้นไดเปนเทวทัตในครั้งนี้.     พระราชาคือพระ- 
อานนท  รุรมุิคราชคือพระโลกนาถ.  
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            แมในรุรุมิตราชจริยานี้    ก็พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือของพระโพธิ- 
สัตวนั้นตามสมควรโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลงัน่ันแล. 
            อน่ึง   แมในจริยานี้    ก็พึงประกาศคุณานุภาพของพระมหาสัตว   มี 
อาทิอยางนี้  คือ  การละฝูงของมฤคราชผูไมปรารถนาเกี่ยวของกับชน เพราะ 
ยินดีในความสงบ.      การไดยินเพียงเศราโศกของบุรุษผูคร่ําครวญขอความ 
ชวยเหลือซ่ึงลอยอยูในแมน้ําในเวลาเท่ียงคืน     จึงลุกจากท่ีนอนไปยังฝงแม 
น้ํา    สละชีวิตของตนหยั่งลงไปในหวงนํ้าซ่ึงไหลลงไปในแมน้ําใหญ   ฝากระ 
แสนํ้าใหบุรุษนั้นข้ึนหลังตน   พาไปถงึฝง  ปลอบโยน ใหผลาผลเปนตนแลว 
ใหบรรเทาความเหน็ดเหน่ือย.    การใหบุรุษนั้นข้ึนหลังตนอีกครั้ง   แลวนํา 
ออกจากปาไปสงท่ีทางหลวง.    การเปนผูไมกลัวไปเผชิญหนากับพระราชาผู 
สอดลูกศรประทับยืนจองดวยหมายวาจักยิง      แลวทูลดวยภาษามนุษยกอน 
แลวทําการตอนรับอยางละมุนละมอม. การกลาวธรรมกถากะพระราชา  ซึ่งมี 
พระประสงคจะฆาบุรุษชั่วผูทําลายมิตร   แลวสละชีวิตของตนอีก   แลวกพ็น 
จากความตาย.       การทูลใหพระราชาทรงประทานทรัพยแกบุรุษน้ันตาม 
ปฏิญญา.   การท่ีเมื่อพระราชาทรงประทานพรแกตน  จึงขอใหพระราชาทรง 
ประทานอภัยแกสรรพสตัว.   การแสดงธรรมแกมหาชน  ซึ่งมีพระราชาและ 
พระเทวีเปนประมุข   แลวใหชนเหลาน้ันต้ังอยูในบุญท้ังหลายมีทานเปนตน. 
การใหโอวาทแกเนื้อท้ังหลายที่ไดรับอภัยแลว         หามกินขาวกลาของพวก 
มนุษย.   การทําหนังสือสัญญาของบุรุษน้ัน   ถาวรมาจนกระท่ังทุกวันนี้ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                              จบ  อรรถกถารุรุมคิราชจริยาที่  ๖  
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                                    ๗. มาตังคจริยา  

                 วาดวยจริยาวัตรของมาตังคชฏิล 
            [๑๗]     อีกเรื่องหนึ่ง   ในกาลเมื่อเราเปนชฏิล   ม ี
                    ความเพียรอันแรงกลา     มีนามช่ือวามาตังคะ 
                    เปนผูมีศีล  มีจิตมั่นคงดี   เราและพราหมณคน 
                    หน่ึง   อยูที่ใกลฝงแมน้ําคงคา  เราอยูขางเหนือ 
                    พราหมณอยูขางใต   พราหมณเท่ียวไปตามริมฝง 
                    ไดเห็นอาศรมของเราขางเหนือน้ํา    บริภาษเรา 
                    ในท่ีนั้น   แลวแชงใหเราศีรษะแตก    ถาเราพึง 
                    โกรธตอพราหมณนั้น       ถาเราไมคุมครองศีล 
                    เราแลดูพราหมณีนั้นแลว   พึงทําใหเปนดังเถา 
                    ได   ครั้งน้ันพราหมณนัน้โกรธเคืองมีใจประ- 
                    ทุษราย   แชงเรามุงหมายจะใหศีรษะแตก   คํา 
                    แชงน้ันจะตกลงบนศีรษะของเขาเอง   เราชวย 
                    เปลื้องเขาใหพนโดยควร   เราตามรักษาศีลของ 
                    เรา    มใิชเรารักษาชีวิตของเรา     เพราะในกาล 
                    นั้นเราเปนผูมีศีลเพราะเหตุแหงโพธิญาณน่ัน 
                    เอง   ฉะนีแ้ล. 
                                 จบ  มาตังคจริยาท่ี  ๗  
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                                อรรถกถามาตังคจริยาที่  ๗ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถามาตังคจริยาท่ี ๗   ดังตอไปนี้.    บทวา  
ชฏิโล   คือมีชฎา    อธิบายวามีผมมุนเปนชฎา.   บทวา  อุคฺคตาปโน  ม ี
ความเพียรแรงกลา     เพราะมีความเพียรคือตบะแรงกลา    เพราะเผาคือขม 
อินทรีย ๖ อันเปนจุดสําคัญของรางกาย   อธิบายวามีตบะแรงกลา  มีอินทรยี 
มั่นคงอยางยิ่ง.   อีกนัยหนึ่ง   ชื่อวา  อุคฺคตาปโน   เพราะเผากิเลสหยาบ 
เพราะทําลายส่ิงไมเปนประโยชน     อันมีในปจจุบันเปนตนหลาย ๆ อยาง 
เพราะทิ้งไวในภายเอก    หรือเพราะเผากิเลสที่ชื่อวา  อุคฺคา    ดวยอรรถวา 
นาเกรงกลัวอยางรายกาจ   ดวยตบะคือความเพียร.   บทวา   มาตงฺโค   นาม 
นาเมน  คือ   มีนามชื่อวามาตังคะ.   เพราะชื่อน้ีของชฏิลนั้นมาแลวโดยชาติ 
ซึ่งเกิดในตระกูลมาตังคะ.   บทวา  สีลวา  คือถึงพรอมดวย.   มีศลีบริสุทธิ์. 
บทวา  สุสมาหิโต    คือมีจิตต้ังม่ันดวยดี   ดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ. 
อธิบายวา   เปนผูไดฌานสมาบัติ. 
            ก็ในกาลน้ันพระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดคนจัณฑาล    มีรูปรางนา 
เกลียดอยูในบานคนจัณฑาลนอกพระนคร.   มีชือ่ตามประกาศวา   มาตังค- 
บัณฑิต.   อยูมาวันหน่ึง  ในพระนคร  เมื่อประกาศเลนนักขัตฤกษ  ชาวเมือง 
โดยมากก็พากันไปเลนนักขัตฤกษ.    หญิงสาวของพราหมณมหาศาลคนหน่ึง 
มีอายุ  ๑๕ - ๑๖ ป   มีรูปสวยนาดูนาเลื่อมใสดุจเทพกัญญาคิดวาเราจักเลน 
นักขัตฤกษตามสมควรแกสมบัติของตน     จึงบันทุกของเค้ียวของบริโภคเปน  
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อันมากลงในเกวียน   ข้ึนรถเทียมดวยแมมาขาวตลอด   พรอมดวยบริวารใหญ  
ไปท่ีพ้ืนอุทยาน.    หญิงสาวนี้   ชื่อวา ทิฏฐมังคลิกา.  ไดยินวานางไมปรารถนา 
จะเห็นรูปที่มีทรงชั่วเปนอวมงคล.  ดวยเหตุนั้นนางจึงมี  ชื่อวา ทิฏฐมังคลิกา. 
            ในกาลน้ันพระโพธิสัตวต่ืนข้ึนแตเชามืด   นุงหมผาเกา ๆ  ถือไมเทา 
ไมไผ    ทําเปนรูปนกเปดน้ํา    ถือภาชนะเขาไปยังพระนครเห็นพวกมนุษย 
เพ่ือใหมนุษยเหลาน้ันออกไปใหหาง  จึงเอาไมเทานั้นทําสัญญา.   ลําดับนั้น 
นางทิฏฐมังคลิกา    อันบุรุษท้ังหลายของตนท่ีนําไปทําเสียงเอะอะวา    พวก 
ทานจงออกไป ๆ  นางเห็นมาตังคบัณฑิตในทามกลางประตูพระนคร   จึงลาม 
วา   นั่นใคร ?  เมื่อบุรุษเหลาน้ันตอบวา   มาตังคจัณฑาลจะแม  จึงสั่งใหยาน 
กลับดวยคิดวา  เห็นคนเชนนี้แลวจะหาความเจริญไดแตไหน.   พวกมนุษย 
พากันโกรธวา  พวกเราไปสวนหวังจะไดของเค้ียวของบริโภคเปนตนมากมาย. 
มาตังคะทําอันตรายแกพวกเราเสียแลว  จึงพูดวา   พวกทานจงจับคนจัณฑาล 
แลวเอากอนดินขวางจนมาตังคบัณฑิตสลบแลวกพ็ากันกลับไป. 
           ไมชามาตังคบัณฑิตก็ไดสติลุกข้ึนถามพวกมนุษยวา       ทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย     ธรรมดาประตูเปนของท่ัวไปแกทุกคนหรือ     หรือวาทําไวใหแก 
พวกพราหมณเทาน้ัน  ? พวกมนุษยตอบวา  ทั่วไปแกทุกคน.   มาตังคบัณฑิต 
คิดวา     พวกมนุษยทําเราผูไมหลีกออกไปยังสวนขางหน่ึงในประตูที่เปน 
สาธารณแกชนทั้งปวง   ใหถึงความพินาศยอยยับเพราะนางทิฏฐมังคลิกา  จึง 
บอกแกพวกมนุษยที่ถนนแลวคิดวา  เอาเถิดเราจักทําลายมานะของนางทิฏฐ-  
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มังคลิกาน้ี    จึงไปยังประตูบานของนาง    แลวก็นอนดวยต้ังใจวา    เราไมได  
นางทิฏฐมังคลิกาแลวจะไมลุกข้ึน.      บิดาของนางทิฏฐมังคลิกา     ไดยินวา 
มาตังคะมานอนอยูที่ประตูเรือน   จึงกลาววา   พวกทานจงใหกากณึกหนึ่งแก 
มาตังคะ.   มาตังคะเอานํ้ามันลูบไลสรรีะแลวจงไปเถิด.   มาตังคบัณฑิตกลาว 
อยูอยางเดียววา    เราไมไดนางทิฏฐมังคลิกาแลวก็จักไมลุกข้ึน.     ลําดับนั้น 
แมพราหมณจะพูดวา    พวกทานจงใหสองกากณึก    มาสกหน่ึง    บาทหน่ึง 
กหาปณะหน่ึง    สองสามกหาปณะ  จนกระทั่ง  รอยกหาปณะ  พันกหาปณะ 
มาตังคบัณฑิตก็ไมรับทาเดียว.      เมื่อชนทั้งหลายปรึกษากันอยูอยางนั้น 
พระอาทิตยก็ตก. 
           ลําดับนั้น     มารดาของนางทิฏฐมังคลิกาลงจากปราสาทใหวงกําแพง 
มานไปหามาตังคดาบส     แมเม่ือนางกลาววา     พอคุณพอมาตังคะจงยกโทษ 
แกนางทิฏฐมังคลิกาเถิด.   ทานจงเอาทรัพย  ๒,๐๐๐ จนถึง  ๑๐๐,๐๐๐  มาตังค- 
บัณฑิตก็ไมรับ.    คงนอนอยูนั่งเอง.    เมื่อมาตังคบัณฑิตนอนอยูอยางนั้น 
ลวงไป ๖ วัน   ครั้นถึงวันที่ ๗   พวกมนุษยที่อยูเรือนใกลเคียงและผูคุนเคย 
กันพากันลุกฮือ   กลาววา   พวกทานจงใหมาตังคะลุกข้ึน.   หรอืจงใหลูกสาว 
ไปเถิด.  อยาใหพวกเราตองพินาศไปดวยเลย.  นัยวาในครั้งน้ันมีธรรมเนียม 
ในทองถิ่นนั้นวา   คนจัณฑาลนอนตายอยูที่ประตูเรือนของผูใด   ผูที่อยูใน 
เรือน ๗ ชั่วตระกูลตองเปนคนจัณฑาลไปพรอมกับเรือนน้ัน.  
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             ลําดับนั้น   มารดาบิดาของนางทิฏฐมังคลิกา  จึงใหนางทิฏฐมังคลิกา 
นุงหมผาเกา ๆ     ใหของใชอันจําเปนของคนจัณฑาลแลวนํานางซ่ึงรองคร่ํา- 
ครวญอยูไปหามาตังคะกลาววา   เชิญทานลุกข้ึนรับทาริกาในบัดนี้เถิด    แลว 
ก็ยกให.   สวนนางทิฏฐมังคลิกายืนอยูขาง ๆ  กลาววา  ลุกข้ึนเถดิ.   มาตังค- 
บัณฑิต   กลาววา   เราเม่ือยเหลือเกิน    เจาจับมือใหเราลุกข้ึนเถิด.    นางได 
กระทําอยางนั้น.    มาตังคบัณฑิตกลาววา    เราจะอยูภายในพระนครไมได. 
เจาจงมาเถิด.  เราจักไปบานคนจัณฑาลนอกพระนคร   ไดไปยังเรือนของตน 
เพ่ือหลบหลีกผูคน.   อาจารยผูแตงชาดกกลาววา   ข่ีหลังนางไป. 
             ก็ครัน้ไปถึงเรือนแลว    มาตังคบัณฑิตมิไดกระทําการลวงเกินเพราะ 
การแบงชาติ   อยูในเรือนได  ๒-๓ วัน   จึงรวบรวมกําลัง   คิดวา   เราจะให 
หญิงสาวของพราหมณมหาศาลน้ีอยูในเรือนคนจัณฑาลของเรา.      เอาเถิด 
บัดนี้เราจักทํานางใหเปนหญิงเลิศดวยลาภ   เลิศดวยยศ.   มาตังคบัณฑิตจึงเขา 
ปาบวชยังสมาบัติ  ๘   อภิญญา  ๕   ใหเกิด  ในภายใน  ๗  วันนั่นเอง   แลว 
หยั่งลงที่ประตูบานของคนจัณฑาลดวยฤทธิ์   ยืนอยูที่ประตูเรือน   เรียกนาง 
ทิฏฐมังคลิกาซ่ึงคร่ําครวญอยูวา    สามีเจาขาเพราะเหตุไรทานจึงทําใหดิฉันไร 
ที่พ่ึงแลวไปบวชเสียเลา   มาตังคบัณฑิตกลาววา    นองหญิงเจาอยาคิดมากไป 
เลย.  บัดนี้เราจะเพ่ิมยศใหใหญกวายศเกาของเจา.   แตเจาพึงกลาวในชุมชน 
วาสามีของเราเปนทาวมหาพรหม.  มิใชมาตังคะดอก.    สามีของเราไปพรหม   
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โลก.   ตอน้ีไป ๗ วัน ในวันเพ็ญ  สามีจักแหวกจันทรมณฑลกลับมาดังน้ีแลว  
กลับไปหิมวันตประเทศตามเดิม. 
            แมนางทิฏฐมังคลิกา  ก็ไดกลาวอยางนั้นในท่ีเหลาน้ันๆ   ทามกลาง 
มหาชน   ในกรุงพาราณสี.  จึงในวันเพ็ญพระโพธิสัตวในเวลาท่ียืนอยูทาม 
กลางทองฟาแหงจันทรมณฑล  เนรมิตอัตภาพเปนพรหมแหวกจันทรมณฑล 
ทํากรุงพาราณสี  ๑๒  โยชน  และแควนกาสีทั้งส้ินใหมีแสงสวางเปนอันเดียว 
กันแลวลงจากอากาศ    วนอยูเบื้องบนกรุงพาราณสี  ๓  ครั้ง  มหาชนบูชาดวย 
ของหอมและดอกไมเปนตน  บายหนาไปยังบานคนจัณฑาล.  พวกพรหมภัต 
(พวกนับถือพระพรหม)  ประชุมกันไปบานคนจัณฑาลนั้นตกแตงเรือนของ 
นางทิฏฐมังคลิกาดวยผาขาว  ของหอมและดอกไมเปนตน  ดุจเทพวิมาน.  ใน 
ครั้งน้ันนางทิฏฐมังคลิกามีระดู.  พระมหาสัตวไป  ณ  ที่นั้นเอาน้ิวมือลูบคลํา 
นางทิฏฐมัลคลิกาท่ีทองนอยแลวกลาววา  นางผูเจริญ  นางต้ังครรภแลว. 
จักคลอดบุตร.   ทั้งเจา   ทั้งบุตร   จักเปนผูเลิศดวยลาภ   เลิศดวยยศ     น้ํา 
ลางศีรษะของเจาจักเปนนํ้าอภิเษกพระราชาท้ังหลายท่ัวชมพูทวีป.    น้ําอาบ 
ของเจาจักเปนน้ําอมฤต.  ผูใดรดนํ้าท่ีศีรษะผูนั้นจักพนจากโรคท้ังมวล.  และ 
จักพนจากกาลกิณี.    คนท้ังหลายวางศีรษะบนหลังเทาของเจาแลวไหว   จัก 
ไดทรัพย ๑,๐๐๐.    ยืนไหวในที่ฟงคําพูด   จักไดทรัพย   ๑๐๐.    ยืนไหวใน 
ครองจักษุ  จักไดคนละ ๑ กหาปณะ.    เจาจงอยาประมาท.    พระมหาสัตว 
ใหโอวาทนางแลวออกจากเรือน       เมื่อมหาชนมองดูอยูไดเขาไปยังจันทร- 
มณฑล.  
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            พวกพรหมภัตประชุมกัน     เชิญนางทิฏฐมังคลิกาเขาพระนครดวย  
สักการะใหญ      ใหนางอยูในพระนครนั้นดวยความงดงามอันเปนสิริมงคล 
อยางใหญ.    ไดสรางที่อยูใหนางเชนกับเทพวิมาน.     นอมนําลาภสักการะ 
มากมายไปใหนาง  ณ  ทีอ่ยูนั้น.  ลาภทั้งปวงมีการไดบุตรเปนตน เปนเชนกับ 
ที่พระโพธิสัตวกลาวไวทุกประการ.   พราหมณ  ๑๖,๐๐๐  บริโภครวมกับบุตร 
ของนางทิฏฐมังคลิกาเปนเนืองนิจ.     พราหมณประมาณ  ๑,๐๐๐  แวดลอม 
กุมารน้ัน.   กุมารใหทานแกพราหมณ ๑,๐๐๐. 
            ลําดับนั้นพระมหาสัตวดําริวา  บุตรนี้เลื่อมใสผิดที่เสียแลว.   ชางเถิด 
เราจักใหบุตรรูจักทักขิไณยบุคคล  จึงเที่ยวภิกขาจารไปถึงเรือนของนางทิฏฐ- 
มังคลิกาน้ัน   สนทนากับบุตรนั้นแลวกลับไป. 
            ลําดับนั้นกุมารกลาวคาถาวา :- 
                         ทานผูอยูปาดงคนเข็ญใจ     คลายปศาจ 
                สกปรกสวมผูขี้ริ้วท่ีไดจากกองหยากเยื่อท่ีคอ 
                คนราย  ทานเปนใครไมใชทักขิไณยบุคคล. 
            ทวยเทพอดกลั้นดวยคําอนาจารท่ีกุมารน้ันกลาวไมได     จึงบิดหนา 
พราหมณ  ๑๖,๐๐๐   เหลาน้ันของกุมารน้ัน.     นางทิฏฐมังคลิกาเห็นดังน้ัน 
จึงเขาไปหาพระมหาสัตวแจงความน้ันใหทราบ.      พระโพธสิัตว     กลาววา 
ทวยเทพอดกลั้นคําอนาจารของกุมารน้ันไมได   จึงทําใหผิดปกติไป.    กแ็ต  
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วาเจาจงเอากอนขาวที่เปนเดนน้ีใสลงในปากของพราหมณเหลาน้ัน     แลว 
ความผิดปกตินั้นก็จะหายไป.     นางก็ไดทําอยางน้ัน     ความผิดปกติก็หาย 
ไป.   นางทิฏฐมังคลิกาจึงกลาวกะบุตรวา   นี่แนะลกูในโลกนี้ข้ึนชื่อวาทักขิ- 
ไณยบุคคล  ยอมเปนเชนกับมาตังคบัณฑิต.  พราหมณเหลาน้ีมิใชทักขิไณย- 
บุคคลดอกเปนผูมีความกระดาง      ดวยมานะโดยเหตุเพียงชาติดุจพราหมณ 
ทั้งหลาย     หรือโดยเหตุเพียงสาธยายมนต.     ลูกจงทําความเลื่อมใสใหเกิด 
แกผูที่ประกอบดวยคุณวิเศษมีศีลเปนตน    ผูไดฌานสมาบัติและพระปจเจก- 
พุทธเจาท้ังหลายในที่นั้นเถิด. 
            ในกาลน้ัน   พราหมณคนหน่ึง   ชื่อชาติมันตะในเมืองเวตตวดี   แม 
บวชแลวก็ยังอาศัยชาติไดมีมานะจัด.  พระมหาสัตวคิดวา  เราจักทําลายมานะ 
ของพราหมณนั้นใหได   จึงไปยังที่นั้นอาศัยอยูเหนือกระแสน้ําใกลพราหมณ 
นั้น.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                                     เราและพราหมณคนหน่ึง      อยูที่ใกล 
                           ฝงแมน้าํคงคา   เราอยูขางเหนือ   พราหมณอยู 
                           ขางใต. 
             ลําดับนั้น     วันหน่ึงพระมหาสัตวเค้ียวไมสีฟนแลวบวนลงในแมน้ํา 
อธิษฐานวา  ไมสีฟนนี้จงไปติดที่ชฎาของชาติมันตะเถิด.   ไมสีฟนนั้นติดที่ 
ชฎาของชาติมันตะผูกําลังอาบน้ํา.   ชาติมันตะเห็นไมสีฟนนั้น  จึงดาวา  คน  
ระยํา   แลวไปเหนือกระแสน้ําดวยคิดวาคนกาลกิณีนี้มาจากไหน   เราจักไป  
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คนหาคนกาลกิณีนั้น   ครั้นเห็นพระมหาสัตว   จึงถามวา  ทานเปนชาติอะไร ? 
พระมหาสัตวตอบวา   เราเปนคนจัณฑาล.   ถามวา   ทานบวนไมสีฟนลงใน 
แมน้ําหรือ.   ตอบวา  ใชแลว   เราบวนลงไปเอง.   กลาววา  คนระยํา.   คน 
จัณฑาล   คนกาลกิณี  ทานอยาอยูที่นี้เลย.    จงอยูใตกระแสน้ําเถิด.   แม 
เมื่อพระโพธิสัตวอยูใตกระแสน้ําบวนไมสีฟนลงไป    ก็ทวนกระแสนํ้ามาติด 
ที่ชฎาอีก.  ชาติมันตะจึงกลาววา  คนระยํา.   หากทานอยู ณ ที่นี้.   ในวัน 
ที่  ๗   ศีรษะของทานจักแตกออกเปน  ๗  เสี่ยง.    ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :- 
                          พราหมณเท่ียวไปตามริมฝง       ไดเห็น 
                 อาศรมของเราขางเหนือ      บริภาษเราในท่ีนั้น 
                 แลวแชงใหเราศีรษะแตก.     ถาเราพึงโกรธตอ 
                 พราหมณนั้น     ถาเราไมคุมครองศีล      เราดู 
                 พราหมณนั้นแลว  พึงทําใหเปนเถาได. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา    วิจรนโฺต   อนุกูลมหฺิ   คือ  เมื่อไมสีฟนที่ 
ใชแลวติดทีช่ฎาของตน   พราหมณจึงเที่ยวไปตามริมฝงแมน้ําเพ่ือคนหาที่มา 
ของไมสีฟนนั้น.  บทวา  อุทฺธ  เม  อสสฺมทฺทส    คือไดเห็นบรรณศาลา 
อันเปนอาศรมของเราอยูเหนือกระแสน้ําจากท่ีอยูของตน.  บทวา   ตตฺถ  ม 
ปริภาเสตฺวา   บริภาษเราในท่ีนั้น   คือ   พราหมณนั้นมายังอาศรมของเรา 
ฟงเรื่องชาติ  แลวถอยออกไปยืนอยูในที่พอไดยิน กลาวคํามีอาทิวา   คนระยํา  
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คนจัณฑาล  คนกาลกิณี   ทานอยาอยูที่นี่เลย  แลวขูใหกลัว.  บทวา  อภิสป   
มุทฺธผาลน    แชงใหเราศีรษะแตก    คือพราหมณนั้นกลาววา    หากทาน 
ประสงคจะมีชีวิตอยู.   จงรีบหนีไปเสียจากที่นี้ทีเดียว   แลวแชงเราวา   หาก 
ทานไมหลีกไป.   จากน้ีไป ๗ วัน   ศีรษะของทานจักแตกออกเปน ๗  เสี่ยง. 
            ก็ศรีษะจะแตกตามคําแชงของพราหมณ   หรือไมแตกออก. พราหมณ 
นั้นโกหก.   พราหมณกลาวอยางนั้นเพ่ือใหหวาดสะดุง   ดวยสําคัญวา   พระ- 
มหาสัตวจะกลัวมรณภัย แลวก็จักหลกีไปเสียใหใกลแสนไกล    ดวยประการ 
            บทวา   ยทิห  ตสสฺ   ปกุปฺเปยฺย   คือ  หากเราพึงโกรธตอชฎิลโกง 
ผูกระดางดวยมานะน้ัน.   บทวา   ยทิ  สีล  น  โคปเย  ถาเราไมคุมครองศีล 
อธิบายวา   ผิวาเราไมพึงคิดวา    ชื่อวา    ศีลนี้พึงรักษาไวโดยชอบไมคํานึงถึง 
ชีวิต   บทวา  โอโลเกตฺวานห   ตสฺส, กเรยฺย  ฉารกิ  วิย  เราแลดูพราหมณ 
นั้นแลว    พึงทําใหเปนดังเถาได    ความวา    หากวาในกาลนั้นเรามิไดยินดี 
ตอพราหมณนั้น.   ถาเทวดาผูเลื่อมใสรูความคิดของเราโดยขณะนั้นเอง   พึง 
กําจัดพราหมณนั้นเสียใหเปนเถาถานฉะน้ัน.  ก็ในกาลน้ันเมื่อความไมพอใจ 
ของพระองคมีอยู   ทวยเทพทําความพินาศใหแกพราหมณนั้น   พระศาสดา 
ทรงกระทําดุจทําดวยพระองคเอง   จึงตรัสวา   กเรยฺย  ฉาริก   วยิ   พึงทําให 
เปนเถาได.  
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             แตพวกนอกแบบนอกแผนกลาววา  พระโพธิสัตวนั่นแหละปรารถนา  
จะพึงทําชฏิลน้ันใหเปนเถาถานดวยฤทธิ์.         ก็เม่ือเปนอยางน้ันความแหง 
บาลีนี้ก็เปนอันถูกตองทีเดียว.    ควรจะกลาววา    ทานพูดถึงการเบียดเบียน 
ผูอ่ืนดวยฤทธิ์.   ชื่อวา   ฤทธ์ินี้มี  ๑๐ อยาง   คือ   ฤทธ์ิสําเร็จดวยความต้ังใจ. 
สําเร็จดวยความเปลี่ยนแปลงอยางมหัศจรรย.  สําเร็จดวยใจ.  สาํเร็จดวยความ 
แผไปแหงญาณ.     สําเร็จดวยความแผไปแหงสมาธิ.  เปนฤทธิอั์นประเสริฐ. 
เปนฤทธิ์อันเกิดแตผลของกรรม. เปนฤทธิ์ของผูมีบุญ. สําเร็จดวยวิทยา. ชื่อวา 
อิทธิ   เพราะอรรถวาใหสาํเร็จปจจัยเครื่องประกอบโดยชอบในท่ีนั้น ๆ.  ใน 
ฤทธิ์ ๑๐ อยางนั้น    ทานกลาวถึงฤทธิอ์ยางไหน.    กลาวถึงฤทธิ์สําเร็จดวย 
ภาวนา.      กก็ารเบียดเบียนผูอ่ืนยอมมีไดดวยฤทธิ์  สําเร็จดวยภาวนาหรือ. 
แนนอนอาจารยบางพวกกลาววา   มีไดครั้งเดียว.   เหมือนอยางวาผูประสงค 
จะประหารผูอ่ืน  ขวางหมอที่เต็มดวยน้ําไป.  ผูอ่ืนก็ถูกประหาร.  หมอก็แตก. 
ฉันใด.       การเบียดเบียนผูอ่ืนดวยฤทธิ์สําเร็จดวยภาวนายอมมีไดครั้งเดียว 
ฉันนั้นเหมือนกัน.  ตอแตนั้นฤทธิ์นั้นก็เสื่อม. 
             ลําดับนั้น   พวกนอกแบบนอกแผนนั้นกลาววา  การเบียดเบียนผูอ่ืน 
ดวยฤทธิ์สําเร็จดวยภาวนามิใชครั้งเดียว   มใิชสองครั้ง  ควรจะถามวา  ฤทธิ ์ 
สําเร็จดวยภาวนาเปนอยางไร   เมื่อรูวา   ฤทธิ์สําเร็จดวยภาวนา    เปนกุสล 
อกุสล  อัพยากฤต    สัมปยุตดวยสุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา 
มีวิตกวิจาร  ไมมีวิตกแตมีวิจาร  ไมมีทั้งวิตกวิจาร   เปนกามาวจร   รูปาวจร  
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อรูปาวจร   จักกลาวฤทธ์ิสําเร็จดวยภาวนา   เปนกสุล   อัพยากฤต  ไมมีทุกข  
ไมมีสุข   ไมมีวิตก   ไมมวิีจาร    เปนรูปาวจร.    ควรกลาวกะเขาวา    เจตนา 
ฆาสัตว  ยอมไดสวนไหนในบรรดากุสลเปนตน.  เม่ือรูอยูจักกลาววา  เจตนา 
ฆาสัตว   เปนอกุสลแท   เปนทุกขเวทนาแท   มีวิตกวิจารแท   เปนกามาวจร 
แท.    เมื่อเปนอยางนั้น    ปญหาของทานควรแสดงใหรูถึงความผิดพลาดใน 
บาลีวา   ไมสมดวยกุสลตัติกะ   เวทนาติกะ   วิตักกติกะ   ภูมนัตระ.   ก็ถาเขา 
พึงยกกุลุมปสูตรซึ่งยังมิไดยกข้ึนสูสังคีติวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ยังมีอีก 
ขอหนึ่ง     สมณะหรือพราหมณในโลกนี้มีฤทธิ์   ถงึความเชี่ยวชาญทางจิต 
มีใจลามกเขาไปเพงเล็งถึงสัตวผูเกิดในครรภของหญิงอ่ืนวา โอ  สัตวนี้ไมควร 
เขาไปในครรภโดยสวัสดีเลยดังน้ี.    แมอยางนี้    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การ 
เขาไปเบียดเบียนของกุลุมปะยังมีอยูดังนี้.   ควรใหเขารูวา   ทานยังไมรูความ 
แมของสูตรนั้น.   เพราะในบทน้ีวา   อิทฺธิมา   เจโตวสิปฺปตฺโต    ผูมีฤทธิ์   
ถึงความเชี่ยวชาญทางจิต   มิไดทรรประสงคถึงฤทธิ์สําเร็จดวยภาวนา   ทรง 
ประสงคฤทธิ์ที่เปนอาถรรพนะ  คือวิชาเสกเปาปองกัน.  ดวยวาฤทธิ์เมื่อจะได 
ยอมไดในอาถรรพนะนี้      เพราะเหตุนั้นการเขาไปเบียดเบียนผูอ่ืนดวยฤทธิ์   
จึงมิไดเกิดข้ึนดวยฤทธิ์    สําเร็จดวยภาวนา.    หากวายังไมรูก็ควรขวนขวาย 
ทํากรรมดีไว.  เพทะฉะนั้น  พึงทราบความแหงคาถาในบทนี้   โดยนัยดังได 
กลาวไวแลวน่ันแล. 
             อน่ึง    พระมหาสัตวถูกพราหมณนั้นแชง    จึงคิดวา    หากเราโกรธ   
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พราหมณนี้.      ศีลของเราก็จะไมเปนอันรักษา.       เราจักทําลายมานะของ  
พราหมณดวยอุบาย.   ก็จักเปนอันรักษาพราหมณนั้นดวย.   ในวันที่ ๗  จึง 
หามดวงอาทิตยข้ึน.    พวกมนุษยพากันวุนวายเพราะดวงอาทิตยไมข้ึน   จึง 
เขาไปหาดาบสชาติมันตะ    ถามวา    ขาแตพระคุณทาน    พระคุณเทาน้ีไมให 
ดวงอาทิตยข้ึนหรือ.   ดาบสน้ันกลาววา  นั่นไมใชเราทําดอก.   แตวาที่ริมฝง   
แมน้ํามีดาบสจัณฑาลอยูองคหน่ึง. คงจะเปนดาบสน้ันทํากระมัง.  พวกมนุษย 
จึงพากันไปหาพระมหาสัตว   ถามวา   พระคุณทานไมใหดวงอาทิตยข้ึนหรือ. 
ตอบวา   ถูกแลว.    ถามวา   เพราะอะไร ?   ตอบวา   ดาบสท่ีเปนกุลูปกะของ 
พวกทานไดแชงเราผูไมมีความผิด.     เมื่อดาบสน้ันมาหมอบลงแทบเทาของ 
เรา   เพ่ือขอขมาเราจึงจักปลอยพระอาทิตย.  พวกมนุษยพากันไปฉุดดาบสน้ัน 
นํามาใหหมอบลงแทบเทาของพระมหาสัตว     ใหขอขมาแลวกลาววา      ขอ 
พระคุณทานจงปลอยดวงอาทิตยเถิด.      พระมหาสัตวกลาววา     เราไมอาจ 
ปลอยได.   หากเราปลอย.  ศีรษะของดาบสน้ีจักแตก  ๗  เสี่ยง.   ถามวา เมื่อ 
เปนเชนนั้น   พระคุณทานจะทําอยางไรเลา ?   พระมหาสัตวกลาววา   พวก 
ทานจงเอากอนดินเหนียวมา  ครั้นมนุษยนํามาแลว  จึงกลาววา พวกทานจง 
วางดินเหนียวนี้ไวบนศีรษะของดาบส    แลวใหดาบสลงไปอยูในน้ํา.   ดาบส 
จงดําลงในนํ้า  ในเมื่อดวงอาทิตยปรากฏแลว  จึงปลอยดวงอาทิตย.  กอนดิน 
เหน่ียว พอรัศมีของดวงอาทิตยสัมผัสเทาน้ันก็แตกออกเปน ๗ เสี่ยง.   ดาบส 
ดําลงไปในนํ้า.  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-  
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                             ครั้งน้ันพราหมณนั้นโกรธเคืองมีใจ 
                   ประทุษราย   แชงเรามุงหมายจะใหศีรษะแตก   
                   คําแชงน้ันจะตกลงบนศีรษะของเขาเอง   เรา 
                   เปลื้องเขาใหพนโดยควร. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา  ย  โส ตทา  น  อภิสป  คือ  ชฏลิชาติมันตะ 
นั้นแชงเราหมายจะใหศีรษะแตก.   บทวา   ตสฺเสว  มตฺถเก นิปติ   คําแขง 
นั้นจะตกบนศีรษะของเขาเอง  คือ คําแชงน้ันเขาปรารถนาจะใหตกบนศีรษะ. 
เรา   แตกลับตกบนศีรษะเขา  คือ ไดต้ังอยูโดยความเปนของตกลงมา.   ขอน้ี 
เปนเหมือนอยางที่วา  ประทุษรายตอผูไมประทุษราย.   สมดังท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา    ผูใดประทุษรายตอผูไมประทุษราย    ฯลฯ    ยอมเปน 
เหมือนลูกศรท่ีซัดไปทวนลมฉะนั้น.  บทวา  โยเคน  ต  ปโมจยึ  เราชวย 
เปลื้องเขาใหพนโดยควร    คือ    เราชวยเปลื้องเขาใหพนจากศีรษะแตกโดย 
อุบาย.  หรือวาชวยเปลื้องชฏิลนั้นใหพนจากศีรษะแตก   อธิบายวา     ไดทาํ 
โดยอุบายท่ีจะมิใหศีรษะแตก. 
            จริงอยูคําหยาบอันเปนคําสาปแชง    ซึ่งเปนอริยูปวาทใด    ซึงดาบส 
ไดสาปแชงพระมหาสัตว   ผูต้ังอยูในมหากรุณา   อันเปนสันดานท่ีไดอบรม 
มาแลวเปนอยางดี      ดวยสีลสัมปทาและทิฏฐิอันเต็มเปยมดวยสมาบัติวิหาร 
ธรรมนานาประการสําเร็จดวยการอบรมบารมี.  หากดาบสน้ันมิใหพระมหา-  
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สัตวยกโทษคําหยาบน้ันอันเปนผลใหไดเสวยธรรมในปจจุบัน   เพราะพระ- 
มหาสัตวเปนเนื้อนาบุญอันวิเศษ   และเพราะคําหยาบเปนอัธยาศัยของดาบส  
นั้น.  ในวันที่ ๗   จะเกิดสภาพสุกงอม    คือใหผลแรง   แตเมื่อพระมหาสัตว 
ยกโทษให       การหามดวยปโยคสมบัติก็จะถึงความไมมีวิบากเปนธรรมดา 
เพราะเปนอโหสิกรรม.     นี่เปนธรรมดาของบาปอันเกิดจากอริยุปวาทซึ่งจะ 
ใหผลในปจจุบัน.     การที่พระโพธิสัตวหามดวงอาทิตยข้ึนในวันที่  ๗  นั้น 
เปนอุบายท่ีทานประสงคในบทวา  โยโค  นี้.  ดวยเหตุนั้น  พวกมนุษยจึง 
วุนวายพากันนําดาบสไปหาพระโพธิสัตวใหยกโทษ.   พึงทราบวา   แมดาบส 
นั้นก็รูคุณของพระมหาสัตว   ยังจิตใหเลื่อมใสในพระมหาสัตวนั้น.    การท่ี 
เอากอนดินเหนียววางบนศีรษะของดาบสน้ัน      และการที่พระมหาสัตวทํา 
กอนดินเหนียวน้ันใหแตก ๗ เสี่ยง    ก็เพ่ือเอาใจพวกมนุษย.     เพราะแม 
บรรพชิตเหลานี้ก็ยอมเปนไปในอํานาจของจิตโดยประการอ่ืน.   แตไมทําจิต 
ใหเปนไปในอํานาจของตนได   เพราะเหตุนั้นพวกมนุษยจึงยึดถือ   แมพระ- 
มหาสัตวทําใหเปนเชนกับดาบสน้ัน.     การทําของดาบสน้ันยอมเปนไปเพ่ือ 
ความไมเปนประโยชนเพ่ือความทุกขแกมนุษยเหลาน้ัน   ตลอดกาลนาน. 
              บัดนี้    พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงประโยชนที่พระมหา- 
สัตวไมทําจิตใหประทุษรายในดาบสน้ัน       แลวรักษาศีลใหบริสุทธิ์เทาน้ัน 
จึงตรัสพระคาถาสุดทายวา   อนุรกขฺึ   มม  สีล    เราตามรักษาศีลของเรา 
เปนอาทิ.   บทนั้นมีความดังไดกลาวแลวในหนหลงัน่ันแล.  
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            มัณฑัพยะในครั้งน้ัน   ไดเปนพระเจาอุเทนในครั้งน้ี.  มาตังคบัณฑิต  
คือพระโลกนาถ. 
            แมในมาตังคจริยาน้ีก็พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือ.      อน่ึง    พึง 
ประกาศคุณานุภาพของพระมหาสัตวมีอาทิอยางน้ี    คือ    การขมมานะของ 
นางทิฏฐมังคลิกาไดตามความประสงคของมาตังคบัณฑิตผูมีชาติตระกูลตํ่า. 
การบวชแลวมีจิตเกิดข้ึนวา  เราจักเปนที่พ่ึงของนางทิฏฐมังคลิกา  ไปปาบวช 
ยังฌานและอภิญญาใหเกิดตามความประสงคในภายใน ๗  วันนั่นเอง.   การ 
กลับจากปานั้นยังอุบายใหสําเร็จ     ดวยการใหนางทิฏฐมังคลิกาเลิศดวยลาภ 
และเลิศดวยยศ.    การขมมานะของมัณฑัพยกุมาร.    การขมมานะของดาบส 
ชาติมันตะ.  การชวยชีวิตดาบสผูไมรูจัก.  การไมโกรธดาบสผูมีความผิดใหญ 
หลวง   แลวตามรักษาศีลของตน.   การทําปาฏิหาริยนาอัศจรรยไมเคยมี. 
                             จบ  อรรถกถามาตังคจริยาที่ ๗  
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                                    ๘.  ธรรมเทวปุตตจริยา 
                    วาดวยจริยาวัตรของธรรมเทวบุตร 
            [๑๘]      อีกเรื่องหน่ึง    ในกาลเมื่อเราเปนเทพบุตร 
                      ชื่อวาธมัโม มีอานุภาพมาก  มีฤทธิม์าก บริวาร 
                      มากเปนผูอนุเคราะหแกโลกท้ังปวง     เราชัก- 
                      ชวนใหมหาชนสมาทานกุศลกรรมบถ  ๑๐ ประ- 
                      การ  เท่ียวไปยังบานและนิคม  มีมิตรสหาย    ม ี
                      บริวารชน  ในกาลนั้น  เทพบุตรลามก   เปนผู 
                      ตระหนี ่    แสดงอกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ 
                      แมเทพบุตรน้ันก็เท่ียวไปในแผนดินนี้    มีมิตร 
                      สหาย  มีบริวารชน  เราท้ังสอง  คือ   ธรรมวาที  
                      เทพบุตรและอธรรมวาทเีทพบุตร    เปนขาศึก  
                      แกกัน   เราทั้งสองน่ังรถสวนทางกันมา  ชนรถ 
                      ของกันและกันที่แอกรถ   การท่ีเลาะวิวาทอัน 
                      พึงกลัวยอมเปนไปแกเทพบุตรท้ังสองผูประ- 
                      กอบดวยกัลยาณธรรมและบาปธรรม       มหา 
                      สงครามปรากฏแลว  เพ่ือตองการจะใหกันและ 
                      กันหลีกทาง     ถาเราพึงโกรธเคืองอธรรมเทพ-  
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             บุตรนั้น   ถาเราพึงทําลายตบะคุณ     เราฟงทํา 
             อธรรมเทพบุตรน้ันพรอมทั้งบริวารใหเปนดุจ 
             ธุลีได  แตเพ่ือจะรักษาศีลไว  เราจึงระงับความ 
             ปรารถนาแหงใจเสีย  พรอมท้ังบริษัท  ไดหลีก   
             ทางใหแกอธรรมวาทีเทพบุตร     พรอมกบัเมื่อ 
             เราหลีกจากทาง   ทําการระงบัจิตได   แผนดิน 
             ไดใหชองแกอธรรมเทพบุตร         ในขณะน้ัน 
             ฉะนีแ้ล. 
                           จบ   ธรรมเทวปุตตจริยาที่  ๘ 
 

                  อรรถกถาธรรมเทวปุตตจริยาที่  ๘ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาเทวปุตตจริยาท่ี  ๘.   บทวา  มหาปกฺโข 
คือมีบริวารมาก.   บทวา   มหิทฺธโก   คือประกอบดวยเทพฤทธ์ิมาก    บทวา 
ธมฺโม   นาม   มหายกฺโข   คือเทพบุตรผูมีอานุภาพมาก  ชื่อ  ธรรม.   บทวา 
สพฺพโลกานุกมฺปโก   คือเปนผูมีเคราะห    โลกท้ังปวงดวยมหากรุณาไมทํา 
การแบงแยก. 
            แทจริงพระมหาสัตว   ในกาลน้ัน  บังเกิดเปนเทพบุตรชื่อวา   ธรรม- 
เทพบุตร.      ธรรมเทพบตุรตกแตงดวยเครื่องประดับเปนทิพย    ข้ึนทิพยรถ  
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แวดลอมดวยหมูนางอัปสร  เมื่อมนุษยทั้งหลายบริโภคอาหารในตอนเย็นแลว 
นั่งสนทนากันอยางเปนสุขที่ประตูเรือน  ในวันอุโบสถ  ๑๕  คํ่า  ประดิษฐาน 
อยูบนอากาศ  ในบาน  นคิม  และราชธานี  ชักชวนมนุษยทั้งหลายใหต้ังอยู 
ในกุศลกรรมบถ   ๑๐  วา  ทานทั้งหลายจงเวนจาก    อกุศลกรรมบถ ๑๐ ม ี
ปาณาติบาตเปนตน  แลวบําเพ็ญสุจริตธรรม ๓ อยาง.  จงนับถือมารดา  บดิา 
สมณะ  พราหมณ  ออนนอมตอผูใหญในตระกูล.     ทานท้ังหลายจักไดไป 
สวรรค  เสวยยศยิ่งใหญ   ดังน้ี   กระทาํประทักษิณชมพูทวีป.   ดังท่ีพระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสวา :- 
                         เราชักชวนมหาชนใหสมาทานกุศลกรรม- 
                 บถ  ๑๐  เท่ียวไปยังคามและนิคม  มีมิตร  ม ี
                 บริวารชน. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สมิตฺโต   คือมีสหาย   ผูต้ังอยูในธรรม   ผู 
กลาวธรรม. 
            ก็สมยันั้น   มีเทพบุตรองคหน่ึง   ชื่อวา   อธรรมเทพบุตร    เกิดใน 
เทวโลกชั้นกามาวจร.    อธรรมเทพบุตรนั้นชักชวนสัตวทั้งหลายใหต้ังอยูใน 
อกุศลกรรมบถ  ๑๐  โดยนัยมีอาทิวา  ทานทั้งหลายจงฆาสัตว  จงลักทรัพยเถิด 
แวดลอมดวยบริษัทใหญ  ทําชมพูทวีปใหเปนบาน.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :-  
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                         เทพบุตรลามก   เปนผูตระหนี่    แสดง 
                 อกุศลกรรมบถ  ๑๐   แมเทพบุตรน้ันก็เท่ียวไป 
                 ในแผนดินนี้   มมีิตรสหาย    มีบริวารชน. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ปาโป  คือประกอบดวยธรรมลามก.   บทวา 
กทริโย  คือตระหน่ีจัด.    บทวา   ยกฺโข   คือเทพบุตร.   บทวา ทีเปนฺโต 
ทส   ปาปเก   แสดงอกุศลกรรมบถ  ๑๐  คือเท่ียวประกาศชักชวนวาธรรม- 
ลามก  ๑๐  ประการมีปาณาติบาตเปนตน   ควรทําดวยนัยมีอาทิวา    สกัการะ 
ชื่อวาเปนอาหารในสรรพโลก   เกิดมาเพ่ือเปนของอุปโภคบริโภค.     เพราะ 
ฉะน้ัน      ควรฆาสัตวทําอยางใดอยางหนึ่งใหตนอ่ิมหมีทําอินทรียใหสําราญ. 
บทวา   โสเปตฺถ    คืออธรรมเทพบุตรนั้นเท่ียวไปในชมพูทวีปนี้.     บทวา 
มหิยา    คือใกลแผนดิน   อธิบายวา  ในอุปจารท่ีพวกมนุษยเห็นและไดยิน. 
            ในบทน้ี    มีความดังตอไปนี้    สัตวเหลาใดทํากรรมดี   เปนผูหนักใน 
ธรรม   สัตวเหลาน้ันเห็นธรรมเทพบุตรมาอยางนั้น   ลุกจากท่ีนั่ง   บชูาดวย 
ของหอมและดอกไมเปนตน.  พากันสรรเสริญจนกระทําลวงเลยสายตา.  ยืน 
พนมมือไหว.  ไดฟงถอยคําของธรรมเทพบุตรแลวเปนผูไมประมาท   ทําบุญ 
โดยเคารพ.      สวนสัตวเหลาใดมีความประพฤติลามก      มีการงานหยาบชา 
สัตวเหลาน้ัน    ฟงถอยคําของอธรรมเทพบุตรแลวก็พากันพอใจเปนอยางยิ่ง 
ประพฤติกรรมลามกยิ่งข้ึนไปอีก.    ในกาลน้ัน  เทพบุตรทั้งสองตางก็มีวาทะ  
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ตรงกันขามและมีการกระทําตรงกันขามของกันและกัน    เที่ยวไปในโลกดวย 
ประการฉะน้ี.    ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
           ธรรมวาทีเทพบุตรและอธรรรมวาทีเทพบุตรเปนขาศึกแกกัน.    เมื่อ 
กาลผานไป   อยูมาวันหน่ึงรถของเทพบุตรทั้งสอง    ไดมาประจัญหนากันใน 
อากาศ.   จึงบริวารของเทพบุตรทั้งสองน้ันตางก็ถามกันวา  พวกทานเปนของ 
ใคร  พวกทานเปนของใคร ตางก็ตอบวา เราเปนของธรรมเทพบุตร  เราเปน 
ของอธรรมเทพบุตร   แลวท้ังสองฝายหลีกจากทาง.    รถของธรรมเทพบุตร 
และธรรมเทพบุตรเผชิญหนากัน      งอนรถกับงอนรถเกยกัน.    ทั้งสองฝาย 
เถียงกันเพ่ือใหอีกฝายหน่ึงใหทางวา    ทานจงหลีกรถของทานแลวใหทางเรา 
อีกฝายก็วาทานน่ันแหละ    จงหลีกรถของทานใหทางเรา.     ฝายพวกบริวาร 
ของเทพบุตรทั้งสอง   ตางก็นําอาวุธออกเตรียมทําสงครามกัน .   ดังท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          เราท้ังสองนั่งรถสวนทางคันมา     ชนรถ 
                  ของกันและกันที่แอกรถ.     การทะเลาะวิวาท 
                  อนัพึงกลัว    ยอมเปนไปแกเทพบุตรท้ังสองผู 
                  ประกอบดวยกัลยาณธรรมและบาปธรรม  มหา  
                  สงครามปรากฏแลว       เพ่ือจะใหกันและกัน 
                  หลีกทางให.  
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           ในบทเหลาน้ัน  บทวา   ธุเร  ธุร  คืองอนรถของฝายหน่ึงชนงอนรถ  
ของอีกฝายหน่ึง.  บทวา  สมิมฺหา  คือมาเผชิญหนากัน.   คําวา อุโภ  ทาน 
กลาวเพ่ือแสดงวา    แมเราทั้งสองเปนขาศึกของกันและกัน   เที่ยวไปในโลก 
วันหน่ึงมาเผชิญหนากัน      เมื่อบริวารท้ังสองฝายหลีกจากทาง   พรอมกับรถ  
เราทั้งสองก็เผชิญหนากันอีก.  บทวา  เภสฺมา   คือนากลัว.  บทวา  กลฺยาณ- 
ปาปกสฺส  จ  คือกัลยาณธรรมและบาปธรรม.  บทวา มหายุทฺโธ   อุปฏ ิโต 
คือมหาสงครามปรากฏแลว. 
           จริงอยู   ความท่ีบริวารตองการจะรบกันและกันก็เกิดข้ึน.        ในทัง้ 
สองฝายนั้น    ธรรมเทพบุตรกลาวกะอธรรมเทพบุตรวา    ดกูอนสหายทาน 
เปนอธรรม    เราเปนธรรม    ทางจึงสมควรแกเรา    ทานจงหลีกรถของทาน 
แลวใหทางเราเถิด.   อีกฝายหน่ึงก็กลาววา   เรามียานแข็งแรงมีกําลังไมหวาด 
สะดุง    เพราะฉะน้ัน   เราไมใหทาง    แตเราจะรบ      ทางจงเปนของผูชนะ 
ในการรบเถดิ.  ดวยเหตุนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :- 
ธรรมเทพบุตร   เราเปนผูใหยศ    ใหบุญ     สมณะและ 
                         พราหมณสรรเสริญทุกเมื่อ     เปนผูอัน 
                         เทวดาและมนุษยบูชา จึงสมควรไดทาง. 
                         ดูกอนอธรรมเทพบุตร      เราเปนธรรม- 
                         เทพบุตร  ทานจงใหทางเถิด.  
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อธรรมเทพบุตร     เราไมหวาดสะดุง    มีกําลังขึ้นอธรรมยาน 
                           แข็งแรง.    ดูกอนธรรมเทพบุตร   วันนี ้
                           เราจะใหทางท่ีเราไมเคยใหแกใคร ๆ แก 
                           ทานได   เพราะเหตุไรเลา. 
ธรรมเทพบุตร       ธรรมนั่นแลปรากฏมากอน   อธรรมเกิด 
                           ในโลกภายหลัง     เราเปนพ่ี    เปนผู 
                           ประเสรฐิ   เปนคนเกาแก.   ดูกอนนอง 
                           ทานจงหลีกทางใหพ่ีเถิด. 
อธรรมเทพบุตร     เราพึงใหทางแกทาน  มิใชเพราะคําออน- 
                           วอน    เพราะคําชื่นชม    เพราะสมควร 
                           แกทาง      วันนี ้  เราท้ังสองจงมารบกัน 
                           เถิด   ทางจักเปนของผูชนะในภารรบ. 
ธรรมเทพบุตร       ดูกอนอธรรมเทพบุตร  เราธรรมเทพบุตร 
                           มีกําลังมาก  มียศนับไมได   หาผูเปรียบ 
                           มิได    เขาถึงคุณธรรมทั้งปวง    ปรากฏ 
                           แพรหลายไปทั่วทิศ      ทานจักชนะได 
                           อยางไร.                
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อธรรมเทพบุตร   คอนเหล็กทุบเงินได   เงินทุบคอนเหล็ก  
                           ไมได   หากวันนี้   อธรรมจักฆาธรรมได 
                           เราผูเปนเหล็ก     จะพึงแสดงใหเห็นเปน 
                           ดุจทองคํา. 
ธรรมเทพบุตร     ดูกอนอธรรมเทพบุตร   หากทานมีกําลัง 
                           ในการรบ   คนเจริญและครู    ยอมไมม ี
                           แกทาน      เราจะใหทางแกทาน      ดวย 
                           ความไมรัก  ดุจดวยความรัก    เราอดทน 
                           วาจาหยาบของทานได. 
           คาถาเหลาน้ี  เปนคาถาโตตอบของธรรมเทพบุตรและอธรรมเทพบุตร 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา    ยโสกโร    คือใหยกแกเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  ดวยการชักชวนใหประพฤติธรรม.  แมในบทท่ีสองก็มีนัยนี้เหมือน 
กัน.  บทวา  สทาตฺถุโต   คือยกยองทุกเม่ือ ไดแกสรรเสริญเปนนิจ.   บทวา 
ส   กิสฺส  เหตุมฺหิ   ตวชฺช  ทชฺช   คือเราอธรรมเทพบุตร  ข้ึนรถอธรรมยาน 
ไมกลัว  มกีําลัง. เฮยธรรมเทพบุตรวันน้ีเราจะใหทางซึ่งเราไมเคยใหแกใครๆ 
แกทานไดเพราะเหตุไรเลา. บทวา ปาตุรโหสิ  ไดแกธรรมคือกศุลกรรมบถ ๑๐ 
ในโลกน้ี   ไดปรากฏมากอนครั้งปฐมกัป. บทวา  เชฏโ  จ   ทานกลาววา  
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เราเปนพ่ี   เปนผูประเสริฐ   และเปนคนเกาแก  เพราะเกิดกอน.   สวนทาน  
เปนนอง   เพราะฉะนั้น  นองจงหลีกทางใหพ่ี. 
            บทวา   นป   ปาติรูปา  ดูกอนทานธรรมเทพบุตร   ความจริงเราพึง 
ใหทางแกทานมิใชเพราะความออนวอน   มใิชเพราะคําชื่นชม    มิใชเพราะ 
สมควรแกทาง.   บทวา   อนุวิสโฏ   คือเราเปนผูปรากฏแพรหลายดวยคุณ. 
ธรรมของตนไปท่ัวทิศ  คือทิศใหญ  ๔.  ทิศนอย ๔.    บทวา  โลเหน  คือ 
คอนเหล็ก.  บทวา  หฺฉติ  คือจักฆา.    บทวา  ยุทธฺพโล  อธมมฺ  คือ 
ดูกอนอธรรมเทพบุตร   หากทานเปนผูมีกําลังในการรบ.   บทวา  วุฑฺฒา  จ 
ครู   จ   คือหากวาคนเจริญเหลาน้ี    ครูเหลาน้ี    ที่เปนบัณฑิตไมมีแกทาน 
ดวยประการฉะน้ี.   บทวา   ปยาปฺปเยน   คือดวยความไมรัก    ดุจความรัก 
อธิบายวา     เมื่อเราใหแมดวยความไมรักก็ยอมใหหนทางแกทาน    ดุจดวย 
ความรัก. 
            ก็ในกาลน้ัน   พระมหาสัตวคิดวา   หากเราดีดนิ้วมือแลวพึงกลาวกะ 
บุคคลลามกนี้ผูปฏิบัติเพ่ือความไมเปนประโยชนแกสรรพโลก   ยึดถือส่ิงตรง 
กันขามกับเราอยางนี้วา   ดูกอนคนไมมีมารยาท  ทานอยาอยูที่นี่เลย.     รีบ 
หลีกไปเสียเถิด    จงพินาศเถิด    ในขณะน้ันเองเขาจะพึงกระจัดกระจายไป 
ดุจเถาถานดวยธรรมเดชของเรา.   แตนั่นไมสมควรแกเรา.     เราอนุเคราะห 
สรรพโลก   จะปฏิบัติโดยมุงหวังวาจักยังโลกัตถจริยาใหถึงท่ีสุด.    ก็คนลามก 
นี้แหละจะมีสวนแหงทุกขใหญตอไป.     เราจะพึงอนุเคราะหคนลามกน้ีเปน  
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พิเศษ.   เพราะฉะน้ัน   เราจะใหทางแกเขา   ดวยอาการอยางน้ีศีลของเราจัก   
บริสุทธิ์ดวยดีจักไมขาด.  ครั้นเมื่อพระโพธิสัตวดําริอยางนี้แลวจึงกลาวคาถา 
วา   หากทานเปนผูมีกําลังในการรบ   ดังน้ีเปนตน  พอหลีกจากทางใหหนอย 
หน่ึงเทาน้ัน    อธรรมเทพบุตรไมสามารถอยูบนรถได  หัวท่ิมลงบนแผนดิน 
แผนดินแยกออก  ไปบังเกิดในอเวจีมหานรก.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา :- 
                           หากเราพึงโกรธเคืองอธรรมเทพบุตรน้ัน 
                  ถาเราฟงทําลายตบะคุณ   เราพึงทําอธรรมเทพ- 
                  บุตรน้ันพรอมท้ังบริวารใหเปนดุจธุลีได      แต 
                  เพ่ือจะรักษาศีลไว    เราจงึระงับความปรารถนา 
                  แหงใจเสีย  พรอมท้ังบรษิทั  ไดหลีกทางใหแก 
                  อธรรมเทพบตุร      พรอมกับเมื่อหลกีจากทาง 
                  ทําการระงับจิตได       แผนดินไดใหชองแก- 
                  อธรรมเทพบตุร   ในขณะนั้น  ดังน้ี. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ยทิห  ตสฺส  ปกุปฺเปยฺย  คือ  ผิวา  เรา 
พึงโกรธอธรรมเทพบุตรนั้น.     บทวา   ยทิ  ภินฺเท   ตโปคุณ   คือ   ผิวา 
เราพึงยังศีลสังวร  อันเปนตบะคุณของเราใหพินาศไปดวยความโกรธอธรรม. 
เทพบุตรนั้น.     บทวา  สหปรชน  ตสฺส  คือ อธรรมเทพบุตรนั้นพรอม  
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ดวยบริวาร.     บทวา   รชภูต   เปนดุจธุลี.    คือเราพึงทําใหถึงความเปนธุลี.  
บทวา   อห  ในบทวา   อปจาห   นี้  เปนเพียงนิบาต.  บทวา   สลีรกฺขาย 
คือเพ่ือรักษาศีล.   บทวา   นิพฺพาเปตฺวาน   คือสงบใจดวยสงบความกระวน. 
กระวายอนเกิดแตโทสะ    โดยไมใหความโกรธอันเกิดข้ึนในอธรรมเทพบุตร 
นั้นเกิดข้ึนได    เพราะเราเขาไปต้ังขันติ   เมตตา   และความเอ็นดูไวลวงหนา 
แลว.   บทวา  สห  ชเนโนกฺกมิตฺวา  คือเราใหหลีกทางพรอมกับบริวารชน 
ของเรา   แลวใหทางแกอธรรมเทพบุตร   ผูลามกน้ัน. 
            บทวา  สห   ปถโต   โอกฺกนฺเต   พรอมกับเมื่อเราหลีกทางให  คือ 
พรอมกับเราทําความสงบจิตตามนัยดังกลาวแลว   และกลาววา  เราใหทางแก 
ทาน  แลวหลีกทางใหหนอยหน่ึง.   บทวา  ปาปยกฺขสฺส  คือธรรมเทพบุตร  
บทวา    ตาวเท   คือในขณะน้ันเองมหาปฐพีก็ไดใหชอง.      แตในอรรถกถา 
ชาดก   ทานกลาวไววา    ในขณะที่กลาวคาถาวา    เราใหทางแกทานน่ันเอง 
มหาปฐพีไดใหชอง. 
            เมื่ออธรรมเทพบุตรตกลงไปบนแผนดินอยางนั้น       มหาปฐพีหนา 
๒๔๐,๐๐๐  โยชน  แมทรงไวซึ่งสิ่งดีและไมดีทั้งสิ้น  ก็ไดแยกออกเปน ๒ สวน 
ในที่ที่อธรรมเทพบุตรยืนอยูนั้น  เหมือนจะกลาววา  เราไมทรงบุรุษชั่วน้ีไว 
ได.    สวนพระมหาสัตว   เมื่ออธรรมเทพบุตรนั้นตกลงไปเกิดในอเวจีมหา- 
นรก   ยังคงยืนอยูที่แอกรถพรอมกับบริวารดวยเทวานุภาพใหญ  ไปตามทาง  
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ที่ไปน่ันเอง    แลวเขาไปยังภพของตน.      ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา :- 
                           ธรรมเทพบุตรมีขันติเปนกําลัง      ชนะ  
                 อธรรมเทพบตุร  ผูมีกําลังในการรบ  ทาํอธรรม- 
                 เทพบุตร    ฝงไวในแผนดิน.    ธรรมเทพบุตร 
                 เปนผูมีกําลังย่ิงไมลวงสัจจะ   ดีใจขึ้นรถไปตาม 
                 นัน่เอง. 
            อธรรมเทพบุตรในครั้งน้ัน   ไดเปนเทวทัตในครั้งนี้.     บริวารของ 
อธรรมเทพบุตร  คือบริษัทของเทวทัต.     ธรรมเทพบุตร   คือพระโลกนาถ. 
บริวารของธรรมเทพบุตร  คือพุทธบรษัิท. 
            แมในธรรมเทวปุตตจริยานี้       ก็พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือตาม 
ควร  โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
            อน่ึง   แมในจริยานี้   ก็พึงประกาศคุณานุภาพแหงพระมหาสัตว    มี 
อาทิอยางนี้   คือ   การท่ีเมื่อพระมหาสัตวเปยมพรอมดวย   อายุ  วรรณะ  ยศ 
สุข  และความเปนใหญอันเปนทิพย  ดวยกามคุณอันยิ่งใหญเปนทิพยเหมือน 
กัน   อันนางอัปสร ๑,๐๐๐  บําเรออยูตลอดกาล  นาจะต้ังอยูในความประมาท 
อยางใหญ   แตมิไดถึงความประมาทแมแตนอย     แสดงธรรมในวัน ๑๕ คํ่า 
ทุกๆ เดือนดวยหวังวา  จักยังโลกัตถจริยาใหถึงท่ีสุด   พรอมดวยบริวารเที่ยว  
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ไปในทางของมนุษย   ยังสรรพสัตวใหเวนจากอธรรม  แลวประกอบในธรรม 
ดวยมหากรุณา   การท่ีพระโพธิสัตวแมพบกับอธรรมเทพบุตร  ก็มิไดคํานึงถึง 
ความไรมารยาทที่อธรรมเทพบุตรแสดงออกมา  ไมทําจิตใหโกรธในอธรรม- 
เทพบุตรนั้น   ยังขันติ  เมตตาและความเอ็นดูเทาน้ันใหต้ังอยู   แลวรักษาศีล  
ของตนมิใหขาด  และใหบริสุทธิ์เปนอยางดี. 
                          จบ   อรรถกถาธรรมเทวปุตตจริยาท่ี  ๘  
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                                       ๙. ชยทิสจริยา 
                 วาดวยจริยาวัตรของพระเจาชยทิส 
            [๑๙]     พระราชาทรงพระนามวาชยทิส  ทรงประ-  
                      กอบดวยศีลคุณ    เสวยสมบัติในพระนครอัน 
                      ประเสริฐชือ่กัปปลา   เปนนครอุดมในปญจาล 
                      รฐั   เราเปนโอรสของพระราชาพระองคนั้น   ม ี
                      ธรรมอันสดับแลว    มศีีลงาม    มพีระนามวา 
                      อลีนสัตตกมุาร   มีคุณสงเคราะหบรวิารชนทุก 
                      เมื่อ   พระบิดาของเราเสด็จไปทรงลาเนื้อ   ได 
                      ทรงพบพระยาโปริสาท   พระยาโปรสิาทน้ันได 
                      จับพระบิดาของเราแลวกลาววา        ทานเปน 
                      อาหารของเราอยาด้ินรน    พระบิดาของเราทรง 
                      สดับคําของพระยาโปริสาทน้ัน  ทรงกลัวสะดุง 
                      หวาดหว่ัน      พระองคมีพระเพลาแข็งกระดาง 
                      เพราะทอดพระเนตรเห็นพระยาโปริสาท  พระ- 
                      ยาโปริสาทรับเอาเนื้อแลวปลอยไปโดยบังคับ 
                      ใหกลับมาอกี  พระราชบดิาพระราชทานทรัพย 
                      แกพราหมณ   แลวตรัสเรียกเรามาวา   พอลูก  
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            ชาย  จงปกครองราชสมบัติ   อยาประมาทปก-   
            ครองนครน้ี      พระยาโปริสาทบังคับเราใหเรา 
            กลบัไปหาอีก    เราถวายบังคมพระมารดาพระ- 
            บิดาแลว  ตกแตงรางกายสะพายธนูเหน็บพระ- 
            แสงขรรค   ออกไปหาพระยาโปริสาท  (เราคิด 
            วา) พระยาโปริสาทเห็นมีมือถืออาวุธ  นางทีจัก 
            สะดุงกลัว  แตเพราะเมื่อเราทําความสะดุงกลัว 
            แกพระยาโปริสาท      ศีลของเราจะเศราหมอง 
            เพระเรากลัวศีลจะขาดจึงไมนําส่ิงท่ีนาเกลียด 
            (อาวุธ)   เขาไปใกลพระยาโปริสาทน้ัน   เรามี  
            เมตตาจิต    กลาวคําเปนประโยชน   ไดกลาวคํา 
            นี้วา     ทานจงเอาแกนไมมากอไฟใหเปนกอง 
            ใหญ  เราจะโดดเขาไฟ  ทานผูเปนพระปตุจฉา  
            ทานทราบเวลาวาเราสุกดีแลวจงกินเถิด  เราไม 
            ไดรกัษาชีวิตของเรา      เพราะเหตุแหงพระบิดา 
            ผูทรงศีล    เราไดใหพระยาโปริสาทผูฆาสัตว 
            เปนปกติทุกเมื่อนั้นบวชแลว  ฉะนี้แล. 
                        จบ  ชยทสิจริยาที่  ๙  
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                                 อรรถกถาชยทิสจริยาที่  ๙  

           พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาชยทิสจริยาที่  ๙  ดังตอไปนี้.    บทวา 
ปฺจาลรฏเ    คือในชนบทมีชื่ออยางนี้.  บทวา   นครวเร  กปฺปลาย  คือ 
ในอุตตมนครอันไดชื่ออยางนี้วา   กัปปลา  กลาววา  นครวเร  แลวยังกลาว 
วา   ปรุตฺตเม  อีก   เพ่ือแสดงวานครน้ันเปนนครเลิศกวานครท้ังหมด   ใน 
ชมพูทวีปในกาลนั้น.   บทวา   ชยทิโส   นาม  คือเมื่อพระราชาทรงชนะ 
ขาศึกของพระองค.  หรือทรงชนะชยทิศคือยักษิณีอันเปนขาศึกของพระองค 
เพราะเหตุนั้นจึงทรงไดพระนามอยางนี้.   บทวา   สีลคุณนุปาคโต  คือทรง 
ประกอบดวยอาจารศีลและคุณธรรมของพระราชา  มีความสมบูรณดวยพระ- 
อุตสาหะเปนตน.   อธิบายวา  ทรงถึงพรอมดวยศีลคุณน้ัน. 
            บทวา   ตสฺส  รโฺ   คือแหงพระเจาชยทิสราช.    มีคําท่ีเหลือวา 
อห  ปุตฺโต  อโหสึ เราเปนโอรสของพระราชาพระองคนั้น. บทวา สุตธมฺโม 
คือ  ชื่อวาธรรมอันพระราชบุตรนั้นนิ่งสดับ.   ชื่อวา   สุตธมฺโม  เพราะทรง 
สดับธรรมท้ังปวง   อธิบายวา  เปนพหูสูต.  อีกอยางหน่ึง   บทวา  สุตธมฺโม 
คือมีธรรมปรากฏแลว    ปรากฏชื่อเสยีงดวยธรรมจริยาสมจริยา    อธิบายวา 
มีธรรมเปนเกียรติแพรหลายไปในโลก  มชีื่ออยางนี้วา อลีนสัตตกุมาร. บทวา 
คุณวา   มีคุณคือประกอบดวยคุณของมหาบุรุษอันยิ่งใหญ.  บทวา อนุรกฺข- 
ปริชโน  สทา   สงเคราะหบริวารชนทกุเม่ือ    คือดูแลบริวารชนตลอดกาล  
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เพราะประกอบดวยคุณวิเศษมีศรัทธาเปนตน   และเพราะสงเคราะหดวยสัง- 
คหวัตถุ  ๔  โดยชอบ. 
           บทวา   ปตา  เม  มคิว  คนฺตฺวา, โปริสาท  อุปาคมิ  คือพระเจาชย- 
ทิสพระชนกของเราเสด็จไปทรงลาเนื้อ        ครั้นเสด็จถึงทามกลางปาไดทรง 
พบพระยาโปริสาทบุตรยักษิณีกินมนุษย.  จึงเขาไปหาพระยาโปริสาทน้ัน 
           ไดยินวาวันหน่ึง      พระเจาชยทิศเสด็จออกจากกบิลนครพรอมดวย 
บริวารใหญอันสมควรแกพระองค   ดวยมีพระประสงควาจักไปลาเนื้อ    พอ 
พระราชาเสด็จออกไปไดพักหนึ่ง      นันทพราหมณชาวเมืองตักกสิลาถือเอา 
คาถาชื่อวาสตารหา   ๔  บท   เขาไปหาเพ่ือจะบอก   แลวกราบทูลถึงเหตุที่ตน 
มาแดพระราชา. พระราชาทรงดําริวา  เราจักกลับไปฟง จึงพระราชทานเรือน 
เปนที่อยูและเสบียงแกเขาแลวเสด็จเขาปาตรัสวา  เนื้อหนีไปทางขางของผูใด 
ผูนั้นจะตองถูกปรับสินไหม.  แลวทรงเท่ียวลาเนื้อ.  ครั้งน้ันเนื้อฟานตัวหนึ่ง 
ไดยินเสียงเทาของตนเปนอันมากจึงออกจากท่ีอยูหนีไปทางพระราชา.   พวก 
อํามาตยหัวเราะชอบใจ.   พระราชาทรงตามเนื้อน้ันไปสุดทาง  ๓   โยชนทรง 
ยิงเนื้อน้ันซึ่งหมดกําลังใหลมลง.   พระราชาทรงเอาพระขรรคชําแหละเน้ือที่ 
ลมลงนั้นออกเปนสองสวน   แมพระองคไมปรารถนา    ก็เพ่ือปลดเปลื้องคํา 
พูดวา   พระราชาไมสามารถจับมฤคเอาเน้ือไปได  จึงทรงทําคานคอนเสด็จมา 
ประทับนั่งเหนือหญาแพรกที่โคนตนไทรตนหน่ึง    ทรงพักครูหน่ึงเตรียมจะ 
เสด็จไป.  
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            ก็สมยันั้น    พระเชษฐาของพระราชาน้ันในวันประสูติถูกยักษิณีจับ 
ไปเพ่ือจะกิน  ยักษิณีนั้นถกูพวกมนุษยอารักขาติดตามไปถึงทางทดน้ํา  จึงวาง 
พระกุมารไวที่อก  พระกมุารดูดนมดวยสําคัญวาพระมารดา  ยักษิณีเกิดความ 
รักคลายบุตร  จึงเลี้ยงดูอยางดี  พระกุมารเสวยเน้ือมนุษยเพราะเขาประกอบ 
เปนอาหารใหเสวย    ครัน้เจริญวัยข้ึนตามลําดับ     ก็หายตัวไดดวยอานุภาพ 
ของรากยาท่ียักษิณีใหเพ่ือหายตัวได  จึงเสวยเน้ือมนุษยเลี้ยงชีพ  เมื่อยักษิณี 
ตายรากยาน้ันหายดวยความประมาทของตน  จึงมีรางปรากฏ  เปลือยนากลวั 
เค้ียวกินเนื้อมนุษย  เห็นราชบุรุษที่ติดตามหาพระราชา   จึงหนีเขาปาอาศัย 
อยูที่โคนตนไทรนั้น    ครั้นเห็นพระราชาจึงพูดวา    ทานเปนอาหารของเรา 
แลว   จึงจับท่ีพระหัตถ.     ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  :- 
                            พระยาโปริสาทนั้นไดจับพระบิดาของเรา 
                   แลวกลาววา  ทานเปนอาหารของเราอยาด้ินรน 
                   พระบิดาของเราทรงสดับคําของพระยาโปริสาท 
                   นั้น    ทรงกลับสะดุงหวาดหวั่น     พระองคมี  
                   พระเพลาแข็งกระดาง    เพราะทรงเห็นพระยา- 
                   โปริสาท พระยาโปริสาทรับเอาเนื้อแลว   ปลอย 
                   ไป  โดยบังคับใหกลบัมาอีก. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   โส  เม  ปตุมคฺคเหสิ   ความวา   พระยา 
โปริสาทน้ัน   ไดจับพระเจาชยทิส    พระบิดาของเราซึ่งแสดงมาใกลตนไมที่ 
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ตนน่ัง   ที่พระหัตถดวยกลาววา   ทานเปนอาหารของเรามาแลว.  อยาด้ินรน 
ดวยการาสะมัดมือเปนตน.   เราจักกินทานแมดิ้นรนอยู   ดังน้ี.  บทวา  ตสสฺ 
คือแหงบุตรยักษิณีนั้น.       บทวา   ตสิตเวธิโต    คือสะดุงดวยความกลัว 
หวาดหว่ันดวยรางกายสั่น.  บทวา อุรกฺุขมฺโภ  คือพระเพลาท้ังสองกระดาง. 
พระราชาไมสามารถจะหนีไปจากน้ันได. 
            บทวา  มิคว  ในบทน้ีวา  มิคว  คเหตฺวา   มฺุจสฺสุ   คือเอาเน้ือ 
แลวปลอยไป     ทานกลาวถึงเนื้อของมฤคนั้นวา    มิคว   เพราะไดเนื้อไป. 
อธิบายวา     พระยาโปริสาทถือเอาเนื้อของมฤคนี้แลวจึงปลอยเรา.     เพราะ 
พระราชาทรงเห็นบุตรยักษิณีนั้น   ทรงกลัวถึงกับพระเพลาแข็งกระดางประ- 
ทับยืนดุจตอไม.     พระยาโปริสาทรีบไปจับพระราชาที่พระหัตถแลวกลาววา 
ทานเปนอาหารของเรามาแลว.       ลําดับนั้นพระราชาทรงต้ังสติแลวตรัสกะ 
พระยาโปริสาทวา   หากทานตองการอาหาร.   เราจะใหเนื้อน้ีแกทาน.   ทาน 
จงรับเนื้อน้ันไปกินเถิด. ขอทานจงปลอยเราเถิด. พระยาโปริสาทไดฟงดังน้ัน 
จึงกลาววา    ทานใหของของเราเองแลวยังจะมาพูดดีกับเรา.    ทั้งเน้ือท้ังทาน 
เปนของของเราต้ังแตเราจับมือทานไวมิใชหรือ.   เพราะฉะนั้นเราจักกินทาน 
กอนแลวจึงกินเนื้อในภายหลัง. 
            ลําดับนั้นพระราชาทรงพระดําริวา     เจาโปริสาทน้ีคงจะไมปลอยเรา 
เพราะเอาเนื้อเปนสินไถแน.    อน่ึง     เมื่อเรามาลาเนื้อไดทําปฏิญญาไวกับ 
พราหมณนั้นวา    เรากลบัมาแลวจะใหทรัพยทาน.     หากยักษนั้นอนุญาต.  
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เราจะรักษาคําสัตยไวกลับไปเรือนปลงเปลื้องปฏิญญาน้ันแลว  จะพึงกลับมา  
เปนอาหารของยักษนี้อีก   ทรงแจงความน้ันแกยักษ.    พระยาโปริสาท   ฟง 
ดังน้ันแลวกลาววา   หากทานรักษาคําสัตยประสงคจะไป.   ทานไปใหทรัพย 
แกพราหมณนั้นแลวรักษาคําสัตย    พึงรีบกลับมาอีกแลวปลอยพระราชาไป. 
พระราชาครั้นพระยาโปริสาทปลอยแลวจึงตรัสวา   ทานอยาวิตกไปเลย.  เรา 
จะมาแตเชาทีเดียวแลวทรงสังเกตเครื่องหมายทาง   เสด็จเขาไปถึงหมูพลของ 
พระองค    อันหมูพลแวดลอมเสด็จเขาพระนคร     ตรัสเรียกนนัทพราหมณ 
นั้นมา  ใหนัง่เหนืออาสนะอันสมควร    ทรงสดับคาถาเหลาน้ันแลวพระราช 
ทานทรัพย ๔,๐๐๐  ใหพราหมณข้ึนยาน    มีพระดํารัสวา    พวกทานจงนํา 
พราหมณนี้ไปสงใหถึงเมืองตักกสิลา   แลวทรงใหพวกมนุษยไปสงพราหมณ 
ในวันที่สองมีพระประสงคจะไปหาพระยาโปริสาท    เมื่อทรงต้ังพระโอรสไว 
ในราชสมบติั   จึงทรงใหโอวาทตรัสบอกความนั้น.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :- 
             พระยาโปริสาทรับเอาเนื้อแลว    ปลอยไปโดย 
             บังคับใหกลบัมาอีก       พระบิดาพระราชทาน 
             ทรพัยแกพราหมณ        แลวตรัสเรียกเรามาวา 
              ดูกอนลูก  ลกูจงปกครองราชสมบัติ  อยาประ- 
              มาทปกครองนครนี้   พระยาโปริสาทบังคับพอ 
              ใหพอกลับไปหาอีก.  
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            ในบทเหลาน้ัน บทวา อาคมน  ปุน คือไดรับรองไวแกพระยาโปริสาท 
วาจะกลับมาอีก.   บทวา  พราหมณสฺส   ธน   ทตฺวา    คือฟงคาถาของนันท- 
พราหมณ   ซึ่งมาจากเมืองตักกสิลาแลวใหทรัพยไปประมาณ  ๔,๐๐๐.   บทวา 
ปตา  อามนฺตยี  มม  คือพระเจาชยทิศพระบิดาของเราไปหา     หากถามวา 
เรียกไปหาเรื่องอะไร.  ตอบวา   เรื่องราชสมบัติ.  มีความวา  พระราชาตรัสวา 
ดูกอนลูก   ลกูจงปกครองราชสมบัติอันเปนของตระกูลนี้เถิด.  พอครองราช- 
สมบัติโดยธรรมโดยเสมอไวอยางใด.       แมลูกเขายกเศวตฉัตรใหครองราช- 
สมบัติก็จงเปนอยางนั้น.    ลูกรักษาพระนครน้ี    และครองราชสมบัติอยาได 
ถึงความประมาทเลย.  พอไดรับรองไวกับยักษโปริสาทท่ีโคนตนไทรในที่โนน 
วา     พอจะมาหาเขาอีก.   พอรักษาคําสัตยจึงกลับมาที่นี้ก็เพ่ือใหทรัพยแก 
พราหมณนั้นอยางเดียว.   เพราะฉะน้ันพอจะกลับ  ณ  ที่นั้น. 
            พระมหาสัตวทรงสดับดังน้ันจึงทูลวา   ขาแตมหาราช    พระบิดาอยา 
เสด็จไป   ณ  ที่นั้นเลยพระเจาขา.     หมอมฉันจักไป   ณ  ที่นั้นเอง.   ขาแต 
พระบิดา    หากพระบิดาจักเสด็จไปใหได.    แมหมอมฉันก็จักไปกับพระบิดา 
ดวย.     พระโพธิสัตวทรงดําริวา    เม่ือเปนอยางนั้นเราจะไปท้ังสองก็ไมได. 
เพราะฉะนั้นเรานี่แหละจักไป    ณ  ทีน่ั้นเอง.    ไดรับอนุญาตจากพระราชา 
ผูทรงหามโดยประการตาง ๆ   แลวถวายบังคมพระมารดาบิดา    ทรงสละชวิีต 
เพ่ือประโยชนแกพระบิดา       เมื่อพระบิดาทรงใหโอวาทและเม่ือพระมารดา 
พระภคินี    พระชายากระทําสัจจกิริยา     เพ่ือความสวัสดีจึงถืออาวุธออกจาก 
พระนครตรัสอําลามหาชนผูมีหนานองดวยนํ้าตาติดตามไป     ทรงดําเนินไป  
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ตามทางท่ีอยูของยักษโดยนัยที่พระบิดาทรงบอกไว.     แมบุตรยกัษิณีก็คิดวา 
ข้ึนชื่อวากษัตริยมีมารยามาก.  ใครจะรู  จักเปนอยางไรจึงข้ึนตนไมนั่งคอย  
การมาของพระราชา     เห็นพระกุมารเสด็จมาจึงคิดวา    บุตรจักมาแทนบิดา. 
ภัยไมมีแกเราแนจึงลงจากตนไม  นั่งหันหลังใหพระโพธิสัตว.   พระมหาสัตว 
เสด็จมาประทับยืนขางหนาพระยาโปริสาทน้ัน.        ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :- 
                        เราถวายบงัคมพระมารดาบิดาแลว   ตกแตง 
                 รางกาย   สะพายธนูเหน็บพระแสงขรรค   ออก 
                 ไปหาพระยาโปริสาท.  พระยาโปริสาทเห็นมีมอื 
                  ถืออารุธ   บางทีจักสะดุงกลัว  แตเพราะเมื่อเรา 
                  ทําความสะดุงกลัวแกพระยาโปริสาท   ศีลของ 
                  เราจะเศราหมอง.   เพราะเรากลัวศีลจะขาด   จึง 
                  ไมนําส่ิงท่ีนาเกลียด เขาไปใกลพระยาโปริสาท 
                  นั้น เรามีเมตตาจิต  กลาวคํา เปนประโยชนจึง 
                  ไดกลาวคําน้ี. 
            บทวา   สสตฺถหตฺถูปคต   เห็นมีมือถืออาวุธ  คือพระยาโปริสาทเห็น 
เรามีมือถืออาวุธเขาไปหาตน.   บทวา   กทาจิ  โส  ตสิสฺสติ   คือบางทียักษ 
นั้นจะพึงกลัว.   บทวา   เตน   ภิชฺชสสฺติ   สีล   ศลีจักแตกดวยเหตุนั้นคือ  
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ศีลของเราจักพินาศ     เศราหมองดวยเหตุที่ทําใหยักษนี้เกิดความกลัวน้ัน.  
บทวา   ปริตาส   กเต   มยิ   คือเมื่อเราทําใหยักษนั้นหวาดกลัว.    บทวา 
สีลขณฺฑภยา  มยฺห,  ตสฺส  เทสฺส   น  พฺยาหรึ  เพราะเรากลัวศีลจะขาด 
จึงไมนําส่ิงท่ีนาเกลียดเขาไปใกลพระยาโปริสาทน้ัน       คือเราไดวางศัสตรา 
เพราะกลัวศีลจะขาดเขาไปหาพระยาโปริสาทน้ันอยางใด    เพราะเรากลัวศีล 
จะขาดอยางน้ัน   จึงไมนาส่ิงท่ีนําเกลียดไมนาปรารถนาเขาไปหาพระยาโปริ- 
สาทน้ัน.          แตเรากลาวคําเปนประโยชนดวยจิตเมตตาจึงไดกลาวคําที่จะ 
กลาวนี้ในบัดนี้. 
            พระมหาสัตวครั้นเสด็จไปประทับยืนอยูขางหนา.    บตุรยักษิณีประ- 
สงคจะทดลองพระมหาสัตวนั้น  จึงถามวา   ทานเปนใคร   มาแตไหน  ทาน 
ไมรูจักเราหรือวาเราเปนพรานกินเนื้อมนุษย         เหตุไรทานจึงมาถึงท่ีนี่. 
พระกุมารตรัสวา   เราเปนโอรสของพระเจาชยทิส     เรารูวาทานคือโปริสาท 
ผูกินคน      เรามาที่นี่ก็เพ่ือจะรักษาพระชนมของพระบิดา  เพราะฉะนั้น 
ทานจงเวนพระบิดา  กินเราแทนเถิด.  บุตรยักษิณีกลาวดวยอาการฉงนอีกวา 
เรารูจักทานวาเปนโอรสของพระราชาชยทิสนั้น        แตทานมาอยางนี้ชื่อวา 
ทานกระทําสิ่งท่ีทําไดยาก.   พระกุมารตรัสวา  ไมยากเลย    การสละชีวิตใน 
เพราะประโยชนของบิดา    จริงอยูบุคคลทําบุญเห็นปานน้ี  เพราะเหตุมารดา 
บิดา   ยอมบรรเทิงในสวรรคโดยสวนเดียวเทาน้ัน.    อน่ึงเรารูวา   สัตวไร ๆ 
ชื่อวาไมมีความตายเปนธรรมดานั้นยอมไมมี         และเราจะไมระลึกถึงบาป  
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อยางใดอยางหนึ่งท่ีตนทําไว. เพราะฉะนั้นเราจึงไมกลัวตอความตาย  เราสละ  
ชีวิตน้ีใหแกทาน   แลวตรัสวา   ทานจงกอไฟแลวกินเราเถิด.  ดังท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา :- 
                            ทานจงเอาแกนไมมากอไฟใหเปนกอง                              
                    ใหญ   เราจะโดดเขาไป.  ทานผูเปนพระเจาลุง 
                    ทานทราบเวลาวาเราสุกดีแลว   จงกินเถิด. 
             บุตรยักษิณีไดฟงดังน้ันคิดวา   เราไมอาจกินเนื้อกุมารน้ีได.   เราจัก 
ใหกุมารน้ีหนีไปโดยอุบาย   จึงกลาววา   ถาเชนนัน้ทานจงเขาปาหาไมมีแก  
มาทําใหเปนถานเพลิงไมมีควัน.      เราจะปงเนื้อทานท่ีถานเพลิงน้ันแลวกิน 
เสีย.      พระมหาสัตวไดทําตามน้ันแลวจึงบอกแกโปริสาท.     โปริสาทแลดู 
พระกุมารน้ันคิดวา   กุมารน้ีเปนบุรุษสีหราชไมกลัวแมแตความตาย.  คนไม 
กลัวตายอยางนี้เราไมเคยเห็น    เกิดขนลุกชันมองดพูระกุมาร.     พระกุมาร 
ตรัสถามวา  ทานมองดูเราทําไมเลา  ทานไมทําตามคําพูด.  บุตรยักษิณีกลาวกะ 
พระมหาสัตววา ผูใดกินทาน  ศีรษะของผูนั้นจะพึงแตก  ๗  เสี่ยง.  พระมหา- 
สัตวตรัสวา   หากทานไมประสงคจะกินเรา.   ทานกอไฟทําไมเลา   ยักษตอบ 
วา   เพ่ือขมทาน.   พระกุมารเม่ือจะทรงแสดงเนื้อความนั้นวา  ทานจักขมเรา 
ไดอยางไรในบัดนี้.  เราแมเกิดในกําเนิดเดียรัจฉานก็ยังมิใหทาวสักกเทวราช 
ขมเราไดเลยดังน้ี   จึงกลาวคาถาวา :-  
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                          ก็กระตายน้ันสําคัญวา  ทาวสักกะนี้เปน 
                  พราหมณ   จึงไดเชิญใหอยู  ณ ที่นั้น.   ขาแต 
                  เทวะ.     ดวยเหตุนั้นแล     กระตายน้ันจึงเปน 
                  จนัทิมาเทพบุตร ไดความสรรเสริญดวยเสียงวา 
                  สส  ใหเจริญความใครจนทุกวันนี้. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   สโส   อวาเสสิ  สเก   สรีเร   คือกระตาย 
เมื่อจะใหรางกายของตน     ในสรรีะของตนอยางนี้วา    ทานจงเค้ียวกินสรีระ 
แลวจงอยูที่นี้เถิด   เพราะสรีระของตนเปนเหตุ   จึงใหทาวสักกะผูมีรูปเปน 
พราหมณ  นั้นอยู  ณ  ที่นัน้.  บทวา สสตฺถุโต  คือไดความสรรเสริญดวย 
เสียงวา   สส   อยางนี้วา  สส   ดังน้ี.   บทวา   กามทุโห   คือใหเจริญความ 
ใคร.   บทวา   ยกฺข   คือเทวดา. 
                          พระมหาสัตวทรงแสดงเครื่องหมายกระ-  
                  ตายในดวงจันทร    อันเปนปาฏิหาริย    ต้ังอยู 
                  ตลอดกัปใหเปนพยาน   แลวไดตรัสถึงความท่ี 
                  พระองคแมทาวสักกะก็ไมสามารถจะขมได. 
            พระยาโปริสาทไดฟงดังน้ันเกิดจิตอัศจรรยไมเคยมี   จึงกลาวคาถาวา :-  
                          ดวงจันทรพนจากปากราหู    ยอมรุงเรือง            
                   ดุจแสงสวางในวันเพ็ญ    ฉันใด.  ทานกปละผู  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 355 

                       มีอานุภาพใหญ    ทานพนจากโปริสาทยอมรุง 
                       โรจน  ฉันน้ัน.  พระองคยังพระชนกชนนีให 
                       ปลาบปลื้ม  ทั้งผูที่เปนฝายพระญาติทั้งปวงของ 
                       พระองคก็ยินดี. 
            แลวก็ปลอยพระกุมารไปดวยทูลวา    ขอทานผูเปนวีระบุรุษผูยิ่งใหญ 
จงกลับไปเถิด.    แมพระมหาสัตวก็ทรงทําใหโปริสาทน้ันหมดพยศไดแลวให 
ศีล ๕  เมื่อจะทรงทดลองดูวา  โปริสาทน้ีเปนยักยหรือไมจึงสันนิษฐานเอา 
โดยไมพลาด   ดุจดวยพระสัพพัญุตญาณโดยอนุมาน  คือถือเอาตามนัยดังนี้ 
คือ  นัยนตายักษมีสีแดงไมกะพริบ.  เงาไมปรากฏ. ไมหวาดสะดุง.  โปรสิาท 
นี้ไมเปนอยางนั้น.    เพราะฉะนั้นจึงไมใชยักษ.    เปนมนุษยนี่เอง.   นัยวา 
พระบิดาของเรามีพระภาดา  ๓  องค   ถูกยกัษิณีจับไป.  ทั้ง   ๓   องคนั้นถูก 
ยักษิณีกินเสีย   ๒   องค.      องคหน่ึงยักษิณีเลี้ยงดูดวยความรักเหมือนลูก. 
โปริสาทน้ีคงจักเปนองคนั้นเปนแนแลวคิดวา    เราจักทูลพระบิดาของเราให 
ต้ังโปริสาทไวในราชสมบัติ แลวกลาววา ทานมิใชยักษเปนพระเชษฐา   ของ 
พระบิดาของเรา   มาเถิดทานจงมาไปกับเรา  แลวครองราชสมบัติอันเปนของ 
ตระกูล.   ดังท่ีพระกุมารกลาววา   ทานเปนลุงของเรา.   เมื่อโปริสาทกลาววา 
เราไมใชมนุษย  พระกุมารจึงนําไปหาดาบสผูมีตาทิพยซึ่งโปริสาทเชื่อถือ. เมื่อ 
ดาบสกลาวถึงความเปนพอวา  พวกทานทําอะไรกันทั้งพอท้ังลูกเท่ียวไปในปา 
ดังน้ีโปริสาทจึงเชื่อกลาววาไปเถิดลูก.   เราไมตองการราชสมบัติ.  เราจักบวช  
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ละ   แลวบวชเปนฤาษีอยูในสํานักของดาบส.    ดงัท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส  
ไววา :- 
                                   เรามิไดรักษาชีวติของเรา  เพราะเหตุแหง 
                         พระบิดาเปนผูทรงศีล  เราไดใหพระยาโปริสาท 
                         ผูฆาสัตวเปนปกติทุกเมื่อนั้นบวชแลว. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สีลวต    เหตุ    คือเพราะแหงบิดาแหงบิดาของ 
เราเปนผูทรงศีล.   อีกอยางหนึ่ง   บทวา   สีลวต   เหตุ    คือเพราะเหตุแหง 
ความมีศีล.      อันเปนเครื่องหมายแหงการสมาทานความมีศีลของเรา   เพ่ือ 
มิใหศีลขาด.  บทวา  ตสฺส  คือ  โปริสาทน้ัน. 
            ลําดับ นั้นพระมหาสัตวทรงนมัสการพระเจาลุงของตน   ซึ่งบวชแลวไป 
ใกลพระนคร  พระราชา ชาวพระนคร  ชาวนิคม  ชาวชนบท  ไดฟงวาพระ- 
กุมารเสด็จกลับมาแลว   ตางก็ราเริงยินดีลุกไปต้ังรับ     พระกมุารถวายบังคม 
พระราชา  แลวทูลเรื่องราวท้ังหมดใหทรงทราบ.  พระราชาไดทรงสดับดังนั้น 
แลว  ในขณะน้ันเอาจึงทรงรับสั่งใหตีกลองปาวประกาศ เสด็จไปหาพระดาบส  
โปริสาทน้ันดวยบริวารใหญแลวตรัสวา  ขาแตเจาพ่ี  ขอเชิญเจาพ่ีมาครองราช- 
สมบัติเถิด.  พระดาบสทูลวา  อยาเลยมหาบพิตร.  พระราชาตรัสวา  ถาเชนนั้น 
นิมนตอยูในพระราชอุทยานของขาพเจาเถิด.   พระดาบสทูลวา  อาตมาไมมา. 
พระราชารับสั่งใหปลูกบานใกลอาศรมน้ันแลวจัดต้ังภิกษา.   บานน้ัน  ชื่อจูฬ - 
กัมมาสทัมมนิคม.  
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            พระมารดาพระบิดาในครั้งน้ัน       ไดเปนมหาราชตระกูลในครั้งน้ี. 
พระดาบส  คือพระสารีบุตร.  โปริสาท  คือพระองคุลิมาล.  พระกนิษฐา  คือ 
นางอุบลวรรณา.  พระอัครมเหสี   คือมารดาพระราหุล.   อลีนสัตตุกุมาร  คือ 
พระโลกนาถ. 
            แมในชยทิสจริยาน้ีก็พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือของพระโพธิสัตว 
นั้นตามสมควร โดยนัยดงักลาวแลวในหนหลังน่ันแล. อนึ่ง พึงประกาศคุณา- 
นุภาพของพระโพธิสัตวไวในจริยานี้   มีอาทิอยางนี้  คือการท่ีพระบิดาทรงหาม 
สละชีวิตของตน   เพ่ือรักษาชีวิตของพระบิดาจึงตัดสินพระทัยวา   จักไปหา 
โปริสาท.    การท่ีวางศัสตราไปเพ่ือมิใหโปริสาทน้ันหวาดสะดุง.    การเจรจา  
ถอยคํานารักกับโปริสาทนั้นดวยหวังวา  ศีลของตนจงอยาขาดเลย.   การไม 
มีความสะดุงตอความตาย   ทั้ง ๆ  ที่โปริสาทน้ันขมขูโดยนัยตาง ๆ   การราเริง 
ยินดีวา   เราจักทํารางกายของเราใหมีผลในประโยชนของพระบิดา. การรูภาวะ 
ของตนท่ีไมคํานึงถึงชีวิต   เพ่ือบริจาคในชาติเปนกระตาย   ซึ่งแมทาวสักกะ 
ไมสามารถจะขมได.   การไมมีความผิดปกติแมเม่ือถูกสมาคมปลอย.   การรู 
ไมผิดพลาดของความเปนมนุษย    และความเปนพระเจาลุงของโปริสาทน้ัน. 
ความเปนผูใครเพ่ือใหโปริสาทน้ัน  ดาํรงอยูในราชสมบัติอันเปนของตระกูล 
เพียงไดรูจักกัน.   การใหโปริสาทเกิดสลดใจในการแสดงธรรมแลวใหต้ังอยู. 
ในศีล. 
                                จบ  อรรถกถาชยทิสจริยาที่  ๙  
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                                     ๑๐. สังขปาลจริยา 
               วาดวยจริยาวัตรของสังขปาลนาคราช 
             [๒๐]     อีกเรื่องหน่ึง   ในกาลเมื่อเราเปนพระยานาค 
                     ชื่อสังขปาละ   มีฤทธ์ิมาก  มีเขี้ยวเปนอาวุธ 
                     มีพิษแรงกลา    มีลิ้นสองแฉก    เปนใหญกวา 
                     นาคท้ังหลาย      เราอธษิฐานอุโบสถมีองค  ๔ 
                     ประการวา   ผูใดมีกิจดวยผิวหนังก็ดี    เน้ือก็ดี  
                     เอ็นก็ดี    กระดูกก็ดี   ของเรา    ผูนั้นจงนําเอา 
                     อวัยวะท่ีเราใหแลวน้ีไปเถิด  แลวสําเร็จการอยู 
                     ณ สถานท่ีใกลทางใหญสี่แยก  อันเกลื่อนกลน 
                     ดวยหมูชนตาง ๆ    พวกบุตรของนายพรานเปน 
                     คนดุราย  หยาบชา  ไมมกีรุณา  ไดเหน็เราแลว 
                     มมีือถือไมพลองตะบองสั้น   กรูกันเขามาหาเรา 
                     ณ  ที่นั้น     พวกบุตรนายพรานเอาหอกแทงเราที่  
                     จมูก  ที่หาง   ที่กระดูกสนัหลัง   แลวเอาหวาย 
                     รอยหามเราไป   ถาเราปรารถนา      ก็พึงยังมหา- 
                     ปฐพีอันมีสมุทรสาครเปนที่สุด     พรอมทั้งปา 
                     ทั้งภูเขา    ใหไหนดวยลมจมูกในท่ีนั้น  ๆ  แต  
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                       เราไมโกรธเคืองพวกบุตรนายพราน แมจะแทง 
                       ดวยหลาว  แมจะทิ่มดวยหอก   นี้เปนศีลบารมี 
                       ของเรา   ฉะน้ีแล. 
                                         จบ  สังขปาลจริยาที่  ๑๐ 
 

                                  อรรถกถาสังขปาลจรยิาที่  ๑๐ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาสังขปาลจริยาท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้.  ความ 
สังเขปในบทวา  สงฺขปาโล   เปนตน   มีดังน้ี.  ชื่อวา   มหิทฺธิโก     มฤีทธิ์  
มาก  เพราะประกอบดวยฤทธิ์ของนาคใหญเชนกับโภคสมบัติของเทพ.  ชือ่วา 
ทาาวุโธ   มเีข้ียวเปนอาวุธ    เพราะมีเข้ียวเปนอาวุธ  ๔  เข้ียว  คือขางลาง ๒ 
ขางบน ๒.  ชื่อวา  โฆรวิโส   มีพิษแรงกลา  เพราะมีพิษมีเดชสูง.   ชื่อวา 
ทวิชิวฺโห   มลีิ้นสองแฉก  เพราะประกอบดวยลิ้นสองแฉก    สําเร็จมาแต 
กําเนิดนาค.  ชื่อวา อุรคาภิภู   เปนใหญกวานาคท้ังหลาย  เพราะความเปน 
ใหญกวานาคท้ังหลาย   อันไดชื่อวา อุรค  เพราะไปดวยอก   แมของนาคผูมี 
อานุภาพใหญ.   ในทาง  ๒  แยก    กลาวคือที่ที่นั้น   ทาวสองสายทะลุติดตอ 
กันไป.  ในทางใหญ  คือเปนที่ที่มหาชนสัญจรไปมาเสมอๆ.   อนัเกลื่อนกลน 
ดวยหมูชนตาง ๆ   เพราะจากที่นั้นหีมหาชนมากมาย.  องค  ๔  ดวยสามารถ 
แหงองค ๔  ซึ่งจะกลาวในบัดนี้.    บทวา   อธิฏาย   คืออธิษฐานไดแกต้ัง. 
ใจ.   เมื่อใดเราเปนนาคราชมีรูปตามท่ีกลาวแลว  ชื่อวาสังขบาล.     เมื่อน้ัน  
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เราสําเร็จการอยูในที่ดังกลาวแลวในหนหลัง   คือสําเร็จการอยู    ดวยการอยู  
จําอุโบสถ. 
            จริงอยูพระมหาสัตว      เปนผูขวนขวายในบุญมีทานและศีลเปนตน 
ทองเท่ียวไปมาในคติของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     ดวยการแสวงหาโพธิ- 
ญาณ  บางครั้ง  เกิดในนาคพิภพอันมีสมบัติเชนกับสมบิดของเทพ   เปนนาค- 
ราชชื่อวาสังขปาละ.   มฤีทธ์ิมาก   มีอานุภาพมาก.    นาคราชน้ัน    เมื่อกาล 
ผานไป   รังเกียจสมบัตินั้นปรารถนากําเนิดมนุษย  จึงอยูจําอุโบสถ.     เมื่อ 
นาคราชน้ันอยูในนาคพิภพ   การอยูรักษาอุโบสถไมสมบูรณ.     ศลีจักเศรา- 
หมอง.    ดวยเหตุนั้นนาคราชจึงออกจากนาคพิภพ  ลอมจอมปลวกแหงหน่ึง 
ในระหวางทางใหญ  และทางเดินทางเดียว ไมไกลแมน้ํา   กัณหวรรณา   แลว 
อธิษฐานอุโบสถ    สมาทานในวัน  ๑๔ - ๑๕   คํ่า  เปนปกติ.   อธิษฐานวา  ผู 
ตองการหนังเปนตนของเราจงเอาไป   สละตนใหเปนทานแลวนอน.   วันคํ่า 
หน่ึงจึงไปนาคพิภพ.  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา.  อีกเรื่องหน่ึงในกาล 
เมื่อเราเปนนาคราช  ชื่อวา   สังขปาละ   มฤีทธิ์มากเปนตน. 
            ทานกลาวบทวา  จตุโร  องฺเค  อธิฏาย   อธิษฐานองค ๔ มีผิวหนัง 
เปนตน   ไวในท่ีนี้   เปนการแสดงถึง  อธิษฐานมีองค  ๔.   เพราะผิวหนังเปน 
องคหน่ึงในท่ีนี้.  เมื่อพระมหาสัตวอยูจําอุโบสถอยางนี้    กาลลวงไปยาวนาน.  
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             อยูมาวันหน่ึง     เมื่อสังขปาลนาคราชสมาทานศีลอยางนั้นแลวนอน  
บุตรของพราน ๑๖ คน  คิดกันวาจะหาเนื้อ  จึงถืออาวุธเท่ียวไปในปา  ครั้น 
ไมไดอะไร ๆ  ก็กลับเห็นนาคราชน้ันนอนอยูบนยอดจอมปลวก คิดวา วันนี้  
เราไมไดอะไรเลยแมแตลกูเห้ีย.   เราจักฆานาคราชน้ีกิน     แตนาคราชน้ีใหญ 
มาก   เมื่อเขาไปจับคงหนีไป   ดังน้ันจึงคิดกันวา     เราจงเอาหลาวแทงนาค- 
ราชน้ันทั้ง ๆ ที่นอนอยูนั่นแหละที่ขนด     ทําใหออนกําลังแลวจึงจับ   จึงถือ 
หลาวเขาไปหา.     แมพระโพธิสัตวก็มีรางกายใหญประมาณเทาเรือโกลนลํา- 
หน่ึง    ดุจพวกดอกมะลิที่รอยวางไวงามยิ่งนัก   ประกอบดวยดวงตาเชนกับผล 
มะกล่ํา    และศีรษะเชนกับดอกชบา.  นาคราชน้ันโผลศีรษะจากระหวางขน  
เพราะเสียงเทา    ของตน ๑๖ คนเหลาน้ัน   ลืมตาสีแดงเห็นคน   ๑๖ คนถือ 
หลาวเดินมา   คิดวาวันนี้ความปรารถนาของเราจักถึงท่ีสุด   ไดมอบตนใหเปน 
ทานแลว   ต้ังจิตอธิษฐานแนวแน   เพราะกลัวศีลของตนจะขาดวา  เราจะไม 
แลดูชนเหลาน้ี   ซึ่งเอาหลาวแทงรางกายของเรา  ทําใหเปนชองเล็กชองใหญ 
จึงสอดศีรษะเขาไปในระหวางขนดนอนตอไป. 
            ลําดับนั้น   บุตรพรานเหลาน้ันจึงเขาไฝจับนาคราชน้ันที่หางฉุดลงมา 
ตกบนแผนดิน  เอาหลาวคมกริบแทงในท่ี ๘ แหง   สอดทอนหวายดําพรอม 
ดวยหนามเขาไปทางปากเพื่อประการ   เอาคานหามในท่ี ๘  แหง     เดินไปสู 
ทางหลวง.   พระมหาสัตวต้ังแตถูกแทงดวยหลาวก็กลับหามิไดมองดูลูกพราน  
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เหลาน้ัน  แมในทีเดียว.  นาคราชน้ันเมื่อลูกพรานเอาคาน ๘  อันหามนําไป 
หอยศีรษะกระทบแผนดิน.    ลําดับนัน้พวกลูกพราน  เห็นวาศีรษะนาคราช 
หอย   จึงใหนาคราชน้ันนอนบนทางหลวง  เอาหลาวแหลมแทงท่ีต้ังจมูกสอด 
เชือกเขาไปยกศีรษะข้ึน    แลวคลองที่ปลายคานยกข้ึนอีก     เดนิทางตอไป. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-  
                      พวกลูกพรานเปนคนดุราย  หยาบชา  ไม 
            มีกรณุา    ไดเห็นเราแลว   ถือไมพลองตะบอง 
            สั้นกรูกันเขามาหาเรา ณ  ที่นัน้   พวกลูกพราน 
            เอาหอกแทงเราที่จมูก ที่หาง ที่กระดูกสันหลัง 
            แลวสอดคานหามเราไป. 
                      ถาเราปรารถนา   ก็พึงยังมหาปฐพี   อันมี  
            สมุทรสาครเปนที่สุด   พรอมท้ังปา   ทั้งภูเขา  
            ใหไหมดวยลมจมูกในที่นั้น ๆ. 
                      แตเราไมโกรธเคืองลูกพรานทั้งหลาย  แม 
            จะแทงดวยหลาว  แมจะทุบตีดวยหอก. 
            นี้เปนศีลบารมขีองเรา   ดังน้ี.  
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           ในบทเหลาน้ัน   บทวา  โภชปุตฺตา    คือลูกพราน.      บทวา   ขรา  
คือดุราย    ไดแกพูดหยาบ.     บทวา   ลุทฺทา    คือหยาบชา   ไดแกมีใจราย  
บทวา  อการุณา   คือไมมีความสงสาร.  บทวา  ทณฺฑมุคฺครปาณิโน  คือถือ 
กระบอง ๔ เหลี่ยม.     บทวา   นาสาย   วินิวิชฺฌิตฺวา    คือเอาหลาวแทงเรา 
ที่จมูกเพ่ือสอดเชือกเขาไป. บทวา นงฺคุฏเ   ปฏถณฺฏเก   ที่หางท่ีกระดูก 
สันหลัง.   พึงทราบการเช่ือมความวา  แทงที่หางและที่นั้น ๆ อันใกลกับกระ- 
ดูกสันหลัง.  บทวา   กาเช   อาโรปยิตฺวาน   สอดคาน    คือลูกพรานสองคน 
ยกคานขางละคนท่ีแทงไวในขางหน่ึง ๆ    ในบริเวณของหวายและเถาวัลย ๘ 
แหงที่แทงผูกไวในที่ทั้ง  ๘  ข้ึนบาของตน ๆ.  บทวา  สสาครนฺต   ปวึ  คือ 
มหาปฐพีอันมีสมุทรสาครเปนที่สุด.  บทวา  สกานน  สปพฺพต  คือพรอม 
ดวยปาและภูเขา.   บทวา   นาสาวาเตน   ฌาปเย   ความวา   ถาเราตองการ 
อยู   ปรารถนาอยู   โกรธแลวพึงปลอยซ่ึงลมจมูก  ยังมหาปฐพีนี้  อันมีมหา- 
สมุทรเปนที่สุด    พรอมดวยปาและภูเขาใหไหม.      คือพึงทําใหเปนเถาถาน 
พรอมกับดวยการใหไหมดวยลมจมูก.  ในกาลน้ัน  อานุภาพของเราเปนเชน 
นี้.    แมเม้ือเปนเชนนั้น  ถึงจะแทงดวยหลาว   ถึงจะท่ิมดวยหอก.     บทวา 
โภชปุตฺเต    น   กุปฺปามิ     ความวา    เราก็ไมโกรธลูกพราน    คือเราไม 
โกรธลูกพรานผูดุราย    แมจะแทงดวยหลาวอันคมกริบที่ถากทาํดวยไมแกน 
เพ่ือทําใหหมดกําลัง   และเมื่อสอดหวายและเถาวัลยเขาไปในที่  ๘  แหง  และ 
แมจะทิ่มดวยหลาวอันคมกริบ  เพ่ือทําใหหมดกําลังในท่ีนั้น ๆ.  บทวา  เอสา  
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เม  สีลปารม ี  นี้เปนศีลบารมีของเรา   คือการท่ีเราผูมีอานุภาพมากอยางนี้  
อธิษฐานอยางนั้น  ไมโกรธลูกพรานเพราะกลัวศีลจะขาด    นี้เปนศีลบารมี 
ของเราซ่ึงเปนไปแลวโดยความไมคํานึงถึงชีวิตโดยสวนเดียวเทาน้ัน.  อธิบาย 
วา  เปนปรมัตถบารมี  ดวยอํานาจของศีล. 
            อน่ึง เมื่อพระโพธิสัตวถูกพวกลูกเศรษฐีนําไป กุฎมพีชือ่อาฬาระชาว 
เมืองมิถิลา  นําเกวียน   ๕๐๐   นั่งอยูบนยานอันสําราญไปเห็นพวกลูกพราน 
เหลาน้ัน  กําลังนําพระมหาสัตวไป   ก็เกิดความสงสารถามพรานเหลาน้ันวา 
พวกทานนํานาคราชน้ีไปทําไม ?   พวกทานจักนําไปทําอะไร ?    พวกพราน 
ตอบวา  พวกเราจักปงเนื้ออรอยออนอวนของนาคน้ีกิน.  กุฎมพีนั้นจึงใหโค 
ใชงาน  ๑๖  ตัว    ทองคําฟายมือหนึ่งแกพวกลูกพรานเหลาน้ัน     ผานุงหม 
แมแกภรรยาของทุกคน        วัตถุสิ่งของที่ระลึกแกพวกลูกพรานแลวกลาววา 
นาคนี้เปนนาคราชมีอานุภาพมากโดยชอบ.   ไมประทุษรายพวกทานดวยศีล 
คุณของตน.  พวกท่ีทําใหนาคราชน้ีลําบาก  เปนบาปมาก.     ปลอยเสียเถิด. 
พวกลูกพรานเหลาน้ันกลาววา       นาคน้ีเปนอาหารเอร็ดอรอยของพวกเรา. 
พวกเราไมเคยกินนาคเลย.     เอาเถิดพวกเราบูชาถอยคําของทาน.      เพราะ 
ฉะน้ันเราจะปลอยนาคนี้.    แลวปลอยใหพระมหาสัตวนอนบนพ้ืนดินเพราะ 
ความหยาบชาของตนๆ      จึงจับที่ปลายหวายและเถาวัลยที่รอยไวดวยหนาม 
เหลาน้ันเตรียมจะกระชาก.  
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           ลําดับนั้น   กุฎมพีเห็นนาคราชลําบาก  จึงทําไมใหลําบากดวยการเอา 
ดาบตัดเถาวัลยคอย ๆ. ดงึออกไมใหเจ็บปวดทํานองเดียวกับการนําเครื่องเจาะหู 
ของทารกท้ังหลายออก. ในกาลน้ัน ลกูพรานท้ังหลายชวยกันคอยๆ ดึงเครื่อง 
ผูกมัดที่สอดสวมออกจากจมูกของนาคราชน้ัน.       สักครูหน่ึงพระมหาสัตว 
ก็บายหนาไปทางทิศตะวันออกมองดูอาฬาระดวยตาเต็มไปดวยนํ้าตา.     พวก 
พรานไปไดหนอยหน่ึง     แอบปรึกษากันวา  นาคออนกําลัง  เมื่อนาคตายพวก 
เราจักเอานาคนั้นไป.  อาฬารกุฎมพีไหวพระมหาสัตวกลาววา จงไปเถิดมหา- 
นาค.    พวกพรานจะไมจับทานอีกแลว  ไดตามไปสงนาคราชน้ันหนอยหน่ึง 
แลวก็กลับ. 
           พระโพธิสัตวไปยังนาคพิภพไมทําใหเสียเวลาในนาคพิภพนั้น   ออก 
ไปพรอมดวยบริวารใหญ  เขาไปหาอาฬาระพรรณนาคุณของนาคพิภพ  แลว 
นําอาฬาระไปในนาคพิภพนั้น  ใหยศย่ิงใหญพรอมดวยนางนาคกัญญา  ๓๐๐ 
แกอาฬาระ.    ใหอาฬาระเอิบอ่ิมดวยกามทิพย.    อาฬาระอยูในนาคพิภพได  
หน่ึงป   บรโิภคกามทิพย   จึงบอกแกนาคราชวา   สหาย    ขาพเจาปรารถนา 
จะบวช    จึงถือเอาบริขารของบรรพชิตออกจากนาคพิภพนั้น    ไปหิมวันต- 
ประเทศแลวบวชอาศัยอยู ณ หิมวันตประเทศน้ันเปนเวลาชานาน     ตอมา 
เที่ยวจาริกไปถึงกรุงพาราณสี    พระเจากรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นทรง 
เลื่อมใส     อาจารสมบัติตรัสถามวา    พระคุณทานบวชจากตระกูลที่มีสมบัติ 
มาก.   เพราะเหตุไรจึงบวช  เมื่อจะทูลถงึเหตุที่ตนบวช จึงทูลเรื่องราวทั้งหมด  
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ต้ังตนแตการขอใหพวกพรานปลอยพระโพธิสัตวจากเง้ือมมือ    แดพระราชา 
แลวแสดงธรรมดวยคาถาทั้งหลายเหลาน้ีวา :- 
                      มหาบพิตร   แมกามท้ังหลายอันเปนของ 
              มนษุย   เปนสิ่งไมเท่ียง   มีความแปรปรวนไป 
              เปนธรรมดา   อาตมาภาพก็ไดเห็นแลว   อาต- 
              มาภาพเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย   จงึบวช 
              ดวยศรัทธา      มหาบพิตร     มนุษยทั้งหลาย 
              ทั้งหนุมท้ังแก  ตายหมด   เหมือนผลไมในปา  
              หลน  ฉะนั้น  อาตมาภาพเห็นดังน้ัน   จึงบวช 
              ความเปนสมณะ   ไมผิด     เปนสิ่งประเสริฐ. 
        พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว   จึงตรัสวา :- 
                      ผูมีปญญาเปนพหูสูต   มีความคิดถึงฐานะ  
              มาก    ควรคบแนนอน   ทานอาฬาระ   ขาพเจา 
              ไดฟงเรื่องนาคราชและเรื่องทานแลว   จกักระ-  
              ทําบุญไมนอยทีเดียว. 
         ลําดับนั้น   พระดาบสแสดงธรรมถวายพระราชอยางนี้วา :-  
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                                ผูมีปญญา    เปนพหูสูต   มีความคิดถึง  
                   ฐานะมากควรคบ     ขาแตราชะ    พระองคทรง 
                   สดับเรื่องราวของนาคราชและของอาตมาภาพ 
                   แลว   ขอจงทรงทําบุญไมนอยเถิด. 
           พระดาบสพักอยู   ณ  กรุงพาราณสีนั้นตลอดฤดูฝน  ๔   เดือนแลวไป 
หิมวันตประเทศ  เจริญพรหมวิหาร ๔  ตลอดชีวิต   ก็ไดเขาถึงพรหมโลก.  แม 
พระโพธิสัตวก็อยูจําอุโบสถตลอดชีวิตก็ไดไปสูสวรรค.     แมพระราชานั้นก็ 
ทรงทําบุญมีทานเปนตน   แลวก็ไปตามยถากรรม. 
           อาฬาระในครั้งน้ัน   ไดเปนพระสารีบุตรในครั้งน้ี.   พระเจาพาราณสี 
คือพระอานนทเถระ.   สงัขปาลนาคราช  คือพระโลกนาถ. 
           การบริจาคสรีระ   ของนาคราชน้ันเปนทานบารมี.     การท่ีนาคราช 
ผูประกอบดวยเดชเปนพิษเห็นปานน้ัน    เมื่อมีการเบียดเบียนก็ไมทําลายศีล 
ชื่อวา  ศีลบารมี.   การละโภคสมบัติเชนกับโภคสมบัติของเทพ   แลวออกจาก 
นาคพิภพ   บําเพ็ญสมณธรรม  ชื่อวา  เนกขัมมบารมี.   การเตรียมตัววาควร 
ทําประโยชนมีทานเปนตน   และส่ิงน้ี ๆ ชื่อวา  ปญญาบารมี.     การบรรเทา 
กามวิตก   และความเพียรดวยการอดกลั้น   ชื่อวา   วีริยบารม.ี   ความอดทน  
ดวยความอดกลั้น  ชื่อวา  ขันติบารมี.   การสมาทานสัจจะ  ชื่อวา  สัจจบารมี. 
การต้ังใจสมาทานไมหว่ันไหว   ชื่อวา   อธิษฐานบารมี.   ความเปนผูมีเมตตา  
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และความเอ็นดูในสรรพสัตวทั้งหลาย   หมายถึงมวลลูกพราน   ชื่อวา  เมตตา 
บารมี.    ความเปนกลางในเวทนา   และความผิดปกติที่ทําแลวในสัตตสังขาร 
ทั้งหลาย  ชื่อวา  อุเบกขาบารมีเปนอันไดบารมี  ๑๐  อยางนี้ดวยประการฉะน้ี. 
แตศีลบารมีเทาน้ันที่ทานยกข้ึนสูเทศนา          ทําใหเปนบารมีมีความยิ่งยวด  
อยางยิ่ง.   อนึ่ง   คุณานุภาพของพระโพธิสัตวในจริยานี้   พึงประกาศโดยนัย 
ดังกลาวแลวในภูริทัตตจริยามีอาทิวา   โยชนสติเก   นาคภวนฏาเน   ใน 
ที่ต้ังนาคพิภพ  ประมาณ ๑๐๐ โยชนดงัน้ี. 
                             จบ  อรรถกถาสังขปาลจริยาที่  ๑๐  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 369 

             บทวา   เอเต     คือจริยามีหัตถินาคจริยาเปนตน       ที่แสดงแลวใน 
วรรคนี้    และจริยา ๙   ทีร่วบรวมแสดงดวยหัวขอมีอาทิวา    หตฺถิ    นาโค 
ภูริทตฺโต   หตัถินาคจริยา    ภูริทัตตจรยิาเหลาใด   ทั้งหมดเหลานั้น   ชื่อวา 
สีลพลา    เพราะมีศีลเปนกําลัง     โดยความเปนไปดวยการบําเพ็ญศีลบารม ี
เปนพิเศษ.   ชื่อวา   ปริกขฺารา   เพราะปรับปรุงศีลอันเปนปรมัตถบารมีและ 
เพราะปรับปรุงสันดานดวยอํานาจแหงการอบรม.  ชื่อวา  ปเทสิกา  สปฺป- 
เทสา   คือยังมีการสละให    เพราะศีลปรมัตถบารมีอันถึงความอุกฤษฏ    ยัง 
ไมสมบูรณ.   คือไมใหก็ไมใช.   หากถามวา   เพราะเหตุไร.   ตอบวา  เพราะ 
รักษาชีวิต   แลวจักตามรักษาศีล   อธิบายวา   เพราะบรรดาจริยาทั้งหลาย  มี 
หัตถินาคจริยาเปนตนเหลาน้ัน  เรารกัษาชีวิตของตนโดยเปนเอกเทศเทานั้น 
แลวตามรักษาศีล.     เรามไิดสละชีวิตโดยประการท้ังปวง.      แตเมื่อเราเปน 
สังขปาลนาคราช    มีอานุภาพมาก    มีเดชคือพิษสูง    ชีวิตของเราถูกพราน 
เหลาน้ันรวมหัวกัน   มิไดจําแนกบุคคลท้ังกอนท้ังหลัง   นําไปโดยสวนเดียว 
เทาน้ัน.     เราสละชีวิตท่ีถูกเขานําไปใหเปนทาน   เพ่ือตามรักษาศีลเทานั้น. 
เพราะฉะนั้น   จริยานั้นถงึความเปนปรมัตถบารมี     จึงเปนศีลบารมีของเรา 
ทานแสดงไวดวยประการฉะน้ี. 
                                    จบ  อรรถกถาทุติยวรรค 
             เปนการชี้แจงศีลบารมีโดยวิเศษอันสงเคราะหเขาในจริยา  ๑๐  อยาง.  
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                             รวมจริยาที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.   สลีวนาคจริยา   ๒.  ภูริทัตตจริยา        ๓. จัมเปยยกจริยา  
๔.  จูฬโพธิจริยา   ๕. มหิสราชจริยา   ๖.  รุรุมิคจรยิา   ๗. มาตังคจริยา 
๘. ธรรมเทวปุตตจริยา   ๙. ชยทิสจรยิา   ๑๐.   สังขปาลจริยา      จริยา 
ทั้งหมดน้ีเปนกําลังของศีล   เปนบริขารของศีล  เราใหสละชีวิตตามรักษาศีล 
เราผูเปนสังขปาลนาคราช   ไดมอบชวิีตใหแกคนใดคนหนึ่ง    แมตลอดกาล 
ทุกเม่ือ   เหตุนั้น   จริยานั้นจึงเปนศีลบารมี   ฉะน้ีแล. 
                                       จบ   สลีบารมีนิเทส  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 371 

                                  ๓. ยุธัญชยวรรค  

                      การบําเพ็ญเนกขมัมบารมีเปนตน 
                                  ๑. ยุธัญชยจริยา 
              วาดวยจริยาวัตรของยุธัญชยกุมาร 
            [๒๑]     ในกาลเมือ่เราเปนพระราชโอรส    ( ของ 
                    พระเจาสัพพทัตตราช )    นามวายุธญัชัย   มี  
                    บริวารยศหาประมาณมิได      สลดใจเพราะได 
                    เห็นหยาดน้ําคางอันเหือดแหงเพราะแสง 
                    อาทิตย    เราทําความเปนอนิจจังน้ันแลใหเปน 
                    ปุเรจาริก  พอกพูนความสังเวช  เราถวายบังคม 
                    พระมารดาและพระบิดาแลว     ทูลขอบรรพชา 
                    มหาชนพรอมท้ังชาวนิคมทั้งชาวจังหวัด   ประ- 
                    นมอัญชลีออนวอนเรา  พระบิดาตรัสวา  วันนี ้
                    เจาจงปกครองแผนดินอันกวางใหญไพศาลเถิด 
                    ลูก   เมื่อมหาชนพรอมทัง้พระราชบิดา    นาง 
                    สนม   ชาวนคม   และชาวแวนแควน   รองไห 
                    ร่ําไรควรสงสาร   เราไมหวงใยสละไปแลว   เรา  
                    สละราชสมบัติในแผนดินหมูญาติ   บริวารชน  
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                    และยศศักด์ิทั้งส้ินไดไมคิดถึงเลย   เพราะเหตุ 
                     แหงโพธิญาณ   เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดา 
                     ก็หามิได  เราจะเกลียดยศศักด์ิอันยิ่งใหญก็หา 
                     มิได   แตพระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา 
                     ฉะน้ัน  เราจึงสละราชสมบัติ   ฉะน้ีแล. 
                                   จบ  ยุธญัชยจริยาท่ี  ๑ 

                         อรรถกถายุธัญชยวรรคที่  ๓                                 

                            การบําเพ็ญเนกขัมมบารมี 
                            อรรถกถายุธัญชยจริยาที่  ๑ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถายุธัญชยจริยาที่ ๑   แหงวรรคท่ี  ๓   ดัง 
ตอไปนี้.   บทวา อมิตยโส  คือมีบริวารและสมบัติหาประมาณมิได.  บทวา 
รณชปุตฺโต   ยุธฺชโย     คือชื่อยุธัญชยเปนโอรสของพระราชาพระนามวา 
สัพพทัตตะในรัมมนคร. 
            กรุงพาราณสีนี้  ในอุทยชาดก   ชื่อวา   สรุุนธนนคร.   ในจูฬสุต- 
โสมชาดก  ชื่อวา   สุทัศนนคร. .  ในโสณนันทชาดก   ชื่อวา  พรหมวัฑฒน 
นคร.  ในขัณฑหาลชาดก  ชื่อวา  บุบผวตีนคร.  แตในยุธัญชยชาดก  ชื่อวา 
รัมมนคร.  บางครั้งชื่อของนครน้ีก็เปลี่ยนไปอยางนี้.  ดังท่ีทานกลาวไววา 
. 
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พระราชบุตรเปนโอรสของพระราชา   พระนามวา   สัพพทัตตะในรัมมนคร. 
พระราชาพระองคนั้นไดมีพระโอรส   ๑,๐๐๐  องค.พระโพธิสัตวเปนโอรสองค 
ใหญ.     พระราชาพระราชทานตําแหนงอุปราชให.    พระโอรสน้ันทรงให 
มหาทานทุก ๆ วัน ตามนัยดังไดกลาวแลวในหนหลังน้ันแล.  เม่ือกาลผานไป 
อยางนี้    วันหนึ่งพระโพธิสัตวข้ึนประทับรถอันประเสริฐแตเชาตรู    เสด็จ 
ประพาสพระราชอุทยานดวยสมบัติอันเปนสิริใหญ        ทอดพระเนตรเห็น 
หยาดนํ้าคางที่คางอยูบนยอดไม   ยอดหญา   ปลายกิ่งและใยแมลงมุมเปนตน 
มีลักษณะเหมือนขายแกวมุกดา   ตรสัถามวา  ดูกอนสารถีนั่นอะไร.    ครัน้ 
ทรงสดับวา  นั่นคือหยาดนํ้าคางที่ตกในเวลามีหิมะ.   ทรงเพลิดเพลินอยู  ณ 
พระราชอุทยาน   ตอนกลางวัน   ครั้นตกเย็นเสด็จกลับ   ไมทรงเห็นหยาด 
น้ําคางเหลานั้น    จึงตรัสถามวา    ดกูอนสารถี    หยาดนํ้าคางเหลาน้ันหาย 
ไปไหนหมด.     เดี๋ยวน้ีเราไมเห็นหยาดน้ําคางเหลาน้ัน     ครั้นทรงสดับวา 
เมื่อพระอาทิตยข้ึนหยาดนํ้าคางทั้งหมดก็สลายละลายไป   ทรงดําริวา  หยาด 
น้ําคางเหลานี้เกิดข้ึนแลวสลายไปฉันใด   แมสังขารคือชีวิตของสัตวทั้งหลาย 
เหลาน้ีก็ฉันน้ัน   เชนกับหยาดนํ้าคางที่ยอดหญา.   เพราะฉะนั้น   เราซึ่งยัง 
ไมถูกพยาธิ      ชราและมรณะเบียดเบียนควรทูลลาพระมารดาพระบิดาออก 
บวช    จึงทรงทําหยาดนํ้าคางใหเปนอารมณ    เห็นภพทั้งสามดุจถูกไฟไหม 
เสด็จมายังพระตําหนักของพระองค      เสด็จไปเฝาพระบิดาซ่ึงประทับอยู    
โรงวินิจฉัย   ซึ่งประดับตกแตงเปนอยางดี  ถวายบังคมพระชนก  ประทับยืน 
อยูขางหน่ึงทูลขอบวช.  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-  
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                         เราสลดใจเพราะเห็นหยาดน้ําคางเหือด   
                แหงไป     เพราะแสงของดวงอาทิตย.     เราทํา 
                ความไมเท่ียงของหยาดน้ําคางน้ันใหเปนปุเร- 
                จาริก   พอกพูนความสังเวช    เราถวายบังคม 
                พระบิดาทูลขอบรรพชา. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา   สูริยาตเป   คือเพราะแสงดวงอาทิตย.    การ 
สัมผัสรัศมีดวงอาทิตย.   ปาฐะวา  สูริยาตเปน  บาง.  บทวา  ปติต  ทิสฺวาน 
เพราะทรงเห็นหยาดนํ้าคางเหือดแหง     คือเพราะทรงแลดูหยาดนํ้าคางที่คาง 
อยูบนยอดตนไมเปนตนกอนยังปรากฏอยู    ครั้นตองรัศมีดวงอาทิตยก็เหือด 
แหงไป   ดวยปญญาจักษุ.     บทวา   สวิชึ   คือทรงถึงความสลดพระทัยดวย 
ทรงมนสิการถึงความไมเที่ยงวา  หยาดนํ้าคางเหลาน้ีฉันใด  แมชีวิตของสัตว 
ทั้งหลายก็ฉันนั้น  มีสภาพแตกสลายไปอยางรวดเร็ว.  บทวา   ตฺเวาธิปตึ 
กตฺวา  สเวคมนุพฺรูหย ึ  คือพระโพธิสัตวทรงกระทําความไมเท่ียงของหยาด 
น้ําคางนั้นนั่นเองใหเปนใหญ   เปนประธาน   เปนหัวหนา   เปนปุเรจาริก 
แลวทรงมนสิการถึงความท่ีสังขารทั้งปวงมีเวลานิดหนอย        ต้ังอยูไมนาน 
ทรงพอกพูนความสังเวชอันเกิดข้ึนครั้งเดียว   ดวยใหเกิดข้ึนบอย ๆ.    บทวา 
ปพฺพชฺชมนุยาจห  คือ  เราดําริวาเราผูที่พยาธิชราและมรณะยังไมครอบงํา 
ในชีวิตของสัตวทั้งหลาย  อันไมต้ังอยูนานดุจหยาดนํ้าคางบนยอดหญา ควร  
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บวชแสวงหามหานิพพานอันเปนอมตะ   ซึ่งไมมีพยาธิชราและมรณะเหลานี้ 
แลวเขาไปเฝาพระมารดาพระธิดาถวายบังคมแลวทูลขอบรรพชาวา  ขอพระ- 
มารดาพระบิดาจงทรงอนุญาตใหหมอมฉันบวชเถิด.   เมื่อพระมหาสัตวทูลขอ 
อนุญาตบวชอยางนี้แลวไดเกิดโกลาหลใหญทั่วพระนครวา  ไดยินวา   พระ- 
อุปราชยุธัญชัยมีพระประสงคจะทรงผนวช. 
            ก็สมยันั้น        ชาวแควนกาสีมาเพ่ือจะเฝาพระราชาพากันเขาไปใน 
รัมมนคร.  ทัง้หมดน้ันประชุมกัน.   พระราชาพรอมดวยบริวาร   ชาวนิคม 
ชาวชนบท   พระมารดา   พระเทวี   ของพระโพธิสัตวและพวกสนมทั้งปวง 
พากันทูลหามพระโพธิสัตววา    ขาแตพระกุมารอยาทรงบวชเลย       บรรดา 
ชนเหลาน้ัน   พระราชาตรัสวา   หากกามท้ังหลายของลูกยังพรองอยู.   พอ 
จะเพ่ิมใหลูก.  วันนี้ขอใหลูกครองราชสมบัติเถิด.   พระมหาสัตวทูลถึงความ 
พอพระทัยในการบวชของพระองคอยางเดียวแตพระบิดาตรัสวา :- 
                             ขาแตพระบิดาผูเปนใหญในแวนแควน 
                       ขอพระบิดาอยาทรงหามลูกเลย     ลกูสมบูรณ 
                        ดวยกามทกุอยาง  อยาตกไปในอํานาจของชรา 
                        เลย. 
            เมื่อพระมารดาพรอมดวยพวกสนมคร่ําครวญอยูอยางนาสงสาร    จึง 
ทูลถึงเหตุแหงการบวชของพระองควา :-    
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                        อายุของมนุษยทั้งหลาย   ก็เหมือนน้ําคาง 
                 บนยอดหญา.    พอดวงอาทิตยขึ้นก็เหือดแหง 
                 ไป    ขาแตพระมารดา   ขอพระมารดาอยาหาม 
                 ลกูเลย. 
            แมเม่ือพระมารดาพระบิดาทรงหามอยู  ก็มิไดมีพระทัยทอถอยเพราะ 
ความสังเวชพอกพูนเปนอยางยิ่ง      มไิดมีพระทัยหวงใยในพระประยูรญาติ 
หมูใหญอันเปนที่รักและในราชอิสสริยยศอันโอฬาร       ทรงบรรพชาแลว. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  :- 
                           มหาชนพรอมทั้งชาวนิคม   ทั้งชาวแวน- 
                 แควน  ประนมอัญชลีออนวอนเรา.   พระบิดา 
                 ตรัสวา    วันนีลู้กจงปกครองแผนดินอันกวาง- 
                 ใหญไพศาลเถิด.     เมื่อมหาชนพรอมท้ังพระ- 
                 บดิา  นางสนม  ชาวนิคม  และชาวแวนแควน 
                 รองไหคร่ําครวญอยางนาสงสาร.   เราไมหวงใย 
                  สละไปแลว. 
            ในบทเหลาน้ันบทวา    ปฺชลิกา    คือประคองอัญชลี.      บทวา 
สเนคมา   สรฏกา   คือราชบุรุษท้ังปวงพรอมดวยชาวนิคมและชาวแวน-  
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แควนพากันออนวอนเราวา          ขาแตเทวะขอพระองคอยาทรงผนวชเลย.  
พระมารดาพระบิดาตรัสวา  ลูกจงครองราชสมบัติในวันนี้เถิด. คือจงปกครอง 
แผนดินอันใหญนี้   อันกวางใหญดวยความเจริญยิ่งของบานนิคมและราชธานี 
และดวยถึงความไพบูลยอันไพศาล      ดวยความสมบูรณไปดวยทรัพยสาร 
และดวยความงอกงามของพืชพรรณมีขาวกลาเปนตน.    พระมารดาพระบิดา 
รับสั่งใหยกเศวตฉัตรแลวทรงขอรองวา    ลูกจงครองราชสมบัติเถิด       ก็เม่ือ 
มหาชนพรอมดวยพระราชา   นางสนม   ชาวนิคม   ชาวแวนแควนรองไห 
คร่ําครวญอยางนาสงสาร    โดยอาการที่ความกรุณาอันใหญยอมมีแมแกผูฟง  
ไมตองพดถึงผูเห็นเราไมหวงใย    ไมเกาะเกี่ยวในบุคคลน้ัน ๆ    บวชแลวใน 
กาลน้ันเอง   ทานแสดงไวดวยประการฉะน้ี. 
            บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงวา  เราละสิริราชสมบัติเชนกับ 
สมบัติจักรพรรดิ   พระประยูรญาติอันเปนที่รักไมหวงใยสละปริวารชน  คน 
สนิทและยศอันใหญที่ชาวโลกเขาเพงเล็งกันได        ตรัสพระคาถาของคาถา 
วา :- 
                         เราสละราชสมบัติในแผนดิน    หมูญาติ  
                 บริวารชน    และยศศักด์ิทั้งส้ินมิไดคิดถึงเลย 
                 เพราะเหตุแหงโพธิญาณ      เราจะเกลียดพระ- 
                 มารดาพระบิดาก็หามิได   เราจะเกลียดยศศักด์ิ   
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                      อันยิ่งใหญก็ตามิได    แตพระสัพพัญุตญาณ  
                       เปนที่รักของเรา      เพราะฉะน้ัน    เราจึงสละ 
                       ราชสมบัติ ดังน้ี. 
             ในบทเหลาน้ัน  บทวา   เกวล     แปลวา  สิ้นเชิง อธิบายวา  เราสละ 
ตําหนักนางสนมจนหมดส้ิน  และแผนดินมีมหาสมุทรเปนที่สุดดวยประสงค 
จะบวช  ไมคิดถึงอะไร ๆ  เพราะเหตุแหงโพธิญาณอยางเดียววา   เราสามารถ 
บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณไดดวยอาการอยางนี้.    อธิบายวา    เราไมเกิดความ 
เกี่ยวเกาะในส่ิงน้ันแมแตนอย.   บทวา  ตสฺมา  ความวา  เพราะเราจะเกลียด  
พระมารดาพระบิดา     ยศศักดิ์อันยิ่งใหญและราชสมบัติก็หามิได      เรารัก 
ทั้งน้ัน.   แตพระสัพพัญุตญาณเทานั้น   เปนที่รกัของเรายิ่งกวาส่ิงเหลาน้ัน 
รอยเทา    พันเทา    แสนเทา.     ฉะน้ันเราจึงสละราชสมบัติกับพระมารดา 
เปนตน  ในกาลน้ันไดดวยประการฉะน้ี. 
              เมื่อพระมหาสัตวทรงสละทุกสิ่งทุกอยาง     เสด็จออกบวชยุธิฏฐิลกุมาร 
พระกนิษฐาของพระโพฐิสัตวนั้นถวายบังคมพระชนก    ทรงขออนุญาตบวช 
ติดตามพระโพธิสัตว.   ทั้งสองกษัตริยก็ออกจากพระนคร  รบัสั่งใหมหาชน 
กลับเสด็จเขาปาหิมวันตะ   สรางอาศรมบทในที่นาพอใจ   ทรงบวชเปนฤาษี 
ยังฌานและอภิญญาใหเกิด   ทรงเลี้ยงชีวิตดวยรากไมและผลไมในปาเปนตน 
จนตลอดพระชนม    แลวก็เสด็จไปสูพรหมโลก.     ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :-  
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                        พระกมุารทั้งสอง  คือ  ยุธัญชัยะ  และ   
                ยุธฏิฐิละ   ละพระมารดาพระบิดา   ตัดความของ 
                ของมัจจุออกบวชแลว.  
             ในบทเหลาน้ันบทวา   สงฺค   เฉตฺวาน   มจจฺุโน  คือพระกุมารตัด 
ความของ   คือ   ราคะ   โทสะ   โมหะ   อันเปนของมีอยู   เพราะเปนเหตุ 
ทํารวมกันกับมัจจุมาดวยการขมใจไว   แลวบวช. 
             พระมารดาพระบิดาในครั้งน้ัน      ไดเปนมหาราชตระกูลในครั้งน้ี. 
 ยุธิฏฐิลกุมาร   คือพระอานนทเถระ.   ยุธญัชย   คือพระโลกนาถ. 
             การบริจาคมหาทานเม่ือกอนบวช      และการสละราชสมบัติเปนตน 
ของพระมหาสัตวนั้นเปนทานบารมี.         การสํารวมกายวาจาเปนศีลบารมี. 
การบรรพชาและการบรรลุฌานเปนเนกขัมมบารมี.      ปญญาเริ่มตนดวยทํา 
มนสิการโดยความเปนของไมเที่ยง     จนบรรลุอภิญญาเปนที่สุดและปญญา. 
กําหนดธรรมเปนอุปการะและไมเปนอุปการะแหงทานเปนตน    เปนปญญา 
บารมี.    ความเพียรยังประโยชนนั้นใหสําเร็จในท่ีทั้งปวง    เปนวีริยบารมี. 
ญาณขันติและอธิวาสนขันติ  เปนขันติบารมี.    การไมพูดผิดจากคําปฏิญญา 
ชื่อวา    สัจจบารมี.    การต้ังใจสมาทานอันไมหว่ันไหวในที่ทั้งปวง    ชื่อวา 
อธิษฐานบารมี.   เพราะจิตคิดแตประโยชนในสรรพสัตวทั้งหลายดวยอํานาจ 
แหงเมตตาพรหมวิหาร     ชื่อวา     เมตตาบารมี.     ดวยการวางเฉยในความ  
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ผิดปกติที่ทําแลวในสัตตสังขาร และดวยอุเบกขาพรหมวิหาร  ชื่อวา อุเบกขา-  
บารมีเปนอันไดบารมี  ๑๐  ดวยประการดังนี้.   แตพึงทราบโดยความพิเศษวา 
เปนเนกขัมมบารมี.    อน่ึง    แมในจรยิานี้พึงเจาะจงกลาวถึงอัจฉริยคุณของ 
พระมหาบุรุษ   ตามสมควรดุจในอกิตติจริยา.   สมดังพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา  เอว  อจฺฉริยา  เหเต,  อพฺภูตา  จ   มเหสิโน   ฯลฯ    ธมฺมสฺส 
อนุธมฺมโต   มีใจความดังไดกลาวไวแลวในตอนตน ๆ. 
                                 จบ  อรรถกถายุธัญชยจริยาที่  ๑  
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                                    ๒. โสมนัสสจริยา 
                วาดวยจริยาวัตรของโสมนสัสกุมาร 
           [๒๒ ]     อีกเรื่องหน่ึง    ในกาลเมื่อเราเปนราชบุตร 
                     สุดท่ีรัก    เปนที่ปรารถนา     เปนทีน่ารักของ 
                     พระมารดาพระบิดาปรากฏนามวา  โสมนัส อยู 
                     ในอินทปตถนครอันอุดม  เปนผูมีศีล สมบูรณ 
                     ดวยคุณธรรม         มีปฏภิาณอันเฉียบแหลม 
                     เคารพนบนอบตอบุคคลผูเจริญมีหิริ        และ 
                     ฉลาดในสังคหธรรม ครัง้น้ัน  มีดาบสโกงผูหนึ่ง 
                     เปนที่โปรดปรานของพระราชาพระองคนั้น 
                     ดาบสนั้นปลูกตนผลไม    ดอกไมและผัก   เกบ็ 
                     ขายเลี้ยงชีวติ  เราไดเห็นดาบสโกงน้ัน  เหมือน 
                     กองแกลบอนัไมมีขาวสาร       เหมือนไมเปน 
                     โพลงขางใน      เหมือนตนกลวยหาแกนมิได 
                     ดาบสโกงผูนี้ไมมีธรรมของสัตบุรุษ   ปราศจาก  
                     ความเปนสมณ    ละธรรมขาวคือหริิ   เพราะ 
                     เหตุแหงการเลี้ยงชีวิต     ปจจันตชนบทกําเริบ   
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                 ขึน้   เพราะโจรอันเท่ียวอยูในดง  พระราชบิดา   
                 ของเรา    เมื่อจะเสด็จไปปราบความกําเริบน้ัน 
                 ตรัสสั่งเราวา   พออยาประมาทในชฎิลผูมีความ 
                 เพียรอันแรงกลานะ     พอจงอนุวัตรตามความ 
                ปรารถนา     ดวยวาชฎิลนั้น    เปนผูใหความ 
                 สาํเร็จความปรารถนาท้ังปวง      เราไปสูที่บํารุง 
                ชฎิลนั้นแลวไดกลาวดังน้ีวา    ดูกอนคฤหบดี  
                ทานสบายดีดอกหรือ   หรือวาทานจะใหนําเอา 
                อะไรมา   เหตุนัน้    ดาบสโกงน้ันอาศัยมานะ  
                 จงึโกรธเราวา    เราจะใหพระราชาฆาทานเสีย 
                ในวันนี้     หรือจะใหขบัไลเสียจากแวนแควน 
                 พระราชาทรงปราบปจจันตชนบทสงบแลว   ได 
                ตรสัถามชฏิลโกงวา       พระผูเปนเจาสบายดี  
                 หรือสักการะสมัมานะยังเปนไปแกพระผูเปน 
                 เจาหรือ       ชฎิลโกงน้ันทราบทูลแดพระราชา 
                เหมือนวาพระราชกุมารใหฉิบหาย       พระเจา 
                แผนดินทรงสดับคําของชฎิลโกงน้ันทรงบังคับ   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 383 

            วา    จงตัดศีรษะเสียในที่นี้นั่นแหละ    จงสับ  
            ฟนบัน่ออกเปน  ๔  ทอน   ทิ้งไวในทามกลาง 
            ถนนใหคนเห็นวา    นั่นเปนผลของตนเบียด- 
            เบียนชฎิล    พวกโจรฆาตก็ใจดุรายไมมีกรุณา 
            เหลาน้ัน     เพราะรับส่ังบังคับ    เมื่อเรานั่งอยู 
            บนตักของพระมารดา   ก็ฉุดครานําเราไป    เรา 
            ไดกลาวแกเขาเหลาน้ัน    ซึ่งกําลังผูกมัดอยาง 
            มั่นคงอยางน้ีวา     ทานท้ังหลายจงพาเราไปเฝา 
            พระราชาโดยเร็ว      ราชกิจของเรามีอยู     เขา 
            เหลาน้ันเปนคนลามกและเสพคนลามก   พาเรา 
            ไปเฝาพระราชา    เราไปเฝาพระราชา   แลวทูล 
            ใหทรงเขาพระทัย    และนํามาสูอํานาจของเรา 
            พระบิดาขมาเรา  ณ ที่นั้นแลว  ไดพระราชทาน 
            ราชสมบัติอันใหญหลวงแกเรา    เรานั้นทําลาย 
            ความมืดมัวเมาแลว     ออกบวชเปนบรรพชิต 
            เราจะเกลียดราชสมบัติ       อนัใหญหลวงก็หา 
            มิได  จะเกลียดกามโภคสมบัติก็หามิได  แต  
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                 พระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา    ฉะนั้น   
                   เราจึง    สละราชสมบัติเสีย  ฉะนี้แล. 
                                   จบ  โสมนัสสจริยาที่  ๒ 
 

                           อรรถกถาโสมนัสสจริยา  ๒ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาโสมนัสจริยาที่  ๒  ดังตอไปนี้.  บทวา 
อินฺทปตฺเถ    ปุรุตฺตเม   คือนครประเสริฐมีชื่ออยางนี้.    บทวา   กามิโต 
เพราะเปนที่ปรารถนา  คือเปนผูอันพระชนกชนนปีรารถนาในกายนานอยาง 
นี้วา  ไฉนหนอบุตรจะพึงเกิดสักคนหน่ึง.  บทวา  ทยิโต   ไดแกเปนที่รัก. 
บทวา  โสมนสฺโสติ   วิสสฺุโต  คือมีชื่อตามประกาศอยางนี้วา  โสมนัส. 
บทวา  สีลวา  คือประกอบดวยศีล  คือกุศลกรรมบถ  ๑. และศีลคืออาจาร. 
บทวา     คุณสมฺปนฺโน     คือเขาถึงหรือบริบูรณดวยคุณ     มีศรทัธาและ 
พาหุสัจจะเปนตน.  บทวา  กลฺยาณปฏภิาณวา  คือประกอบดวยปฏิภาณงาม 
กลาวคือ     เปนผูฉลาดในอุบายยังกิจที่ควรทําน้ัน ๆ    ใหสําเร็จ.       บทวา 
วุฑฺฒาปจายี   เคารพออนนอมตอผูเจริญ   คือมีปกติออนนอมตอมารดาบิดา 
ผูเจริญในตระกูลตอบุคคลผูเจริญโดยชาติ  และตอบุคคลผูเจริญดวยคุณธรรม 
มีศีลเปนตน.    บทวา  หิรมิา    คือประกอบดวยหิริมีลักษณะเกลียดบาป. 
บทวา  สงฺคเหสุ  จ  โกวิโท  คือฉลาดในการสงเคราะหสัตวทั้งหลายตาม 
สมควรดวยสังคหวัตถุ  ๔   มีทาน    คือการให    ปยวาจา    คือเจรจานารัก  
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อัตถจริยา  คือประพฤติสิ่งเปนประโยชน   สมานัตตตา  คือมีตนเสมอไมถือตัว.  
พึงทราบการเชื่อมความวา    ในกาลเมือ่เราปรากฏชื่อวา   โสมนัสเปนโอรสของ 
พระเจากุรุพระนามวา   เรณุเห็นปานน้ี.    บทวา    ตสฺส   รฺโ   ปติกโร 
คือเปนที่โปรดปราน      เพราะพระเจากุรุเขาไปบํารุงอยูเนือง ๆ.       บทวา 
กุหกตาปโส   คือดาบสผูหนึ่งสําเร็จชีวิตดวยความหลอกลวงมีลักษณะยกยอง 
คุณของอสัตบุรุษ.  เปนผูที่พระราชาทรงนับถือ.  บทวา   อาราม   คือสวน 
ผลไม    ดาบสปลูกผลท่ีเปนเถา    มีฟกทอง  น้ําเตา   ฟกเขียว แตงกวาเปนตน 
และผักมีกระเพลาเปนตน.    บทวา   มาลาวจฺฉ   คือดอกไมมีดอกมะลิและ 
ลําดวนเปนตน.    ดวยเหตุนี้ทานจึงแสดงวา    เปนสวนดอกไม.   พึงทราบ 
อธิบายวา    ดาบสทําสวนปลูกไมดอกและไมผลดังกลาวแลวในสวนน้ัน  รวบ 
รวมทรัพยทีไ่ดจากการขายไมดอกไมผลนั้นเลี้ยงชีพ. 
            ในเรือ่งนั้นพึงทราบกถาเปนลําดับดังตอไปนี้.      ในครั้งน้ันมีดาบส 
ชื่อวามหารักขิตะ    มีดาบส   ๕๐๐   เปนบริวารอยูในหิมวันตประเทศ  เที่ยว 
จาริกไปยังชนบทเพ่ือตองการเสพของเค็มและของเปรี้ยว   ถึงกรุงอินทปตถะ  
อยูในพระราชอุทยานพรอมดวยบริวารเท่ียวไปบิณฑบาตถึงประตูพระราชวัง 
พระราชาทอดพระเนตรเห็นหมูฤาษี   ทรงเลื่อมใสในอิริยา    ใหนั่งบนพ้ืน 
ใหญที่ตกแตงแลว    ทรงอังคาสดวยอาหารอันประณีต     แลวตรัสวา    ขอ 
พระคุณทานจงอยูในอุทยานของขาพเจาตลอดฤดูฝนนี้เถิด       แลวเสด็จไป 
พระราชอุทยานกับพระดาบสเหลาน้ันรับสั่งใหสรางที่อยู    ทรงถวายบริขาร  
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ของบรรพชิตแลวเสด็จออกไป.      ต้ังแตนั้นมาดาบสท้ังปวงเหลาน้ันก็บริโภค 
ในพระราชนิเวศน. 
            ฝายพระราชาไมมีโอรสทรงปรารถนาโอรส.  โอรสกย็ังไมเกิด.  ครั้น 
ออกพรรษาพระมหารักขิตะคิดวา     เราจะตองกลับไปปาหิมวันตะ      จึงลา 
พระราชา  พระราชาทรงการทําสักการะสัมมานะแลวออกไปในระหวางตอน 
กลางวันและจากทางพรอมดวยบริวาร  นั่งภายใตตนไมมีเงาหนาทึบตนหน่ึง. 
ดาบสท้ังหลายสนทนากันวา     พระราชาไมมีพระโอรส.    จะพึงเปนการดี  
หากพระราชาไดพระราชบุตร.   ทานมหารักขิตะไดฟงการสนทนานั้นจึงใคร 
ครวญดูวา พระโอรสของพระราชาจักมีหรือไมหนอ. ทราบวาจักมีจึงกลาววา 
พวกทานอยาคิดไปเลย   วันนี้เวลาใกลรุง   เทพบุตรองคหน่ึงจักจุติลงมาเกิด 
ในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระราชา. 
            ชฎิลโกงคนหน่ึงไดฟงดังน้ันคิดวา  บัดนี้เราจักเปนราชกุลูปกะ   คือผู 
เขาถึงราชตระกูล     ครั้นดาบสท้ังหลายจะไปจึงทําเปนไขนอนชมเม่ือดาบส 
กลาววา    มาไปกันเถิด.   กลาววา    ผมไปไมไหว.   มหารักขิตดาบสรูเหตุที่  
ดาบสน้ันนอน  จึงกลาววา  ทานไปไดเมื่อใดก็ถึงตามไปเถิด   แลวพาหมูฤาษี  
ไปถึงหิมวันตประเทศ.   ดาบสโกหกรีบกลับไปยืนอยูที่ประตูพระนครใหคน 
ไปทูลพระราชาวา    ดาบสอุปฏฐากของมหารักขิตดาบสกลับมา    พระราชา 
รับสั่งใหราชบุรุษรีบไปเรียกมา    จึงข้ึนปราสาท    นั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไว. 
พระราชาทรงไวดาบสน้ัน  แลวประทับนั่ง   ณ   สวนขางหน่ึง   ตรัสถามถึง  
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ความไมมีโรคของฤาษีทั้งหลายแลวตรัสวา   พระคุณทานกลับมาเร็วนัก    มี   
ความตองการอะไรหรือ. 
             ดาบสโกงทูลวา  มหาราชหมูฤาษีเปนสุขดี   สนทนากันวา  จะพึงเปน 
การดี  หากพระราชบุตรผูดํารงวงศตระกูลของพระราชาจะพึงบังเกิด.  อาตมา 
ไดฟงการสนทนากันจึงตรวจดูดวยทิพยจักษุวา   พระโอรสของพระราชาจักมี 
หรือไมหนอ   จึงเห็นวา   เทพบุตรผูมีฤทธิ์มากจักจุติลงมาเกิดในพระครรภ 
ของพระนางสุธรรมาอัครมเหสี    แลวทูลวาอาตมามาก็เพ่ือจะทูลพระองควา 
ชนทั้งหลาย   เมื่อไมรูจะพึงยังพระครรภใหพินาศได   อาตมาจะทูลขอน้ันกอน. 
อาตมาทูลแดพระองคแลว    อาตมาก็จะกลับไป.   พระราชาตรัสวา  พระคุณ 
อยาไปเลย   ทรงยินดีราเริงมีพระทัยเลื่อมใส   ทรงนําดาบสโกงไปพระราช- 
อุทยานจัดแจงที่อยูพระราชทาน.       ต้ังแตนั้นมาดาบสโกงน้ันก็บริโภคใน 
ราชตระกูลอาศัยอยู.    ดาบสโกงมีชื่อวา   ทิพพจักขุกะ. 
             ในกาลน้ัน   พระโพธิสัตวจุติจากดาวดึงสพิภพ    ถือปฏิสนธิในกรงุ 
อินทปตถะนั้น.  ในวันขนานพระนามของพระกุมารที่ประสูติ  พระชนกชนนี 
ทรงตั้งพระนามวา     โสมนัสสะ.     โสมนัสสกุมารทรงเจริญดวยการเลี้ยงดู 
กุมาร.      ดาบสโกงก็ปลกูผักสําหรับแกง    และผลมีเถาเปนตนเอาไปขายใน 
ทองตลาดรวบรวมทรัพยไว.  
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           ลําดับนั้น   ในขณะที่พระโพธิสัตวมีพระชนมได   ๗   พระพรรษา  
ชายแดนของพระราชากําเริบ.       พระองคตรัสสั่งพระกุมารวา      ลูกอยา 
ประมาทในทิพพจักขุดาบส    แลวเสด็จเพ่ือทรงปราบชายแดนใหสงบ. 
 
           อยูมาวันหน่ึงพระกุมารเสด็จไปพระราชอุทยานดวยทรงดําริวา    จัก 
เยี่ยมชฏิล   ทรงเห็นชฎิลโกงนุงผากาสาวะมีกลิ่นผืนหน่ึง    หมผืนหน่ึง  ถอื 
หมอสองใบดวยมือทั้งสอง    รดนํ้าในท่ีปลูกผักทรงรูวาชฎิลโกงน้ีไมประกอบ 
สมณธรรมของตน   ทําการขายของในตลาด   จึงตรัสถามวา   คหบดีฝกบัว 
ทําอะไร ?  ทําเอาดาบสโกงละอายแลวเสด็จออกไป. 
 
           ชฏิลโกงคิดวา   กุมารน้ีเดี๋ยวน้ียังเปนถึงอยางนี้    ภายหลังใครจะรูวา 
กุมารน้ีจักทําอะไร   เราควรจัดการกุมารน้ีใหพินาศเสียในตอนน้ีแหละ.  ใน 
เวลาพระราชาเสด็จมาจึงเหว่ียงแผนหินไปเสียขางหนึ่ง    แลวทําลายหมอน้ํา 
เสียเกลี่ยหญาท่ีบรรณศาลา     เอานํ้ามันทารางกายเขาไปยังบรรณศาลาคลุม 
ตลอดศีรษะนอนบนเตียงดุจเปนทุกขหนัก.   พระราชาเสด็จกลับทรงกระทํา 
ประทักษิณพระนครยังไมเสด็จเขาพระราชวัง   ทอดพระเนตรเห็นความผิด 
ปกตินั้น   ทรงดําริวา  นั่นอะไรกัน   จึงเสด็จเขาไปภายในทรงเห็นดาบสโกง 
นั้นนอนอยู  จึงทรงลูบที่เทาตรัสถามวา  ใครเบียดเบียนพระคุณทานอยางนี้. 
เราจะฆาเสียวันนี้แหละ.   พระคุณทานจงรีบบอกมา.  
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           ชฏิลโกงฟงดังน้ันถอนหายใจลุกข้ึนทูลวา   มหาราช    ขาพระองคมา  
เฝาพระองค.      เพราะการมาเฝาน่ันแหละ     ขาพระองคจึงตองไดรับความ 
เดือดรอนน้ี   เพราะความคุนเคยในพระองคโอรสของพระองคนั่นแหละ 
เบียดเบียนขาพระองค.    พระราชาทรงสดับดังน้ัน    จึงมีพระราชบัญชาให 
เพชฌฆาตจงไปตัดศีรษะพระกุมาร   ตัดใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยแลวนําไปท้ิง 
ไวกลางถนน.      พวกเพชฌฆาตก็ไปฉุดพระกุมารซ่ึงพระมารดาตกแตงแลว 
ใหประทับนอนบนตักของพระนาง     ทูลวา    พระราชามีพระบัญชาใหฆา 
พระกุมาร. 
             พระกุมารทรงกลวัความตาย    เสด็จลุกจากตักพระมารดาแลวตรัสวา 
พวกทานจงนําเราไปเฝาพระราชา.     เรามีราชกิจท่ีจะตองกราบทูล.     พวก 
เพชฌฆาตฟงพระดํารัสของพระกุมารแลวก็ไมอาจฆาไดจึงเอาเชือกมัดดุจมัด 
โค   นําไปเฝาพระราชา.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                      เราไดเห็นดาบสโกงน้ัน      เหมือนกอง 
                      แกลบอันไมมขีาวสาร     เหมือนไมเปนโพลง 
                      ขางใน  เหมือนตนกลวยไมมีแกน   ดาบสโกง 
                      ผูนี้ไมมีธรรมของสัตบรุุษ   ปราศจากความเปน 
                      สมณะ     ละธรรมขาวคือหิริ    เพราะเหตุแหง 
                      การเลี้ยงชีวติ.      ปจจันตชนบทกําเริบขึ้น  
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                          เพราะโจรอันเท่ียวอยูในดง    พระชนกของเรา  
                          เมื่อจะเสด็จไปปราบความกําเริบน้ัน    ตรัสสัง่ 
                          เราวา     พออยาประมาทในชฎิลผูมีความเพียร 
                          อันแรงกลานะ         พอจงอนุวัตรตามความ 
                         ปรารถนา     ดวยวาชฎิลนั้น    เปนผูใหความ 
                         สําเร็จความปรารถนาท้ังปวง. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ถุสราสึว   อตณฑฺุล    คือดุจกดยงแกลบอัน 
ปราศจากขาวสารและรํา     ดุจตนไมเปนโพลงใหญภายใน.     เราเห็นดาบส 
ปราศจากสาระมีศีลสาระเปนตน   ดุจตนกลวยไมมีแกน  ธรรมมีญาณเปนตน 
ของสัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายไมมีแกดาบสน้ีเลย. เพราะเหตุไร  ?  เพราะดาบส 
นี้ปราศจาก  คือเส่ือมจากความเปนสมณะแมเพียงศีล.   เปนความจริงดังน้ัน 
ดาบสน้ีปราศจากธรรมขาวคือหิริ  คือเปนผูละธรรมขาวอันไดแกหิริ   เพราะ 
เหตุแหงการเลี้ยงชีวิต.      ทานแสดงวา     เราคิดวาดาบสน้ีเที่ยวไปดวยเพศ 
ของดาบสเพราะเหตุแหงชีวิตอยางเดียวเทาน้ัน.    บทวา    ปรนฺติหิ     ทาน 
แสดงวา    ชือ่วา      ปรนติฺโน    เพราะมีชายแดนอันเปนสวนอ่ืนเปนที่อยู 
คืออยูในระหวางพรมแดน.       ชายแดนกําเริบดวยโจรท่ีอยูในดงชายแดน. 
พระเจากุรุ   พระชนกของเราเมื่อเสด็จไปปราบความกําเริบในชายแดนนั้นให 
สงบ    ในกาลน้ันไดสอนเราวา    พอโสมนัสสกุมาร    พออยาประมาทชฎิล  
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ผูเปนนายของพอมีความเพียรสูง     มตีระกลามีอินทรียสงบอยายิ่ง.    ชฎลิ  
นั้นไดใหความสําเร็จท่ีปรารถนาทุกอยางแกพวกเรา    เพราะฉะนั้น    พอจง 
อนุวัตรตามความปรารถนา   ตามความชอบใจ   อนุเคราะหชฎิลนั้น.    ดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-   
                       เราไปสูที่บํารุงชฏิลนั้นแลวไดกลาวดังน้ี 
            วา     ดูกอนคฤหบดี     ทานสบายดีดอกหรือ 
            หรือวาทานจะใหนําเอาอะไรมา   เหตุนั้นดาบส 
            โกงนัน้อาศัยมานะจึงโกรธเราวา      เราจะให 
            พระราชาฆาทานเสียในวันนั้น   หรือจะใหขับไล 
            เสียจากแวนแควน   พระราชาทรงปราบปจจันต- 
            ชนบทสงบแลว         ไดตรัสถานชฎิลโกงวา 
            พระคุณทานสบายดีหรือ      สกัการะสัมมานะ 
            ยังเปนไปแกพระคุณทานหรือ.    ชฎิลโกงน้ัน 
            ทูลแดพระราชาเหมือนวาพระกุมารจะทําให 
            ฉบิหาย. พระราชาทรงสดับคําของชฎิลโกงน้ัน 
            ทรงมีพระราชบญัชาวา   จงตัดศีรษะเสียในที่นี้ 
            นั่นแหละ    จงสับฟนบั่นออกเปน  ๔   ทอน  
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                    ทิ้งไวในทามกลางถนนใหคนเห็นวา    นั่นเปน  
                    ผลของตนเบียดเบียนชฎิล     พวกเพชฌฆาต 
                    มีใจดุรายไมมีสงสารเหลาน้ัน   เพราะมีพระราช- 
                    บัญชา        เมื่อเรานั่งอยูบนตักของพระมารดา 
                    ก็ฉุดครานําเราไป. 
            บทวา   ตมห    คนฺตฺวานุปฏาน   ความวา   เราไมละเลยพระดํารัส 
ของพระชนก   ไดไปเพ่ือบํารุงดาบสโกงน้ัน   ไดเห็นดาบสโกงน้ันกําลังรดน้ํา 
ในพ้ืนที่ปลูกผัก   ก็รูวาดาบสน้ีเปนคนขายผัก   จึงไดกลาวคํานี้วา    คฤหบด ี
ทานสบายดีดอกหรือ.  อน่ึง ทานรดนํ้าในพ้ืนที่ปลูกผัก.   ทานไดรับเงินหรือ 
ทองบางหรือ.   อน่ึง  ทานประพฤติเยี่ยงคนขายผัก. 
            บทวา    เตน    โส    กุปโต    อาสิ   คือดวยคําพูดที่เราเรียกวา 
คฤหบดี    นัน้     ดาบสโกงอาศัยมานะติดแนนอยูในมานะไดโกรธเรามาก. 
ถึงกับพูดวา  วันนี้เราจักใหพระราชาฆาทานเสีย.   หรือจะใหพระราชาขับไล 
ทานออกจากแวนแควน. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ตุว   อชฺช   คือใหพระราชาฆาทานเสีย. 
อธิบายวา   ในเวลาท่ีพระราชาเสด็จมาในบัดนี้แหละ.    บทวา  นิเสธยิตฺวา 
ปจฺจนฺต    ความวา     พระราชาทรงปราบชายแดนสงบแลว   ยงัไมเสด็จเขา  
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พระนคร  เสด็จไปพระราชอุทยานในขณะนั้นเองตรัสถามวา   พระคุณทาน  
สบายดีหรือ.    สัมมานะยังเปนไปแกพระคุณทานหรือ    คือพระกุมารไดมา 
แสดงความนับถือพระคุณทานบางหรือ. 
            บทวา  กุมาโร  ยถา  นาสิโย  คือดาบสโกงน้ันไดทูลแดพระราชานั้น 
ดูเหมือนวาพระกุมารจะทําใหฉิบหายคือจะใหฆาเสีย.     บทวา    อาณาเปสิ 
คือพระราชาทรงดําริวา     เมื่อยังมีทิพยจักขุดาบสน้ีผูเปนเจานายของเราอยู 
อะไรเลาจะไมสําเร็จแกเรา.   เพราะฉะน้ัน   เราไมตองการบุตรแลว.    ดาบส 
นี้ประเสริฐกวาบุตร   ดังน้ีแลว    จึงมีพระราชบัญชาบังคับ. 
            บทวา    สีส    ตตฺเถว   ฉินฺทิตฺวา   พวกทานจงตัดศีรษะของกุมาร 
นั้น   ในที่ทีพ่วกทานเห็นแลวจงสับฟนรางของกุมารน้ันออกเปน  ๔  ทอน 
เอาไปวางไวกลางถนน      กระจายใหเต็มถนนใหคนเห็น.     เพราะเหตุไร  ? 
เพราะนั่นเปนผลของคนเบียดเบียนชฏิล    คือ   นัน่เปนคติ   นั่นเปนความ 
สําเร็จ นั่นเปนผลของคนเบียดเบียนชฎิล.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  ชฎลิหีฬิตา 
คือน่ันเปนการสําเร็จโทษพระกุมาร    เพราะเหตุการเบียดเบียนชฎิล.    พึง 
ทราบเนื้อความในบทนี้ดวยประการฉะน้ี. 
            บทวา   ตตฺถ  คือในเพราะพระบัญชาของพระราชานั้น.   หรือใน 
เพราะความเยยหยันดาบสน้ัน.     บทวา     การณิกา     คือเพชฌฆาตไดแก 
โจรฆาต.   บทวา    จณฑฺา   คือดุราย.   บทวา  ลุททฺา  คือหยาบส้ินดี.  
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บทวา  อการณุา  เปนไวพจนของบทวา  ลุทฺทา  นัน่เอง.  บาลีวา   อกรุณา 
บาง   อธิบายวา  ไมมีกรณุา.   บทวา   มาตุ   องฺเก   นิสิหนฺนสฺส  คือน่ังอยู 
บนตักของพระสุธรรมาเทวีพระชนนีของเรา.    บทวา    นิสินนฺสฺส   เปน 
ฉัฏฐีวิภัตต์ิลงในอนาทร  คือแปลวา  เมื่อ.  บทวา  อากฑฺฒิตฺวา  นยนฺติ  ม 
คือพวกเพชฌฆาตเหลานั้นเอาเชือกฉุดคราเราดุจโค      ซึ่งพระชนนีตกแตง 
แลวใหนั่งบนตักของพระองค  นําไปฆาตามพระราชบัญชา.  ก็เม่ือพระกุมาร 
ถูกเพชฌฆาตนําไป      พระสุธรรมาเทวีแวดลอมดวยหมูหาสีพรอมดวยพวก 
สนม  แมชาวพระนครตางก็พากันไปกับพระกุมารน้ัน  ดวยคิดวา  พวกเราจัก 
ไมใหฆาพระกุมารน้ันผูไมมีความผิด.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                              เราไดกลาวแกเขาเหลาน้ันซึ่งกําลังผูก 
                       มัดอยางมัน่คงอยางน้ีวา      ทานท้ังหลายจงพา 
                       เราไปเฝาพระราชาโดยเร็ว    ราชกิจของเรามีอยู 
                       เขาเหลาน้ันเปนคนลามก   และคบกับคนลามก  
                       พาเราไปเฝาพระราชา.          เราไปเฝาพระราชา 
                       แลวทูลใหเขาพระทัย         และนํามาสูอํานาจ 
                       ของเรา. 
            บทวา  พนฺธต  คาฬฺหพนฺธน    คือพวกเพชฌฆาตเหลานั้นผูกมัด 
อยางมั่นคง.    บทวา    ราชกิริยานิ    อตฺถิ   เม    คือเรามีราชกิจท่ีจะตอง  
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กราบทูลแดพระราชา.   เพราะฉะนั้นพวกทานจงพาเราไปเฝาพระราชา   เรา  
ไดกลาวถอยคําอยางนี้แกพวกเพชฌฆาต. 
            บทวา   รฺโ   ทสฺสยึสุ    ปาปสฺส   ปาปเสวิโน    คือพวก 
เพชฌฆาตคบคนลามก     เพราะคบดาบสโกงผูมีศีลลามก     มีอาจาระลามก 
ดวยตนพาเราไปเฝาพระราชา.   บทวา  ทิสฺวาน   ต   สฺาเปสึ   คือเราไป 
เฝาพระราชากุรุพระชนกของเรา    แลวทูลถามวา   เพราะเหตุไรพระบิดาจึง 
ใหฆาลูกเสียเลาพระเจาขา.      เมื่อพระราชาตรัสวา     ก็เพราะเหตุไรเจาจึง 
เรียกทิพพจักขุดาบสผูเปนเจานายของพอดวยคําวา   คฤหบด ีเลา.   เจาทํา 
ผิดมาก.   พระกุมารทูลวา   ขาแตพระบิดา    เมื่อขาพระองคกลาวกะผูที่เปน 
คฤหบดีวา   คฤหบดี    ดงัน้ี      จะมีความผิดไดอยางไร  ?  แลวทูลตอไปวา 
ขอพระบิดาทรงเชื่อวาดาบสน้ันปลูกไมดอกไมผลนานาชนิด  แลวขายดอกไม 
ผัก    และผลาผลเปนตน    พวกขายพวงมาลัยและผักซื้อของเหลาน้ันจากมือ 
ดาบสน้ันทุกวัน   แลวโปรดทรงพิจารณาพ้ืนที่ปลูกไมดอก  และพ้ืนที่ปลูกผัก 
เถิดพระเจาขา      แลวเราเขาไปยังบรรณศาลาของดาบสน้ันใหพวกราชบุรุษ 
ของตน   นํากหาปณะและภัณฑะท่ีดาบสไดจากการขายดอกไมเปนตน   ให 
พระราชาทรงรูเห็น.         เราใหพระราชาทรงทราบถึงความท่ีดาบสน้ันเปน 
ดาบสโกงแลว. บทวา  มมฺจ  วสมานยึ  เรานํามาสูอํานาจของเรา  ความวา 
ดวยการใหทรงเขาพระทัยนั้น       พระราชาทรงทราบดีวา      กุมารพูดจริง 
ดาบสโกงนี้    ครั้งกอนทําเปนมีความมักนอย    เดีย๋วน้ีกลายเปนคนมักมาก  
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เพราะเหตุนั้น     เราจึงนําพระราชามาสูอํานาจของเรา    โดยท่ีพระองคทรง 
เบื่อหนายในดาบสน้ัน   แลวตกอยูในอํานาจของเรา. 
            ลําดับนั้น   พระมหาสัตวทรงดําริวา    เราควรเขาปาบวชดีกวาอยูใน 
สํานักของพระราชาผูโงเขลาเห็นปานน้ี      แลวทูลลาพระราชาวา     ขาแต 
มหาราช     ขาพระองคไมตองการอยูในที่นี้.     ขอพระองคทรงอนุญาต. 
ขาพระองคจักบวช. พระราชาตรัสวา  ลูกรักพอมิไดใครครวญบังคับใหฆาลูก. 
ลูกจงยกโทษใหพอเถิด    แลวใหพระมหาสัตวยกโทษให  ตรสัวา  ลูกจงครอง 
ราชสมบัติเถิด.    พระกุมารทูลวา    ขาแตพระบิดาในโภคสมบัติ  อันเปนของ 
มนุษยจะมีอะไร.  ลูกเคยเสวยโภคสมบัติอันเปนทิพยมาตลอดกาลนาน. ลูก 
ยังไมติดในสมบัตินั้นเลย.    ลูกจักบวชละ.    ลกูไมขออยูในสํานักของผูที่มี 
ปญญาโดยถกูผูอ่ืนนําไปเปนคนโงเชนนั้นแลว   เมื่อจะทรงส่ังสอนพระราชา 
จึงทรงแสดงธรรมดวยคาถาเหลาน้ีวา :- 
                              กรรมที่บุคคลไมใครครวญแลวทําลงไป 
                    ไมกําหนดความคิด   เหมือนความวบิัติของยาก 
                    ยอมเปนผลชั่ว.  อนึ่ง  กรรมที่บุคคลใครครวญ 
                    กอนแลวทํา          กําหนดความคิดโดยชอบ. 
                    เหมือนสมบติัของยา  ยอมเปนผลเจริญ.  
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                         คฤหัสถเกียจครานบริโภคกาม      ไมดี  
                เลข   บรรพชิตไมสํารวมก็ไมดี.   พระราชาไม 
                ใครครวญแลวทําลงไปดีไมดี.   ผูที่เปนบัณฑิต 
                มกัโกรธก็ไมดี. 
                         ขาแตราชะผูเปนใหญในทิศ     กษัตริย 
                พึงใครครวญกอนแลวทํา     ไมใครครวญกอน 
                 แลวไมทํา.        ยศและเกียรติยอมเจริญแก 
                 พระราชาผูใครครวญกอนแลวทํา. 
                          ขาแตพระภมูิบาล   ผูเปนใหญใครครวญ 
                   กอนแลวจึงปรับสินไหม.    ยอมอิม่ใจถึงส่ิงท่ี 
                 ทําแลวโดยพลัน.   ประโยชนทั้งหลายของตน 
                 ที่ดวยการต้ังใจชอบ  ยอมไมตามเดือดรอนใน 
                  ภายหลัง.    ผูจําแนกกรรมทั้งหลายในโลกอัน 
                 วญิูชนสรรเสริญแลวอันมีสุขเปนกําไร    ทํา 
                 กรรมอันไมตามเดือดรอน   กรรมเหลานั้นยอม 
                 เปนกรรมอันบัณฑิตท้ังหลายเห็นชอบแลว  
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                             ขาแตพระบิดาผูเปนใหญในชน  เพชฌ-  
                      ฆาตสะพายดาบ  นุงผายอมน้ําฝาดเดินมาจะฆา  
                       ขาพระองค.    ขาแตเทวะ    ขาพระองคนั่งบน 
                       ตักพระชนนี        เพชฌฆาตเหลาน้ันฉุดครา 
                       ขาพระองคอยางรีบรอน.         ขาแตพระราชา  
                       ขาพระองคไดรับทุกขเผ็ดรอนแสนสาหัส  ได 
                       มีจิตเพราะพูดคําออนหวานนารัก.          วันนี ้
                       ขาพระองคพนจากการฆาไดดวยความยาก. 
                       ขาพระองคมีใจมุงตอบรรพชา. 
             ในบทเหลาน้ัน    บทวา    อนสิมฺม    คือไมใครครวญ.     บทวา 
อนวตฺถาย  คือไมกําหนด.  บทวา   เวภงฺโค   คือวิบัติ.    บทวา   วิปาโก 
คือความสําเร็จ.  บทวา   อสฺโต    คือไมสํารวม   ทุศีล. บทวา  ปณเยยฺย 
คือพึงปรับ.  บทวา  เวคา  คือโดยเร็ว   โดยพลัน.  บทวา   สมมฺาปณีธีจ 
คือดวยการต้ังใจไวโดยชอบ   อธิบายวา  ประโยชนทั้งหลายของตนท่ีทําดวย 
จิตต้ังไวโดยแยบคาย.     บทวา    วิภชชฺ     คือจําแนกดวยปญญาอยางนี้วา 
กรรมน้ีควรทํา   กรรมนีไ้มควรทํา  ดังนี้ .  บทวา  กมฺมายตนานิ  คือกรรม 
ทั้งหลาย.  บทวา  พุทฺธานุมตานิ   คืออันบัณฑิตทั้งหลายเห็นชอบ  คือไมมีโทษ. 
บทวา  กฏก  คือขาพระองคถึงมรณภัยอันเปนทุกข   ไมนายินดี   คับแคน  
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แสนสาหัส.   บทวา   ลทฺธ  คือใหชีวิต     ดวยกําลงัความรูของตน.    บทวา   
ปพฺพชฺชเมวาภิมโน  คือขาพระองคมีจิตมุงตอบรรพชา. 
            เมื่อพระมหาสัตวทรงแสดงธรรมอยางนี้   พระราชาตรัสกับพระเทวี 
วา    ดกูอนพระเทวี     เธอจงยับยั้งโอรสไว.     แมพระเทวีก็ทรงพอพระทัย 
การบวชของพระกุมารเหมือนกัน.    พระมหาสัตวถวายบังคมพระชนกชนนี 
แลวทรงขอขมาวา    หากโทษมีอยูแกขาพระองค   ขอไดทรงโปรดยกโทษให 
ขาพระองคเถิด     แลวทรงอําลามหาชนไดเสด็จบายหนาไปหิมวันตประเทศ. 
ก็และเม่ือพระมหาสัตวเสด็จไปแลว      มหาชนพากันทุบตีชฎิลโกงจนถึงส้ิน 
ชีวิต.   แมพระโพธิสัตวก็รับสั่งใหราชบุรุษ  มีอํามาตยราชบริษัท  พรอมดวย 
ชาวพระนครซ่ึงมีหนาเต็มไปดวยนํ้าตาใหกลับ .    เมื่อมนุษยทั้งหลายพากัน 
กลับ   ทวยเทพมาในเพศของมนุษย  นําพระโพธิสัตวลวงเลยแนวภูเขา ๗ ลูก 
พระโพธิสัตวบรรพชาเปนฤาษีอยู   ณ  บรรณศาลา  ที่วิษณุกรรมเนรมิตไว 
ในหิมวันตประเทศ   ดังทีพ่ระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          พระบิดาขมาเราในทีน่ั้นแลว     ไดพระ- 
                  ราชทานราชสมบัติอันใหญหลวงแกเรา  เรานั้น 
                  ทําลายความมืดมัว   แลวออกบวชเปนบรรพชิต. 
             ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ตม   ทาลยิตฺวา     ไดแกกําจัดความมืดคือ 
โมหะอันเปนปฏิปกษตอการเห็นโทษในกาม.    บทวา    ปพฺพชึ   คือเขาถึง  
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แลว.   บทวา   อนคาริย   คือการบวช.  
            บัดนี ้  พระมีพระภาคเจา   เพ่ือจะทรงแสดงถึงประโยชนที่พระองค 
ทรงสละราชอิสริยยศนั้น  ในกาลน้ัน  จึงตรัสคาถาสุดทายวา น  เม  เทสฺส 
ความแหงคาถานั้นมีนัยดังกลาวแลว. 
             เมื่อพระมหาสัตวบวชแลวอยางนี้  ทวยเทพมาดวยเพศของปริจาริกา 
ในราชตระกลูบํารุงพระมหาสัตวนั้นตลอดเวลา   ๑๖  ป.    พระมหาสัตวยัง 
ฌานและอภิญญาใหเกิด  ณ ที่นั้นแลวไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก. 
             ดาบสโกงในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งนี้.   พระชนนี้คือพระมหา- 
มายา.   มหารักขิตดาบสคือพระสารีบุตรเถระ. โสมนัสสกุมารคือพระโลกนาถ. 
พึงเจาะจงกลาวถึงบารมี  ๑๐  โดยนัยดังกลาวแลวในยุธัญชยจริยานั้น. 
              แมในจริยานี้ทานยกเนกขัมมบารมีข้ึนสูเทศนา      วาเปนบารมียอด 
เยี่ยมอยางยิ่ง.    อน่ึง  พึงทราบคุณานุภาพของพระมหาสัตวมีอาทิอยางนี้คือ 
ความท่ีพระองคสามารถในราชกิจท้ังหลายในขณะมีชนมได  ๗  พระพรรษา.  
การจับดาบสน้ันวาเปนชฎิลโกงได.    ความไมมีหวาดสะดุงเมื่อพระราชาทรง 
ขวนขวายมีพระบัญชาใหฆา.     การประกาศถึงความท่ีพระโพธิสัตวเสด็จไป 
เฝาพระราชาแลวแสดงโทษของชฏิลโกงโดยนัยตาง ๆ    และความท่ีพระองค 
ไมมีความผิด       แลวทรงเริ่มตอวาความท่ีพระราชามีปญญาถูกคนอ่ืนนําไป 
และความเปนพระราชาโง       แมเม่ือพระราชาทรงขอขมาแลวก็ยังถึงความ  
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สังเวชจากการอยูในราชสํานัก   และจากความเปนใหญในราชสมบัติ   แม 
พระราชาทรงวิงวอนมีประการตางๆ     ก็ทรงทอดท้ิงสิริราชสมบัติอันอยูใน 
เง้ือมพระหัตถแลวดุจถมกอนนํ้าลายท้ิง    เปนผูไมมีจิตติดอยูในที่ไหนออก 
บวช.   ครั้นบวชแลวยินดีในความสงัด    ไมชานักก็ทรงยังฌานและอภิญญา 
ใหเกิด  ดวยประการฉะน้ี. 
                              จบ อรรถกถาโสมนัสสจริยาที่  ๒  
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                                  ๓. อโยฆรจริยา 
                 วาดวยจริยาวัตรของอโยฆรกุมาร 
            [๒๓]     อีกเรื่องหน่ึง  ในกาลเมื่อเราเปนพระราช- 
                     โอรสของพระเจากาสี     เจริญวัยในเรือนเหล็ก 
                     มีนามช่ือวาอโยฆระ     พระบิดาตรัสวา   เจาได 
                     รับความทุกขต้ังแตเกิดมา      เขาเล้ียงไวในท่ี 
                     แคบลูกเอย     วันนี้จงปกครองแผนดินทั้งส้ิน 
                     พรอมทั้งแวนแควน      พรอมทั้งชาวนิคมและ 
                     บริวารชนนีเ้ถิด       เราถวายบังคมจอมกษัตริย 
                     แลวประคองอัญชลี   ไดทูลดังน้ีวา  บรรดาสัตว 
                     ในแผนดินบางพวกตํ่าชา       บางพวกอุกฤษฏ 
                     บางพวกปานกลาง  สัตวทั้งหมดน้ันไมมีอารัก- 
                     ขา   เจริญอยูในเรือนของตนพรอมดวยหมูญาติ 
                     การเลี้ยงดูขาพระบาทในท่ีคับแคบนี้ไมมีใคร 
                     เหมือนในโลก    ขาพระบาทเติบโตอยูในเรือน 
                     เหล็ก    เหมอืนพระจันทรพระอาทิตยไมมีรัศม ี
                     ขาพระบาทประสูติจากพระครรภพระมารดาอัน  
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              เต็มไปดวยซากศพเนาแลว   ยังถูกใส ( ขงั )  
              ไวในเรือนเหล็ก    ซึ่งมีทุกขรายกวาน้ันอีก ขา 
              พระบาทไดรับความทุกขรายอยางย่ิงเชนนี้แลว 
              ถายังยินดีในราชสมบัติ   ก็จะเปนผูเลวทราม 
              กวาคนเลวทรามไป   ขาพระบาทเปนผูเหนื่อย- 
              หนายในกาย   ไมตองการไดราชสมบัติ    ขา 
              พระบาทจะแสวงหาธรรมเครื่องดับ    ซึ่งเปนที่ 
              ที่มจัจุราชพ่ึงยํ่ายีขาพระบาทไมได   เราคิดอยาง 
              นี้แลว  เมือ่มหาชนรองไหคร่ําครวญอยู  ไดตัด 
              เครือ่งผูกเสียแลวเขาไปยังปาใหญ   เหมือนชาง 
              ฉะน้ัน     เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หา 
              ไม    จะเกลียดยศศักด์ิอันใหญหลวงก็หามิได 
              แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา   ฉะนั้น 
              เรา  จงสละราชสมบัติ   ฉะน้ีแล. 
                          จบ     อโยฆรจริยาที่  ๓  
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                                  อรรถกถาอโยฆรจริยาที่  ๓  

           พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาอโยฆรจริยาที่ ๓  ดังตอไปนี้.     บทวา 
อโยฆรมฺห ิ  สวฑฺโฒ   คือเจริญแลวในเรือนทําดวยเหล็กทั้งหมดใหญ   ทํา 
๔  เหลีย่มเพ่ือปองกันอมนุษยและอันตราย.    บทวา   นาเมนาสิ  อโยฆโร 
เพราะความเปนผูเกิดและเจริญในเรือนเหล็ก     จึงปรากฏชื่อวา     อโยฆร- 
กุมาร. 
           ความโดยยอมีวา  ในกาลน้ัน  ในอัตภาพกอนทางพระอัครมเหสีของ 
พระเจากาสี   หญิงรวมสามี   ตั้งความปรารถนาวา    เราพึงกินบุตรที่เกิดแลว ๆ 
ของเจา   แลวเกิดในกําเนิดนางยักษิณี   ครั้นไดโอกาสในการที่อัครมเหสีนั้น 
ประสูติ  จึงกินพระโอรสเสีย ๒ ครั้ง.   แตในครั้งท่ี ๓ พระโพธสิัตวทรงถือ 
ปฏิสนธิในพระครรภของพระอัครมเหสีนั้น.    พระราชาทรงปรึกษากับพวก 
มนุษยวา   นางยักษิณีตนหนึ่งกินโอรสที่เกิดแลวของพระเทวี.    เราควรทํา 
อยางไรดี    เมื่อพวกมนุษยทูลวา    ธรรมดาอมนุษยยอมกลัวเรอืนเหล็ก   จึง 
รับสั่งใหชางเหล็กสรางเรือนเหล็กใหญเปนโรง   ๔  เหลีย่ม      ดวยเครื่องปรุง 
เรือนท้ังหมดสําเร็จดวยเหล็ก      ต้ังแตเสาเปนตนใหสําเร็จ   แลวทรงใหพระ- 
เทวีซึ่งทรงพระครรภแก    ประทับอยู  ณ  เรือนเหล็กนั้น.    พระเทวีประสูติ 
พระโอรสมีบุญลักษณะดี  ณ  เรือนเหล็กนั้น.    ขนาดเพระนามวา   อโยฆร- 
กุมาร.   พระราชาทรงใหพระกุมารน้ัน   แกพวกแมนมจัดการอารักขาใหญโต  
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ทรงนําพระเทวีเขาไปประทับภายใน.   แมนางยักษิณีถึงวาระตักนํ้า  นําน้ําไป 
ใหทาวเวสสวัณก็สิ้นชีวิตไปแลว. 
           พระมหาสัตว   ทรงเจริญอยูในเรือนเหล็กนั้นเอง    ถึงความเปนผูรู 
เรียนศิลปะทั้งปวง  ณ  เรอืนเหล็กนั้น.   พระราชาทรงทราบวา   พระโอรสมี 
พระชนม  ๑๖ พรรษา   จึงมีรับสั่งกะพวกอํามาตยวา    เราจักมอบราชสมบัติ 
ให   พวกทานจงนําโอรสของเรามาเถิด.   พวกอํามาตยกราบทูลรับพระบัญชา 
แลวทรงใหตกแตงพระนคร  นํามงคลหัตถีประดับดวยเครื่องสรรพาลังการไป 
ณ  ที่นั้น   ตกแตงพระกุมารใหประทับนั่งท่ีคอมมงคลหัตถี   กระทําประทักษิณ 
พระนคร   แลวนํามาเฝาพระราชา.   พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระวรกาย 
ของพระโอรสงดงาม        จึงทรงกอดพระโอรสนั้นดวยความสิเนหาอยางแรง 
รับสั่งกะพวกอํามาตยวา  พวกเจาจงอภิเษกโอรสของเราในวันน้ีแหละ.  พระ- 
มหาสัตวถวายบังคมพระชนกแลวทูลวา   หมอมฉันไมตองการสมบัติ.   หมอม- 
ฉันจักบวช.   ขอจงทรงอนุญาตใหหมอมฉันบวชเถิดพระเจาขา.   ดังท่ีพระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                       ทุกฺเขน  ชวีิโต  ลทฺโธ   สมฺปเฬ  ปติโปสิโต  
                                             ฯ ล ฯ 
                                    ตสฺมา  รชฺช  ปริจฺจชึ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 406 

           คําปรากฏอยูแลวในบาลีแปลขางตน.    ในบทเหลาน้ัน   บทวา 
ทุกฺเขน      คือพระบิดาตรัสวา      ลูกเอย         พ่ีชายของลูก    ๒    คน 
ถูกนางยักษิณีตนหน่ึงกิน.        ลูกไดความทุกขความลําบากที่ทําเพ่ือปองกัน 
ลูกจากภัยขออมนุษยนั้นต้ังแตเกิด.     บทวา   สมฺปเฬ   ปติโปสิโต  เขา 
เลี้ยงลูกไวในที่คับแคบ  ความวาลูกเจริญเติบโตมาในท่ีคับแคบต้ังแตคลอดใน 
เรือนเหล็กอันคับแคบเพ่ือปองกันอมนุษย หลาย ๆ อยางจนกระทั่งอายุได  ๑๖. 
บทวา  อชฺเชว  ปุตฺต  ปฏปิฏิปชฺช  เกวล  วสุธ  อมิ   วันนี้ลูกจงปกครอง 
แผนดินทั้งส้ินนี้    ความวาลูกไดอภิเษกดวยสังข  ๓ สังข  วางอยูบนกองรัตนะ 
ภายใตเศวตฉัตรประดับดวยมาลัยทอง   วันนี้จงปกครองมหาปฐพีนี้    พรอม 
ทั้งแวนแควนอันมีมหาสมุทรเปนที่สุดทั้งส้ินอยางเดียว  อันเปนของตระกูลนี ้
พรอมท้ังชาวนิคมอันเปนหมูบานใหญ  พรอมท้ังบริวารชนมากมาย. อธิบาย 
วา   ลกูจงเสวยราชสมบัติเถิด.    บทวา   วนฺทิตฺวา    ขตฺติย,   อฺสชลึ   ปคฺ- 
คเหตฺวาน  อทิ  วจนมพฺรวึ   คือเราถวายบังคมจอมกษัตริยพระชนกของเรา 
ผูเปนราชาแหงแควนกาสี    ประคองอัญชลีแดพระองคแลวจึงไดกลาวคํานี้ :- 
           บทวา   เย  เกจิ  มหิยา  สตฺตา   คือสัตวทั้งหลายบางพวกในมหา- 
ปฐพีนี้.  บทวา   หีนอุกกฺฏมชฺฌมิา  คือ  ลามก   อุกฤษฏ  และปานกลาง  
เพราะเปนอยูในทามกลางของสัตวทั้งสอง.     บทวา   สเก   เคเห   คือสัตว 
ทั้งหมดเหลานั้น  เจริญในเรือนของตน.     บทวา  สกาติหิ   พรอมดวย  
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ญาติของตน  คือสัตวทั้งหลายบันเทิง คุนเคย  ไมลําบากยอมเจริญดวยสมบติั 
กับญาติของตน. 
           บทวา  อิท  โลเก  อตฺุตริย  คือการเลี้ยงดูนี้  ไมมีใครเหมือนใน 
โลกเปนพิเศษเฉพาะขาพระองค.     การเลี้ยงดูขาพระองคในที่คับแคบ  คือ 
ความเจริญเติบโตของขาพระองคในท่ีคับแคบน้ันเปนอยางไร.       เปนความ 
เจริญเติบโตในเรือนเหล็ก      ปราศจากแสงจันทรและดวงอาทิตย.      บทวา 
สวฑฺโฒมฺหิ    คือขาพระองคเจริญเติบโต.     บทวา   ปูติกุณปสมฺปุณฺณา 
เต็มไปดวยศากศพเนา     คือเมื่อความสงสัยในชีวิตเปนไปอยู     ขาพระองค 
ประสูติจากพระครรภพระชนนี    เต็มไปดวยซากศพนานัปการ       มกีลิน่ 
เหม็น   เชนกับคูถนรกไดอยางไร.  บทวา  ตโต  โฆรตเร  คือทารุณยิ่งกวา 
อยูในครรภ   เปนทุกขเพราะอยูไมดีเลย.    บทวา  ปกฺขิตฺตโยฆเร  คือใส 
ไวในเรือนเหล็ก   ทานแสดงวา   ไดเปนดุจขังไวในเรือนจํา. 
           บทวา  ยทิ  ในบทวา  ยทิห   นี ้เปนเพียงนิบาต.  บทวา  ตาทิส 
คือขาพระองคไดรับทุกขทารุณอยางยิ่ง   เชนที่กลาวไวแลวในครั้งกอน   ถา 
ยังยินดีในราชสมบัติ.   เมือ่เปนอยางนั้น  ขาพระองคก็จะเลวทรามย่ิงกวาคน 
เลวทรามชั่วชาลามกไป.   บทวา  อกฺุกณฺ ิโตมฺหิ   กาเยน  คือขาพระองค 
เบื่อหนายดวยกายอันเนามียังไมพนจากการอยูในครรภเปนตน.  บทวา รช-ฺ 
เชนมฺหิ  อนตฺถิโก   คือขาพระองคไมตองการแมราชสมบัติ.  ถงึแมขาพระ- 
องคจะพนจากเง้ือมมือของนางยักษิณี    ก็จะไมพนชราและมรณะไปไดเลย.  
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ประโยชนอะไรดวยราชสมบัติแกขาพระองค.        เพราะธรรมดาราชสมบัติ  
เปนที่ประชุมของอนัตตาทั้งปวง.      ต้ังแตเวลาท่ีต้ังอยูในราชสมบัตินั้น  เปน 
อันออกไปไดยาก.   เพราะฉะนั้น  ขาพระองคจักไมครองราชสมบัติจักแสวง 
หาความดับ.  บทวา  ยตฺถ  ม   มจฺจ ุ  น   มทฺทิเย  ความวา  ขาพระองค 
จักแสวงหาธรรมเครื่องดับ  คืออมตมหานิพพาน   ซึ่งเปนที่ที่มัจจุราชผูมีเสนา 
ใหญพึงย่ํายี   พึงทวมทับขาพระองคผูต้ังอยูไมไดแลว.   บทวา  เอวาห  จินฺต- 
ยิตวาน  ความวา     เราคิดโดยแยบคายดวยการพิจารณาถึงโทษในสงสารมี 
ประการตาง ๆ ดังไดกลาวไวแลวน้ีอยางนี้    และดวยการเห็นอานิสงสในนิพ- 
พาน.   บทวา   วิวรนฺเต  มหาชเน  คือเมื่อมหาชนมีพระชนกชนนี   เปน 
หัวหนารองไหคร่ําครวญอยู   ดวยอดกลั้นถึงทุกขที่ตองพลัดพรากจากเราไปไม 
ได.     บทวา   นาโคว   พนฺธน   เฉตฺวา   ความวา   เราไดตัดเครื่องผูกดวย 
การตัดเครื่องผูกคือตัณหา  ในชนนั้นมีญาติสงเคราะหเปนตน    แลวเขาสูปา 
ใหญดวยการเขาถึงบรรพชา  เหมือนคชสารมีกําลังมากตัดเครื่องผูก  คือเชือก 
อันไมมีความแข็งแรง  ไดโดยงายฉะน้ัน.    คาถาสุดทายมีความดังไดกลาวไว 
แลว นั่นแล. 
            อน่ึง   พึงทราบความในบทน้ัน   ดังตอไปนี้.     พระมหาสัตวทรงแน 
พระทัยในการบวชของพระองคแลว  เมื่อพระราชาตรัสวา  ลูกรัก  ลูกจะบวช 
ไปทําไม  จึงทูลวา  ขาแตพระชนก   ลกูอยูในครรภของพระชนนีตลอด  ๑๐ 
เดือน  เหมือนอยูในคูถนรก   ครั้นออกจากพระครรภของพระชนนีแลวก็ยงั 
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ตองอยูในเรือนจําอีกถึง   ๑๖  ป     เพราะกลัวนางยักษิณี    ไมไดแมแตจะเห็น 
ในภายนอก.  ไดเปนเหมือนตกอยูในอุสสทนรก.   แมลกูพนจากนางยักษิณี 
ก็จะไมพนความแกและความตายไปไดเลย.     ข้ึนชื่อวามัจจุนี้    อันใคร ๆ  ไม 
สามารถจะชนะได.   ลูกเบ่ือหนายในภพ.    ลูกจักบวชประพฤติธรรมจนกวา 
พยาธิ  ชราและมรณะ   จะไมมาถึงลูกได.   พอกันทีสําหรับราชสมบัติของลูก  
ขาแตพระชนก     ขอจงทรงอนุญาตใหลูกบวชเถดิ      แลวทรงแสดงธรรมเเก 
พระชนกดวยคาถา ๒๔ คาถา   มีอาทิวา :- 
                             มนุษยอยูในหองตลอดคืนหน่ึง     ครั้น 
                       มนุษยนั้นลุกไป.    เมื่อเขาไป    ยอมไมกลับ 
                       มาอีก. 
            แลวทูลวา     ขาแตพระบิดา   ราชสมบัติของพระบิดาก็จงเปนของพระ- 
บิดาเทาน้ันเถิด.   ลูกไมตองการราชสมบัตินี้เลย.    เมื่อลูกพูดอยูกับพระบิดา 
นี่แหละ   พยาธิ   ชราและมรณะ   ก็พึงมาถึง.       จงทรงหยุดเถิดพระเจาขา. 
แลวทรงละกามท้ังหลาย   ดุจชางตกมันตัดเชือกเหล็ก    ดุจลูกสีหะทําลายกรง 
ทองฉะนั้น   แลวถวายบังคมพระชนกชนนีเสด็จออกบรรพชา. 
            ลําดับนั้น   พระชนกของพระมหาสัตวทรงดําริวา   กมุารน้ีใครจะบวช. 
ก็เราเลาจะอยูไปทําไม.  แมเราก็ไมตองการราชสมบัติ . จึงทรงสละราชสมบัติ 
เสด็จออกบรรพชา.     เมือ่พระราชาเสด็จออกบรรพชา   ชาวพระนครท้ังสิ้น  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 410 

มีพระเทวี   อํามาตย  พราหมณ   คฤหบดีเปนตน   ก็ทิ้งโภคสมบัติออกบวช. 
ไดเปนมหาสมาคม.   มบีริษัทประมาณ ๑๒ โยชน.  พระมหาสัตวทรงพาชน 
เหลาน้ันเสด็จเขาสูหิมวันตประเทศ. 
           ทาวสักกเทวราชทรงทราบวา    พระมหาสัตวเสด็จออกบวชจึงทรงสง  
พระวิษณุกรรมใหสรางอาศรมบท   ยาว ๑๒ โยชน   กวาง ๗ โยชน.    ทรง 
มอบบริขารบรรพชิตครบ.  ในจริยานี้การบรรพชาของพระมหาสัตว การให 
โอวาท   การไปสูพรหมโลก   และการปฏบิัติโดยชอบของบริษัททั้งหมด   พึง 
ทราบโดยนัยดังกลาวแลวในมหาโควินทจริยานั่นแล. 
           พระชนกชนนีในครั้งน้ัน  ไดเปนราชตระกูลใหญในครั้งน้ี.    บริษัท 
ทั้งหลาย   คือพุทธบริษัท.   อโยฆรบัณฑิต  คือพระโลกนาถ.    การเจาะจง 
กลาวถึงบารมีที่เหลือ     และการประกาศถึงอานุภาพของพระโพธิสัตวนั้นพึง 
ทราบโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
                                จบ  อรรถกถาอโยฆรจริยาที่  ๓  
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                                         ๔. ภิงสจริยา 
                  วาดวยจริยาวัตรของภิงสพราหมณ  
            [๒๔]     อีกเรื่องหน่ึง  ในกาลเมื่อเราอยูในพระนคร 
                     กาสีอันประเสริฐสุด นองหญิงชาย ๗  คน เกิด 
                     ในตระกูลพราหมณมหาศาล     เราเปนพ่ีใหญ 
                     ของนองหญิงชายเหลานั้น     ประกอบดวยหิร ิ
                     และธรรมขาว       เราเหน็ภพโดยความเปนภัย 
                     จงยินดีอยางย่ิงในเนกขัมมะ  พวกสหายรวมใจ 
                     ของเรา   ทีม่ารดาและบดิาสงมาแลว   เชื้อเชิญ 
                     เราดวยกามท้ังหลายวา  เชิญทานดํารงวงศสกุล 
                     เถิด คําใดท่ีสหายเหลาน้ันกลาวแลวเปนเครื่อง 
                     นําสุขมาใหในธรรมของคฤหัสถ     คําน้ันเปน     
                     เหมือนคําหยาบเสมอดวยผาลอันรอน ไดมีแก 
                     เรา ในกาลน้ัน  สหายเหลาน้ันไดถามเราผูหาม 
                     อยูถึงความปรารถนาของเราวา    ทานปรารถนา 
                     อะไรเลาเพ่ือน    ถาทานไมบริโภคกาม    เราผู 
                     ใครประโยชนแกตน   ไดกลาวแกสหายผูแสวง  
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                หาประโยชนเหลาน้ันวา    เราไมปรารถนาความ  
                เปนคฤหัสถ      เรายินดีอยางย่ิงในเนกขัมมะ 
                สหายเหลาน้ันฟงคําเราแลว     ไดบอกแกมารดา 
                และบิดา       มารดาและบิดาไดกลาวอยางน้ีวา 
                แมเราท้ังสองก็จะบวช        มารดาบิดาท้ังสอง 
                และนองหญิงชายท้ัง  ๗ ของเรา  สละทิ้งทรัพย 
                นบัไมถวนเขาไปยังปาใหญ  ฉะนี้แล. 
                                      จบ  ภิงสจริยาที่  ๔ 
 

                               อรรถกถาภิงสจริยาที่  ๔ 
           พึงทราบวินิจฉัยในภิงสจริยาที่  ๔  ดังตอไปนี้.   บทวา  ยทา  โหม ิ
ภาสีน   ปุรวรุตฺตเม    ในกาลเม่ือเราอยูในแควนกาสีอันประเสริฐสุด      ม ี
อธิบายวา   เราเจริญเติบโตอยูในกรุงพาราณสี    อันเปนนครประเสริฐของ 
แควนที่ไดชื่อวา   กาสี.    บทวา   ภคนิี   จ   ภาตโร    สตฺต,  นิพฺพตฺตา 
โสตฺติเย  กุเล  นองหญิงชาย ๗ คนเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล  ความ 
วา  พวกเราท้ังหมด  ๘ คน   คือ   พ่ีชาย  นองชาย ๗ คน   คือ ๖ คนมีอุป- 
กัญจนะ  เปนตนและเรา  กับนองสาวคนเล็กชื่อกัญจนเทวี  ในกาลน้ันเกิด  
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ในตระกูลพราหมณมหาศาล   ชื่อวา  โสตติยะ  เพราะไมยินดีในการเชื้อเชิญ  
ดวยมนต. 
           ไดยินวา   ในกาลนั้นพระโพธิสัตวบังเกิดเปนบุตรพราหมณมหาศาล 
มีสมบัติ  ๘๐  โกฏ ิ ในกรุงพาราณสี.     มชีื่อวา   กญัจนกุมาร.     ครั้นเมื่อ 
กัญจนกุมารเดินได  ไดมบีุตรอ่ืนเกิดข้ึนอีก  ชื่อวา  อุปกัญจนกุมาร.    ต้ังแต 
นั้นมา  ชนทัง้หลายพากันเรียกพระมหาสัตววา  มหากัญจนกุมาร.  โดยลําดับ 
อยางนี้    ไดมีบุตรชาย ๗ คน.    สวนนองคนเล็กเปนธิดาคนเดียว   ชื่อวา 
กัญจนเทวี.    พระมหาสัตวครั้นเจริญวัยไดไปเมืองตักกศิลา   เลาเรียนศิลปะ 
ทุกอยางสําเร็จแลวก็กลบั. 
           ลําดับนั้น     มารดาบิดาประสงคจะผูกพระมหาสัตวใหอยูครองเรือน 
จึงกลาววา      พอและแมจะนําทาริกาจากตระกูลที่มีชาติเสมอกับตนมาใหลูก. 
พระมหาสัตวกลาววา   แมและพอจา   ลูกไมตองการอยูครองเรือน.     เพราะ 
โลกสันนิวาสท้ังหมดมีภัยเฉพาะหนาสําหรับลูกดุจถูกไฟไหม.        ผูกมัดดจุ 
เรือนจํา.   ปรากฏเปนของนาเกลียดดุจท่ีเทขยะ.     จิตของลูกมิไดกําหนัดใน 
กามท้ังหลาย   พอแมยังมีลูกอ่ืนอยูอีก.   ขอใหลูกเหลาน้ันอยูครองเรือนเถิด. 
แมมารดาบิดาสหายทั้งหลายขอรองก็ไมปรารถนา.   ครั้งน้ัน  พวกสหายถาม 
พระโพธิสัตววา   ดูกอนสหาย   ก็ทานปรารถนาอะไรเลา   จึงไมอยากบริโภค 
กาม.   พระโพธิสัตวจึงบอกถึงอัธยาศัยในการออกบวชของตนแกสหายเหลา 
นั้น  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-  
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                        เอเตส  ปุพฺพโช   อาสึ      หิริสุกฺกมปุาคโต 
                                             ฯ ล ฯ 
                       มาตาปตา   เอวมาห ุ          สพฺเพว  ปพฺพชาม โภ. 
           มีคําแปลปรากฏแลวในตอนตน. 
 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา   เอเตส   ปุพฺพโช   อาสึ  คือในกาลน้ัน 
เราเปนพ่ีใหญของนองหญิงชาย ๗ คน มีอุปกัญจนะเปนตนเหลาน้ัน. บทวา 
หิริสุกฺกมุปาคโต   ประกอบดวยหิริและธรรมขาว   มีอธิบายวา   เรามีธรรม 
งามคือหีริมีลักษณะเกลียดบาป   ชื่อวา   เปนธรรมขาว    เพราะมีธรรมขาว 
เปนวิบาก   และเพราะชําระสันดานใหบริสุทธิ์.   เราเกลียดบาปเปนอยางยิ่ง. 
บทวา   ภว  ทิสฺวาน  ภยโต , เนกฺขมมฺาภิรโต   อห    เราเห็นภพโดยความ 
เปนภัย     จึงยินดีอยางยิ่งในเนกขัมมะ    มีอธิบายวา    เราเห็นภพทั้งหมดมี 
กามภพเปนตน  มีภัยเฉพาะหนาโดยความเปนของนากลัว   ดจุเห็นชางดุแลน 
มา   ดุจเห็นเพชฌฆาตเง้ือมดาบมาเพ่ือประหาร  ดจุเห็น  สีหะ   ยักษ  รากษส 
สัตวมีพิษราย  อสรพิษ   และถานเพลิงท่ีรอน  แลวยินดีในบรรพชา  เพ่ือพน 
จากน้ัน  ออกบวชคิดวา  เราพึงบําเพ็ญสัมมาปฏิบัติอันเปนธรรมจริยา  และ 
พึงยังฌานและสมาบัติใหเกิดข้ึนไดอยางไรหนอ    ดังนี้จึงยินดีในบรรพชา 
กุศลธรรมและปฐมฌานเปนตน  ในกาลน้ัน.  บทวา  ปหิตา  คืออันมารดา- 
บิดาสงมา.  บทวา เอกมานสา  พวกสหายรวมใจ  คือพวกสหายที่มีอัธยาศัย  
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เสมอกัน   มคีวามพอใจเปนอันเดียวกัน     มีความประพฤติเปนที่พอใจกับเรา 
มากอน    กลาวคํานาเกลียด    ไมเปนที่พอใจพระมารดาบิดาสงมา.      บทวา 
กาเมหิ   ม   นิมนฺเตนฺติ  คือมีใจรวมกันกับมารดาบิดาเชื้อเชิญเราดวยกาม 
ทั้งหลาย.   บทวา  กุลวส  ธาเรหิ  เชื้อเชิญทานดํารงวงศตระกูล  มีอธิบายวา 
พวกเขาเชื้อเชิญเราวา   ขอใหทานอยูครองเรือนดํารงวงศตระกูลของตนเถิด.  
           บทวา   ย  เตส   วจน   วุตฺต    คือคําใดท่ีสหายที่รักของเราเหลาน้ัน 
กลาวแลว.   บทวา   คิหิธมฺเม   สขุาวห   ความวา  เปนเครื่องนําสุขมาใหใน 
ธรรมของคฤหัสถ คือ เมื่อความเปนคฤหัสถมีอยู  ชือ่วา จะนําสุขมาให เพราะ 
นําความสุข  อันเปนไปในปจจุบันและเปนไปในภพหนามาให   เพราะบุรุษ 
ผูต้ังอยูในความเปนคฤหัสถ   เปนผูปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกตอง.     บทวา   ต 
เม  อโหสิ   ก ิน  คําน้ันเปนเหมือนคําหยาบ   คือคําของพวกสหายของเรา 
เหลาน้ัน    และของมารดาบิดา   เปนเหมือนคําหยาบ    ดุจเผาที่หูทั้งสองขาง 
เชนเดียวกับผาลอันรอนตลอดวัน   เพราะไมเปนท่ีพอใจของเรา    เพราะเรา 
ยินดียิ่งแลวในการบวชโดยสวนเดียวเทาน้ัน. บทวา  เต ม   ตทา  อุกขฺิปนฺต 
ความวา  สหายของเราเหลาน้ันไดถามเราผูซัดไป   ทิ้งไป  หามไป     ซึ่งกาม 
ทั้งหลาย  ทีม่ารดาบิดานําเขาไปหลายครั้งดวยการเชื้อเชิญตน.  บทวา ปตฺถิต 
มม    ความวา   ความปรารถนาดวยกามน้ีหรือจะบริสุทธิ์กวาการบรรพชานี้  
ดวยเหตุนั้นพวกสหายจึงถามถึงความปรารถนานั้นของเรา   ซึ่งเราปรารถนา 
แลววา  ทานปรารถนาอะไรเลาเพ่ือน   ถาทานไมบริโภคกาม.   บทวา  อตฺถ-  
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กาโม  คือผูใครประโยชนตน  อธิบายวา  กลัวบาป.  บาลีวา อตฺตกาโม  บาง. 
บทวา   หิเตสิน   คือสหายที่รักผูแสวงหาประโยชนใหแกเรา.    อาจารยบาง 
พวกกลาววา  อตฺถกามหิเตสิน   คือผูใครประโยชนและแสวงหาประโยชน 
บทนั้นไมดี.  บทวา  ปตุ  มาตฺุจ  สาวยุ  ความวา   สหายของเราเหลาน้ัน 
รูความพอใจในบรรพชาของเราไมเปลี่ยนแปลง     จึงบอกคําของเราอันแสดง 
ถึงความใครจะบรรพชาแกบิดาและมารดา   ไดกลาววา  พอแมทั้งหลายทานจง 
รูเถิด  มหากาญจนกุมารจักบวช  โดยสวนเดียวเทาน้ัน. มหากาญจนกุมารน้ัน 
ใคร ๆ   ไมสามารถจะนําเขาไปในกามทั้งหลายดวยอุบายไร ๆ   ได.      บทวา 
มาตาปตา  เอวมาหุ   ความวา   ในกาลน้ันมารดาบิดาของเรา   ฟงคําของเรา 
ที่พวกสหายของเราบอก   จึงกลาวอยางนี้วา   ทานผูเจริญ  พวกเราท้ังหมดจะ 
บวชบาง.   ผิวา   มหากาญจนกุมารชอบใจการบวช.     แมพวกเราก็ชอบใจสิ่ง 
ที่ลูกเราชอบ.   เพราะฉะน้ัน  เราทั้งหมดก็จะบวช.   บทวา  โภ  เปนคําเรียก 
พราหมณเหลาน้ัน.    ปาฐะวา   ปพฺพชาม   โข บาง    ความวา   เราจะบวช 
เหมือนกัน.  นองชาย  ๖  มีอุปกัญจนะเปนตน  และนองสาวกัญจนเทวี    รู 
ความพอใจในบรรพชาของพระมหาสัตว ไดประสงคจะบวชเหมือนกัน.   ดวย 
เหตุนั้น     แมชนเหลาน้ันอันมารดาเช้ือเชิญใหอยูครองเรือนก็ไมปรารถนา. 
เพราะฉะนั้น     จึงกลาวอยางนี้วา     เราท้ังหมดก็จะบวชเหมือนกันนะทาน 
พราหมณทั้งหลาย. 
            ก็และครั้นสหายท้ังหลายกลาวอยางนี้แลว    มารดาบิดาจึงเรียกพระ-  
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มหาสัตวแจงความประสงคแมของตน ๆ  แกพระมหาสัตวแลวกลาววา   ลกูรัก 
ถาลูกประสงคจะบวชใหได       ลูกจงสละทรัพย ๘๐ โกฏิอันเปนของลูกตาม 
สบายเถิด.   ลําดับนั้น  พระมหาบุรุษบริจาคทรัพยนั้นแกคนยากจน  และคน 
เดินทางเปนตน   แลวออกบวชเขาไปยังหิมวันตประเทศ.   มารดาบิดา   นอง 
ชาย ๖   นองหญิง ๑   ทาส ๑   ทาสี ๑   และสหาย ๑   ละฆราวาสไดไปกับ 
พระมหาสัตวนั้น.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                                มารดาบิดาท้ังสอง   และนองหญิงชายท้ัง 
                        ๗    ของเรา    สละทรพัยนับไมถวน    เขาไปยงั 
                        ปาใหญ. 
            แตในอรรถกถาชาดกทานกลาวไววา        เมื่อมารดาบิดาถึงแกกรรม 
พระมหาสัตวทํากิจท่ีควรทําแกมารดาบิดาเหลาน้ัน   แลวจึงออกบวช. 
            ก็ครัน้ชนเหลาน้ันมีพระโพธิสัตวเปนประมุข  เขาไปยังหิมวันตประ- 
เทศอยางนั้นแลว   จึงอาศัยสระปทุมสระหนึ่ง       สรางอาศรมในภูมิภาคอัน 
นารื่นรมย   บวชแลว    ยงัชีวิตใหเปนไปดวยอาหารอันเปนรากไมและผลไม 
ในปา.    บรรดานักบวชเหลาน้ัน   ชน  ๘  คนมีอุปกัญจนะเปนตน  ผลัดเวร 
กันหาผลไม   แบงสวนของตนและคนนอกน้ันไวบนแผนหินแผนหน่ึง    ให 
สัญญาระฆัง   ถือเอาสวนของตน ๆ. เขาไปยังที่อยู.   แมพวกท่ีเหลือก็ออกจาก  
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บรรณศาลาดวยสัญญาณระฆัง    ถือเอาสวนท่ีถึงของตน ๆ ไปยังท่ีอยูบริโภค 
แลวบําเพ็ญสมณธรรม. 
           ครั้นตอมาไดนําเอาเงาบัวมาบริโภคเหมือนอยางนั้น.    ฤาษีเหลาน้ัน 
มีความเพียรกลา  มีอินทรียมั่นคงอยางยิ่ง  กระทํากสิณบริกรรมอยู ณ ที่นั้น. 
ลําดับนั้น     ดวยเดชแหงศีลของฤาษีเหลาน้ัน     ภพของทาวสักกะหว่ันไหว 
ทาวสักกะทราบเหตุนั้นทรงดําริวา จักทดลองฤาษีเหลาน้ี     ดวยอานุภาพของ 
ตนจึงทําใหสวนของพระมหาสัตวหายไปตลอด ๓.  วัน.   ในวันแรกพระมหา- 
สัตวไมเห็นสวนของตน   คิดวา   คงจะลืมสวนของเรา.     ในวันที่ ๒  คิดวา 
เราจะมีความผิดกระมัง.    ไมต้ังสวนของเราคงจะไลเรากระมัง.    ในวันที่ ๓ 
คิดวา  เราจักฟงเหตุการณนั้นแลวจักใหขอขมา   จึงใหสัญญาณระฆังในเวลา 
เย็น   เมื่อฤาษีทั้งหมดประชุมกันดวยสัญญาณนั้น   จึงบอกเรื่องนั้นใหทราบ 
ครั้นฟงวา   ฤาษีเหลาน้ันไดแบงสวนไวใหทั้ง ๓ วัน    จึงกลาววา   พวกทาน 
แบงสวนไวใหเรา    แตเราไมได    มันเรื่องอะไรกัน ?  ฤาษีทั้งหมดฟงดังน้ัน 
ก็ไดถึงความสังเวช. 
           ณ   อาศรมน้ันแมรุกขเทวดาก็ลงมาจากภพของตน    นั่งในสํานักของ 
ฤาษีเหลาน้ัน.     ชางเชือกหน่ึงหนีจากเง้ือมมือของพวกมนุษยเขาปา    วานร 
ตัวหนึ่งหนีจากเง้ือมมือของหมองูพนแลว   เพราะจะใหเลนกับงู   ไดทําความ 
สนิทสนมกับฤาษีเหลาน้ัน  ในกาลน้ันก็ไดไปหาฤาษีเหลาน้ัน  ไดยืนอยู ณ 
สวนขางหน่ึง.   ในขณะนั้น   อุปกัญจนดาบสนองของพระโพธิสัตว   ลุกข้ึน  
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ไหวพระโพธิสัตว    แลวแสดงความเคารพพวกท่ีเหลือ   ถามข้ึนวา   ขาพเจา   
เริ่มต้ังสัญญาณแลวจะไดเพ่ือยังตนใหบริสุทธิ์หรือ   เมื่อฤาษีเหลาน้ันกลาววา 
ไดซิ   จึงยืนข้ึนในทามกลางหมูฤาษี   เม่ือจะทําการแชง     จึงไดกลาวคาถาน้ี 
วา :-  
                         ทานพราหมณผูใดไดลักเงาบัวของทานไป 
                  ผูนั้นจงไดมา โค ทอง เงิน ภริยาและสิ่งพอใจ 
                  ณ ที่นี้   จงพรั่งพรอมดวยบุตรและภริยาเถิด. 
            เพราะอุปกัญจนดาบสน้ัน     ตําหนิวัตถุกามวา     ความทุกขทั้งหลาย 
ยอมเกิดข้ึน  ในเพราะการพลัดพรากจากวัตถุอันเปนที่รัก   จึงกลาวคาถานี้. 
            หมูฤาษีไดฟงดังนั้น    จึงปดหูดวยกลาววา    ทานผูนิรทุกขทานอยา 
กลาวอยางนั้น.     คําแชงของทานหนักเกินไป.     แมพระโพธิสัตวก็กลาววา 
คําแชงของทานหนักเกินไป.   อยาถือเอาเลยพอคุณ.   นั่งลงเถิด.    แมฤาษีที่ 
เหลือก็ทําการแชง   ไดกลาวคาถาเหลานี้    ตามลาํดับวา :- 
                          ทานพราหมณ   ผูใดไดลักเงาบัวของทาน 
                  ไป   ผูนั้นจงทรงไวซึ่งมาลัยและจันทนแดง  จาก  
                  แควนกาสี.     สมบัติเปนอันมากจงมีแกบุตร. 
                  จงทําความเพงอยางแรงกลาในกามท้ังหลาย.  
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                               ทานพราหมณ  ผูใดไดลักเงาบัวของทาน 
                 ผูนั้นจงมีขาวเปลือกมาก  สมบูรณดวยกสิกรรม 
                 มยีศ  จงไดบุตร   จงเปนคฤหัสถ   จงมทีรัพย 
                  จงไดสิ่งท่ีปรารถนาทุกอยาง ไมเห็นความเส่ือม 
                   จงครองเรือน. 
                               ทานพราหมณ  ผูใดไดลักเงาบัวของทาน 
                  ผูนั้นเปนกษัตริย   จงเปนผูทําการขมขี ่  จงเปน 
                  พระราชายิ่งกวาพระราชา   ทรงพลัง    จงมียศ 
                  จงครองแผนดินพรอมดวยทวีปทั้ง  ๔   เปนที ่
                สดุ.                                           
                               ทานพราหมณ  ผูใดไดลักเงาบัวของทาน 
                  ผูนั้นเปนพราหมณ   จงไมปราศจากราคะ    จง 
                  ขวนขวายในฤกษยาม      และในวิถีโคจรของ 
                 นกัษัตรผูเปนเจาแวนแควน   มียศ    จงบูชาผู 
                นัน้. 
                               ทานพราหมณ  ผูใดไดลักเงาบัวของทาน 
                  โลกท้ังปวง    จงสําคัญผูนั้นวา    ผูคงแกเรียน 
                  ผูมีเวทพรอมดวยมนตทุกอยาง ผูมีตบะ  ชั่ว  
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          ชนบทพิจารณาเห็นแลว  จงบชูาผูนั้น. 
                                  ทานพราหมณ  ผูใดไดลักเงาบัวของทาน 
             ผูนั้นจงบริโภค   บานสวยอันหนาแนนดวยส่ิง 
          ทั้ง  ๔  อันบริบรูณพรอม  ที่ทาววาสวะประทาน 
           จงไมปราศจาราคะ   เขาถึงมรณะ. 
                                          ทานพราหมณ   ผูใดไดลักเงาบัวของทาน           
        ผูนั้นเปนผูใหญบาน       จงบันเทิงอยูดวยการ 
        ฟอนรํา  การขับรองในทามกลางสหาย   ผูนั้น 
        อยาไดความเส่ือมเสียไร ๆ   จากพระราชา. 
                                   ทานพราหมณหญิงใดไดลักเงาบัวของทาน 
        หญิงน้ัน    เปนอัครชายา  ทรงชนะหญิงท่ัวปฐพี 
        จงดํารงอยูในความเปนผูเลิศกวาหญิง  ๑,๐๐๐ 
        จงเปนผูประเสริฐกวาหญิงท่ัวแดน. 
                                   ทานพราหมณหญิงใดไดลักเงาบัวของทาน 
        หญิงน้ัน    ไมหว่ันไหว      บริโภคของอรอยใน 
        ทามกลางฤาษีทั้งหลาย   ที่ประชมุกันทั้งหมด. 
        จงเท่ียวอวดดวยลาภ.  
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                       ทานพราหมณ  ผูใดไดลักเงาบัวของทาน 
            ผูนั้น   จงเปนผูดูแลวัด ในมหาวิหาร  จงเปนผู 
            ดูแลการกอสราง   ในคชังคลนคร   จงทําหนา-  
            ตางเสร็จเพียงวันเดียว. 
                       ทานพราหมณชางใดไดลักเงาบัวของทาน 
            ชางนั้นถูกคลองดวยบวง  ๑๐๐ บวงในที ่๖ แหง 
            จงนําออกจากปานารื่นรมยไปสูราชธานี  ชางน้ัน 
            ถูกเบยีดเบียนดวยขอมีดามยาว. 
                       ทานพราหมณวานรใดไดลักเงาบัวของทาน 
            วานรนั้น  ประดับดอกรักที่คอ   หลังหูประดับ 
            ดวยดีบุก    ถูกเฆีย่นดวยไมเรียว    จงนําเขาไป 
            ตอหนางู     ผูกติดกับผาเคียนพุง    จงเท่ียวไป 
            ตลอด. 
       ในบทเหลาน้ัน  บทวา ติพฺพ  คือจงทําการเพงอยางหนักในวัตถุกาม 
และกิเลสกามท้ังหลาย.       บทวา   ปุตฺเต   คิหี   ธนิมา  สพฺพกาเม  คือ 
จงไดบุตร    จงเปนคฤหัสถ    จงมีทรัพย    ดวยทรพัย ๗ อยาง    จงไดความ 
ใครทั้งปวงมีรูปเปนตน.     บทวา   วย   อปสฺส   คือแมในเวลาแกก็ไมเห็น  
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ความเสื่อมของตน   จงครองเรือนอันสําเร็จดวยกามคุณ ๕.    บทวา   ราชา- 
ภิราชา  คือเปนพระราชาย่ิงในระหวางพระราชาทั้งหลาย.   บทวา อวีตราโค 
ยังไมปราศจากราคะ   คือมีความอยากดวยอยากในตําแหนงปุโรหิต     บทวา 
ตปสฺสิน  คือตบะและศีล   จงสําคัญผูนั้นวาเปนผูมีศีล.    บทวา   จตุสฺสท 
คือหนาแนนดวยส่ิง   ๔ อยางคือดวยมนุษยทั้งหลาย เพราะมีมนุษยเกลื่อน- 
กลน ๑   ดวยขาวเปลือก   เพราะมีขาวเปลือกมาก ๑    ดวยไม   เพราะไมหา 
ไดงาย ๑   ดวยนํ้า   เพราะมีน้ําสมบูรณ ๑.    บทวา   วาสเวน   คือไมหว่ัน- 
ไหว    ดุจทาววาสวะประทาน.   อธิบายวา    ยังพระราชาใหทรงโปรดปราน 
ดวยอานุภาพพรท่ีไดจากทาววาสวะ  อันทาววาสวะนั้นประทานบาง    บทวา 
อวีตราโค   คือยังไมปราศจากราคะ     จงเปนผูจมลงในเปอกตม   คือกามดุจ 
สุกรในเปอกตมฉะน้ัน.    บทวา   คามณี  คือผูใหญบาน.    บทวา   ต  คือ 
หญิงน้ัน.   บทวา  เอกราชา   คือพระอัครราชา     คําวา  อิตฺถีสหสฺสสฺส 
ทานกลาวเปนบทต้ังไว      อธิบายวา     จงดํารงอยูในฐานะอันเลิศกวาหญิง 
๑๖,๐๐๐  บทวา  สีมนฺตินีน  คือหญิงท้ังหลาย.  บทวา  สพฺพสมาคตาน 
คือน่ังในทามกลางฤาษีทั้งหลายท่ีมาประชุมกันทั้งหมด.  บทวา  อปกมฺปมา- 
นา  ไมหว่ันไหว    คือไมชักชาจงบริโภคอาหารมีรสอรอย.    บทวา   จราตุ 
ลาเภน   วิกตฺถมานา   คือแตงตัวนารัก     เพราะลาภเปนเหตุ    จงเท่ียวไป 
เพ่ือใหเกิดลาภ.   บทวา   อาวาสิโก   คือผูดูแลวัด.   บทวา   คชงฺคลาย   คือ 
ในนครมีชื่ออยางนี้    ไดยินวาในนครน้ัน  มีทัพพสัมภาระหาไดงาย.  บทวา  
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อาโลกสนฺธึ   ทิวส  คือจงทําหนาตางบานเดียวใหเสร็จในวันเดียว.   นัยวา 
เทพบุตรนั้นเม่ือครั้งศาสนาพระกัสสปพุทธเจา  อาศัยคชังคลนคร เปนพระ- 
สังฆเถระ   ผูดูแลวัดในมหาวิหารประมาณโยชนหน่ึง  กระทําการกอสรางใน 
วิหารไดรับทุกขอยางมาก      ทานกลาวหมายถึงพระสังฆเถระน้ัน.     บทวา 
ปาสสเตหิ คือหลายบวง.  บทวา  ฉมฺห ิ  ไดแก  ในท่ี  ๖ แหง  คือ  ที่เทา ๔ 
ที่คอ  ๑    ทีส่วนเอว  ๑.    บทวา  ตุตฺเตหิ   คือไมดามยาวมีหนามสองขาง. 
บทวา  ปาจเนหิ  คือปฏกัส้ันหรือหอก.  บทวา  อลกฺกมาลี   ไดแกดอกรัก 
คือประกอบดวยมาลัยดอกรักที่หมองู  คลองไวที่คอ.  บทวา  ติปุกณฺณปฏโ  
คือหลังหูประดับดวยดีบุก.  บทวา  ลฏ ิหโต   คือหมองู    สอนวานรใหเลน 
กับงู   ถูกเฆ่ียนดวยไมเรียว.     ฤาษีเหลาน้ันเกลียดการบริโภคกาม   การอยู 
ครองเรือน   และทุกขที่ตนไดรับทั้งหมด    จึงกลาวแชงอยางนั้นๆ. 
            ลําดับนั้นพระโพธิสัตวดําริวา   เมื่อดาบสเหลาน้ีทําการแชง.    แมเรา 
ก็ควรทําบาง.   เมื่อจะทําการแชง   จึงกลาวคาถานี้วา :- 
                            ผูใดแลกลาวส่ิงท่ีไมสูญหายวาสูญหาย ผู 
                  นั้นจงไดและจงบริโภคกามทั้งหลาย     หรือวา  
                  ขาแตเทวะผูเจริญท้ังหลาย      ผูใดไมเคลือบ- 
                  แคลงอยางใดอยางหน่ึง   ผูนั้นจงเขาถึงมรณะ  
                  ในทามกลางเรือนเถิด.  
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            ในบทเหลาน้ัน  บทวา โภนฺโต   คือผูเจริญท้ังหลาย.  บทวา  สงกติ 
คือยอมไมสงสัย.   บทวา   กฺจิ   คืออยางใดอยางหนึ่ง. 
            ลําดับนั้นทาวสักกะทรงทราบวา  ฤาษีทั้งหมดเหลาน้ีไมมีความเพงใน 
กามท้ังหลาย   จึงทรงสลดพระทัย     เม่ือจะทรงแสดงวา    บรรดาฤาษีเหลาน้ัน 
แมผูใดผูหน่ึง   ก็มิไดนําเงาบัวไป.     แมทานก็มิไดกลาวถึงส่ิงท่ีไมสูญหายวา 
หาย.    ที่แทขาพเจาประสงคจะทดลองพวกทานจึงทําใหหายไปดังน้ี   จึงกลาว 
คาถาสุดทายวา :- 
                           ขาพเจาเมื่อจะทดลอง     จึงถือเอาเงาบัว 
                  ของฤาษีที่ฝงแมน้ํา   แลวเกบ็ไวบนบก.   ฤาษี  
                  ทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์  ไมลามก  ยอมอาศัยอยู. 
                  ทานผูประพฤติพรหมจรรย    นี่เงาบวัของทาน. 
            พระโพธิสัตวไดสดับดังน้ัน   จึงตอวาทาวสักกะวา :- 
                           ทานเทวราชผูเปนทาวสหัสนัยน    พวก 
                  อาตมาไมใชนักฟอนรําของทาน     ไมใชผูควร 
                  จะฟงเลนของทาน   ไมใชญาติของทาน   ไมใช 
                  สหายของทาน   ที่พึงทําการรื่นเริง    ทานอาศัย 
                  ใครจึงเลนกับพวกฤาษี.  
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           ลําดับนั้นทาวสักกะทรงขอใหฤาษีนั้นยกโทษใหดวยพระดํารัสวา :- 
                            ขาแตทานผูเปนดังพรหม         ทานเปน          
                    อาจารยของขาพเจา   และเปนบิดาของขาพเจา 
                    เงาเทาของทานน้ีจงเปนท่ีพ่ึงแหงความผิดพลาด  
                    ของขาพเจา     ทานผูมีปญญาดุจแผนดิน   ขอ 
                    ทานจงอดโทษสักครั้งเถิด     บัณฑิตทัง้หลาย 
                    ยอมไมมีความโกรธเปนกําลัง. 
           พระมหาสัตวไดยกโทษใหแกทาวสักกเทวราชแลว    ตนเองเม่ือจะยัง 
หมูฤาษีใหยกโทษให   จึงกลาววา  :- 
                             การอยูในปาของพวกฤาษี    แมคืนเดียว 
                     เปนการอยูที่ดี  พวกเราไดเห็นทาววาสวะภูต- 
                     บดี.    ทานผูเจริญท้ังหลายจงดีใจเถิด   เพราะ 
                     พราหมณใดไดเงาบัวคืนแลว. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   น   เต   นฏา   ความวา ทานเทวราช   พวก 
อาตมามิใชนักฟอนรําของทาน    หรือมิใชผูอันใคร ๆ จะพึงลอเลน     มิใช 
ญาติของทาน    มิใชสหายของทาน   ที่ควรทําการราเริง.    เมือ่เปนเชนนั้น 
ทานอาศัยใคร  คือใครเปนผูอุปถัมภ   อธิบายวา ทานเลนกับพวกฤาษีเพราะ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 427 

อาศัยอะไร.    บทวา   เอสา  ปติฏา   คือเงาเทาของทานนี้จงเปนที่พ่ึงแหง  
ความผิดพลาดของขาพเจาในวันนี้เถิด.   บทวา  สุวาสิต   ความวา  การอยูใน 
ปาน้ีแมเพียงคนเดียวของพวกฤาษี  เปนการอยูดีแลว   เพราะเหตุไร ? เพราะ 
พวกเราไดเห็นทาววาสวะภูตบดี    หากวาพวกเราอยูในนคร   พวกเราก็จะไม 
เห็นทาววาสวะนี้.  บทวา  โภนฺโต   คือทานผูเจริญท้ังหลาย.    แมทั้งหมด 
จงดีใจ   คือจงยินดี    จงยกโทษใหแกทาวสักกเทวราชเถิด     เพราะเหตุไร ? 
เพราะอาจารยของเราไดเงาบัวแลว        ทาวสักกะทรงไหวหมูฤาษีแลวกลบัสู 
เทวโลก.   แมหมูฤาษียังฌานและอภิญญาใหเกิด   แลวไดไปสูพรหมโลก. 
           นองชายท้ัง ๖ คน   มีอุปกัญจนะเปนตน  ในครั้งน้ัน  ไดเปนพระ- 
สารีบุตร   พระโมคคัลลานะ   พระมหากัสสปะ   พระอนุรุทธะ   และพระ- 
อานนทเถระ  ในครั้งน้ี.  นองสาว  คือนางอุบลวรรณา.  ทาสี  คือนางขุช- 
ชุตตรา.   ทาส   คือจิตตคฤหบดี.   รุกขเทวดา   คือสาตาถิระ.   ชาง   คือชาง 
ปาลิไลยยะ.   วานร  คือมธุวาสิฏฐะ.   ทาวสักกะ   คือกาฬุทายี.   มหากัญจน- 
ดาบส   คือพระโลกนาถ. 
            แมในจริยานี้    กพึ็งเจาะจงกลาวถึงบารมี   ๑๐  ของพระโพธิสัตวโดย 
นัยดังที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแล.   อน่ึง   พึงประกาศคุณานุภาพมีความไม 
คํานึงถึงในกามท้ังหลายเปนตน   สวนเดียวเทาน้ัน   ดวยประการฉะน้ี. 
                                จบ  อรรถกถาภิงสจริยาที่  ๔  
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                              ๕.  โสณนันทปณฑิตจริยา  

             วาดวยจริยาวัตรของโสณนันทบัณฑิต 
            [๒๕]     อีกเรื่องหน่ึง   ในกาลเมื่อเราเกิดในตระกูล 
                      มหาศาลอนัประเสริฐสุด   อยูในพระนครพรหม- 
                      วัทธนะ    ในกาลน้ัน   เราเห็นสัตวโลกเปนผูถูก 
                      ความมืดครอบงํา    จิตของเราเบื่อหนายจากภพ 
                      เหมือนชางถูกสับดวยของดวยกําลัง    ฉะนั้นเรา 
                      เห็นความลามกตาง ๆ หลายอยาง จึงคิดอยางน้ี 
                      ในกาลน้ันวา   เมื่อไร  เราจึงจะออกไปจากเรือน 
                      แลวเขาปาได  แมในกาลนั้น   พวกญาติก็เชื้อ 
                      เชิญเราดวยกามโภคะทั้งหลาย       เราไดบอก 
                      ความพอใจแมแกเขาเหลาน้ันวา  อยาเชื้อเชิญ 
                      เราดวยส่ิงเหลาน้ันเลย     นองชายของเราเปน 
                      บณัฑิตชื่อวา   นันทะ  แมเขาก็ศึกษาตามเราชอบ 
                      ใจบรรพชา   แมในกาลนั้น   เราคือโสณบัณฑิต 
                      นันทบัณฑติ    และมารดาบิดาท้ังสองของเราก็ 
                      ละทิ้งโภคสมบัติทั้งหลาย       แลวเขาปาใหญ 
                      ฉะนี้แล. 
                           จบ  โสณนันทปณฑิตจริยาที่  ๕  
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                            อรรถกถาโสณนันทปณฑิตจริยาที่  ๕  

           พึงทราบวินิจฉัยในโสณนันทปณทิตจริยาท่ี  ๕  ดังตอไปนี้. บทวา นคเร 
พฺรหฺมวฑฺฒเน   คือในนครชื่อวาพรหมวัทธนะ.  บทวา  กุลวเร  คือในตระกูล 
เลิศ.   บทวา  เสฏเ   คือนาสรรเสริญท่ีสุด. บทวา  มหาสาเล  คือมหาศาล. 
บทวา   อชายห   คือเราไดเกิดแลว    ทานอธิบายไววา   ในกาลนั้น   เราได 
เกิดในกรุงพาราณสีอันไดชื่อวาพรหมวัทธนะ.    ไดเกิดในตระกูลพราหมณ 
มหาศาล   เพราะมีสมบัติถึง  ๘๐  โกฏิ   เปนผูเลิศโดยความเปนผูสูงดวยเปน 
อภิชาตบุตร   เปนผูประเสริฐโดยความเปนผูมีวิชา. 
           ไดยินวา     ในกาลนั้น     พระมหาสัตว      จุติจากพรหมโลกบังเกิด 
เปนบุตรของพราหมณมหาศาลคนหนึ่งมีสมบัติ   ๘๐ โกฏ ิ ในพรหมวัทธน- 
นคร.  ในวันต้ังชื่อกุมารน้ันมารดาบิดาต้ังชื่อวา  โสณกุมาร.   ครั้นโสณกมุาร 
นั้นเดินได   สัตวอ่ืนจุติจากพรหมโลกไดถือปฏิสนธิในครรภของมารดาพระ- 
โพธิสัตวชื่อวา    นันทกมุาร.    มารดาบิดาเห็นรูปสมบัติของบุตรทั้งสอง   ผู 
เจริญวัยเรียนพระเวท   สําเร็จศิลปะทุกอยาง  ยินดีราเริงคิดวา  จักผูกพันให 
อยูครองเรือน   ไดกลาวกะโสณกุมารกอนวา    ลกูรักพอแมจักนําทาริกาจาก 
ตระกูลที่สมควรมาใหลูก.   ลูกจงปกครองสมบัติเถิด. 
           พระมหาสัตวกลาววา     ลกูไมตองการอยูครองเรือน.     ลูกจะปฏิบัติ 
พอแมตลอดชีวิต   เมื่อพอแมลวงลับแลวลูกจักบวช.  เพราะในกาลน้ัน   ภพแม  
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ทั้งสามไดปรากฏแกพระมหาสัตวดุจเรือนถูกไฟไหม    และดจุอยูในหลุมถาน 
เพลิง.     อน่ึงโดยความพิเศษอยางยิ่ง    พระมหาสัตวมีอัธยาศัยในเนกขัมมะ 
ไดนอมใจไปในการบวช.  มารดาบิดาไมทราบความประสงคของพระมหาสัตว 
แมกลาวอยูบอย ๆ   ก็มไิดทําใจของพระโพธิสัตวนั้นใหเห็นดีงามได  จึงเรียก 
นันทกุมารมากลาววา  ลูกรักถาเชนนัน้ลูกจงปกครองทรัพยสมบัติเถิด   แม 
นันทกุมารก็กลาววา   ลกูไมเอาศีรษะรับน้ําลายท่ีพ่ีชายของลูกถมทิ้งไว.   แม 
ลูกก็จะบวชกับพ่ีชาย   เมื่อพอแมลวงลับไป.   มารดาบิดาจึงคิดวา  คนหนุม ๆ 
เหลาน้ียังจะละกามทั้งหลายอยางน้ีได. ก็เราทําไมจะละไมไดเลา  ดวยเหตุนั้น 
เราทั้งหมดจักบวช.   จึงกลาววา   ลูกรกัประโยชนอะไรของพวกลูกที่จะบวช 
ตอเมื่อพอแมลวงลับไป.   พอแมจักบวชพรอมกับลูกดวย   แลวใหสิ่งท่ีควรให 
แกพวกญาติ    ทําทาสใหเปนไททูลแดพระราชา    สละทรัพยทั้งหมดบริจาค 
มหาทาน  ชนทั้ง  ๔   ออกจากพรหมวัทธนนครอาศัยสระใหญดารดาษดวย 
บัวหลวงบัวขาวในหิมวันตประเทศสรางอาศรมในราวปานารื่นรมย    พากัน 
บวชอยู  ณ  ที่นั้น.  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                       ตทาป   โลก  ทิสฺวาน  ฯลฯ   ปาริสมิฺห   มหาวน. 
            คําแปลปรากฏแลวในบาลีแปลขางตน. 
            ในบทเหลาน้ัน บทวา   ตทาป  คือในครั้งเราไดเปนพราหมณกุมารชื่อวา 
โสณะ ในพรหมวัทธน  นคร. บทวา โลก   ทิสฺวาน คือเห็นสัตวโลกแมทั้งส้ิน 
ดวยปญญาจักษุ.  บทวา  อนฺธีภูต   คือถึงความมิดดวยปราศจากปญญาจักษุ.  
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บทวา    ตโมตฺถฏ   คือถูกความมืดครอบงํา. บทวา จิตฺต   ภวโต  ปติกุฏติ   คือ  
จิตของเราเบ่ือหนายหดหู  ทอแทจากภพมีกามภพเปนตน  ดวยพิจารณาวัตถุให 
เกิดสังเวชมิชาติเปนตน.  บทวา  ตุตฺตเวคหต   วิย  เหมือนชางถูสับดวยขอ 
ดวยกําลัง   หัวมีหนามเหล็กเรียกวา   ตุตฺตะ  ไมยาวเรียกวา   ปโตทะ.  ชาง 
อาชาไนยถูกสับดวยขอนั้นดวยกําลัง เปนผูถึงความสลดใจ  ฉันใด จิตของเรา 
ถึงความสลดดวยการพิจารณาโทษของกาม   ฉันนั้น.   ทานแสดงไวดังน้ี. 
            บทวา   ทิสฺวาน   วิวิธ   ปาป   เราเห็นความลามกหลาย ๆ  อยาง  คือ 
เราเห็นความลามกของสัตวเหลาน้ัน       ผูมีกรรมลามกมีปาณาติบาตเปนตน 
และนิมิตของกรรมลามกน้ันหลาย ๆ  อยาง  ที่ผูครองเรือนท้ังหลายกระทําดวย 
อํานาจอคติมีฉันทาคติ   และโทสาคติเปนตน   อันเปนนิมิตของผูครองเรือน. 
บทวา   เอว  จินฺเตสห  ตทา  คือเราจึงคิดในขณะท่ีเปนโสณกุมารอยางนี้วา 
เมื่อไรหนอเราจึงจะตัดความผูกพันในเรือน   ดุจชางใหญตัดเครื่องผูกทําดวย 
เหล็กไดฉะนั้น แลวเขาปาดวยการออกจากเรือน. บทวา   ตทาปม  นมินฺตึสุ 
แมในกาลน้ันพวกญาติเชื้อเชิญเรา  คือ  มิใชในขณะท่ีเราเปนอโยฆรบัณฑิต 
อยางเดียวเทาน้ัน.   ที่จริงแลว   แมในขณะที่เราเปนโสณกุมารน้ัน   ญาติทั้ง 
หลายมีมารดาบิดาเปนตน    ผูบรโิภคกาม   ผูมีอัธยาศัยในกาม   เชื้อเชิญเรา 
ดวยโภคะอันมากมายวา   ลูกเอย   ลกูจงมาปกครองทรัพยสมบัติ   ๘๐  โกฏินี ้
เถิด.   จงดํารงวงศตระกูลเถิด.  บทวา  เตสมฺป  ฉนทฺมาจิกฺขึ   คือเราไดบอก 
ความพอใจของตนแกญาติของเราแมเหลาน้ันวา    ทานท้ังหลายอยาเชื้อเชิญ  
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เราดวยกามโภคะเหลาน้ันเลย.    เราไดบอกถึงอัธยาศัยที่นอมไปในบรรพชา    
อธิบายวา พวกทานจงปกครองตามอัธยาศัยเถิด. บทวา  โสป  ม อนุสิกฺขนฺโต 
แมนันทกุมารน้ันก็ศึกษาตามเรา     ความวา     เราพิจารณาถึงโทษในกามทั้ง 
หลายมีหลายประการ  โดยนัยมีอาทิวา  ชื่อวากามท้ังหลายเหลานี้มีความยินดี 
นอย มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก  แลวศึกษาศีลเปนตน  ชอบใจการบวช. 
แมนันทบัณฑิตน้ันก็ศึกษาตามเรา  ดวยการออกบวชของเขาอยางนั้น  ยอม 
ชอบใจการบวช.   บทวา   อห   โสโณ  จ  นนฺโท  จ  คือในกาลนั้นเราคือ 
โสณะ   และนันทะนองชายของเรา.  บทวา  อุโภ  มาตาปตา มม คือมารดา 
และบิดาของเราเกิดความสลดใจวา      บุตรเหลาน้ียังละกามท้ังหลายไดแมใน 
เวลาเปนหนุมอยางนี้    กเ็ราทําไมจะละไมไดเลา.  บทวา  โภเค  ฉฑฺเฑตฺวา 
ความวา   เราทั้ง   ๒   คนไมคํานึงถึงมหาโภคะสมบัติ   ๘๐   โกฏิ   สละไดดุจ 
กอนนํ้าลาย   เขาปาใหญในหิมวันตประเทศ  ดวยอัธยาศัยมุงตอบรรพชา. 
 
            ก็ครัน้เขาไปแลว  ไดสรางอาศรมอยู  ณ  ภูมิภาคอันนารื่นรมยนั้นบวช 
เปนดาบสอยู   ณ  ที่นั้น.  พ่ีนองสองคนบํารุงมารดาบิดา.   นันทบัณฑิตคิดวา 
เราจักใหมารดาบิดาบริโภคผลาผลที่เรานํามาเทานั้น   จึงนําผลาผลท่ีเหลือเม่ือ 
วานน้ีและในที่ที่ตนหาอาหารในวันกอน ๆ  มาแตเชาตรูใหมารดาบิดาบริโภค. 
มารดาบิดาบริโภคผลาผลเหลาน้ันแลวบวนปากรักษาอุโบสถ.  สวนโสณบัณฑิต 
ไปไกลหนอยนําผลไมที่สุกดีแลว  มรีสเอร็ดอรอยนอมเขาไปใหมารดาบิดา.  
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            ลําดับนั้น   มารดาบิดากลาวกะโสณบัณฑิตวา ลูกเอย เราบริโภคผลาผล  
ที่นองนํามาแลวจึงรักษาอุโบสถ.  บัดน้ีเราไมตองการแลว.  ผลาผลของนันท- 
บัณฑิตนั้น  ไมไดบริโภคจึงเสีย    แมในวันรุงข้ึน   ก็อยางนั้นเหมือนกัน  ดวย 
ประการอยางนี้   นันทบณัฑิตจึงไปไกลนํามาเพราะไดอภิญญา  ๕.  แตมารดา 
บิดาก็ยังไมบริโภค. 
            ลําดับนั้น พระมหาสัตวดําริวา มารดาบิดาเปนคนแบบบาง.  ก็นันทะ 
นําผลาผลดิบบาง   สุกไมดีบาง  มาใหมารดาบิดาบริโภค.      เมื่อเปนเชนนั้น 
มารดาบิดาจักอยูไดไมนาน.   เราจักหามนันทะน้ัน.   จึงเรียกนันทะมากลาว 
วา   ดูกอนนันทะ  ต้ังแตนี้ไปนองจะนําผลาผลมา  จงรอใหพ่ีกลับกอน  เราจัก 
ใหมารดาบิดาบริโภครวมกัน.    แมเม่ือโสณบัณฑิตกลาวอยางนี้แลว   นันท- 
บัณฑิตหวังไดบุญจึงไมทําตาม. พระมหาสัตวปรบมือไลนันทบัณฑิตผูมาบํารุง 
มารดาบิดากลาววา   นองไมทําตามคําของบัณฑิต   พ่ีเปนพ่ี.  มารดาบิดาเปน 
ภาระของพี่เอง   พ่ีจักบํารุงมารดาบิดาเอง   นองจงไปจากท่ีนี้ไปอยูเสียที่อ่ืน. 
           นันทบัณฑิตถูกพ่ีชายไลไมอาจอยูในที่นั้นได     จึงไหวพระโพธิสัตว 
แลวบอกเรื่องราวแกมารดาบิดาเขาไปยังบรรณศาลาของตน   เพงกสิณในวัน 
นั้นเอง ยังสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ ใหเกิด แลวคิดวา เราจักนําทรายรัตนะ 
มาจากเชิงเขาสิเนรุ      เกลี่ยบริเวณบรรณศาลาของพ่ีชายของเราแลวขอขมา 
หรือวานํานํ้ามาจากสระอโนดาตแลวจึงขอขมา.   หรืออีกอยางหน่ึงพ่ีชายของ 
เราพึงยกโทษใหดวยอํานาจแหงเทวดา   เราจักนํามหาราช     และทาวสักก-  
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เทวราชมาแลวจึงขอขมา      อยางนี้ก็ไมงาม.    พระราชาเมืองพรหมวัทธนะ   
พระนามวา   มโนชะ  นี้เปนพระอัครราชาท่ัวชมพูทวีป   เราจักนําพระราชา 
ทั้งหมด   ต้ังตนแตพระเจามโนชะนั้นมาแลวขอขมา  เมื่อเปนอยางนี้คุณของพ่ี 
ชายของเราจักครองงําไปท่ัวชมพูทวีป   และจักปรากฏดุจดวงจันทรและดวง- 
อาทิตย. 
           ทันใดน้ันเองนันทบัณฑิตไดไปดวยฤทธิ์    ลงที่ประตูพระราชนิเวศน 
ของพระราชาน้ันในพรหมวัทธนนคร  ใหคนไปทูลแดพระราชาวา  มีดาบส 
องคหน่ึงประสงคจะเฝาพระองค    ครั้นพระราชทานโอกาวใหเขาเฝาได   จึง 
เขาไปเฝาทูลวา   อาตมภาพจะยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีป  ดวยกําลังของตนนํา 
มาถวายพระองค.    พระราชาตรัสถามวา    พระคุณทานจะยึดราชสมบัติทั่ว 
ชมพูทวีปมาใหไดอยางไร.   ทลูวา   มหาราชอาตมาภาพจะไมฆาใคร ๆ  จะยึด 
ดวยฤทธิ์ของตนเทาน้ันแลวนํามาถวาย       แลวพาพระราชาพรอมดวยเสนา 
หมูใหญไปถงึแควนโกศล   พักคายไวไมไกลพระนคร   สงทูตไปทูลแดพระ- 
เจาโกศลวา   จะรบหรือจะยอมอยูในอํานาจ.   เม่ือการรบกับพระเจาโกศลซ่ึง 
ทรงพิโรธเตรียมการรบเสด็จออกมาเร่ิมข้ึนแลว       ดวยฤทธานุภาพของตน 
นันทบัณฑิตไดนําโดยที่นักรบทั้งสองฝายมิไดทํารายกัน. แลวตระเตรียมดวย 
การนําคําโตตอบกันโดยที่พระเจาโกศล   ทรงยอมอยูในอํานาจของพระราชา 
นั้น.   โดยอุบายน้ี    นันทบัณฑิตยังพระราชาทั่วชมพูทวีปใหตกอยูในอํานาจ 
ของพระราชาน้ันหมดสิ้น.  
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            พระราชานั้นทรงยินดีกับนันทับณฑิต   ตรัสกะนันทบัณฑิตวา ขาแต   
ทานผูเจริญ   พระคุณทานไดทําเหมือนอยางที่ปฏิญญาไวแลว.   พระคุณทาน 
เปนผูมีอุปการะมากแกขาพเจา.       ขาพเจาจักทําอะไรตอบแทนพระคุณทาน 
ไดเลา.   ขาพเจาปรารถนาจะใหราชสมบัติกึ่งหนึ่งในชมพูทวีปทั้งสิ้นแกพระ- 
คุณทาน. การกําหนดชาง   มา   รถ   แกวมณี   แกวมุกดา  แกวประพาฬ  เงิน 
ทอง  ทาสหญิง  ทาสชาย  และบริวารชนจะทําอยางไร.  นันทบณัฑิตไดฟงดัง 
นั้นทูลวา  มหาราชอาตมาภาพไมตองการราชสมบติั. แมพาหนะชางเปนตนก็ 
ไมตองการ.       ก็แตวามารดาบิดาของอาตมาบวชอยูในอาศรมโนนในแควน 
ของพระองค.    อาตมาภาพบํารุงมารดาบิดาเหลาน้ัน   ถูกโสณบัณฑิตพ่ีชาย 
ของอาตมา      ผูแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญไลในเพราะความผิดอยางหน่ึง. 
อาตมาภาพจักพาพระองคไปหาพ่ีชายขอขมา.    ขอพระองคจงทรงเปนเพ่ือน 
ในการใหพ่ีชายของอาตมายกโทษใหเถิด.       พระราชาทรงรับแวดลอมดวย 
นักรบมีประมาณ  ๒๔  อักโขภินีกับพระราชารอยเอ็ด   นันทบณัฑิตนําหนา 
ครั้นถึงอาศรมบทน้ัน   จึงปลอยระยะไวสี่อังคุละ   นํานํ้ามาจากสระอโนดาด 
ดวยเครื่องหาบซ่ึงต้ังอยูบนอากาศ   เตรียมน้ําด่ืม  กวาดบริเวณ แลวเขาไปหา 
พระมหาสัตว   ผูอ่ิมดวยความยินดีในฌานนั่งอยูใกลมารดาบิดา   แลวขอขมา. 
             พระมหาสัตวใหนันทบัณฑิตดูแลมารดา    ตนเองบํารุงบิดาจนตลอด 
ชีวิต.   พระมหาสัตวแสดงธรรมแดพระราชาเหลานั้นดวยพุทธลีลาวา  :-  
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                         ความยินดีความบันเทิง       อันผูรูพึงได  
                  เพราะบํารุงบาํเรอมารดาใหทานหัวเราะแจมใส 
                 อยูทุกเมื่อ. 
                          ความยินดีความบันเทิง       อันผูรูพึงได 
                  เพราะบํารุงบาํเรอบิดาใหทานหัวเราะแจมใสอยู 
                 ทุกเมื่อ. 
                          การสงเคราะหเหลาน้ีแลในโลก  ตามสม- 
                  ควรในธรรมน้ัน ๆ  คือ  การให  การเจรจาถอย 
                 คําออนหวาน   การประพฤติเปนประโยชน  การ 
                 วางตนเสมอตนเสมอปลาย     ดุจลิ่มรถที่แลน 
                ไปฉะนั้น. 
                          การสงเคราะหเหลาน้ันไมพึงมี  มารดายอม 
                  ไมไดการนับถือหรือการบูชา       เพราะเหตุแหง 
                 บตุร. หรือบิดายอมไมไดการนับถือหรอืการบูชา 
                  เพราะเหตุแหงบุตร. 
                          เพราะบณัฑิตท้ังหลาย  เพงเล็งโดยชอบ 
                  ถึงการสงเคราะหเหลาน้ี   ฉะนั้นจึงถึงความเปน 
                  ผูยิ่งใหญและไดความสรรเสริญ.  
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                            มารดาบิดาทานกลาววาเปนพรหม   เปน   
                   บุรพาจารยและเปนผูควรบูชาของบุตรทั้งหลาย 
                   เปนผูอนุเคราะหสัตว. 
                            เพราะฉะน้ันแล  บัณฑิตพึงนอบนอม พึง 
                   สักการะมารดาบิดาเหลาน้ัน    ดวยขาว  ดวยนํ้า 
                   ดวยผา   ดวยท่ีนอน   ดวยเครื่องนุงหม   ดวย 
                   น้ําอาบ.   และดวยการลางเทา. 
                            บณัฑิตท้ังหลาย   ยอมสรรเสรญิบุคคลนั้น 
                   ในโลกน้ี    ดวยการบํารุงบาํเรอในมารดาบิดาท้ัง 
                   หลาย.      บคุคลนั้นละจากโลกนี้ไปแลวยอม 
                   บันเทิงในสวรรค 
            พระราชาทั้งหมดเหลานั้นครั้นไดฟงดังน้ันแลว  ก็ทรงเลื่อมใสพรอม 
กับกองพล.   ลําดับนั้นพระโพธิสัตวยังพระราชาเหลาน้ันใหต้ังอยูในศีล  ๕ 
แลวใหโอวาทวา      ขอทานท้ังหลายจงเปนผูไมประมาทในทานเปนตนเถิด. 
แลวก็ปลอยไป.       พระราชาเหลาน้ันทั้งหมดทรงครองราชสมบัติโดยธรรม 
ครั้นสวรรคตก็ไปบังเกิดในสวรรค.  พระโพธิสัตวใหนันทบัณฑิต  แลมารดา 
ดวยกลาววา   ต้ังแตนี้นองจงบํารุงมารดาตนเองบํารุงบิดาจนตลอดชีวิต. ทัง้ 
สองพี่นองเมื่อถึงแกกรรมก็ไปเกิดบนพรหมโลก.  
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            มารดาบิดาในครั้งน้ันไดเปนตระกูลมหาราชในครั้งนี้.   นันทบัณฑิต 
คือพระอานนทเถระ.   พระราชาคือพระสารีบุตรเถระ.  พระราชารอยเอ็ดคือ 
พระอสีติมหาเถระ และพระเถระรูปอ่ืน ๆ  บริษัท ๒๔ อักโขภินีคือพุทธบริษัท. 
โสณบัณฑิต   คือพระโลกนาถ. 
            เนกขัมมบารมียอดเย่ียมอยางยิ่งของโสณบัณฑิตน้ันก็จริง   แมถึงอยาง 
นั้นก็พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
อน่ึง   พึงประกาศคุณานุภาพของพระมหาสัตวมีอาทิอยางนี้คือ    ความเปนผู 
ไมคํานึงในกามท้ังหลายโดยส้ินเชิง.   ความเปนผูมีความเคารพยําเกรง  อยาง 
แรงกลาในมารดาบิดาท้ังหลาย  ความไมอ่ิมดวยการบํารุงมารดาบิดา.  แมเมื่อ 
มีการบํารุงมารดาบิดาเหลานั้นอยู ก็ยงักาลเวลาทั้งหมดใหนอมไปดวยสมาบัติ 
วิหารธรรม  ดวยประการฉะน้ี. 
                          จบ  อรรถกถาโสณนันทปณฑิตจริยาที่ ๕ 
                                        จบ   เนกขัมมมารมี  
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                                      ๖. มูคผักขจริยา๑ 

                   วาดวยจริยาวัตรของมูคผักขกุมาร 
            [๒๖]     อีกเรื่องหน่ึง   ในกาลเมื่อเราเปนพระราช- 
                     โอรสของพระเจากาสี       ชนท้ังหลายเรียกเรา 
                     โดยช่ือวา   มูคผักขกุมารบาง    เตมยิกุมารบาง 
                     ในกาลน้ัน  พระสนมนางในหมื่นหกพัน  ไมม ี
                     พระราชโอรส  โดยวันคืนลวงไป ๆ  เราบังเกิด 
                     ผูเดียว    พระบิดารับส่ังใหต้ังเศวตรฉัตร    ให 
                     เลี้ยงดูเราผูเปนบุตรสุดท่ีรัก      อันไดดวยยาก 
                     เปนอภิชาตบุตร   ทรงไวซึ่งความรุงเรือง  บนท่ี  
                     นอนในกาลน้ัน  เรานอนอยูบนที่นอนอันออน 
                     นุม    ต่ืนขึน้แลวไดเห็นเศวตรฉัตรอันเปนเหตุ 
                     ใหเราไปสูนรก     ความสะดุงหวาดกลัวเกิดขึ้น 
                     แลวแกเรา   พรอมกับไดเห็นฉัตร   เราถึงความ 
                     วินิจฉัยวา    เมื่อไรหนอ   เราจึงจะเปลื้องราช- 
                     สมบัตินี้ได  เทพธิดาผูเปนสายโลหิตของเรามา 
 
๑.  พมา  เปน  เตมิยจริยา.  
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            กอน     ผูใครประโยชนตอเรา    นางเห็นเราผู 
            ประกอบดวยทุกข     จึงแนะนําใหเราประกอบ 
            ในเหตุ  ๓ ประการ    วาทานจงอยาแสดงความ 
            เปนบัณฑิต      จงแสดงความเปนคนโงแกชน 
            ทั้งปวง       ชนท้ังหมดน้ันก็จะดูหมิ่นทาน 
            ประโยชนจักมีแกทานดวยอาการอยางน้ี เมือ่ 
            เทพธิดากลาวอยางน้ีแลว    เราไดกลาวดังนี้วา 
            ดูกอนนางเทพธิดา  ขาพเจาจะทําตามคําท่ีทาน 
            กลาวกะเราฉันนั้น        ทานเปนผูปรารถนา 
            ประโยชน    เปนผูใครความเกื้อกูลแกขาพเจา 
            แมเทพธิดา    ครัน้เราไดฟงคําของเทพธิดาน้ัน 
            แลว    เหมือนดังไดพบฝงในสาคร   ราเริงดีใจ 
            ไดอธิษฐานองค  ๓ ประการ  คือ เราเปนคนใบ 
            เปนคนหนวก  เปนคนงอยเปลี้ย  เวนจากคติ 
            เราอธิษฐานองค ๓ ประการนี้อยู  ๑๖  ป   ครั้งน้ัน 
            เสนาบดีเปนตนตรวจดูมือเทา  ลิ้น  และชองหู 
            ของเราแลว       เห็นความไมบกพรองของเรา  
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            ติเตียนวาเปนคนกาลกรรณี   ทีนั้นชาวชนบท   
            เสนาบดี  และปุโรหิตท้ังปวงรวมใจกันทั้งหมด 
            พลอยดีใจการท่ีรบัส่ังใหนําไปท้ิง  เรานั้นไดฟง 
            ความประสงคของเสนาบดีเปนตนนั้นแลว 
            ราเรงิดีใจวา เราประพฤติตบะมาเพ่ือประโยชน 
            ใด    ประโยชนนั้นจะสําเร็จแกเรา    ราชบรุุษ 
            ทั้งหลายอาบนํ้าใหเรา  ไลทาดวยของหอม สวม 
            ราชมงกุฎราชาภิเศกแลว   มฉีัตรท่ีบุคคลถือไว 
            ใหทําประทักษิณพระนคร   ดํารงเศวตรฉัตรอยู 
            ๗  วัน     พอดวงอาทิตยขึ้นนายสารถีอุมเราขึ้น 
            รถ  เขาไปยังปา นายสารถีหยุดรถไว  ณ  โอกาส 
            หน่ึงปลอยรถเทียมมาพอพนมือ     กข็ุดหลุม 
            เพ่ือจะฝงเราเสียในแผนดิน    พระมหากษตัริย 
            ทรงคุกคามการอธิษฐาน        ที่เราอธิษฐานไว 
            ดวยเหตุตาง ๆ   แตเราก็ไมทําลายการอธิษฐาน 
            นั้น    เพราะเหตุแหงโพธิญาณนั่นเอง    เราจะ 
            เกลียดพระมารดาพระบิดาก็หามิได        เราจะ   
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            เกลียดตนเองก็หามิได   แตพระสัพพัญุตญาณ 
            เปนท่ีรักของเรา    เพราะฉะน้ันแหละ     เราจึง 
            อธษิฐานองค ๓ ประการนั้น  เราอธิษฐานองค 
            ๓ ประการนี้อยู  ๑๖  ป     ผูเสมอดวยอธิษฐาน 
            ของเราไมมี    นี้เปนอธิษฐานบารมขีองเรา  ฉะนี ้
            แล. 
                                    จบ  มูคผักขจริยาที่  ๖ 
 

                           อรรถกถามูคผกัขจริยาที่  ๖ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถามูคผักขจริยาท่ี   ๖   ดังตอไปนี้.   บทวา 
กาสิราชสฺส    อตฺรโช    คือในกาลเมื่อเราเปนโอรสของพระเจากาสี.    ใน 
กาลน้ัน   ชื่อวา   มูคผักขะ.   ชนทั้งหลายเรียกเราวา   เตมิยะ.   ควรเชื่อม 
ความวา      ชนทั้งหลายท้ังปวงต้ังแตพระมารดาพระบิดาเปนตนเรียกเราวา 
มูคผักขะ     เพราะอธิษฐานเปนคนใบและเปนคนงอยเปลี้ย.    อน่ึง   เพราะ 
พระมหาสัตวนั้นยังหทัยของพระราชาและของอํามาตยเปนตนใหชุม      อัน 
เกิดดวยปติและสิเนหาอยางยิ่ง.   ฉะนั้น   จึงไดพระนามวา   เตมิยกุมาร. 
           บทวา  โสฬสิตถีสหสฺสาน   คือ   สนมของพระเจากาสี   ๑๖,๐๐๐ 
บทวา น  วิชชฺติ  ปุโม   คือ  ไมมีพระโอรส   มิใชไมมีพระโอรสอยางเดียว 
เทาน้ัน   แมพระบิดาของพระองคก็ไมมี.     บทวา   อโหรตฺตาน   อจฺจเยน  
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นิพฺพตฺโต   อหเมกโก  ความวา พระศาสดาทรงแสดงวา  โดยวันคืนลวงไป  ๆ 
เราเกิดผูเดียว  คือ  โดยวันคืนนอมลวงไปไมนอยเพราะลวงไปหลายป   เราผู 
เดียวเทาน้ันท่ีทาวสักกะประทานใหแดพระราชาพระองคนั้นผูไมมีโอรส  เรา 
เที่ยวแสวงหาโพธิญาณ  ในกาลน้ันไดเกิดเปนโอรสของพระราชา. 
            ในจริยานั้นมีเรื่องราวเปนลําดับดังตอไปนี้. ในอดีตกาลครั้งพระเจา- 
กาสีครองราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี.      พระองคมีสนม  ๑๖,๐๐๐ นาง. 
ในสนมเหลาน้ันไมไดบุตรหรือธิดาแมแตคนเดียว.           ชาวพระนครเกิด 
เดือดรอนวา     พระโอรสแมองคเดียวที่จะรักษาราชวงศของพวกเราไมมีเลย 
จึงประชุมกัน      ทลูพระราชาวา       ขอพระองคจงปรารถนาพระโอรสเถดิ  
พระเจาขา. พระราชาทรงรับสั่งกะสนม    ๑๖,๐๐๐ นางวา พวกเจาจงปรารถนา 
บุตรเถิด. พวกสนมเหลาน้ันทําการบวงสรวงพระจันทรเปนตน  แมปรารถนา 
ก็ไมไดบุตร.   ฝายพระจันทาเทวี   พระธิดาของพระเจามัททราชอัครมเหสี 
ของพระราชาน้ัน   พระนางสมบูรณดวยศีล.   พระราชาตรัสวา   แมเธอก็จง 
ปรารถนาโอรสเถิด.      ในวันเพ็ญพระนางรักษาอุโบสถระลกึถึงศีลของตน 
ทรงตั้งสัจจกิริยาวา     หากเรามีศีลไมขาด      ดวยสัจจะของเรานี้ขอใหโอรส 
เกิดเถิด.     ดวยเดชแหงศีลของนางนั้น     อาสนะของทาวสักกะแสดงอาการ 
รอน.   ทาวสกักะทรงรําพึงก็ทรงทราบเหตุนั้น  จึงดําริวา.  เราจักอนุเคราะห 
นางจันทาเทวีใหไดโอรส      ทรงใครครวญถึงโอรสผูสมควรแกพระเทวีนั้น 
ทรงเห็นพระโพธิสัตวผูประสงคจะอุบัติในดาวดึงสพิภพดํารงอยูบนดาวดึงส-  
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พิภพนั้นตราบเทาอายุแลวจุติจากน้ัน  ไปบังเกิดในเทวโลกสูงข้ึนไป จึงเสด็จ 
เขาไปหาพระโพธิสัตว   ตรัสวา   ดูกอนสหาย   เมื่อทานเกิดในมนุษยโลก 
บารมีเหลาน้ันจักบริบูรณ      ความเจริญจักมีแกมหาชน      พระนางจันทา 
อัครมเหสีของพระเจากาสีทรงปรารถนาพระโอรส    ขอใหทานจงไปอุบัติใน 
พระครรภของพระนางนั้นเถิด. พระโพธิสัตวรับเทวดํารัส  แลวจึงถือปฏิสนธิ 
ในพระครรภของพระนางจันทาเทวีนั้น.      เทพบุตร  ๕๐๐  สหายของพระ- 
โพธิสัตวนั้นสิ้นอายุ  จุติจากเทวโลก  คือปฏิสนธิ   ในครรภของภริยาอํามาตย 
ทั้งหลายของพระราชานั้น.      พระเทวีทรงทราบวา     พระนางต้ังครรภแลว 
จึงกราบทูล      พระราชาใหทรงทราบ.      พระราชารับสั่งใหดูแลพระครรภ. 
พระเทวีทรงครรภครบกําหนด        จึงประสูติพระราชบุตรสมบูรณดวยบุญ 
ลักษณะทุกประการ.  ในวันนั้นเองในเรือนของพวกอํามาตยทั้งหลาย  กุมาร 
๕๐๐  ก็เกิด.   พระราชาทรงสดับแมทั้งสองประการ  ทรงดําริวา  กุมารเหลาน้ี  
จงเปนบริวารโอรสของเรา     จึงทรงสงแมนม ๕๐๐    และสงเครื่องประดับ 
ของกุมารใหแกกุมาร  ๕๐๐.    อน่ึง   พระราชาทรงใหแมนม  ๖๔  คน    ผูมี 
น้ํามันอรอยมีกนไมหยอนยาน   เวนจากโทษมีสูงเกินไปเปนตน      แลวทรง 
ทําสักการะใหญแกพระโพธิสัตวไดทรงประทานพรแมแกพระนางจันทาเทวี. 
พระนางจันทาเทวีทรงรับพรไวแลว.     พระกุมารทรงเจริญดวยบริวารใหญ. 
ลําดับนั้น   พวกแมนมตกแตงพระกุมาร  ซึ่งมีพระชนมได  ๑   เดือน   นํามา 
เฝาพระราชา.     พระราชาทรงแลดูพระโอรสนารัก    จึงทรงสวมกอด    ให 
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พระกุมารประทับนั่งบนพระเพลา  ประทับนั่งทรงรื่นรมยกับพระโอรส.  ใน 
ขณะนั้นโจร  ๔  คน     ถกูนํามาใหทรงพิพากษาโทษ.     ในโจร ๔  คนนั้น 
คนหน่ึง       พระราชาทรงตัดสินใหเฆ่ียนดวยหวายมีหนาม   ๑,๐๐๐   ครั้ง. 
คนหน่ึง   ใสตรวนสงเขาเรือนจํา.   คนหน่ึง  ใหเอาหอกท่ิมแทงบนรางกาย. 
คนหน่ึง   เสียบดวยหลาว.   พระมหาสัตวสดับคําพิพากษาของพระบิดาก็เกิด 
สลดใจ   ทรงดําริวา   โอนาเศรา    พระบิดาของเราอาศัยความเปนพระราชา 
กระทํากรรมอันจะนําไปสูนรก   เปนกรรมหนัก.   รุงข้ึนพวกแมนมใหพระ- 
มหาสัตวบรรทมเหนือสิริไสยาสนที่ตกแตงไวภายใตเศวตรฉัตร. 
            พระมหาสัตวบรรทมหลับไปไดหนอยหน่ึง     ทรงลืมพระเนตรและ 
เศวตรฉัตรทรงเห็นสิริสมบัติใหญโต.   ทีนั้นพระมหาสัตว  แมตามปกติก็ทรง 
สลดพระทัยอยูแลว  ยิ่งเกิดความกลัวหนักข้ึน.   พระมหาสัตวทรงรําพึงอยูวา 
เรามาสูพระราชวังน้ีจากไหนหนอ    ครั้นทรงทราบวามาจากเทวโลก    ดวย 
ทรงระลึกชาติได    จึงทรงตรวจดูเหนือไปจากนั้น    ทรงเห็นวา    พระองค 
เคยหมกไหมอยูในอุสสทนรก.  ทรงตรวจดูเหนือไปจากน้ันอีกทรงเห็นความ 
ที่พระองคเปนพระราชาอยูในนครน่ันเอง.  ลําดับนัน้  พระโพธสิัตวบรรทม 
ดําริวา  เราครองราชสมบัติอยู  ๒๐๐ ป  หมกไหมอยูในอุสสทนรก ๘๐,๐๐๐ ป. 
บัดนี้   เราเกิดในเรือนโจรน้ีเอง.     แมพระบิดาของเราเมื่อวานนี้   เมื่อเขา 
นําโจรมา ๔ คน   ก็ตรัสพระดํารัสรุนแรงถึงปานน้ัน   อันจะทําใหตกนรก. 
เราไมตองการราชสมบัติ  อันจะนําความพินาศอยางใหญหลวง   ชื่อยังไม  
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ปรากฏน้ีมา.     เราจะพึงพนไปจากเรือนโจรน้ีไดอยางไรหนอ.     ลําดับนั้น 
เทพธิดาองคหน่ึงไดปลอบพระโพธิสัตวนั้นวา   พอเตมิยกุมาร   พออยากลัว. 
ความปลอดภัยจักมีแกทานเพราะอธิษฐานองค ๓.   พระมหาสัตวสดับดังน้ัน 
มีพระประสงคจะพนจากความพินาศ   คือราชสมบัติ  จึงทรงอธิษฐานองค ๓ 
ตลอด ๑๖ ป   ดวยความอธิษฐานไมหว่ันไหว.  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา :- 
             กิจฺฉาลทฺธ    ปยปุตฺต  ฯ ล ฯ  ผกฺโข    คติวิวชฺชิโต 
             คําแปลปรากฏแลวในบาลีแปลขางตน.      ในบทเหลาน้ัน      บทวา 
กิจฺฉาลทฺธ    คือไดดวยความปรารถนามาตลอดกาลชานาน   ยาก   ฝดเคือง. 
บทวา  อภิชาต  คือสมบูรณดวยชาติ.   ชื่อวา  ทรงไวซึ่งความรุงเรือง  เพราะ 
ประกอบดวยความรุงเรืองทางกายและความรุงเรืองดวยญาณ.  บทวา  เสตจฺ- 
ฉตฺต    ธารยิตฺวาน,   สยเน   โปเสติ  ม  ปตา พระบิดารับสั่งใหกั้นเศวตรฉัตร 
ใหเลี้ยงดูเราบนที่นอน  ความวา  พระเจากาสี    พระบิดาของเราใหเรานอน 
บนที่สิริไสยาสนภายใตเศวตรฉัตร   ต้ังแตเราเกิดใหเลี้ยงดูเรากับดวยบริวาร 
ใหญ   โดยพระดํารัสวา   ธุลีหรือนํ้าคาง   จงอยาตองกุมารน้ัน.   เรานอนอยู 
บนที่นอนอันประเสริฐ    ต่ืนข้ึนแลวมองดูไดเห็นเศวตรฉัตรสีขาว.    บทวา 
เยนาห   นิรย  คโต   ความวา   อันเปนเหตุใหเราไปสูนรกในอัตภาพที่  ๓ 
จากอัตภาพน้ีดวยเศวตรฉัตร.   ทานกลาวถึงราชสมบัติดวยหัวขอวา  เศวตร-  
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ฉัตร.    บทวา  สห   ทฏิสฺส   เม  ฉตฺต  คือความสะดุงกลัวเกิดข้ึนแลว 
แกเราผูเห็นเศวตรฉัตรนั้น  พรอมกับความเห็นนั้น.  อธิบายวา   ตลอดเวลา 
ที่เห็นนั่นเอง.    บทวา  ตาโส  อุปฺปชฺชิ  เภรโว  คือ  เกิดความสะดุงนากลัว 
เพราะเปนโทษที่ปรากฏชัดเจนแลว.  บทวา  วินิจฺฉย  สมาปนฺโน,  กถาห 
อิม  มฺุจิสฺส  ความวา  เราตรึกตรองอยางน้ีวา  เราจะปลดเปลื้องราชสมบัติ 
อันเปนกาลกรรณีไดอยางไรหนอ. บทวา  ปุพฺพาสาโลหิตา  มยหฺ  ความวา 
เทพธิดาผูเปนมารดาของเราในอัตภาพหน่ึง     สิงสถิตอยูในเศวตรฉัตรนั้น 
เปนผูใครประโยชน   แสวงหาประโยชนแกเรา.   บทวา  สา   ม   ทิสฺวาน 
ทุกฺขิต,  ตีสุ  าเนสุ  โยชยิ  ความวา เทพธิดาน้ันเห็นเราประกอบดวยทุกข 
เพราะทุกขใจอยางนั้น      จึงแนะนําใหเราประกอบในเหตุที่จะออกจากทุกข 
ในราชสมบติั  ๓ ประการ   คือ   เปนใบ  เปนคนงอยเปลี้ย   เปนคนหนวก. 
บทวา  ปณฺฑิจฺจย   คือความเปนบัณฑิต.    บทวา  มา  วิภาวย   คือทาน 
จงประกาศความเปนบัณฑิต.    บทวา   พาลมโต     คือใหเขารูวาเปนคนโง. 
บทวา  สพฺโพ   คือ  ชนภายในและชนภายนอกท้ังสิ้น.   บทวา   โอจินายตุ 
คือ  คนทั้งปวงยอมดูหม่ินวา  พวกทานจงนําคนกาลกรรณีนี้ออกไป.  บทวา 
เอว  ตว อตฺโถ  ภวิสฺสติ  ประโยชนจักมีแกทานดวยอาการอยางนี้  ความวา 
เมื่อทานถูกดูหม่ิน     โดยนัยดังกลาวแลวอยางนั้น      ประโยชนอันยังบารมี 
ใหบริบูรณดวยการออกจากเรือนจักมีแกทาน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 448 

           บทวา   เตต  วจน  ความวา  ขาพเจาจะทําตามคําของทานที่กลาววา  
ทานจงอธิษฐานองค  ๓  ดังน้ี.    บทวา   อตฺถกามาสิ  เม   อมมฺ  คือ    แม 
เทพธิดาทานเปนผูปรารถนาประโยชนแกขาพเจา.   บทวา  หิตกามา  ทาน 
เปนผูใครความเกื้อกูล   เปนคํากลาวโดยปริยายของคําวา  อตฺถกามา  นั้น 
นั่นเอง.   หรอืวา   พึงทราบวา   ความสุขในบทวา  อตฺโถ  นี้.    บทวา  หิต 
คือบุญอันเปนเหตุของความสุขนั้น. 
            บทวา  สาคเรว   ถล   ลภ ึ   เหมือนเราไดพบฝงในสาคร   ความวา 
เราคิดวา   เราเกิดในเรือนโจร.   ความพินาศใหญหลวงไดมีแกเรา  เราจมอยู 
ในสาคร      คือความโศกไดฟงคําของเทพธิดาน้ัน     เหมือนจมอยูในสาคร 
ไดเห็นฝง   คือท่ีฟงแลว.      อธิบายวา   เราไดอุบายออกจากราชตระกูลแลว  
บทวา   ตโย  องฺเค  อธิฏหึ   คือ  เราไดอธิษฐานองค ๓ ประการ   จนกวา 
เราจะออกไปจากเรือน. 
            บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงองค ๓ ประการเหลาน้ันโดยสรุป 
จึงตรัสพระคาถาวา มูโค  อโหสึ  เราเปนใบ   ดังน้ีเปนตน.  ในบทเหลาน้ัน 
บทวา   ผกฺโข   คือ เปนงอยเปลี้ย.   บทที่เหลือ   เขาใจงายดีแลว. 
            เมื่อพระมหาสัตวทรงตั้งอยูในนัยที่เทพธิดาใหไว       แลวทรงแสดง 
พระองคดวยความเปนใบเปนตน   ต้ังแตปที่ประสูติ  พระมารดาพระบิดาและ 
พวกนางนมเปนตน   คิดวา ธรรมดาปลายคางของตนใบ   ชองหูของคนหนวก  
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มือเทาของคนงอยเปลี้ย   มิไดเปนอยางนี้.    ในเรื่องน้ี   พึงมีเหตุ.     เราจัก 
ทดลองพระกุมารน้ีดู.   คิดวา   เราจักทดลองดวยนํ้ามันกอน  จึงไมใหน้ํามัน 
ตลอดวัน.   พระกุมารน้ัน   แมซูบซีดก็มิไดรองเพ่ือตองการนํ้ามัน. 
             ลําดับนั้น   พระมารดาของพระกุมาร   ทรงดําริวา   ลกูของเราคงหิว. 
พวกเจาจงใหน้ํามันแกลูกเราเถิด    แลวใหพวกแมนมใหน้ํามัน.    พวกแมนม 
ไมใหน้ํามันเปนระยะ ๆ อยางนี้      แมทดลองอยูปหน่ึงก็ยังไมเห็นชองทาง. 
แตนั้นพวกแมนมคิดวา      ธรรมดาเด็กยอมชอบขนมและของเค้ียว.      ชอบ 
ผลาผล.   ชอบของเลน.   ชอบอาหาร   จึงนําของปลอบใจเหลานั้น   ๆ  เขาไป 
ให   ปลอบใจดวยการทดลองก็ไมเห็นชองทางตลอด  ๕  ป.   ลําดับนั้น  พวก 
แมนม   คิดวา   ธรรมดาเด็กยอมกลัวไฟ   กลัวชางตกมัน    กลัวงู    กลัวคน 
เง้ือดาบ.   เราจักทดลองดวยเหตุเหลานั้น  จึงตระเตรียมดังกลาว  โดยที่มใิห 
เกิดความเสียหายแกพระกุมารดวยอาการเหลาน้ันได  แลวใหเขาไปแสดงโดย 
อาการอันนากลัวอยางยิ่ง. 
             พระมหาสัตวทรงรําพึงถึงภัยในนรก    จึงไมหว่ันไหวดวยทรงเห็นวา 
นรกนากลัวยิ่งกวานี้   รอยเทา   พันเทา   แสนเทา.     พวกแมนมทดลองอยู 
แมอยางนี้ก็ไมเห็นชองทาง   จึงคิดวา   ธรรมดาเด็กตองการดูมหรสพ  จึงให 
สรางโรงมหรสพ    เอามานกั้นพระมหาสัตว    แลวใหประโคมดวยเสียงสังข 
และเสียงกลองใหกึกกองเปนอันเดียวกันในทันที  ณ  ขางท้ัง ๒ ของพระกุมาร 
ผูไมรูเรื่องเลย   จุดตะเกียงสองในท่ีมืด    ใหแสงสวาง    เอาน้ําออยทาท่ัวตัว  
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ใหนอนในที่มีแมลงวันชุม  ไมใหอาบนํ้าเปนตน   เขาไปคอยกุมารนอนบน   
อุจจาระ   ปสสาวะ     เสยีดสีดวยการเยาะเยย   และคําวา   กุมารซ่ึงนอนจม 
มูตรและกรสี.   ทํากระเบื้องไฟไวใตเตียง   แลวเผาใหรอนบาง.    แมทดลอง 
อยูดวยอุบายหลาย ๆ อยาง   อยางนี้ก็ไมเห็นชองทางของพระกุมารน้ัน.  
             พระมหาสัตวทรงรําพึงถึงภัยในนรกเทาน้ัน       ในที่ทัง้ปวงไมทรง 
ทําลายการต้ังใจ    ไมไหวติง.     พวกแมนมทดลองอยางนี้ถึง  ๑๕  ป   ครั้น 
พระชนมได ๑๖ พระพรรษา   พวกแมนมคิดวา  คนงอยเปลี้ยก็ตาม  คนใบ 
คนหนวกก็ตาม    จะไมกําหนัดในสิ่งควรกําหนัด    จะไมอยากเห็นในสิ่งควร 
เห็น   ยอมไมมี   เพราะฉะนั้นเราจะหานาฏศิลปมาทดลองพระกุมาร   จึงเอา 
น้ําหอมอาบพระกุมาร   ประดับประดาดุจเทพบุตรเชิญข้ึนบนปราสาท   อันมี 
แตความบรรเทิงเบิกบานอยางเดียว      ดวยดอกไมของหอมและพวงมาลัย 
เปนตนเหมือนเทพวิมาน    จึงใหสตรีลวนมีรูปรางงดงาม    พราวดวยเสนห 
เปรียบดวยเทพอัปสรคอยบําเรอวา  พวกเจาจงใหพระกุมารอภิรมยดวยความ 
เปนของเที่ยงเปนตน.     สตรีเหลาน้ันตางก็พยายามเพ่ือจะเขาไปทําตามน้ัน. 
พระกุมาร   เพราะพระองคสมบูรณดวยพระปญญา   จึงทรงกลั้นลมอัสสาสะ 
ปสสาสะดวยทรงหวังวา   สตรีเหลาน้ีอยาไดสัมผัสรางกายของเราเลย.   สตรี 
เหลาน้ัน    เมื่อไมไดสัมผัสรางกายของพระกุมาร    จึงคิดวา    พระกุมารน้ีมี 
พระวรกายกระดาง.   คงไมใชมนุษยแน.   คงจักเปนยักษ   จึงพากันกลับไป.  
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             พระมารดาพระบิดา       ไมทรงสามารถท่ีจะยึดถือไดดวยการทดลอง   
ใหญ ๑๖ ครัง้   และดวยการทูลองเล็ก ๆ  นอย  ๆ  อีกหลายครัง้ตลอด ๑๖ ป 
อยางนี้     จึงทรงขอรองตาง ๆ  กันและหลายครั้งวา    เตมิยกุมารลูกรัก    พอ 
และแมรูวาลูกไมเปนใบ.     เพราะปาก    หู    และเทาอยางนี้มิใชของคนใบ 
คนหนวก   และคนงอยเปลี้ยเลย.  ลูกเปนบุตรที่พอและแมปรารถนาจะไดมา. 
ลูกอยาใหพอแมตองพินาศเสียเลย.        จงปลดเปลื้องขอครหาจากราชสํานัก 
ในชมพูทวีปทั้งสิ้นเถิด.    พระกุมารน้ัน   แมพระมารดาพระบิดาทรงขอรอง 
อยูอยางนี้  ก็บรรทมทําเปนไมไดยิน. 
            ลําดับนั้น  พระราชารับสั่งใหบุรุษผูฉลาดตรวจดูพระบาททั้งสอง  ชอง 
พระกรรณทัง้สอง    พระชิวหา     และพระหัตถทั้งสองแลว     ทรงสดับคําที่ 
อํามาตยกราบทูลวา  บัดนี้   ผูชํานาญการทายลักษณะ กลาววา ผิวา พระบาท 
เปนตนของพระกุมารน้ี   เหมือนของตนไมงอยเปลี้ยเปนตน      พระกุมารน้ี 
ก็จะไมเปนงอยเปลี้ย   ใบและหนวกจริง.   เห็นจะเปนกาลกรรณี.    เมื่อคน 
กาลกรรณีเชนนี้อยูในพระราชวัง  จะปรากฏอันตราย ๓ อยาง  คือ อันตราย 
ของชีวิต     อันตรายของเศวตรฉัตร ๑   อันตรายของพระมเหสี  ๑.     แต 
ในวันประสูติเพ่ือมิใหพระองคทรงเสียพระทัย    จึงกลาววา    กุมารน้ีมีบุญ 
ลักษณะครบถวน   ทรงกลัวภัยอันตราย  จึงมีพระบัญชาวา   พวกทานจงไป 
ใหกุมารน้ันบรรทมในรถอวมงคล   นําออกทางประตูหลังแลวฝงเสียในปาชา 
ผีดิบ.      พระมหาสัตวทรงสดับดังน้ัน     ทรงราเริงยินดีอยางยิ่งวา     ความ  
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ปรารถนาของเราเปนเวลาชานาน    จักถึงความสําเร็จ.      ดังท่ีพระผูมีพระ-  
ภาคเจาตรัสไววา :- 
                          เราอธษิฐานองค  ๓  ประการนี้อยู  ๑๖  ป 
                  ครั้งน้ันเสนาบดีเปนตน     ตรวจมือเทาลิ้นแล  
                  ชองหูของเรา    แลวเห็นความไมบกพรองของ 
                  เรา   ติเตียนวา   เราเปนคนกาลกรรณี  ที่นั้นชาว 
                  ชนบท    เสนาบดีและปุโรหิตท้ังปวง   รวมใจ 
                  กนัทั้งทมด     พลอยดีใจในการรับส่ังใหนําไป 
                  ทิ้ง.     เรานัน้ไดฟงความประสงคของเสนาบดี  
                  เปนตน   นั้นแลว  ราเริงดีใจ  เราประพฤติตบะ 
                  มาเพ่ือประโยชนใด  ประโยชนนั้น จะสําเร็จ 
                  แกเรา. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา   มทฺทยิ  คือตรวจดวยการลูบคลาํ.    บทวา 
อนูนต   คือมือเปนตนไมบกพรอง.    บทวา   นินทฺิสุ   คือติเตียนวา   แมม ี
อวัยวะไมบกพรองอยางนี้     แตเฉยเมยดุจคนใบเปนตนก็ไมควรครองราช- 
สมบัติ. พระกุมารน้ีเปนคนกาลกรรณี. บทวา ฉฑฺฑน  อนุโมทิสุ ความวา 
ชาวชนบททั้งปวง  พวกราชบุรุษมีเสนาบดีและปุโรหิตเปนหัวหนามาเพ่ือเฝา 
พระราชา      รวมใจกันทัง้หมด      ไมแสดงอาการสยิ้วหนา      ที่พระราชา  
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รับสั่งใหนําเราไปท้ิงดวยการฝงลงในแผนดิน    เพ่ือผานพนอันตราย    ตาง   
พลอยดีใจดวยมีสีหนาเบิกบานวา   ดแีลว   ควรทําทีเดียว. 
           บทวา  โส   เม  อตฺโถ   สมิชฺฌถ    ความวา   เราประพฤติสะสม 
ความประพฤติ    ความประพฤติที่ทําไดยากดวยอธิษฐานความเปนใบเปนตน 
เพ่ือประโยชนใด    ประโยชนนั้นจะสําเร็จแกเรา.    พึงทราบความสัมพันธ 
ดวยคําท่ีเหลือวา    เรานั้นไดฟงความประสงคของเสนาบดีเหลาน้ัน   มีพระ- 
มารดาพระบิดาเปนตน  ของเรา   แลวราเริงดวยความสําเร็จ   ความประสงค 
ของเรา   ดีใจดวยการไมไตรตรอง  แลวอนุญาตใหฝงลงในแผนดิน. 
            เมื่อพระราชามีพระบัญชาใหฝงพระกุมารลงในแผนดินอยางนี้แลว 
พระนางจันทาเทวี    ทรงสดับเรื่องราวนั้น    จึงเขาไปเฝาพระราชา    ทูลวา 
ขาแตพระองค     พระองคทรงประทานพรใหแกหมอมฉัน.     หมอมฉันยัง 
ยึดถือพรน้ันไว.    บัดนี ้  ขอพระองคโปรดประทานพรนั้นแกหมอมฉันเถิด. 
พระราชาตรัสวา   จงรับพรเถิด.    พระเทวีทูลวา   ขอพระองคทรงประทาน 
ราชสมบัติแกโอรสของหมอมฉันเถิด.    ตรัสวา  โอรสของเจาเปนกาลกรรณี. 
เราไมอาจใหไดดอก.    ทลูวา   ขาแตพระองค   เมื่อพระองคไมทรงใหตลอด  
ชีวิต  ก็ขอโปรดให  ๗   ปเถิด.    ตรสัวา   ก็ไมอาจใหไดอีก.    ทูลวา  ขอได 
โปรดให    ๖  ป    ๕  ป   ๔  ป   ๓ ป   ๒  ป  ๑  ป  ๗ เดือน   ๖ เดือน 
๕ เดือน  ๔  เดือน   ๓ เดอืน   ๒ เดือน   ๑ เดือน   ครึ่งเดือน   ๗ วันเถิด. 
ตรัสวา   ดีแลวจงรับได.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 454 

           พระเทวีตกแตงพระโอรส  ทรงใหตีกลองปาวประกาศในพระนครวา   
นี้เปนราชสมบัติของเตมิยกุมาร   แลวใหพระโอรสข้ึนคอชาง  ยกเศวตรฉัตร 
ใหพระโอรส  ซึ่งทําประทักษิณพระนครเสด็จกลับมา   แลวบรรทม  ณ   สริิ- 
ไสยาสนที่ตกแตงแลว   ทรงขอรองอยูตลอดคืน  วา   พอเตมิยะ   แมนอนไม 
หลับมา  ๑๖  ปแลว  เพราะอาศัยลูกรองจนนัยนตาแมบวมแลว.   หัวใจของแม 
เพียงจะแตกดวยความเศราโศก.   แมรูวาลูกไมงอยเปลี้ยเปนตน.   ลูกอยาทํา 
ใหแมหมดที่พ่ึงเลย.   พระเทวีขอรองโดยทํานองน้ีลวงไป ๖ วัน.  ในวันที่ ๖ 
พระราชาตรัสเรียกสุนัขขนทสารถีมา    แลวตรัสวา    พรุงน้ีเจาจงนําพระกุมาร 
โดยรถอวมงคลออกไปแตเชาตรู    ฝงลงในแผนดินที่ปาชาผีดิบ    กลบดินให 
เรียบ   แลวจงกลับ.   พระเทวีไดสดับดังน้ัน   ตรัสวา   ลูกเอย   พระเจากาสี 
มีพระบัญชาใหฝงลูกที่ปาชาผีดิบในวันพรุงน้ี.   พรุงน้ี ลูกก็จักถึงความตาย. 
            พระมหาสัตวทรงสดับดังน้ัน   จึงราเริงยินดีอยางยิ่งวา  ดูกอนเตมิยะ 
เจาทําความเพียรมา ๑๖ ป     จะถึงท่ีสุดแลว.      แตพระหทัยของพระมารดา 
พระโพธิสัตวไดเปนดุจมีอาการแตกสลายไป.     เมือ่ราตรีนั้นผานไป    สารถ ี
นํารถมาแตเชาตรู   จอดไวที่ประตู   เขาไปยังหองสิริ   ทูลวา   ขาแตพระเทวี 
พระองคอยาทรงพิโรธหมอมฉันเลย.   หมอมฉันทําตามพระราชบัญชา  แลว 
ผลักพระเทวีดวยหลังมือ  ซึ่งบรรทมกอดพระโอรสออก     แลวอุมพระกุมาร 
ลงจากปราสาท.    พระเทวีทรงทุบพระอุระ   ทรงพระกันแสงร่ําไหดวยพระ- 
สุรเสียงดัง   ทรงลมลงบนพ้ืนกวาง.  
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            ลําดับนั้น   พระมหาสัตวทรงมองดูพระมารดา   ทรงดําริวา   เมื่อเรา 
ไมพูด    พระมารดาจักเศราโศกสุดกําลัง    แมอยากจะพูดแตก็อดกลั้นไวดวย 
พระดําริวา   หากเราจักพูด  ความพยายามท่ีเราทํามาตลอด  ๑๖  ป   ก็จะเปน 
โมฆะ.   แตเมื่อเราไมพูด   จักเปนปจจัยแกตัวเราและแกพระมารดาพระบิดา. 
สารถีคิดวา  เราจักนําพระมหาสัตวข้ึนรถ  แลวจักแลนรถไป  มุงไปทางประตู 
ทิศตะวันตก    แตกลับแลนมุงไปทิศตะวันออก.     รถออกจากพระนครดวย 
อานุภาพของเทวดา    แลนไปยังที่ประมาณ ๓ โยชน.     พระมหาสัตวทรง 
ยินดีเปนที่ยิ่ง.   แนวปา ณ ที่นั้น   ไดปรากฏแกสารถี  ดุจปาชาผีดิบ.    สารถ ี
คิดวา    ที่นี้ดแีลว    จึงหยุดรถจอดไวขางทาง    แลวลงจากรถ   เปลื้องเครื่อง 
ประดับของพระมหาสัตวออกหอวางไว    ถือเอาจอบ   เริ่มขุดหลุมไมไกลนัก. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          ราชบุรุษท้ังหลายอาบนํ้าใหเรา      ไลทา 
                  ดวยของหอม     สวมราชมงกุฎราชาภิเษกแลว 
                  มฉีัตรท่ีบุคคลถือไวใหทําประทักษิณพระนคร 
                  ดํารงเศวตรฉัตรอยู ๗  วัน    พอดวงอาทิตยขึ้น 
                  สารถีอุมเราขึน้รถเขาปา     สารถีหยุดรถไว  ณ 
                  โอกาสหน่ึง   ปลอยรถเทียมมาพอพนมือ     ก ็
                  ขดุหลุมเพ่ือจะฝงเราเสีย   ในแผนดิน.  
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             ในบทเหลาน้ัน  บทวา  นหาเปตฺวา  คือ ใหอาบนํ้าดวยหมอน้ําหอม 
๑๖ หมอ.  บทวา อนุลิมฺปตฺวา คือ ใหลูบไลดวยของหอม.  บทวา เวเตฺวา  
ราชเวน    คือ    สวมราชมงกุฎที่พระเศียร    อันเปนไปตามประเพณีของ 
พระเจากาสีทั้งหลาย.   บทวา  อภิสิจฺิตฺวา  คือ อภิเษกโดยแบบแผนราชา- 
ภิเษก  ในราชตระกูลนั้น.   บทวา   ฉตฺเตน   กาเรสุ  ปุร   ปทกฺขณิ  คือ 
มีเศวตรฉัตรกั้นใหเราทําประทักษิณพระนคร. 
            บทวา    สตฺตาห    ธารยิตฺวาน    ความวา    ดํารงเศวตรฉัตรของเรา 
ที่พระนางจันทาเทวี  พระมารดาของเราไดดวยพรอยู  ๗  วัน.  บทวา อุคฺคเต 
รวิมณฺฑเล   ความวา   แตนั้นวันรุงข้ึน   พอดวงอาทิตยข้ึน   สนุัขขนทสารถ ี
คือรถเทียมมา   ความวา   สารถีหยุดรถของเราซึ่งเทียมมาที่แอกไวในโอกาส 
รถเทียมมา     ความวา      สารถีหยุดรถของเราซึ่งเทียมมาท่ีแอกไวในโอกาส 
หน่ึง   ดวยหลีกออกจากทาง.  บทวา  หตฺถมุจฺจิโต  คือพนจากมือ  อธิบายวา 
มีมือพนจากคันรถ.    อีกอยางหน่ึง    บทวา  หตฺถมุจฺจิโต   คือพนจากมือ 
อธิบายวา  ปลอย.  บทวา   กาสุ   คือหลุม.  บทวา   นิขาตุ   คือเพ่ือฝง. 
            บัดนี ้    พระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือทรงแสดงถึงประโยชนที่พระองค 
อธิษฐาน  ประพฤติสิ่งท่ีทําไดยากตลอด ๑๖ ป  ดวยอธิษฐาน  เปนใบเปนตน 
จึงตรัสสองคาถาวา :-  
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                                  พระราชาทรงคุมคามการอธษิฐาน ที่เรา 
                   อธิษฐานไวดวยเหตุตาง ๆ  แตเราไมทําลาย 
                   การอธิษฐานน้ัน   เพราะเหตุแหงโพธิญาณน่ัน 
                   เอง  เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หามิได 
                   เราจะเกลียดตนเองก็หามิได  แตพระสัพพัญ- 
                   ุตญาณเปนท่ีรักของเรา  เพราะฉะน้ันแหละ 
                   เราจึงอธิฐานองค  ๓. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ตชฺเชนฺโต  วิวิธการณา  คือ  คือ พระราชาทรง 
คุมคามดวยเหตุตาง ๆ ความวา  ทรงคุมคามดวยเหตุหลายประการ  มีหาม 
น้ํานมเปนตน  ต้ังแตเรามีอายุได  ๒  เดือน  จนกระทั่ง  อายุ  ๑๖  ป  คือ 
ใหลําบากดวยอาการกําจัดภัย.  บทที่เหลือ  เขาใจไดงายแลว. 
           ลําดับนั้น  พระมหาสัตว  เม่ือสุนันทสารถีกาํลังขุดหลุม  คิดวา 
นี้เปนการพยายามของเรา  จึงลุกข้ึน  แลวบีบพระหัตถและพระบาทของ 
พระองค  ทรงทราบวา  เรามีกําลังอยู  จึงทรงดําริจะเสด็จลงจากรถ.  ทันใด 
นั้นเอง  ที่วางพระบาทของพระมหาสัตวก็ผุดข้ึนดุจถึงหนังเต็มดวยลมต้ังข้ึน 
จรดทายรถ.  พระมหาสัตวเสด็จลง  ทรงดําเนินไป ๆ มา ๆ เล็กนอย    ทรง 
ทราบวา  เรามีกําลังพอที่จะไปได  แมต้ัง  ๑๐๐  โยชน  จึงทรงจับรถขางทาย 
แลวยกข้ึนดุจยานนอยสําหรับเด็กเลน  ทรงสังเกตวา  หากสารถจีะพึงทําราย          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 458 

เรา.   เราก็มีกําลังพอท่ีจะปองกันการทํารายได   ทรงคิดที่จะตกแตงพระองค. 
ขณะนั้นเอง   ภพของทาวสักกะแสดงอาการรอน.    ทาวสักกะทรงทราบเหตุ 
นั้น  จึงมีเทวบัญชากะวิษณุกรรมวา  ทานจงไปตกแตงพระโอรสของพระเจา- 
กาสี.   วิษณุกรรมรับเทวบัญชาแลว   จึงตกแตงพระมหาสัตวนั้น   ดวยเครื่อง 
อลังการอันเปนของทิพยและของมนุษย   ดุจทาวสักกะ.    พระมหาสัตวเสด็จ 
ไปยังสถานท่ีที่สารถีกําลังขุดหลุม   ดวยเทพลีลาประทับยืนรมิหลุมตรัสวา :- 
                                ดูกอนสารถี       ทานรีบรอนขุดหลุมไป 
                  ทําไม   ดูกอนสหาย   เราถามทาน   ขอทานจง 
                  บอกเราเถิด   วาทานจักทําอะไรแกหลุม. 
            สารถีมิไดเงยหนาดู   กลาววา :- 
                          พระโอรสของพระราชา    เปนใบ   งอย 
                  เปลี้ย  ไมมีความรูสึก.   พระราชามีพระบัญชา 
                  ใหเราฝงพระโอรสนั้นในปา. 
            พระมหาสัตว  ตรัสวา :- 
                          ดูกอนสารถี    เราไมหนวก   ไมใบ   ไม 
                  งอยเปลี้ย  และไมวิกล.   หากทานฝงเราในปา. 
                  ทานพึงทําส่ิงท่ีไมชอบธรรม   ดูกอนสารถี  ทาน  
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                          จงดู     ขาและแขนของเรา    และจงพึงเราพูด. 
                  หากทานฝงเราในปา.     ทานพึงทําส่ิงท่ีไมชอบ 
                  ธรรม. 
            สารถีนั้น     หยุดขุดหลุมแหงนดู     เห็นรูปสมบัติของพระมหาสัตว 
ไมรูวา   เปนมนุษยหรือเทวดา   จึงถามวา :-  
                          ทานเปนเทวดา  เปนคนธรรพ  หรือเปน 
                 ทาวสักกะจอมเทพ.    ทานเปนใคร    เปนลูก  
                 ของใคร.   เราจะรูจักทานไดอยางไร. 
            พระมหาสัตว   จึงทรงแสดงธรรม   โดยนยัมีอาทิวา :- 
                          เราไมใชเทวดา   ไมใชคนธรรพ   ไมใช 
                 ทาวสักกะ    เราเปนโอรสของพระเจากาสี   ที่ 
                 ทานจะฝงในหลุมนี้แหละ.  ทานอาศัยเราผูเปน 
                 โอรสของพระราชาพระองคนั้น          เปนอยู. 
                 ดูกอนสารถี   หากทานฝงเราในปา.   ทานฟงทํา 
                 สิง่ท่ีไมชอบธรรม. บุคคลพึงน่ังหรือพึงนอนได 
                 รมไมใด  ไมพึงหักกิ่งไมนั้น.    เพราะทําลาย 
                 มติร  เปนคนลามก.    พระราชาเหมือนตนไม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 460 

                        เราเหมือนกิ่งไม.    ดูกอนสารถี     ทานเหมือน 
                        บรุุษท่ีเขาไปอาศัยรมเงา.  หากทานฝงเราในปา. 
                       ทานพึงทําส่ิงท่ีไมชอบธรรม. 
            แลวสารถีก็ทูลวิงวอนเพ่ือขอใหพระโพธิสัตวเสด็จกลับ     จึงตรัสถึง 
เหตุที่ไมกลับ       และความพอใจในการบรรพชา       ตลอดถงึเรื่องราวของ 
พระองคในภพที่ลวงไปแลว  มีภัยในนรกเปนตน  เพราะเหตุแหงความพอใจ 
ในการบรรพชาน้ัน   โดยพิสดาร.    แมเมื่อสารถีนั้น  ประสงคจะบวช  เพราะ 
ธรรมกถานั้น   และเพราะการปฏิบัตินั้น  จึงตรัสคาถานี้วา :- 
                          ดูกอนสารถี   ทานจงนํารถกลับไป  แลว 
                 เปนคนไมมีหน้ีกลับมา.     เพราะบรรพชาเปน 
                 ของตนไมมีหน้ี.    ขอนี้ฤาษีทั้งหลายสรรเสริญ 
                 แลว. 
            แลวก็ทรงสงสารถีกลับไปแจงแดพระราชา. 
            สารถี     นํารถและเครื่องอาภรณไปเฝาพระราชา     ทลูความน้ันให 
ทรงทราบ  ในทันใดนั้นเอง  พระราชาทรงดําริวา  เราจักไปหาพระมหาสัตว 
จึงเสด็จออกจากพระนคร   พรอมดวยจตุรงคเสนา นางสนมและชาวพระนคร 
ชาวชนบท.     แมพระมหาสัตว    ครั้นทรงสงสารถีกลับไปแลว    ก็มีพระ- 
ประสงคจะทรงผนวช.    ทาวสักกะทรงทราบ   จิตของพระโพธิสัตว    จึงมี  
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เทวบัญชากะวิษณุกรรมวา     เตมิยบัณฑิตประสงคจะทรงผนวช     ทานจง 
เนรมิตอาศรมบท    และเครื่องบริขารของบรรพชิต   ใหแกพระมหาสัตวนั้น. 
วิษณุกรรม  จึงไปเนรมิตอาศรมในราวปาประมาณ ๓ โยชน  ทําใหสมบูรณ 
ดวยท่ีพักกลางคืน  ที่พักกลางวัน  ที่จงกรม   สระโบกขรณี   ผลไม  และตนไม 
และเนรมิตเครื่องบริขารของบรรพชิตท้ังปวง      เสร็จแลวกลับที่อยูของตน. 
พระโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็นดังน้ัน  ทรงทราบวา  ทาวสักกะประทานให 
จึงเสด็จเขาสูบรรณศาลา  เปลื้องผาออก  ถือเพศเปนดาบส  นั่งบนเครื่องลาด 
ทําดวยไม   ยังสมาบัติ  ๘   และอภิญญา  ๕   ใหเกิด   ประทับนั่งในอาศรม 
ดวยความสุขในการบรรพชา. 
            แมพระเจากาสี    ก็เสด็จไปตามทางที่สารถีไดทูลไว    แลวเสด็จเขาสู 
อาศรม      พระมหาสัตวทรงรวมกันปฏิสันถาร     แลวทรงเชื้อเชิญใหครอง 
ราชสมบัติ.     เตมิยบัณฑิต     ทรงปฏิเสธ    แลวทูลใหพระราชาเกิดสังเวช 
ดวยธรรมิกถาปสังยุต    ดวยความเปนของไมเที่ยงเปนตน    และปฏิสังยุต 
ดวยโทษของกาม   อันเปนของตํ่าชาดวยอาการหลายอยาง.      พระราชาทรง 
สลดพระทัย  ทรงเบ่ือหนายในการครองเรือน    มพีระประสงค  จะทรงผนวช 
จึงตรัสถามพวกอํามาตยและสนมท้ังหลาย.        แมทั้งหมดก็ประสงคจะบวช. 
ลําดับนั้น   พระราชาทรงทราบวา    นางสนมกํานัลใน  ๑๖,๐๐๐  คน    ต้ังแต 
พระนางจันทาเทวีเปนตน   และพวกอํามาตยเปนตน    ประสงคจะบวช   จึง 
รับสั่งใหตีกลองปาวประกาศในพระนครวา      ผูใดประสงคจะบวชในสํานัก  
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พระโอรสของเรา   ผูนั้นก็จงบวชเถิด    ทรงใหเปดหองพระคลังทองเปนตน   
แลวทรงบริจาค.   อนึ่ง   ชาวพระนครละทิ้งตลาดอันยาวเหยียดและปดประตู 
เรือนไปเฝาพระราชา.           พระราชาทรงผนวชในสํานักของพระมหาสัตว 
พรอมดวยมหาชน.   อาศรมบทประมาณ ๓ โยชน  ที่ทาวสักกะประทานเต็ม 
พอดี. 
             พระราชาสามนตราชท้ังหลาย     ไดทรงสดับวา     พระเจากาสีทรง 
ผนวช    จึงดําริวา   จักยึดราชสมบัติในกรุงพาราณสี    จึงเสด็จเขาพระนคร 
ทรงเห็นพระนครเชนกบัเทพนคร     และพระราชนิเวศนเชนกับเทพวิมาน 
เต็มไปดวยรัตนะ  ๗  ประการ     ทรงคิดวา     จะพึงมีภัยเพราะอาศัยทรัพยนี้ 
เสด็จออกกลับไปในทันใดนั้นเอง.     พระมหาสัตวทรงสดับการมาของพระ- 
ราชาเหลาน้ัน    จึงเสด็จไปชายปาประทับนั่ง   ทรงแสดงธรรมอยูบนอากาศ  
พระราชาเหลาน้ันทั้งหมด   พรอมดวยบริวารก็พากันบวชในสาํนักของพระ- 
โพธิสัตวนั้น.  ดวยประการฉะน้ี   ไดเปนมหาสมาคมอ่ืน ๆ  อีกมากมาย    ฤาษี 
ทั้งหมดบริโภคผลาผล  แลวบําเพ็ญสมณธรรม.   ผูใดวิตกถึงกามวิตกเปนตน  
พระโพธิสัตวทรงทราบจิตของผูนั้น     แลวเสด็จไป  ณ  ที่นั้น    ประทับนั่ง 
แสดงธรรมบนอากาศ. 
             พระราชานั้น     ทรงไดสัปปายะในการฟงธรรม    จึงยังสมาบัติและ 
อภิญญาใหเกิด    แมผูอ่ืน ๆ ก็เปนอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี    ทั้งหมดเม่ือสิ้น  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 463 

ชีวิตก็ไปบังเกิดในพรหมโลก.       แมสัตวเดียรัจฉานท้ังหลายท่ีมีใจเลื่อมใส  
ในพระมหาสัตว    แมในหมูฤาษีก็ไปบังเกิดในสวรรคชั้นกามภูมิ  ๖  ชั้น. 
พรหมจรรยของพระมหาสัตวยังเปนไปอยู   ตลอดกาลยาวนาน. 
            เทพธิดาสิงสถิตอยู  ณ  เศวตรฉัตร ในครัง้น้ันไดเปนนางอุบลวรรณา 
ในครั้งน้ี.   สารถี  คือ พระสารีบุตรเถระ.   พระมารดาพระบิดา  คือ ตระกูล 
มหาราช.  บริษัททั้งหลาย คือ พุทธบริษัท.  เตมิยบัณฑิต  คือ  พระโลกนาถ. 
            อธิษฐานบารมีของพระมหาสัตวนั้น   ถึงท่ีสุดในจริยานี้.    แมบารมี 
ที่เหลือ   ก็พึงเจาะจงกลาวตามสมควร.    อน่ึง   พึงประกาศคุณานุภาพมีอาทิ 
อยางนี้    คือ    ความกลัวนรกต้ังแตประสูติไดหน่ึงเดือน.      ความกลัวบาป. 
ความรังเกียจราชสมบัติ.   การอธิษฐานความเปนใบเปนตน   อันมีเนกขัมมะ 
เปนนิมิต      และความไมหว่ันไหวแมในการประชมุวิโรธิปจจัย      ( ขาศึก,  
ผูทําราย ). 
                                 จบ  อรรถกถามูคผักขจริยาที่  ๖ 
                                       จบ  อธิษฐานบารมี  
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                                   ๗. กปลราชจริยา 
                วาดวยจริยาวัตรของพระยาวานร 
            [๒๗]     ในกาลเมือ่เราเปนพระยาวานร อยู ณ ซอก 
                      เขาใกลฝงแมน้ํา  ในกาลนั้น  เราถูกจระเขเบียด 
                      เบียนไปไมได  เรายืนอยู  ณ  โอกาสใด  โดด 
                      จากฝงน้ีไปยังฝงโนน  จระเขมันเปนสัตวดุราย 
                      แสดงความนากลัวอยู  ณ  โอกาสน้ัน จระเข 
                      นั้นกลาวกะเราวา     มาเถิด    แมเราก็กลาวกะ 
                      จระเขนั้นวา     จะมา    เราโดดลงเหยียบศีรษะ  
                      จระเขนั้น   แลวโดดไปยืนอยูฝงโนน   เรามิได 
                      ทําตามคําของจระเขที่กลาวหลอกลวงนั้นหา 
                      มิได  ผูเสมอดวยคําสัจของเราไมม ี  นี้เปนสัจจ- 
                      บารมขีองเรา   ฉะนี้แล. 
                                    จบ  กปลราชจริยาที่  ๗ 
 

                            อรรถกถากปลราชจริยาที่  ๗ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถากปลราชจริยาที่  ๗  ดังตอไปนี้    บทวา 
ยทา  อห  กป  อาสึ  ความวาในกาลเม่ือเราเกิดในกําเนิดวานร   อาศัยความ  
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เจริญไดเปนพระยาวานรมีกําลังดุจชางสาร     สมบูรณดวยเรี่ยวแรง  มีรางกาย 
ใหญประมาณเทาลูกมา.  บทวา   นทกีูเล   ทรีสเย    ความวาเราอยูที่ซอก 
เขาแหงหนึ่งใกลฝงแมน้ําแหงหนึ่ง. 
            ไดยนิวา ในกาลน้ันพระโพธิสัตวมิไดดูแลฝูง  เที่ยวไปผูเดียว.  ก็  ณ 
ทามกลางแมน้ํานั้นมีเกาะอยูเกาะหน่ึง   สมบูรณดวยผลไมมีขนุนและมะมวง 
เปนตนหลาย ๆ อยาง. พระโพธิสัตวเพราะสมบูรณดวยกําลังเร็ว  กระโดดจาก 
ฝงน้ีของแมน้ํา    ไปถึงแผนหินแผนหน่ึงซ่ึงมีอยูในทามกลางเกาะและแมน้ํา. 
กระโดดจากแผนหินนั้นไปถึงเกาะนั้น.   พระยาวานรเค้ียวกินผลาผลหลาย ๆ 
อยาง  ณ   เกาะนั้น ตอนเย็นก็กลับโดยวิธีนั้นนั่นเองอยูในที่อยูของตน  รุงข้ึน 
ก็ทําอยางนั้นอีก    สําเร็จการอยูโดยทาํนองนี้.    ในกาลน้ันมีจระเขตัวหนึ่ง 
พรอมดวยนางจระเขอาศัยอยูใกลแมน้ํานั้น.      นางจระเขเมียของจระเขนั้น 
เห็นพระโพธิสัตวไป ๆ  มาๆ  อยูเกิดแพทองอยากกินเน้ือหัวใจของพระโพธิ- 
สัตว   จึงบอกกะจระเขผูเปนผัววา  นายจา   ฉันแพทองอยากกินเนื้อหัวใจลิง 
นั้น.   จระเขกลาววา  ไดซิเธอ.   แลวก็ไปดวยหวังวา    จักจับพระยาลิงน้ัน 
ซึ่งกลับจากเกาะในตอนเย็น   จึงอยูบนหลังแผนหิน.    พระโพธิสัตวเที่ยวหา 
อาหารตลอดวัน   ในตอนเย็นไดยืนบนเกาะนั่นเอง   มองดูแผนหินคิดวา  หิน 
แผนนี้    บัดนี้ปรากฏวาสูงกวาเดิม   จะมีเหตุอะไรหนอ  เพราะพระมหาสัตว 
สังเกตปริมาณของนํ้าและปริมาณของแผนหินไวเปนอยางดี.      ดวยเหตุนั้น 
พระโพธิสัตวจึงดําริวา   วันนี้น้ําของแมน้ํานี้ก็ยังไมลด.   แตทําไมแผนหินนี้ 
จึงปรากฏใหญมาก. คงจะเปนเจาจระเขนอนหมายจะจับเรา  ณ   ที่นั้นเปนแน.  
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           พระยาวานรคิดวา  เราจักทดลองจระเขนั้นกอน   จึงยืนอยูอยางนั้น   ทํา 
เปนพูดกับแผนหิน  พูดวา  เฮยเจาหิน  ก็ไมไดรับคําตอบ  พูดวา  เฮยเจาหิน 
อยู  ๓  ครั้ง    หินก็ไมใหคําตอบ.  พระโพธิสัตวจึงพูดอีกวา  เฮยเจาหินทําไม 
วันนี้ไมใหคําตอบแกเราเลา.    จระเขคิดวา   หินนี้ในวันอ่ืน ๆ   คงใหคําตอบ 
แกพระยาวานรเปนแน.   แตวันนี้หินไมใหคําตอบเพราะเราครอบไว.  เอาเถิด  
เราจะใหคําตอบแกพระยาวานร   จึงพูดวา   วาอยางไรพระยาวานร.    ถามวา 
เจาเปนใคร.  ตอบวา  เราเปนจระเข.  ถามวา  เจามานอนท่ีนี้เพ่ืออะไร   ตอบ 
วา   ตองการหัวใจทาน.   พระโพธิสัตวคิดวา  เราไมมีทางไปทางอ่ืน   ทางไป 
ของเราถูกปดเสียแลว.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  :- 
                         เราถูกจระเขเบียดเบียนไปไมได   เรายืน 
                 อยู  ณ  โอกาสใด  โดดจากฝงน้ีไปยังฝงโนน. 
                 จระเขมันเปนสัตวดุราย     แสดงความนากลัว 
                 อยู  ณ โอกาสน้ัน. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฬิโต  สุสุมาเรน  ทานทําความท่ีกลาวดวย 
กึ่งคาถาเทานั้นใหปรากฏดวยคาถาวา  ยมฺโหกาเส   ดังน้ี. บทวา  ยมฺโหกาเส 
คือยืนอยูทองท่ีอันไดแกหลังแผนหินซ่ึงต้ังอยูทามกลางแมน้ําใด.        บทวา 
โอรา   คือฝงใน ไดแกเกาะ. บทวา   ปาร   คือฝงนอกแหงแมน้ําอันเปนที่อยู 
ของเราในครั้งน้ัน. บทวา  ปตามห    คือเรากระโดดไปถึง.  บทวา  ตตฺถจฺฉิ  
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ความวา   จระเขเปนสัตวดุราย  เปนฆาตกร  เปนศัตรู    แสดงความหยาบคาย 
รายกาจเห็นแลวนากลัว   มันอยูบนหลังแผนหินนั้น. 
            ลําดับนั้น  พระมหาสัตวดําริวา  เราไมมีทางอื่นจะไป.  วันนี้เราจะลวง 
จระเข.  เราจะเปลื้องจระเขจากบาปใหญดวยอาการอยางนี้,    และเราก็จะได 
ชีวิตดวย.   พระมหาสัตวจึงกลาวกะจระเขวา   จระเขสหาย  เราจักโดดไปบน 
ตัวทาน. จระเขกลาววา พระยาวานรทานอยามัวชักชาเชิญมาขางนี้ซิ.  พระ- 
มหาสัตวไดกลาววา   เรากําลังมา.   แตทานจงอาปากของทานไว   แลวจับเรา 
ตอนท่ีเรามาหาทาน.     กเ็มื่อจระเขอาปากตาท้ังสองขางก็กลับ .     จระเขนั้น 
มิไดกําหนดเหตุการณนั้นจึงอาปาก. ตาของจระเขก็หลับ .  จระเขอาปากนอน 
ไมลืมตาเลย.     พระมหาสัตวรูความเปนจริงของจระเขนั้น    จึงกระโดดจาก 
เกาะไปเหยียบหัวจระเข   แลวกระโดดจากน้ันไปยืนบนฝงโนนดุจสายฟาแลบ. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-  
                             จระเขนั้นกลาวกะเราวา   จงมา.   แมเรา 
                     ก็กลาวกะจระเขวาเราจะมา.  เราโดดลงเหยียบ 
                     หัวจระเขนัน้   แลวโดดไปยืนอยูที่ฝงโนน. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อสสิ  คือไดกลาวแลว.  บทวา  อหมฺเปม ิ
คือแมเราก็กลาวกะจระเขนั้นวา   เราจะมา.  
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            อน่ึงเกาะนั้นนารื่นรมย    ประดับดวยแนวตนไมผลมี   มะมวง   หวา 
ขนุน  เปนตน  และเหมาะท่ีจะเปนที่อยู.  แมพระมหาสัตวรักษาคําสัจ  เพราะ 
ไดใหปฏิญญาไววาเราจะมา  ก็ไดกระทําอยางนั้นวา   เราจักมาแนนอน.   ดงัท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          เรามิไดทาํตามคําของจระเขที่กลาวหลอก 
                   ลวงนั้น   หามิได. 
            เพราะรักษาคําสัจนี้     ไดสละชีวิตของตนทําแลว     ฉะน้ันพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          ผูเสมอดวยคําสัจของเราไมมี.     นี้เปน 
                   สัจจบารมขีองเรา. 
            จระเขเห็นความอัศจรรยดังน้ันคิดวา   พระยาวานรน้ีทําอัศจรรยยิ่งนัก 
 จึงกลาววา  พระยาวานรผูเจริญ  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔  อยางในโลก 
นี้  ยอมครอบงําศัตรูได.    ธรรมทั้งหมดน้ันคงมีอยูในตัวของทาน. 
                          ทานพระยาวานร    ธรรม  ๔  อยางเหลาน้ี 
                  คือสัจจะ      ธรรม   ธิติ   จาคะ    มีอยูแกผูใด 
                  เหมือนอยางทาน   ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูได. 
             ในบทเหลาน้ัน บทวา  ยสฺส  บคุคลไร ๆ. บทวา เอเต  คือทานแสดง 
ถึงขอท่ีควรกลาวไวในบัดนี้. บทวา  จตฺโร   ธมฺมา  คือคุณธรรม  ๔  ประการ.  
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บทวา  สจฺจ   คือวจีสัจจะ.   ที่ทานกลาววา  เราจักมาสํานักของเรา   แลวไม 
โกหกมาจนได  นี้เปนวจีสัจจะของทาน.   บทวา   ธมฺโม   คือวิจารณปญญา 
ไดแกปญญาไตรตรอง  ปญญาท่ีเปนไปวา  เมื่อเราทําอยางนี้   จักเปนอยางนี้ 
ชื่อวาวิจารณปญญาของทาน.   บทวา   ธิติ   ไดแกความเพียรที่ไมขาด    แม 
ความเพียรนี้ก็มีแกทาน.   บทวา   จาโค   คือการบริจาคตน    ทานสละตน 
มาหาเรา    เราไมสามารถจะจับทานได     นี้เปนความผิดของเราเอง.    บทวา 
ทิฏ    คือศัตรู.  บทวา  โส   อติวตฺตติ   ความวา  ธรรม  ๔   อยางเหลาน้ีมี 
อยูแกบุคคลใดเหมือนอยางมีแกทาน  ผูนั้นยอมกาวลวง  คือครอบงําศัตรูของ 
ตนเหมือนทานพนเราในวันนี้. 
             จระเขสรรเสริญพระโพธิสัตวอยางนี้แลวไดไปท่ีอยูของตน.   จระเข 
ในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งนี้.    เมียจระเขคือนางจิญจมาณวิกา.   สวน 
พระยาวานร  คือพระโลกนาถ. 
             แมในจริยานี้     พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือของพระโพธิสัตวนั้น 
โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
             อน่ึงพึงประกาศคุณานุภาพมีอาทิอยางนี้   คือ  การรูวาจระเขนอนบน 
แผนหินดวยสังเกตประมาณของน้ําและของหิน    ดวยกําหนดเอาวา    บัดน้ี 
ปรากฏหินสงูเกินไป.  การตัดสินเนื้อความน้ันโดยอางวาเคยพูดกับหิน.   การ 
เปลื้องจระเขใหพนจากบาปใหญ    เพราะรีบทําดวยการเหยียบหัวจระเขแลว 
ไปยืนอยูที่ฝงโนนทันที. การรักษาชีวิตของตน. และการตามรักษาสัจจวาจา. 
                               จบ  อรรถกถาปลราชจริยาที่  ๗  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 470 

                            ๘.  สัจจสวหยปณฑิตจริยา 
                 วาดวยจริยาวัตรของสัจจดาบส 
        [๒๘]      อีกเรื่องหนึ่ง   ในกาลเมื่อเราเปนดาบส 
                ปรากฏนามวา   สัจจะ   เรารักษาสัตวโลกไวดวย 
                คําสัจ  ไดทําหมูชนใหสามคัคีกัน  ฉะนีแ้ล. 
                             จบ  สจัจสวหยปณฑิตจริยาที่  ๘ 
 

                อรรถกถาสัจจสวหยปณฑิตจริยาที่  ๘ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาสัจจสวหยปณฑิตจริยาที่  ๘  ดังตอไปนี้. 
บทวา  ตาปโส  สจฺจสวฺหย  ปณฺฑิตจรยิา คือในกาลเมื่อเราเปนดาบส    ชื่อวา 
สัจจะ   ที่เขาเรียกกันดวย  สจฺจ  ศัพท.   บทวา  สจฺเจน  โลก  ปาเลสึ   คือ 
เรารักษาสัตวโลก    หมูสัตวในชมพูทวีปนั้น ๆ   จากบาปและจากความพินาศ 
หลายๆ อยาง  ดวยความไมพูดเท็จของตน.    บทวา  สมคฺค   ชนมกาสห 
ความวา     เราไดทําใหมหาชนที่ทะเลาะกัน   เถยีงกัน  วิวาทกันในที่นั้น ๆ ให 
สามัคคีกัน ไมวิวาทกัน  บันเทิงกันดวยแสดงถึงโทษในการทะเลาะกัน   แลว 
กลาวถึงอานิสงสในความสามัคคี. 
             ไดยินวา    ในกาลน้ันพระโพธิสัตวอุบัติในตระกูลพราหมณมหาศาล 
ตระกูลหน่ึงในกรุงพาราณสี   ชื่อวา   สัจจะ.     พระโพธิสัตวครั้นเจริญวัย  
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ไดไปยังเมืองตักกศิลา   เรียนศิลปะในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข   ไมชา 
ก็สําเร็จศิลปะทุกอยาง   อาจารยอนุญาต    จึงกลับกรุงพาราณสี   ไหวมารดา- 
บิดา  มารดาบิดาชื่นชมยนิดี   เพ่ือรักษาน้ําใจของมารดาบิดา  จึงอยูกับมารดา-  
บิดาส้ินวันเล็กนอย.       ลําดับนั้นมารดาบิดาประสงคจะหาภริยาที่สมควรให 
จึงมอบสมบัติทั้งหมดให   แลวเชื้อเชญิพระโพธิสัตวนั้นใหอยูครองเรือน. 
            พระมหาสัตวมอัีธยาศัยในการออกบวช      ประสงคจะเพ่ิมพูนเนก- 
ขัมมบารมีของตน   จึงกลาวถึงโทษในการครองเรือน    และอานิสงสในการ 
บรรพชา   โดยประการตาง ๆ เมื่อมารดาบิดามีหนาอาบดวยนํ้าตา   รองไหอยู 
ไดละกองสมบัติอันหาประมาณมิได   ยศอันสูงสง  และวงศใหญหมูใหญ  ตัด 
ความผูกพันทางเรือน    ดุจชางใหญทําลายเครื่องผูกเหล็กฉะน้ัน   ออกแลว 
เขาไปยังหิมวันตประเทศ  บวชเปนฤาษี   เลี้ยงชีวิตดวยรากไมและผลาผลใน 
ปา  ไมชาก็ยงัสมาบัติ  ๘ และอภิญญา ๕  ใหเกิด  เพลิดเพลินกับฌานอยูดวย 
วิหารสมาบัติ. 
            วันหนึ่ง   พระโพธิสัตวตรวจดูโลกดวยทิพยจักษุ  ไดเห็นพวกมนุษย 
โดยมากขวนขวายในอกุศลกรรมบถ  ๑๐  มีปาณาติบาตเปนตน  ทะเลาะกัน 
และกัน    มกีามเปนตัวเหตุ.    ครั้นเห็นแลวจึงคิดอยางนี้วา    การท่ีเห็นสัตว 
เหลาน้ีขวนขวายในบาป  และทะเลาะกันแลววางเฉยเสีย  ไมเปนการสมควร 
แกเรา.   เพราะเราปฏิบัติสัมมาสัมโพธิญาณ    ดวยหวังวาจะขนสัตวทั้งหลาย  
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ออกจากเปอกตมคือสงสาร   แลวใหต้ังอยูบนบกคือนิพพาน.    เพราะฉะนั้น  
เพ่ือไมใหผิดปฏิญญาน้ัน     ถากระไรเราพึงไปยังท่ีอยูของมนุษย      ยังสัตว 
เหลาน้ันใหงดเวนจากบาป   และใหการวิวาทของมนุษยเหลานั้นสงบ. 
           พระมหาสัตวครั้นดําริอยางนี้แลว  อันมหากรุณาเรงเราหนักข้ึนจึงละ 
สุขอันเกิดแตสมาบัติที่มีอยูไปในที่นั้น ๆ  ดวยฤทธ์ิ    แสดงธรรมอันเหมาะแก 
จิตของคนเหลาน้ัน    แสดงถึงโทษในการผิดพองหมองใจกัน    ที่จะไดรับใน 
ปจจุบันและในภพหนา   ยังสัตวทั้งหลายผูทะเลาะกัน   เถยีงกัน   วิวาทกันให 
สามัคคีกัน   ประกอบประโยชนใหแกกันและกัน.    ชี้แจงถึงความหยาบชามี 
อาการตาง ๆ   และโทษในบาป    ใหสัตวทั้งหลายเวนจากน้ันแลวยังบางพวก 
ใหต้ังอยูในกุสลกรรมบถ   ๑๐   บางพวกใหบวชแลวใหต้ังอยูในศีลสังวร  ใน 
การคุมครองอินทรีย   ในสติสัมปชัญญะ     ในการอยูในท่ีสงัด    และในฌาน 
และอภิญญา   ตามสมควร.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                      ปุนาปร   ยทา  โหม ิ   ฯ ล ฯ  สมคฺค   ชนมกาสห 
           คําแปลปรากฏแลว ในบาลีแปลขางตน 
           แมในจริยานี้        ก็พึงเจาะจงกลาวถึงบารมีที่เหลือของพระมหาบุรุษ 
โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล.    อน่ึง  พึงประกาศคุณานุภาพเหมือน 
อยางนั้นดวยประการฉะนี้. 
                          จบ  อรรถกถาสัจจสวหยปณฑิตจริยาที่  ๘  
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                                ๙.  วัฏฏกโปตกจริยา 
                   วาดวยจริยาวัตรของลูกนกคุม 
           [๒๙]     อีกเรื่องหน่ึง  ในกาลเมื่อเราเปนลูกนกคุม 
                     ขนยังไมงอก   ยังออนเปนดังชิ้นเน้ือ  อยูในรัง 
                     ในมคธชนบท    ในกาลน้ัน   มารดาเอาจะงอย 
                     ปากคาบเหยื่อมาเลี้ยงเรา   เราเปนอยูดวยผัสสะ 
                     ของมารดา    กําลังกายของเรายังไมมี    ในฤดู 
                     รอนทุก ๆ  ป  มีไฟปาไหมลุกลามมา   ไฟไหม 
                     ปาเปนทางดําลุกลามมาใกลเรา      ไฟไหมปา 
                     ลุกลามใหญหลวงเสียงสน่ันอื้ออึง      ไฟไหม 
                     ลุกลามมาโดยลําดับ    เขามาใกลจวนจะถึงเรา 
                     มารดาบิดาของเราสะดุงใจหวาดหว่ัน     เพราะ 
                     กลัวไฟท่ีไหมมาโดยเร็ว    จึงท้ิงเราไวในรังหน ี
                     เอาตัวรอดไปได   เราเหยียดเทา    กางปกออก 
                     รูวา    กําลังกายของเราไมม ี  เรานั้นไปไมไดอยู 
                     ในรังน้ันเอง   จึงคิดอยางน้ีในกาลนั้นวา   เมื่อ  
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            กอนเราสะดุงหวาดหวั่น   พึงเขาไปซอนตัวอยู 
            ในระหวางปของมารดาบิดา  บัดน้ี   มารดาบิดา 
            ทิ้งเราหนีไปเสียแลว   วันนี้    เราจะทําอยางไร 
            ศีลคุณ   ความสัตย    พระสัพพัญูพุทธเจาผู 
            ประกอบดวยความสัตย     เอน็ดูกรุณามีอยูใน 
            โลก  ดวยความสัตยนั้น  เราจกักระทําสัจจกิริยา 
            อันสงูสุด  เราคํานึงถึงกําลังพระธรรม  ระลึกถึง 
            พระพุทธเจาผูพิชิตมารอันมีในกอน  ไดกระทํา 
            สัจจกิริยา  แสดงกําลังความสัตยวา    ปกของ 
            เรามอียู   แตยังบนิไมได   เทาของเรามีอยู  แต 
            ยังเดินไมได   มารดาบิดาก็พากันบินออกไปแลว 
            แนะไฟ    จงกลับไป ( จงดับเสีย)  พรอมกบั 
            เมื่อเรากระทําสัจจกิริยา   ไฟท่ีลุกรุงโรจนใหญ 
            หลวงเวนไว  ๑๖  กรีส  ไฟดับ ณ ที่นั้นเหมอืน 
            จุมลงในนํ้า   ผูเสมอดวยความสัตยของเราไมมี  
            นี้เปนสัจจบารมขีองเรา  ฉะน้ีแล. 
                  จบ  วัฏฏกโปตกจริยาที่  ๙  
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                                 อรรถกถาวัฏฏโปตกจริยาที่  ๙ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาวัฏฏกโปตกจริยาที่  ๙  ดังตอไปนี้.   ใน 
บทวา  มคเธ   วฏฏโปตโก  เปนอาทิ  มีความสังเขปดังตอไปนี้.  ในกาลเมื่อ 
เราเกิดในกําเนิดนกคุมในอรัญญประเทศแหงหนึ่ง  ในแควนมคธ      ทําลาย 
เปลือกไขยังออนเพราะออกไมนาน    ยังเปนชิ้นเน้ือขนยังไมออกเปนลูกนก 
คุมอยูในรังน่ันเอง.   บทวา  มุขตุณฺฑเกนาหริตฺวา  ความวา  มารดาของเรา 
เอาจะงอยปากคาบเหย่ือมาเลี้ยงเราตลอดกาล. บทวา  ตสฺสา ผสฺเสน  ชีวาม ิ
เราเปนอยูดวยผัสสะของมารดานั้น   ความวา   เราเปนอยู    คือยังอัตภาพให 
เปนไปดวยการสัมผัสตัวของมารดาของเรานั้น  ผูสัมผัสเราตลอดกาลโดยชอบ 
เพ่ือความอบอุนและเพ่ืออบรม.   บทวา   นตฺถิ   เม   กายิก   พล   คือกําลัง 
อาศัยกายของเราไมมี   เพราะยังเล็กนัก. 
            บทวา  สวจฺฉเร  คือทุก ๆ ป.   บทวา  คิมหฺสมเย   คือในฤดรูอน. 
ไฟไหมปา  ในทองที่นั้นดวยไฟท่ีเกิดข้ึนเพราะการเสียดสีกันและกันของกิ่ง- 
ไมแหง   ไฟไหมปาดวยเหตุนั้น.   บทวา  อุปคจฺฉติ  อมหฺาก   คือไฟที่ได 
ชื่อวา   ปาวก    เพราะชําระพ้ืนที่อันเปนที่อยูของเราใหสะอาด   ดวยทําที่ไม 
สะอาดอันเปนที่ต้ังของตนใหสะอาด.   และทางไปชื่อวา   เปนทางดําเพราะนํา 
เชื้อไฟมาเปนเถาไหมที่กอไมในปาเขามาใกล.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 476 

            บทวา  สทฺทายนฺโต   คือทําเสียงสน่ันอ้ืออึง  ในกาลน้ัน  เพราะเขา   
มาใกลอยางนี้.    บทวา  ธมธมอิติ   นี ้  แสดงถึงเสียงดังสน่ันลั่นของไฟปา. 
บทวา    มหาสิขี   ชื่อวา   มหาสิข ี   เพราะมีเปลวไฟใหญ  ดวยอํานาจของ 
เชื้อไฟเชนกับยอดเขา.  ไฟไหมทองที่ปานั้นมาโดยลําดับ   เขามาใกลจวนจะ 
ถึงเรา. 
           บทวา   อคฺคิเวคภยา   ความวา   มารดาบิดาของเรากลัวไฟที่ลุกลาม 
มาโดยไว.   บทวา   ตสิตา   คือหวาดสะดุง   ดวยเกิดหวาดสะดุงทางจิต   และ 
ดวยความหวาดเสียวทางกาย.  บทวา  มาตาปตา  คือมารดาและบิดาท้ังหลาย. 
บทวา   อตฺตาน  ปริโมจยุ  หนีเอาตัวรอด  คือไดทําความปลอดภัยใหแกตน 
ดวยไปในท่ีที่ไฟไมรบกวน.    จริงอยูในกาลน้ัน   พระมหาสัตวไดมีรางกาย 
ใหญประมาณเทาตะกรอลูกใหญ.  มารดาบิดาไมสามารถจะพาลูกนกนั้นไปได 
ดวยอุบายไร ๆ    และเพราะความรักตนครอบงํา    จึงทิ้งความรักบุตรหนีไป. 
บทวา   ปาเท   ปกฺเข   ปชหามิ    คือเราเตรียมจะไปบนแผนดิน    และบน 
อากาศ   จึงเหยียดเทาท้ังสองและพยายามกางปกทั้งสอง.   ปาฐะวา   ปฏิหาม ิ
บาง.   ความวา  เราพยายามเพ่ือจะบินไปบนอากาศ   อาจารยบางพวกกลาววา 
ปตึหามิ   บาง.   บทนั้นมคีวามดังน้ี     เราพยายามเหยียดเทาและกางปก.   คือ 
พยายามจะบินไป.   เพราะเหตุไรจึงพยายามดังนั้น.     เพราะกําลังกายของเรา 
ไมมี.  บทวา โสห  อคติโก  ตตฺถ  เรานั้นไปไมไดอยูในรังน่ันเอง  ความวา 
เราเปนอยางน้ัน     หนีไปไมไดเพราะความบกพรองของเทาและปก     หรือ  
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มารดาบิดาก็เอาเปนที่พ่ึงไมไดโดยหนีไปเสีย.    เราอยูในปาถูกไฟปารบกวน 
หรือในรังนั้น    ในกาลนั้น     จึงคิดโดยอาการท่ีจะพึงกลาวในบัดนี้อยางนี้. 
อน่ึง   บทวา  อห  บทที่สองพึงเห็นวาเปนเพียงนิบาต. 
            บัดนี ้   พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงถึงอาการท่ีพระองคทรงคิด 
ในกาลน้ัน  จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  เยสาห  ดังนี้. 
            ในบทน้ัน   มีความวา  เมื่อกอนเราสะดุงหวาดหว่ันพึงเขาไปซอนตัว 
ในระหวางปกของมารดาบิดา   คือเรากลัวเพราะกลัวตายหวาดสะดุง    เพราะ 
จิตสะดุงตอมรณภัยนั้น.    หว่ันไหวเพราะรางกายสั่น   บัดนีถู้กไฟปารบกวน 
สําคัญดุจหลมน้ําจึงว่ิงเขาไปซอนตัวอยูในระหวางปกของมารดาบิดา.  มารดา- 
บิดาของเราเหลาน้ันทิ้งเราไวแตผูเดียวหนีไปเสียแลว.   บทวา  กถ  เม  อชฺช 
กาตเว  คือวันนี้เราควรทํา  ควรปฏิบติัอยางไร  ?  พระมหาสัตวมิไดหลงลืมสิ่ง 
ที่ควรทํา   ยนืคิดอยางนี้วา  ในโลกน้ีคุณของศีลยังมีอยู.    คุณของสัจจะยังมี 
อยู.   ธรรมดาพระสัพพัญูพุทธเจาท้ังหลาย  ในอดตี   บําเพ็ญบารมี  นั่ง ณ 
พ้ืนโพธิมณฑล    ตรัสรูแลว  ถึงพรอมแลวดวยศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุติ  และ 
วิมุตติญาณทัศนะ    ประกอบดวยสัจจะความเอ็นดูกรุณาและขันติ     บําเพ็ญ 
เมตตาในสรรพสัตว  ยังมีอยู.   พระธรรมอันพระสัพพัญูพุทธเจาเหลาน้ัน 
แทงตลอดแลว   เปนคุณอันประเสริฐโดยสวนเดียว   ยังมีอยู.    อน่ึง   ความ 
สัตยอยางนี้แมในเราก็ยังมีอยู.     สภาวธรรมอยางหน่ึง   ยังมีอยูยอมปรากฏ.  
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เพราะฉะนั้น   เราควรระลึกถึงพระพุทธเจาในอดีต   และคุณธรรมที่พระพุทธ- 
เจาเหลาน้ันแทงตลอดแลว        ถือเอาสภาวธรรมอันเปนสัจจะซึ่งมีอยูในตน 
แลวทําสัจจกิริยา   ใหไฟกลับไป   แลวทําความสวัสดีแกตนเอง   และแกสัตว 
ที่เหลือซ่ึงอยู ณ ที่นี้   ในวันนี้.  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           คุณของศีล  ความสตัย  พระสัพพัญู-    
                  พุทธเจาผูประกอบดวยความสัตย เอ็นดูกรุณา 
                  มอียูในโลก.  ดวยความสัตยนั้น  เราจักกระทํา 
                  สจัจกิริยาอันสูงสุด  เราคํานึงถึงกําลังของพระ- 
                  ธรรม   ระลึกถึงพระพุทธเจา    ผูพิชิตมารอันม ี
                  อยูในกอนไดกระทําสัจจกิริยา       แสดงกําลัง 
                  ความสัตย. 
            ในบทน้ัน    มีความวา    พระมหาสัตวระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   ซึง่ปรินิพพานแลวในอดีต    ปรารภสภาพของสัจจะอันมีอยูในตน 
แลวกลาวคาถาใด   ไดทําสัจจกิริยาในกาลน้ัน.   เพ่ือแสดงคาถาน้ัน   จึงกลาว 
คาถามีอาทิวา :- 
                           ปกของเรามีอยู     แตบินไปไมได    เทา 
                   ของเรามีอยู   แตยังเดินไมได   มารดาบิดาก็พา 
                   กันบินออกไปแลว   แนะไฟ   จงกลับไปเถิด.  
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           ในบทเหลาน้ัน   บทวา  สนฺติ  ปกฺขา  อปตนา   ความวา   ปกของ  
เรามีอยูแตยังบินไปไมได    เพราะไมสามารถจะกระโดดไปทางอากาศดวยปก 
นั้นได.   บทวา   สนฺติ   ปาทา   อวฺจนา   คือแมเทาของเราก็มียู    แตยัง 
เดินไมได   เพราะไมสามารถะกาวไปดวยเทาน้ันได.   บทวา   มาตาปตา  จ 
นิกฺขนฺตา   ความวา  แมมารดาบิดาของเราที่ควรจะนําเราไปในที่อ่ืน   ก็ออก 
ไปเสียแลว   เพราะกลัวตาย.   บทวา   ชาตเวท   เปนคําเรียกไฟ.   เพราะวา 
ไฟนั้นเกิดใหรู  ปรากฏดวยเปลวควันพลุงข้ึน.   ฉะน้ันทานจึงเรียกวา  ชาต- 
เวทะ.   บทวา   ปฏิกฺกม   คือขอรองไฟวา   ทานจงไปคือจงกลับไป. 
            พระมหาสัตว   ไดนอนทําสัจจกิริยาวา  หากความท่ีเรามีปก.   ความท่ี 
เหยียดปกบินไปในอากาศไมได   ความที่เรามีเทา.    ความท่ีเรายกเทาเดินไป 
ไมได.   และความท่ีมารดาบิดาที่เราไวในรังแลวหนีไป   เปนความสัตยจริง. 
แนะไฟดวยความสัตยนี้   ขอทานจงหลีกไปเสียจากท่ีนี้.   พรอมดวยสัจจกิริยา 
ของพระมหาสัตวนั้น    ไฟไดหลีกไปในที่ประมาณ ๑๖  กรีส.     และเมื่อไฟ 
หลีกไปก็มิไดไหมกลับเขาปาไป.  ดบั ณ ที่นั้น   ดุจคบเพลิงท่ีจุมลงไปในน้ํา 
ฉะน้ัน.   ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                           พรอมกับเมื่อเราทําสัจจกิริยา    ไฟที่ลุก 
                   รุงโรจนใหญหลวง    เวนไว  ๑๖  กรีส    ไฟดับ 
                   ณ  ที่นั้นเหมอืนจุมลงในน้ํา.  
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            ก็สัจจกิริยาของพระโพธิสัตวนั้น    เปนเบื้องตนของการงานระลึกถงึ   
พระพุทธคุณในสมัยนั้น   ไมทั่วไปแกผูอ่ืน  เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา   สจฺเจน   เม   สโม   นตฺถิ, อสา  เม  สจจฺปารมี  คือผูเสมอ 
ดวยสัจจจะของเราไมมี.     นี้เปนบารมีของเรา    ถามที่นั้นจึงเปนปฏิหาริยต้ัง 
อยูกัปหน่ึง   เพราะไมถูกไฟไหมในกัปนี้ทั้งสิ้น 
            ดวยเหตุนี้พระมหาสัตว   ดวยอํานาจสัจจกิริยา   จึงทําความปลอดภัย 
ใหแกตนและแกสัตวทั้งหลายผูอยู ณ ที่นั้น  เมื่อส้ินอายุก็ไดไปตามยถากรรม. 
            มารดาบิดา  ในครั้งน้ัน  ไดเปนมารดาบิดาในครั้งนี้.     สวนพระยา 
นกคุม  คือพระโลกนาถ.    แมบารมีที่เหลือของพระโพธิสัตวนั้น   ก็พึงเจาะ 
จงกลาวตามสมควร   โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
            อน่ึง   เมื่อไฟปาลุกลามมาอยางนากลัวอยางนั้น   พระโพธิสัตวแมอยู 
ผูเดียวในวัยนั้นก็ยังกลัว   จึงระลึกถึงพระธรรมคุณมีสัจจะเปนตน และพระ- 
พุทธคุณ.    พึงประกาศอานุภาพมีการยังสัตวทั้งหลายแมที่อยู ณ ที่นั้น  ให 
ถึงความปลอดภัยดวยสัจจกิริยา   เพราะอาศัยอานุภาพของตนเทาน้ัน. 
                          จบ  อรรถกถาวัฏฏโปตกจริยาที่  ๙  
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                                    ๑๐.  มัจฉราชจริยา   

                   วาดวยจริยาวัตรของพระยาปลา 
            [๓๐]     อีกเรื่องหนึ่ง  ในกาลเมื่อเราเปนพระยา 
                      ปลาอยูในสระใหญ  น้ําในสระแหงขอด  เพราะ  
                      แสงพระอาทิตยในฤดูรอน   ที่นั้น   กา   แรง 
                      นกกระสา  นกตะกรุมและเหยี่ยว  มาคอยจับ 
                      ปลากินทั้งกลางวันกลางคืน   ในกาลน้ัน   เรา 
                      คิดอยางน้ีวา  เรากับหมูญาติถูกบีบค้ัน   จะพึง 
                      เปลื้องหมูญาติใหพนจากทุกขไดดวยอุบาย 
                      อะไรหนอ   เราคิดแลว   ไดเห็นความสัตยอัน 
                      เปนอรรถเปนธรรมวา      เปนที่พ่ึงของหมูญาติ 
                      ได     เราต้ังอยูในความสตัยแลว    จะเปลื้อง 
                      ความพินาศใหญของหมูญาตินั้นได   เรานึกถึง 
                      ธรรมของสตับุรุษ       คิดถึงการไมเบียดเบียน 
                      สัตว      อันต้ังอยูในเที่ยงแทในโลก       ซึ่งเปน 
                      ประโยชนอยางย่ิงได    แลวไดกระทําสัจกิริยา 
                      วา    ต้ังแตเราระลึกตนได    ต้ังแตเรารูความมา  
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             จนถึงบัดน้ี      เราไมรูสึกวาแกลงเบียดเบียน 
             สัตวแมตัวหน่ึงใหไดรับความลําบากเลย  ดวย 
             สัจวาจาน้ี         ขอเมฆจงยังฝนใหตกหาใหญ 
             แนะเมฆ   ทานจงเปลงสายฟาคํารามใหฝนตก 
             จงทําขุมทรัพยของกาใหพินาศไป    ทานจงยัง 
             กาใหเดือดรอนดวยความโศก   จงปลดเปลื้อง 
             ฝูงปลาจากความโศก         พรอมกับเมือ่เราทํา  
             สัจกริิยา    เมฆสงเสียงสน่ันครั่นครื้น  ยังฝน 
             ใหตกครูเดียว   กเ็ต็มเปยมท้ังท่ีดอนและท่ีลุม 
             ครั้นเราทําความเพียรอยางสูงสุด  อันเปนความ 
             สัตยอยางประเสริฐเห็นปานนี้แลวอาศัยกําลัง 
             อานุภาพความสัตย       จึงยังฝนใหตกหาใหญ 
             ผูเสมอดวยความสัตยของเราไมมี    นี้เปนสัจ- 
             บารมีของเราฉะน้ีแล 
                     จบ  มัจฉราชจริยาที่  ๑๐  
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                                 อรรถกถามัจฉราชจริยาที่  ๑๐ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถามัจฉราชจริยาที่   ๑๐   ดังตอไปนี้.   บทวา 
ยทา  โหม,ิ  มจฺฉราชา   มหาสเร    ในกาลเม่ือเราเปนพระยาปลาอยูใน 
สระใหญ   ความวา  ในอดีตกาล  เราเกิดในกําเนิดปลายินดีอยูดวยสังคหวัตถุ 
๔  ประการของปลาท้ังหลาย      ในสระใหญแหงหน่ึงซ่ึงปกคลุมดวยเถาวัลย 
อันเปนสระโบกขรณีใกลพระเชตวันกรุงสาวัตถี    แควนโกศล.     ครั้งน้ัน 
เราเปนพระยาปลาแวดลอมดวยหมูปลาอาศัยอยู  ณ  ที่นั้น.   บทวา   อุเณฺเห 
คือฤดูรอน.  บทวา  สูริยสนฺตาเป  คือเพราะแสงอาทิตย.  บทวา  สเร  อุทก 
ขียถ   คือนํ้าในสระน่ันแหงขอด.    ในแควนนั้น   ขณะนั้นฝนไมตกเลย  
ขาวกลาเหี่ยวแหง.     น้ําในบึงเปนตนแหงขอด.     ปลาและเตาพากันเขาไป 
อาศัยเปอกตม.   แมในสระนั้นปลาทั้งหลายก็เขาไปยังเปอกตม   ซอนอยูใน 
ที่นั้นๆ. 
            บทวา   ตโต   คือภายหลังจากนํ้าแหงน้ัน.    บทวา    กลุลเสนกา 
คือนกตะกรุมและเหยี่ยว.   ภกฺขยนฺติ    ทิวารตฺตึ,  มจฺเฉ    อุปนิสีทิย 
ความวา   กาและนกนอกนั้นเขาไปแอบอยูบนหลังเปอกตมน้ัน ๆ   เอาจะงอย 
เชนกับปลายหอกส้ันจิกกินปลา   ซึ่งเขาไปนอนซอนอยูที่เปอกตมท้ัง  ๆ  ทีย่ัง  
ดิ้นอยู.  
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          ลําดับนั้น พระมหาสัตวเห็นความพินาศของปลาทั้งหลาย   เกิดสงสาร 
คิดอยูวา    นอกจากเราไมมีผูอ่ืนที่สามารถจะปลดเปลื้องญาติทั้งหลายของเรา 
ใหพนจากทุกขนี้ได.   เราจะปลดเปลื้องปลาเหลานั้นจากทุกขนี้ไดดวยอุบาย 
อยางไรหนอ   จึงตัดสินใจวา     ถากระไรเราพึงทําสัจกิริยาอาศัยสัจธรรมที่ 
ทานผูแสวงหาคุณใหญแตกอน ประพฤติสะสมมา   และที่มีอยูในตัวเรา  ยังฝน 
ใหตกและสละชีวิตเปนทานเพื่อหมูญาติของเรา.     ดวยเหตุนั้นเปนอันเรา 
ไดยังมหาอุปการะใหเกิดแกสัตวโลก     ผูอาศัยอาหารเลี้ยงชีพ     แมทั้งสิน้. 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                     ในกาลน้ันเราคิดอยางน้ีวา      เรากับหมู 
            ญาติถูกบีบค้ัน      จะพึงเปลื้องหมูญาติใหพน 
            จากทุกขไดดวยอุบายอะไรหนอ     เราคิดแลว 
            ไดเหน็ความสัตย     อันเปนอรรถเปนธรรมวา 
            เปนท่ีพ่ึงของหมูญาติได       เราต้ังอยูในความ 
            สัตยแลว   จะปลดเปลื้องความพินาศใหญของ 
            หมูญาตินั้นได       เรานึกถึงธรรมของสตับุรุษ 
            คิดถึงการไมเบียดเบียนสัตวอันยั่งยืนเท่ียงแท  
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                     ในโลก    ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงได  แลวได 
                    ทําสัจกิริยา. 
            บทวา  สห   าตีหิ   ปฬิโต   คือเรากับพวกญาติของเราถูกบีบค้ัน 
ดวยนํ้าแหงนั้น.   อีกอยางหนึ่ง   บทวา    สห    เปนเพียงนิบาต.    คือญาติ 
ทั้งหลายผูมีทุกขเปนเหตุถูกบีบค้ันดวยความพินาศน้ัน     เพราะมีมหากรุณา 
จึงคิดจะปลดเปลื้อง      อธิบายวา     หมูญาติไดรับทุกข.    บทวา  ธมฺมตฺถ 
คือประโยชนที่เปนธรรม  หรือมีอยูไมปราศจากธรรม  ไดแกอะไร  ?   ไดแก 
สัจจะ.    บทวา   อทฺทสปสฺสย   คือไดเห็นที่พ่ึงของเราและของญาติทั้งหลาย 
บทวา   อติกขฺย   คือความมหาพินาศ. 
            บทวา  สทฺธมฺน  คือระลึกถึงธรรม   คือความไมเบียดเบียนสัตวแม 
ตัวหนึ่งของสัตบุรุษ     คือคนดีมีพระพุทธเจาเปนตน.    บทวา    ปรมตฺถ 
วิจินฺตย   คือเราคิดถึงสัจจะอันเปนประโยชนอยางยิ่งน้ันอันมีสภาพไมวิปริต. 
บทวา    ย     โลเก     ธุวสสฺสต    อันยัง่ยืนเที่ยงแทในโลก     คือการไม 
เบียดเบียนสัตวแมตัวหนึ่งของพระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา  และสาวก 
ของพระพุทธเจาตลอดกาลใด.   พึงทราบการเชื่อมความวา   เราไดคิดถึงการ 
ไมเบียดเบียนสัตวอันยั่งยืนเที่ยงแทโดยความเปนจริง  ตลอดกาลท้ังปวงน้ัน 
ไดกระทําสัจกิริยา.  
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            บัดนี ้   พระมหาสัตวซึ่งมีรางเชนกับสีปุมแกนไมอัญชนั    ประสงค 
จะรับเอาธรรมนั้นซึ่งมีอยูในตน     แลวประกอบคําพูดที่เปนสัตย     จึงคุย 
เปอกตมสีดําออกเปนสองขาง     ลืมตาทั้งสองแหงนมองอากาศ   กลาวคาถา 
วา :- 
                              ต้ังแตเราระลึกตนได  ต้ังแตเรารูความมา 
                    จนถึงบัดน้ี     เราไมรูสกึวาแกลงเบียดเบียน 
                    สัตวแมตัวหน่ึงใหไดรับลาํบากเลย.        ดวย 
                    สัจวาจาน้ี      ขอเมฆจงยงัฝนใหตกหาใหญ. 
             ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ยโต  สรามิ  อตฺตาน  ความวา   ต้ังแต 
เราระลึก   คือความระลึกตนอันไดแกอัตภาพ.   บทวา   ยโต   ปตฺโตสฺมิ 
วิฺุต    คือต้ังแตเรารูความที่วิญูชนรูแลวในสิง่อันควรทํานั้น ๆ   ชื่อวา 
รูความที่วิญูชนรูแลว  เพราะสามารถระลึกถึง   กายกรรม  วจีกรรม  ของ 
เราจากนี้ไปไดดวยการแหงนข้ึนไปในเบ้ืองบน   ในระหวางน้ีแมเกิดในที่จะ 
ตองกินสัตวที่มีชาติเสมอกัน  เราก็ไมเคยกินปลาแมประมาณเทารําขาวสาร 
เราไมรูสึกวาแกลงเบียดเบียนสัตวไร ๆ แมอ่ืน     ไมตองพูดถึงฆา.     บทวา 
เอเตน     สจจฺวชฺเชน    ความวา     เรากลาวถึงการไมเบียดเบียนสัตวไร ๆ 
อันใด   หากการไมเบียดเบียนนั้นเปนความจริง  ไมวิปริต     ดวยสัจวาจานี้ 
ขอเมฆจงยังฝนใหตกเถิด.     พระยาปลากลาววา    ขอเมฆจงปลดเปลื้องหมู  
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ญาติของเราจากทุกขเถิด      แลวเรียกปชชุนนเทวราชดุจบังคับคนรับใชของ 
ตนอีกวา :- 
                           แนะปชชุนนะ   ทานจงเปลงสายฟาคําราม 
                 ใหฝนตก    จงทําขุมทรัพยของกาใหพินาศไป 
                 ทานจงยังกาใหเดือดรอน        ดวยความโศก 
                 จงปลดเปลื้องฝูงปลาจากความโศก. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อภิตฺถนย  ปชฺชุนนฺ  ความวา   เมฆทาน 
เรียกวา   ปชชุนนะ   ก็พระยาปลาน้ีเรียกวัสสวลาหกเทวราช   ที่ไดชื่อดวย 
อํานาจแหงเมฆ. 
            บทนัน้   มีอธิบายดังตอไปนี้      ธรรมดาฝนไมคํารามไมเปลงสายฟา 
แมใหฝนตกก็ไมงาม.       เพราะฉะนั้น      ทานคํารามเปลงสายฟาใหฝนตก  
เถิด.    บทวา   นิธึ    กากสฺส   นาสย   จงทําขุมทรัพยของกาใหพินาศไป 
คือกาทั้งหลาย   เอาจะงอยจิกปลาที่เขาไปยังเปอกตมนําออกมากิน      เพราะ 
ฉะน้ัน    ปลาท้ังหลายภายในเปอกตม   ทานเรียกวา   นิธ ิ   คือขุมทรัพย 
ของกาเหลานั้น.   ทานยงัฝนใหตกนํ้าทวมขุมทรัพยของฝูงกาน้ัน      บทวา 
กาก   โสกาย   รนฺเธห ิ  ทานจงยังกาใหเดือดรอนดวยความโศก   ความวา 
ฝูงกาเมื่อไมไดปลาในสระใหญนี้ซึ่งมีน้ําเต็มจักเศราโศก.   ทานยังเปอกตมนี้  
ใหเต็มยังฝูงกานั้นใหเดือดรอนดวยความโศก.    ทานจงยังฝนใหตกเพ่ือใหกา  
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เศราโศก.      อธิบายวา     ทานจงทําโดยอาการท่ีฝูงกาถึงความเศราโศกอันมี  
ลักษณะจองดูภายใน.   บทวา   มจฺเฉ   โสกา   ปโมจย    จงปลดเปลื้อง 
ฝูงปลาจากความเศราโศก     คือทานจงปลดเปลื้องฝูงปลาท้ังหมดซึ่งเปนญาติ 
ของเราใหพนจากความเศราโศก   คือความตายน้ีเถิด.   อาจารยบางคนกลาว 
ไวในชาดกวา   ทานจงปลดเปลื้องขาพเจาจากความเศราโศก.   จ   อักษรใน 
บทนั้นเปนสัมบิณฑนัตถะ   ความวา ทานจงปลดเปลื้องสัตวทั้งปวง  คือเรา 
และญาติของเราใหพนจากความโศกคือความตายเถิด.  จริงอยูปลาทั้งหลาย 
มีความเศราโศกคือความตายอยางใหญหลวงวา         พวกเราจะถึงความเปน 
อาหารของศัตรูเพราะไมมีน้ํา.      พึงทราบวาความเศราโศกเกิดข้ึนดวยความ 
กรุณาของพระมหาสัตวผูเปยมดวยความกรุณา   เพราะอาศัยความพินาศยอย 
ยับของปลาเหลาน้ัน. 
             พระโพธิสัตวเรียกปชชุนนะเทพบุตร    ดจุบังคับคนรับใชของตนให 
ฝนหาใหญตกท่ัวแควนโกศล. ดวยเดชแหงศีลของพระมหาสัตวปณฑุกัมพล- 
ศิลาอาสนของทาวสักกะแสดงอาการรอนตลอดกาล       ดวยสัจกิริยานั่นแล. 
ทาวสักกะทรงรําพึงวา   อะไรหนอ ?  ครั้นทรงทราบเหตุนั้นแลวจึงรับสั่งให 
เรียกวัสสวลาหกเทวราชมามีเทวบัญชาวา    นี่แนะเจาพระยาปลาผูเปนมหา- 
บุรุษปรารถนาใหฝนตกเพราะความเศราโศก  คือความตายของญาติทั้งหลาย. 
เจาจงทําเมฆใหเปนกลุมเดียวกัน   แลวใหฝนตกท่ัวแควนโกศลเถิด.    วัสส-  
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วลาหกเทวราชรับเทวบัญชาแลว   นุงวลาหกกอนหนึ่ง   หมกอนหนึ่ง    ขับ 
เพลงขับสายฝน   บายหนาไป  มุงไปยังโลกทางดานทิศตะวันออก.  ทางดาน 
ทิศตะวันออก    กอนเมฆกอนหนึ่งประมาณเทาบริเวณลานไดต้ังข้ึนรอยชั้น 
พันชั้น  คํารามเปลงสายฟาไหลลงมาเหมือนหมอน้ําท่ีควํ่า  หลั่งนํ้าใหญทวม 
แควนโกศลท้ังส้ิน.  ฝนตกอยูไมขาดสาย  ครูเดียวเทาน้ันสระใหญนั้นก็เต็ม  
ปลาทั้งหลายก็พนจากมรณภัย.     กาเปนตนไดหมดที่พ่ึง.     ไมเฉพาะปลา 
อยางเดียวเทาน้ัน         แมมนุษยทั้งหลายก็ยังขาวกลาหลายอยางใหงอกงาม 
แมสัตว  ๒  เทาเปนตน   ทั้งหมดท่ีอาศัยฝนเลี้ยงชีวิตก็พนจากทุกขกายและ 
ทุกขใจ.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                         พรอมกับเมื่อเราทําสัจกิริยา       เมฆสง 
                 เสียงสน่ันครั่นครื้นยังฝนใหตกครูเดียวก็เต็ม 
                 เปยมท้ังท่ีดอนและท่ีลุม.       ครั้นเราทําความ 
                 เพียรอยางสูงสุด        อันเปนความสัตยอยาง 
                 ประเสริฐเห็นปานนี้แลว.  อาศัยกําลังอานุภาพ 
                 ความสัตยจึงยังฝนใหตกหาใหญ.   ผูเสมอดวย 
                 ความสัตยของเราไมมี.     นี้เปนสัจบารมีของ 
                 เรา  ดังน้ี.  
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            ในบทเหลาน้ัน  บทวา ขเณน  อภิวสฺสถ  คือไมชักชาฝนก็ตกโดย  
ขณะที่ทําสัจกิริยานั้นเอง.   บทวา   กตฺวา   วรีิยมุตฺตม   ทําความเพียรอยาง 
สูงสุด     คือเมื้อฝนไมตกเราก็ไมเกียจครานมัวคิดวาควรทําอะไร      แลวทํา 
ความเพียรอยางสูงสุด         ยังประโยชนสุขใหสําเร็จแกหมูสัตวใหญโดยวิธี 
บําเพ็ญญาตัตถจริยา.  บทวา   สจฺจเตชพลสฺสิโต    คืออาศัยกําลังอานุภาพ 
ความสัตยของเรายังฝนหาใหญใหตกในกาลน้ัน.   เพราะเหตุการณเปนอยาง 
นั้น   ฉะน้ัน     พระธรรมราชาจึงทรงแสดงถึงความท่ีสัจบารมีของพระองค 
ไมทั่วไปแกคนอ่ืนเมื่อครั้งเปนพระยาปลาใหญวา  สจฺเจน  เม  สโม  นตฺถิ, 
เอสา    เม    สจฺจปารมี    ผูเสมอดวยสัจจะของเราไมมี.   นี้เปนสัจจบารมี 
ของเรา. 
            พระมหาสัตวมีใจเรงเราดวยมหากรุณาอยางนี้       จึงไดปลดเปลื้อง 
มหาชนจากมรณทุกขดวยยังฝนหาใหญใหตกท่ัวแวนแควน     เมื่อส้ินอายุก็ 
ไปตามยถากรรม. 
            ปชชนุนเทวราชในครั้งน้ัน  ไดเปนพระอานนทเถระในครั้งนี้.    ฝูง 
ปลาคือพุทธบริษัท.  พระยาปลาคือพระโลกนาถ. 
            พึงเจาะจงกลาวแมบารมีที่เหลือ    ของพระมหาสัตวนั้นโดยนัยดังได 
กลาวแลวในหนหลังน่ันแล.  
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            อน่ึง  พึงประกาศคุณานุภาพมีอาทิอยางนี้คือ   การเกิดในกําเนิดปลา  
ในที่ที่จะกินสัตวที่มีชาติเสมอกับตนไดแลวไมกินสัตวไร ๆ  เชนปลาแมเพียง 
รําขาวสาร.   การไมกินก็ชั่งเถิดยังไมเบียดเบียนสัตวแมตัวหน่ึง.   การยังฝน 
ใหตกดวยทําสัจจะอยางนั้น.    เมื่อนํ้าแหงดวยความกลาไมคํานึงถึงทุกขที่ตน 
ไดรับดวยการดําลงไปในเปอกตม  เมื่อหมูญาติทนไมไหว  จึงทําทุกขนั้นไว 
ในใจดวยตนชวยเหลือโดยทุกวิธี.  และการปฏิบัติดวยประการนั้น. 
                            จบ  อรรถกถามัจฉราชจริยาที่   ๑๐  
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                                   ๑๑. กัณหทีปายนจรยิา   

             วาดวยจริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส 
            [๓๑]     อีกเรื่องหนึ่ง  ในกาลเมื่อเราเปนฤาษีชื่อวา 
                      กัณหทีปายนะ  เราไมยนิดีประพฤติพรหมจรรย 
                      ยิ่งกวา  ๕๐  ป  ใคร ๆ จะรูใจท่ีไมยินดีประพฤติ 
                      พรหมจรรยของเรานั้นหามิได  แมเราก็ไมบอก 
                      แกใคร ๆ วา ความไมยินดีมีในใจของเราสหาย 
                      เพ่ือนพรหมจรรยของเรา  ชื่อมัณฑพัยะ  เปน 
                      ฤาษมีีอานุภาพมาก    ประกอบดวยบุรพกรรม 
                      คือกรรมเกาใหผล   ถูกเสียบดวยหลาวท้ังเปน 
                      เราทําการพยาบาลมัณฑพัยะ   ดาบสนั่นใหหาย 
                      โรค แลวไดอําลามาสูบรรณศาลาอันเปนอาศรม 
                      ของเราเอง พราหมณผูเปนสหายของเรา  ไดพา 
                      ภริยาและบตุร  ตางถือสักการะสําหรบัตอนรับ 
                      แขก  รวมสามคนมาหาเรา   เรานั่งเจรจาปราศัย 
                      กบัสหายและภริยาของเขาอยูในอาศรมของตน 
                      เด็กโยนลูกขางเลนอยู     ทํางูเหาใหโกรธแลว  
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             ทีนั้น       เด็กนั้นเอามือควานหาลูกขางไปตาม  
             ปลองจอมปลวก      ความไปถูกเอาศีรษะงูเขา 
             พอมือไปถูกศีรษะของมัน    งูก็โกรธ     อาศัย 
             กําลงัพิษ   เคืองจนเหลือจะอดกลั้นไดกัดเด็ก  
             ในทันที พรอมกบัถูกงูกัด เด็กลมลงที่พ้ืนดิน 
             ดวยกําลังพิษกลา เหตุนั้น  เราเปนผูไดรับทุกข 
             หรือวาเรามีความรักจึงเปนทุกข    เราไดปลอบ 
             มารดาบิดาของทารกนั้น  ผูมทีุกขเศราโศก  ให 
             สรางแลว         ไดทําสัจกิริยาอันประเสริฐสุด 
             กอนวา. 
                     เราผูตองการบุญ  ไดประพฤติพรหมจรรย 
             มีจิตเลื่อมใสอยู  ๗   วันเทาน้ัน   ตอแตนั้นมา 
             การประพฤติของเราไมเลื่อมใส   ๕๐  ปเศษ  เรา 
             ไมปรารถนาจะประพฤติเสียเลย      ดวยความ 
             สัตยนี้ ขอความสวสัดีจงมีแกเด็กนี้เถิด พิษจง 
             ระงับ  ยัญญทัตตกุมารจงเปนอยู  
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                             พรอมกับเมื่อเราทําสัจกิริยา        มาณพ 
                     หว่ันไหวดวยกําลังพิษไมรูสึกตัว    ไดฟนกาย 
                     หายโรค  ลุกขึ้นได  ผูเสมอดวยความสัตยของ 
                     เราไมม ี นี้เปนสัจบารมขีองเรา    ฉะน้ีแล. 
                                จบ  กัณหทีปายนจริยาที่  ๑๑ 
 

                       อรรถกถากัณหทีปายนจรยิาที่  ๑๑ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถากณัหทีปายนจริยาที่   ๑๑   ดังตอไปนี้. 
บทวา   กณหฺทีปายโน  อิสิ  คือดาบสมีชื่อวา  กณัหทีปายนิะ. 
            ไดยนิวา    พระโพธิสัตวในกาลน้ันชื่อวา    ทีปายนะเขาไปหาดาบส 
มัณฑัพยะผูเปนสหายของตนถูกเสียบหลาว   ไมทอดท้ิงดาบสน้ันดวยศีลคุณ 
ของเขา  ไดยืนพิงอยูกับหลาวตลอด ๓ ยาม จึงไดปรากฏชื่อวา กัณหทีปายนะ 
เพราะรางกายมีสีดํา   ดวยหยาดเลือดแหงท่ีไหลจากรางกายของดาบสน้ันแลว 
ลงมาใส. บทวา  ปโรปฺาสวสฺสานิ  คือยิ่งกวา ๕๐ ป  บทวา  อนภิรโต 
จรึ   อห  คือเราอยูประพฤติพรหมจรรยอยางไมยินดี   ในเสนาสนะสงัดและใน 
ธรรมอันเปนอธิกุศล.   ครั้นบวชแลวพระมหาสัตวยินดีประพฤติพรหมจรรย 
อยู  ๗ วันเทาน้ัน.  ตอจากนั้นก็อยูอยางไมยินดี.  
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            ก็เพราะเหตุไร  พระมหาบุรุษในอัตภาพหลายแสนมีอัธยาศัยในเนก-  
ขัมมะยินดีอยูพรหมจรรย แตในจริยานี้ไมยินดีพรหมจรรยนั้น. เพราะความ 
หว่ันไหวแหงความเปนปุถุชน.    ก็เพราะเหตุไร     จึงไมครองเรือนใหมเลา 
เพราะครั้งแรกเห็นโทษในกามท้ังหลาย   ดวยมีอัธยาศัยในเนกขัมมะจึงบวช 
เมื่อเปนดังน้ันพระมหาบุรุษจึงเกิดความไมยินดีดวยมิไดใสใจโดยแยบคาย. 
พระมหาบุรุษ แมเม่ือไมสามารถบรรเทาความไมยินดีนั้นได จึงเชื่อกรรมและ 
ผลแหงกรรม  ละสมบัติใหญออกจากเรือน  ละสมบัติใด   ก็กลับไปเพ่ือสมบัติ 
นั้นอีก.    รังเกียจคําติเตียนนี้วา  กัณหทีปายนะนี้บานํ้าลาย    กลับกลอกจรงิ 
หนอ เพราะเกรงหิริโอตตัปปะของตนจะแตก. อนึ่งชื่อวาบุญในการบรรพชานี้  
ทานผูรูทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน   สรรเสรญิแลว.   และก็ดํารงอยูมิได. 
เพราะฉะนั้น  พระมหาบุรุษแมรองไหน้ําตานองหนา    ดวยความทุกขโทมนัส 
ก็ยังอยูประพฤติพรหมจรรย.  ไมสละพรหมจรรยนั้น.  สมดังท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา :- 
                              กัณหทีปายนะน้ันออกบวชดวยศรัทธาแลว 
                  กก็ลับมาอีก  เขารังเกียจคําพูดนี้วา  กัณหที- 
                  ปายนะน้ี     บานํ้าลายกลับกลอกหนอ     เราไม 
                  ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยเสียเลย  อนึ่ง 
                  ฐานะของสัตบุรุษอันผูรูสรรเสริญแลว    เราจะ 
                  เปนผูทําบุญอยางน้ี.  
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            บทวา   น   โกจิ   เอต    ชานาติ  ความวา ใครๆ  ที่เปนมนุษยยอม  
ไมรูใจท่ีไมยินดีของเราน้ัน       คือใจที่ปราศจากความยินดีในการประพฤติ 
พรหมจรรย.   เพราะเหตุไร ?   เพราะเราไมบอกแกใคร ๆ  วา   ความไมยินดี 
เปนไปในใจของเรา.  ฉะน้ันใคร ๆ   ที่เปนมนุษยจึงไมรูใจน้ัน. 
            บทวา   พฺรหฺมจารี    คือชื่อพรหมจารี   เพราะเปนผูศึกษาเสมอดวย 
การบรรพชาเปนดาบส.  มณฺฑพฺย  คือมีชื่อวามัณฑัพยะ  บทวา.   สหาโย 
คือเปนสหายท่ีรัก       เพราะเปนมิตรแททั้งในเวลาเปนคฤหัสถและเวลาเปน 
บรรพชิต.  บทวา  มหาอิส ิ  คือเปนฤาษีมีอานุภาพมาก.  บทวา  ปุพฺพกมฺม- 
สมายุตฺโต   สูลมาโรปน   ลภิ  ความวา  ประกอบดวยบุรพกรรมของตนถูก 
เสียบดวยหลาวทั้งเปน. 
            ในบทน้ีมีเรื่องราวเปนลําดับดังตอไปนี้.  ในอดีตกาลพระราชาพระนาม 
วา   โกสัมพิกะครองราชสมบัติอยูในกรุงโกสัมพี  แควนวังสะ.   ในกาลน้ัน 
พระโพธิสัตวบังเกิดเปนบุตรของพราหมณมหาศาลมีสมบัติ   ๘๐  โกฏิ    ใน 
นิคมแหงหน่ึง    พราหมณกุมารไดมีสหายท่ีรักของเขาชื่อมัณฑัพยะ.   ตอมา 
เมื่อมารดาบิดาถึงแกกรรมทั้งสองเห็นโทษในกาม   จึงบริจาคมหาทานละกาม 
เมื่อญาติมิตรบริวารชนรองไหคร่ําครวญไดออกไปสรางอาศรม   ณ  หิมวันต- 
ประเทศ   แลวบวชเลี้ยงชีพดวยอาหารอันเปนรากไมและผลไมในปา   ดวย 
การเท่ียวขออยูเกิน  ๕๐  ป.   ทั้งสองไมสามารถขมกามฉันทะได.    แมเพียง 
ฌานก็เกิดข้ึนไมได.   สองดาบสเท่ียวจาริกไปยังชนบท   เพ่ือเสพอาหารมีรส  
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เค็มและเปรี้ยว  .ถึงแควนกาสี.   ณ  แควนกาสีนั้น     ในนิคมหน่ึงสหายครั้ง   
เปนคฤหัสถของทีปายนะชื่อวา   มัณฑัพยะอาศัยอยู. ทั้งสองจึงเขาไปหามัณ- 
ฑัพยะนั้น.    มัณฑัพยะเห็นดาบสท้ังสองก็ดีใจสรางบรรณศาลา   บํารุงดวย 
ปจจัย  ๔  ดาบสท้ังสองอยู ณ ที่นั้นได ๓ - ๔ ป กล็ามัณฑัพยะนั้นเที่ยวจาริก 
ไปอาศัยอยูในปาชา   เต็มไปดวยไมเต็งใกลกรุงพาราณสี.   ที่นัน้ทีปายนะอยู 
ตามความพอใจ   แลวไปหามัณฑัพยะสหายของตนในนิคมน้ันอีก. มัณฑัพย- 
ดาบสคงอยู   ณ  ที่นั้นเอง. 
           อยูมาวันหน่ึง  โจรคนหน่ึงกระทําโจรกรรมภายในเมืองลักทรัพยหนี 
ถูกพวกเจาของเรือน      และพวกมนุษยที่รักษานครติดตามออกไปทางทอนํ้า 
รีบเขาปาชาทิ้งหอทรัพยไวที่ประตูบรรณศาลาของดาบสแลวหนีไป.      พวก 
มนุษยเห็นหอทรัพยจึงคุกคามวา   เจาชฎิลชั่วคนรายทําโจรกรรมในกลางคืน 
กลางวันเที่ยวไปโดยเพศของดาบส      แลวชวยกนัทุบตีพาดาบสน้ันไปแสดง 
แดพระราชา.       พระราชามิไดทรงสอบสวนมีพระบัญชาใหเสียบบนหลาว. 
พวกมนุษยนําดาบสน้ันไปยังปาชา  เสียบบนหลาวไมตะเคียน. หลาวมิไดเขา 
ไปในรางกายของดาบส.   แตนั้นจึงนําหลาวไมสะเดามา.  แมหลาวน้ันก็มิได 
เขา.   จึงนําหลาวเหล็กมา.   หลาวเหล็กก็ไมเขา.   ดาบสคิดวา  เปนกรรมเกา 
ของเรากระมังหนอ.  ดาบสระลึกชาติได.  ไดเห็นกรรมเกาดวยเหตุนั้น.   นัยวา 
ดาบสน้ันในอัตภาพกอนเปนบุตรของนายชาง   ไปยังท่ีที่บิดาถากไมจับแมลง- 
วันตัวหนึ่งจึงเอาเสี้ยนไมทองหลางเสียบดุจหลาว.   บาปของเขาไดโอกาสที่นี้.  
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ดาบสรูวาไมอาจพนจากบาปนี้ไปได   จึงกลาวกะพวกราชบุรษุวา    หากพวก 
ทานประสงคจะเสียบเราท่ีหลาว.      พวกทานจงนําหลาวไมทองหลางมาเถิด  
พวกราชบุรษุไดทําตามน้ันแลวเสียบดาบสท่ีหลาว   จัดอารักขาแลวหนีไป. 
            ในกาลน้ัน  กัณหทีปายนดาบสคิดวา  เราไมไดเห็นสหายมานานแลว 
จึงมาหามัณฑัพยดาบส    ฟงเรื่องราวน้ันแลวจึงไปยังที่นั้นยืนอยูขางหน่ึงถามวา 
สหายทานทําอะไร  เมื่อดาบสบอกวาเราไมไดทําอะไร ? กัณหทีปายนะ  ถามวา 
ทานสามารถรักษาความประทุษรายทางใจไดหรือไมได.        มณัฑัพยดาบส 
ตอบวา     เราไมมีความประทุษรายทางใจตอพวกราชบุรุษและพระราชาที่จับ 
เรา.  กัณหทีปายนดาบสกลาววา  เมื่อเปนอยางนั้นรมเงาของผูมีศีลเชนทาน 
เปนความสุขของเราแลวนั่งพิงหลาวอยู  พวกบุรษุท่ีดูแลกราบทูลเรื่องราวนั้น 
แดพระราชา.  พระราชาทรงดําริวา เราไมไดสอบสวนทําลงไป  จึงรีบเสด็จไป 
ณ ที่นั้นตรัสถามทีปายนดาบสวา เพราะเหตุไร  พระคุณทานจึงน่ังพิงหลาวอยู 
เลา ?  ดาบสทูลวา  อาตมาภาพน่ังคอยรักษาดาบสน้ี  มหาราช.   พระราชาตรัส 
ถามวา พระคุณทานทราบความท่ีดาบสนี้ทําแลวหรือจึงไดทําอยางนี้ ? ทีปายน 
ดาบสทูลถึงกรรมท่ีไมบริสุทธิ์. 
             ลําดับนั้นทีปายนดาบสกลาวคํามีอาทิวา :- 
                                  ธรรมดาพระราชาควรเปนผูใครครวญกอน 
                       ทํา     คฤหสัถเกียจคราน     บริโภคกามไมดี.  
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                       บรรพชิตไมสํารวมก็ไมดี.       พระราชาไมใคร  
                       ครวญกอนทําก็ไมดี.    บัณฑิตมักโกรธก็ไมดี. 
            แลวแสดงธรรมแกพระราชา. 
            พระราชาทรงทราบวา  มัณฑัพยดาบสไมผิดจึงรับสั่งใหนําหลาวออก. 
พวกราชบุรษุดึงหลาวแตไมสามารถนําออกได.    มัณฑัพยะกลาววา     ขาแต 
มหาราชอาตมาภาพไดรับโทษเห็นปานนี้     ก็เพราะโทษของกรรมที่ทําไวใน 
ชาติกอน.  ใคร  ๆ   ก็ไมอาจดึงหลาวออกจากรางกายของอาตมาภาพได.   หาก 
พระองคมีพระประสงคจะทรงใหชีวิตแกอาตมาภาพ    ก็ขอไดรบัสั่งใหทําหลาว 
นี้   เสมอกับผิวหนังแลวเอาเลื่อยตัดเถิด.  พระราชาทรงใหทําอยางนั้น.  หลาว 
ไดอยูภายในน่ันเอง. ไมเกิดเดือดรอนอยางไร.  นัยวาในครั้งน้ันทีปายนดาบส 
เอาเส้ียนอยางเล็กเสียบเขาไปทางผิวหนังของแมลงวัน.     เสี้ยนนั้นยังอยูใน 
รางของแมลงวันนั่นเอง.   แมลงวันมไิดตายดวยเหตุนั้น   แตตายดวยส้ินอายุ 
ของมันเอง.    เพราะฉะนั้นแมมัณฑัพยดาบสน้ีจึงยังไมตาย.    พระราชาทรง 
ไหวดาบสแลวทรงขอขมา   ทรงใหดาบสท้ังสองอยูในพระราชอุทยานน่ันเอง 
ทรงบํารุง.   ต้ังแตนั้นดาบสนั้นจึงมีชื่อวา   อาณิมัณทัพยะ.   ดาบสนั้นอาศัย 
พระราชาอยู  ณ  พระราชอุทยานน่ันเอง.   สวนทีปายนดาบสชําระแผลของ 
มัณฑัพยดาบสจนหายดีแลว  จึงไปยังบรรณศาลาท่ีมัณฑัพยะผูเปนสหายของ 
ตนครั้งเปนคฤหัสถ.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :-  
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                             สหายเพ่ือนพรหมจรรยของเราชื่อวา  มัณ-  
                     ฑัพยะเปนฤาษีมีอานุภาพมาก    ประกอบดวย 
                     บุรพกรรมถกูเสียบดวยหลาวทั้งปวง.  เราพยา- 
                     บาลมัณฑัพยดาบสน้ันใหหายโรคแลว   ไดอํา- 
                     ลามาสูบรรณศาลาอันเปนอาศรมของเราเอง. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อาปุจฺฉิตฺวาน  คืออําลามัณฑัพยดาบสผูเปน 
สหายของเรา. บทวา   ย  มยฺห  สกมสิสม  คือเขาไปอยูยังบรรณศาลาอัน 
เปนอาศรมของเราเอง    ซึ่งมัณฑัพยพราหมณผูเปนสหายของเรา    เม่ือครั้ง 
เปนคฤหัสถสรางให. 
            พวกพราหมณเห็นทีปายนดาบสนั้นเขาไปยังบรรณศาลา   จึงบอกแก 
สหาย.   สหายน้ันฟงแลวดีใจ  จึงพรอมดวยบุตรภรรยาถือเอาของหอมดอกไม 
และน้ําผ้ึงเปนตนเปนอันมากไปยังบรรณศาลา   ไหวทีปายนดาบสลางเทาให 
ดื่มน้ํา  นั่งฟงเรื่องราวของอาณิมัณฑัพยดาบส.  ลาํดับนั้นบุตรของมัณฑัพยะ 
พราหมณชื่อวายัญญทัตตกุมาร เลนลกูขางอยูที่ทายท่ีจงกรม.   ณ  ที่นั้นงูเหา 
อาศัยอยูในจอมปลวกแหงหนึ่ง. ลูกขางที่เด็กโยนลงไปบนพื้นไดไปตกลงบน 
หัวของงูเหาในปลองจอมปลวก.    เดก็ไมรูจึงลวงมือลงไปในปลอง.    งูโกรธ 
เด็กจึงกัดเขาที่มือ.   เด็กลมลง  ณ ที่นัน้ดวยกําลังของพิษงู.   มารดาบิดารูวา 
เด็กถูกงูกัดจึงอุมเด็กใหเขาไปนอนลงแทบเทาของดาบส  กลาววา  ขาแตทาน  
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ผูเจริญ  ขอพระคุณทานไดโปรดใชยาหรือมนตทําบุตรของกระผมใหหายโรค  
เถิด. ทีปายนดาบส  กลาววา  เราไมรูจักยา.  เราไมใชหมอ.  เราเปนนักบวช. 
มารดาบิดาของเด็กกลาววา    ถาเชนนั้นขอพระคุณทานไดโปรดแผเมตตาใน 
กุมารน้ีแลวทําสัจกิริยาเถิด.      ดาบสกลาววา   ดแีลวเราจักทําสัจกิริยา     จึง 
วางมือไวบนศีรษะของยัญญทัตตะ  ไดทําสัจกิริยา   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา :- 
                          พราหมณผูเปนสหายของเราไดพาภรรยา 
                  และบุตรตางถือสักการะสําหรับตอนรบัแขก  
                  รวม   ๓   คนมาหาเรา    เราน่ังเจรจาปราศัยกับ  
                  สหายและภรรยาของเขารอยูในอาศรมของตน. 
                  เด็กโยนลูกขางเลนอยู     ทาํงูเหาใหโกรธแลว 
                  ทีนั้นเด็กนั้นเอามือควานหาลูกขางไปตามปลอง 
                  จอมปลวก  ควานไปถูกเอาหัวงูเหาเขา  พลมือ 
                  ไปถูกหัวของมัน   งูก็โกรธอาศัยกําลังพิษ   เคือง 
                 จนเหลือจะอดกลั้นไดกัดเด็กในทันที    พรอม 
                 กดัถูกงูกัดเด็กลมลงที่พ้ืนดิน    ดวยกําลงัพิษ 
                 กลา   เหตุนั้น  เราเปนผูไดรับทุกข  หรอืเราม ี
                 ความรักจึงเปนทุกข     เราไดปลอบมารดาบิดา   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 502 

                    ของเด็กนั้นผูมีทุกขเศราโศกใหสรางแลว   ได 
                    ทําสัจกิริยาอันประเสริฐสุด. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา    อาคจฺฉุ   ปาหุนฺคต   คือเขาไปหาพรอม 
ดวยสักการะตอนรับแขก.  บทวา   วฏฏมนุกฺขิป    คือขวางลูกขางที่มีชื่อวา 
วัฏฏะ  เพราะหยุดหมุนขณะขวางลงไป    อธิบายวา   เลนลูกขาง.   บทวา 
อาสีวสมโกปยิ   ความวา   เด็กขวางลูกขางไปบนพ้ืนดิน    ลูกขางเขาไปใน 
ปลองจอมปลวกกระทบหัวงูเหาซ่ึงอยูในจอมปลวกน้ันทําใหงูโกรธ.    บทวา 
วฏฏคต   มคฺค   อเนฺวสนฺโต    คือความไปยังทางท่ีลูกขางนั้นไป.  บทวา 
อาสีวิสสฺส  หตฺเถน,  อุตฺตมงฺค  ปรามสิ  คือเด็กเอามือของตนซ่ึงลวงเขา 
ไปยังปลองจอมปลวกถูกหัวงูเหาเขา.  บทวา  วิสพลสฺสิโต   อาศัยกําลังพิษ 
คืองูเกิดเพราะอาศัยกําลังพิษของตน.  บทวา  อฑสิ  ทารก   ขเณ  คืองูได 
กัดพราหมณกุมารน้ัน  ในขณะท่ีลูบคลําน่ันเอง.   บทวา  สห ทฏโ    คือ 
พรอมกับถูกงูกัดนั่นเอง.    บทวา   อติวิยเสน  คือพิษราย.   บทวา    เตน 
ความวาเราเปนผูไดรับทุกข  เพราะเด็กลมลงบนพ้ืนดินดวยกําลังพิษ.  บทวา 
มม   วา  หสิ ต ทุกฺข   เรามีความรักจึงเปนทุกข    คือทุกขของเด็กและของ 
มารดาบิดานํามาไวที่เรา.     นํามาดวยความกรุณาของเราดุจในสรีระของเรา. 
 
๑. ม. อาสิวิเสน.  
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บทวา   ตฺยาห   คือเราปลอบมารดาบิดาของเด็กน้ันโดยนัยมีอาทิวา   อยาเศรา  
โศกเสียใจไปเลย. บทวา โสกสลฺลิเน๑  คือมีลูกศรคือความโศก.  บทวา อคฺค 
คือแตนั้นเราไดทําสัจกิริยาอันประเสริฐสูงสุด. 
            บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงสัจจกิริยาโดยสรปุ      จึงตรัส 
คาถาวา :-  
                          เราตองการบุญ  ไดประพฤติพรหมจรรย 
                 มจีิตเลื่อมใสอยู   ๗   วันเทาน้ัน.   ตอแตนั้นมา 
                 การประพฤติของเราไมเลื่อมใส  ๕๐  ปเศษ. เรา 
                 ไมปรารถนาจะประพฤติเสียเลย      ดวยความ 
                 สตัยนี้   ขอความสวัสดีจงมีแกเด็กนี้เถิด  พิษจง 
                 ระงับ   ยัญญทัตตกุมารจงเปนอยู. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สตฺตาหเมว  คือ  ๗ วันต้ังแตวันที่เราบวช. 
บทวา    ปสนฺนจิตฺโต     คือมีจิตเลื่อมใสเพราะเชื่อกรรมและผลแหงกรรม 
บทวา ปฺุตฺถิโก   คือผูตองการบุญ,    ไดแก  ผูประกอบแลวดวยความพอใจ 
ในธรรม. บทวา  อถาปร   ย   จริต  คือ เพราะฉะน้ันการประพฤติพรหมจรรย 
ของเราเกิน  ๗   วัน.   บทวา   อกามโกวาหิ   คือเราไมปรารถนาบรรพชา 
 
๑. ม. โสกสลฺลิเต.  
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เสียเลย.  บทวา  เอเตน  สจฺเจน   สุวตฺถิ  โหตุ  ดวยความสัตยนี้ขอความ 
สวัสดีจงมี   คือหากวา ความที่เราผูอยูอยางไมยินดีตลอด   ๕๐  ปเศษไมมใีครรู 
เปนความสัตย. ดวยความสัตยนั้น ขอความสวัสดีจงมีแกยัญญทัตตกุมารเถิด. 
ขอยัญญทัตตกุมาร  จงไดคืนชีวิตเถิด. 
            ก็เม่ือพระมหาสัตวทําสัจกิริยาอยางนี้แลว         พิษตกจากสรีระของ 
ยัญญทัตตะลงไปสูแผนดิน.   กุมารลืมตาแลดูมารดาบิดาแลวลุกข้ึนเรียก  แม 
จา   พอจา.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                            พรอมกบัเมื่อเราทําสัจกิริยา    เด็กหวั่น- 
                   ไหวดวยกําลังพิษไมรูสึกตัวไดฟนกายหายโรค 
                   ลุกขึ้นได. 
           บทนีม้ีเน้ือความดังตอไปนี้    พรอมกับการทําสัจจะของเราแตนั้นเด็ก 
หว่ันไหวดวยกําลังพิษในกาลกอน   ไมรูสึกตัวเพราะสลบ   ไดฟนข้ึนเพราะ 
ปราศจากพิษลุกข้ึนทันที.   กุมารน้ันไดหายโรคเพราะไมมีกําลังพิษ. 
           บัดนัน้พระศาสดา  เมื่อจะทรงแสดงถึง   ความท่ีสัจกิริยาของพระองค 
นั้น  เปนปรมัตถบารมี   จึงกลาววา  สจฺเจน  เม  สโม   นตฺถิ,เอสา  เม 
สจฺจปารมี       มีคําแปลดังไดแปลไวแลว.       แตมาในอรรถกถาชาดกวาดวย 
สัจกิริยาของพระมหาสัตว      พิษไดตกจากเบื้องบนถันของกุมารแลวไหลไป. 
ดวยสัจกิริยาของบิดา      พิษตกจากบนสะเอวของเด็ก.     ดวยสัจกิริยาของ  
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มารดาพิษตกจากรางกายท่ีเหลือของเด็กแลวไหลไป.      สมดงัท่ีพระผูมีพระ-   
ภาคเจาตรัสไววา :- 
                    บางครั้งเราเห็นแขกมาเรอืนก็ไมยินดีจะให. 
            อนึ่ง  สมณพราหมณผูเปนพหูสูตร  ก็ไมรูความ 
            ที่เราไมรัก    เราไมปรารถนาจะให    ดวยความ 
            สัตยนี้   ขอความสวัสดีจงมีแกเจา  พิษจงระงับ 
            ขอยัญญทัตตกุมารจงเปนอยูเถิด. 
                    ดูกอนพอยัญญทัตตะ  อสรพิษมีพิษราย 
            ออกจากปลองไดเห็นเจา  วันนี้ความพิเศษไร ๆ 
            ไมมแีกเรา      เพราะความไมรักในอสรพิษน้ัน 
            และในบิดาของเจาดวยความสัตยนี้    ขอความ 
           สวัสดีจงมีแกเจา     พิษจงระงับ    ยัญญทัตต 
           กุมารจงเปนอยูเถิด. 
      ในบทเหลาน้ัน   บทวา   วาสกาเล   คือในเวลามาเรือนเพ่ือตองการ 
อยู.  บทวา  น  จาป  เม  อปฺปยต   อเวทุ  คือ   สมณพราหมณทั้งหลายแม 
เปนพหูสูตก็ไมรูความที่เราไมรักนี้วา     ที่ปายนดาบสน้ีไมยินดีการให.   ไม 
ยินดีเราดังน้ี.    ทานแสดงวา  เพราะเราแลดูสมณพราหมณเหลานั้นดวยตา 
อันนารักเทานั้น. บทวา เอเตน  สจฺเจน  ความวา  หากเราแมใหก็ไมเชื่อผล  
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ใหเพราะความไมปรารถนาของตน.         อน่ึงชนเหลาอ่ืนไมรูความที่เราไม 
ปรารถนา.   อธิบายวา    ดวยความสัตยนี้    ขอความสวัสดีจงมีเถิด .    บทวา 
ปหูตเตโช   คือมีพิษรายแรง.  บทวา  ปตรา  คือปลอง.  บทวา  อุทิจฺจ  คือ 
โผลข้ึน   อธิบายวา   ข้ึนจากปลองจอมปลวก.   ทานอธิบายไววา  ดูกอนพอ 
ยัญญทัตตะ   ความพิเศษไร ๆ  ยอมไมมีแกเรา   เพราะความไมรักในอสรพิษ 
นั้นและในบิดาของเจา.   อน่ึงเวนความไมเปนที่รักนั้น   วันนี้เราไมเคยรูจัก 
ความพิเศษไรๆ.    หากขอน้ีเปนความจริง     ดวยคําสัตยนั้นขอความสวัสดี 
จงมีแกเจาเถิด   ดวยประการฉะน้ี. 
            พระโพธิสัตวเมื่อเด็กหายจากโรคแลว จึงใหบิดาของเด็กนั้นต้ังอยูใน 
ความเชื่อกรรมและผลของกรรมวา   ชื่อวาผูใหทานควรเชื่อกรรมและผลแหง 
กรรมแลว พึงใหดังน้ี   ตนเองบรรเทาความไมยินดี  แลวยังฌานและอภิญญา 
ใหเกิดครั้นสิ้นอายุก็ไปเกิดในพรหมโลก. 
            มัณฑัพยะในครั้งน้ัน  ไดเปนพระอานนทเถระในครั้งน้ี.  ภริยาของ 
มัณฑัพยะนั้นคือ   นางวิสาขา.  บุตรคือพระราหุลเถระ.  อาณิมัณฑัพยะ  คือ 
พระสารีบุตรเถระ.   กัณหทีปายนะ  คือพระโลกนาถ. 
            ในจริยานี้   พึงเจาะจงกลาวถึงสัจบารมี    และบารมีที่เหลือของพระ- 
มหาสัตวนั้นซึ่งทานยกข้ึนไวในบาลีโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง.      อนึง่ 
พึงประกาศคุณานุภาพมีการบริจาคมหาโภคสมบัติจนหมดส้ิน.   ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                          จบ  อรรถกถากัณหทีปายนจริยาที่  ๑๑  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 507 

                                     ๑๒. สุตโสมจริยา  

                วาดวยจริยาวัตรของพระเจาสุตโสม 
             [๓๒]     อีกเรือ่งหน่ึง  ในกาลเมื่อเราเปนพระเจา 
                      แผนดินพระนามวา     สุตโสม      ถูกพระเจา 
                      โปริสาทจับไปได     ระลกึถึงคําผิดเพ้ียนไวกะ 
                      พราหมณ     พระยาโปรสิาทเอาเชือกรอยฝามือ 
                      กษัตริย   ๑๐๑  ไวแลว     ทํากษัตริยเหลาน้ันให 
                      ไดรับความลําบาก     นําเราไปดวยเพ่ือตองการ 
                      ทําพลีกรรม   พระยาโปริสาทไดถามเราวา   ทาน 
                      ปรารถนาจะใหปลอยหรือ     เราจักทําตามชอบ 
                      ใจของทาน  ถาทานจะกลับมาสูสํานักเรา   เรา 
                      รบัคําพระยาโปริสาทน้ันวา    จะกลาวใย    ถึง 
                      การมาของเรา  แลวเขาไปยังพระนครอันรื่นรมย 
                      มอบราชสมบัติแลวในกาลน้ัน  เพราะเราระลึก 
                      ถึงธรรมของสัตบุรุษ    เปนของเกา   อันพระ- 
                      พุทธเจา      เปนตนเสพแลว      ใหทรัพยแก 
                      พราหมณแลว จึงเขาไปหาพระยาโปริสาท  ใน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 508 

                            การมาในสํานักพระยาโปริสาทน้ัน       เราไมม ี
                 ความสงสัยวา    จักฆาหรือไม  เราตามรกัษา  
                 สจัวาจายอมสละชีวิตเขาไปหาพระยาโปริสาทผู 
                 เสมอดวยความสัตยของเราไมมี     นี้เปนสัจ 
                 บารมีของเรา   ฉะนี้แล. 
                                จบ  สุตโสมจริยาที่ ๑๒ 
 

                    อรรถกถามหาสุตโสมจริยาที่  ๑๒ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถามหาสุตโสมจริยาที่ ๑๒     ดังตอไปนี้. 
บทวา  สุตโสโม  มหีปติ    คือเปนกษัตริย  พระนามวา  สุตโสมะ. 
             ไดยินวา     ในกาลน้ันพระมหาสัตวทรงอุบัติในพระครรภของ 
พระอัครมเหสีของพระเจาโกรัพยะ   ในกรุงอินทปตถะแควนกุรุ.  พระมารดา 
พระบิดาทรงขนานพระนาม   พระกุมารวา   สุตโสมะ    เพราะปลื้มใจดวย 
การฟง   และเพราะมีพระฉวีเปลงปลั่งเสมอดุจพระจันทร.    ครั้นพระกุมาร 
สุตโสมทรงเจริญวัยสําเร็จศิลปะทุกแขนง      พระมารดาพระบิดาทรงอภิเษก 
ไวในราชสมบัติ.  บทวา   คหิโต  โปริสาเทน   ความวา   ถกูพระราชากรุง 
พาราณสี      พระนามวา   โปริสาท   เพราะเค้ียวกินพวกมนุษย   จับไปเพ่ือ 
ทําพลีกรรมเทวดา.  
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             พระเจาพาราณสีเวนเนื้อแลวก็ไมเสวย         คนทําอาหารเมื่อไมได  
เนื้ออ่ืน  ก็ทําเนื้อมนุษยใหเสวย   ทรงติดในรส   รบัสั่งใหฆามนุษย   แลว 
เสวยเนื้อมนุษย  จึงมีพระนามวา  โปรสาท   พวกชาวพระนคร   ชาวนิคม 
ชาวชนบท    มีอํามาตยราชบริษัทเปนหัวหนา    และกาฬหัตถีเสนาบดีของ 
พระองค  พากันไปทูลวา ขาแตเทวะ  หากพระองคยังทรงตองการราชสมบัติอยู 
ขอไดทรงเวนจากการเสวยเน้ือมนุษยเสียเถิด   ตรสัวา  แมเราสละราชสมบัติ 
ก็จะไมเวนการกินเน้ือมนุษย      จึงถูกชนเหลาน้ันขับไลออกจากเเวนแควน 
เขาปาอาศัยอยู    ณ    โคนตนไทรตนหน่ึง      เพ่ือรักษาแผลท่ีเทาเพราะถูก 
ตอตํา   จึงทําการบวงสรวงเทวดาวา    ขาพเจาจะเอาโลหิตท่ีลําคอของกษัตริย 
๑๐๑   ในชมพูทวีปทั้งสิ้น   กระทําพลกีรรม.   เมื่อแผลหายเปนปกติ  เพราะ 
อดอาหารมา ๗ วัน     สําคัญวา    เพราะอานุภาพของเทวดา    เราจึงไดความ 
สวัสดี   คิดวา  เราจักนําพระราชามาเพื่อพลีกรรมเทวดา  จึงไปสมคบกับยักษ 
ซึ่งเคยเปนสหายกันในอดีตภพ   ดวยกําลังมนตที่ยักษนั้นใหไว   จึงมีกําลัง 
เรี่ยวแรงวองไวยิ่งนัก        นําพระราชา  ๑๐๐  มาไดภายใน  ๗  วันเทาน้ัน 
แขวนไวที่ตนไทรอันเปนที่อยูของตน   เตรียมทําพลีกรรม. 
             ลําดับนั้น   เทวดาที่สิงสถิตอยู   ณ   ตนไมนั้น  ใชปรารถนาพลีกรรม 
นั้น  คิดวา   เราจะหาอุบายหามพระยาโปริสาทน้ัน   จึงมาในรูปของนักบวช 
แสดงตนใหเห็น   พระยาโปริสาทติดตามไป  สิ้นทาง  ๓ โยชน  แลวจึงแสดง 
รูปทิพยของตนใหปรากฏ    กลาววา    ทานพูดเท็จ   ทานบนไววา   จักนํา  
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พระราชาในสกลชมพูทวีปมาทําพลีกรรม.  บัดนี ้  ทานนําพระราชากระจอก ๆ  
มา.  หากทานไมนําพระเจาสุตโสมผูยิ่งใหญในชมพูทวีปมา.   เราไมตองการ 
พลีกรรมของทาน. 
           พระยาโปริสาท   ดีใจวา   เราไดเห็นเทวดาของตนแลว   จึงกลาววา 
ขาแตเทพเจา   อยาวิตกเลย   ขาพเจาจักนําสุตโสมมาในวันนี้แหละ.    จึงรีบ 
ไปยังสวนสัตวซึ่งมีเนื้อและเสือเหลือง    เมื่อยังไมจัดการอารักขา    จึงหยั่งลง 
สระโบกขรณียืนเอาใบบัวคลุมศีรษะ.      เมื่อพระยาโปริสาทไปภายในพระ- 
ราชอุทยานน้ันแล  ตอนใกลรุงพวกราชบุรุษจัดการอารักขา   สิน้ ๓ โยชน 
โดยรอบ.   พระมหาสัตวเสด็จประทับบนคอคชสารท่ีตกแตงแลว   เสด็จออก 
จากพระนครพรอมดวยเสนา ๔  เหลา แตเชาตรู.  ในกาลน้ัน  นนัทพราหมณ 
จากเมืองตักกศิลา     ถือเอาสตารหคาถา  ๔  บท    เดินทางไปประมาณ   ๑๒๐ 
โยชน    ถึงพระนครน้ัน    เห็นพระราชาเสด็จออกทางประตูดานตะวันออก 
จึงยกมือ   ทลูวา   ขอพระมหาราชจงทรงพระเจริญ   แลวถวายพระพร. 
            พระราชาทรงไสชางเขาไปหาพราหมณนั้น   ตรัสวา   ดูกอนพราหมณ 
ทานมาแตไหน   ?  ปรารถนาอะไร  ? ควรใหอะไรแกทาน.  พราหมณไดยินวา 
พระองคเปนผูปลื้มใจในการฟง  จึงทูลวา  ขาพระองครับสตารหคาถา  ๔  บท 
มาเพ่ือแสดงถวายแดพระองค.   พระมหาสัตวทรงดีพระทัย   ตรัสวา   เราไป 
อุทยานอาบนํ้า   แลวจะมาฟง.   ทานอยาเบื่อเลย   แลวมีรับสั่งวา   พวกทาน 
จงไปจัดที่อยู  ณ  เรือนหลังโนน      และอาหารเครื่องนุงหมใหแกพราหมณ  
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แลวเสด็จไปพระราชอุทยาน     จัดอารักขาอยางใหญโต     ทรงเปลื้องเครื่อง  
อาภรณอันโอฬาร   ทรงแตงพระมัสสุ   ทรงฟอกพระวรกาย  ทรงสรงสนาน 
ณ  สระโบกขรณี   แลวเสด็จข้ึน   ทรงประทับยืนนุงผาสาฎกชุมดวยนํ้า. 
            ลําดับนั้น   พวกเครื่องตนนําของหอมดอกไมและเครื่องประดับ   เขา 
ไปถวายพระราชา.   พระยาโปริสาท  คิดวา  ในเวลาแตงพระองค   พระราชา 
จักหนักเกินไป.       เราจักจับพระราชาในตอนท่ียังเบา      จึงแผดเสียงแกวง 
พระขรรค   ประกาศชื่อวา   เราโปริสาท   แลวโผลข้ึนจากนํ้า.    ควาญชาง 
เปนตน  ไดยินเสียงของพระยาโปริสาทน้ัน   ก็ตกจากชางเปนตน.   หมูทหาร 
ที่ยืนอยูไกลก็หนีไปจากนั้น.        ที่อยูใกลก็ทิ้งอาวุธของตนนอนหมอบ. 
พระยาโปริสาท อุมพระราชาประโยคทับนั่งที่คอ กระโดดขามกําแพงสูง ๑๘ ศอก 
ไปตอหนา      เหยียบกระพองชางตกมันซึ่งแลนไปขางหนา       ใหลมลงดุจ 
ยอดเขาลม   เหยียบหลังมาแกวซ่ึงว่ิงเร็วใหลม   เหยียบงอนรถใหลมลง   ดุจ 
หมุนลูกขาง     ดุจขยี้ใบตนไทรสีเขียว     ไปส้ินทาง ๓ โยชนดวยความเร็ว 
แพล็บเดียวเทาน้ัน  ไมเห็นใครติดตาม   จึงคอย ๆ ไป  หยาดนํ้าบนพระเกศา 
ของพระเจาสุตโสมหลนลงบนตน      สําคัญวา      หยาดนํ้าตา     จึงกลาววา 
นี่อะไรกัน   แมสุตโสมยังทรงกันแสงเศราโศกถึงความตายเลย. 
            พระมหาสัตว    ตรัสวา   เราไมไดเศราโศกถึงความตายดอก.   รองไห 
ที่ไหนกัน.      แตธรรมดาการถือความสัตย     เพราะทําการผัดเพ้ียนเปนขอ 
ปฏิบัติของบัณฑิตทั้งหลาย.      เราเศราโศกถึงวา     นั่นยังไมสําเร็จตางหาก.  
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เราทําอาคันตุกวัตรแกพราหมณผูรับสตารหคาถา  ๔  บท  ที่พระทศพล  พระ  
นามวา  กัสสปะ  ทรงแสดงไว  แลวผัดวา  เราอาบนํ้าแลวจักมาฟง.  ทาน 
รอจนกวาเราจะมา  แลวไปพระราชอุทยาน  และทานไมใหฟงคาถาเหลานั้น 
จับเรามา.  ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  :- 
                               เราถูกพระยาโปริสาทจับไปได  ระลึกถึง 
                      คําผัดเพ้ียนไวกะพราหมณ.  พระยาโปริสาท 
                      เอาเชือกรอยฝามือกษัตริย  ๑๐๑  ไวแลว  ทํา 
                      กษัตริยเหลาน้ันใหไดรับความลําบาก.  นําเรา 
                      ไปดวย  เพ่ือตองการทําพลีกรรม. 
                ในบทเหลาน้ัน  บทวา  พฺราหฺมเณ  สงฺคร  สรึ  คือระลึกถึงคําปฏิญญา 
ที่ตนทําไวกะนันทพราหมณ.  บทวา  อาวุณิตฺวา  กรตฺตเล  รอยฝามือ 
คือพระยาโปริสาท  เจาะฝามือของกษัตริย  ๑๐๑  ทีไ่ปในพระราชอุทยาน 
เปนตนนั้น ๆ  แลวนํามาดวยกําลังของตน  แลวรอยเชือกเพื่อแขวนไวที่ 
ตนไม.  บทวา  เอเตส  ปมลิาเปตฺวา  ความวา  พระยาโปริสาทจับเปนกษัตริย 
๑๐๑  เหลาน้ัน  เอาพระบาทข้ึน  พระเศียรลง  ประการพระเศียรดวยสนเทา 
เอาเชือกรอยท่ีฝามือดวยการหมุน  ใหไดรับความลําบาก  ใหซูบซีด  ให 
เดือดรอนดวยประการทั้งปวง  ดวยการแขวนไวที่ตนไม  และดวยการตัด  
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อาหารทุกชนิด.    บทวา   ยฺตฺเถ    คือเพ่ือตองการทําพลีกรรม   ไดแก   
ใหเกิดผลสําเร็จ.  บทวา  อุปนยี    มม  คือนําเราไปดวย. 
            พระยาโปริสาทนําพระมหาสัตวไปอยางนั้น    จึงถามวา    ทานกลัว 
ความตายหรือ.   พระมหาสัตวตรัสวา   เราไมกลัวตาย.   แตเราเศราโศกถึงวา 
เราไดผัดเพ้ียนพราหมณนั้นไว   ยังไมไดปลดเปลื้องเลย.  หากทานปลอยเรา. 
เราฟงธรรมนั้น   และทําสักการะสัมมานะแกพราหมณนั้น    แลวจักกลับมา 
อีก.   พระยาโปริสาทกลาววา  เราไมเชื่อวาเราปลอยทานไป   แลวทานจักมา 
สูเง้ือมมือเราอีก.   พระมหาสัตวตรัสวา   ดูกอนสหาย  โปริสาท  ทานกับเรา 
เปนสหายศึกษาในสํานักอาจารยเดียวกัน     ไมเชือ่หรือวา      เราไมพูดปด  
แมเพราะเหตุของชีวิต. 
             เมื่อพระมหาสัตวตรัสคาถานี้วา  :- 
                           เราลูบคลําคาบและหอก  โดยเพียงคําพูด 
                   นี้   ของเราโดยแท.  ดูกอนสหาย   เราขอสาบาน 
                   กับทานวา    เมื่อเราพนไปจากทาน    หมดหน้ี 
                   แลว  รักษาความสัตย  จักกลับมาอีก. 
            โปรสิาทคิดวา     สุตโสมนี้กลาววา    เราขอสาบาน    ซึ่งกษัตริยไม 
ควรทํา.   แมสุตโสมไปแลวไมกลับ  ก็จักไมพนจากมือเราไปได  จึงปลอยไป 
ดวยกลาววา :-  
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                               ความผัดเพ้ียนใด      อันทานผูต้ังอยูใน 
                      ความเปนอสิระในแควนของตน     ไดทําไวกับ 
                      พราหมณ   ดูกอนพราหมณ  ทานปฏิบัติความ 
                      ผัดเพ้ียนน้ันแลว    เปนผูรักษาความสัตย  จง 
                      กลบัมาอีก. 
           พระมหาสัตวมีกําลังดุจชางสาร      สมบรูณดวยเรี่ยวแรง      เสด็จถงึ 
พระนครน้ันเร็วพลันดุจพระจันทรพนจากปากราหู   ฉะน้ัน.    แมเสนาของ 
พระองคก็คิดวา   พระเจาสุตโสมเปนบัณฑิตจักทรมานพระยาโปริสาท   แลว 
รีบกลับมาดจุชางตกมัน   จึงพักอยูนอกพระนคร   เพราะเกรงครหาวา   ให 
พระราชาแกโปริสาท    แลวพากันกลบั     ครั้นเห็นพระมหาสัตวเสด็จมาแต 
ไกล    จึงลุกข้ึนตอนรับถวายบังคม     กระทําปฏิสันถารวา     ชาแตมหาราช 
โปริสาททําพระองคใหลําบากบางหรือ   ตรัสวา    กรรมที่แมพระมารดาพระ- 
บิดาของเราทําไดยาก    โปริสาทก็ไดทําแลว.     พระจันทรวองไวถึงปานน้ัน 
ยังเชื่อเรา      แลวปลอยเรา       จึงตกแตงพระราชาใหประทับบนคอคชสาร 
แวดลอมเขาพระนคร.      ชาวพระนครท้ังหมดเห็นพระมหาสัตว    แลวตาง 
พากันยินดี. 
           แมพระมหาสัตว   เพราะพระองคสนพระทัยในธรรม    จึงไมเขาเฝา 
พระมารดาพระบิดา  เสด็จไปยังพระตําหนัก   ตรัสเรียกหาพราหมณ   ทรง  
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กระทําสักการะสัมมานะใหญโตแกพราหมณนั้น     เพราะพระองคทรงหนัก  
ในธรรม   พระองคเองประทับนั่งบนอาสนะท่ีตํ่า   แลวตรัสวา   ทานอาจารย 
ขาพเจาจะฟงสตารหคาถา    ที่ทานนํามาเพ่ือเรา.    พราหมณในเวลาท่ีพระ- 
มหาสัตวทรงขอรอง    จึงเอานํ้าหอมพอกมือ    แลวนําคัมภีรเปนที่พอใจออก 
จากถุง     จับดวยมือทั้งสอง     ทูลวา     ขาแตมหาราช     ขอไดโปรดฟงเถิด  
พระเจาขา   เมื่อจะอานคัมภีร   จึงไดกลาวคาถาทั้งหลายวา :- 
                      ขาแตพระเจาสุตโสม      การสมาคมกับ 
          สัตบุรษุ  แมคราวเดียวเทาน้ัน   การสมาคมน้ัน 
          ยอมรกัษาผูนั้น     การสมาคมมากกับอสัตบุรุษ 
          ยอมรกัษาไมได      ควรสมาคมกับสัตบุรุษเทา 
          นั้น    ไมควรทําความคุนเคยกับอสัตบุรุษ    รู 
          สัทธรรมของสัตบรุุษประเสริฐกวา    ไมลามก  
          เลย. 
                      ราชรถวิจิตรงดงามยังคร่ําคราได      อนึ่ง 
          แมรางกายก็เขาถึงความคร่ําครา    แตธรรมของ 
          สัตบุรษุ   ไมถึงความคร่ําครา   สัตบุรุษแล  ยอม 
          ประกาศดวยสัตบุรุษ      ขาแตราชา    ฟาและ  
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                   แผนดินไกลกัน       ฝงขางโนนของมหาสมุทร 
                   เขาก็วาไกลกัน      ธรรมของสัตบุรุษและธรรม 
                   ของอสัตบุรษุบัณฑิตท้ังหลาย   กลาววา  ไกล 
                   กวาน้ัน. 
           พระมหาสัตวทรงสดับดังน้ันแลว    มีพระทัยยินดีวา   การมาของเรา 
มีผล   ทรงดาํริวา   คาถาเหลาน้ี    ไมใชสาวกกลาว  ไมใชฤาษีกลาว  ไมใช 
กวีกลาว     ไมใชเทวดากลาว      แตพระสัพพัญูนั่นแลกลาวไว.     จะมีคา 
อยางไรหนอ ?      ทรงดําริตอไปวา      แมเราจะทําจักรวาลท้ังส้ินนี้      จนถงึ 
พรหมโลก     ใหเต็มดวยรตนะ  ๗  ประการ      แลวใหยังเปนการทําอันไม 
สมควร.     แตเราพอที่จะใหราชสมบัติ    ในแควนกุรุประมาณ ๓๐๐ โยชน 
ในอินทปตถนครประมาณ ๗ โยชน  แกพราหมณนั้นได.  แตพราหมณนั้น 
ไมมีสวนท่ีจะครองราชสมบัติได.   เปนความจริง  ความเปนผูมีอานุภาพนอย 
 ปรากฏแกพราหมณนั้น   โดยมองดูลกัษณะของอวัยวะ.    เพราะฉะนั้น   แม 
ใหราชสมบัติไป  ก็ไมดํารงอยูไดในพราหมณนี้   จึงตรัสถามวา  ทานอาจารย 
ทานแสดงคาถาเหลาน้ีแกกษัตริยทั้งหลายเหลาอ่ืน     แลวไดอะไร.      ทูลวา 
ขาแตมหาราชไดคาถาละรอย ๆ.     ดวยเหตุนั้น     จึงเรียกวา    สตารหคาถา. 
ลําดับนั้น   พระมหาสัตวตรัสแกพราหมณนั้นวา   ทานอาจารย  ทานรับดวย 
ตนเองยังไมรูคาของสินคาท่ีเที่ยวไป.  
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                        ทานพราหมณ   คาถาเหลาน้ีมีคา  ๑,๐๐๐ 
                        มิใชมีคา  ๑๐๐.     ทานจงรีบรับทรพัย    ๔,๐๐๐ 
                        ไปเถิด. 
            พระมหาสัตวทรงใหทรัพย  ๔,๐๐๐     และยานนอยเปนสุข ๑   คัน 
สงพราหมณนั้นไปดวยสักการะและสัมมานะอันยิ่งใหญ      ถวายบังคมพระ- 
มารดาพระบิดา    แลวทูลวา    หมอมฉันไดใหปฏิญญาไวแกโปริสาทวา   เรา 
บูชาพระสัทธรรมรัตนะที่พราหมณนํามาแลว    และทําสักการะและสัมมานะ 
แกพราหมณนั้นแลว     จะกลับมา     จึงมาได.      สิ่งที่ควรทําควรปฏิบัติแก 
พราหมณในขอน้ัน    ไดทําเสร็จแลว    บัดนี้    หมอมฉันจักไปหาโปริสาท. 
พระมารดาพระบิดาทรงขอรองวา   พอสุตโสม   ลกูพูดอะไรอยางน้ัน.     เรา 
จะจับโจรดวยทหาร  ๔  เหลา.     อยาไปหาโจรเลยลูก.    หญิงฟอน  ๑๖,๐๐๐ 
แมบริวารชนท่ีเหลือตางก็พากันร่ําไหวา     ขาแตเทวะ     พระองคทําใหพวก 
หมอมฉันไรที่พ่ึง   แลวจะเสด็จไปไหน.     ไดเกิดโกลาหลข้ึนอีกครั้งวา  ได 
ยินวา   พระราชาจะเสด็จไปหาโจรอีก. 
            พระมหาสัตวตรัสวา      ธรรมดาการทําตามคําสัตยปฏิญญาเปนหลัก 
ปฏิบัติของสาธุสัตบุรุษท้ังหลาย.      แมโปริสาทน้ันก็ยังเธอเรา     แลวปลอย 
ออกมา.   เพราะฉะน้ัน   เราจักไปละ   ถวายบังคมพระมารดาพระบิดา   แลว 
ทรงสั่งสอนชนที่เหลือ   นางสนมกํานัลในเปนตน   มีน้ําตานองหนา  ร่ําไห  
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มีประการตาง ๆ   ตามสงเสด็จออกจากพระนคร  ทรงเอาไมขีดขวางทาง  เพ่ือ 
ใหชนพากันกลับ   ตรัสวา   ชนทั้งหลายอยาลวงเลยเสนขีดของเรานี้   แลว 
ไดเสด็จไป.      มหาชนไมอาจละเมิดพระดํารัสของพระมหาสัตวผูทรงเดชได 
จึงคร่ําครวญกันแสงไหดวยเสียงดัง     แลวพากันกลับ.      ดังท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา :- 
                      อปุจฺฉ ิ ม  โปริสาโท    ฯ ล ฯ    เอสา  เม  สจฺจปารมี  
            คําแปลปรากฏแลวในบาลี   แปลขางตน. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  กึ  ตฺว อิจฺฉสิ  นิสชชฺ   คือ ทานปรารถนา 
จะใหปลอยจากเง้ือมมือของเราไปนครของตนหรือ ?   ทานกลาววา    การพูด 
คําสัตย    อันเราสะสมมานานแลวในเมืองตักกศิลาเปนตน      เพราะฉะน้ัน 
เราจักทําตามใจชอบของทาน   คือ  ทาํตามชอบใจของทาน.   บทวา  ยทิ   เม 
ตฺว  ปุเนหิสิ คือ หากทานจักกลับมาหาเราอีกโดยแนนอน.   บทวา ปฺเห 
อาคมน   มม   คือ   เรารับการมาของเราแกโปริสาทน้ัน    แลวทําสัญญาวา 
จักมาแตเชาตรูทีเดียว.   บทวา   รชฺช  นิยฺยาทยึ   ตทา  ความวา  ในกาลน้ัน 
เราประสงคจะไปหาโปริสาท     จึงมอบราชสมบัติ      ประมาณ   ๓๐๐  โยชน 
แกพระมารดาพระบิดาวา      ขอพระองคทรงปกครองราชสมบัติของพระองค 
เถิด     เพราะเหตุไร   เราจึงมอบราชสมบัติ ?  เพราะระลึกถึงธรรมสัตบุรุษ. 
เพราะธรรมดาการทําตามคําสัตยปฏิญญา     เปนประเพณี   เปนวงศตระกูล 
ของพระมหาโพธิสัตวผูเปนสัตบุรุษ   คือเปนคนดี.   ฉะน้ัน   เราจึงระลึกถึง  
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ธรรม   คือสัจจบารมีนั้น   อันเปนของเกามีมากอน   อันพระชินะท้ังหลาย  
มีพระพุทธเจาเปนตน    ทรงเสพแลว    เมื่อจะตามรักษาความสัตย    จึงให 
ทรัพยแกพราหมณนั้น    สละชีวิตของตนเขาไปหาโปริสาท.     บทวา  นตฺถิ 
เม  สสโย  ตตฺถ   ความวา  ในกาลไปหาโปริสาทน้ัน   เราไมมีความสงสัย 
วา  โปริสาทนี้จักฆาเรา  หรือไมหนอ ?  เรารูอยูวา  โปริสาทน้ันดุรายปาเถื่อน 
เตรียมฆากษัตริย   ๑๐๐  กับเรา    ทําพลีกรรมแกเทวดา   จักฆาทาเดียว   จึง 
ตามรักษาสัจวาจาอยางเดียว   สละชีวิตของตนเขาไปหาโปริสาทน้ัน   เพราะ 
เรื่องเปนอยางนี้แหละ    ฉะน้ัน    ผูเสมอดวยสัจจะของเราจึงไมมี.     นี้เปน 
สัจบารมี     ถึงความเปนปรมัตถบารมีของเรา   ดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง   เมื่อพระมหาสัตวเขาไปหา  โปริสาท  แลวเห็นพระพักตรของ 
พระมหาสัตวนั้น    มีสงาดุจกลีบบัวแยม    จึงคิดวา    พระเจาสุตโสมนี้   ไม 
กลัวตาย  จึงมา.   นี้เปนอานุภาพของอะไรหนอ ? จึงสันนิษฐานวา พระเจา. 
สุตโสมนี้     เปนผูมีเดชและไมกลัวตายอยางนี้    เห็นจะเปนเพราะฟงธรรม 
นั้นกระมัง.   แมเราฟงธรรมน้ันแลว  ก็จักเปนผูมีเดชและไมกลัวตายเหมือน 
กัน  จึงกลาวกะพระมหาสัตววา  ขาพเจาขอฟงสตารหคาถาท่ีทานไปพระนคร 
ของตนเพ่ือจะฟง. 
           พระโพธิสัตวทรงสดับดังน้ัน   ทรงดําริวา โปริสาทน้ี  มีธรรมลามก  
เราจักขมใหละอายเสียหนอยหน่ึง   แลวจึงจักกลาว   จึงตรัสวา :-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 520 

                           สัจจะยอมไมม ี    แกผูไมมีธรรม      ผู 
                  หยาบคาย     ผูมีฝามือเต็มไปดวยเลือดเปนนิจ 
                  ธรรมจะมีไดแตไหน.   ทานจะฟงไปทําไม. 
            เมื่อโปริสาทเกิดความต้ังใจจะฟงดวยดี    จึงตรัสวา :- 
                           ชนท้ังหลายฟงธรรมแลว    ยอมรูดีและ 
                 ชัว่    อนึ่ง    ใจของเรายินดีในธรรม   ก็เพราะ 
                 ฟงคาถาท้ังหลาย  ดังน้ี. 
            พระมหาสัตวทรงดําริวา โปริสาทน้ี   เกิดความสนใจใครจะฟงอยางยิ่ง 
เอาเถิดเราจักกลาวคาถาแกเขา    จึงตรัสวา  สหาย  ถาเชนนั้นทานจงฟงใหดี 
จงใสไวในใจ   แลวทรงสดุดีคาถาท้ังหลาย   ทํานองเดียวกับที่นันทพราหมณ 
กลาวโดยเคารพ  เกิดโกลาหลเปนอันเดียวกันในสวรรคชั้นกามาวจร ๖ ชั้น 
เมื่อทวยเทพซองสาธุการ       พระมหาสัตว     จึงทรงแสดงธรรมแกโปริสาท 
วา :- 
                          มหาราช      การสมาคมกับสัตบุรษุคราว 
                เดียวเทาน้ัน      การสมาคมน้ันยอมรักษาผูนั้น 
                การสมาคมกับอสัตบุรุษมาก       ยอมไมรักษา 
                ฯลฯ    ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัต- 
                บรุุษ   บัณฑิตท้ังหลายกลาววา  ไกลกวาน้ัน.  
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           เมื่อโปริสาทน้ัน    ฟงคาถาทั้งหลาย    เพราะพระมหาสัตวตรัสดีแลว 
และเพราะบุญญานุภาพของตน   สกลกายจึงเต็มไปดวยปติมีองค  ๕.   โปรสิาท 
มีจิตออนโยนในพระโพธิสัตวกลาววา     สุตโสม       ผูสหายเราไมเห็นเงิน 
เปนตน     ที่เปนของควรให.      เราจักใหพรอยางหน่ึง ๆ     ในคาถาหน่ึง ๆ 
มีสี่คาถา   พรสี่ขอ. 
           ลําดับนั้น     พระมหาสัตวรุกรานโปริสาทวา     ทานไมรูประโยชน 
แมของตน  จักใหพรแกผูอ่ืนไดอยางไร ?  ครั้นโปริสาทขอรองอีกวา  ทานจง 
รับพรเถิด.   พระมหาสัตว   จึงขอพรขอแรกวา   เราพึงเห็นโปริสาทไมมีโรค 
ตลอดกาลนาน.    โปริสาทดีใจวา   พระเจาสุตโสมนี้    เมื่อเราประสงคจะฆา 
กินเน้ือในบัดนี้     ยังปรารถนาชีวิตของเราผูทําความมหาพินาศอีก    ไมรูวา 
ถูกลวงรับพร  จึงไดใหไป.  จริงอยูพระมหาสัตว  เพราะพระองคเปนผูฉลาด  
ในอุบาย      ทรงขอชีวิตของพระองค     โดยอางใครขอใหโปริสาทมีชีวิตอยู 
ตลอดกาลนาน.      ตอไป    จึงตรัสขอพรขอท่ี  ๒ วา     ขอทานจงใหชีวิตแก 
กษัตริยทั้งหลายมากกวา  ๑๐๐.   ขอใหปลอยกษัตริยเหลาน้ันกลับแวนแควน 
ของตน  เปนพรขอท่ี ๓.   ขอใหโปริสาทเวนจากการกินเนื้อมนุษย  เปนพร 
ขอท่ี  ๔.   โปริสาทใหพร  ๓ ขอ   ประสงคจะไมใหพรขอท่ี  ๔   แมกลาววา 
ทานจงขอพรขออ่ืนเถิด   ก็ถูกพระมหาสัตวทรงแคนไค   จึงไดใหพรขอท่ี  ๔ 
นั้นจนได.                           
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           ลําดับนั้น   พระโพธิสัตวทรงทําใหโปริสาทหมดพยศ   จึงใหโปริสาท  
ปลอยพระราชาทั้งหลาย    แลวใหโปรสิาทนอนลงบนพ้ืนดินคอย ๆ ดึงเชือก 
ออก  ดุจดึงเสนดายออกจากหูของพวกเด็ก ๆ ใหโปริสาทนําหนังมาแผนหน่ึง 
ถูกับหิน     แลวทรงทําสัจกิริยาทาท่ีผาพระหัตถของกษัตริยเหลาน้ัน.   ความ 
ผาสุกก็ไดมีในขณะนั้นเอง.    พระโพธิสัตวประทับอยู ณ ที่นัน้  ๒-๓  วัน 
ทรงใหโปรสิาทเยียวยากษัตริยเหลาน้ันใหหายโรค  แลวใหทําความสนิทสนม 
ฉันมิตร   มีความไมทําลายกันกับกษัตริยเหลาน้ัน   แลวทรงนําโปริสาทน้ัน 
ไปกรุงพาราณสี   พรอมดวยกษัตริยเหลาน้ัน  ใหดํารงอยูในราชสมบัติ  ทรง 
ประทานโอวาทวา     ขอทานท้ังหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด     แลวทรงสง 
พระราชาเหลาน้ันไปยังนครของตน ๆ      ทรงแวดลอมดวยหมูจาตุรงคเสนา 
ของพระองค     ซึ่งมาจากอินทปตถนคร     เสด็จกลบัพระนครของพระองค 
ชนชาวพระนคร     ตางยินดีเบิกบานหอมลอม     เสด็จเขาภายในพระนคร 
ถวายบังคมพระมารดาพระบิดา   แลวเสด็จข้ึนสูพ้ืนใหญ. 
            ลําดับนั้น   พระมหาสัตวทรงใหสรางศาลาทาน ๖ แหง   ทรงบรจิาค 
มหาทานทุกวัน   ทรงบําเพ็ญศีลรักษาอุโบสถ   เพ่ิมพูนบารมีทั้งหลาย.    แม 
พระราชาเหลาน้ัน  ก็ทรงต้ังอยูในโอวาทของพระมหาสัตว  ทรงทําบุญมีทาน 
เปนตน   เมื่อสวรรคตก็เสด็จสูสวรรค. 
           พระยาโปริสาทในครั้งน้ัน        ไดเปนพระองคุลิมาลเถระในครั้งน้ี. 
กาฬหัตถีอํามาตย คือ พระสารีบุตรเถระ.  นันทพราหมณ  คือ พระอานนท-  
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เถระ.  รุกขเทวดา  คือ  พระมหากัสสปเถระ.  พระราชาทั้งหลาย     คือ 
พุทธบริษัท.   พระมารดาพระบิดา   คือ   ตระกลูมหาราช.  พระเจาสุตโสม- 
มหาราช   คือ พระโลกนาถ. 
            พึงเจาะจงกลาว    แมบารมีที่เหลือของพระมหาสัตวนั้น    โดยนัยดัง 
ไดกลาวแลวในหนหลังน้ันแล.    อน่ึง   พึงประกาศคุณานุภาพของพระมหา - 
สัตว   ดุจในอรรถกถาอลนีสัตตุจริยา   ดวยประการฉะน้ี. 
                            จบ   อรรถกถาสุตโสมจริยาที่   ๑๒ 
                                         จบ  สัจบารมี  
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                                  ๑๓.  สุวรรณสามจรยิา 
            วาดวยจริยาวัตรของสุวรรณสามดาบส 
             [๓๓]     ในกาลเมือ่เราเปนดาบส      อันทาวสักกะ 
                      เชื้อเชิญมาอยูในปา     เรากับราชสีหและเสือ- 
                      โครงในปาใหญ         ตางนอมเมตตาเขาหากัน 
                      เราเขาใกลราชสีหและเสือโครงในปาใหญได 
                      ดวยเมตตา  เราแวดลอมดวยราชสีห  เสือโครง 
                      เสือเหลือง   หม ี   กระบอื    กวางดาวและหม ู
                      อยูในปาใหญ    สัตวอะไร ๆ   มิไดสะดุงกลัว 
                      เรา     แมเราก็มิไดกลัวสัตวอะไร  ๆ   เพราะเรา 
                      อันกําลังเมตตาคํ้าจุน  จึงยินดีอยูในปา ในกาล 
                      นั้น  ฉะนี้แล. 
                          จบ   สุวรรณสามจริยาที่  ๑๓  
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                          อรรถกถาสุวรรณสามจรยิาที่  ๑๓  

           พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาสุวรรณสามจริยาที่  ๑๓      ดังตอไปนี้. 
บทวา   สาโม  ยทา   วเน  อาสึ   คือในครั้งเมื่อเราเปนดาบสกุมาร  ชื่อสามะ 
อยูในปาใหญใกลฝงแมน้ํา  ชื่อวา  มคิสัมมตา ณ หิมวันตประเทศ.   บทวา 
สกฺเกน   อภนิิมฺมิโต   ความวา   อันทาวสักกะเชื้อเชิญใหมาเกิด    เพราะ 
สมบัติสืบทอดมาเกิดแกทาวสักกะจอมเทพ. 
           ในสุวรรณสามจริยานั้น    มีเรื่องราวเปนลําดับดังตอไปนี้.   ในครั้งอดีต 
ไดมีบานพรานบานหน่ึงใกลฝงแมน้ําไมไกลจากกรุงพาราณสี.     ณ  บานเปน 
มีบุตรของพรานหัวหนา   ชื่อวา  ทุกูละ.     แมใกลฝงแมน้ําน้ันก็ไดมีบาน 
พรานอีกบานหนึ่ง.   ณ   บานน้ันมีลูกสาวของพรานหัวหนา   ชือ่วา  ปาริกา. 
ทั้งสองนั้นเปนสัตวบริสุทธิ์มาจากพรหมโลก.    เมื่อท้ังสองเจริญวัยทั้ง ๆ ที่ไม 
ปรารถนา     แตมารดาบิดาก็จัดการสมรสใหจนได.       ทั้งสองก็มิไดกาวลงสู 
สมุทรคือกิเลส    คือไมรวมประเวณี    อยูรวมกันดุจพวกพรหมฉะน้ัน.   ทั้ง 
ไมทํากรรมของพรานดวย. 
           ครั้งน้ัน  มารดาบิดากลาวกะทุกูละวา  ลูกรักลูกไมทํากรรมของพราน 
ลูกไมปรารถนาอยูครองเรือน     ลูกจะทําอะไร ?   ทุกูละกลาววา   เมื่อพอแม 
อนุญาต   ลกูจะขอบวช.   มารดาบิดากลาววา  ถาเชนนั้นลูกจงบวชเถิด.   ชน  
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ทั้งสองจึงเขาปาหิมวันตประเทศ      ไปถึงท่ีที่แมน้ํามิคสัมมตาไหลลงจากหิม-  
วันตประเทศถึงแมน้ําคงคา   เลยแมน้ําคงคามุงหนาไปแมน้ํามิคสัมมตา    จึง 
พากันข้ึน.   ในกาลน้ัน   ภพของทาวสักกะแสดงอาการรอน    ทาวสักกะทรง 
ทราบเหตุนั้น  จึงมีเทวบัญชาใหวิษณุกรรมไปสรางอาศรม ณ ที่นั้น.   ทั้งสอง 
ไปถึงอาศรมน้ัน      แลวบวชอาศัยอยูเจริญเมตตาเปนกามาวจร  ณ  อาศรมที่ 
ทาวสักกะทรงประทาน    แมทาวสักกะก็เสด็จมาบํารุงสองสามีภริยานั้น. 
            วันหนึ่ง  ทาวสักกะทรงทราบวา     จักษุของสามีภริยาจักเส่ือม   จึง 
เสด็จเขาไปหาแลวตรัสวา  ทานผูเจริญ จักษุของทานท้ังสองจะไดรับอันตราย 
ควรไดบุตรไวดูแล    ขาพเจาทราบวาทานท้ังสองมีใจบริสุทธิ์    เพราะฉะนั้น 
ในขณะที่นางปาริพาชิกามีระดู   พระคุณทานเอามือลูบคลําทองนอย     ดวย 
อาการอยางนี้บุตรของทานจักเกิด      บุตรนั้นจักบํารุงทานท้ังสอง    ดังนี้แลว 
เสด็จกลับ.    ทุกูลบัณฑิตบอกเหตุนั้นแกนางปาริกา   ในขณะที่นางปาริกามี 
ระดู  จึงลูบคลําทองนอย. ในกาลน้ัน  พระโพธิสัตวจุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิ 
ในครรภของนางปาริกา.     ครั้นลวงไป  ๑๐  เดือน   นางปาริกาก็คลอดบุตรมี 
ผิวพรรณดุจทองคํา   จึงต้ังชื่อวา   สุวรรณสาม.   มารดาบิดาเลี้ยงดูสุวรรณ- 
สามน้ันเจริญมีอายุได ๑๖ ป  ใหสุวรรณสามน่ังในอาศรมตนเองไปหารากไม 
และผลาผลในปา. 
            อยูมาวันหน่ึง    เม่ือฝนตกไมไกลจากอาศรมบท    น้ําปนกลิ่นเหง่ือ 
จากรางกายของมารดาบิดา       ซึ่งถือผลไมในปาแลวกลับเขาไปยังโคนตนไม  
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ยืนอยูบนยอดจอมปลวก      หลนลงยงัด้ังจมูกของอสรพิษซ่ึงอยูในปลองจอม  
ปลวกนั้น   อสรพิษโกรธจัดจึงพนพิษออกมา    ทั้งสองตาบอดรองคร่ําครวญ. 
ลําดับนั้น  พระโพธิสัตว  คิดวา  มารดาบิดาของเราชาเหลือเกิน    มารดาบิดา 
จะเปนอยางไรหนอ  ?    จึงเดินสวนทางแลวทําเสียง.    มารดาบิดาจําเสียงของ 
สุวรรณสามได  จึงทําเสียงตอบรับ ดวยความรักในบุตรจึงหามวา พอสุวรรณ- 
สามตรงน้ีมีอันตราย      อยามาเลยลูก     แลวตนเองก็มาพบตามกระแสเสียง. 
สุวรรณสาม   ถามวา   เพราะเหตุไร  จักษุทั้งสองขางจึงบอด ?  พอมารดาบิดา 
พูดวาไมรูชิลูก      เมื่อฝนตกพอและแมก็ยืนอยูบนยอดจอมปลวกใกลตนไม 
ตอจากนั้นก็มองไมเห็นเลย   เทาน้ันสุวรรณสามก็รูทันทีวา   ที่จอมปลวกน้ัน 
มีอสรพิษ   มันคงโกรธจึงพนพิษใส. 
           ลําดับนั้น  สุวรรณสาม   กลาววา  พอแมอยาคิดอะไรเลย     ลูกจัก 
บํารุงพอและแมเอง   แลวนํามารดาบิดาไปอาศรม   ผูกเชือกไวในท่ีที่มารดา- 
บิดาเดินไปมา   มีที่พักกลางวัน   และที่พักกลางคืนเปนตน.    ต้ังแตนั้นมา 
สุวรรณสามจึงใหมารดาบิดาอยูในอาศรม  นํารากไมและผลาผลในปามาเลี้ยง 
ดูมารดาบิดา   ตอนเชาตรูก็กวาดท่ีอยู    น้ําของดื่มมาให     ต้ังของบริโภคไหว 
ใหไมสีฟนและน้ําลางหนา    แลวใหผลลาผลที่มีรสอรอย.   เมื่อมารดาบิดาบวน 
ปากตนเองก็บริโภค     ไหวมารดาบิดาแลวก็นั่งอยูใกล  ๆ   มารดาบิดาน่ันเอง 
ดวยคิดวา มารดาบิดาสั่งอะไรบาง   และโดยพิเศษไดแผเมตตาไวมาก  ดวย  
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เหตุนั้นสัตวทั้งหลาย  จึงไมรบกวนสุวรรณสาม.     พระโพธิสตัวไมรบกวน  
สัตวทั้งหลาย   เหมือนอยางที่สัตวทั้งหลายไมรบกวนพระโพธิสัตว     พระ- 
โพธิสัตวทั้งไปทั้งมาสูปา   เพ่ือผลาผลทุก  ๆ  วันอยางนี้    จึงไดแวดลอมไปดวย 
ฝูงเนื้อ.      แมสัตวที่เปนศัตรูมีราชสีหและเสือโครงเปนตน     ก็คุนเคยเปน 
อยางดียิ่งกับพระโพธิสัตว.      ก็ดวยอานุภาพแหงเมตตา    สัตวเดียรัจฉาน 
ทั้งหลายไดความเปนผูมีจิตออนโยนตอกันและกัน   ในที่อยูของพระโพธิสัตว 
นั้น  ดวยประการฉะน้ี   พระโพธิสัตวนั้นดวยอานุภาพแหงเมตตาในท่ีทั้งปวง 
จึงเปนผูไมกลัว  ไมหวาดสะดุง ไมมีเวร อยูดุจพรหม.  ดังท่ีพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสไววา :-  
                        เรากับราชสีหและเสือโครงในปาใหญตาง                          
                  นอมเมตตาเขาหากัน. เราแวดลอมดวยราชสีห 
                  เสือโครง   เสือเหลือง   หมี    กระบือ    กวาง 
                  และหม ู  อยูในปา. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เมตฺตายมุปนามยึ  ม   อักษรเปนบทสนธิ 
อธิบายวา     แผเมตตาภาวนาไปในราชสีหและเสือโครง     ซึ่งเปนสัตวดุราย 
จะกลาวไปใยถึงสัตวที่เหลือ.     อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา   เมตฺตาย   เพราะเปน 
เหตุเปนไปแหงเมตตา   ไดแก   เมตตาภาวนา.   เรานอมเมตตาเขาหากัน  คือ 
นอมโดยไมเจาะจงในสัตวทั้งหลาย   ปาฐะวา  สีหพฺยคฺเฆหิ  ดงัน้ีบาง.   ไม  
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ใชเราเทานั้น.   โดยท่ีแทในกาลน้ัน  เราอยูในปาใดกับราชสีหและเสือโครง  
เรานอมเมตตาในสัตวทั้งหลาย        พรอมกับราชสีหและเสือโครงในปาน้ัน 
เพราะแมราชสีและเสือโครง  ในครั้งน้ันก็ไดรับตอบความเปนผูมีจิตเมตตา 
ในสัตวทั้งหลาย    ดวยอานุภาพอันยิ่งใหญ     ไมตองพูดถึงสัตวนอกน้ันละ 
ทานแสดงไวดวยประการฉะน้ี. 
            บทวา   ปสทมิควราเหหิ   คือกวางและหมูปา.   บทวา   ปริวาเรตฺวา 
คือเราอยูในปาทําใหสัตวเหลาน้ันแวดลอมตน. 
            บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือทรงแสดงอานิสงสและการบรรลุผล 
ที่สุดที่ไดแลว   ดวยเมตตาภาวนาของพระองคในกาลนั้น    จึงตรัสคาถาสุด-  
ทายวา  :-                      
                          สัตวอะไร ๆ มิไดสะดุงกลัวเรา  แมเรา 
                  กม็ิไดกลัวสัตวอะไร.  เพราะเราอันกําลังเมตตา 
                  คํ้าจุน  จึงยินดีอยูในปาในกาลน้ัน. 
            บทนัน้มีความดังตอไปนี้   สัตวไร ๆ แมเปนสัตวข้ีขลาดมีกระตายและ 
แมวเปนตน   ก็ไมสะดุง  ไมตกใจกลัวเรา    แมเราก็มิไดกลัวแตสัตวอะไร ๆ 
คือแตสัตวเดียรัจฉาน     มีราชสีหและเสือโครงเปนตน     แตอมนุษยมียักษ 
เปนตน   แตมนุษยหยาบชามีมือเต็มไปดวยเลือด    เพราะเหตุไร ?  เพราะเรา 
อันกําลังเมตตาคํ้าจุน     คืออนุอานุภาพเมตตาบารมีที่เราบําเพ็ญมาตลอด  
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กาลนานคํ้าจุน  จึงยินดีอยูในปาใหญนั้น  ในกาลน้ัน.  บทที่เหลอืเขาใจงาย  
ดีแลว. 
            อน่ึง   พระมหาสัตวแผเมตตาไปในสรรพสัตวอยางนี้   เลี้ยงดูมารดา- 
บิดาเปนอยางดี   วันหน่ึงจะนําผลาผลมีรสอรอยมาจากปา   จึงไหวมารดาบิดา 
ซึ่งพักอยูที่อาศรม   คิดวา  เราจักหาน้ํามา   แวดลอมดวยฝูงเนื้อ   ใหเนื้อสอง 
ตัวมารวมกัน    แลววางหมอนํ้าไวบนหลังเนื้อท้ังสองเอามือคอยจับไว    แลว 
ไปทาน้ํา. 
            ในสมัยนั้น   พระราชาพระนามวา   กปลยกัษครองราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี.    พระองคอยากเสวยเนื้อกวาง   จึงมอบราชสมบัติไวกะมารดา 
สอดอาวุธทั้ง ๕ เสด็จเขาปาหิมพานต  ลากวาง  แลวเสวยเน้ือ   เสด็จเที่ยวไป 
ถึงแมน้ํามิคสัมมตา   ถึงทาท่ีสุวรรณสามไปเอานํ้า    โดยลําดับ   ทรงเห็นรอย 
เทากวางจึงเสด็จตามไป   ทรงเห็นสุวรรณสามเดินไป  ทรงดํารวิา  ตลอดกาล 
เพียงเทาน้ีเรายินไมเคยเห็นมนุษยเที่ยวไปอยางนี้เลย         มนษุยผูนี้จะเปน 
เทวดาหรือนาคหนอ   หากเราเขาไปถาม  ก็จะหนีไปทันที.  ดังนั้นถากระไร 
เรายิงมนุษยนั้นทําใหหมดกําลังแลวพึงถาม     ในขณะที่พระมหาสัตวอาบน้ํา 
นุงผาเปลือกไม   กระทําหนังเสือเหลืองเฉวียงบา    ตักนํ้าเต็มหมอนาแลวยก 
ข้ึนต้ังไวที่จะงอยบาขางซาย  พระราชาทรงดําริวา  บัดนี้ไดเวลายิงแลว  จึงยิง 
พระมหาสัตวที่ขางขวาดวยลูกศรอาบยาพิษ   ลูกศรทะลุออกขางซาย  ฝูงกวาง 
รูวาพระโพธิสัตวถูกยิง   ตางก็กลัวพากันหนีไป.  
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           สวนสามบัณฑิต    แมถกูยิงแลวก็มิไดตระหนกตกใจ   คงแบกหมอน้ํา  
อยูอยางนั้น    ต้ังสติคอยๆ ยกลง   เกลี่ยทรายวางไว   กําหนดทิศทางนอนหัน 
ศีรษะไปทางทิศที่อยูของมารดาบิดา.   บวนโลหิตออกจากปาก   กลาววา    เรา 
ไมมีเวรกะใคร ๆ      ชื่อวา   เวรในทีไ่หน ๆ  ก็ไมมีแกเรา    แลวกลาวคาถาน้ี 
วา :- 
                         ใครหนอยิงเราผูเผลอกําลังแบกน้ํา   ดวย 
                  ลกูศร     ใครเปนกษัตริย   พราหมณ   แพศย 
                  ยงิเราแลวแอบอยู. 
            พระราชาครั้นสดับดังน้ัน  ทรงดําริวา  มนุษยนี้แมถูกเรายิงจนลมลง 
บนแผนดิน   ไมดา   ไมบริภาษเรา    ยงัเรียกหาเราดวยวาจาออนหวานคลาย 
จะบีบเนื้อหัวใจเรา    เราจะไปหาเขา   จึงเสด็จเขาไปประกาศพระองค    และ 
รับวาพระองคยิง   แลวตรัสถามพระมหาสัตววา     ทานเปนใคร  ? หรือวาเปน 
บุตรใคร ?    สามบัณฑิตกลาววา     ขาพเจาชื่อสามะเปนบุตรของฤาษีเนสาท 
ชื่อวา   ทุกลูบัณฑิต  ก็ทานยิงขาพเจาทําไม ?  พระราชาตรัสเท็จเปนครั้งแรก 
วา   สําคัญวากวาง   ทรงพลอยเศราโศกไปดวยวา    เรายิงสามะน้ีผูไมมีความ 
ผิดโดยใชเหตุ   แลวทรงบอกตามความจริง     ตรสัถามถึงท่ีอยูของมารดาบิดา 
ของสามบัณฑิต    แลวเสด็จไป  ณ  ทีน่ั้น     แลวทรงแจงพระองค   แกดาบส- 
ดาบสินี.   มารดาบิดาของสามบัณฑิตไดทําปฏิสันถาร  ทรงบอกวา  เรายิงสามะ  
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เสียแลว.     ทรงปลอบดาบสดาบสินีผูร่ําไหเศราโศกวา    ขาพเจาจะรับเลี้ยงดู  
ทานท้ังสองเชนเดียวกับที่สุวรรณสามเลี้ยงดูทานทุกอยาง    แลวทรงนําไปหา 
สามบัณฑิต.   มารดาบิดาไปในท่ีนั้นแลวพร่ําเพอรําพันมีประการตาง ๆ  แลว 
คลําไปท่ีอกของสามบัณฑิต   กลาววา   บนรางกายบุตรของเรายังมีไออุนอยู. 
คงจะสลบไปเพราะกําลังของพิษ   คิดวา  เราจักทําสัจกิริยา     เพ่ือใหพิษออก 
ไป   จึงต้ังสัตยาธิษฐานวา :- 
                          บุญอันใดท่ีพอสุวรรณสามทําแลว    แก 
                 มารดาและบิดา    ดวยอานุภาพแหงบุญน้ันทั้ง- 
                 หมด  ขอพิษจงหายไปเถิด. 
            ทุกลูบัณฑิต    ผูเปนบิดาก็ต้ังสัตยาธิษฐานอยางเดียวกับที่นางปาริกา 
ดาบสินีอธิษฐาน    เม่ือเทพธิดาทําสัจกิริยาวา  :- 
                           เราอยูที่เขาคันธมาทนมาเปนเวลานาน   เรา  
                 ไมรักใครย่ิงกวาสามะนี้เลย.     ดวยความสัตย 
                 ขอใหพิษจงหายไป. 
            พระมหาสัตวก็ลุกข้ึนทันที   ความเจ็บปวดก็หมดไป  ดุจหยาดนํ้าบน 
ใบบัวฉะนั้น    อวัยวะตรงท่ีถูกยิงก็หายเปนปกติ   จักษุทั้งสองขางของมารดา 
บิดาก็ปรากฏเปนปกติ   ทันใดนั้นก็เกิดอัศจรรย  ๔  อยางข้ึนในขณะเดียวกัน  
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คือ   พระมหาสัตวหายจากโรค   ๑  มารดาบิดาไดจักษุ  ๑  อรณุข้ึน   ๑  คน 
ทั้ง  ๔  ปรากฏอยู  ณ  อาศรม  ๑. 
           ลําดับนั้น    พระมหาสัตวกระทําปฏิสันถารกับพระราชา   แลวแสดง 
ธรรมถวาย   โดยนัยมีอาทิวา    ขาแตมหาราชขอพระองคทรงประพฤติธรรม 
เถิด   แลวถวายโอวาทใหยิ่งข้ึนไป   ไดใหศีล  ๕.      พระราชารับโอวาทของ 
พระมหาสัตวดวยพระเศียร  ทรงไหวแลวเสด็จกลับกรุงพาราณสี   ทรงทําบุญ  
มีทานเปนตน     แลวไดไปสูสวรรค.      แมพระโพธิสัตวกับมารดาบิดาก็ยัง 
อภิญญาและสมาบัติใหเกิด  เมื่อส้ินอายุก็ไปเกิดบนพรหมโลก           
           พระราชาในครั้งน้ัน   ไดเปนพระอานนทเถระในครั้งน้ี.     เทพธิดา 
คือนางอุบลวรรณา.   ทาวสักกะ   คือพระอนุรุทะ.  บิดาคือพระมหากัสสป- 
เถระ.   มารดา  คือนางภัททกาปลานี.   สามบัณฑิต   คือพระโลกนาถ. 
            พึงเจาะจงกลาวบารมีที่เหลือของพระโพธิสัตวนั้น โดยนัยดังไดกลาว 
แลวในหนหลังน่ันแล. 
            อน่ึง   พึงประกาศคุณานุภาพมีอาทิอยางนี้คือ    การท่ีพระโพธิสัตวแม 
ถูกยิงดวยลูกศรอาบยาพิษ    โดยเขาไปขางขวาแลวทะลุออกขางซายไมแสดง 
อาการเจ็บปวดแตอยางไร   แลวยังคอย ๆ  วางหมอนํ้าลงบนแผนดิน.    ความ 
ไมมีวิการทางจิตในบุคคลผูฆา   แมไมรูจักก็เหมือนรูจัก.   การเปลงเสียงดวย 
คํานารัก.   ความเศราโศกเพียงวา  เราเสื่อมจากบุญ   คือการบํารุงมารดาบิดา.  
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เมื่อโรคหายยังต้ังความกรุณา   และเมตตา     แลวแสดงธรรมถวายพระราชา. 
การใหโอวาท                 
                          จบ    อรรถกถาสุวรรณสามจริยาท่ี  ๑๓  
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                                     ๑๔. เอกราชจริยา  

               วาดวยจริยาวัตรของพระเจาเอกราช 
            [๓๔]     อีกเรื่องหน่ึง   ในกาลเมื่อเราเปนพระราชา 
                     ปรากฏพระนามวาเอกราช    ในกาลน้ัน    เรา 
                     อธิษฐานศีลอันบริสุทธิ์ยิง่    ปกครองแผนดิน 
                     ใหญ    สมาทานกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ 
                     ประพฤติโดยไมมีเศษ        สงเคราะหมหาชน 
                     ดวยสังคหวัตถุ  ๔  ประการ    เมื่อเราเปนผูไม 
                     ประมาทในประโยชนโลกนี้และโลกหนาดวย 
                     อาหารอยางน้ี            พระเจาโกศลพระนามวา 
                     ทัพพเสนะ     ยกกองทัพมาซึ่งเอาพระนครเรา 
                     ได   ทรงทําขาราชการ   ชาวนิคม   พรอมดวย 
                     ทหาร    ชาวชนบท    ใหอยูในเงื้อมพระหัตถ 
                     ทั้งหมดแลว   ตรัสสั่งใหฝงเราเสียในหลุม  เรา 
                     เห็นพระเจาทัพพเสนะกับหมูอํามาตย   ชิงเอา  
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                        ราชสมบัติอันมั่งค่ังภายในพระนครของเรา 
                        เหมือนบตุรสุดท่ีรัก      ฉะนั้น     ผูเสมอดวย 
                        เมตตาของเราไมมี     นี้เปนเมตตาบารมขีองเรา 
                        ฉะนี้แล. 
                                     จบ  เอกราชจริยาที่ ๑๔ 
 

                           อรรถกถาเอกราชจริยาที ่๑๔ 
            พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาเอกราชจริยาที่  ๑๔  ดังตอไปนี้.   บทวา 
เอกราชาติ   วิสฺสุโต  คือปรากฏในพ้ืนชมพูทวีปโดยพระนามท่ีกําหนดไว 
นี้วา   เอกราช. 
            ในครั้งน้ัน     พระมหาสัตวทรงอุบัติเปนโอรสพระเจากรุงพาราณสี. 
ครั้นทรงเจริญวัยถึงความสําเร็จศิลปะทุกแขนง   ครั้นพระบิดาสวรรคต   จึง 
ครองราชสมบัติมีพระนามประกาศวา     เอกราช     เพราะทรงบําเพ็ญบารมี 
ดวยการประกอบคุณวิเศษอันไมทั่วไปแกผูอ่ืนมีศีลอาจาระ   ศรัทธาและสุตะ 
อันเปนกุศลเปนตน    และดวยความเปนหัวหนาเพราะไมมีใครเปนที่สองใน 
พ้ืนชมพูทวีป.   บทวา    ปรม  สีล   อธิฏาย   คืออธิษฐานศีล   อันไดแก 
กุศลกรรมบถ   ๑๐   อันบริสุทธิ์สูงสุด     กลาวคือสํารวมทางกาย    ทางวาจา 
บริสุทธิ์ดวยดี  และประพฤติชอบทางใจบริสุทธิ์ดวยดี   ดวยการสมาทานและ  
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ดวยการไมกาวลวง.  บทวา  ปสาสามิ   มหามห ึ ความวา  ปกครองแผนดิน 
ใหญ   คือครองราชสมบัติในแควนกาสีประมาณ  ๓๐๐  โยชน.  
            บทวา   ทสภุสลกมฺมปเถ  คือสมาทานกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ 
มีการเวนจากการฆาสัตว  จนถึงเห็นชอบ  หรือประพฤติกุศลกรรมเหลาน้ัน 
ไมมีสวนเหลือ.   บทวา    จตูห ิ  สงฺคหวตฺถูหิ   ความวา   ในกาลเมื่อเรา 
ปรากฏชื่อวา เอกราช  สงเคราะหมหาชนดวยธรรมเปนเหตุสงเคราะห     คือ 
สังคหวัตถุ  ๔  เหลาน้ีไดแก   ทาน   ปยวาจา   อรรถจริยา   สมานัตตตา. 
            บทวา     เอว     คือเมื่อเราเปนผูไมประมาทดวยอาการนี้ตามท่ีกลาว 
แลว   คือการยังศีลคือกุศลกรรมบถ  ๑๐  ใหบริบรูณ   การสงเคราะหมหาชน 
ดวยสังคหวัตถุ  ๔.  บทวา   อิธ    โลเก    ปรตฺถ   จ   ความวา   เมื่อเราเปน 
ผูไมประมาท คือมีสติในประโยชนปจจุบันและโลกหนา. บทวา ทพฺพเสโน 
ไดแกพระเจาโกศลพระนามวาทัพพเสนะ.    บทวา    อุปคนฺตฺวา    ความวา 
พระเจาโกศลเขาไปชิงราชสมบัติของเราดวยการยกกองทัพ  ๔  เหลามาครอบ 
ครอง.    บทวา   อจฺฉินฺทนฺโต   ปุร   มม   คือยึดกรงุพาราณสีของเราดวย 
กําลัง. 
            ในบทน้ันมีเรื่องราวตามลําดับดังตอไปนี้ . 
            ไดยนิวา   ครั้งน้ันพระมหาสัตวทรงใหสรางโรงทาน   ๖   แหงคือที่ 
พระทวาร   ๔   ดานของพระนคร     ทามกลางพระนคร   ๑   ทีป่ระตูพระ  
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นิเวศน   ๑  ทรงใหทานแกคนยากจนและคนเดินทางเปนตน.  ทรงรักษาศีล 
ทรงรักษาอุโบสถ    ทรงถึงพรอมดวยขันติ  เมตตาและความเอ็นดู   ทรงยินดี 
สรรพสัตวดุจมารดาบิดายินดีบุตรที่นั่งบนตัก ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม. 
อํามาตยของพระองคคนหนึ่ง  คิดขบถภายในพระนครปรากฏข้ึนในภายหลัง. 
พวกอํามาตยพากันกราบทูลแดพระราชา.  พระราชาทรงคอยสังเกตทรงรูชัด  
ดวยพระองค      จึงตรัสใหเรียกอํามาตยนั้นมารับสั่งวา      อายคนอันธพาล 
เจาทํากรรมไมสมควร   เจาไมควรอยูในแวนแควนของเรา   จงถือเอาทรัพย 
และพาลูกเมียไปอยูที่อ่ืน   แลวทรงขับไลออกจากแวนแควน. 
            อํามาตยนั้นไปโกศลชนบท   เขารับราชการกะพระเจาโกศลพระนาม 
วาทิพพเสนะ    ไดทําความคุนเคยกับพระราชาน้ันโดยลําดับ      วันหน่ึงทูล 
 พระราชาวา   ขาแตพระองคกรุงพาราณสีเชนกับรังผ้ึงไมมีตัวผ้ึง    พระราชา 
ก็ออนแอ    พระองคสามารถยึดราชสมบัตินั้นไดโดยงายทีเดียว    พระราชา 
ทัพพเสนะไมทรงเชื่อคําของอํามาตยนั้น      เพราะพระเจากรุงพาราณสีทรง 
อานุภาพมาก  จึงทรงสงพวกมนุษยใหไปทําการปลนมีการฆาชาวบานเปนตน 
ในแควนกาสี       ทรงสดับวาพระโพธิสัตวทรงใหทรัพยแกโจรเหลาน้ันแลว 
ทรงปลอย         ครั้นทรงทราบวาพระราชาเปนผูประกอบดวยธรรมอยางยิ่ง 
ทรงดําริวา  เราจักยึดราชสมบัติในกรงุพาราณสี  จึงยกกองทัพเสด็จออกไป. 
ลําดับนั้น  ทหารของพระเจากรุงพาราณสีไดขาววา พระเจาโกศลยกกองทัพ  
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มา      จึงกราบทูลแดพระราชาของตนวา        พวกขาพระพุทธเจาจะจับโบย 
พระราชานั้นตอนยังไมลวงล้ํารัฐสีมาของเรา. 
           พระโพธิสัตวทรงหามวา  ทานท้ังหลาย  การทาคนอ่ืนใหลําบากเพราะ 
อาศัยเราไมมี.  ผูตองการราชสมบัติจงยึดราชสมบติัเถิด. พวกทานอยาไปเลย  
พระเจาโกศลเสด็จเขาไปถึงทามกลางชนบท.        พวกทหารทูลแดพระราชา 
เหมือนอยางน้ันอีก.     พระราชาทรงหามโดยนัยกอน.    พระเจาทัพพเสนะ 
ประทับยืนอยูนอกพระนคร     ทรงสงสาสนถึงพระเจาเอกราชวา     จะมอบ 
ราชสมบัติใหหรือจะรบ.   พระเจาเอกราชทรงสงสาสนตอบไปวา  เราไมตอง 
การรบจงเอาราชสมบัติไปเถิด.     พวกทหารทูลอีกวา   ขาแตพระองค   พวก 
ขาพระองคจะไมใหพระเจาโกศลเขาพระนครได.      จะชวยกนัโบยพระเจา- 
โกศลนั้นนอกพระนครแลวจับมาถวายพระเจาขา.  พระราชาทรงหามเหมือน 
กอนทรงรับสั่งไมใหปดประตูพระนคร     ประทบันั่งทามกลางบัลลังกบนพ้ืน 
ใหญ.    พระเจาทัพพเสนะเสด็จเขาพระนครดวยกองทัพใหญ    ไมทรงเห็น 
ขาศึกตอตานแมแตคนเดียวเสด็จไปยังพระราชนิเวศน  ยึดราชสมบัติทั้งหมด 
ใหอยูในเง้ือมพระหัตถ    เสด็จข้ึนสูพ้ืนใหญรับสั่งใหจับพระโพธิสัตวผูไมมี 
ความผิดฝงในหลุม.   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                          พระเจาทัพพเสนะยกกองทัพมาชิงเอา 
                  พระนครเราได    ทรงทําขาราชการ    ชาวนิคม  
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                      พรอมดวยทหาร   ชาวชนบท   ใหอยูในเงื้อม 
                      พระหัตถทั้งหมดแลว       ตรัสสั่งใหฝงเราเสีย 
                      ในหลุม. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ราชปูชีเว  ไดอํามาตยราชบริษัทพราหมณ 
คหบดีเปนตน   อาศัยพระราชาเลี้ยงชีพ.  บทวา  นคิเม  คือนิคม.   บทวา 
สพลฏเ   ชือ่วา   พลฏา   เพราะต้ังกองพลเนื่องดวยเหลาทหาร.   มีเหลา 
ชางเปนตน.   พรอมดวยทหาร.  บทวา  สรฏเก  คือชาวชนบท. อธิบายวา 
พระเจาทัพพเสนะ    ทรงทําขาราชการชาวนิคมและอ่ืน ๆ      ใหอยูในเง้ือม 
พระหัตถทั้งหมดแลว.    บทวา   กาสุยา    นิขณ ี  มม   ความวา   พระเจา 
ทัพพเสนะยึดราชสมบัติของเรา   พรอมดวยพลพาหนะจนหมดสิ้นแลว  ยงั 
รับสั่งใหฝงเราในหลุมแคคอ.  แมในชาดกก็กลาววา   ฝงในหลุมมคีวามวา :- 
                            พระเจาเอกราชเมื่อกอนทรงเสวยกาม-            
                    คุณยอดเยี่ยมบรบิูรณประทับอยู  บัดนี้พระองค 
                    ถูกฝงในหลุมนรก    มิไดทรงสละวรรณะและ 
                    พละเดิม. 
            แตในอรรถกถาชาดกกลาวไววา         พระเจาทัพพเสนะรับสั่งใหใส 
สาแหรกแขวนเอาพระเศียรลงขางลางที่ธรณีประตูทางทิศเหนือ.  
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           พระมหาสัตวทรงเจริญเมตตาปรารภพระราชาโจรแลว   ทรงกระทํา 
กสิณบริกรรมยังฌานและอภิญญาใหเกิด      ทรงผุดข้ึนจากทรายประทับนั่ง  
ขัดสมาธิบนอากาศ .  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                        เราเห็นพระเจาทัพพเสนะกับหมูอํามาตย 
                 ชงิเอาราชสมบัติอันมั่งค่ังภายในพระนครของ 
                 เราเหมือนบุตรสุดท่ีรัก. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา  อนจฺจมณฺฑล   คือผูที่ปฏิบัติรวมกับพระราชา 
ในราชกิจน้ัน ๆ  ชื่อวาอํามาตย   หรอืพรอมกับหมูอํามาตยเหลาน้ัน.  บทวา 
ผีต   คืทอราชสมบัติอันมั่งค่ังดวยพลพาหนะ  ดวยชาวพระนครและชาวชนบท 
เปนตน     อธิบายวา   เราเห็นพระราชาผูเปนศัตรูชิงเอาราชสมบัติอันมั่งค่ัง 
ดวยนางกํานัล   ทาสหญิง   ทาสชาย   และบริวาร   และดวยของใชมีผาและ 
เครื่องประดับเปนตน     ภายในพระนครของเราเหมือนบุตรสุดที่รักของตน 
ดวยเมตตาใด     ผูเสมอดวยเมตตานั้นของเราไมมีในสกลโลก   เพราะฉะน้ัน 
ที่เปนอยางนี้นี่เปนเมตตาบารมีของเรา   ถึงความเปนปรมัตถบารมี. 
            ก็เม่ือพระมหาสัตวทรงแผเมตตาปรารภพระราชาโจรน้ัน  ประทับนัง่ 
ขัดสมาธิบนอากาศ      พระเจาทัพพเสนะจึงเกิดความเรารอนในพระวรกาย. 
พระองคทรงสงเสียงรองวา   เราถูกไฟไหม   เราถกูไฟไหม  ทรงกลิ้งเกลือก  
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ไปมาบนแผนดิน.    ตรัสวาน่ีอะไรกัน    พวกราชบรุุษทูลวา   ขาแตมหาราช 
พระองครับสั่งใหฝงพระราชาผูทรงธรรมผูไมมีความผิดไวในหลุม.    ตรัสวา 
ถาเชนนั้นพวกทานรีบไปเอาพระราชานั้นข้ึนเถิด.       พวกราชบุรุษไปเห็น 
พระราชานั้นประทับนั่งขัดสมาธิบนอากาศ    จึงกลับมาทูลแดพระเจาทัพพ- 
เสนะ.      พระเจาทัพพเสนะรีบเสด็จไปถวายบังคมขอขมาแลวตรัสวา     ขอ 
พระองคจงครองราชสมบัติของพระองคเถิด.   ขาพระองคจักปองกันพวกโจร 
แดพระองค   แลวรับสั่งใหลงอาญาแกอํามาตยชั่ว   เสด็จกลับพระนคร.   แม 
พระโพธิสัตวก็ทรงมอบราชสมบัติใหแกพวกอํามาตย   แลวทรงบวชเปนฤาษี 
ยังมหาชนใหต้ังอยูในคุณมีศีลเปนตน  ครั้นสิ้นอายุแลวก็ไปสูพรหมโลก. 
            พระเจาทัพพเสนะในครั้งน้ัน     ไดเปนพระอานนทเถระในครั้งน้ี. 
พระเจาเอกราชคือพระโลกนาถ. 
            พึงทราบ  ทานบารมี   ดวยการสละทรัพย  ๖๐๐,๐๐๐  ณ  โรงทาน 
๖  แหง   ทุกๆ วันของพระโพธิสัตวนั้น   และดวยการทรงบริจาคราชสมบัติ 
ทั้งส้ินแกพระราชาขาศึก.     ศีลบารมี   ดวยการรกัษาศีลและอุโบสถเปนนิจ 
และดวยการสํารวมศีลไมเหลือเศษของนักบวช.   เนกขัมมบารมี   ดวยการ 
ออกบวชและดวยการบรรลุฌาน.      ปญญาบารมี     ดวยการไตรตรองถึง 
ประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลาย  และดวยการจัดแจงทานและ 
ศีลเปนตน.   วิริยบารม ี   ดวยการขมักเขมนสะสมบุญมีทานเปนตน   และ  
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ดวยการบรรเทากามวิตกเเปนตน.    ขนัติบารมี    ดวยการอดกลั้นความผิด  
ของอํามาตยโหดและของพระเจาทัพพเสนะ.  สัจจบารมี  ดวยการไมผิดพลาด  
ดวยการใหเปนตนตามปฏิญญา.    อธษิฐานบารม ี    ดวยการอธิษฐานการ 
สมาทานไมหว่ันไหวตอการใหเปนตน.   เมตตาบารมี   ดวยการทําส่ิงท่ีเปน 
ประโยชนใหแกขาศึกโดยสวนเดียว  และดวยการยังเมตตาฌานใหเกิด.  และ 
อุเบกขาบารมี    เพราะมีพระทัยเสมอในความผิดท่ีอํามาตยโหดและพระเจา 
ทัพพเสนะกระทําในอุปการะที่พวกแสวงหาประโยชนมีอํามาตยเปนตน ของ 
พระองคใหเกิดข้ึน   ทรงวางเฉยในคราวที่ถึงความสุขในราชสมบัติ  ในคราว 
ที่ถูกพระราชาขาศึกฝงในหลุม.    สมดังท่ีทานกลาวไววา :- 
                              ขาแตทานผูเปนจอมชน   ทานจงบรรเทา 
                     ความสุขดวยความทุกข  หรือจงอดกลั้นความ 
                     ทุกขดวยความสุข.   สัตบุรุษท้ังหลายยอมวาง 
                     เฉย     ในสุขและทุกขทัง้สองอยาง     เพราะ  
                     เกิดขึ้นแลว. 
             กเ็พราะในจริยาน้ี   เมตตาบารมีเปนการมียอดเยี่ยมอยางยิ่ง.   ฉะนั้น 
เพ่ือแสดงความน้ัน  ทานจึงยกเมตตาบารมีนั้นเทานั้นข้ึนสูบาลี.  
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           อน่ึง  ในจริยานี้พึงเจาะจงกลาวถึงคุณวิเศษ   มีความเปนผูอนุเคราะห 
เสมอกันเปนตนในสรรพสัตวของพระมหาสัตว   ดุจบุตรเกิดในอก    ฉะน้ัน  
ดวยประการฉะน้ี. 
                               จบ    อรรถกถาเอกราชจริยาที่  ๑๔  
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                                ๑๕.  มหาโลมหังสจรยิา  

           วาดวยจริยาวัตรของมหาโลมหังสบัณฑิต 
            [๓๕]    เรานอนอยูในปาชา   เอาซากศพอันมีแต 
                     กระดูกทําเปนหมอนหนนุ    เด็กชาวบานพวก  
                     หน่ึง  พากันเขาไปทําความหยาบชารายกาจนา- 
                     นัปการ   อีกพวกหน่ึงราเริง  อีกพวกหน่ึงสลดใจ 
                     พากันนําเอาของหอม   ดอกไม   อาหาร    และ  
                     เครื่องบรรณาการตาง  ๆ     เปนอันมากมาใหเรา 
                     พวกใดนําทุกขมาใหเรา    และพวกใดใหสุขแก 
                     เรา    เราเปนผูมีจิตเสมอแกเขาท้ังหมด    ไมม ี
                     ความเอ็นดู  ไมมีความโกรธ    เราเปนผูวางเฉย 
                     ในสุขและทุกข  ในยศแลความเสื่อมยศ เปน 
                     ผูมีใจเสมอในส่ิงท้ังปวง    นี้เปนอุเบกขาบารม ี
                     ของเรา   ฉะน้ีแล. 
                           จบ  มหาโลมหังสจริยาที่  ๑๕  
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                               อรรถกถามกาโลมหังสจริยาที่  ๑๕ 
             พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถามหาโลมหังสจริยาที่   ๑๕     ดังตอไปน้ี.  
บทวา   สุสาเน   เสยฺย   กปฺเปมิ    เรานอนอยูในปาชาน้ี    มีเรือ่งราวเปน 
ลําดับดังตอไปนี้. 
            ไดยนิวา      ในครั้งน้ันพระมหาสัตวบังเกิดในตระกูลมีโภคะยิ่งใหญ 
อาศัยความเจริญอยูกับครใูนสํานักอาจารยทิศาปาโมกข        สําเร็จศิลปะทุก 
แขนง   มายังเรือนของตระกูล    เมื่อมารดาบิดาลวงลับไปแลว   แมพวกญาติ 
ขอรองใหครอบครองทรัพยสมบัติ   เปนผูเกิดความสังเวชในภาวะท้ังปวงดวย 
มนสิการถึงความเปนของไมเที่ยง  ไดอสุภสัญญาในกาย   ไมยึดถือกิเลสอันทํา 
ใหมีความกังวลในการครองเรือน     เพ่ิมพูนอัธยาศัยในเนกขัมมะท่ีสะสมมา 
ชานาน    ประสงคละกองโภคะใหญออกบวช    จึงคิดตอไปวา   หากเราบวช 
จักเปนผูไมปรากฏดวยการยกยองทางคุณธรรม. 
            พระมหาสัตวรังเกียจลาภและสักการะ       ไมเขาไปบวชตรึกถึงตนวา 
เราเพียงพอเพ่ือไมเปนผูผิดปกติในลาภและเสื่อมลาภเปนตน    จึงคิดวา   เรา 
บําเพ็ญปฏิปทามีความอดทนคําเยยหยันของผูอ่ืนเปนตน   อยางวิเศษ   จักยัง 
อุเบกขาบารมี      ใหถึงท่ีสุดไดจึงออกจากเรือนดวยผาผืนที่นุงอยูนั่นแหละ  
เปนผูประพฤติขัดเขลากิเลสอยางยิ่ง    หมดกําลังก็ทําเปนมีกําลัง  ไมโงก็ทํา  
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เปนโง   ถูกคนอ่ืนเยาะเยย   เยยหยันดวยรูปรางอันไรจิตใจ   เที่ยวไปในหมู 
บาน   นิคม   และราชธานีโดยอยูเพียงคนเดียวเทานั้น.     ในทีใ่ดไดรับการ 
เยยหยันมาก    ก็อยูในที่นัน้นาน.    เมือ่ผาที่นุงเกา  แมผานั้นจะเกาจนเปน 
ผาข้ีริ้วก็ไมรับผาที่ใคร ๆ ให    เที่ยวไปเพียงปกปดอวัยวะยังหิริใหกําเริบเทา- 
นั้น.   เมื่อกาลผานไปอยางนี้  เขาไดไปถึงบานและนิคมแหงหนึ่ง. 
            ณ  ทีน่ั้น  เด็กชาวบาน   นิสัยนกัเลงชอบตีรันฟนแทง   บางคนก็เปน 
บุตรหลานและทาสเปนตน   ของพวกราชวัลลภ    หยิ่ง    ทะลึ่ง    ลอกแลก 
ปากจัด   พูดจาสามหาว   เที่ยวเลนตลอดเวลาเสียแหละมาก.     เด็กชาวบาน 
เหลาน้ัน     เห็นชายและหญิงที่เปนคนแกเข็ญใจก็เอาฝุนละอองโปรยไปบน 
หลัง    หอยใบลําเจียกไวในระหวางรักแร      แสดงการเลนดวยทาทางอันไม 
เหมาะสมนาตําหนิ    ก็หวัเราะใสคนที่กําลังดู.    พระมหาบุรุษเห็นพวกเด็ก 
นักเลงเหลานั้นเที่ยวไปในนิคมน้ัน     จึงคิดวา     บัดนี้   เราไดอุบายเครื่อง 
บําเพ็ญอุเบกขาบารมี    แลวจึงอยู  ณ  ที่นั้น.     พวกเด็กนักเลงเห็นพระมหา- 
บุรุษน้ัน   จึงเริ่มที่จะทําความไมเหมาะสม. 
            พระมหาสัตวลุกข้ึนเดินไปทําคลายกับทนไมได   และทําคลายกลัวเด็ก 
พวกน้ัน.   พวกเด็กเหลานั้นก็ตามพระโพธิสัตวไป.     พระโพธิสัตวเมื่อถูก 
พวกเด็กตามไป   จึงไปปาชาดวยเห็นวาท่ีปาชาน้ีคงไมมีใครขัดคอ   เอาโครง- 
กระดูกทําเปนหมอนหนุนแลวนอน.    พวกเด็กนักเลงก็พากันไปที่ปาชาน้ัน 
ทําความไมเหมาะสมหลาย ๆ อยาง    มีการถมน้ําลายเปนตน    แลวก็กลับไป.  
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พวกเด็กนักเลงทําอยางนี้ทุก ๆ วัน.    พวกท่ีเปนวิญูชนเห็นเด็ก ๆ ทําอยาง 
นั้น  ก็หาม   รูวาทานผูนี้มีอานุภาพมาก  มีตบะเปนมหาโยคี    จึงพากันกระทํา  
สักการสัมมานะอยางมากมาย.       ฝายพระมหาสัตวเปนเชนเดียว    คือเปน 
กลางในทุกอยาง.   ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
             สุสาเน  เสยฺย   กปฺเปมิ  ฯ ล ฯ   ทยา  โกโป  น   วิชชฺติ 
             คําแปลปรากฏแลวในบาลีแปลขางตน 
             บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    สุสาเน   เสยฺย    กปฺเปม,ิ    ฉวฏ ิก 
อุปนิธาย  เรานอนอยูในปาชา  เอาซากศพอันมีแตโครงกระดูกทําเปนหมอน 
หนุน   ความวา   เรานอนอยูในปาชาน้ัน    เพราะเรามีจิตเสมอกันในสิ่งท่ี 
สะอาดและไมสะอาด   จึงเอาบรรดากระดูกที่กระจัดกระจายอยูในที่นั้น   จาก 
ซากท่ีเขาทิ้งไวในปาชาผีดิบ   มีสุนัขบานและสุนัขจ้ิงจอกเปนตน    กระดกู 
ชิ้นหน่ึงเปนหมอนหนุน.    บทวา   คามมณฺฑลา  คือเด็กชาวบาน   บทวา 
รูป   ทสฺเสนฺตินปฺปก   ความวา  เด็กชาวบานเหลาน้ันกระทําความไมเหมาะ- 
สมความหยาบชาหลายอยาง   ดวยการถมน้ําลายหัวเราะเยาะและถายปสสาวะ 
เปนตน   และดวยการแยงเสนหญาเปนตน   เขาไปในชองหู    เพราะเลนได 
ตามความพอใจ.  
            บทวา   อปเร     คือบรรดาเด็กชาวบานเหลาน้ันบางพวก.   บทวา   อุ- 
ปายนานิ    อปุเนนฺติ    ความวา   เด็กชาวบานพวกน้ันสังเกตดูวา    ทานผูนี้  
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เมื่อเด็กเหลานั้นทําความไมเหมาะสม     เห็นปานน้ีดวยการเยาะเยยยังไมแสดง  
ความผิดปกติไร ๆ เลย     จึงพากันนําของหอม   ดอกไม    อาหารหลายอยาง 
และเครื่องบรรณาการอยางอ่ืนมาให.     หรือวามนุษยผูเปนวิญูชนเหลาอ่ืน 
นอกจากเด็กชาวบานไรมารยาทเหลานั้น    ราเริงวา   ทานผูนี้เม่ือเด็กเหลานี้ 
ทําความไมเหมาะสมหลายอยางอยางน้ีก็ไมโกรธ.  กลับเขาไปต้ังขันติ  เมตตา 
และความเอ็นดูในเด็กเหลาน้ันอีก.    โอ   อัจฉริยบุรุษ   มีใจสังเวชวา   เด็ก 
พวกน้ีปฏิบัติผิดในทานผูนี้เปนผูขวนขวายบาปเปนอันมาก     จึงนําของหอม 
ดอกไมเปนอันมาก    อาหารหลายอยางและเครื่องสักการะอ่ืนเขามาให. 
 
            บทวา   เย   เน  ทกฺุข   อุปหรนฺติ    ความวา  เด็กชาวบานพวกใด 
นําทุกขในรางกายมาใหเรา.   ปาฐะวา  อุปทหนฺติ   ดังน้ีบาง   แปลวาใหเกิด  
บทวา   เย   จ   เทนฺติ   สขุ   มม   ความวา    มนุษยที่เปนวิญูชนพวกใด 
ใหความสุขแกเรา     นําความสุขมาใหเราดวยเครื่องบํารุงความสุข   มีดอกไม 
ของหอม  และอาหารเปนตน.  บทวา  สพฺเพส  สมโก  โหมิ ความวา  เรา 
เปนผูมีจิตเสมอ   คือเปนเชนเดียวกันแกชนเหลาน้ัน     เพราะเรามีจิตเสมอ 
โดยไมเกิดความผิดปกติในท่ีไหน ๆ.   บทวา   ทยา  โกโป  น   วชิฺชติ  ความ 
วา   เพราะความเอ็นดู     กลาวคือความมีจิตเมตตาในผูทําอุปการะไมมีแกเรา. 
แมความโกรธ       กลาวคือความประทุษรายทางใจในผูไมทําอุปการะก็ไมมี. 
ฉะน้ันเราจึงเปนผูมีใจเสมอแกชนท้ังปวง   ทานแสดงไวดวยประการฉะน้ี.  
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            บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจา   ในกาลน้ัน   เพ่ือทรงแสดงถึงความไมมี  
ผิดปกติ  และความไมติดอยูในโลกธรรมท้ังหลาย   เพราะพระองคทรงสะสม 
ญาณสัมภารไว    จึงมีพระทัยเสมอในสัตวทั้งหลายทั้งท่ีมีอุปการะและไมมีอุป- 
การะ   จึงตรัสคาถาสุดทายวา :- 
                           เราเปนผูวางเฉยในสุขและทุกข   ในยศ 
                   และความเสื่อมยศ    เปนผูมีใจเสมอในส่ิงท้ัง  
                   ปวง   นี้เปนอุเบกขาบารมีของเรา. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา   สุขทุกฺเข  คือในสขุ  และในทุกข    บทวา 
ตุลาภูโต    ไดแก   เปนผูวางตนเปนกลาง   เวนการยินดียินราย   คือไมยินดี 
ยินราย   ดุจตาชั่งท่ีจับไวเสมอกัน .   อน่ึง  ดวยศัพทวา   สุขทุกฺข  ในบทวา 
สุขทุกฺเข  นี้    พึงทราบวา   หมายถึงแมลาภและความเสื่อมลาภดวย   เพราะ 
สุขทุกขนั้นเปนนิมิต.   บทวา   ยเสสุ   คือเกียรติยศ.  บทวา  อยเสสุ   คือ 
นินทา.  บทวา  สพฺพตฺถ   คือในโลกธรรมทั้งหมดมีสุขเปนตน   ดวยประ- 
 การฉะนี้   ในครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นแสดงความท่ีพระองคเปน 
กลางในสรรพสัตว   และในโลกธรรมทั้งปวง   ไมทั่วไปแกผูอ่ืน   แลวเมื่อจะ 
ทรงประกาศความท่ีพระองคถึงยอดแหงอุเบกขาบารมี  ในอัตภาพนั้นดวยบท 
นั้น   จึงทรงจบเทศนาลงดวยบทวา   เอสา   เม  อุเปกฺขาปารมี   ดังน้ี.   
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            แมในจริยานี้    พระมหาสัตวยอมไดบารมี   ๑๐  ครบโดยเฉพาะทาน-  
บารมีกอน.      การบริจาคสมบัติทั้งปวงและการบริจาคอัตภาพของตนโดยไม 
คํานึงวาใคร ๆ   ถือเอาสรีระนี้      แลวจงทําอยางใดอยางหน่ึงที่ตนปรารถนา 
เปน  ทานบารมี.    การไมทําสิ่งไมควรทําท้ังปวง   มีความเลวเปนตน   เปน 
ศีลบารม.ี  การเพ่ิมพูนอสุภสัญญาในกายของพระโพธิสัตวผูหันหลังใหความ 
ยินดีในกาม   ออกจากเรือน  เปน  เนกขัมมบารมี.    ความเปนผูฉลาดใน 
การกําหนดธรรมเปนอุปการะแกสัมโพธิสมภาร  แลในการละธรรมอันเปน 
ปฏิปกษตออุปการะธรรมน้ัน   ละการคิดถึงสภาวธรรมจากธรรมอันไมวิปริต 
เปน   ปญญาบารม.ี   การบรรเทากามวิตกเปนตน    และการพยายามอดกล้ัน 
ความทุกข  เปน  วีริยบารมี.    ความอดทนดวยความอดกลั้น  เปน  ขันติ- 
บารม.ี   จริงวาจา  และจริงดวยการเวนโดยไมผิดสมาทาน    เปน  สัจบารมี. 
การต้ังใจสมาทานไมหว่ันไหวในธรรมอันไมมีโทษ    เปน   อธิษฐานบารมี. 
ความเปนผูมีเมตตา   และความเอ็นดูในสรรพสัตวโดยไมเจาะจง    เปน เมต- 
ตาบารมี.   สวนอุเบกขาบารมี  ของพระโพธิสัตวนั้นพึงทราบตามท่ีกลาวแลว 
นั่นแล.   อน่ึง  ในจริยานี้   ทานทําอุเบกขาบารมีใหเปนบารมียอดเยี่ยมอยาง 
ยิ่ง  จึงยกอุเบกขาบารมีนั้นข้ึนสูเทศนา. 
            อน่ึง  ในจริยานี้   พึงประกาศคุณานุภาพของพระมหาสัตว     มีอาทิ 
อยางนี้   คือการละกองโภคสมบัติใหญและวงศญาติใหญ   แลวออกจากเรือน 
เชนกับการออกบวช.  การไมถือเพศบรรพชิตของพระมหาสัตวผูออกไปอยาง  
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นั้น  แลวรังเกียจลาภและสักการะประสงคจะรักษาความนับถือของผูอ่ืน  แลว  
อธิษฐานคุณของบรรพชาไมใหมีเหลือดวยจิตเทาน้ัน   แลวอยูเปนสุขอยางยิ่ง. 
ความเปนผูมักนอยอยางยิ่ง.  ความยินดีในความสงัด   การไมคํานึงถึงกายแล   
ชีวิตของตนดวยประสงคจะวางเฉย.  การประพฤติขัดเกลากิเลสถึงข้ันอุกฤษฏ 
อดกลั้นความนาเกลียดที่ผูอ่ืนทําเบื้องบนของตน.      การยังตนใหต้ังม่ันดวย 
ความท่ีกิเลสอันเปนปฏิปกษตอโพธิสมภารมีนอย      ดวยความเปนกลางใน 
ที่ทั้งปวง      อันเปนเหตุแหงความไมผิดปกติในผูมีอุปการะและไมมีอุปการะ 
ของคนอ่ืน  ดุจพระขีณาสพฉะนั้น  แลวไมติดดวยโลกธรรมทั้งหลาย.   การ 
ถึงยอดแหงอุเบกขาบารมี   อันเปนพุทธบารมีของบารมีทั้งปวง 
                         จบ  อรรถกถามหาโลมหังสจริยาท่ี  ๑๕ 
                                     จบ  อุเบกขาบารมี  
                                   จบ   ยุธัญชยวรรคที่  ๓ 
 

                            รวมจริยาที่มีในวรรคนีค้ือ 
              ๑. ยธุัญชยจริยา  ๒. โสมนัสสจริยา  ๓. อโยฆรจริยา  ๔. ภิงสจริยา 
๕.  โสณนันทปณฑิตจริยา   ๖.  มูคผักขจริยา   ๗.  กปลราชจริยา  ๘. สัจจ- 
สวหยปณฑิตจริยา  ๙.  วัฏฏกโปตกจริยา   ๑๐.  มจัฉราชจริยา   ๑๑.  กัณห- 
ทีปายนจริยา   ๑๒. สุตโสมจริยา   ๑๓. สุวรรณสามจริยา  ๑๔. เอกราชจริยา 
๑๕.   มหาโลมหังสจริยา   เปนอุเบกขาบารมีดังนี้.  
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                       พระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณอันใหญ   
                ตรสัแลว  เราไดเสวยทุกขและสมบัติมากมาย 
                หลายอยาง   ในภพนอยภพใหญ  ตามนัยท่ี 
                กลาวแลวอยางน้ี   แลวจึงไดบรรลุสัมมาสัม- 
                โพธิญาณอันสูงสุด  เราไดใหทานอันควรให 
                บําเพ็ญศีล  โดยหาเศษมิไดถึงเนกขัมมบารม ี
                แลว  จึงบรรลุสมัมาสัมโพธญิาณอันสูงสุด  เรา 
                สอบถามบัณฑิตท้ังหลาย  ทําความเพียรอยาง 
                อุกฤษฏอยางถึงขันติบารม ี  แลวจึงบรรลสุัมมา- 
                สมัโพธิญาณอันสูงสุด     เรากระทําอธิษฐาน 
                อยางมั่น   ตามรักษาสัจวาจา  ถึงเมตตาบารม ี
                แลว  จึงบรรลุสมัมาสัมโพธญิาณอันสูงสุด 
                เราเปนผูมีจิตเสมอในลาภและความเสื่อมลาภ 
                ในยศและความเสื่อมยศ  ในความนับถือและ 
                การดูหมิ่นทั้งปวงแลว  จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิ- 
                ญาณอันสูงสุด   ทานท้ังหลายจงเห็นความ         
                เกยีจครานโดยความเปนภัย  และเห็นการ  
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                    ปรารภความเพียรโดยเปนทางเกษม     แลวจง   
                    ปรารภความเพียรเถิด    นี้เปนคําส่ังสอนของ 
                    พระพุทธเจาท้ังหลาย  ทานท้ังหลายจงเห็น 
                    ความวิวาทโดยความเปนภัย      และเห็นความ 
                    ไมวิวาทโดยเปนทางเกษม    แลวจงกลาววาจา  
                    ออนหวานอนัสมัครสมากันเถิด   นี้เปนคําส่ัง 
                    สอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย    ทานท้ังหลาย 
                    จงเห็นความประมาทโดยความเปนภัย     และ 
                    เห็นความไมประมาทโดยเปนทางเกษม   แลว 
                    จงเจริญมรรคอันประกอบดวยองค  ๘   ประการ 
                    เถิด       นี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ัง- 
                    หลาย. 
           ทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยกยองบุรพจรรยาของพระ- 
องค  จึงไดตรัสธรรมบรรยายชื่อพุทธาปทานีย  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                    จบ  จริยาปฎก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 555 

                                    สโมธานกถา  

                สรปุการบําเพ็ญบารม ี ๓๐ ขอ 
         [๓๖]       การบําเพ็ญบารมีอันเปนเครื่องบมพระโพธิ- 
                ญาณเหลาน้ี  จดัเปนบารมี  ๑๐  อุปบารม ี ๑๐ 
                ปรมัตถบารม ี ๑๐   คือการบําเพ็ญทานในภพท่ี 
                ตถาคตเปนพระเจาสิวิราชผูประเสริฐเปนทาน- 
                บารมี          ในภพท่ีเราเปนเวสสันดรและเปน 
                เวลามพราหมณ  เปนทานอุปบารมี  ในภพท่ีเรา 
                เปนอกิตติดาบสอดอาหารน้ันเปนทานอุปบารม ี
                ในภพท่ีเราเปนพระยาไกปาสีลวนาคและพระ- 
                ยากระตาย    เปนทานปรมัตถบารมี  ในภพท่ีเรา 
                เปนพระยาวานร  ชางฉันททันต   และชางเล้ียง 
                มารดา  เปนศีลบารม ี พระผูมีพระภาคเจาผูแสวง 
                หาคุณย่ิงใหญตรัสไวดังน้ี  การรักษาศีลในภพ 
                ที่เราเปนจัมเปยยกนาคราช  และภรูิทัตตนาค- 
                ราช  เปนศีลอปุบารมี  ในภพท่ีเราเปนสังข-  
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             ปาลบัณฑิต   เปนศีลปรมัตถบารม ี ในภพท่ีเรา 
             เปนยุธัญชยกุมาร   มหาโควินทพราหมณ   คน 
             เลี้ยงชาง   อโยฆรราชโอรส   ภลัลาติ  สุวรรณ- 
             สาม  มฆเทวะและเนมิราช   บารมีเหลาน้ีเปน 
             อุปปบารมี      ในภพท่ีเราเปนมโหสถผูเปนทรัพย 
             ของรัฐ    กุณฑลตัณฑิละและนกกระทาบารม ี
             เหลาน้ีเปนปญญาอุปบารมี     ในภพท่ีเราเปน 
             วิธูรบัณฑิตและสุริยพราหมณมาตังคะ     ผูเปน 
             ศิษยเกาของอาจารย   บารมีทัง้ ๒  ครั้งน้ี   เปน 
             ปญญาบารมี   ในภพท่ีเราเปนพระราชผูมีศีล มี  
             ความเพียร     เปนผูกอใหเกิดสัตตุภัสตชาดก  
             บารมีนี้แลเปนปญญาปรมัตถบารมี   ในภพท่ีเรา 
             เปนพระราชาผูมีความเพียร    บากบั่น       เปน 
             วีริยปรมัตถบารมี    ในภพท่ีเราเปนพระยาวานร 
             ผูมีครุธรรม  ๕  ประการ  เปนวีริยบารม ี   ในภพ 
             ที่เราเปนธรรมปาลกุมาร  เปนขันติบารม ี    ใน 
             ภพท่ีเราเปนธรรมิกเทพบุตร     ทําสงครามกับ  
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             อธรรมิกเทพบุตร  เรียกวาขนัติอุปบารมี   ใน 
             ภพท่ีเราเปนขันติวาทีดาบส   แสวงหาพุทธภูม ิ
             ดวยการบําเพ็ญขันติบารมี  ไดทํากรรมทีท่ําได 
             ยากเปนอันมาก  นี้เปนขันติปรมัตถบารม ี  ใน 
             ภพท่ีเราเปนสสบัณฑิต    นกคุม   ซึ่งประกาศ 
             คุณสัจจะยังไฟใหดับดวยสัจจะ     นี้เปนสัจจ- 
             บารมี     ในภพท่ีเราเปนปลาอยูในนํ้า    ไดทํา 
             สัจจะอยางสูง    ยังฝนใหตกใหญ  นี้เปนสจัจ- 
             บารมีของเรา     ในภพท่ีเราเปนสุปารบัณฑิตผู 
             เปนนักปราชญ    ยังเรือใหขามสมุทรจนถึงฝง 
             เปนกัณหทีปายนดาบส     ระงับยาพิษไดดวย 
             สัจจะ     และเปนวานรขามกระแสแมน้ําคงคา 
             ไดดวยสัจจะ    นีเ้ปนสัจอุปบารมีของเรา  ใน 
             ภพท่ีเราเปนสุตโสมราชา   รกัษาสัจจะอยางสูง 
             ชวยปลอยกษัตรยิ  ๑๐๑  นี ้  เปนสัจปรมัตถ- 
             บารมี     อะไรทีจ่ะเปนความพอใจไปกวาอธิษ- 
             ฐาน   นี้เปนอธิษฐานบารม ี    ในภพท่ีเราเปน-  
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           มาตังคชฎิล  และชางมาตังคะ  นี้เปนอธิษฐาน  
           อุปบารมี  ในภพท่ีเราเปนมูคผักขกุมาร   เปน 
           อธิษฐานปรมัตถบารมี   ในภพท่ีเปนมหากัณห-  
           ฤาษี     และพระเจาโสธนะ      และบารมีสอง 
           อยาง       คือในภพที่เราเปนพระเจาพรหมทัต 
           และคัณฑิติณฑกะ       ที่กลาวแลวเปนเมตตา. 
           บารม ี   ในภพท่ีเปนโสณนันทบัณฑิตผูทําความ 
           รัก    บารมีเหลาน้ันเปนเมตตาอุปบารมีเมตตา 
           บารม ี    ในภพท่ีเราเปนพระเจาเอกราช     เปน 
           บารมไีมมีของผูอืน่เหมือน    นี้เปนเมตตาปร- 
           มัตถบารม ี  ในภพท่ีเราเปนนกแขกเตาสองครั้ง 
           เปนอุเบกขาบารมี   ในภพท่ีเราเปนโลมหังส- 
           บัณฑติ   เปนอุเบกขาปรมัตถบารมี   บารมขีอง  
           เรา  ๑๐  ประการนี ้  เปนสวนแหงโพธิญาณอัน 
           เลิศ   บารมียิ่งกวา  ๑๐  ไมมี    หยอนกวา   ๑๐ 
           ก็ไมม ี  เราบําเพ็ญบารมีทุกอยางไมยิ่งไมหยอน 
           เปนบารมี  ๑๐  ประการ  ฉะนีแ้ล. 
                          จบ  สโมธานกถา  
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                                     อรรถกถาอุททานคาถา 
 
            พึงทราบวินิจฉัยในอุททานคาถา  ดังตอไปนี้.  อุททานคาถา  มีอาทิวา 
ยุทฺธฺชโย. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ภิเสน   ทานแสดงมหากัญจนจริยา    ดวย 
ชื่อเรื่องวา   ภิงสจริยา.  ทานแสดงโสณบัณฑิตจริยา   ดวยบทวา โสณนนฺโท 
นี้.  อน่ึง  บทวา  มูคผกฺโข   ทานแสดงเตมิยบัณฑิตจริยา   ดวยชือ่เรื่องวา 
มูคภักขะ.  ทานแสดงมหาโลมหังสจริยา  ดวยหัวขอธรรมคืออุเบกขาบารมี. 
บทวา  อาสิ  อิติ  วุตฺต   มเหสินา     พระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณอัน 
ยิ่งใหญตรัสแลว  อธิบายวา  ดูกอนสารีบุตร  ในครัง้น้ันเราเปนพระโพธิสัตว 
ชื่อวา  แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  เพราะแสวงหาโพธิสมภารมีทานบารมีเปนตน 
ใหญโดยวิธนีี้ไดประพฤติปฏิบัติมาแลว    เหมือนอยางที่แสดงแกเธอในบัดนี้  
แหละ.    บัดนี้พระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือทรงแสดงถึงประโยชนที่พระองคทรง 
บําเพ็ญบารมี   ทรงกระทาํทุกรกิริยาของพระองคทั้งที่กลาวแลว    และยังไมได 
กลาวในท่ีนี้    อันเปนไปตลอดกาลนาน  ดวยการบําเพ็ญบารมีใหบริบูรณรวม 
เปนอันเดียวกัน   โดยสังเขปเทาน้ัน   จึงตรัสคาถาน้ีวา:- 
                                เราไดเสวยทุกขและสมบัติมากมายหลาย  
                     อยาง    ในภพนอยภพใหญ   ตามนัยท่ีกลาว 
                     แลวน้ี   แลวจึงไดบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด.  
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           ในบทเหลาน้ัน  บทวา   เอว    คือโดยนัยดงักลาวแลวน้ี.     บทวา 
พหุวิธ  ทุกขฺ  คือทุกขหลายอยางหลายประการ  เพราะอาหารมีใบหมากเมา 
เปนตน   เมื่อครั้งเปนอกิตติบัณฑิตเปนตน    และดวยการอดอาหารเปนตน 
เพราะใหใบหมากเมานั้นแกยาจก.       อน่ึง   เมื่อครั้งเปนพระเจากุรุเปนตน 
สมบัติมีหลายอยาง   เชนกับสมบัติของทาวสักกะ.   บทวา  ภวาภเว  คือภพ 
นอยภพใหญ.  หรือเสวยความเจริญและความเสื่อม  ในภพนอยภพใหญ  ไม 
เดือดรอนดวยทุกขหลายอยาง    ไมถกูฉุดคราดวยสมบัติหลายอยาง    เปนผู 
ขวนขวายในการบําเพ็ญบารมี  ปฏิบัติขอปฏิบัติอันสมควรแกบารมีนั้น    บรรล ุ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอยางสูงสุด  คือพระสัพพัญุตญาณ. 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือทรงแสดงถึงความท่ีบารมีที่พระองค 
ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา     สิ้นกาลนาน    เพ่ือใหบริบูรณใหเต็มเปยมโดยไมมี 
เหลือ  และความท่ีผลที่ควรบรรลุ  พระองคไดบรรลุแลว  จึงตรัสคาถามีอาทิ 
วา :- 
                       เราไดใหทานอันควรให   บําเพ็ญศีลโดย 
               หาเศษมิได       ถึงเนกขัมมบารมีแลวจึงบรรล ุ
               สัมโพธิญาณอันสูงสุด.    เราสอบถามบัณฑิต 
               ทั้งหลาย  ทําความเพียรอยูอยางอุกฤษฏ  อยาง  
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                     ถึงขันติบารมีแลว  จึงบรรลุสัมโพธิญาณอัน  
                    สูงสุด.  เราทําอธิษฐานอยางมั่น ตามรกัษา 
                    สัจวาจา   ถึงเมตตาบารมีแลว  จึงบรรลุสัม- 
                    โพธิญาณอันสูงสุด.   เราเปนผูมีจิตเสมอใน 
                    ลาภและเสื่อมลาภ   ในยศและเสื่อมยศ   ใน 
                    ความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวง       แลวจึง 
                    บรรลุสมัโพธิญาณอันสูงสุด. 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ทตฺวา   ทาตพฺพก   ทาน    ความวา   ใน 
กาลน้ัน   เราไดสละไทยธรรม  มีราชสมบัติเปนตนในภายนอก  อวัยวะและตา 
เปนตนในภายใน  ที่พระโพธิสัตวผูปฏิบัติปฏิปทาอันเปนยานเลิศ   เพ่ือบรรล ุ
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ     จากน้ันไดบริจาคทานมีประเภทเปนทาน. 
บารมี  ทานอุปบารมี   และทานปรมัตถบารมี   มกีารบริจาคใหญ . อยางเปน 
ที่สุด    คือบริจาคราชสมบัติ  ๑  บริจาคอวัยวะ  ๑  บริจาคนัยนตา  ๑   บริจาค 
บุตรภรชยา  ๑  บริจาคตน  ๑  โดยไมมีเหลือ.   ไมมีปริมาณของอัตภาพ    ที ่
พระมหาบุรุษบําเพ็ญทานบารมี   ในกาลท่ีแลวมา   ในจริยานี้มีอาทิอยางนี้   คือ 
ในกาลเปนอกิตติพราหมณ  ในกาลเปนสังขพราหมณ   แมในกาลท่ีมิไดมา 
มีอาทิอยางนี้    คือในกาลเปนวิสัยหเศรษฐี     ในกาลเปนเวลามพราหมณ. 
ทานบารมีของพระโพธิสัตว  ครั้งเปนสสบัณฑิต   สละตนอยางนี้วา :-   
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                        เราเห็นยาจกเขาไปขออาหาร  จึงสละตน 
                 ของตน  ผูเสมอดวยทานของเราไมมี    นี้คือ 
                 ทานบารมีของเรา. 
          ชื่อวา  ปรมัตถบารมีโดยสวนเดียว.   สวนในบารมีนอกน้ันพึงทราบ 
บารมีและอุปบารมี   ตามสมควร. 
          บทวา  สีล   ปูเรตฺวา   อเสสโต     ความวา    อันผูบําเพ็ญศีลของ 
พระโพธิสัตว   มีอาทิอยางนี้    คือ   สํารวมกาย   สํารวมวาจา   สํารวมท้ังกาย 
วาจา   สํารวมอินทรีย    รูจักประมาณในกาลบริโภค    มีอาชีพบริสุทธิ์   ควร 
บําเพ็ญบารมี   อันมีประเภทเปนศีลบารมี   ศลีอุปบารมี   ศลีปรมัตถบารมี  ยัง 
ศีลทั้งปวงใหบริบูรณ  คือใหถึงพรอมดวยชอบ  โดยไมมีสวนเหลือ.    แมใน 
ที่นี้ไมมีปริมาณของอัตภาพท่ีพระมหาสัตวบําเพ็ญศีลบารมี    ในกาลท่ีมาแลว 
ในจริยานี้     มีอาทิอยางนี้   คือในกาลเปนศีลวนาคราช   ในกาลเปนจัมเปยย- 
นาคราช   และในกาลท่ีมิไดมา   มีอาทิอยางนี้วา  ในกาลเปนมหาวานร  ใน 
กาลเปนชางฉัททันตะ.      ศลีบารมีของพระโพธิสัตว    ครั้งเปนสังขปาละ. 
สละตนอยางนี้วา :- 
                        เราไมโกรธเคืองพวกบุตรพราน    แมจะ 
                  แทงดวยหลาว  แมจะทิ่มดวยหอก   นี้เปนศีล- 
                  บารมขีองเรา.  
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          ชื่อวา  ปรมัตถบารมีโดยสวนเดียว.     สวนในบารมีนอกน้ีพึงทราบ 
บารมีและอุปบารมีตามสมควร.  
          บทวา   เนกฺขมฺเม  ปารมึ  คนฺตฺวา  คือถึงบารมีในการออกบวชครั้ง 
ใหญ  ๓ อยาง  อุกฤษฏอยางยิ่ง.    ในบทน้ันไมมีปริมาณของอัตภาพท่ีพระ- 
มหาสัตว   สละราชสมบติัยิ่งใหญ   แลวบําเพ็ญเนกขัมมบารมี  ในกาลท่ีมาแลว 
ในจริยานี้อยางนี้   คือ ในกาลเปนยุธัญชยบัณฑิต   ในกาลเปนโสมนัสกุมาร 
และที่มิได  คือ ในกาลมีอาทิอยางนี้  ในกาลเปนหัตถิปาลกุมาร  ในกาลเปน 
มฆเทวะ.   อนึ่ง  เนกขัมมบารมีของพระมหาสัตวนั้น   ผูสละราชสมบัติออก 
บวช   เพราะไมเกี่ยวของอยางนี้วา  :- 
                          เราสละราชสมบัติอันใหญหลวงท่ีอยูใน 
                  เง้ือมมือ  ดุจถมกอนน้ําลาย   เมื่อเราสละก็ไม 
                  เกี่ยวของ    นีเ้ปนเนกขัมมบารมขีองเรา. 
          ชื่อวา  ปรมัตบารมีโดยสวนเดียว.   สวนในบารมีนอกน้ี   พึงทราบ 
บารมีและอุปบารมีตามสมควร. 
          บทวา  ปณฺฑิเต  ปรปุิจฺฉิตฺวา  ความวา  เราสอบถามถึงการจําแนก 
ธรรมมีกุศลเปนตน   ดวยนัยมีอาทิวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  อะไร 
มีโทษ   อะไรไมมีโทษ   การจําแนกกรรมและผลของกรรม  กรรมศิลปะวิชา  
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อันไมมีโทษ  อันนํามาซึ่งอุปการะแกสัตวทั้งหลาย    กะบัณฑิตผูมีปญญา.  ดวย  
บทนี้   ทานแสดงถึงปญญาบารมี.    ในบทนั้นไมมีปริมาณของอัตภาพท่ีพระ- 
มหาสัตวบําเพ็ญปญญาบารมี   ในกาลมีอาทิอยางนี้   คือในกาลเปนวิธูรบัณฑิต  
ในกาลเปนมหาโควินทบัณฑิต   ในกาลเปนกุททาลบัณฑิต  ในกาลเปนอรก- 
บัณฑิต ในกาลเปนโพธิปริพาชก  ในกาลเปนมโหสถบัณฑิต.  อน่ึง  ปญญา- 
บารมีของพระโพธิสัตวนั้น   ผูแสดงถึงงูที่อยูภายในกระสอบวา :- 
                           เราคนหาดวยปญญา   ปลดเปลื้องพราหมณ 
                  จากทุกข.    ผูเสมอดวยปญญาของเราไมม ี    นี ้
                  เปนปญญาบารมีของเรา. 
           ชื่อวา  ปรุมัตถบารมีโดยสวนเดียว. 
           บทวา   วีรย   กตฺวาน  อุตฺตม   คือการทําวีริยบารมีหลายอยางใหเกิด. 
คือ  ปธานะ   วีริยะอันสูงสุดเพราะสามารถใหถึงสัมมาสัมโพธิญาณได.   ใน 
บทนั้น    ไมมีปริมาณของอัตภาพท่ีพระมหาสัตวบําเพ็ญวีริยบารมี   ในกาลมี 
อาทิอยางนี้   คือ  ในกาลเปนมหาศีลวราช   ในกาลเปนปญจาวุธกุมาร    ใน 
กาลเปนพระยามหาวานร.  อน่ึง  วีริยบารมีของพระโพธิสัตวนั้น   ครั้งเปน 
พระมหาชนก  ขามมหาสมุทร  อยางนี้วา :-   
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                             เราอยูทามกลางมหาสมุทรมองไมเห็นฝง  
                    พวกมนุษยทัง้หลาย  พากนัตายหมดแลว   เรา 
                    ไมมีจิตเปนอยางอ่ืน  นี้เปนวีริยบารมีของเรา. 
            ชื่อวา   ปรมัตถบารมีโดยสวนเดียว. 
            บทวา   ขนฺติยา ปารมึ   คนฺตฺวา   ความวา  เราบรรลถุึงอธิวาสนขันติ 
เปนตน    อันมีสภาพเปนขันติชั้นอุกฤษฏอยางยอดเยี่ยม    ถึงขันติบารมีชั้น 
ยอด.  อธิบายวา  ยังขันติบารมีใหสมบูรณ.   ในบทน้ันไมมีปริมาณของอัต- 
ภาพที่พระมหาสัตวบําเพ็ญขันติบารมี   ในกาลมีอาทิอยางนี้   คือ  ในกาลเปน 
พระยาวานร   ในกาลเปนพระยากระบือ  ในกาลเปนรุรุมิคราช   ในกาลเปน 
ธรรมเทพบุตร.     อน่ึง   ขันติบารมีของพระมหาสัตวนั้น   ครัง้เปนขันติวาที 
ดาบสเสวยทุกขใหญ    ดจุไมมีจิตใจอยางนี้วา :- 
                            เราไมโกรธพระราชากาสี    ผูโบยเราดวย 
                    ขวานอันคม    เหมือนเราไมมีจิตใจ.     นี้เปน 
                    ขันติบารมขีองเรา. 
            ชื่อวา   ปรมัตถบารมีโดยสวนเดียว. 
            บทวา    กตฺวา  ทฬฺหมธิฏาน  ความวา   เราทําอธิษฐานสมาทาน- 
กุศลอธิษฐานสมาทานบารมีนั้น  ๆ   และสมาทานธรรมเปนอุปการะ  แกบารมี  
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นั้นใหมั่นไมใหหยอน.    อธิบายวา  อธิษฐานสมาทานขอปฏิบัตินั้น ๆ   โดย 
ไมมีการกลบักลอก.   ในบทน้ัน  ไมมีปริมาณแหงอัตภาพของพระมหาสัตวผู 
บําเพ็ญอธิษฐานบารมี   ในกาลมีอาทิอยางนี้   คือ  ในกาลเปนโชติปาละ  ใน 
กาลเปนสรภังคะ  ในกาลเปนพระเนมิ.  อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตวนั้น 
ครั้งเปนพระเตมิยกุมาร   อธิษฐานพรตสละชีวิตอยางนี้วา :- 
                           เราไมเกลียดชังพระมารดาและพระบิดา 
                  เราไมเกลียดตัวเรา.   พระสัพพัญุตญาณเปน 
                  ที่รักของเรา   เพราะฉะน้ันเราจึงอธิษฐานพรต. 
 
            ชื่อวา   ปรมัตถบารมีโดยสวนเดียว. 
 
            บทวา   สจฺจวาจานุรกฺขิย   ความวา     เราตามรักษาสัจวาจารังเกียจ 
โวหารท่ีไมเปนอริยะ  แมในเวลามีอันตรายถึงชีวิต   ก็คงรักษาไว  คือรักษา 
คําพูดที่ไมผิดปกติโดยประการท้ังปวง.   ในบทนัน้   ไมมีปริมาณของอัตภาพ 
ของพระมหาสัตวที่บําเพ็ญสัจบารมี     ในกาลมีอาทิอยางนี้  คือ ในกาลเปน 
พระยาวานร  ในกาลเปนสัจจดาบส   ในกาลเปนพระยาปลา.      อน่ึง   สัจ- 
บารมีของพระโพธิสัตวนั้น  ครั้งเปนมหาสุตโสม  สละชีวิตตามรักษาคําสัตย 
อยางนี้วา :-  
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                            เราตามรักษาสัจวาจา  สละชีวิตของเรา 
                   ใหโปริสาทปลดปลอยกษัตริย  ๑๐๑.  นี้เปน  
                   สัจบารมขีองเรา. 
            ชื่อวา  ปรมัตถบารมีโดยสวนเดียว. 
            บทวา   เมตฺตาย   ปารมึ   คนฺตฺวา    ความวา   เราถึงเมตตาบารมีอัน 
มีลักษณะนําส่ิงเปนประโยชนในสรรพสัตวโดยไมเจาะจง   อันเปนบารมีชั้น 
อุกฤษฏอยางยิ่ง.    ในบทน้ัน   ไมมีปรมิาณของอัตภาพของพระโพธสัตว   ที่ 
บําเพ็ญเมตตาบารมี  ในกาลมีอาทิอยางนี้  คือ ในกาลเปนจูฬธรรมปาละ  ใน 
กาลเปนมหาสีลวราช.  ในกาลเปนสามบัณฑิต.  อนึ่ง  เมตตาบารมีของพระ- 
โพธิสัตวนั้น    ครั้งเปนสุวรรณสาม     แผเมตตาไมเหลียวแลแมชีวิตอยางนี้ 
วา :- 
                            ใคร ๆ ไมสะดุงหวาดกลัวเรา  แมเราก ็
                   ไมกลัวใคร ๆ.  อันกําลังแหงเมตตาอุปถัมภไว 
                   เราจึงยินดีในปาใหญ    ในกาลน้ัน. 
           ชื่อวา   ปรมัตถบารมีโดยสวนเดียว. 
           บทวา   สมมฺานนาวมานเน   ความวา   เรามีจิตเสมอไมผิดปกติ  ใน 
การนับถือดวยการบูชาสักการะเปนตน   โดยเคารพ     ในการดูหม่ินดวยการ  
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ถมน้ําลายเปนตน    และในโลกธรรมทั้งปวง  ไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณ 
อันยอดเยี่ยมสูงสุด.    ในบทน้ัน   ไมมีปริมาณแหงอัตภาพ  ที่พระมหาสัตว 
บําเพ็ญอุเบกขาบารมี  ในกาลมีอาทิอยางนี้   คือ  ในกาลเปนพระยามหาวานร 
ในกาลเปนพระเจากาสี   ในกาลเปนเขมพราหมณ   ในกาลเปนอัฐิเสนปริ- 
พาชก.    อน่ึง   อุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตวนั้น   ครั้งเปนมหาโลมหังสะ 
แมเม่ือเด็กชาวบานทําใหเกิดสุขและทุกข    ดวยการถมน้ําลายเปนตน  และ 
ดวยการนําดอกไมของหอมเปนตน   เขาไปก็ไมละเลยอุเบกขาอยางน้ีวา :- 
                            เรานอนอยูในปาชา   เอาซากศพอันมีแต 
                    กระดูกทําเปนหมอนหนนุ.   เด็กชาวบานพวก  
                    หน่ึง  พากันเขาไปทําความหยาบชารายกาจนา- 
                    นัปการ. 
            ชื่อวา   ปรมัตถบารมีโดยสวนเดียว. 
            ดวยประการฉะน้ี   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถึงการบําเพ็ญทุกรกิรยิา 
ที่พระองคทรงทําแลวในภัตรกัปนี้      เพ่ือบรรลุสมัมาสัมโพธิญาณโดยสังเขป 
วา :- 
                           เราไดเสวยทุกขและสมบัติมากมายหลาย 
                   อยาง   ในภพนอยและภพใหญตามนัยท่ีกลาว  
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                       แลวน้ี  แลวจึงไดบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด. 
           แลวทรงแสดงบารมี  ๑๐  ที่พระองคทรงบําเพ็ญแลวโดยชอบอีกวา:-  
            ทตฺวา  ทาตพฺพก  ทาน ฯ ล ฯ  ปตฺโต  สมฺโพธิมุตฺตม 
            เราใหทานท่ีควรให   ฯลฯ   บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด   ( มีคําแปล 
ซ้ํากับที่แปลไวแลวในตอนตน). 
                                จบ   อรรถกถาอุททานคาถา  
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                                           ปกิณณกกถา  

            เพ่ือความฉลาดหลายประการในโพธิสมภารของกุลบุตรทั้งหลาย    ผู 
ต้ังอยูในฐานะน้ันมีความอุตสาหะในการปฏิบัติเพื่อไปสูมหาโพธิญาณ จึงควร 
กลาวปกิณณกกถาในบารมีทั้งปวง. 
            ในบารมีนั้นมีปญหาดังตอไปน้ี :-   บารมีนั้นคืออะไร  บารมีเพราะ 
อรรถวากระไร   บารมีมกีี่อยาง ลําดับของบารมีเปนอยางไร   อะไรเปนลักษณะ 
รสปจจุปฏฐานและปทัฏฐาน    อะไรเปนปจจัย     อะไรเปนความเศราหมอง 
อะไรเปนความผองแผว     อะไรเปนปฏิปกษ     อะไรเปนขอปฏิบัติ     อะไร 
เปนการจําแนก  อะไรเปนการสงเคราะห  อะไรเปนอุบายใหสําเร็จ   ใหสาํเร็จ 
โดยกาลไหน   อะไรเปนอานิสงส   และอะไรเปนผลของบารมีเหลาน้ัน. 
            คําตอบมีดังตอไปนี้ :-  บารมีคืออะไร  ?  บารมีคือคุณธรรมท้ังหลาย 
มีทานเปนตน    กําหนดดวยความเปนผูฉลาดในอุบาย    คือกรุณาอันตัณหา 
มานะ   และทิฏฐิไมเขาไปกําจัด. 
            บารมีเพราะอรรถวากระไร ?  พระมหาสัตวพระโพธิสัตวเปนผูยอดยิ่ง 
เพราะสูงกวาสัตวดวยการประกอบคุณวิเศษมีทานและศีลเปนตน  ความเปน 
หรือการกระทําของพระโพธิสัตวเหลานั้นเปนบารมี  กรรมมีการบําเพ็ญเปน 
ตน    ก็เปนบารมี.  
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          อีกอยางหน่ึงชื่อวา  ปรม  เพราะอรรถวาบําเพ็ญ  ชื่อวา  โพธิสัตตะ     
เพราะอรรถวาเปนผูบําเพ็ญและเปนผูรักษาคุณท้ังหลายมีทานเปนตน.   คุณ 
ดังกลาวมานี้    เปนบารมีของผูบําเพ็ญ.   ภาวะก็ดี,    กรรมก็ดีเปนบารมีของ 
ผูบําเพ็ญ.    กรรมมีการบําเพ็ญทานเปนตน    ก็เปนบารมีของพระโพธิสัตว 
ผูบําเพ็ญ. 
          อีกอยางหนึ่งบารมียอมผูกสัตวอ่ืนไวในตนดวยการประกอบคุณวิเศษ. 
หรือบารมียอมขัดเกลาสัตวอ่ืนใหหมดจดจากมลทินคือกิเลส.  หรือบารมียอม 
ถึงนิพพานอันประเสริฐที่สุดดวยคุณวิเศษ  หรือบารมียอมกําหนดรูโลกอ่ืนดุจ 
รูโลกนี้ดวยคุณวิเศษคือญาณอันเปนการกําหนดแลว   หรือบารมียอมตักตวง 
คุณมีศีลเปนตนอ่ืน      ไวในสันดานของตนเปนอยางยิ่ง. หรือบารมียอมทําลาย 
ปฎิปกษอ่ืนจากธรรมกายอันเปนอัตตา.        หรือหมูโจรคือกิเลสอันทําความ 
พินาศแกตนน้ัน  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา  ปรมะ.  สัตวใดประกอบดวยปรมะ 
ดังกลาวมานี้   สัตวนั้นชื่อวา  มหาสัตว.  คําเปนตนวา ปรมสฺส  อย  ดังน้ี  
ก็พึงประกอบตามนัยที่กลาวมาแลว.    หรือบารมียอมขัดเกลาคือยอมบริสุทธิ์  
ในฝงคือพระนิพพาน    และยังสัตวทั้งหลายใหหมดจด.    หรือบารมียอมผูก 
ยอมประกอบสัตวทั้งหลายไวในพระนิพพานน้ัน.    หรือบารมียอมไปยอมถึง 
ยอมบรรลถุึงพระนิพพานน้ัน.    หรือบารมียอมกําหนดรูซึ่งพระนิพพานน้ัน 
ตามความเปนจริง.       หรือบารมียอมตักตวงซัดสัตวไวในพระนิพพานน้ัน. 
หรือบารมียอมกําจัดขาศึกคือกิเลสของสัตวทั้งหลายไวในพระนิพพานน้ัน.  
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ฉะน้ัน   จึงชื่อวาบารมี.   บุรุษใดบําเพ็ญบารมีดังกลาวมานี้   บรุุษนั้นชื่อวา 
มหาบุรษุ. 
           ความเปนหรือการการทําของมหาบุรุษน้ัน  ชื่อวาความเปนผูมีบารมี. 
กรรมมีการบําเพ็ญทานเปนตนก็เปน  ความเปนผูมีบารมี  พึงทราบอรรถแหง 
ศัพทวาบารมีโดยนัยดังกลาวนี้แล. 
           บารมีมีกี่อยาง ? โดยยอมี  ๑๐   อยาง.  บารมีเหลาน้ันปรากฏโดยสรปุ 
ในบาลี.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :- 
                         ในกาลน้ันเราเลือกทานบารม ี อันเปนทาง 
                 ใหญ     ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตกอนประ- 
                 พฤติมาแลว   เปนครั้งแรก  ไดเห็นแลว. 
           ดังท่ีพระสารีบุตรทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมอันทําใหเปนพระพุทธเจามีเทาไรพระเจาขา.   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา   ดูกอนสารีบุตร  ธรรมอันทําใหเปนพระพุทธเจามี  ๑๐  ประการแล.  ธรรม 
๑๐  ประการคืออะไรบาง ?   ดูกอนสารีบุตร  ทาน ศีล  เนกขัมมะ  ปญญา  วิริยะ 
ขันติ   สัจจะ  อธิษฐานะ  เมตตา  อุเบกขา  เปนธรรมทําใหเปนพระพุทธเจา. 
ดูกอนสารีบุตร   ธรรม  ๑๐  ประการเหลาน้ีแล  เปนพุทธการกธรรม.  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสดังน้ีแลว    พระสุคตครั้นตรัสพุทธพจนนี้     พระศาสดา 
ตรัสคาถาประพันธตอไปวา :-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลม ๙ ภาค ๓ - หนาท่ี 573 

                     บารมี  ๑๐  คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ  ปญญา   
                วีรยิะ  ขันติ  สจัจะ  อธษิฐานะ  เมตตา  อุเบกขา. 
            แตอาจารยบางพวกกลาววามี   ๖   อยาง.     ทานกลาวดงัน้ันดวยการ 
สงเคราะหบารมีเหลาน้ัน.   การสงเคราะหนั้นจักมีแจงขางหนา. 
            บทวา   กโม  ในบทวา  โภ  ตาส   กโม  ลําดับของบารมีเหลาน้ัน 
เปนอยางไร ? นี้เปนลําดับแหงเทศนา.   อน่ึง  ลําดับนั้นเปนเหตุแหงการสมา- 
ทานครั้งแรก.    การสมาทานเปนเหตุแหงการคนควา.  ดวยประการฉะน้ี  จึง 
เปนอันแสดงโดยอาการคนควาและสมาทานในเบ้ืองตน.    ในบารมีเหลานั้น 
ทานมีอุปการะมากแกศีลและทําไดงาย  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวทานน้ัน 
ไวในเบื้องตน. ทานอันศีลกําหนด จึงมีผลมาก   มอีานิสงสมาก เพระเหตุนั้น 
ทานจึงกลาวศีลในลําดับของทาน.   ศลีอันเนกขัมมะกําหนด.  เนกขัมมะอัน 
ปญญากําหนด.    ปญญาอันวีริยะกําหนด.   วีริยะอันขันติกําหนด.   ขันติอัน 
สัจจะกําหนด.    สัจจะอันอธิษฐานะกําหนด.     อธิษฐานะอันเมตตากําหนด. 
เมตตาอันอุเบกขากําหนด    จึงมีผลมาก   มีอานิสงสมาก เพราะเหตุนั้น  ทาน 
จึงกลาวอุเบกขาในลําดับแหงเมตตา.   แตพึงทราบวา อุเบกขาอัน กรุณากําหนด  
และกรุณาอันอุเบกขากําหนด. พระโพธิสัตวทั้งหลายมีมหากรุณา   จึงเปนผูมี 
อุเบกขาในสัตวทั้งหลายอยางไร     อาจารยบางพวกกลาววา   พระโพธิสัตว 
ทั้งหลาย   เปนผูวางเฉยตลอดอยางใดอยาหน่ึงในท่ีควรวางเฉย. แตไมวางเฉย 
ในที่ทั้งปวง  และโดยประการท้ังปวง    สวนอาจารยเหลาอ่ืนกลาววา   พระ- 
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โพธิสัตวทั้งหลายไมวางเฉยในสัตวทั้งหลาย.  แตวางเฉยในความไมเหมาะสม  
ที่สัตวกระทํา. 
            อีกนยัหน่ึง   ทานกลาวทานในเบ้ืองตนเพราะเปนสิ่งท่ัวไปแกสรรพ- 
สัตว   โดยเปนไปแมในชนเปนอันมาก  เพราะมีผลนอยและเพราะทําไดงาย. 
ทานกลาวศีลในลําดับของทาน  เพราะความบริสุทธ์ิของผูใหและผูรับดวยศีล 
เพราะกลาวถึงการอนุเคราะหผูอ่ืน        แลวกลาวถึงความไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
เพราะกลาวถึงธรรมที่ควรทํา    แลวกลาวถึงธรรมท่ีไมควรทํา     เพราะกลาว 
ถึงเหตุแหงโภคสมบัติ   แลวจึงกลาวถึงเหตุแหงภวสมบัติ. ทานกลาวเนกขัมมะ 
ในลําดับของศีล   เพราะความสําเร็จศีลสมบัติดวยเนกขัมมะ   เพราะกลาวถึง 
กายสุจริตและวจีสุจริต  แลวจึงกลาวถึงมโนสุจริต   เพราะศีลบริสุทธิ์ใหสําเร็จ 
ฌานโดยงาย   เพราะกลาวถึงความบริสุทธิ์ในความขวนขวายดวยการละโทษ 
ของกรรม    แลวกลาวถึงความบริสุทธ์ิแหงอัธยาศัยดวยการละโทษของกิเลส  
และเพราะกลาวถึงการละการครอบงําจิตดวยการละความกาวลวง.  ทานกลาว 
ปญญาในลําดับเนกขัมมะ  เพราะความสําเร็จและความบริสุทธ์ิแหงเนกขัมมะ 
ดวยปญญา  เพราะกลาวถึงความไมมีปญญาดวยไมมีฌาน.  จริงอยู   ปญญามี 
สมาธิเปนปทัฏฐาน     และสมาธิมีปญญาเปนปจจุปฏฐาน.    เพราะกลาวถึง 
สมถนิมิต   แลวจึงกลาวถึงอุเบกขานิมิต   เพราะกลาวถึงความฉลาดในอุบาย 
อันทําประโยชนแกผูอ่ืนดวยการต้ังใจทําประโยชนเพ่ือผูอ่ืน.  ทานกลาววีริยะ 
ในลําดับของปญญา    เพราะความสําเร็จกิจดวยปญญาโดยปรารภความเพียร  
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เพราะกลาวถึงความอดทนดวยการเพงธรรมคือความสูญของสัตว     แลวจึง  
กลาวถึงความอัศจรรยของการปรารภเพ่ือประโยชนแกสัตว     เพราะกลาวถึง 
อุเบกขานิมิต  แลวจึงกลาวถึงปคคหนิมิต  คือนิมิตในการประคับประคองจิต 
และเพราะกลาวถึงความใครครวญกอนทําแลวจึงกลาวถึงความเพียร    เพราะ 
ความเพียรของผูใครครวญแลวทํา   ยอมนํามาซึ่งผลวิเศษ. 
            ทานกลาวขันติในลําดับของความเพียร  เพราะความสําเร็จแหงความ 
อดกลั้นดวยความเพียร    จริงอยูคนมีความเพียรยอมครอบงําทุกขที่สัตวและ 
สังขารนําเขาไปเพราะปรารภความเพียรแลว.       เพราะความเพียรเปนอลัง- 
การของความอดกลั้น      จริงอยู      ความอดกล้ันของผูมีความเพียรยอมงาม 
เพราะกลาวถึงปคคหนิมิตแลวจึงกลาวถึงสมถนิมิต       เพราะกลาวถึงการละ 
อุทธัจจและโทสะดวยความเพียรยิ่ง     จริงอยู     อุทธัจจะและโทสะละไดดวย 
ความอดทนในการเพงธรรม.   เพราะกลาวถึงการทําความเพียรติดตอของผูมี 
ความเพียร.   จริงอยู    ผูหนักดวยขันติเปนผูไมฟุงซานทําความเพียรติดตอ 
เพราะกลาวถึงความไมมีตัณหา     เพ่ือทําตอบในการปรารภทําประโยชนเพ่ือ 
ผูอ่ืนของผูไมประมาท.   จริงอยู    เม่ือความเพงธรรมตามความเปนจริงมีอยู 
ตัณหายอมไมมี.  และเพราะกลาวถึงความอดกลั้นทุกขที่ผูอ่ืนทําในการปรารภ 
ประโยชนเพ่ือผูอ่ืน.  ทานกลาวสัจจะในลําดับของขันติ  เพราะขันติต้ังอยูได 
นานดวยสัจจะ       เพราะกลาวถึงความอดทนตอความเสียหายของผูทําความ 
เสียหาย        แลวกลาวถึงความไมผิดพลาดในการทําอุปการะน้ัน.       และ  
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เพราะกลาวถึงความอดทนในการเพงธรรม   คือความสูญของสัตว  แลวกลาว  
ถึงสัจจะอันเปนญาณเพิ่มพูนขันตินั้น.  ทานกลาวอธิษฐานในลําดับของสัจจะ 
เพราะความสําเร็จแหงสัจจะดวยอธิษฐาน          เพราะการงดเวนยอมสําเร็จ 
แกผูต้ังใจไมหว่ันไหว.  เพราะกลาวคําไมผิดความจริง   แลวกลาวถึงความเปน 
ผูไมหว่ันไหว  ในการกลาวคําไมผิดความจริงน้ัน   จริงอยู   ผูไวใจไดหว่ัน 
ไหว  ประพฤติตามสมควรแกปฏิญญาในทานเปนตน  เพราะกลาวญาณสัจจะ 
แลวจึงกลาวถึงการเพงความเปนไปในสัมภาระทั้งหลาย    จริงอยู    ผูมญีาณ 
ตามเปนจริง   ยอมอธิษฐานโพธิสมภารท้ังหลาย    และยังโพธิสมภารน้ันให 
สําเร็จ   เพราะไมหว่ันไหวดวยปฏิปกษทั้งหลาย.   ทานกลาวเมตตาในลําดับ 
แหงอธิษฐาน  เพราะความสําเร็จแหงอธิษฐานดวยการสมาทานทําประโยชน 
เพ่ือผูอ่ืนดวยเมตตา  เพราะกลาวถึงอธิษฐานแลวจึงกลาวถึงการนําประโยชน 
เขาไป    เพราะผูสํารวมในในโพธิสมภารเปนผูมีปกติอยูดวยเมตตา.   และเพราะ 
ผูมีอธิษฐานไมหว่ันไหว       ยังสมทานใหเจริญดวยการไมทําลายสมาทาน. 
ทานกลาวอุเบกขาในลําดับแหงเมตตา      เพราะความบริสุทธิ์แหงเมตตาดวย 
อุเบกขา    เพราะกลาวถึงการนําประโยชนในสัตวทั้งหลาย    แลวจึงกลาวถึง 
ความไมสนใจโทษผิดของผูนั้น    เพราะกลาวถึงเมตตาภาวนา    แลวกลาวถึง 
ความเจริญอันเปนผลของเมตตาภาวนาน้ัน  และเพราะกลาวถึงความเปนคุณ 
นาอัศจรรยวา    ผูวางเฉยแมในสัตว   ผูใครประโยชน   พึงทราบลําดับแหง 
บารมีทั้งหลายเหลาน้ันดวยประการ  ฉะน้ีแล.  
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           ในบทวา  อะไรเปนลักษณะ  รส   ปจจุปฏฐาน    และปทัฏฐานน้ีพึง   
ทราบความดังตอไปนี้.  โดยความไมตางกัน   บารมีแมทั้งหมดมีการอนุเคราะห 
ผูอ่ืนเปนลักษณะ  มีการทําอุปการะแกผูอ่ืนเปนรส.  หรือมีความไมหว่ันไหว 
เปนรส.   มีการแสวงหาสิ่งท่ีเปนประโยชนเปนปจจุปฏฐาน หรือมีความเปน 
พระพุทธเจาเปนปจจุปฏฐาน    มีมหากรุณาเปนปทัฏฐาน.  หรอืมีความเปน 
ผูฉลาดในอุบายแหงกรุณาเปนปทัฏฐาน 
           แตโดยความตางกัน  เพราะเจตนาบริจาคเครื่องอุปกรณของตนกําหนด 
ดวยความเปนผูฉลาดในอุบายแหงกรุณา  เปนทานบารมี. กายสุจริต  วจีสุจริต 
กําหนดดวยความเปนผูฉลาดในอุบายแหงกรุณา    และโดยใจความ   เจตนา 
เวนสิ่งไมควรทําและส่ิงที่ควรทําเปนตนเปนศีลบารมี.    จิตเกิดข้ึนเพ่ือจะ 
ออกจากกามภพ มีการเห็นโทษเปนอันดับแรก   กาํหนดดวยความเปนผูฉลาด 
ในอุบายแหงกรุณา เปนเนกขัมมบารมี. ความเขาใจถึงลักษณะวิเศษอันเสมอ 
กันแหงธรรมทั้งหลาย  กาํหนัดดวยความเปนผูฉลาดในอุบายแหงกรุณา   เปน 
ปญญาบารมี.  การปรารภถึงประโยชนของผูอ่ืนดวยกายสละจิต  กําหนดดวย 
ความเปนผูฉลาดในอุบายแหงกรุณา   เปนวีริยบารมี.  การอดกลั้นโทษของสัตว 
และสังขารกําหนดดวยความเปนผูฉลาดในอุบายแหงกรุณา      การต้ังอยูใน 
อโทสะ  จิตเกิดข้ึนเปนไปในอาการของอโทสะน้ัน  เปนขันติบารมี.  การพูด 
ไมผิดมีวิรัติเจตนาเปนตน   กําหนดดวยความเปนผูฉลาดในอุบายแหงกรุณา 
เปนสัจบารมี.    การต้ังใจสมาทานไมหว่ันไหว  กําหนดดวยความเปนผูฉลาด  
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ในอุบายแหงกรุณา      จิตเกิดข้ึนเปนไปในอาการแหงความต้ังใจสมาทานไม 
หว่ันไหวนน้ัน   เปนอธิษฐานบารมี.  การนําประโยชนสุขใหแกโลก   กําหนด  
ดวยความเปนผูฉลาดในอุบายแหงกรุณา  โดยถือความไมพยาบาท เปนเมตตา- 
บารมี.  การกําจัดความเส่ือมและความเคียดแคน     กําหนดดวยความเปนผูฉลาด 
ในอุบายแหงกรุณา.      ความเปนไปเสมอในสัตวและสังขารทั้งหลายท้ังท่ีนา 
ปรารถนาและไมนาปรารถนา   เปนอุเบกขาบารมี. 
           ฉะน้ันทานบารมี   มีการบริจาคเปนลักษณะ   มีการกําจัดโลกในไทย 
ธรรมเปนรส.   มีความสามารถเปนปจจุปฏฐาน.    หรือมีภวสมบัติและวิภว- 
สมบัติเปนปจจุปฏฐาน.   มีวัตถุอันควรบริจาคเปนปทัฏฐาน.  ศลีบารมี    มกีาร 
ละเวนลักษณะ. ทานอธิบายวา   มีการสมาทานเปนลักษณะ    และมีการต้ัง 
มั่นเปนลักษณะ.  มีการกาํจัดความเปนผูทุศีลเปนรส.   หรือมีความไมมีโทษ 
เปนรส.   มีความสะอาดเปนปจจุปฏฐาน.     มีหิริโอตตัปปะเปนปทัฏฐาน. 
เนกขัมมบารมี  มีการออกจากกามและจากความมีโชคเปนลักษณะ.    มีการ 
ประกาศโทษของถามน้ันเปนรส.    มีความหันหลังจากโทษน้ันเปนปจจุปฏ- 
ฐาน.   มีความสังเวชเปนปทัฏฐาน.  ปญญาบารมี    มีการรูแจงแทงตลอดตาม 
สภาวธรรมเปนลักษณะ.  หรือการรูแจงแทงตลอดไมพลาดเปนลักษณะ    ดจุ 
การซัดธนูและยิงดวยลูกศรของคนฉลาด.       มีแสงสวางตามวิสัยเปนรสดุจ  
ประทีป.  มีความไมหลงเปนปจจุปฏฐาน.   ดุจคนนําทางไปในปา.   มีสมาธิ 
เปนปทัฏฐาน.   หรือมีอริยสัจ ๔  เปนปทัฏฐาน.  วีริยบารมี  มอุีตสาหะเปน  
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ลักษณะ.  มกีารอุปถัมภเปนรส.   มกีารไมจมเปนปจจุปฏฐาน.  มีวัตถุปรารภ  
ความเพียรเปนปทัฏฐาน.    หรือมีความสังเวชเปนปทัฏฐาน.  ขันติบารมี  ม ี
ความอดทนเปนลักษณะ.          มีความอดกลั้นสิ่งที่นาปรารถนาและไมนา 
ปรารถนาเปนรส.  มีความอดกล้ันเปนปจจุปฏฐาน.  หรือมีความไมโกรธเปน 
ปจจุปฏฐาน.   มีเห็นตามความจริงเปนปทัฏฐาน.  สัจจบารมี   มีการไมพูดผิด  
เปนลักษณะ.    มีการประกาศตามความเปนจริงเปนรส.    มีความชื่นใจเปน 
ปจจุปฏฐาน.  มีความสงบเสง่ียมเปนปทัฏฐาน.  อธิษฐานบารมี   มีความต้ังใจ 
ในโพธิสมภารเปนลักษณะ.     มกีารครอบงําส่ิงเปนปฏิปกษของโพธิสมภาร 
เหลาน้ันเปนรส. มีความไมหว่ันไหวในการครอบงําส่ิงเปนปฏิปกษเปนปจจุ- 
ปฏฐาน.   มโีพธิสมภารเปนปทัฏฐาน. เมตตบารมี   มีความเปนไปแหงอาการ 
เปนประโยชนเปนลักษณะ.   มีการนําประโยชนเขาไปเปนรส.   หรือมีการ 
กําจัดความอาฆาตเปนรส.     มีความสุภาพเปนปจจุปฏฐาน.    มกีารเห็นสัตว 
ทั้งหลายเปนที่นาพอใจเปนปทัฏฐาน.  อุเบกขาบารมี  มีความเปนไปโดยอาการ 
ที่เปนกลางเปนลักษณะ.  มีเห็นความเสมอกันเปนรส.  มีการสงบความเคียด 
แคนและความเสื่อมเปนปจจุปฏฐาน.   มีการพิจารณาความที่สัตวมีกรรมเปน 
ของตนเปนปทัฏฐาน. 
           อน่ึงในบทน้ี   ควรกลาวถึงบารมีโดยความตางกันแหงลักษณะ  มีการ 
บริจาคเปนตน    ของทานเปนตน    เพราะกําหนดดวยความเปนผูฉลาดใน 
อุบายแหงกรุณา.  จริงอยูทานเปนตน   กําหนดดวยความเปนผูฉลาดในอุบาย  
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แหงกรุณา  เปนไปแลวในสันดานของพระโพธิสัตว  ชื่อวาบารมี   มีทานบารมี 
เปนตน. 
           อะไรเปนปจจัย.     อภินิหารเปนปจจัยแหงบารมีทั้งหลาย.   จริงอยู 
อภินิหารใด    ยังธรรมสโมธาน  ๘ ใหถึงพรอม   ดงัท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวอยางนี้วา :- 
                          อภินหิารยอมสําเร็จเพราะธรรมสโมธาน 
                 ๘  ประการ  คือ   ความเปนมนุษย  ๑   ลิงค- 
                สมบัติ  ๑  เหตุ  ๑  เห็นศาสดา  ๑   บรรพชา  ๑ 
                คุณสมบัติ  ๑  อธิการ  ๑  ความพอใจ  ๑. 
           อันเปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวา   เราขามแลวพึงใหสัตวขาม    เราพน 
แลวพึงใหสัตวพน      เราฝกแลวพึงใหสัตวฝก     เราสงบแลวพึงใหสัตวสงบ 
เราหายใจคลองแลวพึงใหสัตวหายใจคลอง          เรานิพพานแลวพึงใหสัตว 
นิพพาน    เราบริสุทธิ์แลวพึงใหสัตวบริสุทธิ์           เราตรัสรูแลวพึงใหสัตว 
ตรัสรู  ดังน้ี.  อภินิหารน้ันเปนปจจัยแหงบารมีทั้งปวงโดยไมตางกัน .  ความ 
สําเร็จแหงการคนควา      การต้ังม่ัน      การต้ังใจสมาทานบารมีใหสูงข้ึนไป 
เพราะความเปนไปแหงปจจัยนั้น   ยอมมีแกพระมหาบุรุษทั้งหลาย. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา   มนุสสฺตฺต   คืออัตภาพของมนุษย. เพราะ 
ความปรารถนา      ยอมสําเร็จแกผูต้ังอยูในอัตภาพของมนุษยเทาน้ันแลว  
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ปรารถนาความเปนพระพุทธเจา.      ไมสําเร็จแกผูต้ังอยูในชาติมีนาค  และ 
ครุฑเปนตน.    ถาถามวาเพราะเหตุไร ?  ตอบวา  เพราะสมควรแกความเปน 
พระพุทธเจา. 
          บทวา    ลิงฺคสมฺปตฺติ    ความวา    แมต้ังอยูในอัตภาพของมนุษย 
ความปรารถนายอมสําเร็จแกบุรุษเทานั้น,     ไมสําเร็จแกสตรี   บัณเฑาะก 
คือกะเทย  นปุงสกะ  คือไมมีเพศชายหญิง   อุภโตพยัญชนกะ  คือปรากฏทั้ง 
สองเพศ.    ถาถามวาเพราะอะไร  ?     ตอบวา   เพราะเหตุตามท่ีไดกลาวแลว 
และเพราะไมมีความบริบูรณแหงลักษณะ.    สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันการท่ีสตรีจะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาน้ัน    มิใชฐานะ   มิใชโอกาสที่จะเปนได.   เพราะฉะนั้น   ความ 
ปรารถนาจึงไมสําเร็จ    แมแกมนุษยผูต้ังอยูในเพศสตรี   หรือแกบัณเฑาะก 
เปนตน. 
          บทวา    เหตุ    คือถงึพรอมดวยอุปนิสัย.    จริงอยู   ความปรารถนา 
ยอมสําเร็จแกมนุษยบุรุษผูสมบูรณดวยอุปนิสัย  เพราะเหตุสมบัติ.  นอกน้ัน 
ไมสําเร็จ. 
          บทวา  สตฺถารทสฺสน   คือความมีพระศาสดาอยูเฉพาะหนา. เพราะ 
ความปรารถนายอมสําเร็จแกผูปรารถนาในสํานักของพระพุทธเจา  ซึ่งยังทรง 
พระชนมอยู.   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว   ความปรารถนายอม 
ไมสําเร็จในสํานักของพระเจดีย        ที่โคนโพธิ์   ที่พระปฏิมา   หรือท่ีสํานัก  
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ของพระปจเจกพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจา.   เพราะเหตุไร  ?   เพราะ 
ไมมีอธิการ   คือวิสัยที่ทําย่ิง   มีกําลัง.   ความปรารถนาจะสําเร็จในสํานักของ 
พระพุทธเจาเทาน้ัน.      เพราะอธิการน้ันยังไมถึงความมีกําลังโดยความเปน 
อัธยาศัยอันยิ่ง. 
           บทวา   ปพฺพชฺชา    คือความปรารถนายอมสําเร็จแกผูปรารถนาใน 
สํานักของพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูแลว ผูบวชในสํานักดาบสหรือในสํานัก 
ของภิกษุทั้งหลาย   ผูเปนกรรมกริิยวาที    คือผูเชื่อกรรมและผลของกรรม. 
ไมสําเร็จแกผูต้ังอยูในเพศคฤหัสถ.     เพราะเหตุไร ?    เพราะไมสมควรเปน 
พระพุทธเจา.    เพราะบรรพชิตเทาน้ันเปนพระมหาโพธิสัตว     ยอมบรรล ุ
สัมมาสัมโพธิญาณได  มใิชเปนคฤหัสถ  เพราะฉะนั้น   ในเวลาต้ังปณิธาน 
ควรเปนเพศของบรรพชิตเทาน้ัน      เพราะเปนการอธิษฐานดวยคุณสมบัติ   
โดยแท. 
           บทวา  คุณสมฺปตฺติ  คือถึงพรอมดวยคุณมีอภิญญาเปนตน. เพราะ 
ความปรารถนายอมสําเร็จแมแกบรรพชิต   ผูไดสมาบัติ    ๘   มีอภิญญา ๕ 
เทาน้ัน.  ไมสําเร็จแกผูปราศจากคุณสมบัติตามท่ีกลาวแลว.   เพราะเหตุไร ? 
เพราะสามารถคนควาบารมีได. พระมหาบุรุษบําเพ็ญอภินิหาร  เปนผูสามารถ  
คนควาบารมีไดดวยตนเอง  เพราะประกอบดวยอุปนิสัยสมบัติและอภิญญา- 
สมบัติ. 
           บทวา   อธิกาโร   คือมีอุปการะยิ่ง.   จริงอยู  ผูใดแมถึงพรอมดวย 
คุณสมบัติตามที่กลาวแลว  แมชีวิตของตนก็สละแดพระพุทธเจาได  ยอมทํา  
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อุปการะอันยิ่งในกาลนั้น.     อภินิหารยอมสําเร็จแกผูนั้น.   ไมสําเร็จแกคน  
นอกน้ี. 
           บทวา   ฉนฺทตา   คือพอใจในกุศลดวยความใครที่จะทํา.    จริงอยู 
ความปรารถนายอมสําเร็จแกผูประกอบดวยธรรมตามท่ีกลาวแลว      มีความ 
พอใจมาก   มีความปรารถนามาก   มคีวามใครเพ่ือจะทํามาก  เพ่ือประโยชน 
แกธรรมอันทําใหเปนพระพุทธเจาเทานั้น.  ไมสําเร็จแกคนนอกน้ี. 
           ตอไปนี้เปนความเปรียบเทียบ    เพราะความเปนผูมีฉันทะใหญ.   พึง  
ทราบความท่ีฉันทะเปนความใหญหลวง  ในบทวา   ฉนฺทตา  นี้   โดยนัยมี 
อาทิดังตอไปนี้ :-    บุคคลฟงมาวา  ผูใดสามารถขามทองจักรวาลน้ีทั้งส้ินอันมี 
น้ําทวมนองเปนอันเดียวกัน       ดวยกําลังแขนของตนเทาน้ันแลวจะถึงฝงได 
ผูนั้นยอมถึงความเปนพระพุทธเจา     แลวไมยอทอเพราะทําไดยาก     กลบั 
พอใจวา      เราจักขามถึงฝงได.       ไมแสดงอาการสยิ้วหนาในกาลนั้นเลย  
อน่ึง   บุคคลฟงมาวา    ผูใดเหยียบจักรวาลน้ีทั้งส้ินอันเต็มไปดวยถานเพลิง 
ปราศจากเปลวไฟ   ปราศจากควันไฟดวยเทาท้ังสองสามารถกาวเลยไปถึงฝง 
ได.     ผูนั้นยอมถึงความเปนพระพุทธเจา.     แลวไมยอทอเพราะทําไดยาก 
กลับพอใจวา     เราจักกาวเลยไปถึงฝงได.      เขาไมแสดงอาการสยิ้วหนาใน 
การน้ันเลย.  อนึ่ง   บุคคลฟงมาวา   ผูใดสามารถทะลุจักรวาลท้ังส้ินปกคลุม 
ดวยพุมไมไผหนาทึบ   รกรุงรังไปดวยปาหนามและเถาวัลย   แลวกาวเลยไป 
ถึงฝงได ฯลฯ   เขาไมแสดงอาการสยิ้วหนาในการน้ันเลย.    อนึ่ง บุคคลฟง  
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มาวา  ผูใดท่ีหมกไหมในนรกตลอดอสงไขยแสนกัป    จะพึงบรรลุความเปน  
พระพุทธเจาแลวไมยอทอเพราะไดยากกลับพอใจวา  เราจักหมกไหมในนรก 
นั้น   แลวบรรลุความเปนพระพุทธเจา.    เขาไมแสดงอาการสยิ้วหนาในการ 
นั้นเลย. 
           อภินิหารประกอบดวยองค ๘  นี ้  อยางนี้โดยเนื้อความพึงทราบวา 
จิตตุปบาทท่ีเปนไปอยางนั้น  เพราะประชุมองค ๘ เหลาน้ัน.  จิตตุปบาทน้ัน 
มีการต้ังใจแนวแนเพ่ือสัมมาสัมโพธิญาณโดยชอบน่ันเอง       เปนลักษณะ. 
มีความปรารถนามีอาทิอยางนี้วา    โอ    เราพึงตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
เปนลําดับไป.    เราพึงยังประโยชนสขุใหสําเร็จแกสัตว  เปนรส.     มีความ 
เปนเหตุแหงโพธิสัมภารเปนปจจุปฏฐาน.  มีมหากรุณาเปนปทัฏฐาน. หรือ 
มีอุปนิสัยสมบัติเปนปทัฏฐาน. 
          พึงเห็นวา   บุญวิเศษอันเปนมูลแหงธรรมอันทําใหเปนพระพุทธเจา 
ทั้งปวงเปนความเจริญอยางยิ่ง      เปนความงามอยางยิ่ง      เปนความสงาหา 
ประมาณมิได     โดยความเปนไปปรารภพุทธภูมิอันเปนอจินไตย       และ 
ประโยชนของสัตวโลกอันหาประมาณมิได 
          อน่ึง  พระมหาบุรุษพรอมดวยการบรรลุนัน้แล    เปนผูชื่อวาหย่ังลง 
สูการปฏิบัติเพ่ือบรรลุมหาโพธิญาณ    ยอมไดสมัญญาวา     พระโพธิสัตว 
เพราะมีสภาพไมกลับจากนั้น    เพราะบรรลุความเปนของแนนอน    ความ  
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เปนผูเอาใจใสสม่ําเสมอในสัมมาสัมโพธิญาณโดยภาวะท้ังปวง       และความ  
เปนผสามารถศึกษาโพธิสมภารยอมต้ังอยูพรอมแกพระมหาบุรุษนั้น  จรงิอยู 
พระมหาบุรุษทั้งหลายคนควาบารมีทั้งปวงโดยชอบ     ดวยยงัอภินิหารตามท่ี 
กลาวแลวใหสําเร็จ   ดวยบรรลุพระสัพพัญุตญาณ   อันมีเพศเปนเบื้องตน 
ดวยสยัมภูญาณ   แลวบรรลุโดยลําดับดวยการถือมั่น.    เหมือนสุเมธบัณฑิต 
ผูบําเพ็ญอภินิหารไวมากปฏิบัติแลว.   ดังท่ีทานกลาวไววา  :-  
                           ดูเถิด  เราคนหาธรรมอันทําใหเปนพระ- 
                  พุทธเจาจากท่ีโนนที่นี่    ทั้งเบื้องบน   เบื้องตํ่า 
                  ตลอด   ๑๐  ทศิ   จนถึงธรรมธาตุ    เมือ่เราคน 
                  หาในครั้งน้ันไดเห็นทานบารมีเปนอันดับแรก. 
            ไดยนิวา   พึงทราบปจจัย  ๔   เหตุ  ๔  และพละ  ๔    แหงอภินิหาร 
นั้น. 
           ในอภินิหารน้ัน    ปจจัย  ๔  เปนอยางไร ?    พระมหาบุรุษในโลกนี ้ 
ยอมเห็นพระตถาคต   ทรงกระทําปาฏิหาริยนาอัศจรรย  ไมเคยมีดวยพุทธา- 
นุภาพยิ่งใหญ   จิตของพระมหาบุรุษนั้นยอมต้ังอยูในมหาโพธิญาณ  กระทํา 
ปาฏิหาริยนั้นใหเปนอารมณ เพราะอาศัยพระตถาคตนั้นวา พระผูมีพระภาค- 
เจามีธรรมนาอัศจรรย   ไมเคยมีและอานุภาพเปนอจินไตยอยางน้ี    เพราะรู  
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แจงแทงตลอด   ธรรมธาตุใดธรรมธาตุนี้   มีอานุภาพมากหนอ.  พระมหาบุรุษ  
นั้นนอมไปในสัมโพธิญาณนั้น   ทําธรรมธาตุนั้นใหเปนปจจัยอาศัยการเห็น 
มหานุภาพนั้นนั่นแลยอมต้ังจิตไวในอภินิหารน้ัน.    นี้เปนปจจัยที่ ๑  แหง 
มหาภินิหาร. 
           มหาบุรุษยอมไมเห็นความท่ีพระตถาคตมีอานุภาพใหญตามท่ีกลาว 
แลว   แตฟงวา   พระผูมีพระภาคเจาเปนเชนนี้และเปนเชนนี้  ดังนี้.   พระ- 
มหาบุรุษน้ันนอมไปในสัมโพธิญาณ   ทําธรรมธาตุนั้นใหเปนปจจัย   อาศัย 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน    ยอมต้ังจิตไวในอภินิหารน้ัน.    นี้เปนปจจัยที่  ๒ 
แหงมหาภินิหาร. 
          มหาบุรุษยอมไมเห็นความท่ีพระตถาคตน้ันมีอานุภาพใหญ     ตามท่ี  
กลาวแลว.     ทั้งไมไดฟงมหานุภาพนั้นจากผูอ่ืน.     แตเมื่อพระตถาคตทรง 
แสดงธรรม   มหาบุรุษยอมฟงธรรมปฏิสังยุตดวยพุทธานุภาพโดยนัยมีอาทิวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตประกอบดวยกําลัง   ๑๐  ดังนี้.  มหาบุรุษน้ัน 
นอมไปในสัมโพธิญาณ  ทําธรรมธาตุนั้นใหเปนปจจัยอาศัยพุทธานุภาพนั้น 
ยอมต้ังจิตไวในอภินิหารน้ัน.  นี้เปนปจจัยที่    ๓  แหงมหาภินิหาร. 
          มหาบุรุษยอมไมเห็นความท่ีพระตถาคตน้ันมีอานุภาพใหญ    ตามท่ี 
กลาวแลว.      ทั้งไมไดฟงอภินิหารน้ันจากผูอ่ืน.      ทั้งไมไดฟงธรรมของ 
พระตถาคต.   แตเปนผูมีอัธยาศัยกวางขวาง   มีความต้ังใจงามคิดวา   เราจัก 
รักษาวงศของพระพุทธเจา       แบบแผนของพระพุทธเจา       ประเพณีของ  
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พระพุทธเจา   ความเปนธรรมของพระพุทธเจา  แลวสักการะ  เคารพนับถือ 
บูชาธรรมเทานั้น    ประพฤติธรรม   นอมไปในสัมโพธิญาณ  ทําธรรมธาตุ 
นั้นใหเปนปจจัย  อาศัยธรรมนั้นยอมต้ังจิตไวในอภินิหารน้ัน.    นี้เปนปจจัย 
ที่   ๔   แหงมหาภินิหาร. 
           เหตุ  ๔   แหงมหาภินิหารเปนอยางไร ?   มหาบุรุษในโลกนี้ตามปกติ 
เปนผูสมบูรณดวยอุปนิสัย    สรางสมอธิการในพระพุทธเจาท้ังหลาย   ใน 
ครั้งกอน.   นี้เปนเหตุที่  ๑    แหงมหาภินิหาร.   ยังมีขออ่ืนอีก    มหาบุรุษ 
ตามปกติเปนผูมีอัธยาศัยกรุณา   นอมไปในกรุณา    ประสงคจะนําทุกขของ  
สัตวทั้งหลายออกไป   สละกายและชีวิตของตน.   นี้เปนเหตุที่  ๒  แหงมหา- 
ภินิหาร.    ยงัมีขออ่ืนอีก   มหาบุรุษเพียรพยายามไมเบื่อหนายจากวัฏฏทุกข 
แมทั้งสิ้นและจากการประพฤติกิจท่ีทําไดยากเพ่ือประโยชนแกสัตว    ตลอด 
กาลนาน  ไมหวาดสะดุง  ตลอดถึงสําเร็จประโยชนที่ปรารถนา.   นี้เปนเหตุ 
ที่ ๓  แหงมหาภินิหาร.    ยังมีขออ่ืนอีก    มหาบุรษุเปนผูอาศัยกัลยาณมิตร 
ผูที่หามจากส่ิงไมเปนประโยชน  ใหต้ังอยูในสิ่งเปนประโยชน.    นี้เปนเหตุ 
ที่  ๔   แหงมหาภินิหาร. 
          พึงทราบอุปนิสสัยสัมปทาของมหาบุรุษ   ดงัตอไปนี้ .   อัธยาศัยของ 
มหาบุรุษน้ัน  นอมไป  โนมไป โอนไปในสัมโพธิญาณโดยสวนเดียวเทาน้ัน 
ฉันใด  การประพฤติประโยชนแกสัตวทั้งหลายก็ฉันนั้น  เพราะมหาบุรุษน้ัน  
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ทําความต้ังใจแนวแนเพ่ือสัมโพธิญาณในสํานักของพระพุทธเจาในกาลกอน  
ดวยใจและวาจาวา      แมเราก็จะเปนเชนกับพระสัมมาสัมพุทธเจา     พึงยัง 
ประโยชนสขุใหสําเร็จแกสัตวทั้งหลายโดยชอบนั่นแล.   มหาบุรุษมีอุปนิสัย 
สมบูรณอยางนี้   ความวิเศษใหญ การกระทําตางใหญ  ดวยสาวกโพธิสัตวและ 
ปจเจกโพธิสัตวของมหาบุรุษผูประกอบดวยเพศ  ปรากฏดวยอุปนิสสยสมบัติ 
ยอมปรากฏจากอินทรีย    การปฏิบัติและความเปนผูฉลาด.  คนนอกน้ีมิได 
ปฏิบัติเหมือนอยางมหาบุรุษในโลกนี้ผูถึงพรอมดวยอุปนิสสัยมีอินทรีย 
บริสุทธิ์   มญีาณบริสุทธิ์  มหาบุรุษเปนผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน.  มิใชเพ่ือ 
ประโยชนตน.     เปนความจริงดังน้ัน     คนนอกน้ีมิไดปฏิบัติเหมือนอยาง 
มหาบุรุษน้ันปฏิบัติเพ่ือประโยชน   เพ่ือสุขแกชนเปนอันมาก เพ่ืออนุเคราะห 
โลก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  
อน่ึง  มหาบุรุษยอมนํามาซ่ึงความเปนผูฉลาดในประโยชนสุขน้ัน       ดวย 
ปฏิภาณอันเกิดข้ึนตามฐานะ     และเพราะความเปนผูฉลาดในฐานะ  และ 
อฐานะ. 
           อน่ึง     พึงทราบลักษณะแหงทานบารมีของมหาบุรุษผูมีอัธยาศัยใน 
ทาน  มีอาทิวา  มหาบุรุษตามปกติเปนผูมีอัธยาศัยในทาน   ยินดีในทาน  เมื่อ 
มีไทยธรรมยอมใหทีเดียว.  ไมเบื่อหนายจากการเปนผูมีปกติแจกจายเนือง ๆ 
สม่ําเสมอ    มีความเบิกบาน   เอ้ือเฟอให   มีความสนใจให.  ครั้นใหทาน 
แมมากมาย    ก็ยังไมพอใจดวยการให.  ไมตองพูดถึงใหนอยละ.   อน่ึง  เมือ่ 
จะยังอุตสาหะใหเกิดแกผูอ่ืน      ยอมกลาวถึงคุณในการให.       แสดงธรรม  
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ปฏิสังยุตดวยการให.  อนึ่ง  เห็นคนอ่ืนใหแกคนอ่ืนก็พอใจ.   ใหอภัยแกคน  
อ่ืนในฐานะท่ีเปนภัย. 
           อน่ึง พึงทราบลักษณะแหงศีลบารมี   ของมหาบุรุษผูมีอัธยาศัยในศีล 
มีอาทิอยางนี้วา     มหาบุรุษยอมละอายยอมกลัว      ธรรมลามกมีการฆาสัตว 
เปนตน.   เปนผูไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย   เปนผูยินดีในธรรมงาม  มีศีล 
ไมโออวด   ไมมีมายา  ชื่อตรง  วางาย ประกอบดวยธรรมอันทาํใหเปนผูวางาย 
ออนโยน  ไมกระดาง  ไมดูหม่ินทาน   ไมถือเอาของคนอ่ืนโดยท่ีสุดเสนหญา 
หรือเมื่อคนอ่ืนลืมของไวในที่อยูของตน   บอกใหเขารูแลวมอบใหโดยไมเอา 
ของของคนอ่ืนเก็บไว.   ไมเปนผูโลภ.   แมจิตลามกในการถือเอาของคนอ่ืน 
ก็ไมใหเกิดข้ึน.   เวนการทําลายหญิงเปนตนเสียแตไกล. พูดจริงไวใจได  สมาน 
คนที่แตกกัน  เพ่ิมสิ่งท่ีเปนประโยชนให   พูดนารักยิ้มแยมแจมใส  พูดเปน 
อรรถ   พูดเปนธรรม  ไมมีความอยากได  ไมมีใจพยาบาท   มีความเห็นไม 
วิปริต   ดวยรูความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตนดวยกําหนดรูอริยสัจ    มีความ 
กตัญูกตเวที   ออนนอมตอผูเจริญ  มีอาชีพบริสุทธิ์    ใครธรรม  ชักชวน 
คนอ่ืนในธรรม   หามสัตวทั้งหลายจากสิ่งท่ีไมควรทําดวยประการทั้งปวง  ให 
ต้ังอยูในสิ่งที่ควรทํา    ประกอบความเพียรในกิจนั้นดวยตน   ครั้นทําส่ิงไม 
ควรทําดวยตนเอง  รีบเวนจากส่ิงนั้นทันที. 
           อน่ึง   พึงทราบลักษณะแหงเนกขัมมบารมีเปนตน   ดวยอํานาจแหง 
อัธยาศัยในเนกขัมมะเปนตน  ของมหาบุรุษมีอาทิอยางนี้วา   มหาบุรุษเปน 
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ผูมีกิเลสเบาบาง     มีนิวรณเบาบาง     มีอัธยาศัยในความสงัด    ไมฟุงซาน.  
วิตกลามก   ไมไหลเขาไปยังจิตของมหาบุรุษน้ัน.  อน่ึง  จิตของมหาบุรุษน้ัน 
ถึงความสงัดต้ังม่ันโดยไมยาก.   ความเปนผูมีจิตเมตตายอมต้ังอยูแมในฝายที่ 
เปนศัตรูอยางเร็ว.    ไมตองพูดถึงคนนอกนี้    เปนผูมีสติ    ระลึกถึงส่ิงท่ีทํา 
แมคําพูดนานแลวได.     เปนผูมีปญญา     ประกอบดวยปญญามีโอชะเกิดแต 
ธรรม.  เปนผูเฉลียวฉลาดในกิจท่ีควรทาน้ัน ๆ.   เปนผูปรารภความเพียรใน 
การทําประโยชนแกสัตวทั้งหลาย.     เปนผูประกอบดวยกําลังขันติอดกลั้นได 
ทั้งหมด.   เปนผูมีความต้ังใจไมหว่ันไหว   มีสมาทานม่ันคงและเปนผูวางเฉย 
ในธรรมท้ังหลายอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา. 
            เมื่อมหาบุรุษประกอบดวยลักษณะแหงโพธิสมภารเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะน้ี  ทานจึงกลาววา  การอาศัยกัลยาณมิตรเปนเหตุแหงมหาภินิหาร 
ดังน้ี.   กัลยาณมิตรในโลกน้ี   เปนผูถงึพรอมดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ 
วีริยะ  สติ   สมาธิ   ปญญา.   เชื่อการตรัสรูของพระตถาคตและผลของกรรม 
ดวยศรัทธาสมบัติ.    ไมสละการแสวงประโยชนใหสัตวทั้งหลายอันเปนเหตุ 
แหงสัมมาสัมโพธิญาณ.  เปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ  เปนที่เคารพนายกยองของ 
สัตวทั้งหลาย  เปนผูคอยตักเตือน   ติเตียนความชั่ว  คอยวากลาว  อดทนตอ 
ถอยคําดวยศีลสมบัติ.   เปนผูกลาวธรรมลึกซึ้งนํามาซึ่งประโยชนสุขแกสัตว 
ทั้งหลายดวยสุตสมบัติ.  เปนผูมักนอย  สันโดษ   สงัด   ไมคลุกคลีดวยจาค 
สมบัติ.   เปนผูปรารภความเพียรในการปฏิบัติเพ่ือประโยชนของสัตวทั้งหลาย   
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ดวยวีริยสมบัติ.  เปนผูมสีติต้ังม่ันในธรรมอันไมมีโทษดวยสติสมบัติ.   เปน   
ผูไมฟุงซานมีจิตต้ังม่ันดวยสมาธิสมบัติ.     ยอมรูความไมวิปริตดวยปญญา- 
สมบัติ.   มหาบุรุษน้ันแสวงหาคติแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมดวยสติ   รู 
ประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลาย ตามความเปนจริงดวยปญญา 
มีจิตเปนหน่ึงในธรรมน้ันดวยสมาธิ     หามสัตวทั้งหลายจากสิ่งไมเปนประ- 
โยชน     แลวใหประกอบในสิ่งเปนประโยชนดวยวีริยะ.       ดังท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา :- 
                        มหาบุรษุเปนผูนารัก  นาเคารพ  นายกยอง 
                  คอยวากลาว   อดทนถอยคํา   กลาวธรรมลึกซึ้ง 
                  ไมชักชวนในทางไมถูก. 
           มหาบุรุษ   อาศัยกัลยาณมิตรประกอบดวยคุณอยางนี้แลว    ยอมยงั 
อุปนิสสัยสมบัติของตนใหผองแผวโดยชอบนั่นแล.   และเปนผูประกอบดวย 
อัธยาศัยบริสุทธิ์ดวยดี  ประกอบดวยพละ  ๔  ยังองค  ๘  ใหประชุมกันโดย 
ไมชานัก     ทํามหาภินิหาร   มีอันไมกลับเปนธรรมดา  เปนผูแนนอน   ม ี
สัมโพธิญาณเปนที่ไปในเบ้ืองหนา   ยอมต้ังอยูในความเปนพระโพธิสัตว. 
           พึงทราบพละ   ๔  เหลาน้ีของอภินิหารน้ัน   ดังตอไปนี้.   อัชฌัตติก- 
พละ  คือกําลังภายใน   ไดแก  ความชอบใจดวยเคารพในธรรมอาศัยตน  ใน 
สัมมาสัมโพธิญาณ   เพราะเปนผูมีอัธยาศัยนอมไปโดยสวนเดียว.   มหาบุรษุ  
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มีตนเปนใหญ     มีความละอายเปนที่พ่ึงอาศัย     และถึงพรอมดวยอภินิหาร  
บําเพ็ญบารมี  แลวบรรลสุัมมาสัมโพธิญาณ   พาหิรพละ   คือกําลังภายนอก 
ไดแก   ความพอใจอาศัยคนอื่นในสัมมาสัมโพธิญาณ   เพราะเปนผูมีอัธยาศัย 
นอมไปโดยสวนเดียว.  มหาบุรุษมีโลกเปนใหญ  มีความนับถือเปนที่พ่ึงอาศัย 
และถึงพรอมดวยอภินิหาร   บําเพ็ญบารมีแลวบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ.  อุป- 
นิสสยพละ   คือกําลังอุปนิสัย    ไดแก   ความพอใจดวยอุปนิสสยสมบัติใน 
สัมมาสัมโพธิญาณ  เพราะเปนผูมีอัธยาศัยนอมไปโดยสวนเดียว.   มหาบุรษุ 
มีอินทรียกลา  มีความฉลาด  อาศัยสติ  ถึงพรอมดวยอภินิหาร  บําเพ็ญบารมี 
แลวบรรลุสมัมาสัมโพธิญาณ.      ปโยคพละ   คือกําลังความเพียร     ไดแก 
ความถึงพรอมดวยความเพียร    ความเปนผูทําดวยความเคารพ    ความเปนผู 
ทําติดตอ  อันเกิดแตความเพียรนั้นในสัมมาสัมโพธิญาณ.  มหาบุรุษ  มีความ 
เพียรบริสุทธิ์    ทําเปนลําดับ    และถึงพรอมดวยอภินิหาร   บําเพ็ญบารมีแลว 
บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ. 
           อภินิหารน้ีอันถึงพรอมดวยสโมธานมีองค ๘   มีการเริ่มสมบูรณดวย 
ปจจัย ๔   เหตุ     พละ   อยางนี้   เปนปจจัยแหงบารมีทั้งหลาย     เพราะ 
ความเปนมูลเหตุ.   อนึ่ง  ธรรมท้ังหลายนาอัศจรรยไมเคยมี  ๔ ประการ  ยอม 
ต้ังอยูในมหาบุรุษดวยความเปนไปของผูใด.  ยอมยึดถือหมูสรรพสัตวดวยจิต 
เปนที่รักดุจบุตรเกิดแตอกของตน.    จิตของผูนั้นจะไมเศราหมองดวยอํานาจ 
ความเศราหมองถึงบุตร.    อัธยาศัย   และความเพียรของมหาบุรุษนั้นยอมนํา  
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ประโยชนสขุมาใหแกสัตวทั้งหลาย.   ธรรมอันทําใหเปนพระพุทธเจาของตน  
ยอมเจริญ ยอมใหมีผลยิ่ง  ๆ  ข้ึน.   อน่ึง   มหาบุรษุประกอบดวยความหลั่งไหล 
แหงบุญกุศลอันสูงท่ีสุด     อันเปนปจจัยแหงความเปนไป     เปนอาหารแหง 
ความสุข   เปนผูควรรับทักษิณา   เปนที่ต้ังแหงคารวะอยางสูง  และเปนบุญ- 
เขตไมมีใครเหมือน.   มหาภินิหาร  มีคุณมากมาย  มีอานิสงสมากมายอยางน้ี 
พึงทราบวาเปนปจจัยแหงบารมีทั้งหลาย  
            มหากรุณาและความเปนผูฉลาดในอุบาย    ก็เหมือนอภินิหารน้ันแล. 
ปญญาอันเปนนิมิต   แหงความเปนโพธิสมภาร   ของทานเปนตน    ชื่อวา 
ความเปนผูฉลาดในอุบาย.     ความไมคํานึงถึงสุขของตน     ความขวนขวาย 
ในการทําประโยชนเพ่ือผูอ่ืนเปนลําดับ      ความไมมีความตกตํ่า     ดวยความ 
ประพฤติของพระมหาโพธิสัตวแมทําไดยาก    และความเปนเหตุไดประโยชน 
สุขของสัตวทั้งหลาย    แมในเวลาเลื่อมใส   การรู   การเห็น   การฟง    การ 
ระลึกถึง   ยอมสําเร็จแกมหาบุรุษท้ังหลาย   ดวยความเปนผูฉลาดในอุบายอัน 
เปนมหากรุณา.      เปนความจริงอยางนั้น   ความสําเร็จแหงความเปนพระ- 
พุทธเจาดวยปญญา  ของมหาบุรุษน้ัน.   ความสําเร็จแหงการกระทําของพระ- 
พุทธเจา   ดวยกรุณา.   ตนเองขามดวยปญญา.   ยงัคนอ่ืนใหขามดวยกรุณา. 
กําหนดรูทุกขของคนอ่ืน   ดวยปญญา.  ปรารภชวยเหลือทุกขของคนอ่ืนดวย 
กรุณา.  และเบื่อหนายในทุกขดวยปญญา.  รับทุกขดวยกรุณา.  อน่ึง  เปน 
ผูมุงตอนิพพานดวยปญญา.   ถึงวัฏฏะดวยกรุณา.   อน่ึง   มุงตอสงสารดวย  
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กรุณา.  ไมยนิดีในสงสารน้ันดวยปญญา.  และหนายในท่ีทั้งปวงดวยปญญา 
เพราะไปตามดวยการุณา   จึงตองอนุเคราะหสัตวทั้งปวง.    สงสารสัตวทั้งปวง 
ดวยกรุณา.   เพราะไปตามดวยปญญาจึงมีจิตหนายในที่ทั้งปวง.    ความเปน  
ผูไมมีอหังการมมังการดวยปญญา.     ความไมมีความเกียจคราน   ความเศรา 
ดวยกรุณา.    อน่ึง  ความเปนที่พ่ึงของตนและคนอ่ืน     ความเปนผูมีปญญา 
และกลาตามลําดับดวยปญญาและกรณุา.     ความเปนผูไมทําตนใหเดือดรอน 
ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.  ความสําเร็จประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน.   ความ 
เปนผูไมมีภัยไมหวาดกลัว.   ความเปนผูมีธรรมเปนใหญและมโีลกเปนใหญ. 
ความเปนผูรูคุณทานและทําอุปการะกอน.    ความปราศจากโมหะและตัณหา 
ความสําเร็จแหงวิชชาและจรณะ.           ความสําเร็จแหงพละและเวสารัชชะ 
คือธรรมทําใหกลา   ปญญาและกรุณา  เปนปจจัยแหงบารมีทั้งหลาย   เพราะ 
ความเปนอุบายโดยพิเศษแหงผลของบารมีทั้งปวง        ดวยประการฉะน้ีแล. 
ทั้งสองนี้เปนปจจัยแมแหงปณิธาน  ดุจแหงบารมีทั้งหลาย. 
            อน่ึง  ความอุตสาหะ  ปญญา  ความมั่งคง  และการประพฤติประ- 
โยชน   พึงทราบวา  เปนปจจัยแหงบารมีทั้งหลาย.  ความเพียรดวยความ 
อดกลั้นยิ่ง  แหงโพธิสมภารท้ังหลาย  ชื่อวา  อุสฺสาห  ในบารมีที่ทานกลาววา 
เปนพุทธภูมิ  เพราะเปนฐานะแหงความเกิดความเปนพระพุทธเจา.  ปญญา  
อันเปนความฉลาดในอุบาย    ในโพธิสมภารท้ังหลาย    ชื่อวา    อุมฺมงฺค.  
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ความต้ังใจมั่นเพราะต้ังใจไมหว่ันไหว   ชื่อวา  อวตฺถาน.   เมตตาภาวนาและ 
กรุณาภาวนา  ชื่อวา  หิตจริยา. 
           อน่ึง  อัธยาศัย ๖ อยาง    อันมีประเภทเปนเนกขัมมะ    ความสงัด 
อโลภะ   อโทสะ  อโมหะและนิสสรณะ   คือการออกไปจากทุกข.   พระโพธิ- 
สัตวทั้งหลายเปนผูเห็นโทษในกามและในการครองเรือน   ชื่อวา   มีอัธยาศัย 
ในเนกขัมมะ.    อน่ึง   พระโพธิสัตวทั้งหลายเห็นโทษในการคลุกคลี   ชื่อวา 
มีอัธยาศัยสงัด.  เห็นโทษในโลภะ  ชื่อวา  มีอัธยาศัยไมโลภ.   เห็นโทษใน 
โทสะ  ชื่อวา   มีอัธยาศัยไมโกรธ.     เห็นโทษในโมหะ  ชื่อวา  มีอัธยาศัย 
ไมหลง.  เห็นโทษในทุกภาวะ   ชื่อวา  มีอัธยาศัยออกไปจากทุกข  ดวยประ- 
การฉะนี้.    เพราะฉะนั้นอัธยาศัย  ๖ อยางเหลาน้ีของพระโพธิสัตวทั้งหลาย. 
พึงทราบวาเปนปจจัยแหงบารมีทั้งหลาย    มีทานเปนตน.    จริงอยูบารมี  มี 
ทานบารมีเปนตน  เวนจากโทษโนโลภเปนตน  และจากความย่ิงยวด 
ของอโลภะเปนตน  ยอมมีไมได.     เพราะความเปนผูมีจิตนอมไปในบริจาค 
เปนตน   ดวยความยิ่งยวดของอโลภะเปนตน   พึงทราบวา   เปนผูมีอัธยาศัย 
ไมโลภ. 
           อน่ึง  แมความเปนผูมีอัธยาศัยในทานก็เหมือนอยางนั้น   เปนปจจัย 
แหงบารมีมีทานบารมีเปนตน    ของพระโพธิสัตวทั้งหลาย    ผูประพฤติเพ่ือ 
โพธิญาณ.  จริงอยูเพราะความเปนผูอัธยาศัยในทาน  พระโพธิสตัวทั้งหลาย  
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จึงเปนผูเห็นโทษในความตระหนี่   อันเปนปฏิปกษตอทานนั้น   ยอมบําเพ็ญ 
ทานบารมีใหบริบูรณโดยชอบ.  เพราะเปนผูมีอัธยาศัยในศีล   จึงเปนผูเห็น 
โทษในความเปนผูทุศีล  บําเพ็ญศีลบารมีใหบริบูรณโดยชอบ.  เพราะเปนผู 
มีอัธยาศัยในเนกขัมมะ   จึงเห็นโทษในกามและในการครองเรือน     เพราะ 
เปนผูมีอัธยาศัยในการรูตามความเปนจริง     จึงเห็นโทษในความไมรู   และ 
ความสงสัย.     เพราะเปนผูมีอัธยาศัยในความเพียร     จึงเห็นโทษในความ 
เกียจคราน.    เพราะเปนผูมีอัธยาศัยในความอดทน   จึงเห็นโทษในความไม 
อดทน.   เพราะเปนผูมีอัธยาศัยในสัจจะ   จึงเห็นโทษในการพูดผิด.   เพราะ 
เปนผูมีอัธยาศัยในความต้ังใจมั่น   จึงเห็นโทษในความไมต้ังใจม่ัน.     เพราะ 
เปนผูมีอัธยาศัยเมตตา   จึงเห็นโทษในพยาบาท.    เพราะเปนผูมีอัธยาศัยใน 
ความวางเฉย    จึงเห็นโทษในโลกธรรม  บําเพ็ญบารมีมีเนกขัมมบารมีเปนตน 
ใหบริบูรณโดยชอบ.   ความเปนผูมีอัธยาศัยในทานเปนตน  เปนปจจัยแหง 
บารมีมีทานบารมีเปนตน   เพราะเปนเหตุใหสําเร็จ. 
            การพิจารณาเห็นโทษและอานิสงส    ตามลําดับในการไมบริจาคและ 
การบริจาคเปนตน    เปนปจจัยแหงบารมีมีทานบารมีเปนตน     เหมือนกัน.  
ในบทนั้น   พึงทราบวิธีพิจารณาดังตอไปนี้.    การนํามาซึ่งความพินาศมาก- 
มายหลายอยางนี้  คือ    จากความเปนผูปรารถนามากดวยวัตถุกามอันมีที่ดิน 
เปนตน  ของสัตวทั้งหลายผูมีใจหวงแหน  ของอยูมีที่ดิน  สวน   เงิน  ทอง  โค 
กระบือ  ทาสหญิง  ทาสชาย  บุตรภรรยาเปนตน   จากความเปนสาธารณภัย  
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มีราชภัย   โจรภัยเปนตน  จากการต้ังใจวิวาทกัน  จากการเปนขาศึกกัน  จาก  
สิ่งไมมีแกนสาร     จากเหตุการเบียดเบียนผูอ่ืน    ในการไดและการคุมครอง 
นิมิตแหงความพินาศ    เพราะนํามาซึ่งความพินาศหลายอยาง     มีความโศก 
เปนตน  และมีความไมสามารถเปนเหตุ  เพราะความเปนเหตุใหเกิดในอบาย 
ของผูมีจิตหมกมุนอยูในมลทิน  คือ ความตระหน่ี    ชื่อวา  ปรคิคหวัตถุ   คือ 
วัตถุที่หวงแหน.     ควรทําความไมประมาทในการบริจาควา   การบริจาควัตถุ 
เหลาน้ันเปนความสวัสดีอยางเดียว. 
            อีกอยางหน่ึงพิจารณาวา    ผูขอเมื่อขอเปนผูคุนเคยของเราเพราะบอก 
ความลับของตน   เปนผูแนะนําแกเราวา    ทานจงละสิ่งควรถึง     ถือเอาของ 
ของตนไปสูโลกหนา    เมื่อโลกถกูไฟคือมรณะเผา    เหมือนเรือนถูกไฟเผา 
เปนสหายชวยแบกของของเราออกไปจากโลกน้ัน    เมื่อเขายังไมแบกออกไป 
เขาก็ยังไมเผา   วางไว   เปนกัลยาณมิตรอยางยิ่ง     เพราะความเปนสหายใน 
กรรมงาม       คือทานและเพราะความเปนเหตุใหถึงพุทธภูมิที่ไดยากอยางยิ่ง 
เลิศกวาสมบัติทั้งปวง. 
            อน่ึง  พึงเขาไปต้ังความนอมในการบริจาควา   ผูนี้ยกยองเราในกรรม  
อันยิ่ง.  เพราะฉะนั้นควรทําความยกยองนั้นใหเปนความจริง.  แมเขาไมขอ 
เราก็ให   เพราะชีวิตของเขาแจงชัดอยูแลว.    ไมตองพูดถึงขอละ.    ผูขอมา 
แลวเองจากท่ีเราแสวงหาดวยอัธยาศัยอันยิ่ง   ควรใหดวยบุญของเรา.   การ 
อนุเคราะหของเราน้ีโดยมุงถึงการใหแกยาจก.   เราควรอนุเคราะหโลก    แม  
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ทั้งหมดน้ีเหมือนตัวเรา.เมื่อยาจกไมมี  ทานบารมีของเราจะพึงเต็มไดอยางไร   
เราควรยึดถือท้ังหมดไวเพ่ือประโยชนแกยาจกเทาน้ัน.   เมื่อไรยาจกท้ังหลาย 
ไมขอเราพึงถือเอาของของเราไปเอง.        เราพึงเปนที่รักและเปนที่ชอบของ 
ยาจกทั้งหลายไดอยางไร.    ยาจกเหลาน้ันพึงเปนที่รัก   เปนที่ชอบใจของเรา 
ไดอยางไร.   เราเม่ือใหก็พอใจ   แมใหแลวก็ปลื้มใจ เกิดปติโสมนัสไดอยางไร  
หรือยาจกทั้งหลายของเราพึงเปนอยางไร        เราจึงจะเปนผูมีอัธยาศัยกวาง-  
ขวาง.   ยาจกไมขอ   เราจะรูใจของยาจกท้ังหลายไดอยางไรแลวจึงให     เมือ่ 
ทรัพยมี   ยาจกมี  การไมบริจาค  เปนการหลอกลวงของเราอยางใหญหลวง.  
เราพึงสละอวัยวะหรือชีวิตของตนแกยาจกทั้งหลายไดอยางไร.   อีกอยางหน่ึง 
ควรทําจิตใหเกิดข้ึนเพราะไมคํานึงถึงประโยชนวา   ชื่อวาประโยชนนี ้   ยอม 
ติดตามทายกผูไมสนใจ.   เหมือนต๊ักแตนติดตามคนแผลงศรผูไมสนใจ. 
            อน่ึง  ผิวา    ผูขอเปนคนท่ีรัก   พึงใหเกิดโสมนัสวา    ผูเปนที่รักขอ 
เรา.    แมผูขอเปนคนเฉย ๆ   พึงใหเกิดความโสมนัสวา     ยาจกนี้ขอเรายอม 
เปนมิไดดวยการบริจาคนี้แนแท.   แมผูใหก็ยอมเปนที่รักของยาจกท้ังหลาย  
แมบุคคลผูมีเวรขอ    ก็พึงใหเกิดโสมนัสเปนพิเศษวา   ศัตรูขอเรา.   ศัตรนูี้  
เมื่อขอเราเปนผูมีเวร     ยอมเปนมิตรที่รักดวยการบริจาคน้ีแนแท       พึงยงั 
กรุณามีเมตตาเปนเบื้องหนาใหปรากฏ   แลวพึงใหแมในบุคคลเปนกลางและ 
บุคคลมีเวร.  
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            ก็หากวา   โลภธรรมอันเปนวิสัยแหงไทยธรรม    พึงเกิดข้ึนแกโลภะ  
เพราะบุคคลน้ันอบรมมาชานาน.    อันผูปฏิญญาเปนพระโพธิสัตวนั้นพึงสํา- 
เหนียกวา   ดกูอนสัตบุรุษทานบําเพ็ญอภินิหารเพ่ือความตรัสรูมิใชหรือ  ได 
สละกายนี้เพ่ือเปนอุปการะแกสรรพสัตว    และบญุสําเร็จดวยการบริจาคกาย 
นั้น.  ความของเปนไปในวัตถุแมภายนอกของทานนั้น  เปนเชนกับอาบนํ้า 
ชาง.   เพราะฉะนั้น  ทานไมควรใหความของเกิดในที่ไหนๆ.  เหมือนอยางวา 
เมื่อตนไมเปนยาใหญเกิดข้ึน  ผูตองการรากยอมนํารากไป.   ผูตองการสะเก็ด 
เปลือก   ลําตน   คาคบ   แกน   กิ่ง   ใบ   ดอก     ยอมนําไป    ผูตองการผล 
ยอมนําผลไป.    ตนไมนั้นใชเรียกรองดวยความวิตกวา  คนพวกน้ีนําของของ 
เราไป   ฉันใด  เมื่อกายไมสะอาดเปนนิจ  จมอยูในทุกขใหญอันเราผูถึงความ 
ขวนขวาย     เพ่ือประโยชนแกสรรพโลกประกอบการ   เพ่ืออุปการะแกสัตว 
เหลาอ่ืน   ไมควรใหมิจฉาวิตกแมเล็กนอยเกิดข้ึนฉันนั้น  หรอืวาความพิเศษ 
ในธรรมเครือ่งทําลาย     กระจัดกระจาย   และกําจัดโดยสวนเดียว    อันเปน 
มหาภูตรูปภายในและภายนอกเปนอยางไร.   แตขอน้ีเปนความหลงและความ 
ซบเซาอยางเดียว.  คือการยึดถือวา  นัน่ของเรา  เราเปนนั่น   นัน่เปนตนของ 
เรา.   เพราะฉะนั้น  ผูไมคํานึงในมือเทานัยนตาเปนตน   และในเน้ือเปนตน 
แมในภายในดุจภายนอก   พึงมีใจสละวา  ผูมีความตองการส่ิงน้ัน  ๆ จงนําไป 
เถิด. 
            อน่ึง   เมื่อมหาบุรุษสําเหนียกอยางนี้    ประกอบความเพียรเพื่อตรัสรู  
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ไมคํานึงในกายและชีวิต   กายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรม   เปนอันบริสุทธิ์   
ดวยดีโดยไมยากเลย.  มหาบุรุษน้ันมีกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรมบริสุทธิ์    
ดวยดี   มีอาชีพบริสุทธิ์ต้ังอยูในการปฏิบัติเพ่ือรู   เปนผูสามารถเพื่ออนุเคราะห 
สรรพสัตว   ดวยการถึงพรอมดวยความเปนผูฉลาดในความเสื่อม  และฉลาด  
ในอุบาย    ดวยการบริจาคไทยธรรมโดยประมาณย่ิง   และดวยการใหอภัยให 
พระสัทธรรม  นี้เปนนัยแหงการพิจารณาในทานบารมีดวยประการฉะน้ี. 
            อน่ึง  พิจารณาในศีลบารมีอยางนี้วา   ชื่อวาศีลนี้เปนน้ําลางมลทินคือ 
โทสะอันไมอาจชําระไดดวยนํ้าในแมน้ําคงคาเปนตน. เปนการกําจัดอันตราย 
มีราคะเปนตน  อันไมสามารถกําจัดไดดวยจันทนเหลืองเปนตน. เปนเครื่อง 
ประโยคดับอยางวิเศษของคนดีทั้งหลาย   ไมทั่วไปดวยเครื่องประดับของชนเปน 
อันมาก  มีสรอยคอมงกุฏและตางหูเปนตน.  มีกลิ่นหอมฟุงไปทั่วทุกทิศ   และ 
เหมาะสมทุกกาล.   มีอํานาจอยางยิ่ง   เพราะนํามาซึ่งคุณอันกษัตริยมหาศาล  
เปนตน   และเทวดาท้ังหลายควรไว.    เปนแถวบนัใดกาวข้ึนสูเทวโลก   มี 
สวรรคชั้นจาตุมหาราชิกาเปนตน.  เปนอุบายบรรลุฌานและอภิญญา.   เปน 
ทางใหถึงมหานครคือนิพพาน.    เปนภูมิประดิษฐานสาวกโพธิ   ปจเจกโพธิ 
และสัมมาสัมโพธิญาณ.  อีกอยางหนึ่ง  ศีลยอมอยูบนแกวสารพัดนึกและตน 
กัลปพฤกษเปนตน   เพราะเปนอุบายใหสิ่งท่ีปรารถนาตองการสําเร็จ. 
            สมดงัท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ศีลยอม 
สําเร็จเพราะผูมีศีล เปนผูบริสุทธิ์ดวยความต้ังใจแนวแน.  แมขออ่ืนก็ตรัสไว  
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มีอาทิวา  กอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพึงหวังวาเราพึงเปนที่รักเปนที่ชอบใจ 
เปนที่เคารพ  เปนที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย.   ภิกษุพึงเปนผูทํา 
ความบริบูรณในศีลทั้งหลายน้ันแล. อนึ่ง  ดูกอนอานนท  ศีลเปนกุศลมีความ 
ไมเดือดรอนเปนประโยชน.  ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  อานิสงส   ๕  อยางเหลาน้ี 
ของผูมีศีล   พึงพิจารณาคุณของศีลดวยสามารถแหงสูตร   มีศลีสัมปทาสูตร 
เปนตน.    พึงพิจารณาโทษในการปราศจากศีล    ดวยสามารถแหงสูตร   ม ี
อัคคิขันโธปมสูตรเปนตน    พึงพิจารณาศีลโดยเปนนิมิตแหงปติและโสมนัส 
โดยความไมมีการติเตียนตนกลาวโทษผูอ่ืน  และภัยจากอาชญาและทุคติ โดย 
ความเปนสิ่งอันวิญูชนสรรเสริญ   โดยเปนเหตุแหงความไมเดือดรอน   โดย 
เปนที่ต้ังแหงความสวัสดี   และโดยเปนสิ่งยอดเยี่ยมอยางยิ่ง  กวาการถึงพรอม 
ดวยชนยิ่งใหญ   สมบัติ  อธิปไตย  อายุ  รูป  ฐานะ  พวกพองมิตร   จริงอยู 
ปติและโสมนัสใหญยอมเกิดแกผูมีศีล     เพราะเหตุแหงศีลสัมปทาของตนวา 
เราไดทํากุสลแลว.  เราไดทําความดีแลว. เราไดทําการปองกันความกลัวแลว. 
            อน่ึง ผูมีศีลยอมไมติเตียนตน. วิญูชนไมกลาวโทษผูอ่ืน. ภัยเพราะ 
อาชญาและทุคติยอมไมมีเกิด   วิญูชนทั้งหลายสรรเสริญวา  เปนบุคคลผูมี 
ศีล  มีธรรมงาม.   อน่ึง  ความเดือดรอนใดยอมเกิดแกผูทุศีลวา  เราไดทําความ 
ชั่วแลวหนอ.   เราไดทํากรรมหยาบชาทารุณแลว.    ความเดือดรอนน้ันยอม 
ไมมีแกผูมีศีล.  อนึ่งธรรมดาศีลนี้ชื่อวาเปนฐานแหงความสวัสดี   เพราะต้ังใจ 
ในความไมประมาท   เพราะยังประโยชนใหญใหสําเร็จ   ดวยหลักการคุมครอง  
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มีความพินาศแหงโภคะเปนตน  และเพราะความเปนมงคล.    คนมีศีลแมมี 
ชาติตระกูลตํ่าก็เปนปูชนียบุคคล   ของกษัตริยมหาศาลเปนตน   เพราะเหตุ- 
นั้นศีลสัมปทาจึงอยูกับกุลสมบัติ.   มหาบพิตรพระองคสําคัญขอน้ันเปนไฉน. 
ในบทนี้   คํามีอาทิวา ทาสกรรมกรพึงเปนตัวอยางแกมหาบพิตรเปนอยางดีใน 
เรื่องนี้.  ศีลยอมอยูกับทรัพยภายนอก  เพราะไมทั่วไปดวยโจรเปนตน เพราะ 
อนุเคราะหโลกอ่ืน    เพราะมีผลมากและเพราะอธิษฐานคุณมีสมถะเปนตน. 
ศีลยอมอยูกบัความเปนอิสระของกษัตริยเปนตน     เพราะต้ังมั่นความอิสระ 
ทางใจเปนอยางยิ่ง.   จริงอยู   ศลีนิมิตเปนอิสระของสัตวทั้งหลายในหมูสัตว 
นั้น ๆ.   เพราะกลาวไดวาชีวิตท่ีมีศีล  แมวันเดียวก็ประเสริฐกวาชีวิตยั่งยืน- 
ยาวประมาณ   ๑๐๐  ป และเมื่อยังมีชีวิต   ศลีก็ประเสริฐกวาชีวิต   เพราะกลาว 
ไดวา   รางกายเมื่อตายไปก็ฝง.  ศีลยอมอยูกับรูปสมบัติ   เพราะนําความพอใจ 
มาแมแกศัตรู   และเพราะความชราโรคและวิบัติครอบงําไมได.    ศีลยอมอยู 
กับความวิเศษของสถานท่ีมีปราสาทและเรือนแถวเปนตน   เพราะต้ังใจความ 
วิเศษอันเปนสุข.    ในบทน้ีคํามีอาทิวา    มารดาบิดาไมพึงทําอะไรไดยกเปน 
ตัวอยาง   เพราะศีลใหสําเร็จประโยชนโดยสวนเดียว  และเพราะอนุเคราะห 
โลกอ่ืน. อน่ึง    ศีลเทาน้ันประเสริฐกวา  กองทัพชาง  มา  รถ และทหารราบ 
และกวาการประกอบความสวัสดีดวยมนตและยาวิเศษ     โดยการรักษาตนท่ี 
รักษาไดยาก   เพราะอาศัยตนไมอาศัยผูอ่ืน    และเพราะวิสัยยิ่งใหญ.    ดวย 
เหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  
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ธมฺมจาร ึ   ธรรมแลยอมรกัษาผูประพฤติธรรม.   เม่ือมหาบุรุษพิจารณาอยูวา  
ศีลประกอบดวยคุณมากมายอยางนี้   ศีลสัมปทาท่ียังไมบริบูรณ   ยอมถึงความ 
บริบูรณ   ที่ยงัไมบริสุทธิ์ยอมถึงความบริสุทธิ์. 
           ก็หากวาธรรมทั้งหลายมีโทสะเปนตน  เปนปฏิปกษตอศีลพึงเกิดข้ึนแก 
มหาบุรุษน้ันในระหวางๆ ดวยสะสมมานาน.   อันผูปฏิญญาเปนพระโพธิสัตว 
นั้นพึงพิจารณาอยางนี้วา   ทานต้ังใจแนวแนเพ่ือตรัสรูมิใชหรือ.   แมสมบัติ 
เปนโลกิยะทานก็ยังไมสามารถจะถึงไดดวยความไมปกติของศีล.  ไมตองพูดถึง 
สมบัติเปนโลกุตระเลย.    ศลีเปนการอธิษฐานเพ่ือสัมมาสัมโพธิญาณอันเลิศ 
กวาสมบัติทั้งปวง  ควรใหถึงความอุกฤษฏอยางยิ่ง.   เพราะฉะน้ันทานผูรักษา 
ศีลโดยชอบตามนัยดังกลาวแลวมีอาทิวา   กิกีว   อณฺฑ  ดุจนกตอยตีวิดรักษาไข 
ฉะน้ันควรเปนผูมีศีลเปนที่รักดวยดียิ่ง. 
           อีกอยางหนึ่ง   ทานควรทําการหยั่งลงและความเจริญแกสัตวทั้งหลาย 
ในยาน  ๓  ดวยการแสดงธรรม.  ไมควรปรารถนาถอยคําของผูมีศีลผิดปกติ. 
ดุจการเยียวยาของหมอผูตรวจดูอาหารผิดสําแดง.     เพราะฉะน้ันควรเปนผูมี 
ศีลบริสุทธิ์ตามสภาพวา    เราเปนผูมีศรัทธาพึงทําการหยั่งลงและความเจริญ 
แกสัตวทั้งหลายไดอยางไร.       ความเปนผูสามารถในการทําอุปการะแกสัตว 
ทั้งหลายและการบําเพ็ญบารมีมีปญญาบารมีเปนตนของเราดวยการประกอบ 
คุณวิเศษมีฌานเปนตนโดยแท.   อน่ึงคุณท้ังหลายมีฌานเปนตน  เวนความ  
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บริสุทธิ์แหงศีลยอมมีไมได  เพราะเหตุนั้น  จึงควรยังศีลใหบรสิุทธิ์โดยชอบ 
ทีเดียว. 
           อน่ึง   พึงทราบการพิจารณาในการครองเรือนโดยนัยมีอาทิวา   การ 
ครองเรือนคับแคบเปนทางแหงธุลี.    ในกามทั้งหลายโดยนัยมอีาทิวา   ถาม 
ทั้งหลายอุปมาดวยโครงกระดูก   และโดยนัยมีอาทิวา    แมมารดาก็ทะเลาะกับ 
บุตร.   เบื้องตนเห็นโทษในกามฉันทะเปนตนโดยนัยมีอาทิวา   เหมือนอยาง 
บุรุษกูหน้ีไปประกอบการงาน.    ในเนกขัมมบารมีดวยการพิจารณาอานิสงส 
ในบรรพชาเปนตนโดยนัยมีอาทิวา.  บรรพชาเปนอัพโภกาส   คือโอกาสดียิ่ง 
โดยปริยายดังกลาวแลว.    นี้เปนสังเขปในที่นี้ .    สวนความพิสดารพึงทราบ 
ในทุกขักขันธสูตรและอาสีวิโสปมสูตรเปนตน. 
           อน่ึง  พึงมนสิการถึงปญญาคุณวา   ธรรมท้ังหลายมีทานเปนตน  เวน 
จากปญญายอมบริสุทธิ์ไมได.      ยอมไมมีความสามารถขวนขวายตามท่ีเปน 
ของตนได.  เหมือนอยางสรีรยนตเวนชีวิตก็ยอมไมงาม. อนึ่งยอมไมสามารถ 
ปฏิบัติในกิรยิาทั้งหลายของตนได.          และอินทรียทั้งหลายมีจักขุเปนตน 
เวนวิญญาณเสียแลวก็ไมพอที่จะทํากิจในวิสัยของตนได.    อินทรียทั้งหลาย 
มีสัทธาเปนตน     ก็อยางน้ันเวนปญญาเสียแลวก็ไมสามารถในการปฏิบัติ  
กิจของตนได       เพราะเหตุนั้นปญญาจึงเปนใหญในการปฏิบติัมีการบริจาค 
เปนตน.   จรงิอยูพระมหาโพธิสัตวทั้งหลายผูมีปญญาจักษุอันลืมแลว  ใหแม  
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อวัยวะนอยใหญของตนเปนผูไมยกตนไมขมผูอ่ืน.    เปนผูเกิดโสมนัสแมใน  
๓   กาล     ปราศจากการกําหนดดุจตนไมที่เปนยา.     จริงอยูการบริจาคโดย 
ประกอบดวยความฉลาดในอุบายดวยปญญา   ยอมเขาถึงความเปนทานบารมี 
เพราะเปนไปเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน.  เพราะวาทานเปนเชนกับกําไรอันเปน 
ประโยชนของตน.   
           อน่ึง  ความบริสุทธ์ิแหงศีล  โดยไมปราศจากความเศราหมองมีตัณหา 
เปนตน   ยอมเกิดไมไดเพราะไมมีปญญา.    การอธิษฐานคุณแหงความเปน 
พระสัพพัญูจักมีไดแตไหน.    ผูมีปญญาเทาน้ันพิจารณาเห็นโทษ  ในการ 
ครองเรือน   ในกามคุณและในสงสารและอานิสงส   ในการบรรพชา  ในฌาน 
สมาบัติ    และในนิพพานดวยดี    ครัน้บวชแลวยงัฌานสมาบัติใหเกิดมุงหนา 
ตอนิพพาน    และยังคนอ่ืนใหต้ังอยูในฌานสมาบัตินั้น.     ไมยังความเพียร 
ปราศจากปญญาเพียงต้ังความปรารถนาไวใหสําเร็จไดเพราะเริ่มไมดี. การไม 
เริ่มยงัประเสริฐกวาการเริ่มไมดี.      การบรรลุยาก     อยางใดอยางหน่ึงดวย 
ความเพียรประกอบดวยปญญา   ไมประเสริฐกวาการปฏิบัติโดยอุบาย.   อน่ึง 
ผูมีปญญาเทาน้ันเปนผูมีความอดกล้ันตอความเสียหายของผูอ่ืนเปนตน.   ผูมี 
ปญญาทรามไมเปนผูอดกลั้น.      ความเสียหายที่ผูอ่ืนนําไปใหแกผูปราศจาก 
ปญญา   ยอมเพ่ิมพูนความเปนปฏิปกษของความอดทน.    แตความเสียหาย 
เหลาน้ันของผูมีปญญายอมเปนไป  เพื่อความม่ันคงแหงขันตินั้นดวยเพิ่มพูน  
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ความสมบูรณแหงขันติ.   ผูมีปญญาเทาน้ันรูสัจจะ ๓   อยาง   เหตุแหงสัจจะ  
เหลาน้ัน   และปฏิปกษตามความเปนจริงเปนผูไมกลาวผิดแกผูอ่ืน.  
            อน่ึง  ผูอุปถัมภตนดวยกําลังปญญาเปนผูต้ังใจสมาทานไมหว่ันไหวใน 
บารมีทั้งปวงดวยการถึงพรอมดวยปญญา.   ผูมีปญญาเทาน้ัน   ไมทําการแบง 
แยกคนท่ีรัก  คนกลางและคนท่ีเปนศัตรู เปนผูฉลาดในการนําประโยชนเขา 
ไปในที่ทั้งปวง.   อนึ่ง  เปนผูมีความเปนกลางเพราะไมมีความผิดปกติในการ 
ประสบโลกธรรมมีลาภ  เส่ือมลาภเปนตน  ดวยอํานาจแหงปญญา. ปญญาเทา 
นั้นเปนเหตุแหงความบริสุทธิ์ของบารมีทั้งปวงดวยประการฉะนี้   เพราะเหตุ- 
นั้นควรพิจารณาคุณของปญญา. อีกอยางหน่ึง  เวนปญญาเสียแลวทัศนสมบัติ 
ยอมมีไมได.  เวนทิฏฐิสมัปทาโดยระหวางศีลสัมปทาก็มีไมได.   ผูปราศจาก 
ศีลสัมปทาและทิฏฐิสัมปทา   สมาธิสมัปทาก็มิไมได.   อน่ึงผูมีจิตไมต้ังม่ันไม 
สามารถแมเพียงประโยชนตนใหสําเร็จได.   ไมตองพูดถึงประโยชนผูอ่ืนอัน 
ถึงข้ันอุกฤษฏกันละ   เพราะเหตุนั้นพระโพธิสัตวผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน 
ควรสอนตนวา     ทานควรทําความเพียรในความเจริญดวยปญญาโดยเคารพ 
มิใชหรือ.  จริงอยู   พระมหาสัตวต้ังมั่นในอธิษฐานธรรม  ๔   ดวยบุญญา- 
นุภาพอนุเคราะหโลกดวยสังคหวัตถุ        ยอมยังสัตวทั้งหลายใหหยั่งลงใน 
มรรคอันเปนการออกไป.   และยังอินทรียของสัตวเหลาน้ันใหเจริญงอกงาม. 
            อน่ึง พึงกําหนดคุณของปญญามีอาการไมนอยโดยนัยมีอาทิวา  ผูมาก 
ดวยการคนควาในขันธอายตนะเปนตน  ดวยกําลังปญญากําหนดรูความเปน  
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ไปและการกลับตามความเปนจริงแนะนําคุณมีทานเปนตน  อันเปนสวนแหง  
ความรูอยางวิเศษเปนผูทําใหบริบูรณ  ในการศึกษาของพระโพธิสัตวแลวพึง 
พอกพูนปญญาบารมี. 
            อน่ึง      กรรมอันเปนโลกิยะแมปรากฏอยูก็ไมสามารถบรรลุไดดวย 
ความเพียรชั้นตํ่า.   ผูปรารภความเพียรไมคํานึงถึงความลําบาก    จะบรรลุได 
ไมยากเลย.  จริงอยูผูมีความเพียรตํ่าไมสามารถจะปรารภวา   เราจักยังสรรพ- 
สัตวใหขามพนจากหวงใหญคือสงสาร.    ผูมีความเพียรปานกลางปรารภแลว 
ยอมถึงท่ีสุดในระหวาง.     สวนผูมีความเพียรอุกฤษฏไมเพงถึงความสุขของ 
สัตว     ยอมบรรลุบารมีที่ปรารภไว  เพราะเหตุนั้น  พึงพิจารณาถึงวิริยสมบัติ 
อีกอยางหนึ่งพึงพิจารณาถึงคุณของความเพียรโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา      การ 
ปรารภเพ่ือถอนจากเปอกตมคือสงสารของตนของบุคคลใด   การถึงที่สุดแหง 
ความปรารถนาในความเปนผูมีความเพียรยอหยอน       แมของบุคคลน้ันไม 
สามารถใหเกิดข้ึนได.  ไมตองพูดถึงการสรางอภินิหารเพ่ือถอนโลกพรอมกับ 
เทวโลกกันละ    เพราะหมูแหงกิเลสเปนเครื่องประทุษรายมีราคะเปนตน 
หามไดยากดุจคชสารตกมัน      เพราะการสมาทานกรรมอันมกีิเลสเปนเครื่อง 
ประทุษรายนั้นเปนเหตุ    เชนกับเพชฌฆาตเง้ือดาบเพราะทุคติอันเปนนิมิต 
แหงกรรมน้ันเปดอยูตลอดกาล   เพราะมิตรชั่วชักชวนในกรรมน้ันไดเตรียม 
ไวแลวทุกเม่ือ   และเพราะทําตามโอวาทของมิตรชั่วน้ัน.    ในความมีสติของ 
ความเปนปุถุชนคนพาล   จึงควรออกจากสงสารทุกขเองได    เพราะเหตุนั้น  
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มิจฉาวิตกยอมอยูไกลดวยอานุภาพของความเพียร   และหากวาสามารถบรรล ุ  
สัมโพธิญาณไดดวยความเพียรอาศัยตน.  อะไรเลาจะทําไดยากในขอน้ี. 
            อน่ึงชื่อวาขันตินี้   เปนอาวุธไมเบียดเบียนคนดี   ในเพราะสมบูรณ 
ดวยคุณสมบัติ   เพราะกําจัดความโกรธอันเปนปฏิปกษตอคุณธรรมไมมีสวน 
เหลือ  เปนเครื่องประดับของผูสามารถครอบงําผูอ่ืนได.  เปนพลสัมปทาของ 
สมณพราหมณ.   เปนสายนํ้ากําจัดไฟคือความโกรธ.    เปนเครื่องชี้ถึงความ 
เกิดแหงกิตติศัพทอันดีงาม.  เมื่อเปนมนตและยาวิเศษระงับพิษคําพูดของคนชั่ว. 
เปนปกติของผูมีปญญายอดเย่ียมของผูต้ังอยูในสังวร.   เปนสาครเพราะอาศัย 
ความลึกซึ้ง.  เปนฝงของมหาสาครคือโทสะ.   เปนบานประตูปดประตูอบาย. 
เปนบันไดข้ึนสูเทวโลกและพรหมโลก.       เปนภูมิที่อยูของคุณท้ังปวง. 
เปนความบริสุทธิ์    กาย วาจา  และใจ  อยางสูงสุด.   พึงมนสิการดวยประการ 
ฉะน้ี. 
            อีกอยางหน่ึง   สัตวทั้งหลายเหลาน้ีเดือดรอนในโลกน้ี     เพราะไมมี 
ขันติสมบัติ.  และเพราะประกอบธรรมอันทําใหเดือดรอนในโลกหนา. หาก 
วาทุกขมีความเสียหายของผูอ่ืนเปนนิมิตเกิดข้ึน.      อัตภาพอันเปนเขตของ 
ทุกขนั้น    และกรรมอันเปนพืชของทุกขนั้นอันเราปรุงจาแตงแลว.    นั่นเปน 
เหตุแหงความเปนหน้ีของทุกขนั้น.  เมื่อไมมีผูทําใหเสียหายขันติสัมปทาของ 
เราจะเกิดไดอยางไร.   แมหากวาบัดน้ีผูนี้หน้ีไมทําใหเสียหาย.   ผูนั้นก็ไดทําอุป-  
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การะแกเรามากอน. อีกอยางหนึ่งผูไมทําใหเสียหายน่ันแหละเปนผูมีอุปการะ  
เพราะมีขันติเปนนิมิต.      สัตวทั้งหลายเหลาน้ีทั้งหมดเปนเชนบุตรของเรา. 
ใครจักโกรธในความผิดท่ีบุตรทําได.      บุตรนี้ทําผิดแกเราโดยมิใชเพศของ 
ปศาจที่โกรธอันใด        เราควรแนะนําบุตรผูมีใชเพศท่ีเปนความโกรธนั้น. 
ทุกขนี้เกิดแกเราดวยความเสียหายใด.     แมเราก็เปนนิมิตของความเสียหาย 
นั้น. ทําความเสียหายดวยธรรมใดและทําในท่ีใด   ธรรมเหลาน้ันแมทั้งหมดก็ 
ดับไปในขณะนั้นเอง.    บัดนี้ใครพึงทําความโกรธแกใคร.    และใครผิดแก 
ใครเพราะธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา   พิจารณาดังน้ีควรเพ่ิมพูนขันติสัมปทา 
ดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง    หากวาความโกรธมีการทําความเสียหายตอผูอ่ืนเปนนิมิต  ดวย 
การสะสมมาตลอดกายของบุคคลน้ันพึงครอบงําจิตต้ังอยู.      บคุคลน้ันควร 
สําเหนียกวาดังน้ี   ชื่อวาขันตินี้เปนเหตุชวยเหลือการปฏิบัติเปนปฏิปกษตอผู 
ไมทําความเสียหายตอผูอ่ืน.         ขันติเปนปจจัยแหงศรัทธาโดยใหทุกขเกิดวา 
ศรัทธาอาศัยทุกขเปนความเสียหายของเราและแหงอนภิรติสัญญา  คือกําหนด 
ประกอบสม่ําเสมอในอารมณอันนาปรารถนาและไมนาปรารถนาในอินทรีย 
ปกตินั้น    การประกอบสมํ่าเสมอในอารมณอันไมนาปรารถนาไมพึงมีแกเรา 
ดวยเหตุนั้น การประกอบสมํ่าเสมอในอารมณไมนาปรารถนาน้ัน   จะพึงมีได 
ในที่นี้แตไหน.   สัตวผูตกอยูในอํานาจของความโกรธมัวเมาดวยความโกรธมี  
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จิตฟุงซาน.    ในสัตวผูตกอยูในอํานาจของความโกรธน้ันจะไดอะไรดวยการ  
ชวยเหลือ.   สัตวเหลาน้ีทั้งหมด    พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงคุมครองดุจบุตร 
เกิดแตอกฉะนั้น.  เพราะฉะนั้น   เราไมควรทําใจโกรธในสัตวนั้น.  เมื่อผูทํา 
ความผิดมีคุณ     เราไมควรทําความโกรธในผูมีคุณ. เมื่อไมมีคุณควรแสดงความ  
สงสารเปนพิเศษ.   ยศอันเปนคุณของเรายอมเสื่อมเพราะความโกรธ.  สิ่งเปน 
ชาศึกทั้งหลายมีผิวพรรณเศราหมองและการอยูเปนทุกขเปนตน    ยอมมาถึง 
เราดวยความโกรธ.   อน่ึงชื่อวาความโกรธน้ีกระทําส่ิงไมเปนประโยชนไดทุก 
อยาง   ยังประโยชนทั้งปวงใหพินาศเปนขาศึกมีกําลัง. เมื่อมีขันติขาศึกไร ๆ  ก ็
ไมมี.  ทกุขมีความผิดเปนนิมิตอันผูทําความผิดพึงไดรับตอไป   อน่ึงเมื่อมีขันติ 
เราก็ไมมีทุกข.  ขาศึกติดตามเราผูคิดและโกรธ.   เมื่อเราครอบงําความโกรธ  
ดวยขันติ  ขาศึกเปนทาสของความโกรธนั้นก็จะถูกครองงําโดยชอบ.   การ 
สละขันติคุณอันมีความโกรธเปนนิมิตไมสมควรแกเรา.  เมื่อมีความโกรธอัน 
เปนขาศึกทําลายคุณธรรม  ธรรมมีศลีเปนตน จะพึงถึงความบริบูรณแกเราได 
อยางไร.  เมื่อไมมีธรรมมีศีลเปนตนเหลาน้ัน   เราเปนผูมากดวยอุปการะแก 
สัตวทั้งหลาย   จักถึงสมบัติสูงสุดสมควรแกปฏิญญาไดอยางไร.   เมื่อมีความ 
อดทนสังขารท้ังหลายท้ังปวง   ของผูมีจิตต้ังม่ันเพราะไมมีความฟุงซานในภาย  
นอก      ยอมทนตอการเพงโดยความเปนของไมเที่ยงโดยความเปนทุกข  ธรรม 
ทั้งหลายท้ังปวงยอมทนการเพงโดยความเปนอนัตตา    และนพิพานยอมทน 
ตอการเพงโดยความเปน  อสังขตะ   อมตะ   สันตะ    และปณีตะเปนตน  และ 
พุทธธรรมทัง้หลายยอมปรากฏโดยเปนอจินไตย    และหาประมาณมิได.  ดวย 
ประการฉะน้ี.  
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            อน่ึง    แตนั้นพึงทราบการพิจารณาขันติบารมีโดยนัยมอีาทิอยางนี้วา  
ผูต้ังอยูในขันติอันเหมาะสมยอมควรแกการเพง   เพราะเปนผูไมต้ังม่ันอยูใน 
อหังการมมังการวา ความเปนสิ่งธรรมดาเวนจากการถือตัวถือตนเหลาน้ีอยาง 
เดียว   ยอมเกิด  ยอมเสื่อม ดวยปจจัยทั้งหลายของตน.  ยอมไมมาแตที่ไหน ๆ. 
ยอมไมไปในที่ไหนๆ.   ทั้งไมต้ังอยูในท่ีไหนๆ.  ทั้งไมมีความขวนขวายไร ๆ 
ของใครๆ   ในท่ีนี้   ดังน้ี.    พระโพธิสตัวเปนผูเที่ยงตอโพธิญาณ     เปนผู 
ไมกลับมาเปนธรรมดา  ดงัน้ี. 
            อน่ึง      พึงพิจารณาความถึงพรอมแหงสัจจบารมี    โดยนัยมีอาทิวา 
เพราะเวนสัจจะเสียแลว   ศีลเปนตนก็มีไมได.       เพราะไมมีการปฏิบัติอัน 
สมควรแกปฏิญญา.     เพราะรวมธรรมลามกท้ังปวง   ในเพราะกาวลวงสัจจ- 
ธรรม.    เพราะผูไมมีสัจจะเปนคนเชื่อถือไมได.    เพราะนําถอยคําท่ีไมควร 
ยึดถือตอไปมาพูด.    เพราะผูมีสัจจะสมบูรณเปนผูต้ังม่ันในคุณธรรมท้ังปวง. 
เพราะเปนผูสามารถบําเพ็ญโพธิสมภารท้ังปวงใหบริสุทธิ์ได.    เพราะกระทํา 
กิจแหงโพธิสมภารท้ังปวง    ดวยไมใหผิดสภาวธรรม     และเพราะสําเร็จใน 
การปฏิบัติของพระโพธิสัตว  ดังนี้. 
            อน่ึง  พึงพิจารณาคุณในอธิษฐานโดยนัยมีอาทิวา   การสมาทานม่ัน 
ในทานเปนตน   และการอธิษฐานไมหว่ันไหวของคุณเหลานั้น   ในเพราะ 
การประชุมธรรมเปนปฏปิกษตอการสมาทานม่ันน้ัน  การสะสมบารมีมีทาน-  
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บารมีเปนตน  อันมีสัมโพธิญาณเปนนิมิต  เวนความเปนผูมีปญญาและความ  
กลาในอธิษฐานนั้นเสีย  ยอมมีไมได  ดังนี้. 
           อน่ึง   พึงพิจารณาคุณของเมตตา   โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  อันผูต้ังลง 
ในคุณเพียงประโยชนตน   เวนความเปนผูมีจิตมุงประโยชนในสัตวทั้งหลาย 
ไมสามารถบรรลุสมบัติในโลกน้ีและในโลกหนาได.     ไมตองพูดถึงผูใครยัง 
สรรพสัตวใหตั้งอยูในนิพพานสมบัติกันละ.  บัดนี้   หวังโลกิยสมบัติก็ควรแลว 
ภายหลังจึงคอยหวังโลกุตรสมบัติแกสรรพสัตว.    บัดนี้   เราไมสามารถทําการ 
นําเขาไปซ่ึงประโยชนสขุแกสัตวเหลาอ่ืนดวยคุณเพียงอัธยาศัยได   เมื่อไรจึง 
จักใหประโยชนนั้นสําเร็จดวยความเพียรเลา.    บัดนี้  เราใหเจริญดวยการ 
นําประโยชนสุขเขาไปให   ภายหลังสหายผูจําแนกธรรมจักมแีกเรา.  เพราะ- 
ฉะน้ัน      พึงเขาไปต้ังความเปนผูมีอัธยาศัยบําเพ็ญประโยชนในสรรพสัตว 
พรอมกับความวิเศษวา   สัตวเหลาน้ี    เปนบุญเขตอยางยิ่ง   เปนบอเกิดแหง 
กุศลอยางเยี่ยม     เปนที่ต้ังแหงความเคารพอยางสูงของเรา     เพราะเปนเหตุ 
ใหสําเร็จความเจริญดวยพุทธคุณท้ังปวง.       พึงเพิ่มพูนเมตตาในสรรพสัตว 
แมโดยความอธิษฐานกรุณาอยางแทจริง   ความเปนผูใครเพ่ือจะกําจัดสิ่งไมมี 
ประโยชนและทุกขของสัตวเหลาน้ัน    มีกําลัง    มีรากม่ันคง    ยอมเกิดแกผู 
ยินดี    นําประโยชนสุขเขาไปใหในสัตวทั้งหลาย     ดวยใจท่ีไมมีขอบเขต. 
อน่ึง   กรุณา   เปนเบื้องตน   เปนจรณะ   เปนหลัก   เปนมูล   เปนหนา 
เปนประมุขของพุทธการกธรรมท้ังหลาย   ทั้งปวง.  
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            อน่ึง   พึงพิจารณาอุเบกขาบารมี   โดยนัยมอีาทิอยางนี้วา   ความเสีย  
หายท่ีสัตวทั้งหลายทํา      เพราะไมมีอุเบกขา      พึงใหเกิดความพิการทางจิต 
เมื่อจิตพิการก็ไมมีการสะสมบารมีมีทานบารมีเปนตน.    เมื่อจิตยังผูกพันอยู 
ดวยเมตตา   เวนอุเบกขาเสียแลว   การสะสมบารมีก็มีไมได.   ผูไมมีอุเบกขา 
ไมสามารถจะนอมบุญสมภารและประโยชนเกื้อกูล  อันเปนผลของบุญสมภาร 
นั้นเขาไปในการสะสมท้ังหลายได.    เพราะไมมีอุเบกขา   ไมทาํการจําแนก 
ไทยธรรมและปฏิคาหก  แลวไมสามารถบริจาคได.    อันผูปราศจากอุเบกขา 
ไมมนสิการถึงอันตรายแหงปจจัยเปนเครื่องนํามาซ่ึงชีวิตและชีวิต      แลวไม 
สามารถทําศีลใหบริสุทธิไ์ด. 
            อน่ึง  ความสําเร็จแหงการต้ังใจสมาทานโพธิสมภารท้ังปวงใหบริบูรณ 
ยอมสําเร็จดวยอานุภาพแหงอุเบกขา    คือ   โดยความไมยินดีและความยินดี 
พันหน่ึง     สําเร็จดวยกําลังแหงเนกขัมมะ     ดวยอํานาจแหงอุเบกขา    โดย 
เกิดข้ึนดวยอํานาจแหงการพิจารณา  โดยสําเร็จกิจแหงการสะสมบารมีทั้งปวง 
โดยไมทํากิจการใหญ ๆ  ในเพราะไมเพงถึงความเพียรที่เริ่มไวมากแลว  โดย 
ความวางเฉย       โดยมีความเพงถึงความอดกลั้นโดยไมพูดผิดตอสัตวสังขาร 
ดวยอํานาจแหงอุเบกขา   โดยความสําเร็จ   ความต้ังใจ  อันไมหว่ันไหวในธรรม 
ที่สมาทานแลว   ดวยความวางเฉยตอโลกธรรม    โดยความสําเร็จแหงเมตตา 
วิหารธรรม    ดวยการไมผูกใจในความเสียหายของผูอ่ืนเปนตน.   การพิจารณา  
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โทษและอานิสงส   ตามลําดับ ในการไมบริจาคและการบริจาคเปนตน  อยางนี้ 
พึงเห็นวา   เปนปจจัยแหงบารมีมีทานบารมีเปนตน. 
            อน่ึง พึงทราบ  จรณธรรม  ๑๕  และอภิญญา ๕  พรอมดวยธรรมเปน 
บริวาร  ดังตอไปนี้.  ศลีสงัวร ๑ การคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย  ๑  ความ 
รูจักประมาณในการบรโิภค  ๑  การประกอบความเพียรเนืองๆ ๑ สัทธรรม  ๗ 
และฌาน  ๔  ชื่อวา  จรณธรรม.    ในจรณธรรมเหลาน้ัน   ธุดงค ๑๓  และ 
ความมักนอยเปนตน  เปนบริวารของธรรม ๔  มีศลีเปนตน.  ในสัทธรรม 
ทั้งหลาย   ความที่จิตนอมไปในพระพุทธ    พระธรรม  พระสงฆ  ศีล  จาคะ 
การระลึกถึงเทวดา   การเวนบุคคลเศราหมอง  การคบหาบุคคลผูสนิท  การ 
พิจารณาธรรมอันนาเลื่อมใส  เปนบริวารของศรัทธา.  ความท่ีจิตนอมไปใน 
การพิจารณาโทษของอกุศล  ของอบาย  การพิจารณาความอุปถัมภของกุศล- 
ธรรม     การเวนบุคคลท่ีปราศจากหิริโอตตัปปะ     การคบบุคคลท่ีถึงพรอม 
ดวยหิริโอตตัปปะเปนบริวารของหิริโอตตัปปะ.   ความเปนผูมีอินทรียแกกลา 
ดวยการสะสมมีการสอบถาม   การประกอบความเพียรในเบื้องตน  การต้ังอยู 
ในพระสัทธรรม  และดํารงอยูในวิชาอันไมมีโทษ  ความที่จิตนอมไปในการ 
เวนการฟงนอยถึงความไกลจากกิเลส    และเสพการฟงมาก   เปนบริวารของ 
พาหุสัจจะ     ความท่ีจิตนอมไปในการพิจารณาเห็นภัยในอบาย    พิจารณา 
เห็นทางดําเนิน   พิจารณาถึงการบูชาธรรม  พิจารณาถึงการบรรเทาถีนมิทธะ 
การเวนบุคคลเกียจคราน       การคบบุคคลปรารภความเพียรและความเพียร  
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ชอบ      เปนบริวารของวีริยะ.      ความท่ีจิตนอมไปในการเวนบุคคลผูขาด  
สติสัมปชัญญะ   หลง ๆ ลืม ๆ    และคนบุคคลผูมีจิตต้ังม่ันเปนบริวารของสติ. 
ความท่ีจิตนอมไปในสติใหถึงความบริบูรณดวยอินทรีย  ทําความเฉียบแหลม 
ในเรื่องที่สอบถาม  เวนบุคคลปญญาทราม  คบบคุคลมีปญญา  และพิจารณา 
ถึงขอควรประพฤติอันเปนญาณลึกซึ้ง    เปนบริวารของปญญา.     หมวด  ๔ 
แหงคุณมีศีลเปนตน,   บุพภาคภาวนาในอารมณ  ๓๘,   และการการทําวสี  ม ี
อาวัชชนวสีเปนตน  เปนบริวารของฌาณทั้ง ๔. พึงเจาะจงกลาวตามสมควร 
ถึงความท่ีจรณะเปนตน    เปนปจจัยแหงการสะสมบารมีมีทานบารมีเปนตน 
โดยนัยมีอาทิวา  ชื่อวา   เปนผูสามารถในการใหอภัยสัตวทั้งหลาย  ดวยความ 
บริสุทธิ์แหงการประกอบดวยศีลเปนตน   ในการใหอามิส    ดวยความบริสุทธิ์   
แหงอัธยาศัย   ในการใหธรรมดวยความบริสุทธิ์ทั้งสองอยาง.  เราจะไมเจาะจง 
กลาวเพราะเกรงวาจะพิสดารเกินไป.    แมสมบัติจักรเปนตน    ก็พึงทราบวา 
เปนปจจัยแหงทานเปนตน  ดวยประการฉะน้ี. 
            อะไรเปนความเศราหมอง.    ความลูบคลําดวยตัณหาเปนตน    เปน 
ความเศราหมองแหงบารมีทั้งหลาย     โดยไมตางกัน.      แตโดยความตางกัน 
เปนความเศราหมองแหงทานบารมี    เพราะกําหนดไทยธรรมและปฏิคาหก. 
เปนความเศราหมองแหงศีลบารมี     เพราะกําหนดบุคคลและกาลเวลา.   เปน 
ความเศราหมองแหงเนกขัมมบารมี      เพราะกําหนดความยินดีและความไม  
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ยินดีในการเขาไประงับกิเลสนั้นในกามภพ. เปนความเศราหมองแหงปญญา 
บารมี   เพราะกําหนดวา   เรา   ของเรา  ดังนี้.     เปนความเศราหมองแหง 
วีริยบารมี   เพราะกําหนดดวยความหดหูและความฟุงซาน.   เปนความเศรา 
หมองแหงขันติบารมี   เพราะกําหนดตนและผูอ่ืน.   เปนความเศราหมองแหง 
สัจบารมี     เพราะกําหนดดวยมีการเห็นในสิ่งท่ีไมไดเห็นเปนตน.     เปน 
ความเศราหมองของอธิษฐานบารมี    เพราะกําหนดดวยโทษและคุณ    ใน 
โพธิสมภารและฝายตรงขามกับโพธิสมภาร.  เปนความเศราหมองของเมตตา 
บารมี  เพราะกําหนดดวยประโยชนและมิใชประโยชน. เปนความเศราหมอง 
ของอุเบกขาบารมี      เพราะกําหนดดวยส่ิงนาปรารถนาและไมนาปรารถนา 
พึงเห็นดวยประการฉะนี้แล. 
            อะไรเปนความผองแผว.  พึงทราบวา  การไมเขาไปอาฆาตดวยตัณหา 
เปนตน   การปราศจากความกําหนดตามท่ีกลาวแลว   เปนความผองแผวของ 
บารมีเหลาน้ัน.     เพราะบารมีมีทานบารมีเปนตน    ปราศจากการกําหนด  
ไทยธรรมและปฏิคาหกเปนตน   อันกิเลสทั้งหลายมี  ตัณหา มานะ ทิฏฐิ  โกธะ 
อุปนาหะ  มักขะ  ปลาสะ  อิสสา  มัจฉริยะ  มายา   สาไถย   ถมัภะ  สารัมภะ 
มทะ  ปมาทะ  เปนตน  ใชจะเขาไปกระทบ  ยอมเปนบารมีบริสุทธิ์ผุดผอง. 
             อะไรเปนปฏิปกษ ?   ความเศราหมองแมทั้งหมด     อกุศลธรรมแม 
ทั้งหมด    เปนปฏิปกษของบารมีเหลาน้ัน    โดยไมตางกัน.     แตโดยความ 
ตางกัน  พึงทราบวา  ความตระหน่ีเปนตน   ที่กลาวแลว  ในตอนกอนเปน  
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ปฏิปกษของบารมีเหลาน้ัน.   อีกอยางหนึ่ง  ทานเปนปฏิปกษแกโลภะ  โทสะ  
และโมหะ   เพราะประกอบดวยคุณ   คือ   อโลภะ   อโทสะ   อโมหะ   ใน 
ไทยธรรม,   ปฏิคาหกและผลของทานท้ังหลาย.      ศีลเปนปฏปิกษแกโลภะ 
เปนตน    เพราะปราศจากความคดคือโทสะมีกายเปนตน.    เนกขัมมะเปน 
ปฏิปกษแกหมวด ๓    แหง    โทสะ  เพราะเวนจาก    กามสุข    การเขาไป 
เบียดเบียนผูอื่น    และการทําตนใหลําบาก.     ปญญาเปนปฏิปกษของโลภะ 
เปนตน   เพราะทําความมืดมนแกโลภะเปนตน  และเพราะทําความไมมืดมน 
แกญาณ.    วีริยะเปนปฏิปกษแกโลภเปนตน   ดวยไมยอหยอน  ไมฟุงซาน 
และปรารภเพ่ือความรู.    ขันติเปนปฏิปกษแกโลภเปนตน    เพราะอดทนตอ 
ความสูญของส่ิงท่ีนาปรารถนาและสิ่งไมนาปรารถนา.   สัจจะเปนปฏิปกษแก 
โลภเปนตน    เพราะเปนไปตามความเปนจริง    เมือ่ผูอ่ืนทําอุปการะและทํา 
ความเสียหาย.   อธิษฐานะเปนปฏิปกษแกความโลภเปนตน   เพราะครอบงํา 
โลกธรรม   แลวไมหว่ันไหวในการส่ังสมบารมีตามที่สมาทานแลว.    เมตตา 
เปนปฏิปกษแกความโลภเปนตน      เพราะสงบจากนิวรณ.      อุเบกขาเปน 
ปฏิปกษแกความโลภเปนตน    เพราะกําจัดความคลอยตามและความคับแคน 
ในสิ่งท่ีนาปรารถนาและสิ่งท่ีไมนาปรารถนา       และเพราะเปนไปอยางสม่ํา 
เสมอ  พึงเห็นดวยประการฉะนี้. 
            อะไรเปนขอปฏิบัติ  ?  การทําความอนุเคราะหสัตวทั้งหลายโดยสวนมาก 
ดวยการสละเครื่องอุปกรณความสุข  รางกายและชีวิตดวยการกําจัดภัย  และ  
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การชี้แจงธรรมเปนขอปฏิบัติของทานบารมี.  ในทานบารมีนั้นมีทาน  ๓  อยาง  
โดยเปนวัตถุที่ควรให    คือ    อามิสทาน  ๑    อภัยทาน   ๑    ธรรมทาน  ๑. 
ในทานเหลานั้น  วัตถุที่พระโพธิสัตวควรใหมี   ๒   อยาง   คือ  วัตถุภายใน  ๑ 
วัตถุภายนอก  ๑.   ใน  ๒  อยางนั้น   วัตถุภายนอกมี   ๑๐  อยาง    คือ   ขาว  ๑ 
น้ํา ๑   ผา  ๑   ยาน  ๑   ดอกไม  ๑   ของหอม  ๑  เครื่องลูบไล ๑   ที่นอน  ๑ 
ที่อาศัย  ๑    ประทีป ๑.    บรรดาวัตถมุีขาวเปนตน   มีวัตถุหลายอยาง    โดย 
จําแนก    ของควรเค้ียวและของควรบริโภคเปนตน.   อน่ึง  วัตถุ ๖ อยาง  คือ 
รูปารมณจนถึงธรรมารมณ.     อน่ึง   บรรดาวัตถุมีรูปารมณเปนตน   วัตถ ุ
หลายอยาง    โดยการจําแนกเปนสีเขียวเปนตน.   อนึ่ง  วัตถุหลายอยาง  ดวย 
เครื่องอุปกรณอันทําความปลาบปลื้มหลายชนิด  มีแกวมณี   กนก  เงิน  มกุดา 
ประพาฬ  นา  ไร   สวน   ทาสหญิง  ทาสชาย  โค  กระบือ  เปนตน. 
            ในวัตถุเหลาน้ัน  พระมหาบุรุษ  เมื่อจะใหวัตถุภายนอกรูดวยตนเอง 
วา   จะใหวัตถุแกผูมีความตองการ.    แมเขาไมขอก็ให.   ไมตองพูดถึงขอละ. 
มีของให  จึงให.  ไมมีของให  ยอมไมให. ใหสิ่งท่ีปรารถนา.  เมื่อมีไทยธรรม 
ยอมไมใหสิ่งท่ีไมปรารถนา.  อาศัยอุปการะตอบยอมให.  เมื่อไมมีไทยธรรม 
ยอมแบงสิ่งที่ปรารถนาใหสมควรแกการแจกจาย.   อน่ึง  ไมใหศัสตรายาพิษ 
และของเมาเปนตน    อันจะนํามาซึ่งความเบียดเบียนผูอ่ืน.    แมของเลนอัน 
ประกอบดวยความพินาศ   และนํามาซึ่งความประมาท  ก็ไมให.  อน่ึง ไมให 
ของไมเปนที่สบาย   มีน้ําดื่มและของบริโภคเปนตน   หรือของที่เวนจากการ  
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กําหนดแกผูขอที่เปนไข.         แตใหของเปนที่สบายเทาน้ันอันสมควรแก 
ประมาณ. 
            อน่ึง  คฤหัสถขอก็ใหของสมควรแกคฤหัสถ.    บรรพชิตขอก็ใหของ 
สมควรแกบรรพชิต. ใหไมใหเกิดความเบียดเบียนแกใคร ๆ ในบรรดาบุคคล 
เหลาน้ี   คือ  มารดาบิดา    ญาติสาโลหิต   มิตรอํามาตย   บุตรภรรยา   ทาส 
และกรรมกร.   อน่ึง  รูไทยธรรมดีมาก  ไมใหของเศราหมอง.   อน่ึง ไมให 
อาศัยลาภสักการะความสรรเสริญ.  ไมใหอาศัยการตอบแทน.  ไมใหหวังผล 
เวนแตสัมมาสัมโพธิญาณ.  ไมใหรังเกียจผูขอหรือไทยธรรม.   อน่ึง   ไมให 
ทานทอดท้ิง    ยาจกผูไมสํารวม    แมผูดาและผูโกรธ.    ที่แทมจิีตเลื่อมใสให 
อนุเคราะหดวยความเคารพอยางเดียว.    ไมใหเพราะเชื่อมงคลต่ืนขาว.   ให 
เพราะเชื่อกรรมและผลแหงกรรมเทาน้ัน.   ไมใหโดยที่ทํายาจกใหเศราหมอง 
ดวยการใหเขาไปน่ังใกลเปนตน.   ใหไมทําใหยาจกเศราหมอง.   อน่ึง  ไมให 
ประสงคจะลวงหรือประสงคจะทําลายผูอ่ืน.   ใหมีจิตไมเศราหมองอยางเดียว. 
ไมใหทานใชวาจาหยาบ   หนานิ่วค้ิวขมวด.  ใหพูดนารัก   พูดกอน   พูดพอ 
ประมาณ.  โลภะมีมากในไทยธรรมใด   เพราะความพอใจยิ่งก็ดี   เพราะสะสม 
มานานก็ดี   เพราะความอยากตามสภาพก็ดี.  พระโพธิสัตวรูอยูบรรเทาไทย- 
ธรรมนั้นโดยเร็ว     แลวแสวงหายาจกให.      อน่ึง    ไทยวัตถุใดนิดหนอย 
แมยาจกก็ปรากฏแลว   แมไมคิดถึงไทยวัตถุนั้น   ก็ทําตนใหลําบาก   แลวให 
ยาจักนับถือเหมือนอกิตติบัณฑิต   ฉะน้ัน.  อน่ึง  มหาบุรุษ  เมื่อบุตรภรรยา  
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ทาสกรรมกรบุรุษของตน     ไมรูองเรียกถึงความโทมนัสขอ    ยอมไมใหแก   
ยาจกทั้งหลาย.   แตเมื่อชนเหลาน้ันรองเรียกถึงความโสมนัสโดยชอบ  จึงให. 
อน่ึง   เมื่อใหรูอยูยอมไมใหแกยักษ  รากษส  ปศาจ  เปนตน   หรือแกมนุษย 
ผูทําการงานหยาบชา.    อน่ึง   แมราชสมบัติก็ไมใหแกคนเชนนั้น.   ใหแก 
ผูที่ไมปฏิบัติเพ่ือความไมเปนประโยชน   เพ่ือทุกข   เพ่ือความพินาศแกโลก 
ผูที่ต้ังอยูในธรรม     คุมครองโลกโดยธรรม.      พึงทราบการปฏิบัติในทาน  
ภายนอก  ดวยประการฉะน้ี. 
            สวนทานภายในพึงทราบโดยอาการ ๒ อยาง.     อยางไร  ?  เหมือน 
บุรุษคนใดคนหน่ึงสละตน  เพราะเหตุอาหารและเครื่องปกปดแกผูอ่ืน.  ยอม 
ถึงความเปนผูเชื่อฟง  ความเปนทาสฉันใด.   พระมหาบุรุษก็ฉันน้ันเหมือน 
กัน  มีจิตปราศจากอามิสเพราะเหตุสัมโพธิญาณ   ปรารถนาประโยชนสุขอัน 
ยอดเยี่ยมแกสัตวทั้งหลาย   ประสงคจะบําเพ็ญทานบารมีของตน   จึงสละตน  
เพ่ือคนอ่ืน   ยอมถึงความเปนผูเชื่อฟง   ความเปนผูตองทําตามความประสงค. 
ไมหว่ันไหว    ไมทอแท    มอบอวัยวะนอยใหญมีมือเทาและนัยนตาเปนตน 
ใหแกผูตองการดวยอวัยวะนั้น ๆ.   ไมของใจ   ไมถึงความสย้ิวหนา   ในการ 
มอบใหนั้น  เหมือนในวัตถุภายนอก.  เปนความจริงอยางนั้น  พระมหาบุรุษ 
ยังความปรารถนาของยาจกเหลาน้ันใหบริบูรณ     ดวยการบริโภคตามสบาย 
หรือดวยความชํานาญของตน  จึงสละวัตถุภายนอกดวยอาการ ๒ อยาง  ดวย 
หวังวา เราใหทานหมดส้ินแลว จักบรรลุสัมโพธญิาณดวยการเสียสละอยางนี้ 
ดังน้ี.    พึงทราบการปฏบิัติในวัตถุภายใน   ดวยประการฉะน้ี.  
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           ใหวัตถุภายในท่ีให   ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนแกยาจกโดยสวนเดียว  
เทาน้ัน.  ใชจะใหพวกน้ัน.  อน่ึง พระมหาบุรุษ   เม่ือรูยอมไมใหอัตภาพหรือ 
อวัยวะนอยใหญของตนแกมารหรือแกเทวดาผูเนื่องดวยหมูมาร     ผูประสงค 
จะเบียดเบียน    ดวยคิดวา    ความฉิบหายอยาไดมีแกมารเหลาน้ัน.      ยอม 
ไมใหแมแตตุกตาแปง    เหมือนไมใหแกเทวดาผูเนื่องดวยหมูมาร     ฉะน้ัน. 
ไมใหแมแกคนบา.    แตคนพวกน้ันขอใหตลอดไป.    เพราะการขอเชนนั้น 
หาไดยาก   และเพราะการใหเชนนั้นทําไดยาก. 
            สวนอภัยทาน   พึงทราบโดยความปองกันจากภัย    ที่ปรากฏแกสัตว 
ทั้งหลาย   จากพระราชา   โจร  ไฟ   น้าํ  ศัตรู  สัตวรายมีราชสีห  เสือโครง 
เปนตน. 
             สวนธรรมทาน     ไดแกการแสดงธรรมไมวิปริต     แกผูมีจิตไมเศรา 
หมอง.     การชี้แจงประโยชนอันสมควร     นําผูยังไมเขาถึงศาสนาใหเขาถึง 
ผูเขาถึงแลวใหเจริญงอกงาม     ดวยทิฏฐธรรมิกประโยชน     สัมปรายิกและ 
ปรมัตถประโยชน. ในการแสดงธรรมน้ัน  พึงทราบนัยโดยสังเขป   ดังน้ีกอน 
คือ    ทานกถา    ศลีกถา   สัคคกถา    โทษและความเศราหมองของกามและ 
อานิสงสในการออกจากกาม.    สวนโดยพิสดาร    พึงทราบประดิษฐานและ 
การทําใหผองแผวในธรรมนั้นๆ ตามสมควร ดวยสามารถการประกาศคุณของ 
ธรรมเหลาน้ัน  แกผูมีจิตนอมไปแลวในสาวกโพธิญาณ คือ การเขาถึงสรณะ 
การสํารวมศีล   ความคุมครองทวารอินทรียทั้งหลาย    ความรูจักประมาณ  
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ในการบริโภค   การประกอบความเพียรเนือง ๆ   สัทธรรม  ๗   การประกอบ 
สมถะ  ดวยการทํากรรมในอารมณ  ๓๘  การประกอบวิปสสนา   ดวยหัวขอ 
คือการยึดมั่นตามสมควรในการยึดมัน่วิปสสนา ในรูปกายเปนตน.  ปฏิปทา 
เพ่ือความหมดจดอยางนั้น    การยึดถอืความถูกตอง    วิชชา ๓    อภิญญา  ๖ 
ปฏิสัมภิทา   ๔  สาวกโพธิญาณ.   อน่ึง  พึงทราบการประดิษฐาน   การทําให 
ผองแผวในญาณท้ังสอง   ดวยการประกาศความเปนผูมีอานุภาพมาก    ของ 
พระพุทธเจาเหลาน้ัน  ในฐานะแม ๓ อยาง      โดยหัวขอประกาศมิสภาวะ 
ลักษณะและรสเปนตน   ของบารมีมีทานบารมีเปนตน   ตามสมควรแกสัตว 
ทั้งหลาย  ผูนอมไปในปจเจกโพธิญาณ    และในสัมมาสัมโพธิญาณ.   พระ- 
มหาบุรุษยอมใหธรรมทานแกสัตวทั้งหลาย  ดวยประการฉะน้ี. 
            อน่ึง  พระมหาบุรุษเม่ือใหอามิสทานแกสัตวทั้งหลาย  ยอมใหทานขาว 
ดวยต้ังใจวา  เราพึงยังสมบัติมีอายุ  วรรณ   สุข  พล  ปฏิภาณเปนตน  และ 
สมบัติคือผลเลิศนารื่นรมยใหสําเร็จแกสัตวทั้งหลายดวยทานน้ี.  อน่ึง  ใหน้าํ 
เพ่ือระงับความกระหายคือกามกิเลสของสัตวทั้งหลาย. ใหผาเพ่ือใหผิวพรรณ 
งาม   และเพ่ือใหสําเร็จเครื่องประดับคือหิริโอตตัปปะ.    ใหยานเพ่ือใหสําเร็จ 
อิทธิวิธี  คือการแสดงฤทธิได      และนิพพานสุข.   ใหของหอม   เพ่ือให 
สําเร็จความหอมคือศีล.     ใหดอกไมและเครื่องลูบไลเพ่ือใหสําเร็จความงาม 
ดวยพุทธคุณ.   ใหอาสนะเพ่ือใหสําเร็จอาสนะ ณ   โพธิมณฑล.   ใหที่นอน 
เพ่ือใหสําเร็จตถาคตไสยา  คือนอนแบบพระตถาคต.    ใหที่พักเพื่อใหสําเร็จ  
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ความเปนสรณะ.    ใหประทีปเพ่ือใหไดปญจจักขุ.    ใหรูปเปนทานเพ่ือให 
สําเร็จรัศมีออกจากกายวาหนึ่ง.    ใหเสียงเปนทานเพ่ือใหสําเร็จเสียงดุจเสียง 
พรหม.  ใหรสเปนทานเพ่ือเปนที่รักของโลกท้ังปวง. ใหโผฏฐัพพะเปนทาน 
เพ่ือความเปนพุทธสุขุมาล   คือความละเอียดออนของพระพุทธเจา.     ให 
เภสัชเปนทานเพ่ือความไมแกไมตาย.    ใหความเปนไทแกทาสท้ังหลายเพ่ือ 
ปลดเปลื้องความเปนทาสคือกิเลส.       ใหความยินดีในของเลนท่ีไมมีโทษ 
เปนทานเพ่ือความยินดีในพระสัทธรรม. ใหบุตรเปนทานเพ่ือนําสัตวทั้งหมด 
ออกไปจากความเปนบุตรของตนในชาติเปนอริยะ.    ใหภรรยาเปนทานเพ่ือ 
 ถึงความเปนใหญแหงโลกท้ังส้ิน.      ใหทองแกวมณี      แกวมุกดา      แกว 
ประพาฬเปนตน    เปนทานเพ่ือความสมบูรณดวยลักษณะงาม.    ใหเครื่อง 
ประดับนานาชนิดเปนทานเพื่อความสมบูรณแหงอนุพยัญชนะ.       ใหคลัง 
สมบัติเปนทานเพ่ือบรรลุพระสัทธรรม. ใหราชสมบัติเปนทานเพ่ือความเปน 
พระธรรมราชา.   ใหสวน   สระ  ปา  เปนทานเพ่ือความสมบูรณแหงฌาน 
เปนตน       ใหเทาเปนทานเพื่อกาวไปสูรัศมีโพธิมณฑลดวยเทามีรอยจักร. 
ใหมือเปนทานเพ่ือใหมือคือพระสัทธรรมแกสัตวทั้งหลาย  เพ่ือถอนออกจาก 
โอฆะ   ๔.     ใหหูและจมูกเปนทานเพ่ือไดอินทรียมีสัทธินทรียเปนตน.   ให 
จักษุเปนทานเพ่ือใหสมันตจักข  คือจักษุโดยรอบ. ใหเนื้อและเลือดเปนทาน 
ดวยหวังวา   จะนําประโยชนสุขมาใหแกสรรพสัตวตลอดกาลท้ังปวง  ในการ 
เห็น   การฟง   การระลึกถงึ    การบําเรอเปนตน.    และกายของเราพึงเปน  
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กายอันโลกทั้งปวงพึงเขาไปอาศัย.  ใหอวัยวะสูงที่สุด    เปนทานดวยหวังวา 
เราจะพึงเปนผูสูงท่ีสุดในโลกทั้งปวง. 
            อน่ึง มหาบุรุษเมื่อใหอยางนี้ไมใหเพ่ือนแสวงหาผิด  ไมใหเพ่ือเบียด 
เบียนผูอ่ืน   ไมใหเพราะกลัว    เพราะละอาย   เพราะเคืองทักขิไณยบุคคล.  
เมื่อมีของประณีตไมใหของเศราหมอง.   ไมใหดวยการยกตน   ดวยการขม 
ผูอ่ืน    ดวยหวังผล    ดวยเกลียดยาจก    ดวยไมเคารพ.   ที่แทใหดวยความ 
เคารพ.   ใหดวยมือของตน.   ใหตามกาล.   ทําความเคารพแลวให.   ใหดวย 
ไมแบงออก.    ใหมีใจยินดีใน  ๓  กาล.   ครั้นใหแลวก็ไมเดือดรอนในภาย 
หลัง.  ไมยกยองและดูหมิ่นปฏิคาหก.  เปลงถอยคํานารัก   รูคําพูด   ผูเขาไปขอ 
ใหพรอมท้ังบริวาร.    เพราะเม่ือใหขาวเปนทานยอมใหพรอมดวยผาเปนตน 
ดวยต้ังใจวา   เราจักทําส่ิงนั้นใหเปนบริวารแลวให.  อนึ่ง  เมื่อใหผาเปนทาน 
ยอมใหพรอมกับขาวเปนตน   ดวยต้ังใจวา   เราจักทําผานั้นใหบริวารแลวให 
แมในการใหยานเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
            อน่ึง มหาบุรุษเมื่อใหรูปเปนทานกระทําแมอารมณนอกน้ัน  ใหเปน 
บริวารของรูปนั้นแลวให.   แมในบทท่ีเหลือก็อยางนี้.    ไดรูปเปนทานอยางใด 
อยางหน่ึง    ในบรรดาดอกไมและผาเปนตน   มีสีเขียว  เหลือง  แดงและขาว 
เปนตน  แลวนั่งขัดสมาธิกําหนดรูปคิดวา  เราจักใหรูปเปนทาน.  รูปเปน  
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ทาน    เปนของเราทําพรอมวัตถุยังทานใหต้ังอยูในทักขิไณยบุคคลเชนนั้น.  
นี้ชื่อวารูปเปนทาน. 
           พึงทราบการใหเสียงเปนทานดวยเสียงกลองเปนตน.   ในการใหเสียง 
เปนทานน้ันไมสามารถใหเสียงไดดุจถอนเงาและรากบัว   และดุจวางกําดอก. 
บัวเขียวลงบนมือ.    แตทาํใหพรอมกับวัตถุ   แลวใหชื่อวาใหเสียงเปนทาน. 
เพราะฉะนั้น   ในกาลใดทําเองและใชใหทําเพลงบูชาพระรัตนตรัยดวยดนตรี 
อยางใดอยางหนึ่งมีกลองและตะโพนเปนตน      ดวยคิดวาเราจักใหเสียงเปน 
ทาน.    ต้ังไวเองและใหผูอ่ืนต้ังกลองเปนตน   ดวยต้ังใจวา    เสียงเปนทาน 
ของเรา.       ใหยาเสียงมีน้ํามันและน้ําผ้ึงเปนตนแกพระธรรมกถึกทั้งหลาย. 
ประกาศฟงธรรม.   สวดสรภัญญะ.   กลาวธรรมกถา.   ทําเองและใหผูอ่ืนทํา 
อุปนิสินนกถา     คือกถาของผูเขาไปน่ังใกล    และอนุโมทนากถา    คือกถา 
อนุโมทนา.  ในกาลน้ันชือ่วาใหเสียงเปนทาน. 
            อน่ึง   มหาบุรุษไดวัตถุมีกลิ่นหอมนายินดีอยางใดอยางหนึ่ง    มกีลิน่ 
หอมท่ีรากของตนไมมีกลิ่นเปนตน   หรือกลิ่นไร  ๆ ที่อบแลว   นั่งขัดสมาธิ 
กําหนดกลิ่นคิดวา   เราจักใหกลิ่นเปนทาน.  กลิ่นเปนทานของเราแลวทําเอง 
และใหผูอ่ืนทําการบูชาพระพุทธรัตนะเปนตน.   มหาบุรุษบริจาควัตถุมีกลิ่น 
มีกฤษณาและจันทนเปนตนเพ่ือบูชากลิ่น.  นีช้ื่อวาใหกลิ่นทาน.  
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           อน่ึง   มหาบุรุษไดวัตถุมีรสนายินดีอยางใดอยางหน่ึงมีรากท่ีรากเปนตน  
นั่งขัดสมาธิกําหนดรสคิดวาเราจักใหรสเปนทาน      รสเปนทานของเราแลว 
ใหแกทักขิไณยบุคคล.   หรือสละขาวเปลือกและโคเปนตนอันมีวัตถุเปนรส. 
นี้ชื่อวาใหรสเปนทาน. 
            อน่ึง   ใหโผฏฐัพพะเปนทานพึงทราบดวยสามารถเตียงและตั่งเปนตน 
และดวยสามารถเครื่องลาดและเครื่องคลุมเปนตน. 
            มหาบุรุษไดวัตถุเปนโผฏฐัพพะไมมีโทษนายินดี   มีสัมผัสสบาย  มี 
เตียงต่ังฟูกหมอนเปนตน    หรือมีผานุงผาหมเปนตน    นั่งขัดสมาธิกําหนด 
โผฏฐัพพะคิดวา  เราจักใหโผฏฐัพพะเปนทาน.   โผฏฐัพพะเปนทานของเรา 
แลวใหแกทักขิไณยบุคคล.   ไดวัตถุเปนโผฏฐัพพะตามท่ีกลาวแลวสละ.    นี้ 
ชื่อวาใหโผฏฐัพพะเปนทาน. 
             อน่ึง พึงทราบธรรมทานดวยสามารถแหงชีวิตดื่มด่ํามีโอชะ    เพราะ 
ประสงคเอาธรรมารมณ.   จริงอยู  มหาบุรุษไดวัตถุนายินดีอยางใดอยางหน่ึง 
มีรสโอชาเปนตน    แลวนั่งขัดสมาธิคิดวา   เราจักใหธรรมเปนทาน.    ธรรม 
เปนทานของเราแลวใหของมีรสอรอยมีเนยใสเนยข้ึนเปนตนเปนทาน    ให 
ปานะ  ๘ อยาง   มีอัมพปานะเปนตน.  มหาบุรุษน่ังขัดสมาธิคิดวาจะใหชีวิต 
เปนทาน  จึงใหสลากภัตรและปกขิกภัตรเปนตน.   จัดหาหมอเยียวยาคนเจ็บ  
ปวย.   ทําลายตาขาย.   รือ้ไซดักปลา.   เปดกรงนก.  ใหปลอยสัตวที่ผูกไว  
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ดวยเครื่องผูก.   ตีกลองปาวประกาศมิใหฆาสัตว.  ทําเองและใหผูอ่ืนทํากรรม 
อยางอ่ืนและกรรมเห็นปานน้ีเพ่ือปองกันชีวิตสัตวทั้งหลาย.  นีช้ื่อวาใหธรรม 
เปนทาน. 
            มหาบุรุษนอมทานสัมปทาตามท่ีกลาวแลวน้ีทั้งหมด   เพ่ือประโยชน 
สุขแกโลกทัง้ส้ิน.      อน่ึง    นอมทานสัมปทาเพ่ือสัมมาสัมโพธิญาณของตน 
เพ่ือวิมุติไมกําเริบ   เพ่ือฉันทะ   วิริยะ   สมาธิ  ปฏภิาณ   ญาณ   วิมุติไม 
สิ้นไป.  พระมหาสัตวปฏิบัติทานบารมีนี้พึงปรากฏอนิจจสัญญาในชีวิต   ใน 
โภคะก็เหมือนกัน.         พึงมนสิการถึงความเปนสาธารณะอยางมากแกสัตว 
เหลาน้ัน.   พึงใหปรากฏมหากรุณาในสัตวทั้งหลายเนือง  ๆ   สม่ําเสมอ.    ถอื 
เอาทรัพยสินท่ีควรถือเอาไปได     นําสมบัติทั้งหมดและตนออกจากเรือนดุจ 
ออกจากบานท่ีถูกไฟไหมไมใหมีอะไรเหลือ.        ไมทําการแบงในท่ีไหน ๆ. 
โดยที่แทเปนผูไมเพงเล็งสละหมดเลย.        นี้เปนลําดับแหงการปฏิบัติทาน. 
บารมี. 
             อน่ึง    พึงทราบลาํดับแหงการปฏิบัติศีลบารมีตอไป.        มหาบุรุษผู 
ประสงคจะตกแตงสัตวทั้งหลายดวยเครื่องประดับ    คือศีลของพระสัพพัญู 
ควรชําระศีลของตนต้ังแตตนกอน.  อนึ่ง ศีลยอมบริสุทธิ์โดยอาการ ๔ อยาง 
คือโดยความบริสุทธิ์แหงอัธยาศัย  ๑   โดยการสมาน  ๑    โดยไมกาวลวง  ๑ 
และโดยทําใหเปนปกติเมือมีการกาวลวง  ๑    จริงอยู   บางคนมีตนเปนใหญ  
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เพราะอัธยาศัยบริสุทธิ์   เกลียดบาปยังหิริใหปรากฏในภายใน    แลวมีสมา-  
จารบริสุทธิ์ดวยดี.   อน่ึง  บางคนเม่ือมีการสมาทาน   ถือโลกเปนใหญ   สะดุง 
ตอบาปยังโอตตัปปะใหปรากฏ   เปนผูมีสมาจารบริสุทธิ์ดวยดี.   ดวยประการ 
ฉะน้ี   คนเหลาน้ันยอมต้ังอยูในศีล   เพราะไมลวงแมทั้งสองอยาง.     ก็แตวา 
บางคราว  เพราะหลงลืมไปศีลก็จะพึงขาดไปเปนตน.  กระทําศีลที่ขาดไปน้ัน 
ใหเปนปกติโดยเร็ว    ดวยการอยูกรรมเปนตน   เพ่ือความถึงพรอมแหงหิริ- 
โอตตัปปะตามท่ีกลาวแลวน้ัน. 
           ศีลนีม้ี  ๒  อยาง   คือวาริตตศีล   ๑   จาริตตศีล  ๑.  ในศีล  ๒  อยาง 
นั้น      พึงทราบลําดับการปฏิบัติ  ในวาริตตศีลของพระโพธิสัตวดังตอไปน้ี. 
พึงเปนผูมีจิตเอ็นดูในสรรพสัตวโดยที่แมฝนก็ไมพึงเกิดความอาฆาต.   ไมพึง 
จับตองของของคนอ่ืนดุจงู     เพราะยินดีในการชวยเหลือผูอ่ืน      หากเปน 
บรรพชิต     เปนผูประพฤติหางไกลจากอพรหมจรรย   ปราศจากเมถุนสังโยค 
๗   อยาง.     ไมตองพูดถึงจากการลวงภรรยาคนอ่ืนละ.     อน่ึง  หากวาเปน 
คฤหัสถไมใชบรรพชิต  แมจิตลามกก็มิใหเกิดข้ึนในภรรยาของผูอ่ืนทุกเม่ือ  
เมื่อพูดก็พูดคําพอประมาณเปนคําจริงมีประโยชน  นารัก    แกละกลาวธรรม 
ตามกาละ.  ไมโลภ  ไมพยาบาท ไมเห็นวิปริต  ประกอบดวยกัมมัสสกตญาณ 
มีศรัทธามั่นคงในการปฏิบัติชอบ  มีความรักมั่นคงในที่ทั้งปวง  
            เมื่อมหาบุรุษงดเวนจากอกุศลกรรมบถอันเปนทางแหงอบาย ๔  และ 
วัฏฏทุกขและจากอกุศลธรรม      แลวต้ังอยูในกุศลกรรมบถอันเปนทางแหง  
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สวรรคและนิพพาน  ความปรารถนาอันเขาไปประกอบประโยชนสุขแกสัตว 
ทั้งหลายตามปรารถนา     เพราะเปนผูมีอัธยาศัยบริสุทธิ์ยอมสําเร็จเร็วพลัน.  
บารมียอมบริบูรณ.   มหาบุรุษน้ีเปนอยางนี้.   มหาบุรุษยอมใหอภัยทานแก 
สรรพสัตวดวยไมประพฤติเบียดเบียน.     ยังเมตตาภาวนาใหสมบูรณโดยไม 
ยาก.   ยอมบรรลุอานิสงสเมตตา  ๑๑  ประการ.   มีอาพาธนอย  ไมปวยเจ็บ  
มีอายุยืน  มสีุขมากยอมถึงลักษณวิเศษ.  และตัดวาสนาอันเปนโทษได. 
            อน่ึง  เพราะไมลักทรัพยจึงไดโภคสมบัติอันไมทั่วไปดวยโจรเปนตน. 
คนอ่ืนไมรังเกียจ   เปนทีร่ัก  เปนที่ชอบใจ   นาคบหามีใจไมของวิภวสมบัติ  
ชอบบริจาค   และตัดวาสนาอันเปนโลภะได. 
            เพราะไมประพฤติผิดพรหมจรรยจึงเปนผูไมโลเลมีกายใจสงบ.  เปน 
ที่รักเปนที่ชอบใจ     ไมเปนที่รังเกียจของสัตวทั้งหลาย.     กิตติศัพทอันงาม 
ของเขายอมฟุงไป.     ไมมีจิตของในมาตุคามท้ังหลาย      มีอัธยาศัยไมโลภ. 
มากไปดวยเนกขัมมะยอมไดลักษณะวิเศษและตัดวาสนาอันเปนโลภะได. 
            เพราะไมพูดเท็จจึงเปนประมาณของสัตวทั้งหลาย   เปนที่เชื่อถือไดไว 
ใจไดมีถอยคําควรถือได.  เปนที่รัก   เปนที่ชอบใจของทวยเทพ.  มีปากหอม 
รักษากายสมาจาร    วจีสมาจาร.    ยอมไดลักษณวิเศษ.    และตัดวาสนาอัน 
เปนกิเลสได.  
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            เพราะไมพูดสอเสียดจึงมีกายไมแตกแยก   มีบริวารไมแตกแยก   แม 
ดวยความพยายามของคนอ่ืน.  มีเสียงไมแตกแยกในพระสัทธรรม.   มีมิตร  
มั่นคง     เปนที่รักของสัตวทั้งหลายโดยสวนเดียวดุจสะสมไวในระหวางภพ 
มากดวยความไมเศราหมอง. 
            เพราะไมพูดหยาบ   จึงเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจของสัตวทั้งหลาย   มี 
ปกติอยูเปนสุข   พูดเพราะ   นายกยอง.   เสียงของเขาประกอบดวยองค  ๘ 
ยอมเกิดข้ึน. 
            เพราะไมพูดเพอเจอจึงเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ  นาเคารพ  นายกยอง 
ของสัตวทั้งหลาย    มถีอยคําควรเชื่อถือได    พูดพอประมาณ.    มีศักดิ์และ 
อานุภาพมาก.  ฉลาดในการแกปญหาดวยปฏิภาณฉับพลัน.  สามารถในการ 
แกปญหามากมายของสัตวทั้งหลาย       หลายภาษาดวยคําคําเดียวเทาน้ันใน 
พุทธภูมิ. 
            เพราะเปนผูไมโลภ  จึงมีลาภที่ตองการ.    ไดความชอบใจในโภคะ 
มากมาย.  เปนที่ยอมรับของกษัตริยมหาศาลเปนตน.   ขาศึกครอบงําไมได. 
ไมถึงความเปนผูมีอินทรียพิกลพิการ.  และเปนบุคคลหาผูเปรียบมิได. 
            เพราะไมพยาบาทจึงเปนผูดูนารัก.     เปนที่ยกยองของสัตวทั้งหลาย 
ใหสัตวเลื่อมใสโดยไมยาก  เพราะเปนผูพอใจยิ่งในประโยชนของผูอ่ืน.  อนึ่ง 
เปนผูมีสภาวะไมเศราหมอง   อยูดวยเมตตา.   เปนผูมีศักดิ์มีอานุภาพมาก.  
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            เพราะเปนผูไมเห็นผิดจึงยอมไดสหายดี.   แมจะถึงตัดศีรษะก็ไมทํา  
กรรมชั่ว.   เปนผูไมเชื่อมงคลต่ืนขาวเพราะเห็นความที่สัตวมีกรรมเปนของ 
ตน.      ศรัทธาของเราเปนรากต้ังม่ันในพระสัทธรรม.     เชื่อการตรัสรูของ 
พระตถาคต.  ไมยินดีในลทัธิอ่ืนดุจพระยาหงส   ไมยินดีในที่มีขยะฉะนั้น.  
เปนผูฉลาดในการกําหนดรูลักษณะ  ๓ อยางไร. และเปนผูไดอนาวรณญาณ 
ในที่สุด.   ยังไมบรรลโุพธิญาณเพียงใด  จะเปนผูเดนในหมูสัตวนั้น ๆ  เพียง 
นั้นและถึงสมบัติมากมายกายกอง.      พึงยังการนับถืออยางมากใหเกิดข้ึนวา 
ชื่อวาศีลนี้เปนที่ต้ังแหงสรรพสมบัติ.  เปนแดนเกิดของพระพุทธคุณท้ังปวง.  
เปนเบื้องตน   เปนจรณะ  เปนหนา  เปนประมุขของพุทธการกธรรมท้ังปวง 
แลว  พึงเปนผูไมประมาทในการสํารวมกายวาจา   ในการฝกอินทรีย   ใน 
ความบริสุทธ์ิของอาชีวะและในการบริโภคปจจัยท้ังหลาย       ดวยกําลังแหง 
สติสัมปชัญญะ    กําหนดลาภสักการะและความสรรเสริญ   ดุจศัตรูตอหนา 
ทําเปนมิตรแลวใหศีล   สมบูรณโดยเคารพตามนัยดังกลาวแลว     มีอาทิวา 
กิกิว   อณฺฑ  ดังน้ี.  นี้เปนลําดับของการปฏิบัติในวาริตตศีล. 
            สวนการปฏิบัติในจาริตตศีลพึงทราบอยางนี้.     พระโพธิสัตวกระทํา 
อภิวาท   ตอนรับ  อัญชลกีรรม  สามีจิกรรม แกกัลยาณมิตรผูดํารงอยูในฐานะ 
ครูตลอดเวลา.    อน่ึงทําการบํารุงกัลยาณมิตรเหลานั้นตลอดเวลา.     ทําการ 
ชวยเหลือคนไขทั้งหลาย.    ฟงบทสุภาษิตแลวทําสาธุการ.   พรรณาคุณของ  
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ผูมีคุณธรรม     อดทนในการทําความเสียหายของคนอื่น.      ระลึกถึงผูทํา  
อุปการะ.  อนุโมทนาบุญ.  นอมบุญของตนเพ่ือสัมมาสัมโพธิญาณ.    อยูใน 
ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดกาล.    เมื่อมีโทษเห็นโดยความ 
เปนโทษแลว    แจงแกสหธรรมิกเชนนั้นตามความเปนจริง.     บําเพ็ญสัมมา 
ปฏิบัติใหยิ่งโดยชอบ. 
            อน่ึง   เมื่อควรทําส่ิงเปนประโยชนอันสมควรของตนแกสัตวทั้งหลาย 
เปนผูขยัน   ไมเกียจครานถึงความเปนสหาย.   อนึ่ง  เมื่อทุกขมีความเจ็บปวย 
เปนตนเกิดข้ึนแกสัตวทั้งหลาย     เปนผูจัดการชวยเหลือตามสมควร.    เมื่อ 
สัตวทั้งหลายตกอยูในความเสื่อมมีความเสื่อมจากญาติและสมบัติเปนตน   ก็ 
ชวยบรรเทาความเศราโศก     เปนผูต้ังอยูในสภาพที่จะชวยเหลือ      ขมผูที่ 
ควรขมโดยถูกธรรม    เพ่ือใหพนจากอกุศลแลวต้ังอยูในกุศล.    ยกยองผูที่ 
ควรยกยองโดยธรรม.     กรรมใดท่ีทําไดยากอยางยิ่ง     กวางขวางท่ีสุด    ม ี
อานุภาพเปนอจินไตยอันนําประโยชนสุขมาใหแกสัตวทั้งหลายโดยสวนเดียว 
อันพระมหาโพธิสัตวแตกอนไดประพฤติแลว.       โพธิสมภารของพระมหา-  
โพธิสัตวเหลาน้ันไดถึงความแกกลาโดยชอบดวยกรรมใด.   ฟงกรรมเหลาน้ัน 
แลวไมหวาดสะดุง   มหาบุรุษแมเหลาน้ันก็เปนมนุษยเหมือนกัน.   มีอัตภาพ 
อบรมเพ่ือความบริบูรณแหงการศึกษาตามลําดับ        ไดบรรลถุงึบารมีอยาง 
อุกฤษฏในโพธิสมภารเพ่ือถึงพรอม        ดวยอานุภาพอันยอดเยี่ยมเชนนั้น.  
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เพราะฉะนั้น  แมเราก็พึงปฏิบัติอยางนั้นโดยชอบในสิกขามีศีลสิกขาเปนตน.  
ไมสละความเพียรอันมีศรัทธาเปนบุเรจาริกดวยคิดวา       แมเราก็จะบําเพ็ญ 
สิกขาใหบริบูรณตามลําดับดวยการปฏิบัติ    แลวจักบรรลุตามถึงบทน้ันโดย  
สวนเดียว  ดังนี้ชื่อวาเปนผูทําความบริบูรณในศีลทัง้หลายโดยชอบ. 
           อน่ึง   มหาบุรุษเปนผูปกปดความดี  เปดเผยโทษ.  มักนอย  สันโดษ 
สงัด  ไมคลุกคลี  ทนตอทุกข   ไมหวาดสะดุง  ไมฟุงซาน  ไมเยอหยิ่ง  ไม 
หว่ันไหว    ไมปากราย    ไมแสหาเรื่อง    มีอินทรียสงบ    ใจสงบปราศจาก 
มิจฉาชีพมีการหลอกลวงเปนตน   ถึงพรอมดวยอาจาระ   และโคจร   เห็นภัย 
ในโทษ   แมมีประมาณนอย  สมาทานศึกษาในสิกขาบท  ปรารภความเพียร 
มีตนม่ันคง  ไมคํานึงถึงกายและชีวิต.  ไมยอมรับละบรรเทาความเพงในกาย 
และชีวิตแมมีประมาณนอย.    ไมตองพูดถึงมีประมาณมากละ.     ละบรรเทา 
อุปกิเลส   มโีกรธ    และผูกโกรธเปนตน    อันเปนเหตุแหงความเปนผูทุศีล 
แมทั้งปวง.   เปนผูไมยินดีดวยการบรรลุธรรมวิเศษอันมีประมาณนอย.  ไม 
ทอแทใจพยายามเพ่ือบรรลุธรรมวิเศษยิ่ง ๆ  ข้ึนไป. 
            สมบติัตามท่ีไดแลว  ไมมีสวนแหงความเส่ือมหรือความม่ันคง.   อนึ่ง 
มหาบุรุษเปนผูนําคนตาบอด   บอกทางให.  ใหสัญญาดวยน้ิวมือแกคนหูหนวก  
อนุเคราะหประโยชน.  คนใบก็เหมือนกัน. ใหต้ัง    ใหยานแกคนพิการ   หรือ 
นําไป.  คนไมมีศรัทธาพยายามใหมีศรัทธา,    คนเกียจครานพยายามใหเกิด  
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อุตสาหะ.    คนหลงลืมพยามใหไดสติ.    คนมีใจวุนวายพยายามใหไดสมาธิ.  
คนมีปญญาทรามพยายามใหมีปญญา.    คนหมกมุนในกามฉันทะ.   พยายาม 
บรรเทากามฉันทะ.    คนหมกมุนในพยาบาท   ถีนมิทธะ   อุทธจัจกุกกุจจะ 
และวิจิกิจฉา    พยายามใหบรรเทาวิจิกิจฉา.      คนไมปกติมีกามวิตกเปนตน 
พยายามบรรเทามิจฉาวิตกมีกามวิตกเปนตน.  อาศยัความเปนผูรูคุณท่ีทําแลว 
แกสัตวผูเปนบุรพการี   จึงพูดข้ึนกอน   พูดนารัก   สงเคราะห   นับถือ  โดย 
ทําการตอบแทนเชนเดียวกันหรือยิ่งกวา. 
           มหาบุรุษยอมติดตามชวยเหลือสหายในอันตรายท้ังหลาย.  มหาบุรุษ 
กําหนดรูตนและสภาพปกติของสหายเหลาน้ัน ๆ  แลว  อยูรวมกับสหายเหมือน 
ที่เคยอยูรวมกันมา.  อน่ึง  ปฏิบัติในสหายเหมือนอยางที่เคยปฏิบัติมา.   ดวย 
ใหพนจากอกุศลแลวใหต้ังอยูในกุศล.  มิใชใหต้ังอยูโดยอยางอ่ืน.  เพราะการ 
ตามรักษาจิตของผูอ่ืนของพระโพธิสัตวทั้งหลาย   ก็เพียงเพ่ือความเจริญอยาง 
ยิ่งเทาน้ัน.    เมื่อเปนเชนน้ันจึงไมควรเบียดเบียนสัตวอ่ืน.  ไมควรทะเลาะ. 
ไมควรใหถึงความเปนผูเกอเขิน    เพราะอัธยาศัยนั้น.     ไมควรใหเกิดความ 
รังเกียจสัตวอ่ืน.    ควรทักทวงในฐานะท่ีควรขม.    เมื่อเขาอยูตํ่ากวาไมควร 
วางตนในท่ีสูงกวา.  ไมควรคบในผูอ่ืนจนหมดสิ้นก็หามิได.   ไมควรคบมาก 
เกินไป.  ไมควรคบพร่ําเพรื่อ.  
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            แตคบสัตวที่ควรคบตามสมควรแกกาละเทศะ.  ไมติเตียนคนท่ีรักหรือ  
สรรเสริญคนท่ีไมรัก  ตอหนาผูอ่ืน.    ไมวิสาสะกับคนท่ีไมคุนเคย.  ไมปฏ-ิ 
เสธการเชื้อเชิญท่ีเปนธรรม.    ไมแสดงตัวมากไป.    ไมรับของมากเกินไป. 
ยอมยินดีกับผูที่มีศรัทธาดวยการกลาวอานิสงสของศรัทธา.      อน่ึง   หากวา 
พระโพธิสัตวเปนผูถึงกําลังปญญา   แสดงนรกเปนตน    ตามสมควรดวยกําลัง 
อภิญญา    ยงัสัตวผูถึงความประมาทใหสังเวชแลวยังสัตวผูไมมีศรัทธาเปนตน 
ใหต้ังอยูในศรัทธาเปนตน.   ใหหยั่งลงในศาสนา.  ใหเจริญงอกงามในคุณ- 
สมบัติมีทานเปนตน.  สัตวนี้เปนผูประพฤติตามจารีตของมหาบุรุษเปนผูหลั่ง- 
ไหล  บญุกุศลหาประมาณมิได  ยอมเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป    พึงทราบดวยประ-  
การฉะนี้. 
            อีกอยางหน่ึง    ทานต้ังคําถามไววา     ศลีคืออะไร    ศลีดวยอรรถวา 
กระไร      แลวกลาวความพิสดารของศีลไวในวิสุทธิมรรคดวยประการตาง  ๆ 
โดยนัยมีอาทิวา   ธรรมมีเจตนาเปนตน   ของผูงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน 
หรือผูบําเพ็ญวัตรปฏิบัติ  ชื่อวา  ศีล.  กถาทั้งหมดน้ันควรนํามากลาวในท่ีนี้. 
ในวิสุทธิมรรคน้ันศีลกถามาดวยอํานาจแหงสาวกโพธิสัตวอยางเดียว.    ในท่ี 
นี้ทานกลาวถึงศีลกถา   ทําความเปนผูฉลาดในอุบายคือกรุณาเปนสวนเบื้อง- 
ตน   ดวยอํานาจแหงพระมหาโพธิสัตว    เพราะเหตุนั้น   นี้แหละเปนความ  
ตางกัน.  มหาบุรุษไมนอมไปเพื่อวิชชา ๓  อภิญญา ๖  ปฏิสัมภิทา ๔  สาวก- 
โพธิญาณ     ปจเจกโพธิญาณ   เหมือนศีลนี้   ไมนอมไปเพ่ือพนความเศราหมอง  
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ในทุคติของตน  ไมนอมไปเพื่อราชสมบัติ  เพ่ือจักรพรรดิสมบติั   เพ่ือเทว-  
สมบัติ  เพ่ือสักกสมบัติ    เพ่ือมารสมบัติ  เพ่ือพรหมสมบัติ    แมในสุคติ.  ที่ 
แทพระมหาโพธิสัตวยอมนอมไป   เพ่ือใหถึงศีลาลังการอันยอดเยี่ยมของสัตว 
ทั้งหลายดวยความเปนพระสัพพัญูฉะนี้แล.    นี้คือลําดับแหงการปฏิบัติศีล- 
บารมี. 
            อน่ึง    เพราะการเกิดข้ึนแหงกุศลจิตเปนไปแลวดวยการออกจากกาม 
และภพทั้งหลาย   มีการเห็นโทษเปนเบื้องตน   กําหนดดวยความเปนผูฉลาด 
ในอุบายคือกรุณา  ชื่อวา  เนกขัมมบารมี.    ฉะน้ันกามท้ังหลายมีความยินดี 
นอย   มกีารผูกพันดวยส่ิงไมเปนประโยชนมากมายลิ้มเลีย    ความท่ีฆราวาส 
ไมมีโอกาสหาความสุขในเนกขัมมะไดและความใคร   ดุจลิ้มเลียหยาดนํ้าผ้ึงท่ี 
ติดอยูบนคมมีด    เพราะต้ังอยูกับความเศราหมองท้ังส้ิน    เพราะคับแคนมาก 
ดวยบุตรภรรยาเปนตน     เพราะวุนวายดวยการต้ังใจทําการงานหลายอยางมี 
กสิกรรม  และพาณิชยกรรมเปนตน.  ไดเวลานิดหนอยดุจการฟอนรําท่ีตอง 
ใชแสงไฟ.  ไดสัญญาวิปริต   ดุจเครื่องประดับของคนบา.   เปนการตอบแทน 
ดุจปกปดไวดวยคูถ. ไมอ่ิม ดุจด่ืมน้ําท่ีนิ้วมืออันเปยกดวยนํ้า. มคีวามไมสบาย 
ดุจบริโภคอาหารในเวลาหิว.  เปนเหตุรวมความพินาศ  ดุจเหย่ือท่ีเบ็ด    เปน 
เหตุเกิดทุกขใน ๓  กาล   ดุจความรอนของไฟ.      มีการผูกเปนเครื่องหมาย 
ดุจยางดักลิง.   มีการปดไวดวยส่ิงไมมีประโยชน   ดุจปดดวยเปรียง   เปนที่ต้ัง 
แหงภัย  ดุจอยูบานศัตรู.   เปนเหยื่อของกิเลสมารเปนตน   ดุจเลีย้งศัตรู.    ม ี 
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ทุกขเกิดจากการปรวนแปรไป   ดุจสมบัติมหรสพ.   มีการเผาภายในดุจไฟใน  
โพรงไม.    มีโทษไมนอย   ดุจหญาปลองหอยลงไปในหลุมเกา.    เปนเหตุ 
แหงความกระหาย    ดุจดืม่น้ําเค็ม.      การเสพของชนชั้นตํ่า   ดจุสุราเมรัย.  
อุปมาดวยโครงกระดูกเพราะมีความยินดีนอย.    อนึ่ง   เพราะเนกขัมมะเปน 
เหตุของบรรพชา.  ฉะน้ัน   จึงไมยกบรรพชาข้ึนมากอน.  และเม่ือพระพุทธ- 
เจายังไมอุบัติ  พระมหาสัตวดํารงอยูในบรรพชา   จึงไมยกบรรพชาของดาบส 
ปริพาชกผูเปนกรรมวาที   กิริยาวาที  ข้ึนมากลาว. 
           ก็เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายทรงอุบัติแลว   ควรบวชในพระ- 
ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาเหลาน้ัน.     อนึ่ง   ครั้นบวชแลวอันผูต้ังอยู 
ในศีลตามท่ีกลาวแลวควรสมาทานธุดงคคุณ  เพ่ือความผองแผวแหงศีลบารมี 
นั้นนั่นแล.  จริงอยูมหาบุรุษทั้งหลายสมาทานธุดงคธรรม  แลวบริหารธุดงค- 
ธรรมเหลาน้ันโดยชอบเปนผูมักนอย   สันโดษ   มีสมาจารท้ังปวงบริสุทธิ์ดวย 
คุณของผูมีศีลอันหาโทษมิได   เพราะเปนผูมีมลทินคือกิเลสบวนออกดวยนํ้า 
คือคุณธรรม    มีความขัดเกลากิเลส   สงัด  ไมคลุกคลี  ปรารภความเพียร  เลี้ยง 
งาย   คงที่   เปนตน   ต้ังอยูในอริยวงศ ๓ อันเปนของเกา   เขาถึงฌานอันมี 
ประเภท  เปนอุปจารฌาน  และอัปนาฌาน   ตามสมควรในอารมณ  ๔๐  เพ่ือ 
บรรลุอริยวงศ     คือความเปนผูยินดีในภาวนาที่ ๔ อยู.    ดวยประการฉะน้ี  
เปนอันมหาบุรุษน้ันบําเพ็ญเนกขัมมบารมีโดยชอบแลว.  
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            อน่ึง  ในที่นี้พึงกลาวกรรมฐาน   และวิธีภาวนาแหงสมาธิภาวนา ๔๐  
คือ  กสิณ  ๑๐ พรอมดวยธุดงคธรรม  ๑๓ อสุภะ  ๑๐  อนุสสติ  ๑๐  พรหมวิหาร 
๔   อรูปฌาน  ๔  สญัญา  ๑  ววัตถานะ   คือการกําหนดธาตุ  ๑   โดยพิสดาร. 
เพราะทั้งหมดน้ันทานกลาวไวพิสดารแลว  ในวิสทุธิมรรค   โดยประการท้ัง- 
ปวง.   ฉะนัน้พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว   ในวิสุทธิมรรคน้ันแล.    จริงอยู 
ในวิสุทธิมรรคน้ันทานกลาวดวยอํานาจแหงสาวกโพธิสัตวอยางเดียว.     ในท่ี 
นี้ควรกลาวทําความเปนผูฉลาดในอุบาย    คือกรณุาดวยอํานาจแหงพระมหา- 
โพธิสัตว  ความตางกันมีดวยประการฉะน้ี.  พึงทราบลําดับแหงเนกขัมมบารมี  
ในที่นี้อยางนี้แล. 
            อน่ึง   ปญญาเปนดุจแสงสวาง   ยอมไมรวมกับโมหะอันเปนความมืด 
ฉะน้ันพระโพธิสัตวผูหวังในปญญาบารมีสมบูรณ   จึงควรเวนเหตุแหงโมหะ 
กอน.     พึงทราบถึงเหตุแหงโมหะเหลาน้ี    ดังตอไปนี้ :-     ความริษยา   ความ 
เฉ่ือยชา   ความซบเซา   ความเกียจคราน   ความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู 
ความหลับงาย    การไมต้ังใจแนวแน      ความไมสนใจในญาณ      ถือตัวผิด 
การไมสอบถาม  การไมบริหารรางกายใหดี   จิตไมต้ังม่ัน    คบบุคคลปญญา 
ทราม   ไมเขาไปใกลคนมีปญญา   ดหูมิ่นตน   ใครครวญผิด    ยึดถือวิปริต 
มั่นในกายมาก  ไมมีความสังเวชใจ   นวิรณ ๕   ผูเสพธรรมโดยยอปญญายัง 
ไมเกิดยอมเกิด   ที่เกิดแลวยอมเสื่อม.     ผูเวนเหตุแหงความหลงเหลานี้   พึง 
ทําความเพียรในพาหุสัจจะ   และในฌานเปนตน   ดวยประการฉะน้ี.  
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           พึงทราบการจําแนกลักษณะของพาหุสัจจะดังตอไปนี้ :-   ขันธ  ๕  
อายตนะ  ๑๒  ธาตุ  ๑๘  อริยสัจ  ๔  อินทรีย  ๒๒  ปฏิจจสมุปบาท  ๑๒  สติ- 
ปฏฐาน  ๔  และประเภทธรรมมีกุศลเปนตน.  วิทยาการอันไมโทษในโลก  การ 
พยากรณวิเศษอันประกอบดวยวิธีนําประโยชนสขุใหแกสัตวทั้งหลาย.  พึง 
ใหเกิดสุตมยปญญาดวยการหยั่งลงสูสุตวิสัยทุกอยางทุกประการดวยปญญาอัน 
เปนความฉลาดในอุบายเปนเบ้ืองตน    ดวยสติ    ดวยวิริยะ    ดวยการเรียน 
การฟง   การทรงจํา   การสะสม    การสอบถามดวยดี    แลวใหผูอ่ืนต้ังอยูใน 
ปญญาน้ันดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง   ปญญาอันเปนปฏิภาณท่ีจะทําใหสัตวทั้งหลายบรรลถุึงจุดหมาย 
ในสิ่งท่ีควรทํา   และเปนผูฉลาดในความเจริญ  ความเส่ือมและอุบาย   พึงให 
เปนไปตามสมควรในปญญาน้ัน ๆ อาศัยความเปนผูแสวงหาประโยชน.  อนึ่ง 
ผูที่ยังสัตวทั้งหลายใหทนตอความเพง   ดวยการวิตกถึงอาการแหงสภาวธรรม 
มีขันธเปนตน  พึงใหเกิดจินตามยปญญา.     อน่ึง  อันผูที่ยังโลกิยปญญาให 
เกิดข้ึนดวยอํานาจแหงการกําหนดลักษณะของตน   และสามัญลักษณะของ 
ขันธเปนตัน      พึงใหสมบูรณดวยภาวนมยปญญา     อันเปนสวนเบื้องตน. 
จริงอยู    นี้เปนเพียงนามรูปยอมเกิดข้ึนและดับไปดวยปจจัยทั้งหลายตามสม- 
ควร.  ในเรื่องนี้ไมมีใครทําเองหรือใหผูอ่ืนทํา.    เปนความไมเที่ยงเพราะเปน 
แลวไมเปน.   เปนทุกขเพราะเกิดเส่ือมและบีบค้ัน.     เปนอนัตตา  เพราะไม 
อยูในอํานาจตน.  ดวยเหตุนั้นมหาบุรุษกําหนดรูธรรมภายในและธรรมภาย-  
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นอกไมใหเหลือ   ละความของในธรรมน้ัน  และใหผูอ่ืนละความของในธรรม  
นั้นดวยอํานาจแหงกรุณาอยางเดียวเทาน้ัน      พระพุทธคุณยังไมมาถึงฝามือ 
เพียงใด   ยังสัตวทั้งหลายใหต้ังอยูในญาณ  ๓  ดวยการหยั่งลง  และการทําให 
เจริญ    ยังฌานวิโมกขสมาธิและสมาบัติ   อภิญญาอันเปนโลกิยะใหถึงความ 
ชํานาญ  ยอมบรรลถุึงที่สุดแหงปญญา. 
           ในโลกิยอภิญญาน้ัน   ภาวนาปญญา  คือโลกิยอภิญญา ๕ พรอมดวย 
บริภัณฑของญาณ  ไดแกกลุม  คืออิทธิวิธญาณ   ทพิพโสตธาตุญาณ  เจโต- 
ปริยญาณ    ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    ทิพพจักขุญาณ    ยถากัมมูปคญาณ 
อนาคตังสญาณ.   อนึ่ง  ภาวนาปญญา   อันเปนโลกยิะและโลกุตระ  อันผูทํา 
การสะสมญาณดวยการเรียน   การสอบถามในธรรมอันเปนพ้ืนฐาน  มีขันธ- 
อายตนธาตุ   อินทรีย   อรยิสัจ   และปฏิจจสมุปบาทเปนตน     แลวต้ังอยูใน 
วิสุทธิ  ๒   อันเปนรากฐานเหลาน้ี    คือศีลวิสุทธิ   จิตตวิสุทธิ   แลวพึงเจริญ 
ใหวิสุทธิ  ๕   เหลาน้ันอันเปนรางใหสมบูรณ  ไดแก   ทิฏฐิวิสทุธิ    คือความ 
หมดจดแหงทิฏฐิ ๑  กังขาวิตรณวิสุทธิ   คือความหมดจดแหงญาณเปนเครื่อง 
พนความสงสัย   ๑    มัคคามัคญาณทัสสนวิสุทธิ    คือความหมดจดแหงญาณ 
เปนเครื่องเห็นวาทางหรือมิใชทาง  ๑    ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ    คือความ 
หมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติ  ๑   ญาณทัสสนวิสุทธิ    คือความ 
หมดจดแหงญาณทัสสนะ  ๑.    เพราะวิธีการใหสําเร็จ    ภาวนาปญญาเหลา- 
นั้นทานกลาวไวพิสดารแลวพรอมกับจําแนกลักษณะในวิสุทธิมรรค       โดย  
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ประการทั้งปวง     โดยนัยมีอาทิวา      พระโยคีผูเปนอาทิกัมมิกะประสงคจะ  
ทําการแสดงฤทธิ์    มีอาทิวา   แมคนเดียวก็เปนคนหลายคนได    และโดยนัย 
มีอาทิ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   คือขันธ.  ฉะน้ันพึงทราบ 
โดยนัยดังกลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นนั่นแล.   ปญญามาแลวดวยอํานาจแหง 
สาวกโพธิสัตว  ในภาวนาปญญาน้ันอยางเดียว.  ในที่นี้ดวยอํานาจแหงพระ- 
มหาโพธิสัตว  พึงกลาวถงึภาวนาปญญา     ทําความเปนผูฉลาดในอุบาย   คือ 
กรุณาเปนเบื้องแรก.      พึงต้ังวิปสสนาไวในปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิเทาน้ัน 
ยังไมถึงญาณทัสสนวิสุทธิ   นี้เปนความตางกัน .  พึงทราบลําดับแหงการปฏิบัติ  
ปญญาบารมีในที่นี้   ดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง   เพราะพระมหาสัตวผูบําเพ็ญบารมีเพ่ือสัมมาสัมโพธิญาณ   พึง 
เปนผูประกอบความขวนขวายตลอดกาล     เพ่ือใหบารมีบริบูรณดวยบําเพ็ญ 
เกี่ยวเนื่องกันไป.   ฉะน้ันตลอดเวลาพระมหาสัตวพิจารณาทุก ๆ วันวา   วันนี้  
เราจะสะสม   บุญสมภาร  หรือญาณสมภารอะไรหนอ.     หรือวา    เราจะทํา 
ประโยชนเพ่ือผูอ่ืนอยางไรดี      พึงทําความอุตสาหะเพ่ือประโยชนแกสัตว.  
พระโยคาวจรมีจิตไมคํานึงถึงกายและชีวิต       พึงสละวัตถุอันเปนที่หวงแหน 
ของตน     เพ่ือชวยสัตวแมทั้งปวง.     กระทํากรรมอยางไรอยางหนึ่งดวยกาย 
หรือวาจา.   พึงทํากรรมน้ันทั้งหมดดวยใจนอมไปในสัมโพธิญาณเทานั้น.    พึง 
มีจิตพนจากกามทั้งหลายทั้งท่ียิ่งและยอด.    พระโยคาวจร   พึงเขาไปต้ังความ 
เปนผูฉลาดในอุบายแลวพึงปฏิบัติในบารมีทั้งปวงท่ีควรกระทํา.  
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           พึงปรารภความเพียรในประโยชนของสัตวนั้น ๆ    พึงอดกลั้นสิ่งท้ัง 
ปวงมีสิ่งท่ีนาปรารถนาและไมนาปรารถนาเปนตน.     พึงไมพูดผิดความจริง. 
พึงแผเมตตาและกรุณาแกสัตวทั้งปวงโดยไมเจาะจง.       การเกิดข้ึนแหงทุกข 
อยางใดอยางหนึ่งจะพึงมีแกสัตวทั้งหลาย  พึงหวังการเกิดข้ึนแหงทุกขทั้งปวง 
นั้นไวในตน.    อน่ึงพึงอนุโมทนาบุญของสัตวทั้งปวง.    พึงพิจารณาเนือง ๆ 
ถึงความท่ีพระพุทธเจาเปนใหญมีอานุภาพมาก.   กระทํากรรมใด ๆ   ดวยกาย 
หรือวาจา  พึงทํากรรมน้ันทั้งหมดใหมีจิตนอมไปเพื่อโพธิญาณเปนเบื้องแรก  
ก็ดวยอุบายน้ี     พระโพธิสัตวผูเปนมหาสัตวประกอบความขวนขวายในทาน 
เปนตน    มีเรี่ยวแรง     มคีวามเพียรมั่น     เขาไปสะสมบุญสมภารและญาณ 
สมภารหาประมาณมิไดทุก ๆ  วัน.  
            อีกอยางหน่ึง    เพ่ือใหสัตวไดบริโภคและเพ่ือคุมครองสัตว    จึงสละ 
รางกายและชีวิตของตน      พึงแสวงหาและพึงนําสิ่งกําจัดทุกข     มีความหิว 
กระหาย   หนาว   รอน   ลมและแดดเปนตน.  ยอมไดรับความสุขอันเกิดแต 
การกําจัดทุกขตามท่ีกลาวแลวดวยตน.  อน่ึงยอมไดรับความสุขดวยตนเพราะ 
ไมมีความรอนทางกายและใจในสวน  ในปราสาท  ในสระเปนตน  และใน 
แนวไพรอันนารื่นรมย.  อน่ึงฟงมาวา  พระพุทธเจา  พระอนุพุทธเจา  พระ- 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย.    และพระมหาโพธิสัตวทั้งหลาย   ต้ังอยูในเนกขัมมะ 
ปฏิบัติยอมเสวยสุขในฌานและสมาบัติเชนนี้   อันเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุข  
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ในปจจุบันดังน้ี    ทําความสุขทั้งหมดน้ันไปในสัตวทั้งหลายโดยไมเจาะจง  นี้  
เปนนัยของผูต้ังอยูในพ้ืนฐานอันไมมั่นคง. 
           สวนผูต้ังอยูในพ้ืนฐานอันมั่นคงเม่ือนอม   ปติ   ปสสัทธิ  สุข  สมาธิ 
ยถาภูตญาณ    อันเกิดดวยการบรรลุคุณวิเศษตามท่ีตนเสวยแลว    เขาไปใน 
สัตวทั้งหลายยอมนอมนําเขาไป.       อน่ึงพระโยคาวจรเห็นหมูสัตวจมอยูใน 
สังสารทุกขใหญแลในอภสิังขารทุกข   คือกิเลสอันเปนนิมิตแหงสังสารทุกข 
นั้น.  แมในหมูสัตวนั้นเห็นสัตวนรกเสวยเวทนาลําบาก  กลาหนัก  เผ็ดรอน 
อันเกิดจากการตัด   ทําลาย  ผา  บด  เผาไฟ  เปนตน.   สัตวเดียรัจฉานเสวย 
ทุกขหนักดวยการโกรธกนัและกัน ทําใหเดือดรอนเบียดเบียนใหลําบาก และ 
อาศัยผูอ่ืนเปนตน.  เปรต   มีนชิฌามตัณหิกเปรตเปนตน  ถูกความหิวกระ- 
หาย   ลมและแดดเปนตนแผดเผาในรางกายดวยกลุมมาลัยไฟ  ซูบซีดชูมอืรอง 
ขออาหารมีน้ําลายท่ีเขาคายทิ้งเปนตน      เสวยทุกขใหญ.    สตัวนรกเปรต 
เดียรัจฉาน  ผูถึงความยอยยับใหญหลวงมีการแสวงหาอาหารเปนเหตุ  เพราะ 
ถูกกรรมอันมีกําลังครอบงํา   ดวยการประกอบเหตุมีการตัดมือเปนตน   ดวย 
การใหเกิดโรคมีหิวกระหายเปนตน        โดยทําใหเปนผูมีผิวพรรณทรามนา 
เกลียดเปนคนจนเปนตน    เพราะการนําไปของผูอ่ืน   และเพราะอาศัยผูอ่ืน 
และมนุษยผูเสวยทุกขหนักอันไมมีเศษเหลือจากทุกขในสบาย.   และ  กามา-  
วจรเทพ  ผูถกูความเรารอนอันมีราคะเปนตน  แผดเผาเพราะมีจิตฟุงซานใน 
การบริโภคของเปนปกติและมีพิษ  มีความเดือดรอนไมสงบดุจกองไฟสุมดวย  
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ไมแหงมีเปลวไฟโพลงข้ึนดวยแรงลม    อาศัยผูอ่ืนกําจัดความไมสงบ.  และ  
รูปาวจรเทพ  อรูปาวจรเทพวา  เมื่อยังมีความเปนไปอยูไดนาน  เทพเหลาน้ัน 
ก็เหมือนนกที่โฉบสูอากาศไกลดวยความพยายามมาก   และเหมือนลูกศรท่ีคน 
มีกําลังซัดไปตกในที่ไกล    แตในที่สุดก็ตกเพราะมีความไมเที่ยงในท่ีสุด   จึง 
ไมลวงพนชาติชรา  และมรณะไปไดเลย  ยังความสังเวชใหญหลวงใหปรากฏ 
แลวแผเมตตาและกรุณาไปยังสัตวทั้งหลายโดยไมเจาะจง.  ผูสะสมโพธิสมภาร 
ดวย  กาย  วาจา  และใจ  เปนลําดับอยางนี้   บารมียอมเต็มเปยมฉันใด.  ผูทํา 
โดยความเคารพ  ทําติดตอ ประพฤติไมยอหยอน  พึงยังความอุตสาหะใหเปน 
ไป   พึงบําเพ็ญวิริยบารมีใหบริบูรณ  ฉันนั้น. 
           อีกอยางหนึ่ง   ความเพียรประโยคกอบดวยความขวนขวายตอความเปน 
พระพุทธเจา  อันเปนอจินไตยและเปนที่ต้ังแหงการสะสมคุณอันหาประมาณ 
มิได  ไพบูลยโอฬารย่ิงนัก   ปราศจากมลทิน  ไมมีขอเปรียบ  ไมมีอุปกิเลส 
เปนอานุภาพแหงอจินไตยน่ันแล. ก็ชนเปนอันมากสามารถแมฟงได. ไมตอง 
พูดถึงปฏิบัติกันละ. 
           อน่ึง  อภินิหารจิตตุปบาท  ๓.  พุทธภูมิ  ๔.  สังคหวัตถุ  ๔.  ความมี 
กรุณาเปนรสอยางเอก.  การทนตอความเพงอันเปนวิเสสปจจัยดวยการทําให 
แจงในพุทธธรรม.   การไมเขาไปเพียงลูบไลในพุทธธรรม.   ความสําคัญใน 
สัตวทั้งปวงวาเปนบุตรที่นารัก. ความไมกระหายดวยสังสารทุกข. การบริจาค 
ไทยธรรมทั้งปวง.   ความมีใจยินดีดวยการบริจาคนั้น.   การอธิษฐานอธิศีล  
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เปนตน.  ความไมหว่ันไหวในอธิษฐานน้ัน.   ปติและปราโมทยในกุสลกริิยา.  
ความท่ีจิตนอมไปในวิเวก.  การประกอบฌานเนือง ๆ.   การไมติเตียนธรรม 
ที่ไมมีโทษ.   แสดงธรรมตามท่ีไดฟงมาดวยอัธยาศัยเกื้อกูลแกผูอ่ืน.  ใหสัตว 
ทั้งหลายต้ังอยูในระเบียบ.    ความม่ันคงในการริเริ่ม.    ความฉลาดและกลา. 
ไมมีขอเสียหายในการกลาวรายตอผูอ่ืน   และทําความเส่ือมเสียแกผูอ่ืน.  ต้ัง 
มั่นในสัจจะ.  ชํานาญในสมาบัติ.  มีกาํลังในอภิญญา.  รูลกัษณะ  ๓. สะสม 
บารมีในโลกตุรมรรค      ดวยการประกอบความเพียรในสติปฏฐานเปนตน. 
กาวลงสูโลกตุรธรรม  ๙.  การปฏิบัติเพ่ือโพธิสมภาร  แมทั้งหมดมีอาทิอยางน้ี  
ดวยประการฉะน้ียอมสําเร็จดวยอานุภาพแหงวิริยะ.    เพราะเหตุนั้น   ต้ังแต 
อภินิหารจนถึงมหาโพธิพระโยคาวจรไมสละทิ้ง      ยังความเพียรใหสมบูรณ 
เหมือนความเพียรเปนลําดับโดยเคารพอันนําคุณวิเศษมาใหยิ่ง ๆ  ข้ึนฉะน้ัน. 
เมื่อความเพียรตามท่ีกลาวแลวสมบูรณ   พึงทราบการปฏิบัติโดยนัยนี้   แมใน 
ขันติเปนตนวา  โพธิสมภารแมทั้งหมดมีขันติ  สัจจะ  อธิษฐานะ  ทาน  ศลี 
เปนตน   เปนอันสมบูรณเพราะประพฤติอาศัยความเพียรนั้น. 
          การทําความอนุเคราะหดวยการบริจาคอุปกรณความสุขแกสัตวทั้งหลาย 
โดยสวนมาก    ชื่อวาปฏิบัติดวยการให.   เหตุทั้งหลายมีอาทิ   การรักษาชีวิต 
สมบัติ   ภรรยา    และกลาวคําไมใหแตกกันนารักเปนประโยชน      และไม 
เบียดเบียนสัตวทั้งหลายเหลาน้ันชื่อวาปฏิบัติดวยศีล.  การประพฤติประโยชน 
หลายอยางดวยรับอามิสและใหทานเปนตนของสัตวเหลาน้ัน      ชื่อวาปฏิบัติ  
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ดวยเนกขัมมะ.  ความเปนผูฉลาดในอุบายทําประโยชนแกสัตวทั้งหลาย ชื่อวา  
ปฏิบัติดวยปญญา.    มีความอุตสาหะริเริ่มไมทอถอยในการน้ัน   ชื่อวาปฏิบัติ 
ดวยวิริยะ.   การไมลอลวงทําอุปการะสมาทานและไมพูดผิดจากความจริงเปน 
ตนแกสัตวเหลาน้ัน   ชื่อวาปฏิบัติดวยสัจจะ   แมตกอยูในความพินาศก็มิได 
หว่ันไหวในการทําอุปการะ  ชื่อวาปฏิบัติดวยอธิษฐานะ.  คิดถึงแตประโยชน 
สุขของสัตวทั้งหลาย   ชือ่วาปฏิบัติดวยเมตตา.    ไมคํานึงถึงความผิดปกติใน 
ความอุปการะความเสียหายของสัตวเหลาน้ัน   ชื่อวาปฏิบัติดวยอุเบกขา. พระ- 
โยคาวจรปรารภสัตวทั้งหลายไมมีประมาณอยางน้ี      ดวยประการฉะน้ีแลว 
เปนผูสะสมบุญสมภาร  และญาณสมภารหาประมาณมิได  เปนที่รับรองเสมอ 
ของพระมหาโพธิสัตวผูอนุเคราะหสรรพสัตว    พึงทราบวาเปนการปฏิบติัใน 
บารมีเหลาน้ี. 
           อะไรเปนการจําแนก.   บารมี  ๓๐   คือ   บารมี   ๑๐   อุปบารมี  ๑๐ 
ปรมัตถบารมี  ๑๐.  บารมีเฉย ๆ  เปนธรรมขาวเจือดวยธรรมดําของพระโพธิ- 
สัตวผูบําเพ็ญอภินิหารในบารมีเหลานั้น   ประกอบดวยอัธยาศัยนอมไปในการ 
ทําประโยชนเพ่ือผูอ่ืน.   อุปบารมีเปนธรรมขาวไมเจือดวยธรรมดํา.   อาจารย 
บางพวกกลาววา   ปรมัตถบารมีเปนธรรมไมดําไมขาว.  หรือบารมีบําเพ็ญใน 
กาลเริ่มตน.    อุปบารมี   บําเพ็ญเต็มแลวในภูมิของพระโพธิสัตว.   ปรมัตถ- 
บารมี   บริบรูณดวยอาการท้ังปวงในพุทธภูมิ.  หรือบารมี   เพราะทําประโยชน 
เพ่ือผูอ่ืนในพุทธภูมิ.  อุปบารมี  เพราะทําประโยชนเพ่ือตน.  ปรมัตถบารมี 
เพราะบําเพ็ญประโยชนดวยการบรรลุพลธรรมและเวสารัชธรรม.  
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          อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา   การจําแนกบารมีเหลาน้ัน  ในตอนต้ัง  
ความปรารถนา   การเริ่มบําเพ็ญและความสําเร็จ   คือเบื้องตนทามกลางและ 
ที่สุด.    อาจารยพวกอ่ืนกลาววา      การจําแนกบารมีเหลาน้ันโดยประเภท 
การสะสมบุญของผูสงบโทสะตั้งอยูในกรุณา  ผูบรรล ุ ภวสุข  วิมุติสุข  และ 
บรมสุข.   อาจารยบางพวกกลาววา  การจําแนกบารมีตามท่ีกลาวแลวจากการ 
เกิดข้ึนของพระโพธิสัตว   คือบารมี   อุปบารมี   ปรมัตถบารมี   ของทานผูมี 
ความละอาย  มีสติ  มีการนับถือเปนที่พ่ึงพิง   ของทานผูมีโลกุตตรธรรมเปน 
ใหญของผูหนักอยูในศีล   สมาธิ   ปญญา  ของทานผูขามไปไดแลว  ของพระ- 
อนุพุทธ  พระปจเจกพุทธ   และพระพุทธเจาท้ังหลาย.  อาจารยพวกอ่ืนกลาววา 
การสะสมบารมีเปนไปแลวต้ังแตการต้ังความปรารถนาทางใจ   จนถึงต้ังความ 
ปรารถนาทางวาจาชื่อบารมี.          การสะสมบารมีเปนไปแลวต้ังแตต้ังความ 
ปรารถนาทางวาจา   จนถึงต้ังความปรารถนาทางกาย  เปนอุปบารมี. ต้ังแตต้ัง 
ความปรารถนาทางกายไปเปนปรมัตถบารมี.  แตอาจารยพวกอ่ืนกลาววา  การ 
สะสมบารมีเปนไปแลว      ดวยอํานาจการอนุโมทนาบุญของผูอ่ืนเปนบารมี. 
การสะสมบารมีเปนไปแลว  ดวยอํานาจการใหผูอ่ืนทําเปนอุปบารมี.   เปนไป 
แลว   ดวยการทําเองเปนปรมัตถบารมี. 
          อน่ึง   อาจารยพวกหน่ึงกลาววา   บุญสมภาร   ญาณสมภาร   อันนํา 
ภวสุขมาใหเปนบารมี.   การนํานิพพานสุขมาใหแกตนเปนอุปบารมี.  การนํา  
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สุขทั้งสองอยางนั้นมาใหเปนปรมัตถบารมี.    อน่ึงการบริจาคบุตรภรรยาและ  
อุปกรณมีทรพัยเปนตนเปนทานบารมี.  การบริจาคอวัยวะเปนทานอุปบารมี. 
การบริจาคชีวิตของตนเปนทานปรมัตถบารมี. อนึ่งศีลบารมี  ๓ อยางดวยการ 
ไมกาวลวงเหตุแมทั้ง   ๓   อยาง   มบีุตรและภรรยาเปนตน.   เนกขัมมบารมี 
๓  อยาง   ดวยการตัดอาลัยในวัตถุ  ๓  อยางเหลาน้ันแลวออกบวช.   ปญญา 
บารมี  ๓  อยาง  ดวยการประมวลตัณหาในอุปกรณ  อวัยวะ  ชวิีตแลวทําการ 
ตัดสินประโยชนมิใหประโยชนของสัตวทั้งหลาย.  วิริยบารม ี ๓  อยาง  ดวย 
การพยายามบริจาคประเภทตามท่ีกลาวแลว.  ขันติบารมี  ๓ อยางอดทนตอผูที่ 
จะทําอันตรายแกอุปกรณ   อวัยวะและชีวิต.   สัจจบารมี  ๓  อยางดวยการไม 
สละสัจจะเพราะเหตุอุปกรณ   อวัยวะและชีวิต.   อธิษฐานบารมี  ๓   อยาง 
ดวยการอธิษฐานไมหว่ันไหว   แมถึงคราวท่ีอุปกรณเปนตนพินาศไป    โดย 
เห็นวาบารมีมีทานบารมีเปนตน   ยอมบริสุทธิ์ดวยอํานาจอธิษฐานไมกําเริบ. 
เมตตาบารมี ๓  อยาง   ดวยไมละเมตตาในสัตวทั้งหลาย    แมผูเขาไปทําลาย 
อุปกรณเปนตน.  อุเบกขาบารมี  ๓ อยาง  ดวยไดความท่ีตนเปนกลางในสัตว 
และสังขารทั้งหลาย     ทั้งท่ีมีอุปการะและทําความเสียหาย   วัตถุ   ๓   อยาง 
ตามท่ีกลาวแลว.   พึงทราบการจําแนกบารมีเหลาน้ัน     โดยนัยมีอาทิอยางนี้ 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทนี้วา  อะไรเปนการสงเคราะห.  พึงทราบบารมี 
๖  อยางโดยสภาวะคือ   ทาน   ศลี   ขันติ   วีรยิะ  ฌาน  และปญญา  เหมือน  
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บารมี  ๓  อยางโดยการจําแนก   ๑๐   โดยความเปนทานบารมีเปนตน. จริงอยู  
ในบารมีเหลาน้ัน   เนกขัมมบารมีสงเคราะหเขาดวยศีลบารมี    ในเพราะการ 
บรรพชาของเนกขัมมบารมีนั้น.  อน่ึงสงเคราะหเขาดวยฌานบารมีในเพราะ 
ความสงัดจากนิวรณ.  สงเคราะหดวยแมทั้ง ๖ ในเพราะความเปนกุสลธรรม  
สัจจบารมีเปนเอกเทศของศีลบารมี    ในเพราะเปนฝายแหงวจีวิรัติสัจจะ.  อนึ่ง 
สงเคราะหเขาดวยปญญาบารมีในเพราะเปนฝายแหงญาณสัจจะ. เมตตาบารมี 
สงเคราะหเขาดวยฌานบารมีเทาน้ัน.    แมอุเบกขาบารมีก็สงเคราะหเขาดวย 
ฌานบารมีและปญญาบารมี.   เปนอันทานสงเคราะหอธิษฐานบารมี  แมดวย 
บารมีทั้งหมด. 
            บารมีทั้งหลายมี   ๑๕  คู   ของการสัมพันธกันแหงคุณทั้งหลาย  ๖  มี 
ทานเปนตนเหลาน้ี    เปนอันใหสําเร็จเปนคู ๆ ได  ๑๕  คูเปนตน    เปน 
อยางไร.     ความสําเร็จแหงคูคือทําและไมทําสิ่งเปนประโยคโยชนและไมเปน 
ประโยชนเพ่ือผูอ่ืนดวยคูทานกับศีล.      ความสําเร็จคูอโลภะและอโทสะดวย 
คูคือ   ทานกับขันติ.    ความสําเร็จคูจาคะและสุตะดวยคูคือ   ทานกับวิริยะ.  
ความสําเร็จคูการละกามและโทสะ     ดวยคูคือทานกับฌาน.     ความสําเร็จ 
แหงคูคือยานและแอกของพระอริยะดวยคูคือ   ทานกับปญญา.   ความสําเร็จ 
ทั้งสองอยางคือ     ความบริสุทธิ์แหงปโยคะและอาสยะ.    ดวยคูทั้งสองคือศีล 
และขันติ.   ความสําเร็จภาวนาท้ังสอง   ดวยคูทั้งสองคือศีลกับวิริยะ.     ความ 
สําเร็จท้ังสองอยางคือละความเปนผูทุศีล   และความหมกมุนดวยคูทั้งสองคือ  
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ศีลกับฌาน.    ความสําเร็จทานทั้งสองดวยคูคือศีลกับปญญา.  ความสําเร็จคู   
ทั้งสองคือ    ความอดทนและความไมมีเดช   ดวยคูคือขันติกับวิริยะ.   ความ 
สําเร็จคูคือวิโรธ   คือความพิโรธ   และอนุโรธะ   คือความคลอยตาม   ดวยคู 
คือขันติกับฌาน. ความสําเร็จคูทั้งสองคือขันติและปฏิเวธของสุญญตา   ดวยคู 
คือขันติกับปญญา.  ความสําเร็จคูทั้งสองคือปคคหะ.  คือการประคองไว  และ 
อวิกเขปะ    คือความไมฟุงซาน    ดวยคูคือวิริยะกับฌาน.    ความสําเร็จคูคือ 
สรณะดวยคู   คือวิริยะกับปญญา.  ความสําเร็จหมวด ๒  คือยานดวยคู   คือ 
ฌานกับปญญา. ความสําเร็จ  ๓  หมวดคือละ   โลภะ โทสะและโมหะ  ดวย  ๓ 
หมวดคือ  ทาน  ศีล  และขันติ.   ความสําเร็จ  ๓  หมวด    คือการใหสิ่งเปน 
สาระคือสมบัติ     ชีวิต   และรางกาย ดวย ๓  หมวด   คือ   ทาน   ศีล   และ 
วิริยะ.  ความสําเร็จบุญกิริยาวัตถุ  ๓  ดวยหมวด  ๓  คือ  ทาน  ศลีและฌาน. 
ความสําเร็จ  ๓  หมวดคืออามิสทาน  อภัยทาน  และธรรมทานดวย ๓ หมวด 
คือ  ทาน ศีล  และปญญา.  ดวยประการฉะน้ีแล. 
           พึงประกอบติกะ   และจตุกกะเปนตน    ตามท่ีปรากฏดวยกะ   และ 
จตุกกะ   แมนอกน้ีอยางนี้. 
           อน่ึง  พึงทราบการสงเคราะหดวยอธิษฐานธรรม   ๔  แหงบารมีเหลา- 
นั้นแม ๖ อยางดวยประการฉะน้ี .   จรงิอยูอธิษฐานธรรม ๔   โดยรวมบารมี 
ทั้งหมดไว.  คือสัจจาธิษฐาน  จาคาธิษฐน  อุปสมาธิษฐาน    ปญญาธิษฐาน. 
ในอธิษฐานธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวา  อธิษฐาน  เพราะเปนเหตุต้ังมั่น. หรือ  
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เปนที่ต้ังม่ัน  หรือเพียงต้ังมั่นเทาน้ัน.   ชื่อวา  สัจจาธิษฐาน  เพราะสัจจะ   
และอธิษฐาน.     หรือเพราะเปนที่ต้ังแหสัจจะ      หรือเพราะมีสัจจะเปน 
อธิษฐาน.    แมในอธิษฐานธรรมท่ีเหลือก็เหมือนอยางนั้น.    ในอธิษฐาน 
ธรรมนั้นโดยไมตางกัน   สัจจาธิษฐาน  เพราะกําหนดบารมีทั้งปวงสมควรแก 
ปฏิญญาของพระมหาสัตว  ผูอนุเคราะหสรรพสัตว    สะสมบุญญาภินิหารใน 
โลกุตตรคุณ.    จาคาธิษฐาน  เพราะสละส่ิงเปนปฏปิกษตอสัจจะ.    อุป 
สมาธิษฐาน  เพราะสงบจากส่ิงไมเปนคุณของบารมีทั้งปวง.   ปญญาธิษฐาน 
เพราะเปนผูฉลาดในอุบายอันเปนประโยชนแกผูอ่ืน       ดวยอธิษฐานธรรม 
เหลาน้ัน. 
            แตโดยท่ีตางกัน ทาน เปนปทัฏฐานแหงอธิษฐานธรรม  ๔ แหงกุศล- 
ธรรมทั้งหลาย    เพราะปฏิญญาวา   เราจักใหไมใหยาจกผิดหวัง    เพราะให 
ไมผิดปฏิญญา    เพราะอนุโมทนาไมผิดทาน     เพราะสละส่ิงเปนปฏิปกษตอ 
มัจฉริยะเปนตน    เพราะสงบจากภัยคือโลภะ  โทสะ  และโมหะในไทยธรรม 
ปฏิคคาหกทานและความส้ินไปแหงไทยธรรม    เพราะใหตามสมควรตามกาล 
และตามวิธี   และเพราะปญญายิ่ง.     อนึ่ง  ศีล   เปนปทัฏฐานแหงอธิษฐาน 
ธรรม  ๔   เพราะไมลวงสังวรสมาทาน  เพราะสละความทุศีล  เพราะสงบจาก 
ทุจริต    และเพราะปญญายิ่ง.   ขันติ  เปนปทัฏฐานแหงอธิษฐาน .  เพราะ 
อดทนไดตามปฏิญญา  เพราะสละการกําหนดโทษของผูอ่ืน  เพราะสงบความ 
โกรธและความหมกมุน   และเพราะมีปญญายิ่ง.   วิริยะ   เปนปทัฏฐานแหง  
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อธิษฐานธรรม  ๔  เพราะทําเพ่ือประโยชนผูอ่ืนตามสมควรแกปฏิญญา เพราะ 
สละความสละสลวย  เพราะสงบจากอกุศล  และเพราะมีปญญายิ่ง.  ฌานเปน 
ปทัฏฐานแหงอธิษฐานธรรม ๔    เพราะคิดถึงประโยชนของโลกตามสมควร 
แกปฏิญญา  เพราะสละนิวรณ  เพราะสงบจิต  และเพราะมีปญญายิ่ง  ปญญา 
เปนปทัฏฐานแหงอธิษฐานธรรม  ๔    เพราะฉลาดในอุบายทําประโยชนเพ่ือ 
ผูอ่ืนตามปฏิญญา     เพราะสละการกระทําอันไมเปนอุบาย    เพราะสงบความ 
เรารอนอันเกิดแตโมหะ   และเพราะไดความเปนพระสัพพัญู. 
            ในอธิษฐานธรรมเหลาน้ัน   สัจจาธิษฐาน    ดวยการจัดตามปฏิญญา 
เพ่ือส่ิงควรรู.     จาคาธิษฐาน    ดวยการสละวัตถุกามและกิเลสกาม.     อุป- 
สมาธิษฐาน    ดวยการสงบทุกขอันเกิดแตโทสะ.   ปญญาธิษฐาน  ดวยการ 
ตรัสรูตามและการรูแจงแทงตลอด. 
             สัจจาธิษฐาน   มขีาศึกคือโทสะ ๓ อยาง กําหนดดวยสัจจะ ๓ อยาง 
จาคาธิษฐาน   มีขาศึกคือโทสะ ๓ อยาง   กําหนดดวยจาคะ ๓ อยาง.   อุป- 
สมาธิษฐาน   มชีาศึกคือโทสะ  ๓  อยาง กําหนดดวยอุปสมะ ๓ อยาง. ปญญา- 
ธิษฐาน   มีขาศึกคือโทสะ ๓ อยาง   กําหนดดวยญาณ  ๓ อยาง. 
             จาคาธิษฐาน  อุปสมาธิษฐาน และปญญาธิษฐาน  กําหนดดวยสัจจา- 
ธิษฐาน   เพราะพูดไมผิดความจริง   เพราะจัดตามปฏิญญา.     สัจจาธิษฐาน 
อุปสมาธิษฐานและปญญาธิษฐาน   กําหนดดวยจาคาธิษฐาน    เพราะสละส่ิง 
เปนปฏิปกษ  และเพราะผลแหงการสละทั้งปวง.   สัจจาธิษฐาน  จาคาธิษฐาน  
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และปญญาธิษฐาน  กําหนดดวยอุปสมาธิษฐาน  เพราะสงบจากความเรารอน  
คือกิเลส   เพราะสงบจากกามและเพราะสงบจากความเรารอนคือกาม.   สัจจา- 
 ธิษฐาน  จาคาธิษฐานและอุปสมาธิษฐาน  กําหนดดวยปญญาธิษฐาน  เพราะ 
มีญาณถึงกอน และเพราะหมุนไปตามญาณ.   บารมีแมทั้งหมด  ประกาศสัจจะ 
ทําจาคะใหปรากฏพอกพูนอุปสมะ   มีปญญาบรสิุทธิ์อยางนี้ดวยประการฉะน้ี. 
จริงอยูสัจจะเปนเหตุเกิดบารมีเหลาน้ัน.  
            จาคะ  เปนเหตุกําหนดบารมี.  อุปสมะ  เปนเหตุเจริญรอบ.  ปญญา 
เปนเหตุแหงความบริสุทธ์ิ.    อน่ึง   สจัจาธิษฐานมีในเบื้องตน   เพราะสัจจ- 
ปฏิญญา. 
            จาคาธิษฐานมีในทามกลาง    เพราะสละตนเพ่ือประโยชนผูอ่ืนของผู 
ทําความต้ังใจแนวแน.    อุปสมาธิษฐานมีในที่สุด.    เพราะความสงบท้ังปวง 
เปนที่สุด   ปญญาธิษฐานมีในเบื้องตนทามกลางและท่ีสุด   เพราะเชื่อสัจจะ 
จาคะ  อุปสมะ   มีปญญาก็มี   เพราะเมื่อสัจจะ   จาคะ  อุปสมะไมมี  ปญญา 
ก็ไมมี  และเพราะมีตามปฏิญญา. 
            ในอธิษฐานธรรมน้ัน   มหาบุรุษท้ังหลายเปนคฤหัสถ   ยอมอนุเคราะห 
สัตวอ่ืนดวยอามิสทาน  โดยทําประโยชนตนประโยชนผูอ่ืนเนือง ๆ    โดยทํา 
ความเปนผูนาเคารพ   นารักและดวยสัจจาธิษฐาน   และจาคาธิษฐาน.   อนึ่ง 
เปนบรรพชติ   ยอมอนุเคราะหผูอ่ืนดวยธรรมทาน      โดยทําประโยชนตน  
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ประโยชนผูอ่ืน  โดยทําความเปนผูนาเคารพ  นารัก  และดวยอุปสมาธิษฐาน  
และปญญาธิษฐาน. 
            ในภพที่สุดนั้น   พระโพธิสัตวบําเพ็ญอธิษฐานธรรม ๔ ใหบริบรูณ. 
อาจารยบางคนกลาววา   เปนความจริงพระโพธิสัตวมีอธิษฐานธรรม ๔  บริ- 
บูรณแลวจะอุบัติในภพสุดทาย. ก็ในการอุบัติในภพสุดทายนั้น  พระโพธิสตัว 
มีสติสัมปชัญญะ   โดยเริ่มดวยปญญาธิษฐาน ในการหยั่งลงสูพระครรภ  การ 
ดํารงอยูและการประสูติ   เพ่ือยังสัจจาธิษฐานใหบริบูรณ    พอประสูติในบัด 
เดี๋ยวน้ัน   ทรงบายพระพักตรสูทิศเหนือ   ยางพระบาทไป  ๗  กาว  ทรงตรวจ 
ดูทิศทั้งปวงมีพระวาจามุงม่ันในสัจจะ   ทรงบันลอืสีหนาท  ๓ ครั้งวา  อคฺโค- 
หมสฺม ิ โลกสฺส,   เชฏโหมสฺม ิ  โลกสฺส,    เสฏโหมสฺม ิ  โลกสฺส 
เราเปนผูเลิศแหงโลก.  เราเปนผูเจริญแหงโลก.  เราเปนผูประเสริฐแหงโลก. 
            พระโพธิสัตวผูฉลาดในการชีแ้จงธรรม ๔  ประการ     ผูเห็นคนแก 
คนเจ็บ   คนตาย   และบรรพชิต    ดวยการเริ่มอุปสมาธิษฐาน  เปนความสงบ 
ของผูเมาในความเปนหนุม   ความไมมีโรค   ชีวิตและสมบัติทั้งหลาย.     การ 
สละไมคํานึงถึงวงศพระญาติใหญ        และจักรวรรดิราชสมบัติอันจะถึงเง้ือม 
พระหัตถดวยเริ่มจาคาธิษฐาน. 
            อาจารยบางพวกกลาววา    อธษิฐานธรรม  ๔  บริบูรณแลวในอภิสัม- 
โพธิญาณในฐานะท่ี  ๒.  เพราะในฐานะนั้นการตรัสรูอริยสัจ   ๔   โดยเริ่ม   
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ดวยสัจจาธิษฐานตามปฏิญญา      แตนั้นสัจจาธิษฐานจึงบริบูรณ.     การสละ  
กิเลสและอุปกิเลสทั้งปวงโดยเริ่มดวยจาคาธิษฐาน      เพราะแตนั้นจาคาธิษ- 
ฐานจึงบริบูรณ     การบรรลุถึงความสงบอยางยิ่งโดยเริ่มดวยอุปสมาธิษฐาน 
เพราะแตนั้น   อุปสมาธิษฐานจึงบริบูรณ.    การไดอนาวรณญาณ   โดยเริ่ม 
ดวยปญญาธิษฐาน     เพราะแตนั้นปญญาธิษฐานจึงบริบูรณ.    ขอน้ันยังไม 
สมบูรณนัก    เพราะแมอภิสัมโพธิญาณก็เปนปรมัตถธรรม. 
            อาจารยพวกอ่ืนกลาววา   อธิษฐานธรรม ๔ บริบูรณ  ครัง้ทรงแสดง 
พระธรรมจักรในฐานะท่ี ๓ เพราะในฐานะนั้นสัจจาธิษฐานบริบูรณดวยการ 
แสดงอริยสัจ  โดยอาการ ๑๒  ของทานผูเริ่มดวยสัจจาธิษฐาน.  จาคาธิษฐาน 
บริบูรณดวยการทําการบูชาใหญ     ซึง่พระสัทธรรมของทานผูเริ่มดวยจาคา- 
ธิษฐาน.      อุปสมาธิษฐานบริบูรณดวยการสงบกิเลสเหลาอ่ืนของผูสงบดวย 
ตนเอง   ผูเริ่มดวยอุปสมาธิษฐาน.     ปญญาธิษฐานบริบูรณดวยการกําหนด 
อัธยาศัยเปนตน   ของเวไนยสัตว  ของผูเริ่มดวยปญญาธิษฐาน.   แมขอนั้น 
ก็ยังไมสมบูรณนัก     เพราะพุทธกิจยังไมจบ.   อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา 
อธิษฐานธรรม  ๔  บริบูรณในการปรนิิพพานในฐานะที่ ๔.  เพราะในฐานะ 
นั้น    สัจจาธิษฐานบริบูรณดวยการสมบูรณแหงปรมัตจสัจ  เพราะปรินิพพาน 
แลว.  จาคาธิษฐานบริบูรณดวยการสละอุปธิทั้งปวง.   อุปสมาธิฐานบริบูรณ 
ดวยการสงบสังขารทั้งปวง.   ปญญาธิษฐานบริบูรณดวยการสําเร็จประโยชน 
ดวยปญญา.  
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           ในอธษิฐานธรรม  ๔  นั้น    ความบริบูรณดวยสัจจาธิษฐาน    เปน  
ความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผูเริ่มดวยสัจจาธิษฐาน  ในอภิชาติอันเปน 
เขตแหงเมตตาโดยพิเศษ.      ความบริบูรณดวยปญญาธิษฐาน      เปนความ 
เฉียบแหลมของมหาบุรุษผูเริ่มดวยปญญาธิษฐาน   ในอภิสัมโพธิญาณอันเปน 
เขตแหงกรุณาโดยพิเศษ.      ความบริบูรณดวยจาคาธิษฐานเปนความเฉียบ- 
แหลมของพระมหาบุรุษผูเริ่มดวยจาคาธิษฐาน  เมื่อครั้งทรงแสดงพระธรรม- 
จักรอันเปนเขตแหงมุทิตาโดยพิเศษ.  ความบริบูรณดวยอุปสมาธิษฐาน  เปน 
ความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผูเริ่มดวยอุปสมาธิษฐาน   ในการปรินพิ- 
พานอันเปนเขตแหงอุเบกขาโดยพิเศษ.   พึงเหตุดวยประการฉะนี้แล. 
           ในอธษิฐานธรรม ๔ นั้น  ศีล  พึงทราบดวยการอยูรวมกันของพระ- 
มหาบุรุษผูเริ่มดวยสัจจาธิษฐาน.  ความสะอาด      พึงทราบดวยกิจการของ 
พระมหาบุรุษผูเริ่มดวยจาคาธิษฐาน. กําลัง  พึงทราบในเวลามีอันตราย  ของ 
พระมหาบุรุษผูเริ่มดวยอุปสมาธิษฐาน.      ปญญา พึงทราบดวยการสนทนา 
ของพระมหาบุรุษผูเริ่มดวยปญญาธิษฐาน.      พึงทราบความบริสุทธิ์แหงศีล 
อาชีวะ   จิตและทิฏฐิ   ดวยอาการอยางนี้.      อน่ึง   ไมถึงโทสาคติ    เพราะ 
หลอกลวงโดยเริ่มดวยสัจจาธิษฐาน.   ไมถึงโลภาคติ   เพราะไมเกี่ยวของโดย 
เริ่มดวยจาคาธิษฐาน.  ไมถึงภยาคติ เพราะไมผิดโดยเริ่มดวยอุปสมาธิษฐาน. 
ไมถึงโมหาคติ   เพราะตรัสรูตามความเปนจริงโดยเร่ิมดวยปญญาธิษฐาน.  
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          อน่ึง  ไมประทุษรายอดกลั้นดวยอธิษฐานธรรมขอท่ี  ๑.     ไมโลภ  
เสพดวยขอท่ี  ๒. ไมกลัว  เวนดวยขอที่ ๓. ไมหลง  บรรเทาไดดวยขอท่ี  ๔. 
การบรรลุเนกขัมมสุข  ดวยอธิษฐานธรรมขอท่ี ๑.  การไดปติสุขเกิดแตความ 
สงัด  ความสงบ  และสัมโพธิ   ดวยอธิษฐานธรรม        นอกนั้นพึงทราบ  
ดวยประการฉะน้ี.   อนึ่ง  การไดอุเบกขาสุขเกิดแตวิเวก เกิดแตปติสุข  สมาธิ 
เกิดแตสุขทางกายอันเกิดแตปติสุขและไมมีปติ   และสติบริบูรณ  ยอมมีตาม 
ลําดับ  ดวยอธิษฐานธรรม   เหลาน้ี .  พึงทราบการประมวลบารมีทั้งหมดลง 
ดวยอธิษฐานธรรม  ๔  อันเกี่ยวพันดวยคุณไมนอยดวยประการฉะน้ี.    อน่ึง 
พึงเห็นวา  การประมวลบารมีทั้งหมดลงแมดวยกรุณาและปญญา  เหมือนการ 
ประมวลบารมีทั้งหมดลงดวยอธิษฐานธรรม  ๔. เพราะโพธิสมภารแมทั้งหมด 
ทานสงเคราะหดวยกรุณาและปญญา.  คุณมีทานเปนตน   กําหนดดวยกรุณา 
และปญญาเปนมหาโพธิสมภาร     มคีวามสําเร็จความเปนพระพุทธเจาเปนที่ 
สุด.   พึงทราบการสงเคราะหบารมีเหลาน้ีอยางนี้ดวยประการฉะน้ีแล. 
           อะไรเปนอุบายใหสําเร็จ ?    คือการสะสมบุญญาทิสมภารแมทั้งส้ิน 
อุทิศสัมมาสัมโพธิญาณโดยไมทําใหบกพรอง.       การทําโดยความเคารพใน 
สัมมาสัมโพธิญาณนั้น  ดวยความเอ้ือเฟอและความนับถือมาก.   การทําความ 
เพียรติดตอ   ดวยความพยายามเปนลําดับไป.   และความพยายามตลอดกาล- 
นานเปนตน  ในระหวางดวยการใหถงึท่ีสุด.  ปริมาณกาลของอุบายใหสําเร็จ 
นั้นจักมีแจงขางหนา.  การประกอบองค  ๔. เปนอุบายใหบารมีเหลาน้ันสําเร็จ  
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ดวยประการดังน้ี.    อน่ึง  พระมหาสัตวผูปฏิบัติเพ่ือตรัสรู  ควรมอบตนแด 
พระพุทธเจาทั้งหลาย  เพ่ือสัมมาสัมโพธิญาณกอนทีเดียววา   ขาพเจาขอมอบ 
อัตภาพนี้แดพระพุทธเจาทั้งหลาย. ควรสละกอนแตจะไดวัตถุที่หวงแหนนั้น ๆ 
ในทานมุขวา   สิ่งใดส่ิงหนึ่งอันของใชประจําชีวิตซ่ึงเกิดแกขาพเจา    สิ่งนั้น 
ทั้งหมด   เมือ่มีผูขอ   ขาพเจาจักให.   ขาพเจาจักพึงบริโภคสวนท่ีเหลือจากที่ 
ใหแกยาจกเหลาน้ันเทานั้น. 
           เมื่อมหาบุรุษน้ันต้ังใจเพ่ือบริจาคโดยชอบอยางนี้      วัตถุที่หวงแหน 
หรือวัตถุไมมีวิญญาณอันใดเกิดข้ึน. การผูกใจในทาน ๔ คือ  การไมสะสมทาน 
ในกาลกอน  ๑  ความที่วัตถุหวงแหนมีนอย  ๑  ความพอใจย่ิง  ๑  ความคิดถึง 
ความหมดส้ิน  ๑  ในวัตถุนั้น.  ในการติดตามทานเหลาน้ัน  ในกาลใด  เมือ่ 
ไทยธรรมมอียูแกพระมหาโพธิสัตว   และเม่ือยาจกปรากฏ   จิตในกาลใหไม 
แลนไปไมกาวไป.  ดวยเหตุนั้นควรแนใจในขอนั้นไดวา   เมื่อกอนเรามิได 
สะสมในการใหเปนแน.  ดังน้ันในบัดนี้   ความใครที่จะใหของเราจึงไมต้ังอยู 
ในใจ.   พระมหาโพธิสัตวนั้น  บริจาค   มีมือสะอาด    ยินดีในการเสียสละ 
มีผูขอ   ยินดใีนการแจกทาน   ยอมใหทานดวยคิดวา   ตอแตนี้ไป   เราจักมี 
ใจยินดีในทานเปนอยางยิ่ง.    เอาเถิดเราจักใหทานต้ังแตวันนี้ไป.   การผูกใจ 
ในทานขอท่ีหน่ึง  เปนอันถูกขจัดไป  ตัดขาดไปดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง  พระมหาสัตว  เมื่อไทยธรรมมีนอยและบกพรอง  ยอมสําเหนียก 
วา  เมื่อกอนเพราะเราไมชอบให   บัดนี้เราจึงขาดแคลนปจจัยอยางนี้.  เพราะ  
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ฉะน้ัน    บัดน้ีแมเราจะเบียดเบียนตนดวยไทยธรรมตามท่ีไดนิดหนอยก็ตาม  
เลวก็ตาม   จะตองใหทานจนได.   เราจักบรรลุทานบารมีแมตอไปจนถึงท่ีสุด.   
พระมหาสัตวนั้น  บริจาค   มีฝามือสะอาด  ยินดีในการเสียสละ   มีผูของยินดี 
ในการแจกจายทาน  ใหทานตามมีตามได.  การผูกใจในทานขอที่  ๒.  เปน 
อันถูกขจัดไป    ตัดขาดไป    ดวยอาการอยางนี้. 
            อน่ึง   พระมหาสัตว    เมื่อจิตใครจะไมใหเกิดข้ึนเพราะเสียดายไทย- 
ธรรม  ยอมสําเสนียกวา    ดูกอนสัตบุรุษ    ทานปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณ 
อยางสูงสุด   ประเสริฐกวาส่ิงท้ังปวงมิใชหรือ.  เพราะฉะน้ันทานควรใหไทย- 
ธรรมที่พอใจอยางยิ่ง   เพ่ือสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเทาน้ัน.   พระมหาสัตวนั้น 
บริจาค  มีมือสะอาด  ยินดีในการเสียสละ  มีผูขอ   ยินดีในการแจกจายทาน.  
การผูกใจทานขอท่ี ๓  ของพระมหาสัตว  เปนอันถูกขจัดไป  ตัดขาดไป  ดวย 
อาการอยางนี้. 
            อน่ึง   พระมหาสัตวเม่ือใหทาน     ยอมเห็นความส้ินเปลืองของไทย- 
ธรรมในกาลใด.   ยอมสําเหนียกวา  สภาพของโภคะทั้งหลายเปนอยางนี้    คือ 
มีความส้ินไป   เสื่อมไปเปนธรรมดา.     อีกอยางหนึ่ง    เพราะเราไมทําทาน 
เชนนั้นมากอน.   โภคะท้ังหลายจึงปรากฏความในรูปอยางนี้.   เอาเถิดเราจะ 
พึงใหทานดวยไทยธรรมตามท่ีไดนอยก็ตาม  ไพบูลยก็ตาม.   เราจักบรรลถุึง 
ที่สุดแหงทานบารมีตอไป.    พระมหาสัตวนั้น  บริจาค  มีมือสะอาด    ยินด ี
ในการเสียสละ  มีผูขอ   ยินดีในการแจกจายทาน  ใหทานดวยของตามท่ีได.  
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การผูกใจในทานขอท่ี  ๔   ของพระมหาสัตว   เปนอันถูกขจัดไป   ตัดขาดไป  
ดวยอาการอยางน้ี.    การพิจารณาตามสมควรแลวปดเปาไป    เปนอุบายของ 
ความไมมีประโยชน  อันเปนการผูกใจในทานบารมี   ดวยอาการอยางนี้.  พึง 
เห็นแมในศีลบารมีเปนตน   อยางเดียวกับทานบารมี. 
           อีกอยางหนึ่ง  การมอบตนแดพระพุทธเจาท้ังหลาย ของพระมหาสัตว 
นั้นเปนอุบายใหบารมีทั้งปวงสําเหนียกโดยชอบ.    จริงอยูพระมหาบุรุษมอบ 
ตนแดพระพุทธเจาท้ังหลายแลวดํารงอยู  เพียรพยายามเพื่อความบริบูรณแหง 
โพธิสมภารในบารมีนั้น ๆ   เมื่อตัดอุปกรณอันทําใหรางกายเปนสุขทนไดยาก 
บาง   ลําบากมีความยินดีไดยากบาง    ความพินาศรายแรง    อันคราชีวิตไป 
นอมนําเขาไปในสัตวและสังขารต้ังความปรารถนาวา      เราบริจาคอัตภาพนี้ 
แดพระพุทธเจาท้ังหลาย.    ขอการบริจาคน้ันจงเปนผลในโลกนี้เถิด.    นิมิต 
นั้นไมหว่ัน  ไมไหว  ไมถึงความเปนอยางอ่ืนแมแตนอย    เปนผูมีอธิษฐาน 
มั่นคงในการทํากุศลโดยแท. แมการมอบตนอยางน้ีก็เปนอุบายใหบารมีเหลา- 
นั้นสําเร็จได. 
            อีกอยางหน่ึงวาโดยยอ  ผูสะสมบุญญาภินิหารมีความเยื่อใยในตนจืด 
จาง   มีความเยื่อใยในผูอ่ืนเจริญ   เปนอุบายใหบารมีเหลาน้ันสําเร็จได.  จริง 
อยู    เพราะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ      ความเย่ือใยในตนของพระมหาสัตว 
ผูกระทํามหาปณิธานไว   ผูไมติดในธรรมท้ังปวงดวยกําหนดรูโดยความเปน 
จริงยอมถึงความส้ินไป    ความเหนื่อยหนาย.      ความเยื่อใยดวยเมตตาและ   
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กรุณาในสัตวเหลาน้ัน   ยอมเจริญแกพระมหาบุรุษผูเห็นสรรพสัตวดุจบุตรที่  
นารักเปยมดวยมหากรุณา.    แตนั้นพระมหาบุรุษไดทําส่ิงท่ีเปนปฏิปกษตอ 
โพธิสมภารมีมัจฉริยะเปนตน   ใหไกลแสนไกลกระการหยั่งลงในยาน  ๓ 
เบื้องบน     และความเจริญงอกงาม     ดวยการทําความสงเคราะหแกชนโดย 
สวนเดียวดวยสังคหวัตถุ   ๔   คือ   ทาน   ปยวาจา   อตฺถจริยา  คือการ 
ประพฤติประโยชน   และสมานัตตา  คือความมีตนเสมอตนเสมอปลาย ตามไป 
ดวยอธิษฐานธรรม  ๔. 
           จริงอยู  มหากรุณา  และมหาปญญา  ของพระมหาสัตวทั้งหลายประดับ 
ดวยทาน.   ทานประดับดวยปยวาจา.   ปยวาจาประดับดวยอัตถจริยา.   อัตถ- 
จริยาประดับและสงเคราะหเพราะเปนผูมีตนเสมอคือไมถือตัว.  เมื่อพระมหา- 
สัตวเหลาน้ันทําสัตวแมทั้งปวง     ไมใหมีเศษดวยตนปฏิบัติในโพธิสมภาร 
ความสําเร็จยอมมี   เพราะความมีตนเสมอกัน   เพราะมีสุขทุกขเสมอในท่ีทั้ง 
ปวง.     การปฏิบัติดวยการทําความสงเคราะหสวนเดียวแกชนดวยสังคหวัตถุ 
๔   เหลาน้ัน   อันเปนการทําอธิษฐานธรรม  ๔  ใหบริบูรณและเจริญยิ่งยอม 
สําเร็จแกพระมหาสัตวทั้งหลาย   แมเปนพระพุทธเจาแลว.    เพราะทานเปน 
ความบริบูรณและเจริญยิ่ง       ดวยจาคาธิษฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง 
หลาย.  ปยวาจา  เปนความบริบูรณและเจริญยิ่งดวยสัจจาธิษฐาน.   อัตถจริยา 
เปนความบริบูรณและเจริญยิ่งดวยปญญาธิษฐาน.       สมานัตตาเปนความ 
บริบูรณและเจริญยิ่งดวยอุปสมาธิษฐาน. จริงอยู  พระตถาคตเปนผูเสมอดวย  
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พระสาวก  และพระปจเจกพุทธเจาท้ังปวงในการปรินิพพาน.  ในการปรินิพ-   
พานน้ันทานเหลาน้ันเปนอยางเดียวกันโดยไมตางกันเลย.    สมดังท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา   ความตางกันแหงวิมุติยอมไมมี. 
           อน่ึงในขอน้ีมีคาถา  ดังตอไปน้ี :- 
                           พระศาสดาผูมีสัจจะ  มีจาคะ  มคีวามสงบ 
                 มปีญญา  ผูอนุเคราะห   ผูสะสมบุญบารมีทั้งปวง 
                 ไมพึงยังประโยชนชื่อไรใหสําเร็จบาง.     พระ- 
                 ศาสดาผูมีพระมหากรุณา   แสวงหาคุณอันเปน 
                 ประโยชน   ผูวางเฉยและไมคํานึงในสิ่งท้ังปวง 
                 โอ  พระชินเจา  นาอัศจรรย.  พระศาสดาผูทรง 
                 หนายในสรรพธรรม      ทรงวางเฉยในสัตวทั้ง  
                 หลาย ทรงขวนขวายประโยชนแกสัตวทุกเมื่อ 
                 โอ   พระชินเจา   นาอัศจรรย.   พระศาสดาทรง 
                 ขวนขวายไมเกียจคราน   เพ่ือประโยชน   เพ่ือ 
                 ความสุขแกสรรพสัตว    ในกาลท้ังปวง    โอ 
                 พระชินเจา  นาอัศจรรย. 
           ใหสําเร็จประโยชนโดยกาลไหน ?  ทานกลาวไวในอรรถกถาวา   โดย 
กําหนดอยางตํ่าส่ีอสงไขยแสนมหากัป.       โดยกําหนดอยางกลาง  แปดอสง-  
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ไขยแสนมหากัป.   สวนโดยกําหนดอยางสูง      สบิหกอสงไขยแสนมหากัป   
ความตางกันเหลาน้ีพึงทราบดวยอํานาจแหงปญญาธิกะ        ศรทัธาธิกะและ 
วิริยาธิกะ   ตามลําดับ.   จริงอยู 
            ศรัทธาออนปญญากลายอมมีแกผูเปนปญญาธิกะท้ังหลาย     ปญญา 
ปานกลางมีแกผูเปนศรัทธาธิกะท้ังหลาย     ปญญาออนยอมมีแกผูเปนวีริยา- 
ธิกะท้ังหลาย. 
            อน่ึงพึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณดวยอานุภาพแหงปญญา.  
            ฝายอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา   นี้เปนการแบงกาลของพระโพธิสัตว 
ทั้งหลายดวยความแกกลา   ปานกลางและออนแหงความเพียร   แตโดยความ 
ไมตางกัน   โพธิสมภารท้ังหลายยอมถึงความบริบูรณแหงบารมีเหลาน้ัน  โดย 
ความตางแหงกาลตามท่ีกลาวแลว     โดยความแกกลาปานกลางและออนแหง 
ธรรมทั้งหลายอันบมบารมีใหแกกลาดวยวิมุติ.    เพราะเหตุนั้นความตางแหง 
กาล   ๓   เหลาน้ีจึงควรแลว.     ดวยอาการอยางพระโพธิสัตวทั้งหลายยอมมี 
๓  สวนในขณะแหงอภินิหารโดยความตางกันแหง   อุคฆฏิตัญู   วิปจจิตัญู 
และเนยยะ.  ใน  ๓  อยางนั้น   ผูที่ฟงคาถา  ๔  บท   ตอพระพักตรของพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจา   เมื่อยังไมจบคาถาบทท่ี  ๓  เปนผูมีอุปนิสัยสามารถบรรล ุ
พระอรหัตดวยอภิญญา  ๖  พรอมดวยปฏิสัมภิทา  เปนอุคฆฏิตัญู.   หากพึง 
นอมไปในสาวกโพธิญาณ.  
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           บุคคลประเภทท่ีสองฟงคาถา  ๔   บท ตอพระพักตรพระผูมีพระภาค-  
เจา   เมื่อยังไมจบคาถาบทท่ี   ๔   เปนผูมีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหัตดวย 
อภิญญา  ๖  พรอมดวยปฏิสัมภิทา.  หากพึงนอมไปในสาวกโพธิญาณ. 
           สวนบุคคลประเภทที่สามฟงคาถา   ๔  บท    ตอพระพักตรพระผูมี- 
พระภาคเจา       เมื่อจบคาถาแลวเปนผูมีอุปนิสัยสามารถบรรลพุระอรหัตดวย 
อภิญญา  ๖. 
           พระโพธิสัตว  ๓  จําพวกเหลานี้   เวนความตางแหงกาละสะสมบุญญา- 
ภินิหาร    และไดพยากรณในสํานักของพระพุทธเจาท้ังหลายบําเพ็ญบารมีมา 
โดยลําดับ   บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตามกาลมีประเภทตามท่ีกลาวแลว. 
เมื่อประเภทแหงกาลเหลาน้ัน  ๆ  ยังไมบริบูรณพระมหาสัตวเหลาน้ัน ๆ   แม 
ใหมหาทานเชนกับทานของพระเวสสันดรทุก ๆ  วัน     แมสะสมบารมีธรรม 
ทั้งปวงมีศีลเปนตนตามสมควร   แมสละมหาบริจาค   ๕   แมยังญาตัตถจริยา 
โลกัตถจริยา   พุทธธัตถจริยา   ใหถึงท่ีสุดอยางยิ่ง    ก็จักเปนพระสัมมาสัม- 
พุทธเจาในระหวาง.  ขอน้ันไมใชฐานะที่จะมีได.  เพราะเหตุไร.  เพราะญาณ 
ยังไมแกกลา   เพราะพุทธการกธรรมยงัไมสําเร็จ.   จริงอยู   แมพยายามดวย 
อุตสาหะทั้งหมดในระหวางนั้นก็ไมสามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสําเร็จ 
ดวยกําหนดกาลตามท่ีกลาวแลวได   ดุจขาวกลาสําเร็จตามท่ีกําหนดไวเทาน้ัน 
เพราะเหตุนั้นพึงทราบวา    ความบริบูรณแหงบารมียอมสําเร็จดวยกาลวิเศษ 
ตามท่ีกลาวแลว.  
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           อะไรเปนอานิสงส. ทานพรรณนาอานิสงสของพระโพธิสัตวทั้งหลาย  
ผูสะสมบุญญาภินิหารไวอยางนี้วา :- 
                         นรชนท้ังหลายผูสมบรูณดวยอวัยวะท้ัง 
                ปวง  ทองเท่ียวไปตลอดกาลยาวนาน    นับได 
                รอยโกฏิกัป   เปนผูเท่ียงตอโพธิญาณ.  ยอมไม 
                เกดิในอเวจี   และในโลกันตรนรก.     ไมเกิด 
                เปนนิชฌามตัณหิกเปรต   ขุปปาสิกเปรตและ  
                กาลกัญชิกาเปรต.  สัตวเล็ก  ๆ  แมเขาถึงทุคติ 
                ก็ไมม.ี     สัตวเหลาน้ันเมื่อเกิดในมนุษยโลก  
                ก็ไมเกิดเปนคนตาบอด  หูหนวก  และเปนใบ. 
                ไมเปนอุภโตพยัญชนกและบัณเฑาะก    และก็ 
                ไมถึงความเปนสตรี.       นรชนทั้งหลายยังไม 
                สําเร็จก็จะพนจากนรก    มีโคจรบริสุทธิ์ในที่ 
                ทั้งปวงเท่ียงตอโพธิญาณ.  เชื่อกรรม  ผลของ 
                กรรมไมเสพมจิฉาทิฏฐิ   แมอยูในสวรรคก็ไม 
                เขาถึงความเปนผูไมมีความรูสึก.    ยอมไมม ี 
                เหตุในเทวโลกชั้นสุทธาวาส.  
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                         สัตบุรุษท้ังหลายนอมไปในเนกขัมมะไม  
                 เกี่ยวของในภพนอยภพใหญ.    ยอมประพฤติ 
                 โลกัตถจริยา.   บําเพ็ญบารมีทั้งปวง.  
           อน่ึง   ชนิดธรรมนาอัศจรรยไมเคยมี  ๑๖   อยาง    โดยนยัมีอาทิวา 
ดูกอนอานนท   พระโพธสิัตวมีสติสัมชัญญะจุติจากเทพชั้นดุสิตแลวหยั่งลงสู 
ครรภมารดา.  อน่ึง  มชีนดิแหงบุรพนิมิต  ๓๒  อยาง  โดยนัยมอีาทิวา  ความ 
หนาวปราศไป.   และความรอนสงบ.   สละโดยนัยมีอาทิวา   ดูกอนสารีบุตร 
เมื่อพระโพธิสัตวประสูติ   หม่ืนโลกธาตุนี้ยอมหว่ันไหว  สั่นสะเทือน.  หรอืวา 
อานิสงสแมอ่ืนใดมีอาการท่ีไดแสดงไวในชาดกและพุทธวงศเปนตนนั้น ๆ  ม ี
อาทิอยางนี้วา    ความเปนผูชํานาญในกรรมเปนตน    เปนความสําเร็จความ 
ประสงคของพระโพธิสัตวทั้งหลาย.   ทั้งหมดน้ันเปนอานิสงสแหงบารมีเหลา 
นั้น.     อน่ึง    พึงทราบวาอานิสงสมีคูแหงคุณธรรมมีอโลภะและอโทสะเปน 
ตน   มีประเภทตามท่ีไดแสดงไวแลว. 
           อีกอยางหนึ่ง      เพราะพระโพธิสัตวเปนเสมอบิดาของสรรพสัตวทั้ง 
หลาย   ต้ังแตสะสมอภินิหารเพ่ือแสวงหาประโยชน   เปนผูควรทักษิณา  นา 
เคารพนายกยองและเปนบุญเขตอยางยิ่งดวยประกอบคุณวิเศษ. และโดยมาก 
พระโพธิสัตวเปนที่รักของมนุษยของอมนุษย ทวยเทพคุมครอง  สัตวรายเปน 
ตน   ครอบงําไมได    เพราะมีสันดานอบรมดวยเมตตากรุณา.   อนึ่ง   พระ-  
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โพธิสัตวเกิดในหมูสัตวใด  ๆ ยอมครอบงําสัตวอ่ืนในหมูสัตวนั้น ๆ  ดวย วรรณ  
ยศ   สุข  พละ   อธิปไตยอนยอดย่ิง   เพราะประกอบดวยบุญวิเศษ. 
           เปนผูมีอาพาธนอย   มีโรคนอย. ศรัทราของพระโพธิสัตวนั้นบริสุทธิ์  
ดวยดี.  ความเพียรบริสุทธิ์ดวยดี.   สติ   สมาธิ  ปญญา  บริสทุธิ์ดวยดี.   ม ี
กิเลสเบาบาง  มีความกระวนกระวายนอย  มีความเรารอนนอย. เปนผูวางาย 
เพราะมีกิเลสเบาบาง.    เปนผูมีความเคารพ.    อดทนสงบเสง่ียม.   ออนโยน 
ฉลาดในปฏิสันถาน.   ไมโกรธ  ไมผูกโกรธ  ไมลบหลู  ไมตีเสมอ. ไมริษยา 
ไมตระหน่ี.  ไมโออวด  ไมมีมายา.   ไมกระดาง   ไมถือตัว.   ไมรุนแรง   ไม 
ประมาท.       อดทนตอความเดือดรอนจากผูอ่ืน     ไมทําผูอ่ืนใหเดือนรอน. 
อันตรายมีภัยเปนตนที่ยังไมเกิด   ยอมไมเกิดในตําบลท่ีตนอาศัยอยู.    และท่ี 
เกิดแลวยอมสงบไป.   ทกุขมีประมาณยิ่งยอมไมเบียดเบียนดุจชนเปนอันมาก 
ในอบายท่ีทุกขเกิด.    ยอมถึงความสังเวชโดยประมาณยิ่ง.   เพราะฉะน้ันพึง 
ทราบวาคุณวิเศษเหลาน้ัน   มีความเปนทักขิไณยบุคคลเสมอดวยบิดาเปนตน 
ของสัตวทั้งหลาย  เปนอานิสงสที่พระมหาบุรุษไดในภพน้ัน ๆ  ตามสมควร. 
           อน่ึง  แมคุณสมบัติเหลาน้ี  คือ   อายุสัมปทา  รูปสัมปทา  กุสลสัมป- 
ทา   อิสริยสมัปทา  อาเทยยวจนตา  คือพูดเชื่อได    มหานุภาวตา    พึงทราบ 
วา     เปนอานิสงสแหงบารมีทั้งหลายของมหาบุรุษ.    ในคุณวิเศษเหลาน้ัน 
ชื่อวา  อายุสมัปทา  ไดแกความมีอายุยืน  ความต้ังอยูนานในการเกิดนั้น ๆ  
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ยังกุสลสมาทานตามท่ีเริ่มไวในอายุสัมปทาน้ันใหถึงท่ีสุด   และสะสมกุสลไว  
มาก.   ชื่อวา   รูปสัมปทา   ไดแกความมีรูปงาม   นาดู   นาเลื่อมใส   เปนผู 
นํามาซึ่งความเลื่อมใส   นายกยองของสัตวทั้งหลายที่ถือรูปเปนประมาณดวย 
รูปสัมปทาน้ัน.   ชื่อวา   กุสลสัมปทา   ไดแกการเกิดในกุสลอันยิ่ง   ควร 
เขาไปหา  ควรเขาไปน่ังใกล   แมผูมวัเมามีมัวเมาดวยชาติเปนตน  ดวยกุสล- 
สัมปทา     ทาํชนเหลาน้ันใหหมดพยศดวยเหตุนั้น.  ชื่อวา   อิสรยิสัมปทา 
ไดแกความเปนผูมีสมบัติมาก   มีศักด์ิใหญ    และมีบริวารมาก  เปนผูสามารถ 
สงเคราะหผูที่ควรสงเคราะห   และขมผูที่ควรขมโดยธรรม ดวยอิสริยสัมปทา 
นั้น. ชื่อวา  อาเทยฺยวจนตา  ไดแกความเปนผูเชื่อได  เชื่อถือได  เปนประมาณ 
ของสัตวทั้งหลาย  ดวยความเชื่อถือน้ัน  คําส่ังของพระโพธิสัตวนั้นกลับกลอก 
ไมได.   ชื่อวา   มหานุภาวตา    ไดแกเพราะมีอานุภาพมาก    คนอ่ืนครอบงํา 
ไมได.   แตตนเองครอบงําคนอ่ืนไดโดยแท   โดยธรรม    โดยเสมอและโดย 
คุณตามเปนจริงดวยความเปนผูมีอานุภาพใหญนั้น.     พึงทราบวาคุณวิเศษมี 
อายุสัมปทาเปนตนเหลานี้  เปนอานิสงสแหงบารมีทั้งหลายของพระมหาบุรุษ. 
และเปนเหตุแหงความเจริญของบุญสมภารหาประมาณมิได และเปนเหตุแหง 
การหยั่งลงและความเจริญงอกงามของสัตวทั้งหลายในญาณ  ๓. 
           อะไรเปนผล.   กลาวโดยยอความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา   เปนผล  
ของบารมีเหลาน้ัน.  กลาวโดยพิสดาร   สิริธรรมกายอันงดงามทั่วไปต้ังข้ึนดวย  
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คุณหาประมาณมิได   ไมมีสิ้นสุดต้ังแตสมบัติของรูปกายอันรุงเรืองดวยหมูคุณ  
ไมนอยมีอาทิ   มหาปุริสลักษณะ  ๓๒  อนุพยัญชนะ   ๘๐  พระรัศมีวาหน่ึง 
เปนตน  อธิษฐานธรรม  ทศพลพลญาณ  เวสารัชชญาณ  ๔  อสาธารณญาณ  ๖ 
พุทธธรรม  ๑๘   หมวด.      อน่ึง   แมพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไมสามารถจะ 
สรรเสริญพระพุทธคุณท้ังหลายใหสิ้นสุดลงไดดวยกัปไมนอย.  นี้เปนผลของ 
บารมีเหลาน้ัน.   สมดังท่ีทานกลาวไววา :-  
                          แมพระพุทธเจาก็พึงสรรเสริญคุณของ 
                      พระพุทธเจา.   หากกลาวกะผูอื่นแมตลอดกัป. 
                      กัปสิ้นไปในระหวางเปนเวลายาวนาน       แต 
                      พระคุณของพระตถาคตยังไมสิ้นไป. 
            พึงทราบปกิณณกกถาในบารมีทั้งหลายในท่ีนี้   ดวยประการฉะน้ี.  แต 
บทใดในบาลี    ทานแสดงบารมีแมทั้งหมดรวมกันโดยนัยมอีาทิวา    ทตฺวา  
ทาตพฺพก   ทาน   ใหทานท่ีควรใหดังน้ีแลวกลาวคาถาสองคาถาสุดทาย  โดย 
นัยมีอาทิวา   โกสชฺช  ภยโต  ทิสฺวา   เห็นความเกียจครานโดยความเปนภัย 
ดังน้ีขางหนา.     บทนั้นทานกลาวเพ่ือใหโอวาทแกเวไนยสัตวเพ่ือบมวิมุติให 
แกกลา    ดวยธรรมท่ีเปนเมตตาภาวนาปรารภความเพียร    ตามท่ีกลาวแลว 
ดวยอัปปมาทวิหารธรรม   พุทธการกธรรมถึงความบริสุทธิ์   และการบมวิมุติ 
ของตนกลาวคือสัมมาสัมโพธิญาณใหแกกลา.  
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           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอานิสงส   ในการปรารภความเพียรดวย  
หัวขอแสดงถึงโทษในฝายที่เปนปฏิปกษ    ดวยบทน้ีวา    โกสชฺช   ภยโต 
ทิสฺวา,   วีริยารมฺภฺจ  เขมโต  เห็นความเกียจครานโดยความเปนภัย    และ 
เห็นการปรารภความเพียรโดยเปนธรรมเกษม   ดังนี้.     ทรงชกัชวนในการ 
ปรารภความเพียรดวยบทน้ีวา      อารทฺธวีริยา  โหถ   ทานทั้งหลายจงเปน 
ผูปรารภความเพียรเถิด.   อน่ึง   เพราะทรงประกาศไวโดยสังเขปวา :- 
                        การไมทําบาปทั้งปวง  ๑  การเขาถึงกุศล  ๑  
                  การทําจิตของตนใหผองใส  ๑   ทั้ง ๓ นี ้  เปน 
                  คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
           แตโดยพิสดารทรงประกาศความสมบูรณ      แมทุกอยางอาศัยธรรม 
เปนที่ต้ังแหงความเพียรชอบ    โดยสวนเดียวเทาน้ัน    ดวยพุทธพจนทั้งส้ิน. 
ฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงชักชวนในการปรารภความเพียรแลว   จึง 
ตรัสวา   เอสา   พุทฺธานุสาสนี    นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย. 
          ในบทน้ัน   มีความสังเขปดังตอไปนี้ .  การปรารภความเพียรประกอบ 
ดวยสัมมัปปธาน  ดวยังอธิศีลสิกขาเปนตน   ใหสมบูรณ  เพราะเห็นความ 
เกียจครานโดยความเปนภัยวา     ความเกียจครานเปนตัวขจัดความพินาศท้ัง 
ปวง    โดยเปนรากแหงความเศราหมองทั้งปวง     และการปรารภความเพียร 
โดยความเปนปฏิปกษตอความเกียจครานน้ัน  โดยใหปลอดจากโยคะ  ๔  โดย  
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ความเปนธรรมเกษม.  การชักชวนชอบในการปรารภความเพียรนั้นวา  ทาน  
ทั้งหลาย    จงปรารภความเพียรกันเถิด  ดังนี้.    นี้เปนคําสอน  คําพร่ําสอน 
โอวาทของพระพุทธเจาผูมีพระภาคทั้งหลาย.     แมในคาถาท่ีเหลือก็พึงทราบ 
ความโดยนัยนี้แล. 
            แตความตางกันมีดังนี้.  บทวา  วิวาท  คือพูดดวยความโกรธ.  อธ-ิ 
บายวา   เถียงกันดวยวิวาทวัตถุ   คือเหตุแหงความวิวาท ๖ ประการ.    บทวา 
อวิวาท  คือ  เมตตาวจีกรรม หรือ เมตตาภาวนา    อันเปนปฏิปกษตอความ 
วิวาทกัน.    อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อวิวาท  คือสาราณิยธรรม  ๖  อยาง  อัน 
เปนเหตุไมวิวาทกัน.  บทวา  สมคฺคา  คือไมแบงพวก.  อธิบายวา  รวมกัน 
ทางกายและใจ   ไมเวนไมแยกกัน.    บทวา  สขิลา    คือนารักออนโยน. 
อธิบายวา   มีใจออนโยนในกันและกัน .   ในบทวา   เอสา   พุทฺธานุสาสนี  
นี้      คือไมอาศัยการวิวาทกันโดยประการท้ังปวง      แลวชักชวนใหอยูรวม 
สามัคคีกันโดยบําเพ็ญสาราณิยธรรม  ๖.  พึงประกอบบทวา  เอสา  พุทฺธาน 
อนุสิฏ ิ  นี้เปนคําพร่ําสอนของพระพุทะเจาท้ังหลาย.   จริงอยูชนทั้งหลาย 
อยูรวมกันดวยความสามัคคี    มีศลีและทิฏฐิเสมอกัน    ไมวิวาทกัน    จักยงั 
ไตรสิกขาใหบริบูรณไดโดยงายทีเดียว     เพราะเหตุนั้นพระศาสดา .  จึงทรง 
แสดงวา   การชักชวนใหอยูรวมสามัคคีกัน   เปนคําสอนของพระองค  ดังนี้. 
           บทวา   ปมาท   คือความประมาท.   ไดแกการหลงลืมกุศลธรรมและ 
การปลอยจิตใหตกอยูในอกุศลธรรม.   สมดังท่ีทานกลาวไววา  ความประมาท  
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เปนไฉน.   การปลอย  เพ่ิมการปลอยจิตลงในกายทุจริต วจีทุจริต  มโนทุจรติ  
หรือในกามคุณ  ๕   ไมทําความเคารพ  ไมทําความเพียรติดตอ  ไมทําความ 
มั่นคง  ประพฤติยอหยอน   ทอดฉันทะ  ทอดธุระ  ไมเสพ  ไมอบรม   ไม 
ทําใหมาก   เพ่ือความเจริญแหงกุศลธรรมท้ังหลาย.     ความประมาท  ความ 
มัวเมา   ความเปนผูมัวเมา   เห็นปานน้ี  เรียกวา   ปมาโท.  
           บทวา  อปฺปมาท  คือความไมประมาท.   พึงทราบความไมประมาท 
นั้น   โดยเปนปฏิปกษของความประมาท.   เพราะโดยอรรถความไมอยูปราศ- 
สติ  ชื่อวา  ความไมประมาท.    บทวา  สติยา   อวิปฺปวาโส  ความไมอยู 
ปราศจากสตินี้เปนชื่อของสติที่เขาไปต้ังม่ันแลวเปนนิจ.    แตอาจารยอีกพวก 
หน่ึงกลาววา  อรูปขันธ  ๔ เปนไปโดยต้ังสติสัมปชัญญะไว  ชือ่วา   ความ 
ไมประมาท.    ก็ชื่อวา   อัปปมาทภาวนา   ไมมีการภาวนาแยกออกจากกัน 
เปนหน่ึง.  บญุกิริยา  กุศลกิริยา  ทั้งหมดพึงทราบวา  เปนอัปปมาทภาวนา 
ทั้งน้ัน. 
            แตโดยความตางกัน   ศีลภาวนา  สมาธิภาวนา    ปญญาภาวนา  กุศล- 
ภาวนา    อนวัชชภาวนา   คือภาวนาอันไมมีโทษ    อัปปมาทภาวนาทั้งหมด 
ประสงคเอาสรณคมน   และการสํารวมกายวาจา   อันเขาไปอาศัยวิวัฏฏะ  คือ 
นิพพาน.   จริงอยู  บทวา  อปฺปมาโท    นี ้  แสดงถึงอรรถใหญ.     กําหนด 
อรรถใหญต้ังอยู.  พระธรรมกถึกนําพระพุทธพจนอันเปนไตรปฎก  แมทัง้ส้ิน  
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มากลาวขยายอรรถแหงบท   อปฺปมาท  ไมควรพูดวา  ออกนอกลูนอกทาง. 
เพราะเหตุไร.    เพราะบทแหง   อปฺปมาท   กวางขวางมาก.   เปนความจริง 
ดังน้ัน   พระสัมมาสัมพุทธเจาบรรทมในคราวปรินิพพาน ในระหวางตนสาละ 
คู ณ  กรุงกุสินารา  ทรงแสดงธรรมท่ีพระองคตรัสมา  ๔๕   ป   ต้ังแตอภิสัม- 
โพธิกาล     สงเคราะหดวยบทเดียวเทาน้ัน    ไดทรงประทานโอวาทแกภิกษุ 
ทั้งหลายวา  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ    เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาท 
ใหถึงพรอมเถิด.     อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
รอยเทาสัตวทั้งหลายท่ีเที่ยวไปเหลาใดเหลาหนึ่ง.     รอยเทาเหลาน้ันทั้งหมด  
ยอมรวมลงในเทาชาง.   เทาชางทานกลาววา  เลิศกวาเทาสัตวทั้งหลายเพราะ 
เปนเทาใหญฉันใด.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ก ็
ฉันนั้นเหมือนกัน   ทั้งหมดน้ันมีความไมประมาทเปนมูล    หยั่งลงสูความไม 
ประมาท.   ความไมประมาที่ทานกลาววาเลิศกวาธรรมเหลาน้ัน.  พระศาสดา 
เมื่อทรงแสดงถึงอัปปมาทภาวนา  ถึงความเปนยอด  จึงตรัสวา   ภาเวถฏงฺคิก 
มคฺค   พวกเธอจงเจริญมรรคมีองค ๘ เถิด. 
           บทนัน้มีความดังนี้.  พวกเธอจงเจริญอริยมรรคมีองค  ๘  สงเคราะห 
เขาในขันธ  ๓   มีศีลขันธเปนตน    มสีัมมาทิฏฐิเปนบทนํา      ดวยสามารถ 
แหงองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตนนั่นแล.      จงยังมรรคนั้นใหเกิดในสันดาน 
ของตน.   พวกเธอไมต้ังอยูเพียงมรรคที่เห็น   จงเจริญโดยใหมรรค ๓ ขางบน  
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เกิดข้ึนดวย.  อัปปมาทภาวนาของพวกเธอจักถึงยอดดวยประการฉะน้ี.  บทวา  
เอสา  พุทฺธานุสาสนี   นี ้  คือความไมประมาทในกุศลธรรมทัง้หลาย.  อน่ึง  
การขวนขวายความไมประมาทนั้นแลวอบรมอริยมรรค     นี้เปนคําสอนเปน 
พระโอวาทของพระพุทธเจาผูมีพระภาคทั้งหลาย. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาจริยาปฎก   ดวยธรรมเปนยอดแหง 
พระอรหัตดวยประการฉะน้ี.  บทวา อตฺิถ  ในบทมีอาทิวา อิตฺถ  สุท   ไดแก 
โดยประการมีอาทิวา   กปฺเป จ สตสหสฺเส  คือในแสนกัป.     บทวา  สุ   ท 
เปนเพียงนิบาต.   บทวา  ภควา   ชื่อวา  ภควา   ดวยเหตุมีความเปนผูมีโชค 
เปนตน.    บทวา  อตฺตโน  ปุพฺพจริย   บุรพจริยาของพระองค  คือ  การ 
บําเพ็ญทุกรกิริยาอันเปนขอปฏิบัติของพระองค      ในชาติเปนอกิตติบัณฑิต 
เปนตน  ในกาลกอน.    บทวา  สมฺภาวยมาโน   คือทรงประกาศโดยชอบ 
ดุจชี้มะขามปอมบนฝามือฉะนั้น.   บทวา พุทฺธาปทฺนิย นาม ชือ่วา พุทธา- 
ปทาน      เพราะแสดงถึงกรรมเกาอันเปนอธิกิจท่ีทําไดยากแตกอนของพระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย.    บทวา  ธมฺมปริยาย    คือการแสดงธรรมหรือเหตุที่เปน 
ธรรม.  บทวา  อภาสิตฺถ  คือไดกลาวแลว.  อน่ึง  บทใดท่ีมิไดกลาวไวใน 
ที่นี้  พึงทราบวา  บทนั้นไมไดกลาวไว    เพราะมีนัยดังกลาวไวแลวในหนหลัง 
และเพราะมีความงายแลว. 
                                        จบ  ปกิณณกกถา  
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                                             บทสรปุ 
                      พระศาสดามีพระจริตบริสุทธิ์   ทรงถึงฝง 
             แหงพุทธิจริยา       ทรงฉลาดในสรรพจริยาทั้ง-  
             หลาย  ทรงเปนอาจารยของโลกอยางยอดเยี่ยม. 
             ทรงบรรลุความอศัจรรยทั้งปวงแหงอัจฉรยิธรรม 
             ทั้งหลาย    ทรงประกาศอานุภาพแหงบุรพจริยา 
             ของพระองค.     พระศาสดาผูเปนที่พ่ึง    ทรง 
             แสดงจริยาปฎกและพระเถระผูสังคายนาพระ- 
             ธรรม  ไดสังคายนาจริยาปฎกเหมือนอยางน้ัน. 
             เพ่ือประกาศความแหงจริยาปฎกนั้น    ขาพเจา 
             จึงเริ่มพรรณนาความ    อาศัยนัยแหงอรรถกถา 
             เกา.     เลือกประกาศความอันยิ่งในจริยาปฎก 
            นั้นตามสมควร   โดยช่ือวา   ปรมัตถทีปนี. 
            การวินิจฉัยไมยุงยาก  ถึงความสําเร็จโดยภาณ- 
            วารแหงบาลี  ๒๘  บริบูรณ.     ขอใหขาพเจาผู 
            ปรบัปรุงปรมัตถทีปนีนั้น    ไดบรรลุถึงบญุอัน 
            เปนคําสอนของพระโลกนาถ     ดวยอานุภาพ  
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                       แหงบุญน้ัน.    ขอสัตวโลกแมทั้งปวง   จงหย่ัง  
                       ลงเพ่ือปฏิบัติศีลเปนตน   อันบริสทุธิแลวจงม ี
                       สวนแหงวิมุตติรสเถิด. ขอศาสนาของพระสัม- 
                       มาสัมพุทธเจา  จงประดิษฐานอยูในโลกตลอด  
                       กาลนาน.  ขอสัตวแมทัง้ปวง  จงมีความเคารพ 
                      ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันเปนนิจ 
                      เถิด.   แมเทพผูเปนใหญในแผนดิน   ขอจงให 
                      ฝนตกตามฤดูกาลโดยชอบ.      เปนผูยินดีใน 
                      พระสัทธรรม     จงปกครองโลกโดยธรรมเถิด 
                      ดวยประการฉะน้ีแล.  
           นิคมนกถา  คือบทสรุปนี้  พระอาจารยธรรมปาละผูอยูในพัทรดิตถ- 
วิหาร   ไดแตงไว.  
                                    จบ  อรรถกถาจริยาปฎก 
                                   


