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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย ชาดก
เลมที่ ๓ ภาคที่ ๔
ขอนอบนอมแด
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น

ติกนิบาตชาดก
๑. สังกัปปวรรค
๑. สังกัปปราคชาดก

วาดวยลูกศรคือกิเลส
[๓๕๒] อาตมภาพอันลูกศรที่อาบดวยราคะดําริ
อันลับดวยกามวิตก อันนายชางศรไมไดตกแตงขัดเกลาและเหลาเสี้ยมแทงเขาแลว.
[๓๕๓] อาตมาภาพมิไดถูกลูกศรที่เขายกคันขึ้นยิง
มาหรือที่ติดพูหางนกยูงเสียบแทงเลย แต
อาตมาภาพถูกลูกศร คือ กิเลสเครื่องเผา
อวัยวะทั้งปวงใหเรารอน เสียบแทงที่หทัย.
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[๓๕๔] แตอาตมภาพไมเห็นรอยแผล ไมเห็น
โลหิตไหลออกจากรอยแผลนั้น จิตที่ไมมี
อุบายอันแยบคาย ถูกลูกศรตรึงไวแลวอยาง
มั่นคง อาตมภาพนําความทุกขมาใหแกตนเอง.
จบ สังกัปปราคชาดกที่ ๑
อรรถกถาชาดก

ติกนิบาต
อรรถกถาสังกัปวรรคที่ ๑
อรรถกถาสังกัปปราคชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกระสัน จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา สงฺกปฺปราคโธเตน ดังนี้.
ไดยินวา มีกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง บวชถวายชีวิตไดเห็น
ศาสนาของพระศาสดา วันหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตไปในเมืองสาวัตถีไดเห็น
หญิงคนหนึ่งตกแตงประดับประดาสวยงาม เกิดความกําหนัดรักใครไม
ยินดีประพฤติพรหมจรรย อาจารยและอุปชฌายเปนตน ไดเห็นอาการ
ดังนั้น จึงถามถึงเหตุที่ไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ครั้นทราบวาเธอ
มีความประสงคจะสึก จึงพากันกลาววา นี่แนะคุณ ธรรมดาวาพระบรมศาสดาทรงสังหารกิเลสมีราคะเปนตน ทรงทรมานแลวประกาศ
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อริยสัจ ประทานโสดาปตติมรรคเปนตน มาเถิดคุณ พวกเราจะพาไป
เฝาพระศาสดาแลวไดพาไป และเมื่อพระบรมศาสดาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพาภิกษุผูไมมีแกใจมาทําไมหรือ จึงพากันกราบ
ทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ. พระบรมศาสดาตรัสถามวา ไดยนิ วาเธอ
กระสันจะสึกจริงหรือภิกษุ ? เมื่อเธอกราบทูลวา จริงพระเจาขา จึง
ตรัสถามวา เพราะเหตุไร ? ภิกษุนั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ.
ลําดับนั้น พระบรมศาสดา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ ธรรมดาวาสตรี
ทั้งหลายนี้ ไดเคยทําความเศราหมองใหเกิดแมแกสัตวผูบริสุทธิ์ทั้งหลาย
ผูที่ขมกิเลสไดดวยกําลังฌาน เหตุไฉนจักไมทําบุคคลผูไรคุณสมบัติเชน
เธอใหเศราหมองเลา ทานผูบริสุทธิ์ยังเศราหมองไดทั้งทานผูพรั่งพรอม
ดวยอุดมยศก็ยังถึงความเสื่อมยศได จะปวยกลาวไปใยถึงผูไมบริสุทธิ์
เลา ลมที่พดั ภูเขาสิเนรุใหหวั่นไหว ไฉนจักไมพัดขยะใบไมเกาให
กระจัดกระจายเลา กิเลสนี้ยังกอกวนสัตวผูนั่งอยูที่โคนตนโพธิ์ กําลัง
จะตรัสรูได ไฉนจักไมกอกวนคนเชนเธอเลา ครั้นตรัสดังนี้แลว
ภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนา จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดบังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลมี
ทรัพยสมบัติ ๘๐ โกฏิ ครั้นเจริญวัยแลวไปเลาเรียนศิลปะทั้งปวงใน
เมืองตักกศิลา เมื่อเรียนสําเร็จแลว ก็กลับมายังเมืองพาราณสี
อยูครองเรือนมีบุตรภรรยา ครั้นบิดามารดาลวงลับไป ก็ได
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กระทํากิจเกี่ยวกับการตายของบิดามารดา เมื่อกระทําการตรวจตราใน
ขอที่ลี้ลับ จึงรําพึงวา ทรัพยที่บิดามารดารวบรวมไวยังปรากฎอยู
แตบิดามารดาไมปรากฏ จึงมีความสลดใจ เหงื่อไหลออกจากรางกาย
เขาอยูครองเรือนเปนเวลานาน ไดใหทานมากมายละกามทั้งหลาย ละ
หมูญาติผูมีหนานองดวยน้ําตา เขาปาหิมพานตสรางบรรณศาลาอยู
ในที่อันนารื่นรมย เที่ยวแสวงหารากไมและผลไมในปาเลี้ยงชีพ ไม
นานเทาไรก็ทําอภิญญาและสมาบัติใหเกิดขึ้น เลนฌานอยูมาชานาน
จึงคิดไดวา เราไปยังถีนมนุษยจักไดเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว เมื่อ
เปนเชนนั้น รางกายของเรา จักแข็งแรง และจักใดเปนการพักผอน
ของเราไปดวย ทั้งชนเหลาใดจักใหภิกษาหรือจักกระทําการอภิวาท
เปนตนแกผูมีศีลเชนกับเรา ชนเหลานั้นจักไดไปเกิดบนสวรรค
ครั้นคิดแลวจึงออกจากปาหิมพานต เที่ยวจาริกไปโดยลําดับจนถึงเมือง
พาราณสี ในเวลาใกลค่ํา จึงเที่ยวเลือกหาที่พักอาศัย แลเห็นพระราชอุทยานจึงคิดวา ที่นสี้ มควรแกการหลีกเรน เราจักพักอยูในที่นี้
ครั้นคิดแลวจึงเขาไปยังพระราชอุทยาน นั่งอยูที่โคนไมตนหนึ่งทํา
เวลาราตรีใหหมดไปดวยความสุขในฌาน วันรุงขึ้นเวลาเชา ชําระ
สรีระกายแลว จัดแจงผูกชฎาหมหนังเสือและนุงผาเปลือกไม ถือ
ภาชนะสําหรับภิกขาจาร สํารวมอินทรียสงบระงับ สมบูรณดวย
อิริยาบถ ทอดจักษุดูไปชั่วแอก มีรูปสิริของตนสมบูรณดวยอาการ
ทั้งปวง
อาจดึงเอาสายตาของชาวโลกใหและ เดินเขาพระนคร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 5

เที่ยวภิกขาจารไปจนถึงประตูพระราชนิเวศน. พระราชากําลังเสด็จ
ดําเนินอยูที่หองพระโรง ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวทางชองพระ
แกล ทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของเธอ ทรงพระดําริวา ถาธรรมอัน
สงบระงับมีอยู ก็คงจะมีในภายในจิตของทานผูนี้ จึงดํารัสสั่งอํามาตย
ผูหนึ่งวา เจาจงไปนําพระดาบสนั้นมา. อํามาตยนั้นไปไหวแลวขอรับ
เอาภาชนะสําหรับภิกขาจารแลวกลาววา ขาแตพระคุณเจา. พระราชา
รับสั่งนิมนตทาน พระโพธิสัตวกลาววา ทานผูมีบุญหนักศักดิ์ใหญ
พระราชาไมทรงรูจักกับอาตมา อํามาตยจึงเรียนวา ถากระนั้น ขอ
นิมนตพระคุณเจายับยั้งอยูที่นี้จนกวากระผมจะกลับมา แลวกลับไป
กราบทูลพระราชาใหทรงทราบ. พระราชารับสั่งวา พระดาบสรูปอื่น
ผูที่จะเขาไปยังราชตระกูลของเรายังไมมี เจาจงไปนิมนตพระดาบสนั้น
มา. ฝายพระองคเองก็ทรงเหยียดพระหัตถออกไหวทางชองพระแกล
ตรัสวา พระคุณเจาผูเจริญ ขอนิมนตมาทางพระราชนิเวศนนี้เถิด.
พระโพธิสัตวจึงมอบภาชนะสําหรับภิกขาจารใหอํามาตยถือไปแลวก็เดิน
ขึ้นสูทองพระโรง. ลําดับนั้น พระราชาทรงไหวพระโพธิสัตวนั้นแลว
นิมนตใหนั่งบนราชบัลลังก แลวอังคาลเลี้ยงดูดวยขาวยาคู ของขบเคี้ยว และภัตตาหารที่เจาพนักงานจัดไวสําหรับพระองค พระโพธิสัตว
ฉันเสร็จแลว จึงตรัสถามปญหา ทรงพอพระราชหฤทัยการพยากรณ
ปญหาของพระโพธิสัตวยิ่งนักจึงนมัสการแลวตรัสถามวา พระคุณเจา
ผูเจริญ พระคุณเจาอยูที่ไหน และมาจากไหน พระโพธิสัตวจึงทูลวา
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มหาบพิตร อาตมาภาพอยูปาหิมพานต และมาจากปาหิมพานต จึง
ตรัสถามอีกวา มาเพราะเหตุอะไร จึงทูลวา มหาบพิตร ในฤดูกาล
ฝนควรจะไดการอยูประจําที่ ทรงตรัสวา ถาอยางนั้นขอนิมนตพระคุณเจาพักอยูในพระราชอุทยาน พระคุณเจาจักไมลําบากดวยปจจัย
ทั้ง ๔ และโยมก็จักไดบุญอันจะนําตนใหไปเกิดในสวรรค ครั้นทรง
ทําความตกลงแลว และเสวยพระกระยาหารแลว ไดเสด็จไปพระราชอุทยานพรอมกับพระโพธิสัตว รับสั่งใหใหสรางบรรณศาลา สราง
ที่จงกรม จัดเสนาสนะที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันเปนตน ให
พรอมเสร็จ แลวมอบถวายบริขารสําหรับบรรพชิต แลวตรัสวา ขอ
พระคุณเจาจงอยูโดยความสุขสําราญเถิด แลวมอบนายอุทยานบาลให
ดูแล. ตั้งแตนั้นมา พระโพธิสัตวไดอยูในพระราชอุทยานนั้น
เปนเวลา ๑๒ ป. ตอมาภายหลัง ประเทศชายแดนของพระราชาเกิด
การกําเริบ พระราชามีพระประสงคจะเสด็จไประงับเหตุการณนั้น
ที่ตรัสเรียกพระเทวีมาแลวตรัสวา นองนางผูเจริญ เจาควรยับยั้งอยู
ยังพระนครกอน. พระเทวีทูลถามวา ขาแตสมมติเทพ เพราะอาศัย
เหตุอะไร พระองคจึงตรัส อยางนี้ พระราชา เพราะอาศัยพระดาบสผูมีศีล ซินองนางผูเจริญ. พระเทวีทูลวา ขาแตสมมติเทพหมอมฉันจักไมประมาทในพระดาบสนั้น การปรนนิบัติพระผูเปนเจาของ
พระองคเปนภาระของหมอมฉัน ขอพระองคอยาทรงกังวล จะเสด็จ
เถิด. พระราชาจึงเสด็จออกไป. ฝายพระเทวีก็ตั้งใจอุปฎฐากพระโพธิ-
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สัตวเหมือนอยางเดิม. ฝายพระโพธิสัตวหลังจากพระราชาเสด็จไปแลว
ก็มิไดไปตามเวลาที่เคยมา ไดไปยังพระราชนิเวศนกระทําภัตตกิจตาม
เวลาที่ตนชอบใจ. อยูมาวันหนึ่ง เมือ่ พระโพธิสัตวชักชาอยูยังไมมา
พระราชเทวีจัดแจงขาทนียโภชนายาหารทุกอยางเสร็จแลว จึงโสรจ
สรงพระองคประดับพระวรกาย แลวใหนางพนักงานแตงเตียงหอย
บรรทมคอยดูการมาของพระโพธิสัตว โดยทรงนุงพระภูษาเนื้อเกลี้ยง
อยางหยอน ๆ. ฝายพระโพธิสัตวกําหนดวาไดเวลาแลว ก็ถอื ภิกขาภาชนะเหาะมาจนถึงชองพระแกลใหญ.
พระเทวีไดทรงสดับ
เสียงผาเปลือกไมกรองของพระโพธิสัตวก็เสด็จลุกขึ้นโดยพลัน พระภูษาเนื้อเกลี้ยงที่ทรงนุงนั้นก็หลุดลุยลงทันที พระโพธิสัตวไดเห็น
วิสภาคารมณมิไดสํารวมอินทรีย ตลึงแลดูดวยสามารถแหงความงาม.
ลําดับนั้น กิเลสของพระโพธิสัตวซึ่งสงบนิ่งดวยกําลังฌานก็กําเริบขึ้น
เหมือนอสรพิษที่ถกู ขังอยูในของ พอออกจากของไดก็แผพังพาน
ขึ้นฉะนั้น. พระโพธิสัตวไดเปนผูมีอาการเหมือนเวลาที่ตนยางถูกกรีด
ดวยมืดฉะนั้น. องคฌานทั้งหลายเสื่อมไปพรอมกับระยะที่กิเลสเกิด
ขึ้น. อินทรียทั้งหลายก็มิไดบริบูรณ ตนเองไดมีสภาพเหมือนกาปก
ขาดฉะนั้น. พระโพธิสตั วนั้นมิอาจที่จะนั่งกระทําภัตตกิจเหมือนแต
กอนได แมพระเทวีจะตรัสบอกใหนั่งก็ไมนั่ง. ลําดับนั้น พระเทวี
จึงทรงใสขาทนียะ โภชนียาหารทุกอยางลงในภิกขาภาชนะของพระโพธิสัตว. ก็วันนั้น พระโพธิสัตวไมอาจไปเหมือนในวันกอน ๆ ซึ่ง
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กระทําภัตตกิจแลวก็เหาะออกไปทางสีหบัญชร ไดแตรับภัตตาหารแลว
เดินลงทางบันใดใหญไปยังพระราชอุทยาน แมพระเทวีก็ทรงทราบ
วาพระดาบสมีจิตปฏิพัทธในพระองค. พระโพธิสัตวนั้นไปถึงพระราชอุทยานแลวไมบริโภคภัตตาหารเลย เอาวางไวใตเตียง นอน
รําพรรณวา พระหัตถเห็นปานนี้ของพระเทวีงาม พระบาทก็งาม
นั้นพระองคเห็นปานนี้ ลักษณะของพระอูรุเห็นปานนี้ ดังนีเ้ ปนตน
นอนบนเพออยูถึง ๗ วัน ภัตตาหารบูด มีหมูแมลงวันหัวเขียวตอมกัน
สะพรั่ง. ฝายพระราชาทรงระงับปจจันตชนบทไดแลวก็เสด็จกลับมา
ทรงกระทําประทักษิณพระนครซึ่งชาวเมืองตกแตงประดับประดาไวรับ
เสด็จ แตหาไดเสด็จไปยังพระราชนีเวศนไม ไดเสด็จไปยังพระราชอุทยานดวยหวังพระทัยวาจักเยี่ยมพระโพธิสัตว ไดทอดพระเนตร
เห็นอาศรมบทรกรุงรังดวยหยากเยื่อ ทรงสําคัญวาพระดาบสจักหนี
ไปแลว จึงทรงเปดประตูบรรณศาลา เสด็จเขาไปขางใน ทอดพระเนตรเห็นดาบสนั้นนอนอยู จึงทรงดําริวา ชรอยจะมีความไมผาสุก
บางประการ จึงรับสั่งใหทิ้งภัตตาหารบูดชําระปดกวาดบรรณศาลา
แลวตรัสถามวา พระคุณเจา ทานไมสบายไปหรือ ? พระดาบสทูล
ตอบวา มหาบพิตร อาตมาภาพถูกลูกศรเสียบแทง. พระราชาเขา
พระทัยวา ชะรอยพวกปจจามิตรของเราไมไดโอกาสในตัวเรา จึงมา
ยิงพระดาบสนี้ โดยคิดวา จักทําฐานะอันเปนที่รักของพระราชานั้น
ใหทุรพลภาพ จึงทรงพลิกรางกายตรวจดูรอยที่ถกู ยิง ก็ไมเห็นรอย
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ที่ยิง จึงตรัสถามวา ทานถูกเขายิ่งที่ไหนหรือ พระคุณเจา. พระโพธิสัตวตรัสวา มหาบพิตร อาตมาภาพมิไดถูกคนอื่นยิง แต
อาตมาภาพยิงตัวของตัวเองแหละที่หัวใจ ครัน้ ทูลแลวจึงลุกขึ้นนั่ง
กลาวคาถาเหลานี้วา :อาตมาภาพถูกแทงที่หัวใจ ดวยลูก
ศรนั้น อันกําชับดวยราคะเกิดจากความดําริ
อันลับดวยวิตกคือความดําริ อันนายชางมิได
ตกแตงใหเรียบรอย อันนายชางศรมิไดทํา
ยังไมพนหมวกหู ทั้งยังไมติดขนนกยูง แต
ทําความเรารอนใหทั่วสรรพางคกาย อาตมาภาพไมเห็นรูแผลที่เลือดไหลออก ลูกศรนั้น
แทงจิตที่ไมแยบไดมั่นเหมาะ ความทุกขนี้
อาตมาภาพนํามาดวยตนเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺกปฺปราคโธเตน ความวา
กําซาบดวยราคะอันประกอบพรอมดวยความดําริตริตรึกในกาม. บทวา
วิตกฺกนิสิเตน ความวา อันลับดวยหินคือความดําริ ดวยน้ําคือราคะ
นั้นนั่นแหละ บทวา เนวาลงฺกตภทฺเรน ความวา อันนายชางมิ
ไดทําใหเกลี้ยงเกลา. บทวา น อุสุการกเตน จ ความวา แม
ชางศรทั้งหลายก็ยังมิไดดัด. บทวา น กณฺณายตมุตฺเตน ความวา
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ยังไมดึงสายมาใหพนหมวกหูขวาเปนกําหนด. บทวา น ป โมรุปเสวินา ความวา ยังมิไดทําการติดขนปกนกยูง และขนปกนกแรง
เปนตน. บทวา เตนมฺหิ หทเย วิทฺโธ ความวา ถูกลูกศรคือ
กิเลสนั้นเสียบแทงที่หัวใจ. ดวยบทวา สพฺพงฺคปริฬาหินา นี้
ทานแสดงวา ดูกอนมหาบพิตร อาตมาภาพถูกแทงที่หัวใจ ดวยลูกศรคือกิเลสนั้น อันสามารถทําใหอวัยวะทั้งปวงเรารอน ตั้งแตเวลา
ที่อาตมาภาพถูกลูกศรนั้นแทงแลว อวัยวะทุกสวนของอาตมาภาพเรารอน เหมือนไฟติดไปทั่วฉะนั้น. บทวา อาเวธฺจ น ปสฺสามิ
ความวา อาตมาภาพไมเห็นที่ที่ลูกศรแทง. บทวา ยโต รุหิรมสฺสเว
ความวา เลือดของอาตมาภาพไหลออกจากรูแผลใด อาตมาภาพไม
เห็นแผลนั้น. ศัพทวา ยาว ในบทวา ยาว อโยนิโส จิตฺต นี้
เปนนิบาตใชในอรรถวามัน่ คง. อธิบายวา ลูกศรแทงจิตที่คิดโดยไม
แยบคายไดอยางมั่นเหมาะเหลือเกิน. บทวา สย เม ทุกขฺ มาภต
ความวา อาตมาภาพนําทุกขมาใหแกตนดวยตนเองทีเดียว.
พระโพธิสัตวครั้นแสดงธรรมแกพระราชาดวยคาถา ๓ คาถา
นี้ อยางนี้แลว จึงทูลใหพระราชาเสด็จออกประทับภายนอกบรรณศาลา แลวกระทํากสิณบริกรรมทําฌานที่เสื่อมใหเกิดขึ้นแลว ออก
จากบรรณศาลาเหาะขึ้นไปนั่งอยูกลางอากาศ โอวาทพระราชาเสร็จ
แลวทูลวา มหาบพิตร อาตมาภาพจักไปอยูปาหิมพานตตามเดิม แม
พระราชาจะตรัสวา พระคุณเจาผูเจริญ อยาไปเลย ก็ทูลชีแ้ จงวา
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มหาบพิตร เพราะอาตมาภาพอยูในที่นี้จึงไดรับอาการอันผิดแผกเห็น
ปานนี้ บัดนี้ ไมอาจอยูในที่นี้ไดตอไป ทั้ง ๆ ที่พระราชาทรงออนวอนอยูนั่นเอง ก็เหาะไปปาหิมพานตดํารงอยูจนตลอดอายุ ในเวลา
สิ้นสุดอายุก็ไดไปเกิดในพรหมโลก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประกาศสัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจกถา ภิกษุผู
กระสันจะสึกก็ไดดํารงอยูในพระอรหัต. บางพวกไดเปนพระโสดาบัน
บางพวกไดเปนพระสกทาคามี บางพวกไดเปนพระอนาคามี. พระราชาในกาลนั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้ สวนดาบสคือเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสังกัปปราคชาดกที่ ๑
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๒. ติลมุฏฐิชาดก

การเฆีย่ นตีเปนการสั่งสอน
[๓๕๕] การที่ทานใหจับแขนเราไวแลวเฆี่ยนตี
เราดวยซีกไมไผเพราะเหตุเมล็ดงากํามือหนึ่ง
นัน้ ยังฝงอยูในใจของเราจนทุกวันนี้.
[๓๕๖] ดูกอนพราหมณ ชะรอยทานจะไมยินดี
ในชีวิตของตนแลวสินะ จึงไดมาจับแขน
แลวเฆี่ยนตีเราถึง ๓ ครั้ง วันนี้ทา นจะได
เสวยผลของกรรมนั้น.
[๓๕๗] อารยชนใด ยอมขมขี่คนที่ไมใชอารยขึ้นผูทํากรรมชั่วดวยอาชญากรรมของอารยชน
นั้น เปนการสั่งสอนหาใชเปนเวรไม บัณฑิต
ทั้งหลายรูชัดขอนั้นอยางนี้แล.
จบ ติลมุฏฐิชาดกที่ ๒
อรรถกถาติลมุฏฐิชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูมักโกรธรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อชฺชป เม
ต มนสิ ดังนี้.
ไดยินวา มีภิกษุรูปหนึ่งเปนผูมักโกรธมากไปดวยความคับ
แคนใจ ถูกใครวาอะไรแมเพียงนิดเดียวก็โกรธ ของใจ กระทําความ
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โกรธ ความประทุษราย และความนอยใจใหปรากฏ. อยูม าวันหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุ
รูปโนนเปนคนโกรธงาย มากไปดวยความคับแคนใจ เที่ยวทําเสียง
เอะอะเหมือนเกลือที่เขาใสในเตาไฟ
เปนผูบวชในศาสนาที่สอน
มิใหโกรธเห็นปานนี้ แมแตความโกรธเทานั้น ก็ไมอาจขมได. พระศาสดาทรงตรัสถอยคําของภิกษุเหลานั้น จึงทรงสั่งภิกษุรูปหนึ่งใหไป
เรียกภิกษุรูปนั้นมา แลวตรัสถามวา ขาววาเธอเปนผูโกรธงายจริง
หรือ ? เมื่อภิกษุรูปนั้นรับเปนสัตยแลว จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย
มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน ภิกษุนี้ก็ไดเปนคนมักโกรธเหมือน
กัน ภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนา จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในกรุง
พาราณสี โอรสของพระเจาพรหมทัต นั้นไดมนี ามวา พรหมทัตตกุมาร. แทจริงพระราชาครั้งเกากอน แมจะมีอาจารยทิศาปาโมกขใน
นครของตน ก็ยอมสงพระราชโอรสของตน ๆ ไปเรียนศิลปะยังภาย
นอกรัฎฐะในที่ไกล ดวยหวังใจวา เมื่อกระทําอยางนี้ พระราชโอรส
เหลานั้น จักเปนผูขจัดความเยอหยิ่งดวยมานะ ๑ จักเปนผูอดทนตอ
ความหนาวและความรอน ๑ จักไดรจู ารีตประเพณีของชาวโลก ๑
เพราะฉะนั้น พระราชาแมพระองคนั้น จึงมีรับสั่งใหหาพระราชาโอรส
ซึ่งมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษามา แลวพระราชทานฉลองพระบาทชั้น
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เดียวคู ๑ รมใบไมคันหนึ่ง และทรัพย ๑,๐๐๐ กหาปณะ พลาง
ตรัสวาลูกรัก เจาจงไปยังเมืองตักกศิลา ร่ําเรียนเอาศิลปะมา แลว
ทรงสงไป. พระราชโอรสรับพระราชโองการแลวถวายบังคมพระชนกชนนี้แลวเสด็จออกไป บรรลุถึงเมืองตักกศิลาโดยลําดับ ไดไป
ถามหาบานอาจารยก็ในเวลานั้น อาจารยสอนศิลปะแกพวกมาณพ
เสร็จแลวลุกขึ้นมานั่ง ณ ที่ขางหนึ่งที่ประตูเรือน. พระราชโอรสนั้น
ไปที่บานอาจารยนั้น ไดเห็นอาจารยนั่งอยูในที่นั้น ครั้นแลวจึงถอด
รองเทาตรงที่นั้นแหละ ลดรม ไหวอาจารยแลวยืนอยู อาจารยนั้น
รูวาพระราชโอรสนั้นเหน็ดเหนื่อยมาจึงใหกระทําอาคันตุกสงเคราะห.
พระกุมารเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว พักผอนอยูครูหนึ่ง จึงเขาไป
หาอาจารยไหวแลวยืนอยู เมื่ออาจารยทิศาปาโมกขถามวา เธอมา
จากไหนนะพอ จึงกลาวตอบวา มาจากเมืองพาราณสี. เธอเปนลูก
ใคร ? เปนโอรสของพระเจาพาราณสี. พระองคเสด็จมาดวยประสงค
อะไร ? ทานอาจารยขาพเจามาเพื่อตองการเรียนศิลปะ พระองคนํา
ทรัพยอันเปนสวนของอาจารยมาดวยหรือเปลา หรือพระองคจะเปน
ธัมมันเตวาสิก. พระราชกุมารนั้นกลาววา ทรัพยอันเปนสวนของ
อาจารยขาพเจานํามาดวยแลว วาแลวก็วางถุงทรัพยพันกหาปณะลงที่
ใกลเทาของอาจารยแลวก็ไหว. อันศิษยที่เปนธัมมันเตวาสิก เวลา
กลางวันตองทําการงานใหอาจารย กลางคืนจึงจะไดเรียน ศิษยที่ให
ทรัพยอันเปนสวนของอาจารย เปนเหมือนบุตรคนโตในเรือน เรียน
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แตศิลปะเทานั้น. เพราะฉะนั้น อาจารยแมนั้น พอมีฤกษงามยามดี
แลว จึงเริ่มสอนศิลปะแกพระกุมารโดยพิสดาร. ฝายพระราชกุมาร
ก็เรียนเอาศิลปะดวยความตั้งใจ วันหนึ่ง ไดไปอาบน้ําพรอมกับ
อาจารย. ครัง้ นั้นมีหญิงชราคนหนึ่ง ขัดสีเมล็ดงาใหหมดเปลือกแลว
เอามาแผตากไว นั่งเฝาอยู. พระกุมารเห็นเมล็ดงาที่ตากไว ก็อยาก
จะเสวย จึงหยิบเมล็ดงามาหนึ่งกํามือแลวเคี้ยวเสวย. หญิงชราคิดวา
มาณพนี้คงอยากกิน จึงนิ่งเสียมิไดกลาวประการใด. แมในวันรุงขึ้น
พระกุมารนั้นก็ไดทําเหมือนอยางนั้น ในเวลานั้น. แมหญิงชรานั้นก็
ไมกลาวอะไรกะพระราชกุมารนั้น. แมในวันที่ ๓ พระราชกุมารก็ใช
ทําเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. คราวนั้น หญิงชราเห็นเขาจึงประคอง
แขนทั้งสองรองคร่ําครวญวา อาจารยทิศาปาโมกข ใชใหพวกศิษยของ
ตนปลนเรา. อาจารยหันกลับมาถามวา นี่อะไรกันแน หญิงชรา
กลาววา นาย ศิษยของทานเคี้ยวกินเมล็ดงาออนที่ขาพเจาทําไว วันนี้
กํามือหนึ่ง เมื่อวานกํามือหนึ่ง เมื่อวันซืนกํามือหนึ่ง ก็เมื่อศิษย
ของทานเคี้ยวกินอยูอยางนี้ เมล็ดงาที่มีอยูสองดิฉันเทาไร ๆ ก็จักหมด
สิ้นไปมิใชหรือ. อาจารยทิศาปาโมกขกลาววา แม อยารองไหไปเลย
ฉันจักใหมูลคาแกทาน. หญิงชรากลาววา ดิฉันไมตองการมูลคาดอก
นาย ดิฉันขอใหทานสั่งสอน โดยอยาใหกุมารนี้กระทําอยางนี้อีก
ตอไป. อาจารยกลาววา ถาอยางนั้น จงคอยดูนะแม แลวใหมาณพ ๒
คนจับพระราชกุมารนั้นที่แขนทั้ง ๒ ขางไว จึงเอาซีกไมไผมาเฆี่ยนที่
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กลางหลัง ๓ ครั้งพรอมกับสอนวา เธออยาไดทําอยางนี้อีกตอไป
พระราชกุมารโกรธอาจารย ทานัยนตาแดงมองดูตั้งแตหลังเทาจนถึง
ปลายผม. แมอาจารยนั้นก็รูวา พระราชกุมารนั้นมองดูเพราะโกรธ
เคือง. พระราชกุมารเรียนศิลปะจบแลวทําการฝกซอม เก็บโทษที่
อาจารยนั้นกระทําไวในหทัย โดยอาฆาตวา เราตองฆาอาจารยผูนี้
ครั้นเวลาจะไป จึงไหวอาจารย ทําที่มีความสิเนหาอยางสุดซึ้งรับเอา
ปฏิญญาวา ทานอาจารย เมื่อใด ขาพเจาไดราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี แลวสงขาวมาถึงทาน เมื่อนั้น
ขอใหทานพึงมาหา
ขาพเจา กลาวดังนี้แลวก็จากไป. ครั้นไปถึงพระนครพาราณสีแลว
ถวายบังคมพระชนกชนนี แลวแสดงศิลปะใหทอดพระเนตร. พระราชาตรัสวา เรามีชีวิตอยูทันเห็นบุตรเราขณะมีชีวิตอยูนี้แหละ จักได
เห็นความสงาในราชสมบัติแหงบุตรของเรา จึงทรงสถาปนาพระราชโอรสไวในราชสมบัติ. เมื่อพระราชโอรสไดครอบครองศิริราชสมบัติ
ก็ระลึกถึงโทษที่อาจารยไดกระทําไว ก็ทรงพระพิโรธ จึงทรงสงทูตไป
ถึงอาจารยเพื่อใหมาเฝาดวยตั้งพระทัยวา เราจักฆาอาจารยนั้น. ทาน
อาจารยคิดวา ในเวลาที่เขายังหนุมแนนเราจักไมอาจใชพระราชานั้น
เขาใจได จึงมิไดไป ในเวลาที่พระราชานั้นลวงเขามัชฌิมวัย คิดวา
บัดนี้เราจักอาจทําใหพระราชานั้นเขาใจได จึงไดเดินทางไปยืนอยูที่
ประตูพระราชวัง ใหกราบทูลวาอาจารยจากเมืองตักศิลามาแลว.
พระราชาทรงโสมนัสยินดีรับสั่งใหเรียกพราหมณมา พอเห็นอาจารย
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นั้นมาเฝาพระองคเทานั้น ทรงพระพิโรธจนพระเนตรทั้งสองขางแดง
ตรัสเรียกอํามาตยทั้งหลายมาวา แนะผูเจริญที่ที่อาจารยเฆี่ยนยังเสียด
แทงเรา อยูจนทุกวันนี้ อาจารยบากหนาพาเอาความตายมาโดยไม
รูวา เราจักตายวันนี้ อาจารยผูนั้นจะไมมีชีวิตแลว จึงไดตรัสคาถา ๒
คาถา อันมีในเบื้องตนวา :การที่ทานใหจับแขนเราไวแลวเฆี่ยน
ตีเราดวยซีกไมไผ เพราะเหตุเมล็ดงากํามือ
หนึ่งนั้น ยังฝงใจเราอยูจนทุกวันนี้. ดูกอน
พราหมณ ทานไมใยดีในชีวิตของทานแลว
หรือ จึงมาหาเราถึงที่นี่ ผลที่ทานใหจับแขน
ทั้งสองของเราแลวเฆี่ยนตีเราถึง ๓ ที่นั้น
จักสนองทานในวันนี้.
ทุติยาวิภัติในบททั้งสองวา ย ม และ พาทาย ม ใน
คาถานั้น เพงถึงการเฆี่ยนตีและการจับ. ในบทนี้มีอธิบายดังนี้วา
ขอที่ทานเฆี่ยนตีเรา เพราะเมล็ดงากํามือหนึ่ง และเมื่อเฆี่ยนตียังได
จักแขนเราแลวเฆี่ยนตีนั้น ยังฝงใจเราอยูแมทุกวันนี้. บทวา นนุ
ชีวิเต น รมสิ ความวา ทานเห็นจะไมยินดีในชีวิตของตน. บทวา
เยนาสิ พฺราหฺมณาคโต ความวา ดูกอนพราหมณ เพราะเหตุที่ทาน
มาหาเราในที่นี้. บทวา ย ม พาหา คเหตฺวาน ความวา ขอที่
จับแขนทั้งสองของเรา อธิบายวา จับที่แขนดังนี้ก็มี. บทวา ติกฺขตฺตุ
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อนุตาลยิ ความวา ทานเฆี่ยนตีเราดวยซีกไมไผถึง ๓ ครั้ง วันนี้
แหละ ทานจะไดรับผลแหงการเฆี่ยนตีเรานั้น. พระราชาเอาความ
ตายมาขูอาจารยดังนี้ จึงกลาวอยางนั้น.
อาจารยไดฟงดังนั้นจึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :อริยชนใดยอมเกียดกันอนารยชน ผู
กระทําชั่วดวยการลงโทษ กรรมของอริยชน
นั้นเปนการสั่งสอนหาใชเปนเวรไม บัณฑิต
ทั้งหลายยอมรูชัดขอนัน้ อยางนี้แล.
บทวา อริโย ในคาถานั้น เปนชื่อของผูสอน. ก็อริยชนนี้
นั้นมี ๔ ประเภท คือ อาจารอริยชน อริยชนผูมีอาจาระ ๑ ทัสสนอริยชน อริยชนที่ควรแลดู ๑ ลิงคอริยชน อริยชนผูถือเพศ ๑
ปฏิเวธอริยชน อริยชนผูร ูแจงแทงตลอด ๑ ในอริยชน ๔ ประเภท
นั้น อริยชนผูตั้งอยูในมารยาทอันประเสริฐ จะเปนมนุษยหรือสัตว
ดิรัจฉานก็ตาม ชื่อวาอาจารอริยชน. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา :ขาพเจาขอสละภัสดาผูประพฤติเยี่ยง
อริยชนคนโกง เชิดชูบณ
ิ ฑะ ที่พามาไดนั้น
แกทาน ขอทานทั้งสองจงไปตามสบายเถิด.
สวนอริยชนผูประกอบดวยรูปและอิริยาบถอันนาเลื่อมใส นาดู
ชื่อวาทัสสนอริยชน. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา :-
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ทานผูเจริญ ทานมีนยั นตาผองใส มี
ทาทางอันประเสริฐ ออกบวชจากตระกูล
อะไร จิตของทานสละโภคทรัพยไดละหรือ
ผูมีปญญาเทานั้นจึงจะออกจากเรือนบวชได.
อริยชนผูเปนคลายสมณะ โดยถือเพศดวยการนุงหมเที่ยวไป
อยู แมจะเปนผูทุศีล ก็ชอื่ วาลิงคอริยชน ซึ่งทานหมายกลาวไววา :บุคคลผูทําการนุงหมเหมือนผูมีพรต
อันงามทั้งหลาย มักเอาหนา ประทุษราย
ตระกูล เปนคนคะนอง เปนคนเจาเลห ไม
สํารวม เปนคนพร่ําเพอ ประพฤติโดยอาการ
เทียม ชื่อวาเปนผูทําลายหนทาง.
ฝายพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ชื่อวาปฏิเวธอริยชน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธสาวกทั้งหลาย เรียกวา พระอริยะ. บรรดาอริยชน
เหลานั้น ในที่นี้ พราหมณประสงคเอาอาจารอริยชนอยางเดียว.
บทวา อนริย ไดแก ผูท ุศีล มีธรรมอันลามก. บทวา กุพฺพ ไดแก
ผูกระทํากรรมของผูทุศีล ๕ อยาง มีปาณาติบาตเปนตน. อีกอยางหนึ่ง
อรรถบทนี้เปนอยางเดียวกันวา บุคคลผูกระทํากรรมอันเปนเวรและ
ภัย ๕ อันไมประเสริฐ คือ เลวทราม ลามก บทวา โย ความวา
ก็บรรดากษัตริยเปนตน คนใดคนหนึ่งนั้น บทวา ทณฺเฑน ความวา
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ดวยเครื่องประหารอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา นิเสธติ ความวา เฆี่ยนตี
หามปรามวา อยาทํากรรมเห็นปานนี้อีกตอไป. บทวา สาสน ต น
ต เวร ความวา ขาแตมหาราช ชือ่ วาการเฆี่ยนติกัดกันบุตรธิดา
หรือศิษยผูกระทําสิ่งไมควรทําดวยอาการอยางนี้ เปนการสั่งสอนใน
โลกนี้ คือ เปนการพร่ําสอน เปนโอวาท หาใชเปนการกอเวรไม
บทวา อิติ น ปณฺฑิตาวิทู ความวา บัณฑิตทั้งหลายยอมรูชัดขอนั้น
อยางนี้ทีเดียว. ขาแตมหาราช เพราะฉะนั้น แมพระองคก็โปรด
ทรงทราบอยางนี้ พระองคไมควรกอเวรในฐานะเห็นปานนี้ ถาแม
ขาพระองคจักไมไดใหพระองคทรงสําเนียกอยางนี้แลว ตอไปภาย
หนา พระองคลักขนม น้ําตาลกรวด แลผลไมเปนตน ติดในโจรกรรม
ทั้งหลาย จะทําการตัดชองยองเบา ฆาตนในหนทางและฆาชาวบาน
เปนตน โดยลําดับ ถูกจับพรอมทั้งของกลาววา โจรผูผิดตอพระราชา
แลวะแสดงตอพระราชา จักไดรับภัยคืออาญา โดยพระดํารัสวา พวก
ทานจงไปลงอาญาอันสมควรแกโทษของโจรนี้ สมบัติเห็นปานนี้ จัก
ไดมีแกพระองคมาแตไหน พระองคไดความเปนใหญโดยเรียบรอย
เพราะอาศัยขาพระองคมิใชหรือ อาจารยไดทําใหพระราชายินยอม
ดวยประการดังกลาวมานี้.
ฝายอํามาตยทั้งหลายผูยินหอมลอมอยู ไดฟงถอยคําของ
อาจารยนั้นแลวจึงกราบทูลวา ขอเดชะ คําที่อาจารยกลาวนั้นเปน
ความจริง ความเปนใหญนี้เปนไปของทานอาจารยของพระองค ขณะนั้น
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พระราชาทรงกําหนดไดถึงคุณของอาจารยจึงพากลาววา ทานอาจารย
ขาพเจาใหความเปนใหญนี้แกทาน ขอทานจงรับราชสมบัติเถิด.
อาจารยปฏิเสธวา ขาพระองคไมตองการราชสมบัติ. พระราชาทรง
สงขาวไปยังเมืองตักกศิลา ใหนําบุตรและภรรยาของอาจารยมา แลว
ประทานอิสริยศใหญ ทรงตั้งอาจารยนั้นนั่นแล ใหเปนปุโรหิต
แลวตั้งไวในฐานเปนบิดา ตั้งอยูในโอวาทของอาจารยนั้น บําเพ็ญบุญ
ทั้งหลาย มีทานเปนตน ไดมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประกาศ
อริยสัจ ๔ ทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบอริยสัจ ภิกษุผูมักโกรธ
ดํารงในอนาคามิผล คนอื่น ๆ ไดเปนพระโสดาบันและพระสกทาคามี.
พระราชาในคราวนั้น ไดเปนภิกษุผูมักโกรธในบัดนี้ สวนอาจารยใน
คราวนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาติลมุฏฐิชาดกที่ ๒
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๓. มณิกัณฐชาดก

วาดวยขอสิ่งที่ไมควรขอ
[๓๕๘] ขาวและน้ําอันไพบูลยยิ่งยอมเกิดขึ้น
แกขาพเจาเพราะเหตุแกวมณีดวงนี้ ขาพเจา
จักใหแกวมณีดวงนั้นแกทานไมได ทานก็
ยิ่งขอหนักขึ้น ใชแตเทานั้น ขาพเจาจักไม
มาสูอาศรมของทานอีกดวย.
[๓๕๙] ทานขอแกวมณีอันเกิดจากหินดวงนี้
ยอมทําใหขาพเจาหวาดเสียว เหมือนกับ
ชายหนุม มีมือถือดาบอันลับแลวทีแ่ ผนหิน
มาทําใหขา พเจาหวาดเสียว ฉะนั้น ขาพเจา
จักใหแกวมณีดวงนั้นแกทานไมได ทานก็
ยิ่งขอหนักขึ้น ใชแตเทานั้น ขาพเจาจักไม
มาสูอาศรมของทานอีกดวย.
[๓๖๐] บุคคลรูวา สิ่งของอันใดเปนที่รักของเขา
ก็ไมควรขอสิ่งที่อันนั้น บุคคลยอมเปน
ที่เกลียดชังเพราะขอจัด พระยานาคถูก
พราหมณขอแกวมณี ตั้งแตนั้นก็มิไดมาให
พราหมณนั้นเห็นอีกเลย.
จบ มณิกัณฐชาดกที่ ๓
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อรรถกถามณิกัณฐชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่ออาศัยเมืองอาฬวีประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย
ทรงปรารภกุฎิการสิกขาบท จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา มมนฺนปาน
ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุชาวเมืองอาฬวีพากันสรางกุฏิ ดวยการ
เที่ยวขอ มากดวยการขอ มากดวยการทําวิญญัติการขอรอง พูดคํา
เปนตนวา ทานทั้งหลายจงใหคน ทานทั้งหลายจงใหคนชี้แจงแนะนํา
พวกมนุษยถูกเบียดเบียนดวยการขอ ถูกเบียดเบียนดวยการขอรอง
เห็นภิกษุเขาก็หวาดเสียวสะดุงตกใจหลีกหนีไป. ครั้งนั้น ทาน
พระมหากัสสป เขาไปจนถึงเมื่องอาฬวีแลวเขาไปบิณฑบาต. พวก
มนุษยเห็นแมแตพระเถระก็พากันหวาดกลัวเหมือนอยางนั้น. พระเถระกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตตาหารแลวจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมา
ถามวา ผูมอี ายุทั้งหลาย เมื่อกอน เมืองอาฬวีนี้หาภิกษาหารไดงาย
เพราะเหตุไร บัดนี้จึงหาภิกษาหารไดยาก ครัน้ ไดเหตุการณนั้น
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเมื่อเสด็จมาเมืองอาฬวี ประทับอยูที่
อัคคาฬวเจดีย แลวกราบทูลเนื้อความนั้นใหทรงทราบ ในเพราะ
เหตุนั้น พระศาสดาจึงรับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆแลวทรงสอบถาม
พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี จริงหรือที่มีขาววา พวกเธอใหเขาสราง
กุฏิดวยการเที่ยวขอ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลรับวา จริงพระเจาขา
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จึงทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อ
วาการขอนี้ ยอมไมเปนที่ชอบใจแมของพวกนาคทั้งปวงผูอยูในนาคพิภพอันบริบูรณดวยรัตนะ ๗ จะปวยกลาวไปใยถึงพวกมนุษยผูทํา
ทรัพยใหเกิดขึ้นสัก ๑ กหาปณะ ก็ยังยาก เปนประหนึ่งทํา
เนื้อใหเกิดขึ้นจากหินดังนี้แลว ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดัง
ตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณซึ่งมีทรัพย
สมบัติมาก. แมในเวลาพระโพธิสัตวนั้นเที่ยววิ่งเลนได สัตวผูมีบุญ
อีกผูหนึ่งก็บังเกิดในครรภมารดาของพระโพธิสัตวนั้น. พี่นอ งทั้งสอง
นั้นเจริญวัยแลว มารดาบิดาก็ทํากาลกิริยา จึงมีความสังเวชสลดใจ
พากันบวชเปนฤๅษีสรางบรรณศาลาอยูที่ฝงแมน้ําคงคา บรรดาฤๅษี
ทั้งสองนั้น บรรณศาลาของฤๅษีผูพี่ชายอยูเหนือแมน้ําคงคา บรรณศาลาของฤๅษีผูนองชายอยูใตแมน้ําคงคา. อยูมาวันหนึ่ง พระยานาค
นามวามณิกัฏฐะออกจากนาคพิภพ จําแลงเพศเปนมาณพนอยเที่ยวไป
ตามฝงแมน้ําคงคา ไปถึงอาศรมของฤๅษีผูนอง จึงไหวแลวนั่ง
ณ สวนขางหนึ่ง ตางกระทําสัมโมทนียกถาไดเปนผูสนิทสนมคุนเคย
กัน. ไมอาจเวนวางหางกัน. มณิกัณฐนาคมายังสํานักของพระดาบส
ผูนองแลวนั่งสนทนาปราศัยกันเมื่อเวลาจะไป ดวยความสิเนหา
พระดาบส จึงเปลี่ยนแปลงอัตตภาพแลวเอาขนดหางตระหวัดรัดรอบ
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พระดาบส แลวแผพังพานใหญไวเหนือศีรษะ. นอนพักอยูหนอยหนึ่ง
พอบรรเทาความสิเนหานั้นแลวจึงคลายรางไหวพระดาบแลวกลับไป
นาคพิภพของตน. เพระความกลัวพระยานาคนั้น พระดาบสจึงซูบผอมเศราหมอง ผิวพรรณไมผองใส เกิดเปนโรคผอมเหลือง มีเนื้อตัว
สะพรั่งไปดวยแถวเสนเอ็น. วันหนึง่ จึงไปหาดาบสผูพี่ชาย. ลําดับ
นั้น ดาบสผูพี่ชายจึงไดถามดาบสผูนองชายนั้นวา ดูกอนทานผูเจริญ
เพราะเหตุไรทานจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณทราม เกิดเปน
โรคผอมเหลือง เนื้อตัวสะพรั่งดวยแถวเสนเอ็น. ดาบสผูนองชายจึง
บอกเรื่องราวนั้นแกดาบสผูพี่ชาย ผูอันดาบสผูพี่ชายถามวา ทาน
ผูเจริญ ก็ทานไมตองการใหพระยานาคนั้นมาหรือ จึงตอบวา ไมตอง
การ เมื่อดาบสผูพี่ชายกลาววา ก็พระยานาคนั้น เมื่อมายังสํานัก
ของทานประดับเครื่องประดับอะไรมา จึงกลาวตอบวา ประดับ
แกวมณีมา. ดาบสผูพี่ชายกลาววา ถาอยางนั้น เมื่อพระยานาคนั้นมา
ไหวทานแลวยังไมทันนั่ง จงรีบขอวา ทานจงใหแกวมณี เมื่อขอ
อยางนั้น พระยานาคนั้นจักไมรัดทานดวยขนดเลย จักไปทันที
วันรุงขึ้นพระยานาคนั้นมายืนที่ประตูอาศรมบทยังไมทันเขาไป ทาน
พึงขอ ในวันที่ ๓ ทานจงไปยืนอยูที่ฝงแมน้ําคงคา พอพระยานาคนั้น
ผุดขึ้นจากน้ํา พึงรองขอทันที เมื่อเปนอยางนี้ พระยานาคนั้นจักไม
มาหาทานอีกตอไป. พระดาบสรับคําแลวกลับไปบรรณศาลาของตน
วันรุงขึ้น พระยานาคพอมายืนเทานั้น ก็รองขอวา ทานจงใหแกวมณี
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เครื่องประดับตนลูกนั้นแกเราเถิด. พระยานาคนั้น ไมนั่ง หนีไปเลย.
ครั้นวันที่สอง พระยานาคนั้นมายืนอยูที่ประตูอาศรมบทเทานั้น
ก็กลาววา เมื่อวานทานยังไมไดใหแกวมณีแกเรา แมวันนี้ ทานก็
จงใหในบัดนี้เถิด. เมื่อเปนเชนนั้น พระยานาคนั้นก็มิไดเขาไปยัง
อาศรมบท รีบหนีไป. ในวันที่สาม พอพระยานาคนั้นโผลขึ้นจากน้ํา
เทานั้นพระดาบสก็กลาววา เมื่อเรารองขออยูวันนี้เปนวันที่สามแลว
บัดนี้ ทานจงใหแกวมณีดวงนั้นแกเราเถิด. พระยานาคแมอยูในน้ํา
เมื่อจะหามดาบสนั้นมิใหขอ
จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ขาวและน้ําอันไพบูลยยิ่ง ยอมเกิด
ขึ้นแกขาพเจา เพราะเหตุแกวมณีดวงนี้
ขาพเจาจักใหแกวมณีดวงนั้นแกทานไมได
ทานก็ยิ่งขอหนักขึ้น ทั้งขาพเจาก็จักไมมาสู
อาศรมของทานอีกดวย. เมื่อทานขอแกวมณี
อันเกิดแตหนิ ดวงนี้ ยอมทําใหขาพเจาหวาด
เสียว เหมือนชายหนุมมีมือถือดาบอันลับ
แลวทีห่ ิน มาทําใหขาพเจาหวาดเสียวฉะนั้น
ขาพเจาจักใหแกวมณีดวงนั้นแกทานไมได
ทานก็ยิ่งขอหนักขึ้น ทัง้ ตัวขาพเจาก็จักไม
มาสูอาศรมของทานอีกตอไป
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา มมนฺนปาน ไดแก โภชนะ
อันเปนทิพยมีขาวยาคูและภัตเปนตน. และน้ําดื่มอันเปนทิพยมีน้ํา
ปานะ ๘ ชนิด ของขาพเจา. บทวา วิปุล แปลวา มาก. บทวา
อุฬาร ไดแก ประเสริฐ คือ ประณีต. บทวา ตนฺเต ไดแก
เราจักไมใหแกวมณีดวงนั้นแกทาน. บทวา อติยาจโกสิ ความวา
ทานขอแกวมณีอันเปนที่รักที่ชอบใจของขาพเจา สิ้น ๓ วัน เขาวันนี้
ลวงกาลและลวงกําหนดประมาณ ชื่อวาเปนผูขอเกินไป. บทวา
น จาป เต ความวา เราจักไมใหอยางเดียวเทานั้นก็หามิได แม
อาศรมของทานเราก็จักไมมา. บทวา. สุสู ยถา ไดแก เหมือน
มนุษยหนุม. บทวา สกฺขรโธตปาณี แปลวา ผูม ีฝามือลางแลว
ดวยน้ําตาลกรวด อธิบายวา มีมือถือดาบอันลับแลวที่หินประกอบดวย
น้ํามัน บทวา ตาเสสิมา เสล ยาจมาโน ความวา ทานเมื่อขอ
แกวมณีดวงนี้ ทําใหหวาดเสียว เหมือนบุรุษหนุมชักดาบมีดาม
คร่ําทองแลวกลาวขูวา จะตัดศีรษะทาน. พระยานาคนั้นครั้นกลาว
อยางนี้แลวจึงดําน้ําลงไปยังนาคพิภพทีเดียว แลวไมกลับมาอีกตอไป.
ตอมา พระดาบสนั้นกลับเปนผูซูบผอม เศราหมอง ผิวพรรณ
ไมงดงาม เกิดเปนโรคผอมเหลือง มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยแถวเสนเอ็น
นักยิ่งขึ้นกวาแตกอนเพราะไมไดเห็นพระยานาคผูนาดูตนนั้น. ฝาย
ดาบสผูพี่ชายคิดวาจักรูเรื่องราวของดาบสผูนองชาย จึงไปยังสํานัก
ดาบสนั้น ไดเห็นดาบสผูนองชายนั้นมีโรคผอมเหลืองหนักกวาเดิม
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จึงกลาววา ผูเจริญ เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงเกิดโรคผอมเหลือง
ยิ่งกวาเดิม ครั้นไดสดับวา เพราะไมไดพบพระยานาคผูนาดูตนนั้น
จึงกําหนดไดวา ดาบสนี้ไมอาจเหินหางพระยานาคได จึงกลาว
คาถาที่ ๓ วา :บุคคลรูวาสิ่งใดเปนที่รักของเขาก็ไม
ควรขอสิ่งนั้น บุคคลยอมเปนที่เกลียดชัง
เพราะขอจัด พระยานาคถูกพราหมณขอ
แกวมณีตั้งแตนั้นมา พระยานาคก็มิไดมาให
พราหมณนนั้ เห็นอีกเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ต ยาเจ ความวา ไมพึงขอ
สิ่งนั้น. บทวา ยสฺส ปย ชิคึเส ความวา พึงรูวา สิ่งใดเปน
ที่รักของบุคคลนั้น. บทวา เทสฺโส โหติ แปลวา ยอมไมเปน
ที่รัก. บทวา อติยาจนาย ไดแก เมื่อขอสิ่งของเกินประมาณนั้นแล
ชื่อวา เพราะขอจัดนั้น. บทวา อทสฺสนเยว ตทชฺฌคมา ไดแก
ตั้งแตนั้นมาก็ไปไมเห็นอีกเลย.
ก็ดาบสผูพี่ชายครั้นกลาวกะดาบสนองชายอยางนั้นแลวจึง
ปลอบโยนวา ผูเจริญ ตั้งแตบัดนี้ไปทานอยาเศราโศกเสียใจเลย
แลวกลับไปยังอาศรมของตน. ครัน้ ในกาลตอมาอีกดาบสพี่นองทั้ง
สองนั้นทําฌานและสมาบัติใหบังเกิดแลว ไดมีพรหมโลกเปนที่ไปใน
เบื้องหนา. พระบรมศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขึน้ ชื่อวา
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การขอ ไมเปนที่ชอบใจแมของพวกนาคที่อยูในนาคพิภพอันสมบูรณ
ดวยรัตนะทั้ง ๗ ประการ จะปวยกลาวไปใยถึงมนุษยทั้งหลายเลา
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา ดาบสนองชายในกาลนั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้ สวน
ดาบสผูพี่ชายคือเราตถาคต ฉะนี้แล
จบ อรรถกถามณิกัณฐชาดกที่ ๓
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๔. กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก
รูวาเขาดีก็ตองเลี้ยงใหสมดี
[๓๖๑] ทานเคยบริโภคหญาที่เปนเดน เคย
บริโภครําและขาวตังมาแลวจนเติบโต นี่เคย
เปนอาหารของทานมาแลว เพราะเหตุไร
บัดนี้ทานจึงไมบริโภคเลา.
[๓๖๒] ขาแตทานมหาพราหมณ ในที่ใดชน
ทัง้ หลายไมรูจักสัตว โดยชาติ หรือโดยวินัย
ในที่นั้นรําและขาวดังมีเปนอันมาก.
[๓๖๓] ก็ทานรูจ ักขาพเจาดีแลววา มาตัวนี้เปน
มาอุดมเชนไร ขาพเจารูสึกตนอยูเพราะอาศัย
ทานผูรู จึงไมบริโภครําของทาน.
จบ กุณฑกกุจฉิสนธวชาดกที่ ๔

อรรถกถากุณฑกกุจฉิสินธวชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระสารีบุตรเถระ จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ภุตฺวา ติณปริฆาส
ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 31

ไดยินวา สมัยหนึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยูใน
พระนครสาวัตถี ออกพรรษาแลวเสด็จเที่ยวจาริกแลวเสด็จกลับมาอีก.
คนทั้งหลายคิดกันวา จักกระทําอาคันตุกสักการะ จึงถวายมหาทาน
แกพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน. พากันตั้งภิกษุผูประกาศ
ธรรมรูปหนึง่ ไวในพระวิหาร. ภิกษุนนั้ จัดภิกษุใหแกทายกเทาจํานวน
ที่ตองการ. ครั้งนั้น มีหญิงแกเข็ญใจคนหนึ่ง ไดจัดแจงสวนทานวัตถุไวเฉพาะสวนเดียว เมื่อพระธรรมโฆษกจัดภิกษุใหแกคนเหลานั้น
แลว ในเวลาสายนางจึงไปยังสํานักของพระธรรมโฆษกแลวกลาววา
ขอทานจงจัดภิกษุใหแกดิฉันรูปหนึ่งเถิด. พระธรรมโฆษกกลาววา
อาตมาจักภิกษุใหไปหมดแลว แตพระสารีบุตรเถระยังอยูในวิหาร
ทานจงถวายภิกษาหารแกทานเถิด. หญิงชรานั้นดีใจ. ยืนอยูท ี่ซุม
ประตูพระเชตวันในเวลาพระเถระมา จึงไหวแลวรับบาตรจากมือนํา
ไปเรือนนิมนตใหนั่งในบาน. พวกตระกูลที่มีศรัทธาเปนอันมากได
ขาววา หญิงชราคนหนึ่งนิมนตพระธรรมเสนาบดีใหนั่งในเรือนของ
ตน. ในบรรดาชนเหลานั้นพระเจากับเสนทิโกศลไดทรงสดับเหตุนั้น
จึงทรงสงภัตรและโภชนะพรอมกับผาสาฏก และถุงทรัพยหนึ่งพันไป
ใหหญิงชรา โดยตรัสสั่งวา หญิงชราเมื่อจะอังคาสพระผูเปนเจาของ
เรา จงนุงหมผาสาฎกนี้แลวใชจายกหาปณะเหลานี้อังคาสพระเถระ
เถิด. ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานจุลลอนาถบิณฑิกเศรษฐี แม
นางวิสาขามหาอุบาสิกาก็สงไปเหมือนตัวที่พระราชาทรงสงไป สวน
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ตระกูลอื่น ๆ ก็สงกหาปณะไปตามควรแกกําลังของตน ๆ คนละรอย
สองรอยเปนตน. โดยวิธอี ยางนี้ หญิงชราคนนั้นไดทรัพยประมาณ
หนึ่งแสนเพียงวันเดียวเทานั้น. ฝายพระเถระดื่มยาคูเฉพาะที่หญิง
ชรานั้นถวาย และฉันเฉพาะของเคี้ยว และเฉพาะภัตรที่สุกแลวที่หญิง
ชรานั้นกระทํา แลวกลาวอนุโมทนา ใหหญิงชรานั้นดํารงอยูใน
โสดาปตติผล แลวไดไปยังวิหารทีเดียว. ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนาถึง
คุณของพระเถระในโรงธรรมสภาวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระธรรม
เสนาบดีไดเปนที่พึงชวยปลดเปลื้องหญิงชราผูเปนแมเรือนใหพนจาก
ความเข็ญใจ ไมรังเกียจอาหารที่นางถวาย ฉันได. พระศาสดาเสด็จ
มาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันดวย
เรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนที่พึ่งอาศัยของหญิงชราคนนี้ ใน
บัดนี้เทานั้น ก็หามิได ทรงมิไดรังเกียจบริโภคอาหารที่นางถวายใน
บัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอน ก็ไดบริโภคเหมือนกัน ดังนี้
แลว ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในเมือง
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพาณิช ในอุตตราปถชนบท.
พอคามา ๕๐๐ คน จากอุตตราปถชนบทนํามามาขายยังเมืองพาราณสี.
พอคามาอีกคนหนึ่ง นํามา ๕๐๐ ตัวเดินทางไปเมืองพาราณี. ใน
ระหวางทางมีหมูบานนิคมหนึ่งอยูในที่ไมไกลเมืองพาราณสี. เมื่อ
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กอนไดมีเศรษฐีมีทรัพยสมบัติมากอยูในหมูบานนั้น นิเวศนของ
เขาใหญโต แตตระกูลนั้นไดถึงความเสื่อมสลายไปโดยลําดับ. เหลือ
แตหญิงชราผูเดียวเทานั้น. หญิงชราคนนั้นอาศัยอยูในนิเวศนนั้น.
ครั้งนั้น พอคามาคนนั้นไปถึงหมูบานนั้นแลวพูดกะหญิงชราวา ฉัน
จะใหคาเชาแกทาน แลวจับจองการอยูอาศัยในนิเวศนของหญิงชรา
นั้น พักมาทัง้ หลายไว ณ สวนสุดดานหนึ่ง. ในวันนั้นเองแมมา
อาชาไนยตัวหนึ่งของพอคานั้นตกลูกออกมา. พอคานั้นพักอยู ๒-๓
วัน พอใหมาทั้งหลายมีกําลัง จึงกลาววา ฉันจักไปเฝาพระราชา จึง
พามาทั้งหลายไป. ลําดับนั้น หญิงชราไดพูดกับพอคานั้นวา ทาน
จงใหคาเชาบาน เมื่อพอคากลาววา ดีละแมฉันจะให นางจึงกลาววา
ดูกอนพอ เมื่อทานจะใหคาเชาบานแกฉัน จงใหลูกมาตัวนี้ โดย
หักกับคาเชาบาน พอคานั้นไดกระทําเหมือนอยางนั้นแลวก็หลีกไป.
หญิงชรานั้นเขาไปตั้งความเปนเสนหาในลูกมานั้นประหนึ่งบุตร เมื่อเปน
อยางนั้น ไดใหภัตรที่เปนขาวตังและหญาที่เปนเดนแกลูกมานั้น
ปรนนิบัติอยู. ครั้นกาลตอมาอีก พระโพธิสัตวพามา ๕๐๐ ตัวไป
จับจองการอยูอาศัยในเรือนนั้น พอไดกลิ่นจากที่ที่ลูกมาสินธพกินรํา
อยู แมมาสักตัวเดียวก็ไมอาจเขาไปยังลานของเรือนนั้น. พระโพธิสัตวจึงถามหญิงชรานั้นวา ดูกอนแม ในเรือนีม้ ีมาบางไหม ? หญิง
ชรากลาววา ดูกอนพอ ชื่อวามาตัวอื่นไมมี แตเราปรนนิบัติลูกมา
ตัวหนึ่งเหมือนอยางลูก ลูกมาตัวนั้นมีอยูในเรือนนี้.
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พอคากลาววา ดูกอ นแม ลูกมาตัวนั้นอยูที่ไหน. หญิงชรา
ตอบวา ไปเที่ยวหากินจะพอ. พอคาวา เวลาใดจักมาละแม. หญิงชรา
ตอบวา ตอเวลาจวนค่ํานั่นแหละ จึงจะมานะพอ. พระโพธิสตั วเมื่อ
จะคอยการมาของลูกมาสินธพนั้น จึงพักมาทั้งหลายไวภายนอกแลว
นั่งอยู. ฝายลูกมาสินธพเที่ยวหากินแลว ตอเวลาจวนค่ํานั้นแล จึง
ไดกลับมา. พระโพธิสัตวเห็นลูกมาสินธพมีทองเปอนรํา พิจารณา
ลักษณะทั้งหลายแลวคิดวา มาสินธพตัวนี้มีคามาก เราจะใหมูลคา
แกหญิงชราแลว ถือเอาลูกมาสินธพจึงจะควร. ฝายลูกมาสินธพก็
เขาเรือนยินอยูในที่อยูของตนเทานั้น. ขณะนั้น มาเหลานั้นไมอาจ
เขาไปยังเรือน. พระโพธิสัตวพักอยู ๒-๓ วัน ทํามาทั้งหลายใหอิ่ม
หนาแลว เมื่อจะไปจึงกลาววา แมทานจงเอามูลคาแลวใหลูกมาตัวนี้
แกฉัน. หญิงชราวา ทานพูดวาอะไรพอ ขึ้นชื่อวาบุตร คนที่จะขาย
ยอมไมมี. พอคาวา แม ทานใหลกู มาตัวนี้กินอะไรปรนนิบัติอยู.
หญิงชราวา ดูกอนพอ เราใหกินรําขาว ขาวตังและหญาที่เปนเดน
และใหดื่มขาวยาคูตมดวยรําขาวปรนนิบัติอยู. พอคาวา ดูกอ นแม
ฉันไดลูกมาตัวนี้แลวจักใหบริโภคโภชนะมีรสอรอยทั้งกอน แลวขึง
เพดานผาตรงที่ที่เขายืน แลวใหยืนตั่งที่ลาดไว. หญิงชราวา ดูกอนพอ
เมื่อเปนอยางนั้น บุตรของเราจงเสวยสุขอันเกิดจากโภคะ ทานจงพา
เอาไปเถิด. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวจึงวางถึงทรัพยหกพัน โดยเปน
มูลคาของเทาทั้ง ๔ เทา หางและศีรษะของลูกมานั้น แหงละพัน
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แลวใหหญิงชรานุงหมผาใหม ตกแตงแลวใหยืนอยูขางหนาลูกมาสินธพ. ลูกมาสินธพนั้นลืมตาดูมารดาหลั่งน้ําตา. ฝายหญิงชราลูบ
หลังลูกมาอาชาไนยนั้นแลวกลาววา เราไดทําการเลี้ยงดูเหมือนดังลูก
เจาจงไปเถิดพอ. ขณะนั้น ลูกมาสินธพนั้นไดไปแลว วันรุง ขึ้น
พระโพธิสัตวจัดแจงโภชนะมีรส สําหรับลูกมานัน้ คิดวา เราจัก
ทดลองลูกมานั้นดูกอน ลูกมานั้นจะรูกําลังของตนหรือไม จึงให
เทขาวยาคูที่ตมดวยรําลงในรางแลวใหกิน. ลูกมาสินธพนั้นคิดวา
เราจักไมกินโภชนะนี้ จึงไมปรารถนาจะดื่มขาวยาคูนั้น. พระโพธิสัตว
เมื่อจะทดลองลูกมาสินธพนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ทานกินหญาที่เปนเดน กินขาวตัง
และรํา นี้เปนอาหารของทาน บัดนี้ เพราะ
เหตุไรทานจึงไมมีโภค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภุตฺวา ติณปริฆาส ความวา
เมื่อกอน ทานกินหญาที่เปนเดน คือเดนหญาที่เหลือจากมาทั้งหลาย
นั้น ๆ กิน ทีห่ ญิงชราใหจนเติบโต. ในบทวา ภุตฺวา อาจามกุณฺฑก
นี้ ขาวสุกสุดทายที่ติดกนหมอ
เรียกวาขาวตัง รํานั่นแหละ
เรียกวากุณฑกะ. ทานแสดงวา ทานกินขาวตังและรํานั่นจนเติบโต.
บทวา เอต เต ความวา ขาวตังและรํานั่นเปนโภชนะของทานใน
กาลกอน. บทวา กสฺมาทานิ น ภฺุชสิ ความวา เพราะเหตุไร
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บัดนี้ ทานจึงไมกินขาวตังและรํานั้น.
ลูกมาสินธนไดฟงดังนั้น จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา นอกนี้วา :ขาแตทานมหาพราหมณ ในที่ใดชน
ทั้งหลายไมรูจักสัตวเลี้ยง โดยชาติ หรือ
โดยวินัย ในที่นั้น รําและขาวตังมีอยูเปน
อันมาก. ทานก็รูจกั ขาพเจาดีแลววา มาตัว
นี้เปนมาสูงสงเพียงไร ขาพเจารูสึกตัว เพราะ
อาศัยทานผูรู จึงไมบริโภครําของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยตฺถ แปลวา ในที่ใด. บทวา
โปส แปลวา สัตว. บทวา ชาติยา วินเยน วา ความวา
ชนทั้งหลายยอมรูอยางนี้วา มาตัวนี้สมบูรณดวยชาติหรือไม หรือ
วาประกอบดวยมารยาทหรือไม. มาสินธพเมื่อจะเรียกจึงกลาวการ
เรียกอยางเคารพวา ขาแตทานมหาพราหมณ. บทวา ยาทิโสย ตัด
เปน ยาทิโส อย แปลวา มานี้เปนมาเชนใด. มาสินธพกลาว
หมายถึงตน. บทวา ชานนฺโต ชานมาคมฺม ความวา ขาพเจา
รูกําลังของตน เพราะอาศัยทานผูรูอยูนั่นแหละ จึงไมกินรําใน
สํานักของทาน ก็ทานใหทรัพย ๖ พันแลวพาเอาขาพเจามา เพราะ
ประสงคจะใหกินรํา ก็หามิได.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงปลอบโยนลูกมาสินธพนั้นวา
เราทําดังนั้นเพื่อจะทดลองเจาอยาโกรธเลย แลวใหบริโภคโภชนะดี
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พาไปพระลานหลวง กันมา ๕๐๐ ตัวไวดานหนึ่ง อีกดานหนึ่ง แวดวง
ดวยมานอันวิจิตร ลาดเครื่องลาดขางลาง เบื้องบนดาดเพดานผา
ใหลูกมาสินธนยืนอยูในนั้น. พระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรดู
ฝูงมา ตรัสถามวา เหตุไฉน มาตัวนี้จึงแยกไวตางหาก ไดทรง
สดับวา มาตัวนี้เปนมาสินธพ ถาไมแยกไวในฝูงมาเหลานี้ก็จักหลุด
หนีไป จึงตรัสถามวา พอมหาจําเริญ มาสินธพงดงามวองไวหรือ ?
พระโพธิสัตวกราบทูลวา งดงามวองไวดี พระเจาขา. เมื่อพระองค
ตรัสวา ถาอยางนั้นเราจะดูความวองไวของมาสินธพตัวนี้ จึงผูกมา
นั้นแลวขึ้นขี่ พลางกราบทูลวา ขอเดชะ ขอพระองคโปรดทอด
พระเนตร แลวใหพวกมนุษยหลีกออกไปแลวควบขับไปในพระลาน
หลวง พระลานหลวงทั้งหมดไดเปนเหมือนแถวมาติดกันไปหมด.
พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขอเดชะ ขอพระองคโปรดทอดพระเนตร
กําลังเร็วของลูกมาสินธพพระเจาขา แลวปลอยออกไปอีก แมคน
สักคนหนึ่งก็แลไมเห็นมาลูกมาสินธพนั้น. จึงเอาแผนผาแดงผูกที่ทอง
แลวปลอยออกไปอีก. พวกมหาชนเห็นแตแผนผาแดงที่เขาผูกไวที่
แลวของลูกมาสินธพนั้นเทานั้น. ลําดับนั้นพระโพธิสัตวจึงปลอยมา
สินธพนั้นบนหลังน้ําสระโบกขรณีแหงหนึ่ง ภายในพระนคร. เมื่อ
มาสินธพนั้นบนหลังน้ําในสระโบกขรณีแหงหนึ่ง ภายในพระนคร. เมื่อ
มาสินธพนั้นวิ่งไปบนหลังพื้นน้ําในสระโบกขรณีนั้น แมแตปลายกีบ
ก็ไมเปยก เมื่อวิ่งควบไปบนใบบัวอีกครั้งหนึ่ง แมใบบัวสักใบหนึ่ง
ก็มิไดจมลงในน้ํา. พระโพธิสัตวครั้นแสดงสมบัติแหงความรวดเร็ว
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ของลูกมาสินธพนั้นอยางนี้แลว จึงลง ปรบมือยืน่ ฝามือเขาไป. มา
กระโดดขึ้นไปยืนบนฝามือ กระทําเทาทั้งสี่ใหรวมอยูในที่เดียวกัน.
ลําดับนั้น มหาสัตวกราบทูลพระราชาวา ขาแตมหาราช เมื่อขาพระองคแสดงกําลังเร็วของอัศวโปดกตัวนี้โดยอาการทุกอยาง เมื่อ
จะทรงเก็บไวในแวนแควนอันมีสมุทรเปนขอบเขต ก็ยอมไมเพียงพอ
ที่จะเก็บไว. พระราชาทรงดีพระทัย ไดประทานตําแหนงอุปราช
แกพระมหาสัตว ไดอภิเษกลูกมาสินธพแลวตั้งใหเปนมามิ่งมงคล.
ลูกมาสินธพนั้นไดเปนที่รักใครโปรดปรานของพระราชา. แมสักการะก็ไดมีเปนอันมากแกลูกมาสินธพนั้น. แมทอี่ ยูของลูกมาสินธพ
นั้น ไดเปนดุจหองเรือนอบที่พระราชาทรงตกแตงประดับประดาไว
ไดทําการฉาบทาพื้นดวยความหอมมีชาติ ๔ ใหหอยพวงของหอมและ
พวงดอกไม เบื้องบนมีเพดานผาวิจิตรงดงามดวยดาวทอง. ไดแวดวง
มานอันวิจิตรไวรอบดาน. ตามประทีปน้ํามันหอมไวเปนนิตย. ให
ตั้งกระถางทองไวในที่ที่ลูกมาสินธพนั้นถายอุจจาระปสสาวะ บริโภค
โภชนะของเสวยสําหรับพระราชาเปนนิตยทีเดียว. จําเดิมแตลูกมา
สินธพนั้นมาอยู ราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น ไดอยูในเงื้อมพระหัตถ
ของพระราชาทั้งนั้น. พระราชาทรงดํารงอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว ทรงบําเพ็ญบุญทั้งหลายมีทานเปนตน ไดมีสวรรคเปนที่ไป
ในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศสัจจะประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ชนเปนอันมากไดเปน
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พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี. หญิงชราในกาล
นั้น ไดเปนหญิงชราคนนี้แหละ. มาสินธพในกาลนั้น ไดเปน
พระสารีบุตร. พระราชาในกาลนั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้
สวนพอคามา คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากุณฑกกุจฉิสนิ ธวชาดกที่ ๔
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๕. สุกชาดก

โทษของการไมรูประมาณ
[๓๖๔] ลูกนกแขกเตาตัวนั้น รูประมาณในการ
บริโภคอยูเพียงใด ก็ไดสืบอายุและไดเลี้ยง
มารดาบิดาอยูเพียงนั้น.
[๓๖๕] อนึ่ง ในกาลใด ลูกนกแขกเตานั้น
กลืนกินโภชนะมากเกินไป ในกาลนั้น ก็ได
ชื่อวาไมรูจักประมาณในการบริโภค จึงได
จมลงในมหาสมุทรนั้นเทียว.
[๓๖๖] เพราะฉะนั้น ความเปนผูรูจักประมาณ
ความไมหลงติดอยูในโภชนะ เปนความดี
ดวยวาบุคคลไมรูจกั ประมาณ ยอมจมลงใน
อบายทั้ง ๔ บุคคลผูรูจักประมาณแล ยอม
ไมจมลงในอบาย ๔.
จบ สุกชาดกที่ ๕
อรรถกถาสุกชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับ ณ พระวิหารเชตวันทรงปรารภ
ภิกษุรูปหนึ่งผูมรณภาพเพราะฉันมากเกินไปจนอาหารไมยอย จึงตรัส
เรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ยาว โส มตฺตมฺาสิ ดังนี้.
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ไดยินวา เมื่อภิกษุนั้นมรณภาพไปอยางนี้แลว ภิกษุทั้งหลาย
นั่งสนทนากันถึงโทษมิใชคุณของภิกษุรูปนั้นในโรงธรรมสภาวา ผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุโนนไมรูประมาณทองของตน บริโภคมากเกินไป
ไมสามารถทําอาหารใหยอยถึงมรณภาพ. พระศาสดาเสด็จมาตรัสถาม
วา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่อง
อะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ภิกษุ
ทั้งหลาย มิใชในบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน ภิกษุนี้ก็ตายเพราะ
บริโภคมากเปนปจจัย ดังนี้แลวจึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดนกแขกเตาในประเทศหิมพานต ไดเปนพระยาของนกแขกเตาหลายพัน อยูในหิมวันตประเทศ
อันเลียบไปตามมหาสมุทร. พระโพธิสัตวนั้นมีลูกอยูตัวหนึ่ง เมื่อ
ลูกนกนั้นเจริญวัย พระโพธิสัตวก็มีจักษุทุรพล. ไดยินวา นกแขกเตา
ทั้งหลายมีกําลังบินเร็ว ดวยเหตุนั้นในเวลานกแขกเตาเหลานั้นแก
ตัวลง จักษุนั่นแลจึงทุรพลไปกอน ลูกนกแขกเตาตัวนั้น ใหบิดา
มารดาอยูเฉพาะในรัง แลวนําอาหารมาเลี้ยงดู. วันหนึ่ง ลูกนก
แขกเตานั้นไปยังที่หากินแลวจับอยูบนยอดเขา มองดูสมุทรเห็นเกาะๆ
หนึ่ง. ก็ที่เกาะนั้น มีปามะมวง มีผลหวาน มีสีเหมือนทอง. วัน
รุงขึ้น ไดเวลาหากิน ลูกนกแขกเตานั้นบินไปลงที่ปามะมวงนั้น
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ดื่มรสมะมวงแลวไดคาบเอาผลมะมวงสุกมาใหบิดามารดา พระโพธิสัตวกินผลมะมวงนั้นแลวจํารสไดจึงกลาววา ลูกเอย นี้ผลมะมวงสุก
ในเกาะโนนมิใชหรือ เมื่อลูกนกแขกเตารับวาใชจะพอ จึงกลาววา
ลูกเอย พวกนกแขกเตาที่ไปยังเกาะนั้น ชื่อวาจะรักษาอายุใหยืนยาว
ไดไมมีเลย เจาอยาไดไปยังเกาะนั้นอีกเลย ลูกนกแขกเตานั้นไมเชื่อ
คําของพระโพธิสัตวนั้น คงไปอยูอยางนั้น. ครัน้ วันหนึ่ง ลูกนก
แขกเตาดื่มรสมะมวงเปนอันมาแลวคาบเอามะมวงสุกมาเพื่อบิดา
มารดาเมื่อบินมาถึงกลางมหาสมุทร เพราะบินเร็วเกินไป รางกายก็
เหน็จเหนื่อยถูกความงวงครอบงํา ทั้งที่หลับอยูก็ยังบินมาอยูนั่นแหละ.
สวนมะมวงสุกที่คาบมาดวยจงอยปากก็หลุดลวงไป. ลูกนกแขกเตา
นั้นไดละทางที่เคยมาเสียโดยลําดับ จึงตกลงในน้ํา เขาลอยมาตาม
พื้นน้ําจึงจมลงในน้ํา. ที่นั้น ปลาตัวหนึ่งคาบลูกนกแขกเตานั้น
กินเสีย. เมือ่ ลูกนกแขกเตานั้นไมมาตามเวลาที่เคยมา พระโพธิสัตว
ก็รูไดวา เห็นจะตกมหาสมุทรตายเสียแลว. ครั้งนั้น เมื่อบิดามารดา
ของเขาไมไดอาหารจึงซูบผอมตายไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธกแลว ทรงเปนผู
ตรัสรูพรอมเฉพาะแลว จึงไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :ลูกนกแขกเตาตัวนั้น รูประมาณใน
การบริโภคอยูเพียงใด ก็ไดสืบอายุ และ
ไดเลี้ยงดูบิดามารดาอยูเพียงนั้น. อนึ่ง ใน
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กาลใด ลูกนกแขกเตานั้นกลืนกินโภชนะ
มากเกินไป ในกาลนั้น ก็ไดชื่อวาไมรูจัก
ประมาณในการบริโภค จึงจมลงในมหาสมุทร
นั่นเอง. เพราะฉะนั้น ความเปนผูรูประมาณ
ความไมหลงติดในโภชนะเปนความดี. ดวย
วา บุคคลผูไมรูจักประมาณ ยอมจมลงใน
อบายทั้ง ๔ บุคคลผูรูจักประมารเทานั้น
ยอมไมจมลงในอบาย ๔.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาว โส ความวา นกนั้นไดรู
ประมาณในโภชนะอยูเพียงใด. บทวา ตาว อทฺธานมาปาทิ
ความวา ใหถึงความเปนอยูนาน คือไดอายุ ตลอดกาลเพียงนั้น.
บทวา มาตรฺจ นี้เปนเพียงหัวขอเทศนา. อธิบายวา ไดเลี้ยงดู
บิดามารดา. บทวา ยโต จ โข แปลวา ก็ในกาลใดแล. บทวา
โภชน อชฺฌวาหริ ความวา กลืนกินรสมะมวง. บทวา ตโต
แปลวา ในกาลนั้น. บทวา ตตฺเถว สสีทิ ความวา จมลง คือ
ดําลงในสมุทรนั้นนั่นแหละ ถึงความเปนอาหารของปลา. บทวา
ตสฺมา มตฺตฺุตา สาธุ ความวา เพราะเหตุที่นกแขกเตาไมรู
ประมาณในโภชนะ จึงตกมหาสมุทรตาย เพราะฉะนั้น ความเปน
ผูรูจักประมาณ กลาวคือความเปนผูไมติดในโภชนะเปนความดี
อธิบายวา การรูประมาณเปนความดี. อีกอยางหนึ่งแมความเปนผูรู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 44

ประมาณก็เปนความดี ซึ่งทานพรรณนาไวอยางนี้วา ภิกษุพิจารณา
โดยแยบคายแลวกลืนกินอาหาร มิใชเพื่อเลน มิใชเพื่อมัวเมา ฯลฯ
ดวยการอยูอยางผาสุก และวา :ภิกษุบริโภคของสดหรือของแหงไม
ควรใหอิ่มเกินไป เปนผูมีทองพรอง รูจัก
ประมาณในอาหาร มีสติพึงงดเวนเสีย ยังอยู
๔-๕ คํา ก็จะอิ่ม อยาบริโภค พึงดื่มน้ํา
แทน เปนการเพียงพอเพื่อจะอยูอยาง
ผาสุก สําหรับภิกษุผูมจี ิตตั้งมั่น. เวทนา
ของภิกษุนั้นผูเปนมนุษยมีสติอยูทุกเวลา ผู
ไดโภชนะแลวรูจักประมาณ ยอมเปนเวทนา
ที่เบา อาหารที่บริโภคยอมคอย ๆ ยอยไป
เลี้ยงอายุ.
มีความเปนผูไมติดก็เปนความดี ซึ่งทานพรรณนาไวอยาง
นี้วา :บุคคลไมติดรส ยอมกลืนกินอาหาร
เพื่อตองการยังอัตภาพใหเปนไปเหมือน
บริโภคเนื้อบุตรในหนทางกันดาร เหมือนใช
น้ํามันหยอดเพลารถฉะนั้น.
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แตในบาลีทานเขียนวา อคิทฺธิตา ปาฐะในอรรถกถานี้ไพเราะ
กวาพระบาลีนั้น. บทวา อมตฺตฺู หิ สีทนฺติ ความวา ดวยวา
บุคคลผูไมรูจักประมาณในโภชนะ กระทํากรรมอันลามกดวยอํานาจ
ความอยากในรส ยอมจมลงในอบายทั้ง ๔. บทวา มตฺตฺูว
น สีทเร ความวา สวนชนเหลาใดยอมรูจักประมาณในโภชนะ
ชนเหลานั้นยอมไมจมลงทั้งในทิฏฐธรรม ทั้งในสัมปรายภพ.
พระศาสดาครั้นทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธกแลว ทรง
ประกาศอริยสัจ ๔ แลวประชุมชาดก. ในเวลาจบอริยสัจ ชนเปน
อันมากไดเปนพระโสดาบันบาง พระสกทาคามีบาง พระอนาคามีบาง
พระอรหันตบาง. ภิกษุผูไมรูประมาณในโภชนะไดเปนลูกของพระยา
นกแขกเตาในกาลนั้น สวนพระยานกแขกเตา คือเราตถาคตฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสุกชาดกที่ ๕
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๖. ชรูทปานชาดก

ขุดบอไดทรัพยกลับพินาศเพราะขุดเกิน
[๓๖๗] พอคาทั้งหลายมีความตองการดวยน้ํา
พากันขุดบอน้ําเกาไดแรเหล็ก แรทองแดง
ดีบุก ตะกั่ว แกวมณี เงิน ทอง แกวมุกดา
และแกวไพฑูรย เปนอันมาก
[๓๖๘] แตพวกพอคาเหลานั้น ไมไดยินดีดวย
ทรัพยนั้น ไดพากันขุดใหลึกยิ่งขึ้น ๆ ในบอ
น้ํานั้นมีพระยานาคมีพิษรายแรงมีเดช ไดฆา
พวกพอคาเหลานั้นเสียดวยเดชแหงพิษ.
[๓๖๙] เพราะฉะนั้น บุคคลพึงขุดบอน้ําเถิดแต
ไมควรขุดใหลึกเกินไป เพราะวาบอที่ขุดลึก
เกินไปเปนของลามก ทรัพยที่พวกพอคาได
แลวดวยการขุด และชีวิตก็พินาศไปเพราะ
การที่ขุดลึกเกินไป.
จบ ชรูทปานชาดกที่ ๖
อรรถกถาชรูทปานชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พอคาชาวเมืองสาวัตถี จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ชรูทปาน
ขณมานา ดังนี้
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ไดยินวา พอคาเหลานั้นซื้อสินคาในเมืองสาวัตถีบรรทุกเกวียน
ในเวลาจะไปเพื่อตองการคาขาย ไดนิมนตพระตถาคตมาแลว ถวาย
มหาทานรับสรณะตั้งอยูในศีล ถวายบังคมพระศาสดาแลวกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพพระองคทั้งหลายจักเดินทางไกลไปคาขาย
จําหนายสินคาหมดแลว สําเร็จเสร็จการไป ไดกลับมาโดยปลอดภัย
จักถวายบังคมพระองคอีก ครั้นกราบทูลแลวก็ออกเดินทางไป. พอคา
เหลานั้น ไดพบบอน้ําเกาในหนทางกันดาร จึงกลาวกันวา ในบอนี้
ไมมีน้ําดื่ม และพวกเราก็กระหายน้ํา จักขุดบอนั้น วาแลวก็พากัน
ขุดไดเหล็ก โลหะ และแกวไพฑูรยโดยลําดับ พอคาเหลานั้นเปน
ผูสันโดษดวยทรัพยนั้นเทานั้น เอารัตนะเหลานั้นบรรทุกจนเต็ม
เกวียน กลับมาพระนครสาวัตถีโดยปลอดภัย. พอคาเหลานั้นเก็บ
ทรัพยที่ไดมาแลวคิดกันวา พวกเราเดินทางสําเร็จเรียบรอยแลวจัก
ถวายทาน จึงนิมนตพระตถาคต ถวายทาน ถวายบังคมแลวนั่ง ณ
สวนขางหนึ่ง กราบทูลถึงเหตุที่ตนไดทรัพยแดพระศาสดา. พระศาสดา
ตรัสวา ทานทั้งหลายแลเปนอุบาสก สันโดษดวยทรัพยนั้น จึงได
ทรัพยและชีวิต เพราะความเปนผูรูประมาณ สวนพวกเกาเปนผูไม
สันโดษ ไมรูจักประมาณ ไมกระทําตามคําของบัณฑิตทั้งหลาย จึง
ถึงความสิ้นชีวิตไป อันพอคาเหลานั้นออนวอนอาราธนาแลว จึงทรง
นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาลเมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพา-
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ราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพอคาในนครพาราณสี พอเจริญ
วัยก็ไดเปนหัวหนาพอคาเกวียน พระโพธิสัตวนั้น ซื้อสินคาในนคร
พาราณสีบรรทุกเกวียน พาพวกพอคาเปนอันมากเดินไปทางกันดาร
นั้นเหมือนกัน ไดเห็นบอน้ําเหมือนกัน. ณ ที่นนั้ พอคาเหลานั้น
กลาวกันวาจักดื่มน้ํา จึงขุดบอนั้น ไดทรัพยมีแกวไพฑูรยเปนตน
มากมายโดยลําดับ. พอคาเหลานั้นไดรัตนะแมมากมาย ก็ยังไมสันโดษ
คือยินดีเทาที่ไดรัตนะนั้น พากันขุดบอนั้นหนักยิ่งขึ้นดวยหมายใจวา
ในบอนี้ จักมีสิ่งแมอื่นที่ดีกวารัตนะแมนี้. ลําดับนั้น พระโพธิสัตว
จึงกลาวกะพอคาเหลานั้นวา พอคาทั้งหลายผูเจริญ ขึ้นชื่อวาความโลภ
นี้เปนมูลแหงความพินาศ พวกทานใหทรัพยมากแลว จงสันโดษดวย
ทรัพยมีประมาณเทานี้เถิด อยาขุดเกินไปนัก. พอคาเหลานั้นแมจะ
ไว. ลําดับนั้น พระยานาคผูอยูภายใตบอน้ํานั้น เมื่อวิมานของตนถูก
ทําลาย เมือ่ กอนดินและผูอายุตกใสก็โกรธใชลมจมูกเปาพอคาทั้งหมด
ใหถึงความสิ้นชีวิตไมมีเหลือ เวนไวแตพระโพธิสัตว แลวออกจาก
นาคพิภพใหเทียมเกวียนบรรทุกรัตนะทั้ง ๗ จนเต็ม ใหพระโพธิสัตว
นั่งในยานนอยอันสบาย พวกนาคมาณพขับเกวียนนําพระโพธิสัตว
ไปยังนครพาราณสี เขาไปยังเรือนเก็บทรัพยแลวก็ไปสูนาคพิภพ
ของตนตามเดิม. พระโพธิสัตวจายทรัพยนั้น กระทําใหชมพูทวีป
ทั้งสิ้นไมตองไถนา ใหทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ ในเวลาสิ้น
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ชีวิตไดไปเกิดในสวรรค.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว เปนผูตรัสรู
ยิ่งเอง ไดตรัสคาถาเหลานี้วา :พอคาทั้งหลายผูมีความตองการน้ํา
พากันขุดบอน้าํ เกา ไดแรเหล็ก แรทองแดง
ดีบุก ตะกั่ว แกวมณี เงินทอง แกวมุกดา
และแกวไพฑูรย เปนอันมาก แตพอคา
เหลานั้นไมไดยินดีดวยทรัพยนั้น พากันขุด
ลึกยิ่งขึ้น ๆ ในบอน้ํามัน มีพระยานาคมีพิษ
รายแรง มีเดช ไดฆาพอคาเหลานั้นเสียดวย
เดชเเหงพิษ. เพราฉะนั้น บุคคลพึงขุดบอ
น้ําเถิด แตไมควรขุดใหลกึ เกินไป เพราะบอ
ทีข่ ุดลึกเกินไปเปนของลามก ทรัพยทพี่ วก
พอคาไดแลวดวยการขุดก็พินาศไป เพราะ
การขุดลึกเกินไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อย ไดแก โลหะสีดํา (เหล็ก).
บทวา โลห ไดแก โลหะสีแดง (ทองแดง) บทวา มุตฺตา ไดแก
แกวมุกดาเปนตน. บทวา เต จ เตน อสนฺตุฏา ความวา ก็พอคา
เหลานั้นไมไดยินดีดวยทรัพยนั้น. บทวา เต ตตฺถ ไดแก พอคา
เหลานั้น ในบอน้ํานั้น. บทวา เตชสี ไดแก เปนผูประกอบดวย
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เดชแหงพิษ. บทวา เตชสา หนิ ไดแก ฆาดวยเดชแหงพิษ บทวา
อติกฺขาเตน นาสิต ความวา เพราะขุดลึกเกินไป ทรัพยสละชีวิต
นั้น จึงพินาศไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พระยานาคในกาลนั้น ไดเปนพระสารีบุตรในบัดนี้
สวนหัวหนาพอคาเกวียนคือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาชรูทปานชาดกที่ ๖
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๗. คามณิจันทชาดก

ลิงเปนสัตวไมรูจักเหตุ
[๓๗๐] สัตวตัวนี้ไมฉลาดที่จะทําเรือน มีปกติ
หลุกหลิก หนังที่หนายน พึงประทุษรายของ
ที่เขาทําไวแลว ตระกูลสัตวนี้มีอยางนั้นเปน
ธรรมดา.
[๓๗๑] ขนอยางนี้ ไมใชขนของสัตวที่มีความ
คิดฉลาด ลิงตัวนี้จะทําใหผูอื่นปลอดโปรงใจ
ไมได พระราชบิดาของเราทรงพระนามวาชนสันธนะ ไดตรัสสอนไววา ธรรมดาลิงยอม
ไมรูจักเหตุอันใดอันหนึ่ง.
[๓๗๒] สัตวเชนนี้ จะพึงเลี้ยงดูมารดาบิดา
หรือพี่ชายพี่สาวของตนไมไดเลย คําสอนนี้
พระราชบิดาของเราไดทรงสั่งสอนไวอยางนี้.
จบ คามณิจันทชาดกที่ ๗
อรรถกถาคามณิจันทชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การสรรเสริญปญญา จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา นาย ฆราน
กุสโล ดังนี้.
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ไดยินวา ภิกษุทั้งหลายนั่งสรรเสริญพระปญญาของพระทศพล
ในโรงธรรมสภาวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมีพระปญญามาก
มีพระปญญาหนา มีพระปญญารื่นเริง มีพระปญญาไว มีพระปญญา
กลาแข็ง มีพระปญญาชําแรกกิเลส กาวลวงโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก
ดวยพระปญญา พระศาสดาเสร็จมาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลายบัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลใหทรงทราบแลวจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลายมิใชในบัดนี้เทานั้น
แมในกาลกอน ตถาคตก็มีปญญาเหมือนกัน แลวทรงนาเอาเรื่องใน
อดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล มีพระราชาพระนามวา ชนสันธะ ครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี. พระโพธิสัตวบังเกิดในพระครรภของ
พระอัครมเหสีของพระราชานั้น. หนาของพระโพธิสัตวนั้น เกลี้ยง
เกลา บริสทุ ธิ์ดุจพื้นแวนทองคํา ถึงความงามอันเลิศยิ่ง. ดวยเหตุนั้น
ในวันตั้งชื่อ ญาติทั้งหลายจึงตั้งชื่อของพระโพธิสัตวนั้นวา อาทาสมุขกุมาร. ภายใน ๗ ปเทานั้น พระชนกใหกุมารนั้นศึกษาพระเวท
ทั้ง ๓ และสิ่งทั้งปวงที่จะพึงทําในโลก แลวไดสวรรคตในเวลาที่พระกุมารนั้นมีอายุ ๗ ขวบ อํามาตยทั้งหลายไดถวายพระเพลิงพระศพ
ของพระราชาดวยบริวารใหญโต แลวถวายทานเพื่อผูตาย ในวันที่ ๗
ประชุมกันทีพ่ ระลานหลวงหารือกันวา พระกุมารยังเด็กเกินไป ไม
อาจอภิเษกใหครองราชยได พวกเราจักทดลองพระกุมารนั้นแลวจึง
คอยอภิเษก. วันหนึ่ง อํามาตยเหลานั้นใหตกแตงพระนคร จัดแจง
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สถานที่วินิจฉัย ใหแตงตั้งบัลลังกแลวไปเฝาพระกุมารทูลวา ขอเดชะ
ควรเสด็จไปยังสถานที่วินิจฉัย (ตัดสินความ). พระกุมารรับคําแลว
เสด็จไปดวยบริวารเปนอันมาก ประทับนั่งบนบัลลังก. ในเวลาที่พระกุมารนั้นประทับนั่งแลว อํามาตยเหลานั้นใหเอาลิงตัวหนึ่งซึ่งเดิน ๒
เทาได ใหแตงเปนเพศอาจารยผูมีวิชาดูที่ แลวนําไปยังสถานที่วินิจฉัยความ ทูลวา ขอเดชะ บุรุษผูนี้เปนอาจารยรูวิชาดูที่ ในสมัยของ
พระชนกผูมหาราช ยอมรูคุณ-โทษในที่มีรัตนะ ๗ ภายในพืน้ ดิน
ดวยวิชาอันคลองแคลว สถานที่ตั้งวังของราชตระกูล บุรุษผูน ี้แหละ
จัดการ ขอพระองคจงสงเคราะหบุรุษผูนี้ โปรดสถาปนาไวในฐานันดร
เถิด. พระกุมารแลดูลิงนั้นทั้งเบื้องลางและเบื้องบนก็ทรงทราบวา ผูนี้
ไมใชมนุษย ผูนี้เปนลิง แลวทรงดําริวา ธรรมดาลิงยอมรูแตจะ
ทําลายสิ่งที่เขาทําไว ยอมไมรูจะทําหรือจัดสิ่งที่เขายังไมไดทํา จึงกลาว
คาถาแรกแกพวกอํามาตยวา :สัตวตัวนี้ไมฉลาดที่จะทําเรือนมีปกติ
หลุกหลิก หนังที่หนายน พึงประทุษรายของ
ที่เขาทําไวแลว ตระกูลสัตวนี้ มีอยางนี้เปน
ธรรมดา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาย ฆราน ภุสโล ความวา
สัตวนี้ไมฉลาดเรื่องบานเรือน คือไมเฉลียวฉลาดเพื่อจะจัดหรือทํา
เรือน. บทวา โลโล แปลวา มีกําเนิดโลเล. บทวา วลีมโุ ข
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ความวา ชื่อวามีหนายน เพราะมีรอยยนที่หนา. บทวา เอวธมฺมมิท
กุล ความวา ธรรมดาตระกูลลิงนี้ มีสภาวะอยางนี้คือประทุษรายสิ่ง
ที่เขาทําไวใหพินาศ.
อํามาตยทั้งหลาย ทูลวา ขอเดชะ จักเปนดังพระดํารัสอยางนั้น
แลวนําลิงนั้นออกไป พอลวงไปวันสองวัน ก็ประดับลิงตัวนั้นแหละ
อีกแลวนําไปยังที่วินิจฉัยอรรถคดี กราบทูลวา ขอเดชะ ผูนี้เปน
อํามาตยผูวินิจฉัยอรรถคดี เมื่อครั้งพระชนกผูมหาราช กระบวนการ
วินิจฉัยของทานผูนี้เปนไปเรียบรอยดี ควรทีพ่ ระองคจะทรงอนุเคราะหทานผูนี้ ใหทําหนาที่วินิจฉัยอรรถคดีตอไป. พระกุมารแลดู
แลวรูวาคนที่เปนมนุษยสมบูรณ มีความคิดยอมไมมีขนเห็นปานนี้
แมผูนี้คงเปนลิงที่ไมมีความคิด จักไมสามารถทํากิจในการวินิจฉัย
อรรถคดีได จึงตรัสคาถาที่ ๒ วา :ขนอยางนี้ ไมใชขนของสัตวที่มี
ความคิด ลิงตัวนี้จะทําใหผูอื่นปลอดโปรงใจ
ไมได พระราชบิดาของเราทรงพระนามวา
ชนสันธะ ไดตรัสสอนไววา ธรรมดาลิง
ยอมไมรูจักเหตุอันใดอันหนึง่ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นยิท จิตฺตวโต โลม ความวา
ขนหยาบในสรีระของสัตวนี้ มิไดมีแกผูมีความคิดอันประกอบดวย
ปญญาเปนเครื่องพิจารณา ก็ธรรมดาสัตวเดรัจฉาน ชื่อวาไมมีความคิด
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ดวยความคิดตามปกติยอมไมมี. บทวา นาย อสฺสาสิโก ความวา
สัตวนี้ชื่อวาทําผูอื่นใหปลอดโปรงใจไมได เพราะไมสามารถเปนที่พึ่ง
อาศัยหรือทําการพร่ําสอนใหผูอื่นเบาใจได. บทวา มิโค แปลวา
ลิง. ดวยบทวา สตฺถ เม ชนสนฺเธน นี้ แสดงวา ขอนี้ พระเจา
ชนสันธะ ผูพระชนกของเราสอนไว คือ ตรัสไว ไดแก ประทาน
อนุศาสนีไวอยางนี้วา ธรรมดาลิงยอมไมรูเหตุและมิใชเหตุ. บทวา
นาย กิฺจิ วิชานติ ความวา เพราะฉะนั้น ในขอนี้ พึงตกลงไดวา
ธรรมดาวาวานรนี้ยอมไมรูเหตุการณอะไร ๆ แตในบาลีเขียนไววา
นาย กิฺจิ น ทูสเย แปลวา ลิงนี้ไมพึงประทุษรายอะไร ๆ หามิได.
คํานั้นไมมีในอรรถกถา.
อํามาตยทั้งหลายไดฟงพระดํารัส แมนี้แลวกราบทูลวา ขอเดชะ
จักเปนอยางนั้น พระเจาขา แลวนําลิงนั้นออกไป วันหนึ่ง ประดับ
ประดาลิงตัวนั้นแหละ แลวนํามายังสถานที่วินิจฉัยอรรถคดีอีก
กราบทูลวา ขอเดชะ เมื่อครั้งพระชนกผูมหาราช บุรุษผูนี้ไดบําเพ็ญ
หนาที่บํารุงบิดามารดา เปนผูกระทําความออนนอมตอผูเจริญใน
ตระกูล พระองคสมควรอนุเคราะหบุรุษผูนี้. พระกุมารมองดูลิง
ตัวนั้นออกแลวทรงดําริวา ธรรมดาลิงทั้งหลายมีจิตใจกลับกลอก ไม
สามารถทําการงานเห็นปานนี้ได จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :สัตวเชนนั้น จะพึงเลีย้ งดู บิดามารดา
หรือพี่ชายพี่สาวของตนไมได คําสอนนี้
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พระเจาทศรกผูชนกของเราสั่งสอนไว.
บรรดาบทเหลานี้ บทวา ภาตร ภคินึ สก ไดแก พี่ชายหรือ
พี่สาวของตน. แตในบาลีเขียนวา สข ก็คํานั้น ในอรรถกถาทาน
วิจารณไววา เมื่อกลาววา สภ ยอมกินความถึงพี่ชายและพี่สาวของตน
เมื่อกลาววา สข ไดความหมายเฉพาะสหาย. บทวา ภเรยฺย แปลวา
พึงพอกเลี้ยง. บทวา ตาทิโส โปโส ความวา สัตวชาติลิงที่เห็น
กันอยูเชนนั้น พึงเลี้ยงดูไมได บทวา สิฏ  ทสรเถน เม ความวา
พระชนกของเราทรงสั่งสอนไวอยางนี้. จริงอยูพระชนกของพระกุมาร
นั้น เขาเรียกวา พระเจาชนสันธะ เพราะทรงสงเคราะหชนดวย
สังคหะวัตถุ ๔ ประการ เรียกวา พระเจาทศรถ เพราะทรงกระทํากิจ
ที่จะพึงกระทําดวยรถ ๑๐ คัน ดวยรถของพระองคเพียงคันเดียว
เทานั้น. เพราะไดสดับโอวาทเห็นปานนั้นจากสํานักของพระชนก
พระองคนั้น พระกุมารจึงตรัสอยางนั้น.
อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา จักเปนดังพระดํารัสอยางนั้น
พระเจาขา แลวนําลิงนั้นออกไป ไดตกลงกันวา พระกุมารเปนบัณฑิต
จักสามารถครองราชสมบัติได จึงอภิเษกพระโพธิสัตวใหครองราช
สมบัติ แลวใหเที่ยวตีกลองปาวรองไปในพระนครวา เปนอาณาจักร
ของพระเจาอาทาสมุขแลว. จําเดิมแตนั้นมา พระโพธิสัตวทรงครอง
ราชสมบัติโดยธรรม โดยสม่ําเสมอ แมความที่พระเจาอาทาสมุขนั้น
เปนบัณฑิตเฉลียวฉลาดก็แพรไปตลอดทั่วชมพูทวีป. ก็เพื่อจะแสดง
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ความที่พระองคเปนบัณฑิต ไดนําเอาเรื่อง ๑๔ เรื่องนี้มากลาวไว คือ:เรื่องโค ๑ เรื่องบุตร ๑ เรื่องมา ๑
เรือ่ งชางสาน ๑ เรื่องนายบานสวย ๑ เรื่องหญิงแพศยา ๑ เรื่องหญิงรุนสาว ๑ เรื่องงู ๑
เรือ่ งเนื้อ ๑ เรื่องนกกระทา ๑ เรือ่ งรุกขเทวดา ๑ เรื่องพระยานาค ๑ เรื่องดาบส
มีตบะ ๑ เรื่องพราหมณมาณพ ๑
ในนิทาน ๑๔ เรื่องนั้น มีเรื่องราว ตามลําดับดังตอไปนี้
เมื่อพระโพธิสัตวอภิเษกอยูในราชสมบัตินั้น บุรุษผูหนึ่งชื่อ
คามณิจันท ผูเคยเปนบาทมูลิกาของพระเจาชนสันธะ คิดอยางนี้วา
ธรรมดาวาความเปนพระราชานี้ ยอมจะงดงามกับคนผูมีวัยเสมอกัน
สวนเราเปนคนแกจักไมเหมาะที่จะบํารุงพระกุมารหนุม เราจักทํา
กสิกรรมเลี้ยงชีวิตอยูในชนบท. เขาจึงออกจากพระนครไปยังที่ไกล
ประมาณ ๓ โยชน สําเร็จการอยูในบานแหงหนึ่ง แตเขาไมมีแมแต
โคสําหรับจะทํากสิกรรม. เมื่อฝนตกเขาจึงขอยืมโค ๒ ตัว กับสหาย
คนหนึ่งไถนาอยู ตลอดทั้งวันแลวใหโคกินหญาแลวไดไปยังเรือนเพื่อ
จะมอบโคทั้ง ๒ ตัวใหกับเจาของ. ขณะนั้น เจาของโคกําลังนั่งบริโภค
อาการอยูกลางบานพรอมกับภรรยา. ฝายโคทั้งสองตัวก็เขาไปยังบาน
ดวยความคุนเคย. เมื่อโคเหลานั้นเขาไป สามียกถาด ภรรยาเอาถาด
ออกไป. นายคามณิจันทมองดูดวยคิดวาสามีภรรยาทั้งสองนี้จะเชื้อเชิญ
เรารับประทานขาว จึงยังไมมอบโคใหรีบกลับไปเสีย. ในเวลา
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กลางคืน พวกโจรตัดคอกลักโคเหลานั้นแหละไปเสีย. เจาของโคเขาไป
ยังคอกโคแตเชาตรู ไมเห็นโคเหลานั้น แมจะรูอยูวาถูกพวกโจรลักไป
ก็เขาไปหานายคามณิจันทนั้นดวยตั้งใจวา จักปรับเอาสินไหมแกนาย
คามณิจันทจึงกลาววา ผูเจริญ ทานจงมอบโคทั้งสองใหเรา นาย
คามณิจันทวา โคเขาบานไปแลวมิใชหรือ. เจาของโควา ทานมอบโค
เหลานั้นแกเราแลวหรือ. นายคามณิจันทวา ยังไมไดมอบ. เจาของโค
กลาววา ถาอยางนั้นเรื่องนี้เปนความอาญาสําหรับทานๆ จงมา จริงอยู
ในชนบทเหลานั้นเมื่อใคร ๆ ยกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นจะเปนกอนกรวด
หรือชิ้นกระเบื้องก็ตาม แลวกลาววา นี้เปนความอาญาสําหรับทาน
ทานจงมา ดังนี้ ผูใดไมไปก็ยอมลงอาญาแกผูนั้น เพราะฉะนั้นนาย
คามณิจันทนั้น พอไดฟงวาเปนความอาญา ก็ออกไปทันที. เขาไปยัง
ราชสกุลกับเจาของโคนั้น ไปถึงบานอันเปนที่อยูของสหาย เขาบาน
หนึ่ง จึงกลาววา ทานผูเจริญ ขาพเจาหิวจัด ทานจงรออยูที่นี้แหละ
จนกวาจะเขาไปยังบาน รับประทานอาหารแลวกลับมา วาแลวก็ได
ไปยังบานของสหาย. สวนสหายของเขาไมอยูบาน หญิงสหายเปนเขา
ก็กลาววา นายอาหารที่หุงตมสุกไมมี ทานจงรอสักครูดิฉันจักหุงให
ทานเดี๋ยวนี้แหละ แลวรีบขึ้นฉางขาวสารทางพะอง จึงพลัดตกไปที่
พื้นดิน. ครรภของนางพอดีได ๗ เดือนก็ตกไปในขณะนั้นนั่นเอง
ขณะนั้น สามีของนางกลับมาเห็นดังนั้นจึงกลาววา ทานประหาร
ภรรยาของเราทําใหครรภตก นี้เปนความอาญาของทาน นางจงมา
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แลวพานายคามณิจันทนั้นออกไป. จําเดิมแตนั้น คนทั้งสองเดินไป
ใหนายคามณิจันทอยูกลาง. ครั้งนั้น ที่ประตูบานแหงหนึ่ง คนเลี้ยงมา
ผูหนึ่งไมสามารถตอนมาใหกลับบาน. ฝายมาก็เดินไปในสํานักของคน
เหลานั้น คนเลี้ยงมาเห็นนายคามณิจันทจึงกลาววา ลุงคามณิจันท
ชวยเอาอะไร ๆ ปามาตัวนี้ใหกลับทีเถิด. นายคามณิจันทจึงเอาหิน
กอนหนึ่งขวางไป กอนหินนั้นกระทบขามาหักเหมือนทอนไมละหุง
ฉะนั้น. ลําดับนั้น คนเลีย้ งมาไดกลาวกะนายคามณิจันทวา ทานทํา
ขามาของเราหัก นี้เปนความอาญาสําหรับทานแลวจับตัวไป. ฝายนาย
คามณิจันทนั้น เมื่อถูกคนทั้ง ๓ นําไป จึงคิดวา คนเหลานี้จักแสดง
เราแกพระราชา แมมูลคาราคาโค เราก็ไมอาจใหได จะปวยกลาวใย
ถึงอาญาที่ทําใหครรภตก ก็เราจักไดมูลคามามาแตไหน เราตายเสีย
ประเสริฐกวา. เขาเดินไปไดเห็นภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมีหนาผาชันขางหนึ่ง
ณ ที่ใกลทางในดง ระหวางทาง. ชางสาน ๒ คนพอลูกสานเสื่อ
ลําแพนอยูในรมเงาของภูเขานั้น. นายคามณิจันทกลาววา ขาพเจาจะ
ถายอุจจาระ ทานทั้งหลายจงรออยูที่นี้แหละสักครูจนกวาขาพเจาจะมา
แลวขึ้นไปยังภูเขานั้น กระโดดลงไปทางดานหนาผา ตกลงไปบนหลัง
ชางสานผูเปนพอ ชางสานผูเปนพอนั้นถึงแกความตายทันที นายคามณิจันทไมตาย ลุกขึ้นไดก็ไปเสีย. ชางสานผูบุตรกลาววา ทานเปน
โจรฆาพอฉัน นี้เปนความอาญาสําหรับทาน แลวจับมือนายคามณิจันทลากออกจากพุมไม เมื่อนายคามณิจันทพูดวา นี่อะไรกัน จึง
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กลาววา เจาเปนโจรฆาพอของขา. ตัง้ แตนั้นมา ชนทั้ง ๔ คน ให
นายคามณิจันทอยูกลางพากันหอมลอมไป.
ครั้นไปถึงประตูบานอีกแหงหนึ่ง นายบานสวยคนหนึ่งเห็น
นายคามณิจันท จึงกลาววา ลุงคามณิจันท ทานจะไปไหน ? เมื่อนาย
คามณิจันทกลาววา จะไปเฝาพระราชา จึงกลาววา ทานจักไปเฝาพระราชาจริงแลว ขาพเจาประสงคจะถวายสาสนแดพระราชา ทานจักนําไป
ไดไหม. นายคามณิจันทวา ไดฉันจักนําไปให. นายบานสวยกลาววา
เมื่อกอนตามปกติ ขาพเจามีรูปงาม มีทรัพย สมบูรณดวยยศศักดิ์
ไมมีโรค มาบัดนี้ ขาพเจาเปนคนเข็ญใจ เกิดโรคผอมเหลือง ทาน
จงทูลถามพระราชาวาในเรื่องนั้นเปนเพราะเหตุไร ? ไดยินวาพระราชา
เปนผูฉลาด พระองคจักตรัสบอกแกทาน ทานจงบอกพระดํารัสของ
พระองคแกขาพเจาดวย. นายคามณิจันทรับวาได. ลําดับนั้น หญิง
คณิกาคนหนึ่ง อยูที่ประตูบานแหงหนึ่งขางหนา เห็นนายคามณิจันท
นั้น จึงกลาววา ลุงคามณิจันท ทานจะไปไหน ? เมื่อนายคามณิจันท
บอกวาจะไปเฝาพระราชา จึงกลาววา เขาลือวา พระราชาเปนบัณฑิต
ผูฉลาด ทานจงนําขาวสาสนของเราไปดวย แลวกลาวอยางนี้วา เมื่อ
กอน ขาพเจาไดคาจางมาก มาบัดนี้ ไมไดแมแตหมากพลู ใคร ๆ
ผูจะมายังสํานักของเรา ไมมีเลย ทานจงทูลถามพระราชาวา ในเรื่อง
นั้นเปนเพราะเหตุไรแลวพึงกลับมาบอกแกขาพเจา. ลําดับนั้น หญิง
สาวคนหนึ่งที่ประตูบานแหงหนึ่งขางหนา เห็นนายคามณิจันทนั้น
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แลวไดถามเหมือนอยางนั้น แลวกลาววา ขาพเจาไมอาจอยูในเรือน
ของสามี ทัง้ ไมอาจอยูในเรือนของตระกูล ทานจงทูลถามพระราชาวา
ในเรื่องนั้น เปนเพราะเหตุอะไร ? แลวพึงบอกแกขาพเจา. ครั้นใน
กาลตอมาจากนั้น มีงูอยูในจอมปลวกแหงหนึ่ง ใกลทางใหญ เห็น
นายคามณิจันทนั้นจึงถามวา ทานคามณิจันท จะไปไหน ? เมื่อเขา
บอกวา จะไปเฝาพระราชา จึงกลาววา ขาววา พระราชาเปนบัณฑิต
ทานจงนําขาวสาสนของขาพเจาไปดวย แลวกลาววา ในเวลาไปหากิน
ขาพเจาถูกความหิวแผดเผา มีรางกายเหี่ยวแหง เมื่อจะออกจากจอม
ปลวก รางกายเต็มคับปลอง เคลื่อนตัวออกดวยความยากลําบาก แต
ครั้นเที่ยวหากินแลวกลับมา เปนผูอิ่มหนํา มีรางกายอวนพี เมื่อจะ
เขาไป ไมกระทบกระทั่งขางปลองเลย เขาไปอยางงายดาย ทานจง
ทูลถามพระราชาวา ในเรื่องนั้น เปนเพราะเหตุไร ? แลวพึงบอกแก
ขาพเจา. ลําดับนั้น เนื้อตัวหนึ่งขางหนาเห็นนายคามณิจันทนั้นจึงถาม
เหมือนอยางนั้นแลวกลาววา ขาพเจาไมอาจไปกินหญาในที่อื่นได
สามารถกินอยูในที่โคนตนไมแหงเดียวเทานั้น ทานพึงทูลถามพระราชาวา ในเรื่องนั้น เปนเพราะเหตุไร ? ครั้นตอมา มีนกกระทา
ตัวหนึ่งขางหนา เห็นนายคามณิจันทนั้นแลว จึงกลาววา ขาพเจา
จับอยูที่จอมปลวกแหงเดียวเทานั้น สามารถอยูไดอยางสบายใจ จับอยู
ที่อื่น ไมสามารถจะอยูได ทานพึงทูลถามพระราชาวา ในเรือ่ งนั้น
เปนเพราะเหตุไร ? ลําดับนั้น รุกขเทวดาตนหนึ่งขางหนา เห็นนาย
คามณิจันทนั้น จึงถามวา ดูกอนคามณิจันท ทานจะไปไหน ? เมื่อ
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เขาบอกวา จะไปเฝาพระราชา จึงกลาววา เขาเลาลือกันวา พระราชา
เปนผูฉลาด เมื่อกอนเราไดสักการะ. มาบัดนี้ แมมาตรวาใบไมออนสัก
กํามือก็ยังไมได ทานชวยทูลถามพระราชาวา ในเรื่องนั้น เปนเพราะ
เหตุไร ? ในกาลตอจากนั้น พระยานาคตัวหนึ่งเห็นนายคามณิจันท
จึงถามเหมือนอยางนั้น แลวกลาววา ไดยินวาพระราชาเปนบัณฑิต
เมื่อกอนน้ําในสระนี้ใส มีสีเหมือนแกวมณี บัดนี้ ขุนมัว มีแหน
ปกคลุม ทานพึงทูลถามพระราชาวา ในเรื่องนั้น เปนเพราะเหตุไร ?
ที่นั้น ดาบสทั้งหลายผูอยูในอารามแหงหนึ่ง ในที่ใกลพระนคร เห็น
นายคามณิจันทนั้น จึงถามเหมือนอยางนั้นแลวกลาววา เขาวาพระราชาเปนบัณฑิต เมื่อกอนผลาผลทั้งหลายในอารามนี้ อรอย บัดนี้
เฝอนฝาด ไมอรอย ไมเปนรส ทานชวยทูลถามพระราชาวา ในเรื่องนี้
เปนเพราะเหตุไร ? ขางหนาแตนั้นไป มีพราหมณมาณพอยูในศาลา
แหงหนึ่ง ในที่ใกลประตูพระนคร เห็นนายคามณิจันทนั้น จึงกลาววา
คามณิจันทผูเจริญ ทานจะไปไหน เมื่อเขากลาววา จะไปเฝาพระราชา
จึงพากันกลาววา ถาอยางนั้น ทานชวยถือเอาขาวสาสนของพวกเรา
ไปดวย เพราะวา เมื่อกอน ที่ที่พวกเราร่ําเรียนเอาแลว ยอมปรากฏ
แตมาบัดนี้ ไมทรงจําอยู เหมือนน้ําในหมอทะลุ ยอมปรากฏเปน
เหมือนความมืดมนอนธการ ทานพึงทูลถามพระราชาวา ในเรื่องนี้
เปนเพราะเหตุไร ? นายคามณิจันทรับเอาขาวสาสนทั้ง ๑๐ ขอนี้แลว
ไดไปเฝาพระราชา. พระราชาไดเสด็จประทับนั่ง ณ สถานที่ที่วินิจฉัย
อรรถคดี.
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เจาของโคไดพานายคามณิจันทเขาเฝาพระราชา. พระราชา
พอทรงเห็นนายคามณิจันทก็จําได ทรงพระดําริวา นายคามณิจันท
เปนอุปฏฐากแหงพระชนกของเรา พอยกเราขึ้นแลวก็หลีกเลีย่ งไป
ตลอดเวลาประมาณเทานี้ เขาอยูที่ไหนหนอ จึงตรัสถาม ทานคามณิจันทผูเจริญ ขอเวลามีประมาณเทานี้ ทานอยูที่ไหน ? เปนเวลา
นานแลว ไมปรากฏ ทานมาดวยตองการอะไร. นายคามณิจันท
กราบทูลวา ขอเดชะพระอาญาไมพนเกลา จําเดิมแตพระชนกของพระองคเสด็จสูสวรรคาลัยแลว ขาพระองคไปอยูชนบทกระทํากสิกรรม
เลี้ยงชีพ แตนั้น บุรุษผูน ี้ไดแสดงความอาญาเพราะเหตุเกี่ยวกับคดี
เรื่องโค จึงคราตัวขาพระองคมาเฝาพระองคพระเจาขา. พระราชาตรัส
วา ทานไมถูกคราตัวมาก็คงไมมา เพราะเหตุนั้น ความที่ทานลูกคราตัว
มานั่นแหละเปนความดีงาม บัดนี้ เราจะเห็นบุรุษผูนั้น บุรุษผูนั้น
อยูที่ไหน. นายคามณิจันทกราบทูลวา คนนี้พระเจาขา. พระราชา
ตรัสถามวา ผูเจริญไดยินวา ทานฟองความอาญาแกนายคามณิจันท
ของเราจริงหรือ. เจาของโคทูลวา จริงพระเจาขา. พระราชตรัสถาม
วา เพราะเหตุไร. เจาของโคทูลวา เพราะนายคามณิจันทนี้ ไมคืน
โค ๒ ตัวใหแกขาพระองคพระเจาขา. พระราชาตรัสวา เขาวา
จริงหรือ จันทะ ? นายคามณิจันททูลวา ขอเดชะ ถาอยางนั้น.
ขอพระองคโปรดทรงสดับขอขาพระองคเถิด แลวกราบทูลเรื่องราว
ทั้งปวงใหทรงทราบ. พระราชาไดทรงสดับดังนั้น จึงตรัสถามเจาของ
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โควา ผูเจริญเมื่อโคเขาบานของทาน ทานเห็นหรือเปลา ? เจาของโค
ทูลวา ไมเห็น พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ทานไมเคยไดยินคน
เขาพูดถึงเราวา พระราชาพระนามวาอาทาสมุข บางหรือ ทานอยา
หวาดระแวงเลย จงบอกมาเถิด. เจาของโคทูลวา ไดเห็นพระเจาขา.
พระราชาตรัสวา คามณิจันทผูเจริญ เพราะทานไมมอบโคใหเจาของ
คาโคปรับเปนสินไหมสําหรับทาน แตบุรุษนี้ทั้งที่เห็น พูดมุสาวาท
ที่รู วาไมเห็น เพราะฉะนั้น ทานนั่นแหละเปนผูประกอบการควัก
นัยนตาทั้งสองขางของบุรุษผูนี้ และภรรยาของบุรุษผูนี้ดวย สวน
ตนเองใหกหาปณะ ๒๔ กหาปณะเปนมูลคาราคาโค. เมื่อตรัสอยางนี้
แลว นักการก็พาตัวเจาของโคออกไปขางนอก. เจาของโคนั้นคิดวา
เมื่อเขาควักลูกตาเสียแลว เราจักเอากหาปณะไปทําอะไร จึงหมอบ
ลงแทบเทาของนายคามณิจันทแลวกลาววา ทานคามณิจันทผูเปน
นาย กหาปณะที่เปนมูลคาคาโคจงเปนของทานเถิด และจงถือ
เอากหาปณะเหลานี้ดวย แลวในกหาปณะทั้งหลาย แมอื่น ๆ แลว
หนีไป.
ลําดับนั้น บุรุษคนที่ ๒ ทูลวา ขอเดชะ นายคามณิจันทนี้
ประหารภรรยาของขาพระองค ทําใหครรภตกไป. พระราชาตรัส
ถามวา จริงหรือ จันทะ ? นายคามณิจันททูลวา ขาแตมหาราช
ขอพระองคโปรดทรงสดับ แลวกราบทูลเรื่องทั้งปวงใหทรงทราบโดย
พิสดาร. ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามนายคามณิจันทนั้นวา ก็ทาน
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ประหารภรรยาของบุรุษผูนี้ ทําใหครรภตกไปหรือ ? นายคามณิจันท
ทูลวา ขอเดชะ ขาพระองคมิไดทําใหตกไปพระเจาขา. พระราชา
ตรัสถามบุรษุ นั้นวา ผูเจริญ ความที่นายคามณิจันทนี้ประหารแลว
ทําครรภใหตกไป ทานอาจใหเกิดมีขึ้นไดหรือไม ? บุรุษนั้นทูลวา
ไมอาจ พระเจาขา. พระราชาตรัสถามเขาวา บัดนี้ ทานจะกระทํา
อยางไร ? บุรุษนั้นทูลวา ขาพระองคตองการบุตรคืนมาพระเจาขา.
พระราชาตรัสวา จันทะผูเจริญ ถาอยางนั้น ทานเอาภรรยาของบุรุษ
ผูนี้ไปไวในเรือนของทาน ในคราวที่นางคลอดบุตร จงนําบุตรนั้น
มาใหบุรุษผูนี้. ฝายบุรุษผูนั้นจึงหมอบลงแทบเทาของนายคามณิจันท
แลวกลาววา นายทานอยาทําลายเรือนของเราเลย ไดใหกหาปณะ
แลวหลีกหนีไป.
ลําดับนั้น บุรุษคนที่ ๓ มากราบทูลวา ขอเดชะ นายคามณิจันทนี้ประหารทําเทามาของขาพระองคหัก พระเจาขา. พระราชา
ตรัสถามวา เขาวา จริงหรือ จันทะ ? นายคามณิจันทกราบทูลวา
ขาแตมหาราชขอไดโปรดสดับ แลวกราบทูลประพฤติเหตุนั้นโดย
พิสดาร. พระราชาไดทรงสดับดังนั้นจึงตรัสถามคนเลี้ยงมาวา เขาวา
ทานพูดวา จงขวางมาใหกลับ จริงหรือ ? คนเลี้ยงมานั้นทูลวา ขอ
เดชะ ขาพระองคไมไดพูด พระเจาขา เขาถูกตรัสถามซ้ําจึงกราบทูล
วา ขาพระองคพูดพระเจาขา. พระราชาตรัสเรียกนายคามณิจันท
มาตรัสวา จันทะผูเจริญ บุรุษผูนี้ พูดแลว กลับกลาวมุสาวาทวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 66

ไมไดพูด ทานจงตัดลิ้นของเขาแลวเอาของที่มีของเราเปนมูลคามา
ใหไปพันหนึ่ง. คนเลี้ยงมากลับใหกหาปณะ แมอื่นอีกแลวหลบหนีไป.
ลําดับนั้น บุตรชางสานกราบทูลวา ขอเดชะ นายคามณิจันทนี้ เปนโจรฆาบิดาของขาพระองค พระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา เขาวา จริงหรือ จันทะ ? นายคามณิจันทกราบทูลวา ขอเดชะ
พระองคโปรดทรงสดับ แลวกราบทูลเหตุนั้นใหทรงทราบโดยพิสดาร.
พระราชารับสั่งใหเรียกชางสานมาแลวตรัสถามวา บัดนี้ ทานจะกระทํา
อยางไร ? ชางสานทูลวา ขอเดชะ ขาพระองคขอบิดาของขาพระองค
คืนมา พระเจาขา. พระราชาตรัสวา จันทะผูเจริญ การไดบิดาของ
ชางสานนี้คืนมาจึงจะควร ก็คนตายแลวไมอาจนํามาอีกได ทานจง
นํามารดาของชางสานคนนี้มาไวในเรือนทานแลว เปนบิดาของชางสานนี้. บุตรชางสานกลาววา นาย ทานอยาทําลายเรือนแหงบิดา
ผูชายแลวของขาพเจาเลย ไดใหกหาปนะแกนายคามณิจันทแลว
หลบหนีไป
นายคามณิจันทไดประสบชัยชนะเฉพาะวันนี้ มีจิตยินดีกราบ
ทูลพระราชาวา ขอเดชะ มีคนบางคนสงสาสนมาแกพระองค ขา
พระองคขอกราบทูลสาสนนั้นแกพระองค. พระราชาตรัสวา จงบอก
มาเถิด จันทะ. นายคามณิจันทจึงกราบทูลทีละเรื่อง ๆ โดยยอนลําดับ
เริ่มสาสนของพวกพราหมณมาณพเปนเรื่องตน. พระราชาไดทรง
วิสัชนาไปโดยลําดับ. ทรงวิสัชนาอยางไร ? คือกอนอื่น ทรงสดับ
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สาสนที่ ๑ ไดตรัสวา เมื่อกอน ไดมีไกซึ่งขันเปนเวลาอยูในที่เปนที่
อยูพวกพราหมณมาณพเหลานั้น เมือ่ พราหมณมาณพเหลานั้นลุกขึ้น
ตามเสียงไกนั้น แลวเรียนมนตทําการสังวัธยายอยู จนอรุณขึ้นดวย
เหตุนั้น มนตที่พวกพราหมณมาณพเหลานั้นเลาเรียนมาเอาไวก็ไม
เสื่อม มาบัดนี้ มีไกซึ่งขันไมเปนเวลาอยูในที่อยูของพราหมณมาณพ
เหลานั้น ไกตัวนั้น ขันดึกเกินไปบาง จวนสวางบาง พวกพราหมณ.
มาณพลุกขึ้นตามเสียงของไกนั้นซึ่งขันดึกเกินไป เลาเรียนมนตก็งวง
นอน กําลังทําการสังวัธยายก็หลับไปอีก ครั้นลุกขึ้นตามเสียงของไก
ซึ่งขันในเวลาจวนจะสวาง ก็สังวัธยายไมได ดวยเหตุนั้น มนตที่
พวกพราหมณมาณพเหลานั้นเลาเรียนไว จึงไมปรากฏ.
แมเรื่องที่ ๒ ครั้นไดทรงสดับแลว จึงตรัสวา เมื่อกอน
ดาบสเหลานั้นพากันกระทําสมณธรรม ไดเปนผูขวนขวายประกอบ
การบริกรรมกสิณ มาบัดนี้ พากันละทิ้งสมณธรรมเสีย ขวนขวาย
ประกอบในกิจที่ไมควรกระทํา ใหผลาผลที่เกิดขึ้นในอารามแกพวก
อุปฏฐาก สําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ ดวยการรับกอนขาวและ
ใหกอนขาวตอบแทน ดวยเหตุนั้น ผลาผลทั้งหลายของดาบสเหลานั้น
จึงไมอรอย ก็ถาดาบสเหลานั้น จักเปนผูขวนขวายประกอบสมณธรรมอีก เหมือนในกาลกอน ผลาผลทั้งหลายของดาบสเหลานั้น จัก
กลับมีรสอรอยอีก ดาบสเหลานั้นยอมไมรูวาราชตระกูลเปนบัณฑิต
ทานจงบอกใหดาบสเหลานั้นกระทําสมณธรรม.
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ครั้นทรงสดับเรื่องที่ ๓ จึงตรัสวา พระยานาคเหลานั้นกระทํา
การทะเลาะกันแลกันดวยเหตุนั้น น้ํานั้นจึงขุนมัว ถาพระยานาค
เหลานั้นจักสมัครสมานกันเหมือนเมื่อกอน จักกลับเปนน้ําใสอีก.
ครั้นทรงสดับเรื่องที่ ๘ จึงตรัสวา เมื่อกอน รุกขเทวดานั้น
รักษาพวกมนุษยผูเดินทางไปในดง เพราะฉะนั้น จึงไดพลีกรรมมี
ประการตาง ๆ มาบัดนี้ ไมกระทําการอารักขา เพราะฉะนั้น จึงไม
ไดพลีกรรม ถาจักกระทําการอารักขา เหมือนในกาลกอน ก็จักเปน
ผูไดลาภอันเลิศอีก เทวดานั้นไมรูวาพระราชาเปนบัณฑิต เพราะ
ฉะนั้น ทานจงบอกใหเทวดานั้นอารักขาพวกมนุษยผูขึ้นสูดงเถิด.
ครั้นทรงสดับเรื่องที่ ๕ จึงตรัสวา นกกระทานั้น จับที่เชิงจอมปลวกนั้น จึงขันอยางอิ่มเอิบใจ ภายใตจอมปลวกนั้น มีหมอขุมทรัพย
ใหญ ทานจงขุดจอมปลวกเอาขุมทรัพยนั้นเถิด.
ครั้นทรงสดับเรื่องที่ ๖ จึงตรัสวา เนื้อตัวนั้นสามารถกิน
หญาที่โคนตนไมใด เบือ้ งบนตนไมนั้น มีรวงผึ้งใหญ เนื้อตัวนั้นติด
หญาที่เปอนน้ําผึ้ง จึงไมอาจเคี้ยวกินหญาอื่น ทานจงนํารวงผึ้งนั้นไป
แลวสงรสหวานชั้นเลิศมาใหเรา ที่เหลือจากนั้น เอาไวบริโภคใชสอย
สําหรับตน.
ครั้นทรงสดับเรื่องที่ ๗ จึงตรัสวา ภายใตจอมปลวกที่งูอยูนั้น
มีขุมทรัพยหมอใหญ งูตัวนั้นรักษาขุมทรัพยนั้นอยู ในเวลาจะออก
เพราะความโลภในทรัพย จึงทําสรีระใหหยอน ติดนั่นติดนี่ออกไป
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ครั้นไดเหยื่อแลว ไมติดขัดเลย รีบเขาไปโดยเร็ว เพราะความเสนหา
ในทรัพย ทานจงขุดเอาขุมทรัพยนั้นเถิด.
ครั้นทรงสดับเรื่องที่ ๘ จึงตรัสวา ในระหวางบานเปนที่
อยูของสามีและบิดามารดา ของหญิงรุนสาวนั้น มีชายชูอยูในบาน
แหงหนึ่ง นางระลึกถึงชายชูนั้น เพราะความเสนหาในชายชูนั้น
จึงไมอาจอยูในเรือนสามี พูดวา ฉันจักไปเยี่ยมบิดามารดา แลวก็ไป
อยูในเรือนชายชู ๒ - ๓ วันแลวจึงไปเรือนบิดามารดา อยูที่เรือน
บิดามารดานั้น ๒-๓ วันหวนระลึกถึงชายชูขึ้นมา จึงพูดวา ฉันจักไป
เรือนสามี ก็หวนไปเรือนของชายชูนั่นแหละ ทานจงบอกหญิงคนนั้น
วา พระราชกําหนดกฎหมายมีอยู แลวจงกลาวแกหญิงนั้นวา นัยวา
นางจงอยูเฉพาะในเรือนของสามีเทานั้น ถาพระราชารับสั่งใหจับทาน
ชีวิตของทานก็จะไมมีอยู ควรกระทําความไมประมาท.
ครั้นทรงสดับเรื่องที่ ๙ จึงตรัสวา เมื่อกอน หญิงคณิกาคนนั้น
รับเอาคาจางจากมือของชายคนหนึ่งแลว ก็อยูประจํากะชายคนนั้น
ไมรับเอาจากมือของคนอื่นอีก ดวยเหตุนั้น ในครั้งกอน คาจางจึง
เกิดขึ้นแกหญิงคณิกา คนนั้นอยางมากมาย มาบัดนี้ หญิงคณิกา นั้น
ละทิ้งธรรมดาของตนเสีย ไมชําระคาจางที่ตนรับจากมือของชายคน
หนึ่งใหเสร็จกอน ไปรับจากมือของชายอื่น ไมใหโอกาสแกชายคน
แรก กับใหโอกาสแกชายคนหลัง ดวยเหตุนั้น คาจางจึงไมเกิดขึ้น
แกหญิงคณิกานั้น ใคร ๆ จึงไมไปหาหญิงคณิกานั้น ถาหากจักตั้ง
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อยูในธรรมดาของตน คาจางจักมีเชนกับเมื่อกอนทีเดียว ทานจงบอก
หญิงคณิกานั้นใหตั้งอยูในธรรมของตน.
ครั้นทรงสดับเรื่องที่ ๑๐ จึงตรัสวา นายบานสวยคนนั้น
เมื่อกอน วินิจฉัยอรรถคดี โดยธรรม โดยสม่ําเสมอ ดวยเหตุนั้น
จึงเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของคนทั้งหลาย และพวกคนที่รักใครก็นํา
บรรณาการเปนอันมากมาใหแกเขา ดวยเหตุนั้น เขาจึงเปนผูมีรูปงาม
มีทรัพยมาก สมบูรณดวยยศ มาบัด เปนผูเห็นแกสินบนวินิจฉัย
อรรถคดีโดยไมเปนธรรม ดวยเหตุนั้น จึงเปนคนกําพรา เข็ญใจ
ถูกโรคผอมเหลืองครอบงํา ถาเขาจักวินิจฉัยอรรถคดีโดยธรรมเหมือน
เมื่อกอน เขาจักกลับเปนเหมือนเมื่อกอนอีก เขาไมรูวามีพระราชา
อยู ทานจงบอกเขาใหวินิจฉัยอรรถคดี โดยธรรมเถิด. นายคามณิจันทไดกราบทูลสาสนมีประมาณเทานี้ ใหพระราชาทรงทราบดวยประการฉะนี้. พระราชาก็ไดทรงพยากรณปญหานั้นทั้งหมดดวยปญญาของ
พระองค ประดุจพระสัพพัญูพุทธเจา ใหพระราชทรัพยมากมายแก
นายคามณิจันท ทรงกระทําบานที่อยูของเขาใหเปนพรหมไทย พระราชทานเฉพาะเขาเทานั้นแลวสงกลับไป.
นายคามณิจันทนั้นออกจากพระนคร แลวบอกขาวสาสนสิ้น
ที่พระโพธิสัตวประทานมา แกพราหมณมาณพ ดาบส พระยานาค
และรุกขเทวดา เสร็จแลวถือเอาขุมทรัพยจากสถานที่พักนกกระทําจับ
แลวไปเอารวงผึ้งจากตนไมในสถานที่เนื้อกินหญา สงน้ําผึ้งไปถวาย
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พระราชาแลวไปขุดจอมปลวกในสถานที่อยูของงู เอาขุมทรัพยมาแลว
บอกขาวสาสนตามทํานองที่พระราชาตรัสนั่นแหละ แกหญิงสาวรุน
หญิงคณิกาและนายบาน เสร็จเเลวไปยังบานของตนดวยยศอันยิ่งใหญ
ดํารงอยูชั่วอายุก็ไดไปตามยถากรรม. ฝายพระเจาอาทาสมุขทรง
บําเพ็ญบุญทั้งหลาย มีทานเปนตน ในเวลาสิ้นพระชนมายุ ทรง
บําเพ็ญทางสวรรคใหเต็ม แลวเสด็จไป.
พระศาสดาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีปญญามาก ใน
บัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอนก็มีปญญามากเหมือนกัน ครั้น
ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศสัจจะประชุมชาดก.
ในเวลาจบสัจจะ ชนเปนอันมาก็ไดเปนพระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต. นายคามณิจันทในกาลนั้นไดเปน
พระอานนท ในบัดนี้ สวนพระเจาอาทาสมุขในกาลนั้น คือเรา
ตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาคามณีจันทชาดกที่ ๗
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๘. มันธาตุราชชาดก

กามมีความสุขนอย มีทุกขมาก
[๓๗๓] พระจันทร พระอาทิตย (ยอมเวียน
รอบเขาสิเนรุราช) สองรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทิศโดยกําหนดที่เทาใด สัตวทั้งหลายที่อาศัย
แผนดินอยูในที่มีกําหนดเทานั้น ลวนเปน
ทาสของพระเจามันธาตุราชทั้งสิ้น.
[๓๗๔] ความอิม่ ในกามทั้งหลาย ยอมไมมี
ดวยฝนคือกหาปณะ กามทั้งหลายมีความ
ยินดีนอย มีทกุ ขมา บัณฑิตรูชัดอยางนี้.
[๓๗๔] พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยอมไมปรารถนาความยินดีในกามทั้งหลายที่
เปนทิพย เปนผูยินดีแตความสิ้นไปแหง
ตัณหาโดยแท.
จบ มันธาตุราชชาดกที่ ๘
อรรถกถามันธาตุราชชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ิภิกษุผูกระสันจะสึกรูปหนึ่ง จึงตรัสเรืองนี้ มีคําเริ่มตนวา ยาวตา
จนฺทิมสุริยา ดังนี้
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ไดยินวา ภิกษุรูปนัน้ เที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี เห็น
สตรีผูหนึ่งตกแตงประดับประดาสวยงาม จึงเกิดความกระสันรัญจวน
ใจ. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงนําภิกษุรูปนั้นมายังธรรมสภา แลว
แสดงแกพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนี้ กระสันอยาก
จะสึก พระเจาขา. พระศาสดาตรัสถามวา ไดยินวา เธอกระสัน
อยากจะสึกจริงหรือภิกษุ. เมื่อภิกษุนั้นทูลรับวา จริงพระเจาขา จึง
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุ เมือ่ เธออยูครองเรือน จักอาจทําตัณหาใหเต็ม
ได เมื่อไร เพราะขึ้นชื่อวากามตัณหานี้ เต็มไดยาก ประดุจมหาสมุทร ดวยวาโปราณกบัณฑิตทั้งหลายครองราชยเปนพระเจาจักรพรรดิในมหาทวีปทั้ง ๔ มีทวีปนอย ๒๐,๐๐๐ เปนบริวาร ไดครองราชย
ในเทวโลกชัน้ จาตุมมหาราชิกา มีมนุษยเปนบริวารเทานั้น ทั้งครอง
เทวราชสมบัติในสถานที่ประทับอยูของทาวสักกะ ๓๖ พระองค ใน
เทวโลกชั้นดาวดึงส ไมสามารถเลยที่จะทํากามตัณหาของตนใหเต็ม
ก็ไดทํากาลกิริยาตายไป ก็เธอเลา เมื่อไรอาจทํากามตัณหานั้นใหเต็ม
ไดแลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล ครั้งปฐมกัป ไดมีพระราชาพระนามวา พระเจามหาสมมตราช โอรสของพระองคพระนามวา โรชะ. โอรสของ
พระเจาโรชะ พระนามวา วรโรชะ. โอรสของพระเจาวรโรชะ
พระนามวา กัลยาณะ. โอรสของพระเจากัลยาณะ พระนามวา
วรกัลยาณะ. โอรสของพระเจาวรกัลยาณะ พระนามวา อุโปสถ.
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โอรสของพระเจาอุโปสถ พระนามวา วรอุโปสถ. โอรสของพระเจาวรอุโปสถ ไดมีพระนามวา มันธาตุ พระเจามันธาตุนั้นทรง
ประกอบดวยรัตนะ ๗ และอิทธิฤทธิ์ ๔ ครองราชยเปนพระเจาจักรพรรดิ. ในเวลาที่พระองคทรงคูพระหัตถซายปรบดวยพระหัตถขวา
ฝนรัตนะ ๗ ก็ตกลงมาประมาณเขา ดุจเมฆฝนทิพยในอากาศ พระเจามันธาตุไดเปนมนุษยอัศจรรยเห็นปานนี้. ก็พระเจามันธาตุนั้น
ทรงเลนเปนเด็กอยูแปดหมื่นสี่พันป ทรงครองความเปนอุปราชอยู
แปดหมื่นสี่พันป ทรงครองราชยเปนพระเจาจักรพรรดิแปดหมื่นสี่
พันป. ก็พระองคทรงมีพระชนมายุหนึ่งอสงไขย. วันนี้พระเจา
มันธาตุนั้นไมสามารถทํากามตัณหาใหเต็มได จึงทรงแสดงอาการ
ระอาพระทัย. อํามาตยทั้งหลายทูลถามวา ขาแตสมมติเทพพระองค
ทรงระอาเพราะเหตุไร ? พระเจามันธาตุตรัสวา เมื่อเรามองเห็น
กําลังบุญของเราอยู ราชสมบัตินี้จักทําอะไรได ถามที่ไหนหนอ
จึงจะนารื่นรมย. อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตมหาราช เทวโลกนารื่นรมย พระเจาขา. ทาวเธอจึงทรงพุงจักรรัตนะไปยังเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกาพรอมดวยบริษัท. ลําดับนั้น ทาวมหาราช
ทั้ง ๔ ทรงถือดอกไมและของหอมอันเปนทิพย หอมลอมดวยหมูเทพ
กระทําการตอนรับ นําพระเจามันธาตุนั้นไปยังเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกา ไดถวายราชสมบัติในเทวโลก. เมื่อพระเจามันธาตุนั้นหอม
ลอมดวยบริษัทของพระองคครองราชสมบัติอยูในชั้นจาตุมมหาราชิกา
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นั้น กาลเวลาลวงไปชานาน พระองคไมสามารถทําตัณหาใหเต็มใน
ชั้นจาตุมมหาราชิกานั้นได จึงทรงแสดงอาการเบื่อระอา, ทาวมหาราช
ทั้ง ๔ จึงทูลถามวา ขาแตมหาราช พระองคทรงเบื่อระอาเพราะ
อะไรหนอ. พระเจามันธาตุตรัสวา จากเทวโลกนี้ ที่ไหนนารืน่ รมย
กวา. ทาวมหาราชทูลวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ พวกขาพระองค
เปนบริษัทผูคอยอุปฏฐากผูอื่น ขึ้นชือ่ วาเทวโลกชั้นดาวดึงสนารื่นรมย
พระเจามันธาตุจึงพุงจักรรัตนะออกไป หอมลอมดวยบริษัทของพระองค บายหนาไปยังภพดาวดึงส. ลําดับนั้น ทาวสักกะเทวราชทรง
ถือดอกไมและของหอมทิพยหอมลอมดวยหมูเทพ ทรงทําการตอนรับ
รับพระเจามันธาตุนั้น ทรงจับพระองคที่พระหัตถแลวตรัสวา ขาแต
มหาราช ขอพระองคจงเสด็จมาทางนี้. ในเวลาที่พระราชาอันหมู
เทพหอมลอมเสด็จไป ปริณายกขุนพลพาจักรแกวลงมายังถิ่นมนุษย
พรอมกับบริษัท เขาไปเฉพาะยังนครของตน ๆ. ทาวสักกะทรงนํา
พระเจามันธาตุไปยังภพดาวดึงส ทรงทําเทวดาใหเปน ๒ สวน ทรง
แบงเทวราชสมบัติของพระองคกึ่งหนึ่งถวายพระเจามันธาตุ. ตั้งแต
นั้นมาพระราชา ๒ พระองค ทรงครองราชสมบัติ (ในภพดาวดึงส
นั้น). เมื่อกาลเวลาลวงไปดวยประการอยางนี้ ทาวสักกะทรงให
พระชนมายุสิ้นไปสามโกฏิหกหมื่นปก็จุติ. ทาวสักกะพระองคอื่นก็มา
บังเกิดแทน. แมทาวสักกะพระองคนั้นก็ครองราชสมบัติในเทวโลก
แลวก็จุติไป โดยสิ้นพระชนมายุ. โดยอุบายนี้ ทาวสักกะถึง ๓๖
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พระองคจุติไปแลว. สวนพระเจามันธาตุยังคงครองราชสมบัติใน
เทวโลกโดยรางกายของมนุษยนั่นเอง. เมื่อเวลาลวงไปดวยประการ
อยางนี้ กามตัณหาก็ยังเกิดขึ้นแกพระองคโดยเหลือประมาณยิ่งขึ้น
พระองคจึงทรงดําริวา เราจะไดประโยชนอะไรดวยราชสมบัติในเทวโลกกึ่งหนึ่ง เราจักฆาทาวสักกะเสีย ครองราชสมบัติในเทวโลกคน
เดียวเถิด. ทาวเธอไมอาจฆาทาวสักกะได. ก็ตัณหาคือความอยากนี้
เปนมูลรากของความวิบัติ. ดวยเหตุนั้น อายุสังขารของทาวเธอจึง
เสื่อมไป ความชราก็เบียดเบียนพระองค. ก็ธรรมดารางกายมนุษย
ยอมไมแตกดับในเทวโลก. ลําดับนั้น พระเจามันธาตุนั้นจึงพลัดจาก
เทวโลกตกลงในพระราชอุทยาน. พนักงานผูรักษาพระราชอุทยาน
จึงกราบทูลความที่พระเจามันธาตุนั้นเสด็จมาใหราชตระกูลทราบ
ราชตระกูลเสด็จมา พากันปูลาดที่บรรทมในพระราชอุทยานนั่นเอง
พระราชาทรงบรรทมโดยอนุฏฐานไสยาศน อํามาตยทั้งหลายทูลถาม
วา ขอเดชะ ขาพระองคทั้งหลาย จะกลาววาอยางไร เฉพาะพระพักตรขอพระองค พระเจาขา. พระเจามันธาตุตรัสวา ทานทั้งหลาย
ถึงบอกขาวสาสนนี้แกมหาชนวา พระเจามันธาตุมหาราชครองราชสมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิในมหาทวีปทั้ง ๔ มีทวีปนอยสองพันเปน
บริวาร ครองราชสมบัติในเทวโลกชัน้ จาตุมมหาราชิกาตลอดกาลนาน
แลวไดครองราชสมบัติในเทวโลกตามปริมาณพระชนมายุของทาวสักกะถึง ๓๖ องค ยังทําตัณหาคือความอยากใหเต็มไมไดเลย ได
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สวรรคตไปแลว ครั้นพระองคตรัสอยางนั้นแลวก็สวรรคตเสด็จไปตาม
ยถากรรม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวเปนผูตรัสรูยิ่ง
แลวไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :พระจันทร พระอาทิตย ( ยอมเวียน
รอบเขาสิเนรุราช ) สองรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทิศโดยที่มีกําหนดเทาใด สัตวทั้งหลายที่
อาศัยแผนดินอยูในที่มีกําหนดเทานั้น ลวน
เปนทาสของพระเจามันธาตุราชทั้งสิ้น. ความ
อิม่ ในกามทั้งหลายยอมไมมี เพราะฝนคือ
กหาปณะ กามทั้งหลายมีความยินดีนอย มี
ทุกขมาก บัณฑิตยอมรูช ัดอยางนี้. ภิกษุผู
เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ยอม
ไมถึงความยินดีในกามทั้งหลาย แมทเี่ ปน
ทิพย เปนผูยินดีในความสิ้นไปแหงตัณหา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาวตา เปนคํากลาวถึงกําหนด
เขต. บทวา ปริหรนฺติ ความวา ยอมหมุนเวียนเขาพระสิเนรุ โดย
กําหนดมีประมาณเทาใด. บทวา ทิสา ภนฺติ ความวา ยอมสอง
สวางในทิศทั้งสิบ. บทวา วิโรจนา ความวา ชื่อวา มีสภาพสวาง
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ไสว เพราะกระทําความสวาง. บทวา สพฺเพว ทาสา มนุธาตุ
เย ปาณา ปวิสฺสิตา ความวา ก็สัตวทั้งหลาย คือหมูมนุษย
ชาวชนบทเหลาใด ผูอาศัยแผนดินอยูในประเทศมีประมาณเทานี้ สัตว
เหลานั้นทั้งหมดเมื่อเขาไปเฝาดวยคิดอยางนี้วา พวกเราเปนทาสของ
พระเจามันธาตุ พระเจามันธาตุเปนปูของพวกเรา แมเปนไท ก็
ชื่อวาเปนทาสเหมือนกัน. ในบทวา น กหาปณวสฺเสน นี้ พระเจามันธาตุทรงประพระหัตถทําใหฝนคือรัตนะ ๗ อันใดตกลงมา เพื่อ
ทรงสงเคราะหพวกหมูมนุษยผูเปนทาสเหลานั้น ฝนคือรัตนะ ๗ นั้น
ทานเรียกวา ฝนคือกหาปณะในพระคาถานี้. บทวา ติตฺติ เมสุ
ความวา ขึ้นชื่อวาความอิ่มในวัตถุกามสละกิเลสกามทั้งหลาย เพราะ
ฝนคือกหาปณะแมนั้น ยอมไมมี ตัณหานั้นทําใหเต็มไดยากอยางนี้.
บทวา อปฺปสฺสาทา ทุกขฺ า กามา ความวา ขึ้นชื่อวากามทั้งหลาย
เปรียบเหมือนความฝน มีความยินดีนอย คือมีความสุขนอย ก็ใน
กามนี้มีแตทุกขเทานั้น มากมาย ทุกขนั้นพึงแสดงโดยกระบวนแหง
ทุกขักขันธสูตร. บทวา อิติ วิฺาย ไดแก กําหนดรูอยางนี้.
บทวา ทิพฺเพสุ ไดแก ในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน อันเปน
เครื่องบริโภคของเทวดาทั้งหลาย. บทวา รตึ โส ความวา ภิกษุ
ผูเห็นแจงนั้น แมถกู เชือ้ เชิญดวยกามทั้งหลายอันเปนทิพย ก็ยอม
ไมถึงความยินดีในกามเหลานั้น เหมือนทานพระสมิทธิ. บทวา
ตณฺหกฺขยรโต ไดแก ผูยินดีแลวในพระนิพพาน. จริงอยู ตัณหา
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มาถึงพระนิพพานยอมหมดสิ้นไป เพราะฉะนั้น พระนิพพานนั้น
ทานจึงเรียกวา ตัณหักขยะ ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา เปนผูยินดีแลว
ยินดียิ่งแลวในธรรมเปนที่สิ้นตัณหานั้น. บทวา สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก ความวา ชื่อวาสัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูสัจจะโดยชอบ
ดวยพระองคเอง ชื่อวาสาวก เพราะเกิดในที่สุดแหงการสดับฟง
คือเปนโยคาวจรบุคคลผูใดสดับตรับฟงมาก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะ ๔ แลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสันจะ
สึกตั้งอยูในโสดาปตติผล คนเปนอันมากแมเหลาอื่นก็ไดบรรลุโสดาปตติผลเปนตน. พระเจามันธาตุมหาราชในกาลนัน้ คือเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสัมธาตุราชชาดกที่ ๘
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๙. ติรีติวัจฉชาดก

ควรบูชาผูมีพระคุณ
[๓๗๖] กรรมอะไร ๆ ที่สําเร็จดวยวิชาของดาบส
นีม้ ิไดมีเลย อนึ่ง ดาบสนัน้ ไมใชพระญาติ
พระวงศไมใชพระสหายของพระองค เมื่อ
เปนเชนนั้นเพราะเหตุไร ติรีติวัจฉดาบสผูมี
มือถือไม ๓ อัน จึงบริโภคกอนขาวอันเลิศ.
[๓๗๗] เมื่อเรารบพายแพโจร ตกอยูในฐานะ
อันตราย ติรตี ิวจั ฉดาบสผูนี้ไดกระทําความ
อนุเคราะหแกเราผูเดียวในปาที่ไมมีน้ํา นา
หวาดเสียว เมื่อเราไดรบั ความลําบากก็ได
พาดพะองให เพราะเหตุนั้น เราแมถูกความ
ทุกขเบียดเบียนแลวก็ขึ้นจากบอได.
[๓๗๘] เรามาถึงเมืองนี้ไดโดยความยาก เพราะ
อานุภาพของติรีติวัจฉดาบสผูนี้ เราถึงจะเปน
อยูใ นมนุษยโลก ก็เหมือนกับไปปรโลกอัน
เปนวิสัยของมัจจุราช ลูกรัก ติรีติวัจฉดาบส
เปนผูควรแกปจจัยลาภ ทานทั้งหลายจงพา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 81

กันถวายของควรบริโภคและของควรบูชาแก
ทานติรีติวัจฉดาบสเถิด.
จบ ติรีติวัจฉชาดกที่ ๙
อรรถกถาติรีติวัจฉชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การที่ทานพระอานนทไดผา ๑,๐๐๐ ผืน คือไดจากมือแหงพระสนม
ของพระเจาโกศล ๕๐๐ ผืน ไดจากพระหัตถของพระราชา ๕๐๐ ผืน
จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา นยิมสฺส วิชฺชา ดังนี้. เรื่องทาน
กลาวไวพิสดารแลว ในสิคาลชาดก ทุกนิบาต ในหนหลัง. (ในที่
นี้) ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณในแควนกาสี
ในวันตั้งชื่อ พวกญาติไดตั้งชื่อวา ติรีติวัจฉกุมาร. พระโพธิสัตวนั้น
ไดถึงความเจริญวัยโดยลําดับ ไดเลาเรียนศิลปศาสตรทุกอยางในเมือง
ตักกศิลาแลวอยูครองเรือน
เมือ่ บิดามารดาทํากาลกิริยาตายไป
แลวสลดใจ จึงออกบวชเปนฤาษี มีรากไมและผลไมในปาเปนอาหาร
สําเร็จการอยูในราวปา. เมื่อพระโพธิสัตวอยูในราวปานั้น ทองถิ่น
ชายอาณาเขตของพระเจาพาราณสี เกิดกําเริบจลาจลขึ้น. พระองค
เสด็จไปในประเทศชายแดนนั้น ทรงพายแพในการรบ ทรงกลัวตอ
มรณภัย เสด็จขึ้นคอชาตัวประเสริฐเทานั้น เสด็จหนีไปทางดาน
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หนึ่งทองเที่ยวไปในปา พอดีเปนเวลาเชา เปนเวลาที่ติรีติวัจฉฤๅษี
ออกไปเพื่อตองการผลาผล จึงเสด็จเขาไปยังอาศรมของติรีติวัจฉฤๅษี
นั้น. พระราชานั้นทรงทราบวาเปนสถานที่อยูของดาบส จึงเสด็จลง
จากคอชาง ทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะลมและแดด จึงทรงกระหายน้ํา
ทอดพระเนตรหาหมอน้ําก็ไมทรงเห็นในที่ไหน แตไดทรงเห็นบอน้ํา
อยูในทายที่จงกรม แตเมื่อเที่ยวหาเชือกและกระออม เพื่อตองการ
จะตักน้ํา ก็มิไดเห็น เมื่อไมทรงสามารถจะอดกลั้นความกระหายน้ํา
จึงเอาเชือกที่รัดทองชางมา ใหชางยืนอยูใกลปากบอน้ํา เอาเชือกผูก
ที่เทาชางนั้นแลวไตเชือกลงบอน้ํา เชือกก็ยังไมพอ จึงเสด็จกลับขึ้น
มาใหม ทรงเอาผาสาฎกสําหรับหมตอเขากับปลายเชือกแลวเสร็จลงไป
อีก. แมถึงอยางนั้น ก็ยังไมพออยูดี. พระองคทรงเอาปลายพระบาท
ทั้งสองแตะน้ํา กลับทรงกระหายยิ่งขึ้น บันเทาความกระหายไมได
จึงทรงพระดําริวา แมจะตายก็ตายดี แลวปลอยใหตกลงไปในบอน้ํา
ดื่มจนพอแกความตองการ เมื่อไมสามารถจะกลับขึ้นมา จึงไดประทับ
ยืนอยูในบอน้ํานั้นนั่นเอง. ในเวลาเย็น พระโพธิสัตวนําเอาผลาผล
ทั้งหลายมา แลเห็นชางจึงคิดวา พระราชาคงจักเสด็จมา ชางทรง
จึงปรากฏ เหตุอะไรหนอ จึงเขาไปใกลชาง. ฝายชางรูวาพระโพธิสัตวนั้นเขามาหา จึงไดยินเสีย ณ สวนขางหนึ่ง. พระโพธิสัตวเดิน
ไปยังปากบอน้ํา แลเห็นพระราชา จงปลอบโยนวา ขาแตมหาราช
พระองคอยากลัวเลย แลวผูกบันใดใหพระราชาเสด็จขึ้น นวดฟน
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พระวรกายของพระราชา หาน้ํามันใหสรงสนาน ใหเสวยผลไมนอย
ใหญ แลวใหเปลืองเครื่องผูกสอดชาง. พระราชาทรงพักอยู ๒-๓
วัน ทรงถือเอาปฏิญญา เพื่อใหพระโพธิสัตวมาสํานักของพระองค
แลวเสด็จหลีกไป. พลนิกายของพระราชาตั้งคายอยูในที่ไมไกลพระนคร เห็นพระราชาเสด็จมาจึงพากันหอมลอม. พระราชาเสด็จเขา
ยังพระนคร. ฝายพระโพธิสัตว ตอลวงเวลาไปกึ่งเดือน ก็ไปยัง
นครพาราณสี พักอยูในพระราชอุทยาน วันรุงขึ้น เที่ยวภิกขาจาร
ไปถึงประตูวัง. พระราชาทรงเปดพระแกลบานใหญทอดพระเนตร
พระลานหลวง ทรงเห็นพระโพธิสัตวก็จําได จึงเสด็จลงมาจากปราสาท ไหวแลวทรงพาขึ้นทองพระโรง ใหนั่งบนราชบัลลังกที่ยก
เศวตฉัตร ใหฉันอาหารที่เขาจัดไวสําหรับพระองค แมพระองคเอง
ก็เสวย เสร็จแลวนําไปยังพระราชอุทยาน ใหสรางสถานที่อยูประกอบดวยที่จงกรมเปนตนแกพระโพธิสัตวนั้น ในพระราชอุทยานนั้น
แลวถวายบริขารสําหรับบรรพชิตทุกอยาง ทรงมอบหมายใหนายอุทยานบาลเปนเวรดูแล ไหวแลวเสด็จหลีกไป. จําเดิมแตนั้น พระโพธิสัตวบริโภคเฉพาะในพระราชนิเวศน ไดมีสกั การะและสัมมานะ
มากมาย. อํามาตยทั้งหลายอดทนการกระทําอันนั้นไมไดพากันกลาว
วา สักการะเห็นปานนี้ ทหารแมคนหนึ่งเมื่อจะได ควรกระทําอยางไร
แลวพากันเขาไปเฝาอุปราช ทําความเคารพแลวทูลวา ขอเดชะ
พระราชาของขาพระองค ยึดถือพระดาบสรูปหนึ่งวาเปนของเราเสีย
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อยางจริงจัง ชื่อคุณอะไรที่พระราชานั้นไดทรงเห็นในพระดาบสนั้น
ขอพระองคโปรดทรงปรึกษาหารือกับพระราชาดูกอน. อุปราชรับคํา
แลวเขาไปเฝาพระราชาพรอมกับพวกอํามาตย ถวายบังคมแลวกลาว
คาถาที่ ๑ วา :กรรมอะไร ๆ ที่สําเร็จดวยวิชาของ
ดาบสนี้ มิไดมเี ลย อนึ่ง ดาบสนั้น ก็ไมใช
เผาพันธุ ไมใชพระสหายของพระองค เมื่อ
เปนเชนนั้นเพราะเหตุอะไร ตีรีติวัจฉดาบส
ผูม ีมือถือไม ๓ อัน จึงบริโภคกอนขาวอัน
เลิศ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นยิมสฺส วิชฺชามยมตฺถิ กิฺจิ
ความวา การงานอะไร ๆ อันสําเร็จดวยวิชาของดาบสนี้ มิไดมี.
บทวา น พนฺธโว ความวา บรรดาเผาพันธุทางโอรส เผาพันธุ
ทางศิลปะ เผาพันธุทางพระโคตร และเผาพันธุทางพระญาติ แม
เผาพันธุทางใดทางหนึ่ง ก็มิไดมี. บทวา โน ปน เต สหาโย
ความวา ทั้งไมไดเปนพระสหายผูเลนฝุนมากับพระองค บทวา
เกน วณฺเณน แปลวา เพราะเหตุไร. คําวา ติรัติวัจโฉ เปนชือ่
ของดาบสนั้น. บทวา เตทณฺฑิโก ความวา ผูถือไม ๓ อัน เพื่อ
ตองการวาง ( แขวน ) คณโฑน้ําเที่ยวไป. บทวา อคฺคปณฺฑ ความวา
ยอมบริโภคโภชนะอันเลิศสมบูรณดวยรส อันควรแกพระราชา.
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พระราชาไดทรงสดับดังนั้นจึงตรัสเรียกพระโอรสมาแลวตรัสวา
ดูกอนพอ เจายังจะระลึกไดถึงคราวที่พอไปประเทศชายแดนรบแพ
กลัวไมไดมา ๒-๓ วัน เมื่อพระโอรสทูลวา ระลึกไดพระเจาขา
จึงตรัสวา ในคราวนั้นพออาศัยดาบสนี้จึงไดรอดชีวิต แลวตรัสบอก
เรื่องราวทั้งหมด แลวตรัสตอไปวา ดูกอนพอ เมื่อทานผูใหชีวิตเรา
มายังสํานักของเรา แมเมื่อจะใหราชสมบัติ เราก็ไมอาจที่จะกระทํา
ใหสมควรแกคุณที่ทานดาบสนี้ไดกระทําไว ดังนี้แลวจึงไดตรัสคาถา
๒ คาถานี้วา :เมื่อเรารบพายแพตกอยูในอันตราย
ทั้งหลาย ติรีติวัจฉดาบสผูนี้ไดกระทําความ
อนุเคราะหแกเราผูตัวคนเดียวไมมีเพื่อน ใน
ปาที่ไมมีน้ําอันทารุณรายกาจ ไดเหยียดมือ
ชวยเราผูไดรับความลําบาก เพราะเหตุนั้น
เราแมถูกความทุกขครอบงํา ก็ขึ้นจากบอน้ํา
ได. เรามาถึงเมืองนี้ไดโดยความยากของ
ดาบสผูนี้ เราถึงจะเปนอยูในมนุษยโลก ก็
เหมือนกับไปยังประโลกอันเปนวิสัยของพระยม ลูกรัก ติรตี ิดวยวัจฉดาบสเปนผูควรแกปจจัยลาภ ทานทั้งหลายจงถวายของควรบริโภค
และยัญที่ควรบูชาแกติรีติวัจฉดาบสเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาปาสุ ไดแก ในอันตราย
ทั้งหลาย. บทวา เอกสฺส ไดแก ไมมีเพื่อน. บทวา กตฺวา ไดแก
กระทําความอนุเคราะห คือทําความรักใหเกิดขึ้น. บทวา วิวนสฺมึ
ไดแก ในปาที่เวนจากน้ําดื่ม. บทวา โฆเร แปลวา รายกาจ.
บทวา ปสารยิ กิจฺฉคตสฺส ปาณี ความวา ติรตี ิวัจฉดาบสผูก
พะอง เหยียดมืออันประกอบดวยความเพียรออก เพื่อชวยเราผูตกบอ
ไดรับความทุกขใหขึ้นจากบอ. บทวา เตนุทฺธตารึ ทุขสมฺปเรโต
ความวา เพราะเหตุนั้น แมเราจะถูกุความทุกขครอบงําก็ขึ้นจากบอ
นั้นได. บทวา เอตสฺส กิจฺเฉน อิธานุปตฺโต ความวา เรามา
ถึงเมืองนี้ไดดวยความยากของดาบสผูนี้ คือดวยอานุภาพแหงความ
ยากที่ทานดาบสผูนี้กระทํา. บทวา เวยฺยาสิโน วีสยา ความวา
ทาวยม เรียกวา เวยยาสิ วิสัยแหงทาวยมนั้น. บทวา ชีวโลเก
ไดแก ในมนุษยโลก. ทานกลาวอธิบายไววา ดวยวาเราผูยังดํารงอยู
ในมนุษยโลกนี้แหละ แตก็ไดเปนคนผูชื่อวาไปยังปรโลกดวยอันเปนวิสัย
ของพระยม คือเปนวิสัยแหงพระยามัจจุราช เรานั้นเปนผูจากวิสัย
แหงพระยมมาเมืองนี้ไดอีก เพราะเหตุแหงดาบสผูนี้. บทวา ลาภารโห แปลวา เปนผูควรแกลาภ คือ เปนผูสมควรไดจตุปจจัย
ทั้ง ๔. บทวา เทถสฺส โภค ความวา ทานทั้งหลายจงใหเครื่อง
บริโภค กลาวคือสมณบริขารอันเปนปจจัย ๔ ทีด่ าบสนี้พึงใชสอย
แกดาบสผูนี้. บทวา ยชิตฺจ ยฺ ความวา ทานทั้งหลายแม
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ทั้งปวง คือ ตัวเจา พวกอํามาตย และชาวนครจงใหเครื่องบริโภค
และบูชายัญแกดาบสนี้. ดวยวา ไทยธรรมที่ทานทั้งหลายใหแกดาบส
นั้น ยอมชื่อวาเปนเครื่องบริโภค เพราะเปนของที่ดาบสนั้นจะตอง
บริโภคใชสอย และชื่อวาเปนยัญ เพราะเปนยัญคือทานของคนนอก
นี้. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทานทั้งหลายจงพากันถวายของ
ควรบริโภคและของควรบูชาแกติรีติวัจฉดาบสเถิด.
เมื่อพระราชาทรงประกาศคุณของพระโพธิสัตว ประดุจทํา
พระจันทรใหลอยเดนขึ้นในพื้นทองฟา ดวยประการอยางนี้ คุณของ
ติรีติวัจฉดาบสนั้น ก็เกิดปรากฏมีประโยชนในทุกสถานที่ทีเดียว และ
ลาภสักการะอันเหลือเพื่อยิ่งก็เกิดขึ้นแกติรีติวัจฉดาบสนั้น จําเดิมแต
นั้นใคร ๆ จะเปนอุปราช พวกอํามาตย หรือคนอืน่ ก็ตาม ยอมไมอาจ
วากลาวอะไร ๆ พระราชาได. พระราชาทรงดํารงอยูในโอวาทของ
พระโพธิสัตว บําเพ็ญบุญทั้งหลายมีทานเปนตน ทรงทําใหสวรรค
เต็มบริบูรณ สวนพระโพธิสัตวก็ทําอภิญญาและสมาบัติทั้งหลายให
เกิดขึ้น ไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้ที่วา แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลายก็กระทําการอุปการะ. ดังนี้มาแลว ทรงประชุมชาดก
วา พระราชาในกาลนั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้ สวนพระดาบส
ในกาลนั้น คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาติรีติวัจฉชาดกที่ ๙
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๑๐. ทูตชาดก

ทุกชีวิตเปนทูตของทอง
[๓๗๙] สัตวเหลานี้เปนไปในอํานาจของตัณหา
ยอมไปสูป ระเทศอันไกล หวังจะขอสิ่งของ
ตามแตจะได เพื่อประโยชนแกทอ งใด
ขาพระองคเปนทูตของทองนั้น ขาแต
พระองคผูเปนจอมทัพ ขอพระองคอยาได
ทรงพิโรธแกขาพระองคเลย.
[๓๘๐] อนึง่ มาณพทั้งหลาย ยอมตกอยูใน
อํานาจของทองใด ทัง้ หลายวันและกลางคืน
ขาพระองคก็เปนทูตของทองนั้น ขาแต
พระองคผูเปนจอมทัพ ขอพระองคอยาได
ทรงพิโรธแกขาพระองคเลย.
[๓๘๐] ดูกอนพราหมณ เราจะใหโคสีแดง
แกทานสักพันตัวพรอมทั้งโคจาฝูงแกทาน
แมเราและสัตวทั้งมวลก็ชื่อวาเปนทูตของ
ทองทั้งสิ้น เพระฉะนั้น เราก็เปนทูต
ไฉนจะไมใหสิ่งของแกทานผูเปนทูตเลา.
จบ ทูตชาดกที่ ๑๐
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อรรถกถาทูตชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุโลเลรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา ยสฺสตฺถา ทูรมายนฺติ
ดังนี้. เรื่องจักมีแจงในกากชาดก นวกนิบาต. ก็พระศาสดาตรัสเรียก
ภิกษุรูปนั้นมาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ เธอเปนผูโลเลเหลาะแหละเฉพาะ
ในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอน เธอก็เปนผูโลเลเหลาะแหละ
ก็เพราะความเปนผูโลเลเหลาะแหละ เธอจวนจะถูกตัดศีรษะดวยดาบ.
แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวเปนโอรสของพระเจาพรหมทัตนั้น
พอเจริญวัยก็ไดเลาเรียนศิลปศาสตรทั้งปวงในเมืองตักกศิลา พอพระชนกลวงลับไป ก็ไดดํารงอยูในราชสมบัติ ไดเสวยโภชนะอัน
บริสุทธิ์ ดวยเหตุนั้น พระองคจึงมีพระนามวา พระเจาโภชนสุทธิกราช. ไดยินวา พระองคทรงดํารงอยูในวิธีการเห็นปานนั้น
เสวยพระกระยาหารซึ่งมีภาชนะใบหนึ่งสิ้นเปลืองคาถึงแสนกหาปณะ
อนึ่ง เมื่อเสวยก็ไมเสวยภายในพระราชมณเฑียรเพราะมีพระประสงค
จะใหมหาชนผูไดเห็นวิธีการเสวยของพระองคไดกระทําบุญ จึงให
สรางรัตนมณฑปที่ประตูพระราชวัง เวลาจะเสวยก็ใหประดับประดา
รัตนมณฑปนั้น แลวประทับนั่งบนราชบัลลังกอันลวนดวยทองคํา
ภายใตเศวตฉัตร แวดลอมดวยนางกษัตริยทั้งหลาย จึงเสวยพระ-
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กระยาหารอันมีรสซึ่งมีคาถึงแสนกหาปณะ ดวยภาชนะทองอันมีคา
แสนกหาปณะ.
ครั้งนั้น มีบุรุษโลเลคนหนึ่งไดเห็นวิธีเสวยพระกระยาหาร
ของพระราชานั้น อยากจะบริโภคโภชนะนั้น เมือ่ ไมสามารถจะอดกลั้น
ความอยากได คิดวาอุบายนี้ดี จึงนุงผาใหมั่นคงแลวยกมือขึ้นขางหนึ่ง
รองเสียงดัง ๆ วา ทานผูเจริญทั้งหลาย เราเปนทูต พลางเขาไปเฝา
พระราชา. ก็สมัยนั้น ในชนบทนั้น ใคร ๆ ยอมหามคนที่กลาววา
เราเปนทูต เพราฉะนั้น มหาชนจึงแยกออกเปนสองฝายใหโอกาส.
บุรุษผูนั้นรีบไปควาเอากอนภัตรกอนหนึ่งจากภาชนะทองของพระราชาใสปาก. ลําดับนั้น ทหารดาบชักดาบออกดวยหมายใจจักตัดหัว
ของบุรุษนั้น. พระราชาตรัสหามวา อยาประหาร แลวตรัสวา
เจาอยากลัว จงบริโภคเถอะ แลวทรงลางพระหัตถประทับนั่ง. และ
ในเวลาเสร็จสิ้นการบริโภค พระราชาใหประทานน้ําดื่มและหมากพลู
แกบุรุษผูนั้นแลวตรัสถานวา บุรุษผูเจริญ เจากลาววาเปนทูต เจา
เปนทูตของใคร. บุรุษนัน้ กราบทูลวา ขาแตมหาราช ขาพระองค
เปนทูตของตัณหา ตัณหาตั้งขาพระองคใหเปนทูตแลวบังคับสงมาวา
เจาจงไป ดังนี้แลวไดกลาวคาถา ๒ คาถาแรกวา :สัตวเหลานีย้ อมไปสูประเทศอันไกล
หวังจะขอสิ่งของตามแตจะได เพื่อประโยชน
แกทองใด ขาพระองคเปนทูตของทองนั้น
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ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขอพระองคอยา
ไดทรงพิโรธแกขาพระองคเลย. อนึ่ง มาณพ
ทั้งหลาย ยอมตกอยูในอํานาจของทองใด
ทั้งกลางวันและกลางคืน ขาพระองคก็เปน
ทูตของทองนั้น ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ
ขอพระองคอยาไดทรงพิโรธแกขาพระองค
เลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺสตฺถา ทูรมายนฺติ ความวา
สัตวเหลานี้เปนผูอยูในอํานาจของตัณหา ยอมไปแมไกล ๆ เพื่อ
ประโยชนแกตองใด. บทวา รเถสภ ไดแก ขาแตพระองคผูเปน
จอมทัพรถ.
พระราชาไดทรงสดับคําของบุรุษนั้นแลวทรงพระดําริวา ขอนี้
จริง สัตวเหลานี้เปนทูตของทอง เที่ยวไปดวยอํานาจตัณหา และ
ตัณหาก็ยอมจัดแจงสัตวเหลานี้ บุรุษผูนี้กลาวถอยคําเปนที่ชอบใจเรา
ยิ่งนัก จึงทรงโปรดบุรุษผูนั้น ตรัสพระคาถาที่ ๓ วา :ดูกอนพราหมณ เราจะใหโคสีแดง
พันตัวพรอมทั้งโคจาฝูงแกทาน แมเราและ
สัตวทั้งมวลก็เปนทูตของทองทั้งสิ้น เพราะ
เราก็เปนทูต ไฉนจะไมใหสิ่งของแกทาน
ผูเปนทูตเลา.
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บทวา พราหมณ นี้ในคาถานั้น เปนเพียงคํารองเรียก.
บทวา โรหิณีน แปลวา มีสีแดง. บทวา สห ปุงฺคเวน ไดแก
พรอมกับโคผูซึ่งเปนปริณายกจาฝูงผูจะปองกันอันตรายให. บทวา
มยมฺป ความวา เราและสัตวทั้งปวงที่เหลือ ยอมเปนทูตของทองนั้น
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เราเปนทูตของตองเสมอกันเพราะเหตุไร
จึงจะไมใหแกทานผูเปนทูตของทองเลา.
ก็แหละครั้นตรัสอยางนี้แลวทรงมีพระทัยยินดีวา บุรุษผูเชน
ทานนี้แลใหเราไดฟงเหตุที่ไมเคยฟง จึงไดประทานยศใหญแกบุรุษ
ผูนั้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูโลเลดํารงอยูในอนาคามิผล. ชนเปนอันมากไดเปนพระโสดาบันเปนตน. บุรุษผูโลเลใน
กาลนั้น ไดเปนภิกษุผูเหลาะแหละในบัดนี้ สวนพระเจาโภชนสุทธิกราช ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาทูตชาดกที่ ๑๐
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รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สังกัปปราคชาดก ๒. ติลมุฏฐิชาดก ๓. มณิกัณฐชาดก
๔. กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก ๕. สุกชาดก ๖. ชรูทปานชาดก
๗. คามณิจันทชาดก ๘. มันธาตุราชชาดก ๙. ติรีติวัจฉชาดก
๑๐. ทูตชาดก.
จบ สังกัปปวรรคที่ ๑
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๒. ปทุมวรรค
๑. ปทุมชาดก

ไมควรพูดใหเกิดความจริง
[๓๘๒] ผมและหนวดที่โกนแลวตัดแลว ยอม
งอกขึ้นใหมได ฉันใด จมูกของทานจงงอก
ขึ้นใหม ฉันนั้น ขาพเจาขอดอกปทุม
ขอทานจงใหแกขาพเจาเกิด.
[๓๘๓] พืชที่เก็บไวในสารทกาล เอาหวานลง
ในนา ยอมงอกขึ้น ฉันใด จมูกของทาน
จงงอกขึ้นใหม ฉันนั้น ขาพเจาขอดอกปทุม
ขอทานจงใหแกขาพเจาเถิด.
[๓๘๔] แมคนทั้งสองนั้นคิดวา ทานจักให
ดอกปทุมแกตน จึงไดพูดพลามไป คน
ทั้งสองนั้น พึงกลาวหรือไมกลาวก็ตาม
จมูกยอมงอกขึ้นไมได ดูกอนสหาย ขาพเจา
ขอดอกปทุม ขอทานจงใหแกขาพเจาเถิด.
จบ ปทุมชาดกที่ ๑
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อรรถกถาปทุมวรรคที่ ๒
อรรถกถาปทุมชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุทั้งหลายผูกระทําการบูชาดวยดอกไมที่ตนอานันทโพธิ์ จึงตรัส
เรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา ยถา เกสา จ มสฺสุ จ ดังนี้ เรื่องนี้จักมี
แจงในกาลิงคโพธิชาดก.
ก็ตนโพธิ์นั้น ชื่อวาอานันทโพธิ์ เพราะเปนตนตนโพธิ์ที่พระอานันทเถระปลูกไว. จริงอยูความที่พระเถระปลูกตนโพ ไวที่ซุม
ประตูพระเชตวันวิหาร ไดแพรพัดไปตลอดทั่วชมพูทวีป. ครั้งนั้น
ภิกษุชาวชนบทบางพวกพากันคิดวา จักกระทําการบูชาดวยระเบียบ
ดอกไมที่ตนอานันทโพธิ์ จึงไปยังพระเชตวันวิหารถวายบังคมพระศาสดา วันรุงขึ้น เขาไปในเมืองสาวัตถี ไปยังถนนที่มีดอกอุบลขาย
ไมไดดอกไม จึงมาบอกแกพระอานันทเถระวา ทานผูมีอายุ พวก
กระผมคิดกันวา จักกระทําบูชาดวยดอกไมที่ตนโพธิ์ จึงไปยังถนนที่มี
ดอกอุบลขาย ก็ไมไดแมแตดอกเดียว. พระเถระกลาววา ผูมีอายุ
ทั้งหลาย ผมจักนํามาถวายทาน แลวเดินไปยังถนนที่มีดอกอุบลขาย
เหลานั้น. ภิกษุเหลานั้นถือดอกอุบลเขียวเหลานั้นไปบูชาที่ตนโพธิ์.
ภิกษุทั้งหลายรูเรื่องราวอันนั้น จึงนั่งสนทนาถึงคุณของพระเถระใน
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โรงธรรมสภาวา ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุชาวชนบทมีบุญนอย ไปยัง
ถนนที่มีดอกอุบลขายก็ไมไดดอกไม สวนพระเถระไปประเดี๋ยวก็ได
มาแลว. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูล
ใหทรงทราบแลวจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ผูฉลาดในการกลาว ผูฉลาด
ในถอยคํา ยอมไดดอกไมในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในกาลกอน
ผูฉลาดก็ไดแลวเหมือนกัน จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนบุตรเศรษฐี. ก็ในภายใน
พระนคร ในสระแหงหนึ่งปทุมกําลังออกดอก. บุรุษจมูกแหวงคนหนึ่ง
รักษาสระนั้น. ครั้นวันหนึ่ง เมื่อเขาปาวรองการแสดงมหรสพใน
พระนครพาราณสี บุตรของเศรษฐี ๓ คน มีความประสงคจะประดับ
ดอกไมเลนมหรสพ จึงคิดกันวา จักพรรณนาคุณของชายจมูกแหวง
โดยไมเปนจริงแลวจักไดดอกไม ครั้นคิดกันแลวในเวลาที่ชายจมูก
แหวงนั้นเด็ดดอกปทุม จึงเขาไปใกลสระไดยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง.
บรรดาเศรษฐีบุตรทั้ง ๓ คนนั้น คนหนึ่งเรียกชายจมูกแหวงนั้น
มาแลวกลาวคาถาที่ ๑ วา :ผมและหนวดที่ตัดแลว ๆ ยอมงอก
ขึน้ ได ฉันใด จมูกของทานจงงอกขึ้น
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ฉันนั้น ทานอันขาพเจาขอแลว ขอจงให
ดอกปทุม.
ชายจมูกแหวงนั้นโกรธตอเศรษฐีบุตรนั้น จึงไมใหดอกปทุม.
ลําดับนั้น เศรษฐีบุตรที่ ๒ ไดกลาวคาถาที่ ๒ ตอเขาวา :พืชที่เขาเก็บไวในสารทกาล คือฤดู
ใบไมรวงหวานลงในนายอมงอกขึ้น ฉันใด
จมูกของทานจงงอกขึ้น ฉันนั้น ทานอัน
ขาพเจาขอแลว ขอจงใหดอกปทุม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สารทิก ไดแก พืชที่สมบูรณ
ดวยเนื้อแท อันบุคคลถือเอาในสารทกาล แลวเก็บไว.
ชายจมูกแหวงนั้นโกรธตอเศรษฐีบุตรคนนั้นก็ไมใหดอกปทุม.
ลําดับนั้น เศรษฐีบุตรคนที่ ๓ กลาวคาถาที่ ๓ ตอเขาวา :คนแมทงั้ สองนั้นพูดเพอไปดวย
คิดวา ทานจักใหดอกปทุมบาง คนทั้งสองนั้น
จะพูดหรือไมพูดก็ตาม จมูกของทานยอม
ไมงอกขึ้น ดูกอ นสหาย ทานจงใหดอกปทุม
ทานอันขาพเจาขอแลวจงใหดอกปทุมแก
ขาพเจาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุโภป วิลปนฺเต เต ความวา
คนแมทั้งสองนั้นพูดเท็จ. บทวา อป ปทุมานิ ความวา คนทั้งสอง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 98

นั้นคิดวา ชายจมูกแหวงจักใหดอกปทุมแกพวกเราบาง จึงกลาว
อยางนั้น. บทวา วชฺชุ วา เต น วา วชฺชุ ความวา คนเหลานี้
จะพึงกลาวหรือจะไมพึงกลาวอยางนี้วาจมูกของทานจงงอกขึ้น ชื่อวา
คําของตนเหลานั้น ไมเปนประมาณ จมูกยอมไมมีการงอกขึ้น
แมโดยประการทั้งปวง สวนเราจะไมกลาวพาดพิงถึงจมูกของทาน
จะขออยางเดียว ดูกอนสหาย ทานอันเราขอแลวจงใหดอกปทุมแก
เรานั้น.
ชายผูเฝาสระปทุมไดฟงดังนั้นจึงกลาววา คนทั้งสองนี้กระทํา
มุสาวาท สวนทานกลาวตามสภาพ ดอกปทุมทั้งหลายสมควรแกทาน
แลวถือเอาดอกปทุมกําใหญมาใหแกเศรษฐีบุตรคนที่ ๓ นั้น. แลว
กลับไปยังสระปทุมของตนตามเดิม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม
ชาดกวา เศรษฐีบุตรคนที่ไดดอกปทุมในกาลนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปทุมชาดกที่ ๑
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๒. มุทุปาณิชาดก

ความปรารถนาสมประสงคในเมื่อมีของ ๔ อยาง
[๓๘๕] ถาคนใชของทานพึงมีฝามือออน ๑ ชาง
ของทานฝกดีแลว ๑ เวลามืด ๑ ฝนตก ๑
จะพึงมีในกาลใด ความปรารถนาของทานก็
จะสมประสงคในกาลนั้นเปนแน.
[๓๘๖] หญิงทั้งหลายบุรุษไมสามารถจะปกปก
รักษาไวไดดวยถอยคําอันออนหวาน ยากที่
จะใหเต็มได เสมอดวยแมน้ําฉะนั้น ยอม
จะจมลงในนรก บัณฑิตรูชัดอยางนี้แลว
พึงหลีกเวนเสียใหหางไกล.
[๓๘๗] หญิงเหลานั้นยอมเขาไปคบหาบุรษุ ใด
เพราะความรักใครพอใจ หรือเพราะทรัพย
เขายอมเผาบุรษุ นั้นเสียฉับพลัน เปรียบ
เหมือนไฟไหมที่ของตนเอง ฉันนั้น.
จบ มุทุปาณิชาดกที่ ๒
อรรถกถามุทุปาณิชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกระสันจะสึกรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา ปาณิ เจ
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มุทุโก จสฺส ดังนี้
ไดยินวา พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นผูที่ถูกนํามายังโรงธรรมสภาวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอเปนผูกระสันจะสึกจริงหรือ เมื่อ
ภิกษุนั้นทูลรับวา จริงพระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ ขึ้นชื่อวา
หญิงทั้งหลายนี้ใครๆ ไมควรจะรักษา เพราะตามอํานาจของกิเลส
แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ทั้งที่จับมือธิดาของตนรักษาอยูก็ไมอาจ
รักษาไวได ธิดายืนจับมือบิดาอยู ไมใหบิดารูตัวเลย หนีไปกับบุรุษ
ดวยอํานาจกิเลส ครั้นตรัสดังนี้แลวไดทรงนิ่งเสีย อันภิกษุเหลานั้น
ออนวอนจึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของ
พระเจาพรหมทัตนั้น พอทรงเจริญวัยก็เลาเรียนศิลปศาสตรทุกอยาง
ในเมืองตักกศิลา เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลว ก็ดํารงอยูในราชสมบัติทรงครองราชยโดยธรรม. พระองคทรงเลี้ยงดูคนทั้งสอง คือ
พระราชธิดา และพระราชภาคิไนย ไวในพระราชนิเวศนของพระองค
วันหนึ่ง ประทับอยูกับพวกอํามาตย ดํารัสวา เมื่อเราลวงไป หลาน
ของเราจักไดเปนพระราชา ฝายธิดาของเราจักไดเปนอัครมเหสีของ
พระราชานั้น ในกาลตอมา ในเวลาทีพ่ ระธิดาและพระภาคิไนยนั้น
เจริญวัย ประทับอยูกับพวกอํามาตยอีกหนหนึ่ง ตรัสวา เราจักนํา
ธิดาของพระราชาอื่นมาใหหลานเรา และจักใหธิดาของเราในราช-
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ตระกูลอื่น เมื่อเปนอยางนี้ญาติทั้งหลายของเราจักมากขึ้น. อํามาตย
เหลานั้น ก็รบั พระบัญชา. ลําดับนั้น พระราชาจึงรับสั่งใหประทาน
วังขางนอกแกพระภาคิไนย ใหพระธิดาประทับอยูภายในพระราชนิเวศน. แตคนทั้งสองนั้นไดมีจิตปฏิพัทธแกกันและกันอยู. พระกุมารคิดอยูวา ดวยอุบายอะไรหนอ จึงจะใหนําพระราชธิดามาไว
ภายนอกได ทรงคิดไดวา มีอุบาย จึงใหสินจางแกแมนม เมื่อแมนมทูลวา ขาแตพระลูกเจา มีกิจอะไร จึงตรัสวา ขาแตแม เรา
ทั้งหลายใครจะนําพระราชธิดาไวภายนอกวัง จะมีชองทางอยางไร
หนอ. แมนมทูลวา หมอมฉันจักพูดกับพระราชธิดาแลวจักรูได.
พระกุมารตรัสวา ดีละแม. แมนมนั้นไปแลวทูลวา มาซิแมหมอมฉัน
จักจับเหาที่ศีรษะแม แลวใหพระราชธิดานั้นประทับบนตั่งนอยตัวเตี้ย
ตนเองนั่นบนตั่งนอยตัวสูง ใหศีรษะของพระราชธิดานั้นซบอยูที่ขา
ออนทั้งสองของตน จับเหาอยู จึงเอาเล็บของตนจิกศีรษะของพระราชธิดา. พระราชธิดาทรงทรามวา แมนมนี้ยอมไมเอาเล็บของตน
จิกเรา แตเอาเล็บคือความคิดอานแหงพระกุมารผูเปนโอรสของพระปตุจฉาของเราจิก
จึงตรัสถามวา แมไดไปเฝาพระราชกุมาร
หรือจะแม. แมนมทูลวาจะ แมไปมา. พระราชธิดาตรัสวา พระราชกุมารบอกขาวอะไรมาแกแมหรือ. แมนมทูลวา พระราชกุมาร
ถามถึงอุบายที่พระองคไดเสด็จอยูภายนอกจะแม. พระราชธิดาคิดวา
พระราชกุมารแมเปนบัณฑิตมีปญญาก็จักทรงรู จึงตรัสวา แมจํา
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แมจงเรียนเอาคาถานี้ไปบอกพระราชกุมารเถิด แลวจึงตรัสคาถาที่ ๑
วา :ถาคนใชของทานพึงมีฝามือออน ๑
ชางของทานฝกดีแลว ๑ เวลามืด ๑ ฝนตก ๑
จะพึงมีในกาลใด ความปรารถนาของทานก็
จะสมประสงคในกาลนั้นเปนแน.
แมนมนั้นเรียนเอาคาถานั้นแลวไปเฝากุมาร เมื่อพระกุมารตรัสวา พระราชธิดาตรัสอะไรจะแม. ทูลวา ขาแตพระลูกเจา
พระราชธิดาไมไดตรัสคําอะไร ๆ อื่นเลย สงแตคาถานี้มา เเลวยก
คาถานั้นขึ้นมา. ฝายพระกุมารทรงทราบเนื้อความของคาถานั้น. จึง
สั่งแมนมนั้นไปดวยดํารัสวา ไปเถอะแม.
คาถานั้นมีความวา ถาคนใชคนหนึ่งของพระองคมีมือออน
เหมือนมือของหมอมฉัน ถาชางเชือกหนึ่งของพระองคฝกใหทําเหตุ
แหงการไมหวั่นไหวไดอยางดี ๑ วันนั้นมีความมืดจัดประดุจประกอบ
ดวยองคสี่ ๑ และฝนตก ๑ เมื่อเปนเชนนั้น ความปรารถนาของ
ทานก็จะสมประสงคในกาลนั้นแน อธิบายวา เพราะอาศัยปจจัย ๔.
ประการนี้ ความปรารถนาแหงใจของทานก็จะถึงที่สุดโดยเด็ดขาดใน
กาลเชนนั้น.
พระกุมารทรงทราบความนั้นโดยถองแท จึงทรงทําการตระเตรียมคนใชคนหนึ่งมีรูปงามมือออน ใหสินจางแกนายหัตถาจารยผู
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รักษามงคลหัตถี ใหฝกชางกระทําอาการไมหวั่นไหวแลวทรงรอคอย
เวลาอยู. ครัน้ ในวันอุโบสถขางแรมวันหนึ่ง เมฆฝนดําทมึนตกลงมา
ในระหวางมัชฌิมยาม. พระกุมารนั้น ทรงกําหนดวา วันนี้ เปน
วันที่พระราชธิดากําหนดไว จึงเสด็จขึ้นชาง ใหคนใชมือออนนั้นนั่ง
บนหลังชาง เสด็จไปประทับ ณ ที่ตรงกับเนินชองวางของพระราชนิเวศน ใหชางเบียดติดกับฝาใหญ ไดประทับเปยกชุมอยู ณ ที่ใกล
พระแกล. ฝายพระราชาเมื่อจะรักษาพระธิดา จึงมิใหบรรทมที่อื่นให
บรรทมอยูบนที่บรรทมนอยใกลกับพระองค. ฝายพระธิดารูวา วันนี้
พระกุมารจะเสด็จมาก็บรรทมไมหลับเลย ทูลวา ขาแตพระบิดา
หมอมฉันจะอาบน้ํา. พระราชาตรัสวา มาเถิดแม แลวจับพระหัตถ
พระธิดาพาไปใกลพระแกล ตรัสวา อาบเถิดแม แลวยกขึ้นใหยืน
ที่ชานดานนอกพระแกล ประทับยืนจับพระหัตถขางหนึ่ง. พระธิดา
นั้น แมกําลังอาบน้ํา ก็เหยียดพระหัตถใหแกพระกุมาร ๆ เปลื้อง
เครื่องอาภรณจากพระหัตถของพระธิดานั้นแลวประดับที่มือของคนใช
นั้น แมยกคนใชนั้นขึ้นไดยินที่ชานเกาะพระธิดา. พระธิดานั้น
จับมือของคนใชนั้นวางที่พระหัตถของพระบิดา. พระราชานัน้ ทรงจับ
มือขางหนึ่งของคนใชนั้น แลวปลอยมือขางหนึ่งของพระธิดา พระธิดานั้นเปลื้องเครื่องอาภรณจากมืออีกขางหนึ่ง เอาประดับมือที่สอง
ของตนใชนั้นแลววางที่พระหัตถของพระบิดา ตนเองไดไปกับพระกุมาร. พระราชาทรงสําคัญวา ธิดาของพระองค จึงใหทารกนั้นนอน
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ในหองอันเปนสิริ ในเวลาเสร็จสิ้นการอาบน้ํา ปดประตู ลั่นกุญแจ
ใหการอารักขาแลว เสด็จไปบรรทมยังที่บรรทมของพระองค. เมื่อ
ราตรีสวางแจงแลว พระราชานั้นทรงเปดประตูเห็นทารกนั้น จึง
รับสั่งถามวา นี่อะไรกัน. ทารกนั้นกราบทูลความที่พระธิดานั้นเสด็จ
ไปกับพระกุมาร. พระราชาทรงเดือดรอนพระทัย ทรงพระดําริวา
เราแมจับมือเที่ยวไป ก็ไมอาจรักษามาตุคามได ชื่อวาหญิงทั้งหลาย
ใคร ๆ รักษาไมไดอยางนี้ จึงไดตรัสคาถา ๒ คาถานอกนี้วา :หญิงทั้งหลายบุรุษไมสามารถจะรักษา
ไวไดดวยถอยคําอันออนหวาน ยากที่จะให
เต็มได เปรียบเสมอดวยแมน้ํา ยอมจมลง
ในนรก บัณฑิตรูชัดอยางนี้แลว พึงเวนเสีย
ใหหางไกลหญิงเหลานี้ ยอมเขาไปคบหา
บุรุษใด เพราะความรักใครก็ตาม เพราะ
ทรัพยก็ตาม เขายอมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลัน
เปรียบเหมือนไฟไหมที่ของตนเองฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนลา มุทุสมฺภาสา ความวา
บุรุษทั้งหลายไมอาจ คือไมสามารถที่จะยึดเหนี่ยวไวได แมดวยถอยคํา
อันไพเราะออนหวาน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาไมอาจรักษาได เพราะ
บุรุษทั้งหลายไมอาจรักษาหญิงเหลานี้. บทวา มุทสุ มฺภาสา ความวา
ชื่อวามีถอยคําออนหวาน เพราะแมเมื่อหัวใจกระดาง ก็มีน้ําคําออน-
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โยน. บทวา ทุปฺปูรา ตา นทีสมา ความวา ชื่อวายากที่จะให
เต็มได เพราะไมรูจักพอใจดวยเมถุนเปนตน ที่เสพแลวเนืองๆ
เหมือนแมน้ําชื่อวายากที่จะใหเต็มได เพราะน้ําที่หลั่งไหลมา ๆ ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาตุคาม
ไมอิ่ม ไมแจมแจงธรรม ๓ ประการ ยอมตายไป เสียกอน ธรรม
๓ ประการเปนไฉน ? คือความเขาเสพเมถุนธรรม ๑ ความ
ดิ้นรน ๑ การแตงตัว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามยังไมทันจะ
อิ่มไมทันจะแจมแจงธรรม ๓ ประการเหลานี้แล ก็ตายเสียกอน
บทวา สีทนฺติ ความวา ยอมจมคือมุดลงมหานรก ๘ และอุสสุทนรก
๑๖. บทวา น เปนเพียงนิบาต. บทวา วิทิตฺวาน แปลวา รูช ัด
แลวอยางนี้. บทวา อารกา ปริวชฺชเย นี้ ทานแสดงวา บุรุษผู
เปนบัณฑิตรูอยางนี้วา ธรรมดาหญิงเหลานี้ ไมอมิ่ เมถุนธรรมเปนตน
ตายแลวยอมจมลงในนรกเหลานี้ เมื่อตนจมลงอยางนี้ จักเกิดมีความ
สุขแกใครอื่น พึงเวนหญิงแมเหลานี้เสียใหหางไกลทีเดียว. บทวา
ฉนฺทาสา วา ธเนน วา ความวา หญิงเหลานี้ยอมเขาไปเสวนา
คือคบหาบุรุษใด เพราะความพอใจ คือความชอบใจ ความรักใคร
ของตน หรือเพราะทรัพยที่ไดดวยการจาง. บทวา ชาตเวโท แปลวา
ไฟ. จริงอยูไฟนั้น ชื่อวา ชาตเวโท เพราะพอเกิดเทานั้นก็เสวย
ไดเปนสภาพที่เสวยคือปรากฏ. ไฟนั้นยอมไหม ฐานที่คือเหตุไดแก
ที่ของตนฉันใด แมหญิงเหลานั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมสองเสพ
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กับบุรุษใด ยอมไหมคือเผาทันทีซึ่งบุรุษนั้นแมผูประกอบดวยทรัพย
ยศ ศีล และปญญา การทําใหสมบัตินั้นไมควรเกิดขึ้นอีก โดยทํา
ทรัพยเปนตน เหลานั้นใหพินาศไป. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา :ชนผูตกอยูในอํานาจของมาตุคาม ถึง
มีกําลังก็เปนผูหมดกําลัง แมมีเรี่ยวแรงก็
เสือ่ มถอย มีตาก็เปนคนตาบอด. ชนผูต ก
อยูใ นอํานาจของมาตุคาม ถึงมีคุณความดีก็
หมดคุณความดี แมมีปญ
 ญาก็เสื่อมถอย
เปนผูประมาท ติดพันอยูในบวง มาตุคาม
ยอมปลนเอาการศึกษาเลาเรียน ตบะ ศีล
สัจจะ จาคะ สติ และมติความรูของตนผู
ประมาท เหมือนพวกโจรคอยดักทํารายใน
หนทาง. ยอมทํายศ เกียรติ ฐิติความทรงจํา
ความกลาหาญ ความเปนพหูสูต และความ
รูข องตนผูประมาทใหเสื่อมไป เหมือนไฟผู
ชําระทําของฟนใหหมดไปฉะนั้น.
พระมหาสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลว ทรงดําริวา แมหลาน
เราก็ตองเลี้ยงดู ธิดาเราก็ตองเลี้ยงดู จึงพระราชทานพระธิดา ใหแก
พระภาคิไนยนั้นนั่นแหละดวยสักการะอันใหญหลวง แลวทรงตั้ง
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พระภาคิไนยนั้นใหดํารงอยูในตําแหนงอุปราช. เมื่อพระเจาลุง
สวรรคต แมอุปราชนั้นก็ดํารงอยูในราชสมบัติ.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานั้นมาแลว ทรงประกาศสัจจะแลวประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสันจะสึก
ดํารงอยูในโสดาปตติผล พระราชาในกาลนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามุทุปาณิชาดกที่ ๒
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๓. จุลลปโลภนชาดก

วาดวยหญิงทําบุรุษใหงงงวย
[๓๘๘] เมื่อน้ําไมหวั่นไหว ดาบสนี้มาไดดวย
ฤทธิ์เอง ครั้นถึงความระคนกับดวยหญิง
จมลงในหวงมหรรณพ.
[๓๘๙] ธรรมดาวาหญิงเหลานี้ เปนผูยังบุรุษ
ใหงงงวยมีมายามาก และยังพรหมจรรยให
กําเริบ ยอมจะจมลงในอบาย บัณฑิตรูชัด
อยางนี้แลว พึงหลีกเวนเสียใหหางไกล.
[๓๙๐] หญิงเหลานั้นยอมเขาไปคบทาบุรุษใด
เพราะความรักใครพอใจ หรือเพราะทรัพย
เขายอมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลัน เปรียบเหมือนไฟไหมที่ของตนเอง ฉะนั้น.
จบ จุลลปโลภนชาดกที่ ๓
อรรถกถาจุลลปโลภชนาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกระสันจะสึกเหมือนกันรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา
อภิชฺชมาเน วาริสฺมึ ดังนี้.
๑

๑. ในอรรถกถาเปน จุลลปโลภ ฯ
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ไดยินวา พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้น ผูถูกนํามาที่โรงธรรมสภาวา ดูกอ นภิกษุ ไดยินวาเธอเปนผูกระสันจะสึกจริงหรือ เมื่อ
ภิกษุนั้นทูลรับเปนสัตยแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุ ชื่อวาหญิงเหลานี้
ยอมทําสัตวผูบริสุทธใหเศราหมอง ในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมสัตว
ผูบริสุทธิ์อันมีในกาลกอนก็ทําใหเศราหมองเหมือนกัน อันภิกษุ
เหลานั้นทูลออนวอนแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอ
ไปนี้ :ในอดีตกาล พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร
พาราณสี เปนผูไมมีพระโอรส จึงตรัสกับนางสนมของพระองควา
เธอทั้งหลายจะกระทําความปรารถนาเพื่อใหไดบุตร. นางสนม
เหลานั้นจึงพากันปรารถนาบุตร. เมื่อกาลลวงไปดวยอาการอยางนี้
พระโพธิสัตวจึงจุติจากพรหมโลก บังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสี. พระโพธิสัตวนั้นพอประสูติ พระชนกชนนีใหสรงสนาน
แลวไดประทานแกพระนม เพื่อใหดื่มถันธารา. พระโพธิสตั วนั้น
อันแมนมทั้งหลายใหดื่มน้ํานมอยูก็ทรงกรรแสง. ลําดับนั้น จึงได
ทรงประทานพระโพธิสัตวนั้นใหแกพระนมอื่น. ในมือของมาตุคาม
พระโพธิสัตวไมเปนผูนิ่งเฉย. ลําดับนั้น จึงไดประทานพระโพธิสัตว
นั้นเเกบุรุษคนหนึ่งผูเปนขาบาทมูลิกา. พอขาบาทมูลิกาคนนั้นรับเอา
เทานั้นพระโพธิสัตวก็หยุดนิ่ง. ครัน้ ในวันตั้งชื่อพระโพธิสัตวนั้น
พระชนกชนนีไดทรงขนานพระนามวา อนิตถิคันธกุมาร. ตั้งแตนั้นมา
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บุรุษเทานั้นจึงจะพาพระกุมารนั้นเที่ยวไป เมื่อจะใหดื่มน้ํานม จะปด
และคลุมใหดื่ม หรือวางถันในพระโอษฐตามชองพระวิสูตร. เมื่อ
พระกุมารแมประพฤติพระองคไป ๆ มา ๆ อยู ใคร ๆ ไมอาจแสดง
มาตุคามใหเห็น. ดวยเหตุนั้น พระราชาจึงใหสรางสถานที่ประทับนั่ง
เปนตนไวในที่วาง และใหสรางฌานาคารหอคอย ไวภายนอกเธอ
พระกุมารนั้น. ในเวลาพระกุมารนั้นมีพระชันษา ๑๖ พรรษา
พระราชาทรงพระดําริวา เราไมมีโอรสองคอื่นอีก สวนกุมารนี้ไม
บริโภคกาม แมราชสมบัติก็ไมปรารถนา เราไดพระโอรสยากจริงหนอ
ครั้งนั้น มีหญิงฟอนรุนสาวผูหนึ่ง ฉลาดในการฟอนการขับรอง
และการประโคม สามารถที่เลาโลมบุรุษใหตกอยูในอํานาจของตนได
เขาไปเฝาแลวกราบทูลวา ขอเดชะ พระองคทรงพระดําริเรื่องอะไร
พระพุทธเจาขา. ฝายพระราชาก็ตรัสบอกเหตุนั้น. หญิงฟอนกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูประเสริฐ เรื่องนั้นโปรดยกไว กระหมอมฉัน
จักประเลาประโลมพระราชกุมารนั้นใหรูจักกามรส. พระราชาตรัสวา
ถาเจาจักสามารถประเลาประโลมอนิตถิคันธกุมารผูโอรสของเราได
ไซร พระกุมารนั้นจักเปนพระราชา ตัวเจาจักเปนอัครมเหสี. หญิง
ฟอนกราบทูลวา ขาแตพระองคเปนเจา การประเลาประโลมเปน
ภาระของกระหมอมฉัน พระองคอยาทรงปริวิตก ดังนี้แลวเขาไป
หาคนผูทําหนาที่อารักขาแลวกลาววา ในเวลาใกลรุงเราจักมายืนที่
หอคอยภายนอกพระวิสูตร ใกลที่บรรทมของพระลูกเจา แลวจัก
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ขับรอง ขาพระราชกุมารจักทรงกริ้ว พวกทานพึงบอกเรา เราจะ
หลบไปเสีย ถาทรงสดับ พวกทานชวยบอกแกเราเชนเดียวกัน.
คนผูทําหนาที่อารักขาทั้งหลายตางพากันรับคํานาง. ฝายหญิงฟอนนั้น
ในเวลาใกลรงุ ไดไปยืนอยู ณ ประเทศที่นั้น แลวขับเสียงเพลง
ประสานกับเสียงพิณ บรรเลงเสียงพิณประสานกับเสียงเพลงขับ ดวย
เสียงอันไพเราะ. พระกุมารทรงบรรทมฟงอยู ทรงยอมรับวา ดี
มีประโยชน. วันรุงขึ้น ทรงสั่งใหนางยืนขับรองในที่ใกล รุงขึ้น
วันที่สอง รับสั่งใหยืนขับรองในหอคอย รุงขึ้นวันที่สาม รับสั่งให
ยืนขับรองในที่ใกลกับพระองค ดวยวิธีการอยางนี้ พระองคทรงทํา
ตัณหาใหเกิดขึ้นโดยลําดับ ๆ จนถึงสองเสพโลกธรรม ไดรูรสกามเขา
แลว ออกพระโอษฐวา ขึ้นชื่อวามาตุคาม เราจักไมยอมใหแกชายอื่น
ถือพระแสงดาบเสด็จลงสูทองถนน เที่ยวไลติดตามบุรุษทั้งหลาย.
ลําดับนั้น พระราชารับสั่งใหจับพระกุมารนั้นแลวใหนําออก
ไปเสียจากพระนคร พรอมกับกุมาริกานั้น. ฝายพระกุมารและชายา
ทั้งสอง เสด็จเขาปาไปยังแมน้ําคงคาดานใต สรางอาศรมอยูใน
ระหวางแมน้ําคงคาและมหาสมุทร โดยมีแมน้ําคงคาอยูดานหนึ่ง
และมีมหาสมุทรอยูดานหนึ่ง สําเร็จการอยู ณ ที่นั้น. ฝายนาง
กุมาริกานั่งอยูในบรรณศาลา กําลังตมหัวเผือกเหงาไมและผลไมอยู
พระโพธิสัตวนําผลาผลทั้งหลายมาจากปา. ครั้นวันหนึ่ง เมือ่ พระโพธิสัตวแมนั้นไปเพื่อตองการผลหมากรากไม มีพระดาบสรูปหนึ่ง
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อาศัยอยูที่เกาะในมหาสมุทร เหาะมาทางอากาศในเวลาภิกขาจารเห็น
ควันไฟนั้นจึงลงยังอาศรม. ลําดับนั้น กุมาริกานั้น เชิญพระดาบส
นั้นใหนั่ง โดยกลาววา ทานจงนั่งรอจนกวาดิฉันจะตมเสร็จ แลว
เลาโลมดวยความเดนของหญิง ใหเสื่อมจากฌาน ทําพรหมจรรย
ของดาบสนั้นใหอันตรธานหายไป. พระดาบสนั้นเปนเหมือนกาปกหัก
ไมอาจละนางกุมาริกานั้นไปไดคงอยูในที่นั้นเองตลอดทั้งวัน ในเวลา
เย็นเห็นพระโพธิสัตวมา จึงรีบหนีบายหนาไปทางมหาสมุทร. ลําดับ
นั้น พระโพธิสัตวจึงชักดาบออกไลติดตามดาบสนั้นไปดวยเขาใจวา
ผูนี้จักเปนศัตรูของเรา. พระดาบสแสดงอาการจะเหาะขึ้นในอากาศ
จึงตกลงไปในมหาสมุทร. พระโพธิสัตวคิดวา ดาบสผูนี้จักมาทาง
อากาศ เพราะฌานเสื่อมจึงตกลงในมหาสมุทร บัดนี้ เราควรจะเปน
ที่พึ่งอาศัยของดาบสนี้ แลวยืนที่ชายฝง ไดกลาวคาถาเหลานี้วา :เมื่อน้ําไมกระเพื่อม ดาบสนี้มาได
ดวยฤทธิ์เอง ครั้นถึงความระคนดวยหญิง
ก็จมลงในหวงมหรรณพ. ธรรมดาวา หญิง
เหลานี้ เปนผูท ําบุรุษใหงงงวย มีมายามาก
และยังพรหมจรรยใหกําเริบ ยอมจมลงใน
อบาย บัณฑิตรูชัดอยางนี้แลว พึงหลีกเวน
เสียใหหางไกล. หญิงเหลานั้นยอมเขาไป
คบหาบุรษุ ใดเพราะความรักใครพอใจ หรือ
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เพราะทรัพยเขายอมเผาบุรษุ นั้นเสียฉับพลัน
เปรียบเหมือนไฟไหมที่ของตนเองฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิชชฺ มเน วาริสมฺ ึ ความวา
เมื่อน้ํานี้ไมไหวคือไมกระเพื่อม พระดาบสไมถูกตองน้ํา มาดวยฤทธิ์
ทางอากาศดวยตนเอง. บทวา มิสฺสีภาวิตฺถิย ไดแก ภาวะที่ระคน
กับหญิงดวยอํานาจการเสพโลกธรรม. บทวา อาวฎฏนี มหามายา
ความวา ธรรมดาหญิงเหลานี้ ชื่อวาทําบุรุษใหเวียนมา เพราะให
เวียนมาดวยกามคุณ ชื่อวามีมายามาก เพราะประกอบดวยมายาหญิง
หาที่สุดมิได. สมจริงดังที่ทานโบราณาจารยกลาวไววา :หญิงทั้งหลายนี้เปนผูมีมายาดุจพยับ
แดด ความโศก โรค และอันตรายยอมเกิด
แกผูสมาคมกับหญิง ร่ําไป อนึ่ง หญิง
ทั้งหลาย กลาแข็ง เปนดุจเครื่องผูก เปนบวง
แหงมัจจุราช และมีมหาภูตรูปดุจคูหาเปนที่
อาศัย บุรุษใดคุน เคยในหญิงเหลานั้น บุรุษ
นัน้ เทากับคนอาธรรมในนรชนทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหฺมจริยวิโกปนา ความวา
ยังความประพฤติอันประเสริฐ คือเมถุนริรัตพรหมจรรยใหกําเริบ.
บทวา สีทนฺติ ความวา ธรรมดาหญิงเหลานี้ ชื่อวายอมจมลง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 114

ในอบายทั้งหลาย เพราะทําพรหมจรรยของพวกฤๅษีใหกําเริบ. คําที่
เหลือพึงประกอบความโดยนัยกอนนั่นแล.
ฝายพระดาบส ครั้นไดฟงคําของพระโพธิสัตวอยางนี้แลว
ยืนอยูในทามกลางมหาสมุทรนั้นเอง ทําฌานที่เสื่อมใหกลับเกิดขึ้นอีก
แลวไปยังที่อยูของตนทางอากาศ. พระโพธิสัตวคิดวา พระดาบสนี้
เปนผูอบรมมาแลวอยางนี้ ไปทางอากาศเหมือนปุยนุน แมเราก็
ควรทําฌานใหเกิดแลวไปทางอากาศเหมือนพระดาบสนี้. ครั้นคิด
แลวก็ไปยังอาศรม นําหญิงนั้นไปสงยังถิ่นมนุษยแลวสงไปดวยคําวา
เจาจงกลับไปเถิด เสร็จแลวก็เขาปาสรางอาศรมในภูมิภาคอันรื่นรมย
แลวบวชเปนฤๅษีกระทํากสิณบริกรรมยังอภิญญาและสมาบัติใหบังเกิด
ไดเปนผูมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศอริยสัจจธรรมทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบอริยสัจ ภิกษุ
ผูกระสันจะสึก ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล ก็อนิตถิคันธกุมาร
ในกาลนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาจุลลปโลภนชาดกที่ ๓
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๔. มหาปนาทชาดก

วาดวยปราสาทของพระเจามหาปนาท
[๓๙๑] พระเจามหาปนาทนั้นมีปราสาทลวน
แลวไปดวยทอง กวาง ๑๖ ชั่วธนูตก สูง
๑ พันชั่วธนู.
[๓๙๒] และปราสาทนั้นมีพื้น ๗ ชั้น ประกอบ
ไปดวยธง แลวไปดวยแกวมณีสีเขียว มีนาง
ฟอน ๖ พัน แบงออกเปน ๗ พวกฟอนรํา
อยูใ นปราสาทนั้น.
[๓๙๓] ดูกอนภัททชิ ทานกลาวถึงปราสาทนั้น
มีแลวในกาลนั้น ในครั้งนั้น เราเปนทาว
สักกะผูรับใชการงานของทาน.
จบ มหาปนาทชาดกที่ ๔
อรรถกถามหาปนาทชาดกที่ ๔
พระศาสดาประทับนั่งอยูที่ฝงแมน้ําคงคา ทรงปรารภอานุภาพ
ของพระภัททชิเถระจึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ปนาโท นาม โส
ราชา ดังนี้
สมัยหนึ่ง พระศาสดาทรงจําพรรษาอยูในเมืองสาวัตถี ทรง
พระดําริวา จักสงเคราะหภัททชิกุมาร แวดลอมแลวดวยหมูภิกษุสงฆ
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เสด็จจาริกถึงภัททิยนคร ประทับอยูในชาติยาวันตลอด ๓ เดือน
ทรงรอคอยความแกกลาแหงญาณของภัททชิกุมาร. ภัททชิกุมารนั้น
มียศมาก เปนบุตรคนเดียวของภัททชิเศรษฐีผูมีทรัพยสมบัติประมาณ
๘๐ โกฏิ. ภัททชิกุมารนั้นมีปราสาท ๓ หลัง สมควรแกฤดูทั้ง ๓
ภัททชิกุมารอยูในปราสาทหลังละ ๔ เดือน ครั้นอยูในปราสาทหลัง
หนึ่งแลว ก็แวดลอมดวยนางฟอนไปยังปราสาทอีกหลังหนึ่งดวยยศ
ใหญ. ขณะนั้น พระนครทั้งสิ้นก็ตื่นเตนกันวา พวกเราจักดูสมบัติของ
ภัททชิกุมาร ตางผูกจักรและจักรซอน ผูกเตียงและเตียงซอนในระหวาง
ปราสาท. พระศาสดาประทับอยูตลอด ๓ เดือน ตรัสบอกชาวพระนครวา เราจะไปกอนละ. ชาวพระนครกราบทูลนิมนตพระศาสดาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พรุงนี้ พระองคจึงคอยเสด็จไปเถิด แลววัน
ที่สอง ตระเตรียมมหาทานเพื่อภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน
สรางมณฑปที่ถวายทานทามกลางพระนคร ตกแตงปูลาดอาสนะแลว
กราบทูลใหทรงทราบถึงกาลเวลา. พระศาสดาแวดลอมดวยภิกษุสงฆ
เสด็จไปประทับนั่งในมณฑปนั้น. มนุษยทั้งหลายตางไดถวายมหาทาน.
พระศาสดาทรงกระทําภัตกิจเสร็จแลว ทรงเริ่มอนุโมทนาดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ. ขณะนั้น ภัททชิกุมาร จากปราสาทหลังหนึ่ง
ไปยังปราสาทหลังหนึ่ง วันนั้นไมมีใครๆ ไปเพื่อตองการดูสมบัติของ
ภัททชิกุมารนั้น. มีแต คนของตนเทานั้นหอมลอมไป ภัททชิกมุ ารจึง
ถามคนทั้งหลายวา ในเวลาอื่น เมื่อเราจากปราสาทหนึ่งไปยังปราสาท
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หนึ่ง ชาวพระนครทั้งสิ้นตื่นเตน ตางผูกจักรและจักรซอนเปนตน
แตวันนี้ นอกจากคนทั้งหลายของเราไมมีใคร ๆ อื่นเลย เปนเพราะ
เหตุอะไรกัน. พวกบริวารกลาววา ขาแตนาย พระสัมมาสัมพุทธเจา
เสด็จเขาไปอาศัยนครนี้ประทับอยูตลอด ๓ เดือน วันนี้จักเสด็จไป
พระองคทรงทําภัตกิจเสร็จแลว ทรงแสดงธรรมแกมหาชน ชาว
พระนครทั้งสิ้นพากันสดับพระธรรมกถาของพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น. ภัททชิกุมารนั้นกลาววา ถาอยางนั้น ทานทั้งหลาย
จงมา แมเราก็จักฟงธรรม แลวประดับดวยอาภรณทั้งปวงเขาไปพรอม
ดวยบริวารใหญ ยืนฟงพระธรรมกถาอยูทายบริษัท ยังสรรพกิเลส
ทั้งหลายใหสิ้นไป. บรรลุพระอรหัตอันเปนผลชั้นเลิศ. พระศาสดา
ตรัสเรียกภัททิยเศรษฐีมาแลวตรัสวา ดูกอนมหาเศรษฐี บุตรของทาน
ประดับประดาตกแตงแลวฟงธรรมกถาไดดํารงอยูในพระอรหัต เพราะ
ฉะนั้น วันนี้ บุตรของทานควรจะบรรพชา หรือควรจะปรินิพพาน.
ภัททิยเศษฐีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กิจดวยการปรินิพพาน
แหงบุตรของขาพระองค ยอมไมมี ขอพระองคจงใหบุตรของขาพระองคนั้นบรรพชาเถิด พระเจาขา ก็แหละครั้นใหบรรพชา ขอพระองค
จงพาบุตรของขาพระองคนั้น เขาไปยังเรือนขาพระองคในวันพรุงนี้
เถิด. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว พากุลบุตรเสด็จไปยัง
พระวิหารใหบรรพชาอุปสมบท. บิดามารดาของพระภัททชินั้นกระทํา
มหาสักการะ ๗ วัน พระศาสดาประทับอยู ๗ วัน ทรงพากุลบุตร
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เที่ยวจาริกไปถึงโกฏิคาม. มนุษยชาวโกฏิคามไดถวายมหาทานแก
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน. ในเวลาเสร็จภัตตกิจ พระศาสดาทรงเริ่มอนุโมทนา. ในเวลาที่ทรงทําอนุโมทนา กุลบุตรไป
นอกบานคิดวา ในเวลาพระศาสดาเสด็จมาเทานั้น เราจึงจักลุกขึ้น
แลวนั่งเขาฌานที่โคนไมแหงหนึ่งใกลฝงแมน้ําคงคา ครั้นพระเถระที่
แก ๆ แมจะมาก็ไมออกจากฌาน ในเวลาพระศาสดาเสด็จมาเทานั้น
จึงไดลุกขึ้น. พวกภิกษุปุถุชนพากันโกรธวา พระภัททชินี้ทาทีเหมือน
บวชกอน เมื่อพระมหาเถระมา แมเห็นก็ไมลุกขึ้น. ชาวโกฏิคาม
พากันผูกเรือขนาน. พระศาสดาประทับยืนทามกลางสงฆในเรือ
ขนาน ตรัสถามวา ภัททชิอยูที่ไหน ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
พระภัททชินี้ อยูที่นี้แหละ พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา มาเถิด
ภัททชิ จงขึ้นเรือลําเดียวกันกับเรา. พระเถระไดเหาะไปยืนอยูในเรือ
ลําเดียวกัน. ครั้นในเวลาที่เรือแลนไปกลางแมน้ําคงคา พระศาสดา
ตรัสวา ภัททชิ ปราสาทที่เธอเคยอยูครอบครองในคราวเปนพระเจามหาปนาท อยูที่ไหน. พระภัททชิกราบทูลวา จมอยูในที่นี้ พระเจาขา.
พวกภิกษุปุถุชนพากันกลาววา พระภัททชิเถระพยากรณพระอรหัต
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภัททชิ ถาอยางนั้น เธอจงตัดความสงสัย
ขอเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย. ขณะนั้น พระเถระถวายบังพระศาสดาแลวไปดวยกําลังฤทธิ์ เอานิ้วเทาคีบจอมปราสาท ยกปราสาท
อันสูง ๒๕ โยชนขึ้นแลวเหาะขึ้นในอากาศ. ก็พระเถระเหาะขึ้นแลว
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ปรากฏแกชนทั้งหลายที่ยืนอยูภายใตปราสาท ประหนึ่งปราสาทจะพัง
ทลายลงทับ. พระเถระนั้นยกปราสาทขึ้นจากน้ํา ๑ โยชน ๒ โยชน
๓ โยชน จนกระทั่ง ๒๕ โยชน ลําดับนั้น ญาติทั้งหลายในภพ
กอนของพระเถระ. บังเกิดเปนปลา เตา นาค และกบ อยูในปราสาท
นั่นและ. เพราะความโลภในปราสาท เมื่อปราสาทลอยขึ้น ก็พลัด
ตกลงไปในน้ําตามเดิม พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นสัตวเหลานั้น
ตกลงไป จึงตรัสวา ภัททชิ พวกญาติของเธอพากันลําบาก. พระเถระไดฟงพระดํารัสของพระศาสดา จึงปลอยปราสาท. ปราสาทก็กลับ
ตั้งอยูในที่เดิมนั่นเอง. สวนพระศาสดาเสด็จขึ้นจากแมน้ําคงคาลําดับ
นั้น ชนทั้งหลายพากันปูลาดอาสนะถวายพระศาสดา ณ ทีฝ่ งแมน้ํา
คงคานั่นเอง. พระศาสดาประทับนั่งเปลงพระรัศมี ณ บวรพุทธอาศน
ที่เขาปูลาดถวาย ประดุจพระอาทิตยออนๆ ฉะนั้น ลําดับนั้น ภิกษุ
ทั้งหลายทูลถามพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ปราสาทนี้พระภัททชิเถระครอบครองอยูในกาลไร ? พระศาสดาตรัสวา ในกาลเปน
พระเจามหาปนาทราช แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล ในกรุงมิถิลา แควนวิเทหรัฐ ไดมีพระราชาพระนามวา สุรุจิ. แมพระโอรสของพระองคก็มีนามวา สุรุจิ เหมือนกัน.
แตพระโอรสของพระเจาสุรุจินั้น ไดมีพระนามวา มหาปนาท. พระราชาทั้ง ๓ พระองคนั้น ไดครอบครองปราสาทนี้. ก็บุรพกรรมที่จะ
ไดครอบครองปราสาทนั้นมีวา บิดาและบุตรทั้งสองไดสรางบรรณ-
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ศาลาเปนที่อยูของพระปจเจกพุทธเจา ดวยไมออสละไมมะเดื่อ. เรื่อง
อดีตทั้งหมดฝนชาดกนี้ จักมีแลวในสุรุจิชาดก ในปกิณณนิบาต.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวเปนผูตรัสรูยิ่ง
แลวไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :พระเจามหาปนาทนั้น มีปราสาทลวน
แลวดวยทอง กวาง ๑๖ ชั่วธนูตก สูง ๑
พันชั่วธนูตก. และปราสาทนั้น มีพื้น ๗ ชั้น
ประดับดวยธงอันลวนแลวดวยสีเขียว มีนาง
ฟอนรํา ๖ พันคน แบงออกเปน ๗ พวก
ฟอนรําอยูในปราสาทนั้น ดูกอนภัททชิ เธอ
กลาวถึงปราสาทนั้น ซึ่งมีแลวในกาลนั้น
ในครั้งนั้น เราเปนทาวสักกะผูรับใชการงาน
ของเธอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยูโป แปลวา ปราสาท. บทวา ติริย
โสฬสุพฺเพโธ ความวา โดยความกวาง ไดมีความกวาง ๑๖ ชัว่ ลูกศร
ตก. บทวา อุจฺจมาหุ สหสฺสธา ความวา โดยสวนสูง ทานกลาว
ถึงความสูงประมาณระยะวิ่งไปของลูกศรชั่วพันลูก คือสูงประมาณ
๒๕ โยชน โดยการนับระยะวิ่งไปของลูกศรชั่วพันลูก สวนความกวาง
ของปราสาทนั้น ประมาณกึ่งโยชน. บทวา สหสฺสภณฺโฑ สตฺตเคณฺฑุ ความวา ก็ปราสาทสูง ๑ พันชั่วลูกศรนี้นั้น มีชั้น ๗ ชั้น.
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บทวา ธชาลุ แปลวา พรอมดวยธง.
บทวา หริตามโย
ไดแก ขลิบดวยแกวมณีเขียว. สวนในอรรถกถาปาฐะวา สหาลู
หริตามโย ดังนี้ก็มี. อธิบายความปาฐะนั้นวา ประกอบดวยบาน
ประตูและหนาตาง อันลวนแลวดวยแกวมณีเขียว. ไดยินวา บทวา
สห เปนชื่อของบานประตูและหนาตาง. บทวา คนฺธพฺพา ไดแก
นางฟอนรํา. บทวา ฉ สหสฺสานิ สตฺตธา ความวา นางฟอนรํา
๖ พันคน เบงเปน ๗ พวก ฟอนรําอยูในที่ทั้ง ๗ แหงของปราสาท
นั้น เพื่อตองการเพิ่มพูนความยินดีแกพระราชา. นักฟอนรําเหลานั้น
แมจะฟอนรําและขับรองอยูอยางนี้ ก็ไมอาจใหพระราชาราเริงพระทัย.
ครั้งนั้น ทาวสักกเทวราชทรงสงการฟอนรําของเทพใหไปแสดงการ
เลนมหรสพ. คราวนั้น พระเจามหาปนาททรงราเริง. บทวา ยถา
ภาสสิ ภทฺทชิ ความวา ก็เมื่อพระศาสดาตรัสวา ดูกอนภัททชิ
ปราสาทที่เธออยูครอบครองในคราวเปนพระเจามหาปนาท อยูที่ใน
พระภัททชิเถระกราบทูลวา จมอยูต รงที่นี้ พระเจาขา ไดเปนอัน
กลาวความที่ปราสาทนั้นบังเกิดแลวเพื่อประโยชนแกตน และความ
ที่ตนเปนพระเจามหาปนาทในครั้งนั้น. พระศาสดาทรงถือเอาคํากลาว
นั้นจึงตรัสวา ดูกอนภัททชิ เธอกลาวโดยประการใด ดังนี้. ดวย
บทวา เอวเมต ตทา อาสิ นี้ พระศาสดาตรัสวา ขอที่กลาว
อยางนั้นไดมีแลวโดยประการนั้นนั่นแหละ ในครั้งนั้น เราไดเปน
ทาวสักกะ จอมเทวดาผูรับใชการงานของเธอในกาลนั้น ขณะนั้นภิกษุ
ปุถุชนทั้งหลาย ไดเปนผูหมดความเคลือบแคลงสงสัย.
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พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุมชาดกวา พระเจามหาปนาท ในครั้งนั้น ไดเปนพระภัททชิใน
บัดนี้ สวนทาวสักกะ คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามหาปนาทชาดกที่ ๔
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๕. ขุรัปปชาดก

ถึงความลางเทา
[๓๙๔] เมื่อทานเห็นพวกโจรยิงลูกธนูอันแหลม
ถือดาบอันคมกลาซึ่งขัดแลวดวยน้ํามัน เมื่อ
มรณภัยปรากฏเฉพาะหนาแลวเหตุไฉนหนอ
ทานจึงไมมีความครั่นคราม.
[๓๙๕] เมื่อเราเห็นพวกโจรยิงลูกธนูอันแหลม
ถือครอบอันคมกลาซึ่งขัดแลวดวยน้ํามัน เมื่อ
มรณภัยปรากฏเฉพาะหนาแลว เรากลับได
ความยินดีและโสมนัสมากยิง่ .
[๓๖๐] เรานั้นเกิดความยินดีและโสมนัสแลว
ก็ครอบงําศัตรูทั้งหลายเสียได เพราะวาชีวิต
ของเรา ๆ ไดและมาแตกอนแลว เมือ่ ทํา
ความอาลัยในชีวิต เพราะวาพึงกระทํากิจ
ของคนกลาหาญในกาลบางคราวหาไดไม.
จบ ขุรัปปชาดกที่ ๕
อรรถกถาขุรัปปชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูและความเพียรรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ทิสฺวา
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ขุรปฺเป ดังนี้
ความวา พระศาสดาทรงตรัสกะภิกษุนั้นผูถูกนํามาในโรงธรรมสภาวา ไดยินวา เธอสละความเพียรจริงหรือ เมื่อภิกษุนั้น
กราบทูลวา จริงพระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอบวชใน
ศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจากทุกขอยางนี้ เพราะเหตุไรจึงละความ
เพียรเสีย โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมสละความเพียร แมใน
ฐานะไมเปนเครื่องนําออกจากทุกข แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลผูรักษา แหงหนึ่ง พอ
เจริญวัยมีบุรุษ ๕๐๐ เปนบริวาร เปนหัวหนาคนทั้งปวง ในบรรดา
คนผูรักษาดง สําเร็จการอยูในบานแหงหนึ่งที่ปากดง. ก็หัวหนาผู
รักษาดงนั้นรับจางพาพวกมนุษยใหขามดง. ครั้นวันหนึ่ง บุตรพอคา
ชาวเมืองพาราณสีกับเกวียน ๕๐๐ เลม มาถึงบานนั้น เรียกหัวหนา
ผูรักษาดงนั้นมาพูดวา ดูกอนสหาย ทานจงรับทรัพย ๑,๐๐๐ แลว
พาเราใหขามพนดง. เขารับคําแลวถือเอาทรัพย ๑,๐๐๐ จากมือของ
บุตรพอคานั้น เมื่อรับคาจางอยางนี้ จะตองสละชีวิตเพื่อบุตรพอคา
นั้น. เขาพาบุตรพอคานั้นเขาดง. พวกโจร ๕๐๐ ซุมอยูก ลางดง.
บุรุษที่เหลือพอแลเห็นพวกโจรเทานั้นพากันนอนราบ. หัวหนาผู
อารักขาคนเดียวเทานั้นเปลงสีหนาทวิ่งเขาประหัตประหาร ใหพวกโจร
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๕๐๐ หนีไป. ใหบุตรพอคาขามพนทางกันดารโดยปลอดภัย. ฝาย
บุตรพอคาใหหมูเกวียนพักอยูในที่หางไกลทางกันดารแลว ใหหัวหนา
ผูอารักขาบริโภคโภชนะมีรสเลิศตางๆ สวนตนเองบริโภคอาหารเชา
แลวนั่งสบาย เจรจาอยูกับหัวหนาผูอารักขานั้น เมื่อจะถามวา ดูกอน
สหาย
ในเวลาที่พวกโจรผูรายกาจเห็นปานนั้นจับอาวุธกรูเขามา
เพราะเหตุไรหนอ แมความสดุงตกใจกลัวก็ไมเกิดขึ้น จึงกลาวคาถา
ที่ ๑ วา:เมื่อทานเห็นพวภโจรยิ่งลูกธนูอัน
แหลมคม ถือดาบอันคมกลาซึ่งขัดดวยน้ํามัน
เมือ่ มรณภัยปรากฏเฉพาะหนาแลว เหตุไฉน
หนอ ทานจึงไมมีความครัน่ คราม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธนุเวคนุณฺเณ ไดแก ยิงไป
ดวยกําลังลูกธนู. บทวา ขคฺเค คหิเต ไดแก ถือดาบดามงาอยาง
กระชับ. บทวา มรเณ วิรุฬฺเห ไดแก เมื่อความตายปรากฏ.
บทวา กสฺมา น เต นาหุ ความวา เพราะเหตุไรหนอ ทาน
จึงไมมีความสาดุงตกใจ. บทวา ฉมฺภิตตฺต ไดแก ตัวสั่น.
หัวหนาผูทําหนาที่อารักขาไดฟงดังนั้น จึงไดกลาวคาถา ๒
คาถานอกนี้วา :เมื่อเราเห็นพวกโจรยิ่งลูกธนูอัน
แหลมคม ถือดาบอันคมกลาซึ่งขัดแลวดวย
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น้ํามัน เมื่อมรณภัยปรากฏเฉพาะหนาแลว
เรากลับไดความยินดีและความโสมนัสมาก
ยิ่ง. เรานั้นเกิดความยินดีและโสมนัสแลว
ก็ครอบงําศัตรูทั้งหลายเสียได เพราะวาชีวิต
ของเรา เราไดสละมาแตกอนแลว ก็บุคคล
ผูก ลาหาญ เมือ่ ทําความอาลัยในชีวิตอยู จะ
พึงกระทํากิจของตนผูกลาหาญในกาลบาง
คราวหาไดไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวท อลตฺถ คือกลับไดความ
ยินดีและโสมนัส. บทวา วิปุล แปลวา มาก. บทวา อุฬาร
แปลวา ยิ่ง. บทวา อุชฺฌภวึ ไดแก บริจาคชีวิตครอบงําแลว.
บทวา ปุพฺเพว เม ชีวติ มาสิ จตฺต ความวา เพราะวาเราเมื่อ
รับคาจางจากมือของทานในตอนกอนนั่นแล ไดสละชีวิตแลว. บทวา
น หิ ชีวิเต อาลย กุพฺพมาโน ความวา บุคคลผูกลาหาญ เมื่อ
ยังกระทําเสนหา ความยินดีในชีวิตอยู จะพึงทํากิจของผูกลาหาญ
แมในกาลบางคราว หาไดไม.
หัวหนาผูทําหนาที่อารักขานั้น ทําบุตรของพอคาใหรูวาตนได
ทํากิจของตนกลาหาญแลว เพราะไดสละความยินดีในชีวิตซึ่งสละให
ไวในอํานาจของคนอื่น ไดสงบุตรพอคาไปแลว กลับมายังบานของ
ตนตามเดิม ทําบุญทั้งหลายมีทานเปนตน ไปตามยถากรรมแลว.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูสละความเพียร
ดํารงอยูในพระอรหัต. ก็หัวหนาคนทําการอารักขาในกาลนั้น คือ
เราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาขุรัปปชาดกที่ ๕
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๖. วาตัคคสินธพชาดก

วาดวยมิตรสันถวะเกิดแตแรกพบ
[๓๙๗] คุณแมมีโรคผอมเหลือง ไมชอบใจ
อาหารเพราะมาตัวใดเปนเหตุใหมีจิตปฏิพัทธ
รักใครมานั้นก็มาคบหาสมาคมแลว เหตุไร
คุณแมจึงใหมาตัวนั้นหนีไปเสียในบัดนี้เลา.
[๓๙๘] ลูกเอย ขึ้นชื่อวามิตรสันถวะจะเกิดขึ้น
แตแรกพบปะทีเดียว ยศของสตรีทั้งหลาย
ยอมเสื่อมไป เพราะฉะนั้น แมจึงแสรงทํา
ใหพระยามานั้นหนีไปเสีย.
[ ๓๙๙] สตรีคนใด ไมปรารถนาบุรุษผูเกิดใน
ตระกูลมียศศักดิ์ ที่มีคนชักพามาแลว สตรี
คนนั้นจะตองเศราโศกอยูสิ้นกาลนานเหมือน
นางมาเศราโศกถึงพระยามาวาตัคคสินธพ
ฉะนั้น.
จบ วาตัคคสินธพชาดกที่ ๖
อรรถกถาวาตัคคสินธพชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
กฎมพีคนหนึ่งในพระนครสาวัตถี จึงตรัสเรื่องนี้ มีคาเริ่มตนวา
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เยนาสิ กีสิยา ปณฺฑุ ดังนี้.
ไดยินวา หญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถี เห็นกฎมพีรูปงาม
คนหนึ่ง ไดมีจิตปฏิพัทธรักใคร. ไฟคือกิเลสเกิดขึ้นภายในของนาง
ประดุจเผารางกายทั้งสิ้น. นางไมไดรับความยินดีเพลิดเพลินทางกาย
และทางใจเลย แมอาหารนางก็ไมชอบใจ นอนเกาะแมแครเตียง
อยางเดียว. ลําดับนั้น หญิงผูรับใชและหญิงสหาย ไดถามนางวา
เพราะเหตุไรหนอ เธอจึงมีจิตซัดสายนอนเกาะแมแครเตียง เธอไมมี
ความผาสุกอะไรหรือ ?
นางอันพวกเพื่อนหญิงไมไดกลาวครั้ง
เดียว สองครั้ง กลาวบอย ๆ จึงไดบอกเนื้อความนั้น แกเพื่อนหญิง
เหลานั้น. ลําดับนั้น เพื่อนหญิงเหลานั้นจึงปลอบโยนนางใหเบาใจ
แลวกลาววา นางผูเจริญ เธออยาเสียใจเลย พวกเราจักนํากฎมพี
มาให แลวไปปรึกษากับกฎมพี. กฎมพีนั้นปฏิเสธ เมื่อพวกหญิง
เหลานั้นพูดจาบอยเขาจึงรับคํา. หญิงเหลานั้นกลาววา ทานจงมาใน
วันโนนเวลาโนน ดังนี้ ใหกฎมพีรบั คําปฏิญญาแลว จึงไปบอกให
หญิงนั้นทราบ. หญิงนั้นเมื่อไดฟงขาวจึงจัดแจงหองนอนของตน
แตงตัวแลวนั่งบนที่นอน เมื่อกฎมพีนั้นมานั่ง ณ สวนหนึ่งของ
ที่นอน จึงคิดวา ถาเราไมทําใหนักแนนตอเขาไว ใหโอกาสเสีย
แตเดี๋ยวนี้ ความเปนใหญของเราก็จักเสื่อมไป ชื่อวาการใหโอกาส
ในวันที่เขามาถึงทีเดียว มิใชเหตุอันควร วันนี้เราทําใหเขาเกอ ใน
วันอื่น จึงจักใหโอกาส. ลําดับนั้น นางจูงมือเขาผูปรารภ จะหยอกลอ
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เลนดวยการจับมือเปนตน แลวฉุดออกมาพรอมกับพูดวา หลีกไป
หลีกไป เราไมตองการทาน. กฎมพีนนั้ จึงหยุดชะงัก ละอายใจลุกขึ้น
ไปบานของตนเลยทีเดียว. หญิงนอกนี้รูวา หญิงนั้นกระทําอยางนั้น
เมื่อกฎมพีออกไปแลว จึงเขาไปหาหญิงนั้นพากันพูดอยางนี้วา เธอมี
จิตปฏิพัทธกฎมพีนั้น ถึงกับหามอาหารนอนอยู เมื่อเปนเชนนั้น
พวกเราออนวอนเธอบอย ๆ แลวนําเขามาให เพราะเหตุไร จึงไมให
โอกาสแกเขา. นางจึงบอกความมุงหมายอันนั้นใหทราบ. หญิงเหลา
นั้นกลาววา ถาอยางนั้น เจาจักปรากฏผลในวันหนา แลวพากันหลีก
ไปเสีย. กฎมพีก็ไมหันกลับมามองดูอีก. หญิงนัน้ เมื่อไมไดกฎมพีนั้น
ก็ซูบซีดอดอาหาร ถึงความสิ้นชีวิตไปในที่นั้นเอง. กฎมพีไดฟงวา
หญิงนั้นตายแลว จึงถือดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลเปนอันมาก
ไปยังพระวิหารเขตวัน บูชาพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ สวน
สุดขางหนึ่ง และถูกพระศาสดาตรัสถามวา อุบาสก เพราะเหตุไรหนอ
ทานจึงหายหนาไปไมปรากฏ จึงกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบแลว
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคละอายใจ ตลอดกาล
ประมาณเทานี้ จึงไมไดมาสูที่พุทธอุปฏฐาก. พระศาสดาตรัสวา ดูกอน
อุบาสก หญิงนั้นใหเรียกทานมาดวยอํานาจของกิเลส ครั้นในเวลา
ทานมาแลว ไมใหโอกาส ทําใหทานไดอาย มิใชบัดนี้เทานั้น ก็แม
ในกาลกอน นางมีจิตปฏิพัทธแมในบัณฑิตทั้งหลาย ใหเรียกมาแลว
ครั้นในเวลามาถึงไมใหโอกาส ทําใหลําบากถายเดียวแลวสงไป อัน
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กฏมพีนั้นทูลออนวอนแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดัง
ตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลมาสินธพ ไดชอื่ วาวาตัคคสินธพ ไดเปนมามงคลของพระเจาพรหมทัตนั้น. คนผูดูแลมา พา
มาสินธพนั้นไปอาบน้ําในแมน้ําคงคา. ครั้งนั้น นางมาชื่อวาภัททลี
ไดเห็นมาสินธพนั้นมีจิตปฏิพัทธ สัน่ ดวยอํานาจกิเลส ไมกนิ หญา
ไมดื่มน้ํา ซูบซีด ผอมไดมีสักแตวาหนังหุมกระดูก. ลําดับนัน้ ลูกมา
เห็นแมนั้นซูบผอมจึงถามวา แม เพราะเหตุไรหนอ แมจึงไมกิน
หญา ไมดื่มน้ํา ซูบซีด นอนสั่นอยูในที่นั้น ๆ แมไมมีผาสุกอะไรหรือ
นางมานั้นไมบอก เมือ่ ถูกถามบอย ๆ เขา จึงไดบอกเนื้อความนั้น
ลําดับนั้นลูกมาจึงปลอบโยนแมมาใหเบาใจแลวกลาววา แมอยาเสียใจ
ฉันจักนํามาสินธพนั้นมาแสดง ครั้นในเวลาที่มาวาตัคคสินธพมา
อาบน้ํา จึงเขาไปหาแลวกลาววา ขาแตพอ มารดาของขาพเจามีจิต
ปฏิพัทธในตัวทาน อดอาหารซูบซีดจักตาย ขอทานจงใหทานชีวิต
แกมารดาของขาพเจาดวยเถิด. วาตัคคสินธพกลาววา ดีละพอ เรา
จักใหพวกคนเลี้ยงมาใหเราอาบน้ําแลว จะปลอยเพื่อใหเที่ยวหาอาหาร
กินที่ฝงแมน้ําคงคาสักพักหนึ่ง เจาจงพามารดามายังประเทศนั้นเถิด.
ลูกมานั้นไปพามารดามาแลวปลอยไวในประเทศที่นั้น แลวไดยืนอยู
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ในที่มิดชิด ณ สวนขางหนึ่ง. ฝายคนเลี้ยงมาทั้งหลายไดปลอยวาตัคคสินธพไวในที่นั้น. วาตัคคสินธพนั้นแลเห็นนางมาจึงเขาไปหา. ลําดับ
นั้น นางมานั้น เมื่อมาวาตัคคสินธพเขาไปเสียดสีกายตนอยู จึงคิดวา
ถาเราไมหนักแนนใหโอกาสแกเขาในขณะที่มาถึงทีเดียว เมื่อเปน
เชนนั้น ยศและความเปนใหญของเราจักเสื่อมเสียไป เราควรจะทํา
เปนเหมือนไมปรารถนาเถิด แลวจึงเอาเทาดีดลูกคางมาสินธพแลว
หนีไป. ทันใดนั้น ไดเปนเหมือนเวลาที่รากฟนทําลายลวงไป. วาตัคคสินธพคิดวา เราจะประโยชนอะไรกับอีมาตัวนี้ เปนผูมีความละอายใจ
หนีไปจากที่นั้นทันที. นางมานั้นมีความวิปฏิสาร ลมลงในที่นั้นเอง
นอนเศราโศกอยู. ลําดับนั้น ลูกมาไดเขาไปหานางมาผูมารดา เมื่อ
จะถามจึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :คุณแมเปนโรคผอมเหลือง ไมชอบ
ใจอาหาร เพราะมาตัวใดเปนเหตุใหมีจิต
ปฏิพัทธ มาตัวนั้นก็มาคบหาสมาคมแลว
เพราะเหตุไร คุณแมจึงใหมาตัวนั้นหนีไป
เสียในบัดนี้เลา
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยนาสิ ความวา เพราะมาตัวใด
เปนเหตุใหมีจิตปฏิพัทธรักใคร.
นางมาไดฟงคําลูก จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :-
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ลูกเอย ขึน้ ชื่อวามิตรสันถวะ จะ
เกิดแตแรกทีเดียว ยศของสตรีทั้งหลายก็
จะเสื่อมเสีย เพราะฉะนั้น แมจึงแสรงทํา
ใหพระยามาหนีไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาทิเกเนว แปลวา แตตนทีเดียว.
คือแตแรกทีเดียว. บทวา สนฺถโว ไดแก มิตรสันถวะดวยอํานาจการ
ประกอบ เมถุนธรรม. บทวา ยโส หายติ อิตฺถีน ความวา ดูกอน
พอ เพราะวา เมื่อสตรีทงั้ หลายผูไมเลนตัว ยอมทําความเชยชิดเสีย
แตเริ่มแรก ยศยอมเสื่อมเสียไป คือ ความเปนใหญที่จะพึงไดยอม
เสื่อมไป. นางมานั้นบอกสภาพของสตรีทั้งหลายแกลูก ดวยประการ
ฉะนี้.
พระศาสดาเปนผูตรัสรูยิ่ง แลวตรัสคาถาที่ ๓ วา :สตรีใด ไมปรารถนาบุรุษผูเกิดใน
ตระกูลมียศศักดิ์ ทีม่ ีคนชักพามา สตรีนั้น
จะตองเศราโศกอยูสิ้นกาลนาน เหมือนนาง
มาเศราโศกถึงพระยามาวาตัคคะ ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสสฺสิน แปลวา ผูสมบูรณ
ดวยยศ. บทวา ยา น อิจฺฉติ ความวา สตรีใดไมปรารถนาบุรุษ
เห็นปานนั้น. บทวา จิรรตฺตาย แปลวา ตลอดกาลนาน อธิบายวา
ตลอดกาลยาวนาน.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวจึงประกาศ
สัจจะทั้งหลาย แลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ กฎมพีดํารง
อยูในโสดาปตติผล. นางมาในกาลนั้น ไดเปนหญิงคนนั้น ในบัดนี้.
สวนวาตัคคสินธพไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาวาตัคคสินธพชาดกที่ ๖
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๗. สุวรรณกักกฏกชาดก

วาดวยปูทอง
[๔๐๐] ปูทองมีนัยตาอันยาว มีหนังเปนกระดูก
เปนสัตวอยูในน้ํา ไมมีขน ฉันถูกปูทองนั้น
หนีบไวแลว จึงรองขอความชวยเหลือ เจา
อยาทิ้งฉันผูคูชีวิตเสียเลย.
[๔๐๑] ขาแตทานผูเปนลูกเจา ดิฉันจักไมละ
ทิ้งทานผูเปนชางทรงกําลังถึง ๖๐ ปเลย
ทานยอมเปนที่รักใครอยางยิ่งของดิฉันยิ่งกวา
เปนตนซึ่งมีสมุทรสาครทัง้ สี่เปนขอบเขต.
[๔๐๒] ปูเหลาใดอยูในมหาสมุทรก็ดี ในแมน้ํา
คงคาก็ดี ในแมน้ํายมุนาก็ดี ทานเกิดอยู
ในน้ํา ยอมประเสริฐกวาปูเหลานั้น ขอทาน
จงปลอยสามีของดิฉันผูรองไหอยูเถิด.
จบ สุวรรณกักกฏกชาดกที่ ๗
อรรถกถาสุวรรณกักกฏกชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
หญิงคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา สิงฺคี มิโค ดังนี้.
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ไดยินวา ในเมืองสาวัตถี มีกฎมพีคนหนึ่งพาภรรยาของตน
ไปยังชนบท เพื่อตองการชําระหนี้สินใหหมดไป ครั้นชําระหนี้สินหมด
แลวก็เดินทางมา ถูกพวกโจรจับในระหวางทาง. ก็ภรรยาของกฎมพี
นั้นเปนคนมีรูปสวยงามนาเลื่อมใสยินดี. หัวหนาโจรปรารภจะฆากฎมพี
เสีย เพราะความเสนหาในนาง แตนางเปนสตรีมีศีล สมบูรณดวย
อาจารมารยาท เคารพสามีดุจเทวดา. นางจึงหมอบลงแทบเทาของ
หัวหนาโจรออนวอนวา ขาแตนายโจรผูเปนเจา ถาทานมีความเสนหา
ดิฉัน ทานอยาฆาสามีของดิฉันเลย ถาทานนักฆา ดิฉันจักกินยาพิษ
หรือกลั้นลมหายใจตาย ก็ดิฉันจักไมไปกับทาน ทานอยาฆาสามี
ของดิฉันโดยใชเหตุเลย แลวขอใหปลอยสามีนั้นไป. ฝายสามีภรรยา
ทั้งสองนั้นถึงเมืองสาวัตถีโดยปลอดภัย เดินทางมาทางดานหลังวิหาร
พระเชตวัน เขาไปยังพระวิหารดื่มน้ําแลวหารือกันวาจักถวายบังคม
พระศาสดา จึงเขาไปยังบริเวณพระคันธกุฎี ถวายบังคมพระศาสดา
แลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. พระศาสดาตรัสถามนสามีภรรยาทั้งสองนั้นวา
ไปไหนมา เขาทั้งสองจึงกราบทูลวา ไปชําระหนี้สินมา พระเจาขา.
เมื่อพระศาสดาตรัสวา ก็ในระหวางทาง พวกทานมากันโดยไมมี
ความปวยไขหรือ กฎมพีจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ในระหวางทาง พวกโจรจับขาพระองคทั้งสอง ในตอนนั้น ภรรยา
ของขาพระองคคนนี้ไดออนวอนนายโจรผูจะฆาขาพระองค ให
ปลอยตัวมา เพราะอาศัยภรรยาผูนี้ ขาพระองคไดรอดชีวิตมา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 137

พระศาสดาตรัสวา ดูกอนอุบาสก มิใชบัดนี้เทานั้น ที่สตรีผูนี้ได
ใหชีวิตแกทาน ถึงในกาลกอน ก็ไดใหแมแกบัณฑิตทั้งหลายอัน
กฎมพีนั้นทูลออนวอน จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในเมือง
พาราณสี มีหวงน้ําใหญอยูใกลหิมวันตประเทศ. ในหวงน้ําใหญนั้น
ไดมีปูทองตัวใหญอาศัยอยู. หวงน้ําใหญนั้น ปรากฏชื่อวา กุฬีรรหทะ
แปลวา หนองปู เพราะเปนที่อยูของปูทองตัวนั้น. ปูทองนั้นใหญโต
ขนาดเทาลานนวดขาว จับชางกิน เพราะกลัวปูทองนั้น ชางทั้งหลาย
ไมอาจลงหวงน้ํานั้นหาอาหารกิน. ในกาลนั้น พระโพธิสตั วถือ
ปฏิสนธิในครรภนางชางพัง เพราะอาศัย ชางจาฝูงในฝูงชางที่อาศัย
กุฬีรรหทะสระอยู. ลําดับนั้น มาราดาของพระโพธิสัตวนั้นคิดวา
จักรักษาครรภจึงไปยังถิ่นภูเขาอื่นรักษาครรภอยูจนคลอดบุตร. พระโพธิสัตวนั้นรูเดียงสาขึ้นโดยลําดับ มีบริวารมาก สมบูรณดว ยเรี่ยว
แรงถึงความเปนผูเลิศดวยความงาม เปนคลายกับภูเขาอันชัน. พระโพธิสัตวนั้นอยูรวมกับนางชางพังเชือกหนึ่ง คิดวาจักจับปู จึงพา
ภรรยาและมารดาของตนเขาฝูงชางนั้นพบกับบิดาจึงกลาววา พอ
ฉันจักจับปู. ลําดับนั้นบิดาไดหามเขาวา เจาจักไมสามารถนะลูก.
พระโพธิสัตวพูดกะบิดาผูกลาวอยูบอย ๆ วา ทานจักรูกําลังของขาพเจา.
พระโพธิสัตวนั้นจึงใหประชุมชางทั้งหมดที่เขาไปอาศัยหวงน้ํากุฬีระอยู
เดินไปใกลหวงน้ําพรอมกับชางทั้งปวงแลวถามวา ปูนั้นจับชางใน
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เวลาลง ในเวลาหาอาหาร หรือในเวลาขึ้น ไดฟงวา ในเวลาขึ้น
จึงกลาววา ถาอยางนั้น แมพวกทานจงลงหวงน้ํากุฬีระ. หาอาหาร
กินจนเพียงพอแลวขึ้นมากอน เราจักอยูขางหลัง. ชางทั้งหลายได
การทําอยางนั้น. ปูจึงเอากามทั้งคูหนีบสองเทาพระโพธิสัตวซึ่งขึ้น
ภายหลังไวแนน เหมือนชางทองเอาคีมใหญหนีบซี่เหล็กฉะนั้น.
นางชางไมละทิ้งพระโพธิสัตว ไดยืนอยูในที่ใกล ๆ นั่นแหละ. พระโพธิสัตวดังก็ไมสามารถทําใหปูเขยื้อน. สวนปูลากพระโพธิสัตวมาให
ตรงปากตน. พระโพธิสัตวถูกมรณภัยคุกคาม จึงรองวาติดกามปู.
ชางทั้งปวงกลัวมรณภัย สงเสียงรองกองโกญจนาทขี้เยี่ยวราดหนีไป.
ฝายนางชางก็ไมอาจดํารงตนอยูไดเริ่มจะหนีไป. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวไดทําใหนางเขาใจวาตนถูกหนีบไว เพื่อจะไมใหนางหนีไป
จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ปูทองมีนัยนตายาว มีหนังเปนกระดูก
อาศัยขอยูในน้ํา ไมมีขน ฉันถูกปูทองนั้น
หนีบไวแลว จึงรองขอความชวยเหลือ เจา
อยาทิ้งฉันผูคูชีวิตเสียเลย.
บรรดาบทเหลานั้น ทวา สิงฺคี มิโค ไดแก มฤคมีสี
เหมือนสีทอง มีเขา อธิบายวา ชื่อวามีเขา เพราะประกอบดวยกาม
ทั้งสองอันยังกิจที่จะพึงทําดวยเขาใหสําเร็จ. สวนกุฬีระคือปู ทาน
เรียกวามิคะคือมฤคในที่นี้โดยถือเอาอยางรวบยอด. ในบทวา อายต-
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จกฺขุเนตฺโต นี้ทชี่ ื่อวาจักษุ เพราะอรรถวาเห็น, ที่ชื่อวาเนตร
เพราะอรรถวานําไป, เนตรกลาวคือจักษุของปูนั้นยาว เพราะเหตุนั้น
ชื่อวามีเนตรคือจักษุยาว อธิบายวามีนัยนตายาว. ชื่อวามีหนังเปน
กระดูก เพราะกระดูกเทานั้นทํากิจคือหนาที่ของหนังใหสําเร็จแกปู
นั้น. บทวา เตนาภิภูโต ความวา ถูกมฤคนั้นนั่นแหละครอบงํา
คือทวมทับ ไดแกจับไวเคลื่อนไหวไมได. บทวา กปณ รุทามิ
ความวา เราเปนผูถึงความเปนผูนากรุณารองคร่ําครวญอยู. บทวา
มา เหว ม ความวา ทานอยาไดทอดทิ้งขาพเจาผูเปนสามที่รักผู
เสมอกับลมปราณของตน ผูถึงความพินาศเห็นปานนี้.
ลําดับนั้น ชางพังนั้นจึงหันกลับ เมื่อจะปลอบโยนพระโพธิสัตว
นั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ขาแตเจา ดิฉันจักไมละทิ้งทานผู
เปนชางทรงกําลังถึง ๖๐ ป ทานยอมเปน
ทีร่ ักใครอยางยิ่งของดิฉัน ยิ่งกวาปฐพีอันมี
มหาสมุทรทั้งสี่เปนขอบเขต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฏิหายน ความวา ก็ในเวลา
มีอายุ ๖๐ ป โดยกําเนิด ชางทั้งหลายยอมเสื่อมถอยกําลัง ดิฉันนั้น
จักไมละทิ้งทานผูสมบูรณดวยกําลังอยางนี้ ผูถ งึ ความพินาศ ทาน
อยากลัว เพราะวาทานเปนที่รักยิ่งของดิฉัน กวาปฐพีนี้อันตั้งจรด
มหาสมุทรในทิศทั้ง ๔ ชื่อวามีมหาสมุทรทั้งสี่เปนแดนสุด.
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ครั้นนางชางทําพระโพธิสัตวนั้นใหเขมแข็ง แลวจึงกลาววา
ขาแตทานผูเปนเจา บัดนี้ ดิฉันเมื่อไดสนทนาปราศรัยกับปูทอง
สักหนอย จักใหปลอยทาน เมื่อจะออนวอนปูทองจึงกลาวคาถา
ที่ ๓ วา :ปูเหลาใด อยูในมหาสมุทรก็ดี ใน
แมน้ําคงคาก็ดี ในแมน้ํายมุนาก็ดี ทานเปน
สัตวน้ําผูประเสริฐกวาปูเหลานั้น ขอทานจง
ปลอยสามีของดิฉันผูรองไหอยูเถิด.
เนื้อความของคําที่เปนคาถานั้นวา ปูเหลาใดในมหาสมุทรก็ดี
ในแมน้ําคงคาหรือยมุนาก็ดี ทานเทานั้นเปนผูประเสริฐกวาปูเหลา
นั้นทั้งหมด โดยความถึงพรอมดวยวรรณะและโดยความเปนใหญ
ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงขอออนวอนทาน ขอทานโปรดปลอยสามีของ
ดิฉันผูกําลังรองไหอยูเถิด.
เมื่อนางชางนั้นกําลังพูดอยู ปูไดถือนิมิตในเสียงหญิง เปน
ผูมีใจถูกดึงลง จึงอากามจากเทาชางหาไดรูอะไรบางวา ชางนี้เรา
ปลอยแลวจักกระทําชื่อสิ่งนี้. ลําดับนั้น ชางจึงยกเทาเหยียบหลังนั้น
กระดองพังทลายไปในทันทีนั่นเอง ชางรองขึ้นดวยความยินดี.
ชางทั้งปวงจึงประชุมกันนําเอาปูไปวางบนบก กระทืบใหละเอียดเปน
จุรณวิจุรณไป. กามทัง้ สองปูนั้นแตกออกจากรางกระเด็นตกไปยัง
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สวนขางหนึ่ง. ก็หวงน้ําที่มีปูอยูนั้นเนื่องเปนอันเดียวกันกับแมน้ํา
คงคา ในเวลาที่แมน้ําคงคาเต็ม ก็เต็มไปดวยน้ําในแมน้ําคงคา
เมื่อน้ําแมน้ําคงคานอย น้ําในหวงก็ไหลลงสูแมน้ําคงคา. ครัง้ นั้น
กามปูแมทั้งสองกามนั้นก็ลอยไปในแมน้ําคงคา. ในกามปูสองกามนั้น
กามหนึ่งลอยเขาไปยังมหาสมุทร พระราชาพี่นอง ๑๐ องค เลนน้ํา
อยู ไดไปกามหนึ่งกระทําตระโพนชื่อวาอณิกมุทิงคะ สวนอีกกาม
ที่ลอยเขาไปยังมหาสมุทร พวกอสูรถือเอาไปแลวใหกระทําเปนกลอง
ชื่ออฬัมพรเภรี. ในกาลตอมา พวกอสูรเหลานั้นถูกทาวสักกะให
พายแพในสงคราม จึงทิ้งอฬัมพรเภรีนั้นหลบหนีไป. ลําดับนั้น
ทาวสักกะใหยึดเอาอฬัมพรเภรีนั้นมาเพื่อเปนประโยชนแกพระองค.
อาจารยบางพวกหมายเอากลองนั้นกลาววา กลองอฬัมพระดังกระหึ่ม
ดุจเมฆคํารามฉะนั้น
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศสัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ สามีภรรยาแม
ทั้งสองก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล ชางพังในกาลนั้น ไดเปนอุบาสิกา
ผูนี้ สวนชาง คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสุวรรณกักกฏกชาดกที่ ๗
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๘. อารามทูสกชาดก

วาดวยถอนตนดูรากกอนรดน้ํา
[๔๐๓] ลิงตัวใดสมมติกันวา เปนใหญกวาฝูง
ลิงเหลานี้ ปญญาของลิงตัวนั้นมีอยูเพียง
อยางนี้เทานั้น ฝูงลิงที่เปนบริวารนอกนี้จะ
มีปญญาอะไร.
[๔๐๔] ขาแตทานผูประเสริฐ ทานยังไมรูอะไร
ไฉนมาดวนติเตียนเราตาง ๆ อยางนี้เลา เรา
ยังไมเห็นรากไมแลว จะพึงรูตน ไมวาราก
หยั่งลงไปลึกไดอยางไรเลา.
[๔๐๕] เราไมไดติเตียนทานทั้งหลาย พวกทาน
เปนลิงไพรอยูในปา แตวาคนเชนพวกทาน
ทั้งหลายปลูกตนไม เพื่อประโยชนแกพระราชาพระองคใด พระราชาพระองคนั้น คือ
พระเจาวิสสเสนะ จะพึงถูกติเตียนได.
จบ อารามทูสกชาดกที่ ๘
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อรรถกถาอารามทูสกชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ ทักขิณาคีรีชนบท ทรงปรารภ
บุตรของนายอุยยานบาลคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา
โยเมสฺจ สเมตาน ดังนี้.
ไดยินวา พระศาสดาทรงออกพรรษาแลว เสด็จออกจาก
พระวิหารเชตวัน เสด็จเที่ยวจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบท. ครั้งนั้น
อุบาสกคนหนึ่งนิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ให
ประทับนั่งในสวน ใหทรงอิ่มหนําดวยยาคูและของควรเคี้ยวทั้งหลาย
จึงกลาววา พระผูเปนเจาทั้งหลาย ประสงคจะเที่ยวไปในสวนขอจง
เที่ยวไปกับนายอุยยานบาลผูนี้ แลวสั่งนายอุยยานบาลวา ทานพึง
ถวายผลไมนอยใหญในสวนแกพระผูเปนเจาทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย
เดินเที่ยวไปเห็นที่เปนหลุมแหงหนึ่ง จึงถามวา ที่นี้เปนหลุมไมมี
ตนไมงอกขึ้น เปนเพราะเหตุไรหนอ ? ลําดับนั้น นายอุยยานบาล
จึงบอกแกภิกษุทั้งหลายวา ไดยินวา มีบุตรของนายอุยยานบาลคนหนึ่ง
เมื่อจะรดน้ําตนไมที่ปลูกใหม คิดวา จักรดน้ําโดยเอารากเปนประมาณ
จึงถอนขึ้นมาแลวรดน้ําเฉพาะราก ดวยเหตุนั้น ที่นั้นจึงเปนหลุม.
ภิกษุทั้งหลายมาเฝาพระศาสดาแลวกราบทูลเนื้อความนั้นใหทรงทราบ.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชในบัดนี้เทานั้น แม
ในกาลกอน กุมารนั้นก็เปนผูทําลายอาราม ภิกษุเหลานั้นทูลออนวอน
จึงทรงนําอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาวิสสเสนะครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี เมื่อเขาปาวประกาศการเลนมหรสพ นายอุยยานบาล
คิดวาจักเลนมหรสพ จึงบอกทั้งทั้งหลายที่อยูในสวนวา สวนนี้มี
อุปการะมากแกพวกเจา เราจักเลนมหรสพ ๗ วัน พวกเจาจงรดน้ํา
ตนไมที่ปลูกใหมตลอด ๗ วัน. พวกลิงรับคําวาได. นายอุยยานบาล
จึงมอบกระออมหนังใหแกลิงเหลานั้นแลวก็จากไป. ลิงทั้งหลายเมื่อจะ
รดน้ํา จึงรดน้ําที่ตนไมซึ่งปลูกใหม ๆ. ลําดับนั้น ลิงจาฝูงไดกลาวกะลิง
เหลานั้นวา พวกทานจงรอกอน ธรรมดาวาน้ํามิใชจะหาไดงายตลอด
ทุกเวลา น้ํานั้นควรจะรักษา ควรทีพ่ วกเราจะถอนตนไมที่ปลูกใหม
รูขนาดประมาณของรากแลว ตนที่มีรากยาวรดใหมาก ตนที่มีรากสั้น
รดแตนอย ลิงเหลานั้นพากันรับคําวาดีละ บางพวกเดินถอนตนไม
ที่ปลูกใหม บางพวกปลูกแลวรดน้ํา. ในกาลนั้น พระโพธิสตั วได
เปนบุตรของตระกูลหนึ่งในนครพาราณสี. พระโพธิสัตวไดไปสวน
ดวยกรณียกิจบางอยาง เห็นลิงเหลานั้นกระทําอยูอยางนั้น จึงถามวา
ใครใหพวกเจากระทําอยางนี้ เมื่อพวกลิงตอบวา หัวหนาวานร จึง
กลาววา ปญญาแหงหัวหนาของพวกเจา ยังเทานี้กอน สวนปญญา
ของพวกเจาจักเปนเชนไร เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น จึงกลาว
คาถาที่ ๑ วา :ลิงตัวใดสมมติกันวา เปนใหญกวาฝูงลิง
เหลานี้ ปญญาของลิงตัวนั้นมีอยูเพียงอยางนี้

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 145

เทานั้น ฝูงลิงที่เปนบริวารนอกนี้จะมีปญญา
อะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โยเมสฺจ สเมตาน ความวา
ลิงตัวใด ไดเปนผูรับสมมติวาประเสริฐสุดกวาลิงเหลานี้ คือ กวาลิง
แมทั้งหมดผูมีชาติกําเนิดเสมอกัน . บทวา กิเมว อิตรา ปชา ความวา
ปญญาของลิงที่ต่ําทรามนอกนี้ ในบรรดาลิงเหลานั้น จะเปนเชนไร
หนอ.
วานรทัง้ หลายไดฟงถอยคําของพระโพธิสัตวนั้นแลว จึงกลาว
คาถาที่ ๒ วา :ขาแตทานผูประเสริฐ ทานยังไมรู
อะไร ไฉนจึงดวนมาติเตียนเราตาง ๆ อยางนี้
เลา เรายังไมเห็นรากไมแลว จะพึงรูตน ไม
วารากหยั่งลงไปลึกไดอยางไรเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหฺเม เปนเพียงอาลปนะ
คือคํารองเรียก. ในคาถานี้ มีความสังเขปดังตอไปนี้ ดูกอน
บุรุษผูเจริญ ทานยังไมรูเหตุและไมใชเหตุดวยประการใด มาดวน
ติเตียนพวกเราโดยประการนั้นทันที ใครๆ ยังไมถอนรากแลว จะ
อาจรูไดอยางไรวา ชื่อวาตนไมตนนี้หยั่งรากลงไปลึกหรือหาไม ดวย
เหตุนั้น พวกเราจึงใหถอนขึ้นแลวจึงรดน้ําตามประมาณของราก.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้นจึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :-
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เราไมติเตียนเจาทั้งหลายเพราะพวก
เจาก็เปนแตลิงไพรอาศัยอยูในปา แตคนเชน
พวกเจาปลูกตนไม เพื่อประโยชนแกพระราชาองคใด พระราชาองคนั้น คือพระเจา
วิสสเสนะ จะพึงถูกติเตียนได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิสฺสเสโน จ คารยฺโห ความวา
ก็ในกาลปลูกตนไมนี้ พระเจาพาราณสีพระนามวาวิสสเสนะ จะพึง
ถูกติเตียน. บทวา ยสฺสตฺถา รุกฺขโรปกา ความวา คนทั้งหลาย
เชนพวกเจาเปนผูปลูกตนไม เพื่อประโยชนแกพระราชาใด.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา หัวหนาวานร ในกาลนั้น ไดเปนกุมารผูทําลายตนไมใน
สวน ในบัดนี้ สวนบุรษุ ผูเปนบัณฑิตในกาลนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาอารามทูสกชาดกที่ ๘
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๙. สุชาตาชาดก

ถอยคําไพเราะทําใหคนรัก
[๔๐๖] สัตวเหลานี้สมบูรณดวยสีสรรวรรณะ มี
สําเนียงออนหวาน นารักนาชม แตเปน
สัตวมีวาจากระดาง ยอมไมเปนที่รักของใคร
ทั้งในโลกนี้และโลกหนาเลย.
[๔๐๗] พระองคก็ไดเห็นมิใชหรือวา นกดุเหวา
นีด้ ํา สีไมสวยตัวลายพรอย แตเปนที่รกั ของ
สัตวทั้งหลายเปนอันมาก เพราะวาจาออน
หวาน.
[๔๐๘] เพราะฉะนั้น ผูที่ตองการจะใหตนเปนที่
รักของประชาชน พึงกลาวแตถอยคําสละสลวย พูดดวยความคิด ไมฟุงซาน ถอย
คําของผูแสดงอรรถและธรรม เปนถอยคํา
ไพเราะ.
จบ สุชาตาชาดกที่ ๙
อรรถกถาสุชาตาชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
นางสุชาดานองหญิงของนางวิสาขา ธิดาของธนัญชัยเศรษฐี สะใภของ
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ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา น หิ
วณฺเณน สมฺปนฺนา ดังนี้.
ไดยินวา นางสุชาดานั้นเขาไปยังเรือนของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เต็มไปดวยยศอยางใหญหลวง. นางสุชาดานั้นคิดวา เราเปน
ธิดาของตระกูลใหญ จึงเปนผูถือตัวจัด มักโกรธ ดุราย หยาบชา
ไมกระทําวัตรปฏิบัติแกพอ ผัว แมผัว และสามี เที่ยวคุกคามเฆี่ยนตี
คนในเรือน. ครั้นวันหนึ่ง พระศาสดาแวดลอมดวยภิกษุ ๕๐๐
เสด็จเขาไปยังเรือนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ประทับนั่งอยู. ฝาย
มหาเศรษฐีก็เขาไปนั่งใกลพระศาสดา ฟงธรรมอยู. ขณะนั้น นาง
สุชาดาทําการทะเลาะกับพวกทาสและกรรมกร. พระศาสดาทรงหยุด
ธรรมกถาตรัสวา นี่เสียงอะไร. ทานเศรษฐีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มีหญิงสะใภในตระกูลคนหนึ่ง ไมมีความเคารพ. นาง
ไมมีวัตรปฏิบัติตอพอผัว แมผัว และสามี ไมใหทาน ไมรกั ษาศีล
ไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส เที่ยวกอแตการทะเลาะทุกวันทุกคืน.
พระศาสดาตรัสวา ถาอยางนั้น ทานจงเรียกนางมา. นางสุชาดามา
ถวายบังคมแลว ไดยืนอยู ณ สวนสุดขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระศาสดา
ตรัสถามนางวา ดูกอนสุชาดา ภรรยาของบุรุษมี ๗ จําพวก เธอ
เปนภรรยาพวกไหน ในบรรดาภรรยา ๗ จําพวกนั้น. นางสุชาดา
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไมทราบความแหงพระดํารัสที่พระองคตรัสโดยยอ ขอพระองคจงตรัสบอกแกหมอมฉันโดย
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พิสดารเถิด. พระศาสดาตรัสวา ถาอยางนั้น เธอจงเงี่ยโสตสดับ
แลวไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :ภรรยาคนใดของชายมีอาการอยางนี้
คือมีจิตคิดประทุษรายสามี มิไดประพฤติสิ่ง
ที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกสามี ยินดีรักใคร
ในบุรุษอื่น ดูหมิ่นลวงเกินสามี ขวนขวาย
เพือ่ จะฆาสามีผูถายมาดวยทรัพย ภรรยาชนิด
นัน้ ทานเรียกวา วธกาภริยา ภรรยาเสมอ
เพชฌฆาต. ภรรยาใดของชายมีอาการอยางนี้
คือ สามีไดทรัพยสิ่งใดมา โดยทางศิลปวิทยาก็ดี โดยทางคาขายก็ดี ทางกสิกรรม
ก็ดี แมจะนอยมากเพียงใด ก็มอบใหภรรยา
เก็บรักษาไว แตภรรยานั้นไมรูจักเก็บงํา
ปรารถนาแตจะใชทรัพยนนั้ ใหหมดเปลือง
ไป ภรรยาชนิดนั้น ทานเรียกวา โจรีภริยา
ภรรยาเสมอดังโจร. ภรรยาใดของชายมี
อาการอยางนี้ คือ ไมปรารถนาทําการงาน
เกียจคราน กินจุ หยาบชา ดุราย ปากคอ
เราะราน ประพฤติขมขี่พวกคนผูคอยรับใช
ภรรยาชนิดนั้น ทานเรียกวา อัยยาภริยา
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ภรรยาเสมอดังเจา. ภรรยาใดของชายมีอาการ
อยางนี้ คือ โอบออมอารี ประพฤติสิ่งที่เปน
ประโยชนเกื้อกูลทุกเมื่อ ตามรักษาสามี
คลายมารดาตามรักษาบุตร รักษาทรัพยที่สามี
หามาไดไว ภรรยาชนิดนั้น ทานเรียกวา
มาตาภริยา ภรรยาเสมอดังมารดา. ภรรยาใด
ของชายมีอาการอยางนี้ คือ มีความเคารพ
สามีของตน มีความละอายใจ ประพฤติ
ตามอํานาจ ความพอใจของสามี คลายกับ
นองหญิงมีความเคารพพี่ชายฉะนั้น ภรรยา
ชนิดนั้น ทานเรียกวา ภคินีภริยา ภรรยา
เสมอดังนองหญิง. ภรรยาใดของชายมีอาการ
อยางนี้ คือ เห็นสามียอมราเริงยินดี คลาย
กับหญิงสหาย เห็นมิตรสหายมาเรือนของตน
ฉะนั้น เปนผูรักษาวงศตระกูล มีศีลมีวัตร
ปฏิบัติตอสามี ภรรยาชนิดนั้น ทานเรียกวา
สขีภริยา ภรรยาเสมอดังเพื่อน. ภรรยาใด
ของชายมีอาการอยางนี้ คือ เปนคนไมมีความ
ขึ้งโกรธ ถึงจะถูกคุกคามดวยการฆาและลง
อาญา ก็ไมมจี ิตคิดประทุษราย อดกลั้นตอ
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สามี ไมโกรธ ยอมประพฤติตามอํานาจสามี
ภรรยาชนิดนั้น ทานเรียกวา ทาสีภริยา
ภรรยาเสมอดังทาส.
ดูกอนสุชาดา ภรรยาของบุรุษมี ๗ จําพวกนี้แล บรรดา
ภรรยา ๗ จําพวกนั้น ภรรยา ๓ จําพวกเหลานี้ คือ ภรรยาเสมอดัง
เพชฌฆาต ๑ ภรรยาเสมอดังโจร ๑ ภรรยาเสมอดังเจา ๑ ยอมบังเกิด
ในนรก สวนภรรยา ๔ จําพวกนอกนี้ ยอมบังเกิดในเทวโลก
ชั้นนิมมานรดิ
ครัน้ พระศาสดาตรัสจําแนกภรรยา ๗ จําพวก
ดวยพระคาถาแลว จึงตรัสนิคมพจนดังนี้วา :ก็ภรรยาใดในโลกนี้ ทีเ่ รียกวาวธกาภริยา โจรีภริยา และอัยยาภริยา เปนคนทุศีล
หยาบชา มีไดเอื้อเฟอ ภรรยานั้น ครัน้ แตก
กายทําลายขันธ ยอมไปสูนรก. สวนภรรยาใด
ในโลกนี้ ที่เรียกวา มาตาภริยา ภคินีภริยา
สขีภริยา และทาสีภริยา เปนคนดํารงอยูใน
ศีล สํารวมระวังดีตลอดเวลานาน ภรรยา
นัน้ ครั้นแตกกายทําลายขันธ ยอมไปสูสุคติ.
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๐.
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เมื่อพระศาสดาทรงแสดงภรรยา ๗ จําพวก ดวยประการ
อยางนี้แลว นางสุชาดาไดดํารงอยูในพระโสดาปตติผล. เมื่อพระศาสดาตรัสวา ดูกอนสุชาดา บรรดาภรรยา ๗ จําพวกนี้ เธอเปน
ภรรยาพวกไหน ? นางสุชาดาจึงกราบทูลวา กระหมอมฉัน ขอเปน
ภรรยาเสมอดวยทาส พระเจาขา แลวถวายบังคมขอขมาพระศาสดา.
พระศาสดาทรงทรมานนางสุชาดาหญิงสะใภ ดวยพระโอวาทครั้งเดียว
เทานั้น ดวยประการดังนี้ ทรงทําภัตตกิจเสร็จแลวเสด็จไปพระวิหาร.
เชตวัน เมื่อภิกษุสงฆแสดงวัตรแลว จึงเสด็จเขาพระคันธกุฎี. ภิกษุ
ทั้งหลายนั่งสนทนากันถึงพระคุณของพระศาสดาในโรงธรรมสภาวา
อาวุโสทั้งหลาย พระศาสดาทรงทรมานนางสุชาดาหญิงสะใภดวยพระโอวาทครั้งเดียวเทานั้น ใหดํารงอยูในพระโสดาปตติผล. พระศาสดา
เสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากัน
ดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน เราก็ไดทรมาน
นางสุชาดาดวยโอวาทครั้งเดียวเหมือนกัน แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีต
มาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของ
พระเจาพรหมทัตนั้น พอเจริญวัย ไดศึกษาเลาเรียนศิลปะทั้งปวงใน
เมืองตักกศิลา เมื่อพระราชบิดาสวรรคต ก็ไดดํารงอยูในราชสมบัติ
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ทรงครองราชยโดยธรรม โดยสม่ําเสมอ. พระมารดาของพระโพธิสัตว
นั้น เปนผูมักโกรธ ดุราย หยาบชา ชอบดา ชอบบริภาษ. พระโพธิสัตวนั้นประสงคจะถวายโอวาทแกพระมารดา ทรงพระดําริวา. การ
กราบทูลถอยคําที่ไมมีเรื่องอางอิงอยางนี้
ไมสมควร จึงเสด็จ
เที่ยวมองหาขอเปรียบเทียบ เพื่อทรงแนะนําพระมารดา. ครั้นวัน
หนึ่ง ไดเสด็จไปยังพระราชอุทยาน. แมพระมารดาก็ไดเสด็จไปพรอม
กับพระโอรสเหมือนกัน. ครั้งนั้น นกกระตอยตีวิดกําลังสงเสียงรอง
อยูในระหวางทาง. บริษทั ของพระโพธิสัตวไดยินเสียงนั้น จึงพากัน
ปดหูแลวกลาววา ดูกอนเจานกผูมีเสียงกระดางหยาบชา เจาอยาไดสง
เสียงรอง. ก็เมื่อพระโพธิสัตวแวดลอมดวยนักฟอนเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานกับพระมารดา มีนกดุเหวาตัวหนึ่งแอบอยูที่ตนสาละตนหนึ่ง
มีดอกบานสะพรั่ง สงเสียงรองดวยสําเนียงอันไพเราะ. มหาชนพากัน
หลงใหลเสียงนั้น ประคองอัญชลีกลาววา ดูกอนนกผูมีเสียงออนหวาน
สละสลวยนุม นวล เจาจงรองตอไป ๆ แลวตางแหงนคอเงี่ยโสตยืน
แลดูอยู. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวไดทรงทราบชัดเหตุการณทั้งสอง
นั้นแลว ทรงพระดําริวา เราจักสามารถทําพระมารดาใหยินยอมได
ในบัดนี้ จึงกราบทูลวา ขาแตพระมารดา มหาชนไดยินเสียงนก
ตอยตีวิดในระหวางทาง ตางพูดวา เจาอยาสงเสียงรอง แลวปดหูเสีย
ชื่อวาวาจาหยาบไมเปนที่รักของใคร ๆ แลวไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :สัตวเหลานี้สมบูรณดวยสีสรรวรรณะ
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มีสําเนียงออนหวานนารักนาชม แตเปน
สัตวมีวาจากระดาง ยอมไมเปนที่รักของใคร ๆ
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา. พระองคก็ไดเห็น
มิใชหรือวา นกดุเหวาตัวนี้ ดํา สีไมสวย
ตัวลายพรอย
แตเปนที่รักของสัตวทั้ง
หลายเปนอันมาก เพราะวาจาออนหวาน.
เพราะฉะนั้น ผูที่ตองการจะใหตนเปนที่รัก
ของมหาชน พึงเปนผูมีวาจาสละสลวย พูด
ดวยความคิด ไมฟุงซาน ถอยคําของผูที่
แสดงอรรถและธรรม เปนถอยคําไพเราะ.
คาถาเหลานั้นมีเนื้อความดังตอไปนี้ ขาแตพระมารดา สัตว
เหลานี้ประกอบดวยสีกายมีสีเหมือนดอกประยงคเปนตน ชื่อวามีเสียง
ไพเราะ เพราะเสียงเปลงไพเราะ ชือ่ วานารักนาชม เพราะมีรูปราง
งดงาม แตชื่อวาเปนสัตวมีวาจาหยาบ เพราะประกอบดวยวาจาแข็ง
กระดางอันเปนไปดวยการดาและการบริภาษเปนตน จนชั้นที่สุดบิดา
มารดา
จึงชื่อวาไมเปนที่รักของใคร ๆ ในโลกนี้และในโลกหนา
เหมือนนกตอยตีวิดที่มีวาจากระดางในระหวางทางฉะนั้น สวนนก
ดุเหวามีปกติกลาวออนหวาน ประกอบดวยวาจากลมเกลี้ยง ไพเราะ
ถึงจะมีรูปไมงามก็เปนที่รักใครได. ดวยเหตุนั้น กระหมอมฉัน จึง
ขอกลาวกะพระองควา พระองคเห็นมิใชหรือ นกดุเหวาตัวนี้ ดํา
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มีสีไมสวย ลายพรอยดวยเมล็ดงาดํา อันดํายิ่งกวาแมสีกาย แตถึง
นกดุเหวานั้น แมจะเปนสัตวมีสีกายไมสวยงามอยางนี้ ก็ยังเปนที่รัก
ของสัตวทั้งหลายเปนอันมาก เพราะมีวาจาออนหวาน. ดังนั้น เพราะ
เหตุที่สัตวทั้งหลายมีวาจาแข็งกระดาง ยอมไมเปนที่รักแมของบิดา
มารดาในโลก ฉะนั้น บุคคลผูปรารถนาจะใหเปนที่รักของชนเปนอัน
มาก พึงเปนผูมีวาจาสละสลวย ออนหวาน กลมกลอม ไพเราะ
นุมนวล. และชื่อวากลาวดวยความคิด เพราะกลาวกําหนดวยความ
คิด กลาวคือปญญา ชื่อวาไมฟุงซานเพอเจอ เพราะกลาวถอยคํา
พอประมาณ เวนความฟุงซานเพอเจอ. ก็บุคคลใดผูเห็นปานนี้แสดง
อรรถและธรรม ถอยคําของบุคคลนั้น ชื่อวาไพเราะอาศัยเหตุกลาว
ไมทําคนอื่นใหโกรธเคือง.
พระโพธิสัตวแสดงธรรมแกพระมารดา ดวยคาถา ๓ คาถา
เหลานี้ ดวยประการอยางนี้ ทําใหพระมารดารูสึกพระองคได. จําเดิม
แตนั้น พระมารดาไดเปนผูเพียบพรอมดวยพระมารยาท. ก็พระโพธิสัตวทรงการทําพระมารดาใหหมดพยศ ดวยพระโอวาท เพียงโอวาท
เดียวเทานั้น แลวเสด็จไปตามยถากรรม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา พระมารดาของพระเจาพาราณสี ในครัง้ นั้น ไดเปนนาง
สุชาดาในบัดนี้ สวนพระราชาในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาสุชาตาชาดกที่ ๙
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๑๐. อุลูกชาดก

หนาตาไมดีไมควรใหเปนใหญ
[๔๐๙] ไดยินวา พวกญาติทั้งมวลตั้งนกเคาให
เปนใหญ ถาพวกญาติอนุญาต ฉันจะขอพูด
สักคําหนึ่ง.
[๔๑๐] ดูกอนสหาย เราทั้งหมดอนุญาตใหทาน
พูด แตจงพูดแตถอยคําที่เปนอรรถและธรรม
อยางเดียว เพราะวานกหนุม ๆ ที่มปี ญญา
และทรงไวซึ่งญาณอันรุงเรืองมีอยู.
[๔๑๑] ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย การ
แตงตั้งนกเคาใหเปนใหญ ขาพเจาไมชอบใจ
ทานจงมองดูหนาของนกเคาผูไมโกรธเกิด
นกเคาโกรธแลวจักทําหนาตาเปนอยางไร.
จบ อลูกชาดกที่ ๑๐
อรรถกถาอุลูกชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การทะเลาะของกาและนกเคา จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา สพฺเพหิ
กิร าตีหิ ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 157

ไดยินวา ในกาลครัง้ นั้น กาทั้งหลายพากันกินนกเคาทั้งหลาย
ในตอนกลางวัน ฝายนกเคาทั้งหลาย จําเดิมแตพระอาทิตยอัศดงคต
ก็พากันเฉี่ยวศีรษะของพวกกาที่นอนอยูในที่นั้น ๆ ทําใหพวกกาเหลานั้นถึงความสิ้นชีวิตไป. ศีรษะกาแมมากมาย เปอนเลือดประมาณ
๗-๘ ทนาน หลนจากตนไม ภิกษุรูปหนึ่งผูอยูในบริเวณแหงหนึ่ง
ทายพระวิหารเชตวัน ตองเก็บทิ้งในเวลากวาด. ภิกษุนั้นจึงบอกเนื้อ
ความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ไดยินวา ในเวลาที่ภิกษุรูปโนนกวาด
จะตองทิ้งศีรษะกาทั้งหลายมีประมาณเทานี้ทุกวัน ๆ พระศาสดาเสด็จ
มาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนึ่งประชุมกันดวย
เรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา
มิใชในบัดนี้เทานั้นนะ ภิกษุทั้งหลาย แมในกาลกอน กากับนกเคา
ก็ไดกระทําการทะเลาะกันมาแลว. ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา ขาแต
พระองคผูเจริญ กากับนกเคากอเวรแกกันและกันขึ้นในคราวไร
พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา จําเดิมแตกาลอันเปนปฐมกัปทีเดียว
แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล ครั้งปฐมกัป มนุษยทั้งหลายประชุมกัน คัด
เลือกบุรุษคนหนึ่งผูมีรูปงาม ถึงความเปนผูเลิศดวยความงาม สมบูรณ
ดวยมารยาท บริบรู ณดว ยอาการทั้งปวง แตงตั้งใหเปนพระราชา.
ฝายสัตว ๔ เทาก็ประชุมกันตั้งราชสีหใหเปนพระราชา. พวกปลาใน
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มหาสมุทรก็ไดตั้งปลาอานนทใหเปนพระราชา. ลําดับนั้น หมูนก
พากันประชุมที่หินดาดแหงหนึ่ง ในหิมวันตประเทศ ปรึกษากันวา
ในหมูมนุษยพระราชาก็ปรากฏ ในสัตว ๔ เทาและปลาทั้งหลาย ก็
ปรากฏเหมือนอยางนั้น แตในระหวางพวกเรา พระราชายังไมมี
ธรรมดาวา การอยูโดยไมมีที่พึ่ง ยอมไมควร แมพวกเราก็ควรจะ
ไดพระราชา พวกเราจงกําหนดนกตัวหนึ่งผูสมควรตั้งไวในตําแหนง
พระราชา. นกทั้งหลายพิจารณาหานกเชนนั้น เห็นนกเคาตัวหนึ่ง
ก็ชอบใจ จึงกลาววา เราชอบใจนกตัวนี้. ลําดับนั้น นกตัวหนึ่งจึง
ประกาศขึ้น ๓ ครั้ง เพื่อตองการหยั่งดูอัธยาศัยใจคอของนกทุกตัว.
เมื่อนกตัวนั้นรองประกาศอยู ๒ ครั้ง ก็ยังสงบเงียบอยู ในเวลาจะ
ประกาศครั้งที่ ๓ กาตัวหนึ่งลุกขึ้นกลาววา กอนอื่น ในเวลาอภิเษก
เปนพระราชาครั้งนี้ หนาของนกเคาผูยังไมโกรธ ยังเห็นปานนี้กอน
เมื่อเขาโกรธ หนาจักเปนเชนไร ก็พวกเขาผูถูกนกเคาตัวนี้โกรธ
แลดูแลวจักแตกตื่นกันในที่นั้นทันที เหมือนเกลือที่ใสในกระเบื้อง
รอนฉะนั้น การตั้งนกเคานี้ใหเปนพระราชา ขาพเจาหาพอใจไม
เมื่อจะประกาศเนื้อความนี้จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ไดยินวา พวกญาติทั้งปวงจะตั้งนกเคาใหเปนใหญ ถาพวกญาติอนุญาต ฉันจะ
ขอพูดสักคําหนึ่ง.
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ความของคาถานั้นวา ฉันไดฟงการกลาวประกาศ ซึ่งกําลัง
เปนไปอยูนั้น จึงขอกลาว. ไดยินวาพวกญาติที่มาประชุมกันนี้ทั้งหมด
จะตั้งนกเคาตัวนี้ใหเปนพระราชา ก็ถาพวกญาติจะอนุญาตฉันไซร
ฉันขอกลาวอะไร ๆ สักคําหนึ่งที่จะพึงกลาวในสมาคมนี้.
ลําดับนั้น นกทั้งหลายเมื่อจะอนุญาตกานั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒
วา :ดูกอนสหาย เราทั้งหมดอนุญาตให
ทานพูด แตจงพูดแตถอยคําที่เปนอรรถและ
ธรรมอยางเดียว เพราะวานกหนุม ๆ ที่มี
ปญญาและทรงญาณอันรุงเรือง ยังมีอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภณ สมฺม อนุ
ฺ าโต ความวา
ดูกอนกาผูสหาย พวกเราอนุญาต ทานจงพูดสิ่งที่ควรพูดเถิด. บทวา
อตฺถ ธมฺมฺจ เกวล ความวา ก็เมื่อทานจะกลาวจะกลาวอยา
ใหละเลยเหตุ และคําอันมีมาตามประเพณีเสีย. บทวา ปฺวนฺโต
ชุตินฺธรา ความวา พวกนกแมหนุม ๆ ที่สมบูรณดวยปญญา และ
ทรงแสดงสวางแหงญาณความรูยังมีอยูเหมือนกัน.
กาตัวนั้นอันพวกนกอนุญาตอยางนั้นแลว จึงกลาวคาถาที่ ๓
วา :ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย
การแตงตั้งนกเคาใหเปนใหญ ขาพเจาไม
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ชอบใจ ทานจงมองดูหนาของนกเคาผูไม
โกรธเถิด นกเคาโกรธแลวจักทําหนาตา
อยางไร.
เนื้อความของคาถานั้นนั้นวา ขอความเจริญจงมีแกทานทั้ง
หลาย การที่ทานทั้งหลายทําการอภิเษกนกเคาดวยการประกาศ ๓
ครั้งนั้น ขาพเจาไมชอบใจ ก็ทานทัง้ หลายจงมองดูหนาของนกเคานี้
ผูดีใจยังไมโกรธในขณะนี้ เราไมรูวา ก็นกเคานี้โกรธแลวจักกระทําหนาอยางไร การตั้งนกเคาใหเปนใหญนี้ ขาพเจาจึงไมชอบโดย
ประการทั้งปวง.
กานั้นครั้นกลาวอยางนี้แลวบินรองไปในอากาศวา ขาพเจา
ไมชอบใจ ขาพเจาไมชอบใจ. ฝายนกเคาก็บินขึ้นไลติดตามกานั้นไป.
ตั้งแตนั้นมา กากับนกเคาจึงไดผูกเวรกันและกัน . นกทั้งหลายตั้ง
หงสทองใหเปนพระราชา แลวพากันหลีกไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ คนเปนอันมากไดเปน
พระโสดาบันเปนตน. หังสโปดกผูไดรับอภิเษกใหเปนพระราชาใน
กาลนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอุลูกชาดกที่ ๑๐
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รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปทุมชาดก ๒. มุทุปาณิชาดก ๓. จุลลปโลภนชาดก
๔. มหาปนาทชาดก ๕. ขุรัปปชาดก ๖. วาตัคคสินธวชาดก
๗. สุวรรณกักกฏกชาดก ๘. อารามทูสกชาดก ๙. สุชาตาชาดก
๑๐. อุลูกชาดก
จบ ปทุมวรรคที่ ๒
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๓. อุทปานทุสกวรรค
๑. อุทปานทูสกชาดก

การขีเ้ ยี่ยวลงบอน้ําเปนธรรมดาของหมาจิ้งจอก
[๔๑๒] ดูกอนสหาย ทําไมทานจึงถายมูตรและ
คูถรดบอน้ําที่ทําไดโดยยาก ของฤาษีผูอยูปา
แสวงหาตบะอยูตลอดกาลนาน.
[๔๑๓] เราพวกสุนัขจิ้งจอกดื่มกินน้ํา ณ ที่ใด
แลว ยอมถายอุจจาระ ปสสาวะลงในที่นั้น
เปนธรรมดาขุองสุนัขจิ้งจอกทั้งหลาย เปน
ธรรมดาของบิดามารดาและปูยาตายาย ทาน
ไมควรจะถือโกรธธรรมดาอันนั้นของพวกเรา
เลย.
[๔๑๔] อาการเชนนี้เปนธรรมดาของพวกทาน
อนึ่ง อาการเชนไรไมเปนธรรมดาของพวก
ทาน ขอพวกเราอยาไดเห็นธรรมดา หรือ
มิใชธรรมดาของพวกทานในกาลไหน ๆ อีก
เลย.
จบ อุทปานทูสกชาดกที่ ๑

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 163

อรรถกถาอุทปานทูสกวรรคที่ ๓
อรรถกถาอุทปานทูสกชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ ปาอิสิปนมฤคทายวัน ทรงปรารภ
สุนัขจิ้งจอกซึ่งทําลายบอน้ําตัวหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา
อารฺกสฺส อิสิโน ดังนี้.
ไดยินวา สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งทําลายบอน้ําของภิกษุสงฆแลว
หลบหนีไป. ครั้นวันหนึ่ง. สามเณรทั้งหลายเอากอนดินปาสุนัข
จิ้งจอกตัวนั้นซึ่งมาใกลบอน้ําใหไดรับความลําบาก. จําเดิมแตนั้น
สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นแมจะหวลกลับมายังที่นั้นอีกก็ไมแลดู. ภิกษุ
ทั้งหลายทราบเหตุดังนั้น จึงนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ผูมีอายุ
ทั้งหลาย ไดยินวา สุนขั จิ้งจอกตัวที่ทําลายบอน้ํา จําเดิมแตพวก
สามเณรทําใหลําบากแมจะกลับมาอีกก็ไมมองดู. พระศาสดาเสด็จมา
แลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนึ่งประชุมกันดวย
เรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกตัวนี้ประทุษรายบอน้ํา ในบัดนี้เทานั้น
ก็หามิได แมในกาลกอนก็ไดเปนผูประทุษรายบอน้ําเหมือนกัน แลว
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล ในเมืองพาราณสี ปาอิสิปนะนี้แล ไดมีบอน้ํา
นี้แหละ. ในกาลนั้น พระโพธิสัตวบังเกิดในเรือนของตระกูลในเมือง
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พาราณสี พอเจริญวัยก็บวชเปนฤๅษี แวดลอมดวยหมูฤๅษีสําเร็จการ
ในปาอิสิปตนะ. ก็ในกาลนั้น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งประทุษรายบอน้ํา
นี้นั่นแหละแลวหลบหนีไป. ครั้นวันหนึ่ง ดาบสทั้งหลายลอมสุนัข
จิ้งจอกตัวนั้นไวจับมันไดดวยอุบายอยางหนึ่ง จึงนําไปยังสํานักของ
พระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวเมื่อจะเจรจาปราศรัยกับสุนัขจิ้งจอกนั้น
จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนสหาย ทําไมทานจึงถายมูตร
และคูถรดบอน้ําที่ทําโดยยาก ของฤๅษีผูอยู
ปา ผูแสวงที่ตบะอยูตลอดกาลนาน.
เนื้อความของคาถานั้นวา ดูกอนสุนัขจิ้งจอกผูสหาย ทําไม
คือเพื่อประโยชนอะไร ทานจึงถายคือถมทับ ประทุษรายดวยมูตร
และกรีษ ซึง่ บอน้ําที่ทําไดโดยยาก
คือที่ใหสําเร็จไดโดยยาก
ลําบากของทานผูชื่อวาอยูปา เพราะความเปนผูอยูในปาซึ่งไดนามวา
ฤๅษี เพราะความเปนผูแสวงหาคุณ ชื่อวาผูมีตบะ เพราะอาศัยตบะ
อยูตลอดกาลนาน อธิบายวา ทําไม ทานจึงถาย คือทํามูตรและกรีษ
ใหตกลงไปในบอน้ํานี้.
สุนัขจิ้งจอกไดฟงดังนั้นจึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :พวกเราดืม่ กินน้ํา ณ ที่ใดแลว ยอม
ถายอุจจาระปสสาวะลงในที่นั้น นั่นเปน
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ธรรมดาของสุนัขจิ้งจอกทั้งหลาย ทัง้ เปน
ธรรมดาของบิดามารดาแตปูยาตายาย ทาน
ไมควรจะยกโทษธรรมดาอันนั้นของพวกเรา
เลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอส ธมฺโม ไดแก นั่นเปน
สภาวะ. ดวย บทวา ย ปวิตฺวา โอหทามเส นีท้ านแสดงความวา
ดูกอนสหาย พวกเราดื่มน้ําในที่ใดยอมถายอุจจาระรดบาง ปสสาวะ
รดบาง เฉพาะที่นั้นเอง นี่เปนธรรมดาของพวกเราผูเปนสุนัขจิ้งจอก.
บทวา ปตุปตามห ความวา นี้เปนธรรมดาของบิดามารดา และ
ของปูยาตายายของเราทั้งหลาย. บทวา น ต อุชฺฌาตุมรหสิ
ความวา ทานไมควรยกโทษธรรมดา คือสภาวะนั้น
ซึ่งมีมา
โดยประเพณีของพวกเรา คือทานไมควรโกรธในขอนี้.
พระโพธิสัตวจึงกลาวคาถาที่ ๓ แกสุนัขจิ้งจอกนั้นวา :อาการเชนนี้เปนธรรมดาของพวก
ทาน อนึ่ง อาการเชนไรไมเปนธรรมดาของ
พวกทาน ขอพวกเราอยาไดเห็นธรรมดาหรือ
มิใชธรรมดาของพวกทานในกาลไหน ๆ อีก
เลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา โว ความวา ในกาลไหน ๆ
ขอใหพวกเราอยาไดเปนธรรมดาหรือมิใชธรรมดาของพวกทานเลย.
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พระมหาสัตวใหโอวาทแกสุนัขจิ้งจอกนั้นอยางนี้แลวกลาววา
เจาอยามาอีกตอไป. จําเดิมแตนั้น สุนัขจิ้งจอกนั้นแมจะกลับมาอีก
ก็ไมมองดู.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะทั้ง ๔ แลวทรงประชุมชาดกวา สุนัขจิ้งจอกตัวที่
ประทุษรายบอน้ําในกาลนั้น ไดเปนสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เอง สวนพระ
ดาบสผูเปนครูของคณะดาบาสในครั้งนั้น คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอุทปานทูสกชาดกที่ ๑
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๒. พยัคฆชาดก

วาดวยเรื่องของมิตร
[๔๑๕] ความเกษมจากโยคะ ยอมเสื่อมไป
เพราะการคบหากันมิตรคนใด บัณฑิตพึง
รักษาลาภยศและชีวิตของตน ที่มิตรนั้น
ครอบงําไวเสียกอน ดุจบุคคลผูรักษาตาของ
ตนไว ฉะนั้น.
[๔๑๖] ความเกษมจากโยคะ ยอมเจริญเพราะ
การคบหากับมิตรคนใด บุรษุ ผูฉลาดในกิจ
ทั้งมวล พึงกระทํากิจทุกอยางของกัลยาณมิตรใหเหมือนของตน.
[๔๑๗] ดูกอนราชสีหและเสือโครง จงมาเถิด
ขอเชิญทานทั้งสองจงกลับเขาไปยังปาใหญ
พวกมนุษยอยามาตัดปาของเราใหปราศจาก
ราชสีหและเสือโครงเสียเลย ราชสีหและ
เสือโครงอยาไดเปนผูไรปา.
จบ พยัคฆชาดกที่ ๒
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อรรถกถาพยัคฆชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
โกกาลิกภิกษุ จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา เยน มิตฺเตน สสคฺคา
ดังนี้. เรื่องพระโกกาลิกะจักมีแจงในตักการิยชาดก เตรสนิบาต.
พระโกกาลิกะคิดวา จักไปพาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมา จึงออกจากกาสิกรัฐไปยังพระวิหารเชตวัน ถวายบังคม
พระศาสดา แลวเขาไปหาพระเถระทั้งสอง แลวกลาววา ขาแตทาน
ผูอาวุโส มนุษยชาวแวนแควนเรียกหาทานทั้งหลาย มาเถิดทาน
เราทั้งหลายจะไดไปดวยกัน. พระเถระทั้งสองกลาววา ไปเถอะคุณ
พวกเรายังจะไมไป. พระโกกาลิกะนัน้ อันพระเถระทั้งสองปฏิเสธแลว
จึงไดไปโดยลําพังตนเอง. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันใน
โรงธรรมสภาวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระโกกาลิกะไมอาจเปนไปรวม
หรือเวนจากพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะ แมรวมก็อดกลั้นไม
ได แมพลัดพรากก็อดกลั้นไมได. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา
ภิกษุทั้งหลาย. บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ? เมื่อ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ดวยเรื่องชื่อนี้พระเจาขา จึงตรัสวา มิใช
ในบัดนี้เทานั้นดอกนะภิกษุทั้งหลาย แมในกาลกอน พระโกกาลิกะนี้
ไมอาจอยูรวมหรือเวนจากพระสารีบุตระเละพระโมคคัลลานะไดแลว
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดาอยูในราวปาแหง
หนึ่ง. ในที่ไมไกลวิมานของพระโพธิสัตวนั้น มีรุกขเทวดาตนหนึ่ง
อยูในตนไมเจาปาตนหนึ่ง. สีหะและพยัคฆก็อยูในไพรสณฑนั้น.
เพราะกลัวสีหะพยัคฆใคร ๆ จึงไมไถนา ไมตัดไมในไพรสณฑ
นั้น. ชื่อวาบุคคลผูสามารถที่เหลียวกลับมาดู ยอมไมมี. ก็สีหะและ
พยัคฆเหลานั้นฆาเนื้อทั้งหลาย แมมีประการตาง ๆ เคี้ยวกิน. ทิ้งสิ่ง
ที่เหลือจากการเคี้ยวกินไวในที่นั้นนั่นเองเเลวก็ไปเสีย. ไพรสณฑนั้น
จึงมีกลิ่นซากสัตวอันไมสะอาด เพราะกลิ่นของเนื้อเหลานั้น. ลําดับนั้น
รุกขเทวดา นอกนี้เปนผูโงเขลาไมรูจักเหตุและมิใชเหตุ วันหนึ่งได
กลาวกะพระโพธิสัตววา ดูกอนสหาย ไพรสณฑเกิดกลิ่นซากสัตว
อันไมสะอาดแกพวกเรา เพราะอาศัยสีหะและพยัคฆเหลานี้ เราจะ
ไลสีหะและพยัคฆเหลานี้ใหหนีไปเสีย. พระโพธิสัตวกลาววา ดูกอน
สหาย เพราะอาศัยสีหะและพยัคฆทั้งสองตัวนี้พวกเราจึงรักษาวิมาน
อยูได เมื่อสีหะและพยัคฆเหลานี้หนีไปเสีย วิมานของพวกเราก็จัก
ฉิบหาย เพราะพวกมนุษยเมื่อไมเห็นรอยเทาของสีหะและพยัคฆ
ทั้งหลาย ก็จักตัดปาทั้งหมดกระทําใหเปนเนินลานเดียวกันแลวไถนา
ทานอยาชอบใจอยางนี้เลย แลวกลาวคาถา ๒ คาถาแรกวา :ความเกษมจากโยคะยอมเสื่อมไป
เพราะการคบหากับมิตรคนใด บุรษุ ผูเปน
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บัณฑิตพึงรักษาลาภ ยศ และชีวิตของตนที่
มิตรนั้นครอบงําไวเสียกอน ดุจบุคคลผูรักษา
ดวงตาของตนไวฉะนั้น.
ความเกษมจากโยคะยอมเจริญ เพราะ
การคบหากับมิตรคนใด บุรษุ ผูเปนบัณฑิต
พึงกระทําความเปนไปในกิจทั้งปวงของกัลยาณมิตรนั้นใหเสมอเหมือนของตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยน มิตฺเตน สสคฺคา ไดแก
เพราะเหตุแหงการเกี่ยวของ คือเพราะการณแหงการเกี่ยวของกับ
ปาปมิตรใด อธิบายวา เพราะกระทําความเกี่ยวของ ๕ ประการนี้ คือ
ทัสสนสังสัคคะ เกี่ยวของดวยการเห็น สวนสังสัคคะ เกี่ยวของดวย
การฟง กายสังสัคคะ เกี่ยวของดวยกาย สมุลลาปสังสัคคะ เกี่ยว
ของดวยการเจรจา และปริโภคสังสัคคะ เกี่ยวของดวยการบริโภค
บทวา โยคกฺเขโม ไดแก ความสุขทางกายและทางจิต. จริงอยู
ความสุขทางกายและทางจิตนั้น ทานประสงคเอาวา โยคักเขมะความ
เกษมจากโยคะ ในทีน่ ี้ เพราะเปนความเกษมจากโยคะ คือทุกข.
บทวา วิหียติ แปลวา ยอมเสื่อม. บทวา ปุพฺเพวชฺฌาภวนฺตสฺส
รกฺเข อกฺขึว ปณฺฑิโต ความวา บุรษุ ผูเปนบัณฑิตพึงรักษาลาภ
ยศ และชีวติ ของตนที่ปาปมิตรนั้นยึดครอง คือที่ปาปมิตรนั้นจะพึง
ครอบครองไวเสียกอน โดยอาการที่ปาปมิตรนั้นครอบครองลาภ ยศ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 171

และชีวิตนั้นไมได ประดุจรักษานัยนตาทั้งสองของตนฉะนั้น พึง
ทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒ ดังตอไปนี้ :- บทวา เยน ไดแก เพราะ
เหตุ คือเพราะการณเกี่ยวของกับดวยกัลยาณมิตรใด. บทวา โยคกฺเขโม ปวฑฺฒติ ความวา ความสุขทางกายและจิตยอมเจริญ บทวา
กเรยฺยตฺตสม วุตฺตึ ความวา บุรุษผูเปนบัณฑิตพึงกระทํากิจทั้งปวง
ทั้งพึงกระทําใหยิ่งในกิจทั้งปวงของกัลยาณมิตรนั้น เหมือนกระทําการ
เลี้ยงชีวิตและการใชเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคของตน ฉะนั้น.
เมื่อพระโพธิสัตวแมจะกลาวเหตุอยางนี้ เทวดาเขลาตนนั้น
ไมพิจารณาใครครวญเลย วันหนึ่ง แสดงรูปอันนากลัว ทําให
สีหะและพยัคฆเหลานั้นหนีไป. พวกมนุษยไมเห็นรอยเทาของสีหะ
และพยัคฆเหลานั้นรูไดวา พวกสีหะและพยัคฆหนีไปอยูชัฏปาอื่น.
จึงถางชัฏปาไดดานหนึ่ง. เทวดาเขลาจึงเขาไปหาพระโพธิสัตวแลว
กลาววา ดูกอ นสหาย ขาพเจาไมกระทําตามคําของทานจึงทําสีหะและ
พยัคฆทั้งหลายใหหนีไป บัดนี้ มนุษยทั้งหลายรูวาสีหะและพยัคฆ
เหลานั้นหนีไปแลวจึงพากันตัดชัฏปา เราจะพึงทําอยางไรหนอ อัน
พระโพธิสัตวกลาววา บัดนี้ สีหะและพยัคฆเหลานั้นอยูในชัฏปาโนน
ทานจงไปนําเอาสีหะและพยัคฆเหลานั้นมา จึงไปที่ชัฏปานั้น ยืน
ประคองอัญชลีขางหนาสีหะและพยัคฆเหลานั้น แลวกลาวคาถาที่ ๓
วา :-
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ดูกอนสีหะและพยัคฆ จงมาเถิด
ขอเชิญทานทั้งสองจงกลับเขาไปยังปาใหญ
พวกมนุษยอยามาตัดปาของเราใหปราศจาก
สีหะและพยัคฆเลย สีหะและพยัคฆอยาได
เปนผูไรปา ดังนี้.
พระโพธิสัตวเรียกสีหะและพยัคฆแมทั้งสองนั้น โดยนามวา
พยัคฆ จึงกลาววา พฺยคฺฆา ในคาถานั้น. บทวา นิวตฺตวฺโห
แปลวา ขอจงกลับ. บทวา ปจฺจุเปถ มหาวน ความวา ทาน
ทั้งหลายจงเขาไปยังปาใหญนั้น คือจงกลับเขาไปอีก. อีกอยางหนึ่ง
พระบาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา มา โน วน ฉินฺทิ นิพฺยคฺฆ
ความวา บัดนี้ มนุษยทั้งหลายอยาไดตัดชัฏปาอันเปนที่อยูของพวก
เรา ชื่อวาใหปราศจากสีหะและพยัคฆ เพราะไมมีพวกทาน. บทวา
พฺยคฺฆา มาเหสุ นิพฺพนา ความวา พระยาสีหะและพยัคฆทั้งสอง
เชนทาน ชื่อวาเปนผูไมไรปา คือ อยาเปนผูเวนจากปาอันที่อยู
เพราะหนีไปจากสถานที่อยูของตน.
สีหะและพยัคฆทั้งสองนั้น แมถกู เทวดานั้นออนวอนอยูอยาง
นี้ก็ยังคงปฏิเสธวา ทานไปเถอะ พวกเรายังไมไป. เทวดาผูเดียว
เทานั้นกับมายังชัฏปา. ฝายมนุษยทั้งหลายก็ตัดปาทั้งหมด โดย
๒-๓ วันเทานั้น กระทําใหเปนเนื้อนาแลวกระทํากสิกรรม.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดกวา เทวดาผูไมฉลาดในกาลนั้น ไดเปน
พระโกกาลิกะในบัดนี้ สวนเทวดาผูฉลาดในกาลนั้น ไดเปนเรา
ตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาพยัคฆชาดกที่ ๒
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๓. กัจฉปชาดก

วาดวยลิงสัปดน
[๔๑๘] ใครหนอเดินมา เหมือนบุคคลผูร วย
อาหาร เหมือนพราหมณผูไดลาภมาเต็มมือ
ฉะนั้น ทานไปเที่ยวภิกขาจารที่ไหนหนอ
ทานเขาไปหาผูมีศรัทธาคนไรมา.
[๔๑๙] ดูกอนทานผูเจริญ ขาพเจาเปนลิง
ทรามปญญา จับตองสิ่งที่บุคคลไมควรจับ
ตอง ขอพระคุณเจาโปรดเปลื้องขาพเจาให
พนทุกขดวยเถิด ขอความเจริญจงมีแก
พระคุณเจา ขาพเจาพนจากความฉิบหายนี้
แลวจะไปอยูที่ภูเขา.
[๔๒๐] เตาทั้งหลายเปนสัตวสืบเนื่องมาจาก
กัสสปโคตร ลิงทั้งหลายเปนสัตวสืบเนื่อง
มาจากโกณฑัญญโคตร ดูกอนเตาผูเทือก
แถวกัสสปโคตร ทานจงปลอยลิงผูเทือกแถว
โกณฑัญญโคตรเสียเถิดทานคงเคยทําเมถุนธรรมกันแลว.
จบ กัจฉปชาดกที่ ๓
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อรรถกถากัจฉปชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภการ
สงบระงับความทะเลาะแหงอํามาตยทั้งสองของพระเจาโกศล จึงตรัส
เรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา โก นุ วฑฺฒิตภตฺโตว ดังนี้. ก็เรื่องที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน ไดกลาวไวแลวในทุกนิบาตนั่นแล.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ ในแควน
กาสิกรัฐ พอเจริญวัยแลว เลาเรียนศิลปศาสตรทุกอยางในเมือง
ตักกศิลา แลวละกามทั้งหลายออกบวชเปนฤาษี สรางอาศรมบทอยู
ที่ฝงแมน้ําคงคาใกลหิมวันตประเทศ ทําอภิญญาและสมาบัติใหบังเกิด
ในที่นั้นแลวเลนฌานสําเร็จการอยูในที่นั้น. ไดยินวา ในชาดกนี้
พระโพธิสัตวเปนผูมีตนเปนกลางอยางยิ่ง ทรงบําเพ็ญอุเบกขาบารมี.
เมื่อพระโพธิสัตวนั้นนั่งอยูที่ประตูบรรณศาลา ลิงทุศีลซุกซนตัวหนึ่ง
มาถึงก็เอาองคชาตสอดเขาในชองหูทั้งสองชาง ฝายพระโพธิสัตวก็ไม
ไดหามวางเฉยอยูนั่นแหละ. อยูมาวันหนึ่ง เตาตัวหนึ่งขึ้นมาจากน้ํา
นอนผิงแดดอาปากอยูที่ฝงแมน้ําคงคา. ลิงโลเลตัวนั้นเห็นดังนั้น
จึงไดสอดองคชาตเขาในปากของเตานั้น. ลําดับนั้น เตาตื่นขึ้นจึงงับ
องคชาตของลิงนั้นไว เหมือนกับใสไวในสมุคฉะนั้น. เวทนามีกําลัง
เกิดขึ้นแกลิงนั้น มันไมสามารถจะอดกลั้นเวทนาไดจึงคิดวา ใครหนอ
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จักปลดเปลื้องเราจากทุกขนี้ เราจักไปหาใครดี แลวมาคิดวา คนอื่น
ชื่อวาผูสามารถปลดเปลื้องเราจากทุกขนี้ ยกเวนพระดาบสเสีย ยอม
ไมมี เราควรจะไปหาพระดาบสเทานั้น คิดแลวจึงเอามือทั้งสองอุมเตา
ไปหาพระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวเมื่อจะทําการเยาะเยยลิงทุศีลตัวนั้น
จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ใครหนอเดินมา เหมือนบุคคลผูรวย
อาหาร เหมือนพราหมณผูไดลาภมาเต็มมือ
ทานไปเที่ยวภิกขาจารที่ไหนหนอ หรือทาน
เขาไปหาผูมีศรัทธาคนไรมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก นุ วฑฺฒิตภตฺโตว ความวา
นั้นใคร เหมือนคนร่ํารวยภัต คือ นั่นใครหนอเหมือนเอามือทั้งสอง
ประคองถาดเต็มดวยภัตที่เขาคดไวพูนถาดหนึ่งเดินมา. บทวา ปูรหตฺโถว พฺราหฺมโณ ความวา นั่นใครหนอ เหมือนพราหมณมีลาภ
เต็มมือ เพราะไดรายเวทในเดือน ๑๒. พระโพธิสัตวหมายเอาวานร
จึงกลาวดังนี้. บทวา กหนฺนุ ภิกฺข อจริ ความวา วานรผูเจริญ
วันนี้ทานไปเที่ยวภิกขาจารในถิ่นไหน. ดวยบทวา ก สทฺธ อุปสงฺกมิ
นี้พระโพธิสัตวแสดงวา ภัตของผูมีศรัทธาที่เขาทําอุทิศบุรพเปตชน
ชื่อไร หรือบุคคลผูมีศรัทธาคนไหนที่ทานเขาไปหา คิดวาไทยธรรมนี้
ทานไดมาแตไหน.
วานรทุศีลไดฟงดังนั้นจึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :-
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ดูกอนทานผูเจริญ ขาพเจาเปนลิง
ทรามปญญาจับตองสิ่งที่ไมควรจับตอง ขอ
พระคุณเจาโปรดเปลื้องขาพเจาใหพนทุกข
ดวยเถิด ขอความเจริญจงมีแกพระคุณเจา
ขาพเจาพนจากความฉิบหายนี้แลวจะไปอยู
ภูเขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อห กปสฺมิ ทุมฺเมโธ ความวา
ขอความเจริญจงมีแกพระคุณเจา ขาพเจาเปนลิงทรามปญญามีใจ
รวนเร. บทวา อนามาสานิ อามสึ ไดแก จับตองฐานะที่ไม
ควรจับตอง. บทวา ตฺว ม โมเจยฺย ภทฺทนฺเต ความวา ขอความ
เจริญจงมีแกพระคุณเจาผูมีความเอ็นดูกรุณาปลดเปลื้องขาพเจาใหพน
จากทุกขนี้. บทวา มุตฺโต คจฺเฉยฺย ปพฺพต ความวา ขาพเจา
นั้นพนจากความฉิบหายนี้ดวยอานุภาพของทานจะไปอยูยังภูเขา จะ
ไมแสดงตนในคลองจักษุของทานอีก.
พระโพธิสัตว เพราะความกรุณาในลิง เมื่อจะเจรจากับเตา
จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา:เตาทั้งหลายเปนสัตวสืบเนื่องมาจาก
กัสสปโคตร ลิงทั้งหลายเปนสัตวสืบเนื่อง
มาจากโกณฑัญญโคตร ดูกอนเตาผูเทือก
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แถวกัสสปโคตร ทานจงปลอยลิงผูเทือก
แถวโกณฑัญญโคตรเสียเถิด ทานคงเคยทํา
เมถุนธรรมกันแลว.
คาถานั้นมีใจความวา ธรรมดาเตาทั้งหลายเปนกัสสปโคตร
สวนลิงทั้งหลายเปนโกณฑัญญโคตร ก็กัสสปโคตรกับโกณฑัญญโคตร
ตางมีความสัมพันธกันและกันโดยอาวาหะและวิวาหะ คือนําเจาสาว
มาบานเจาบาว และนําเจาบาวไปบานเจาสาว ลิงโลเลกับทาน หรือ
ทานกับลิงทุศีลตัวนี้ คงจะไดกระทําเมถุนธรรม กลาวคือกรรมของ
ผูทุศีล อันสมควรแกเมถุนธรรม คือที่เหมือนกับโคตรทํามาแลว
เปนแน เพราะฉะนั้น ดูกอนเตาผูเปนกัสสปโคตรทานจงปลอยลิง
ผูเปนโกณฑัญญโคตรเสียเถิด.
เตาไดฟงคําของพระโพธิสัตวมีความเลื่อมใสในเหตุผล จึง
ปลอยองคชาตของลิง. ฝายลิงพอหลุดพนเทานั้น ไดไหวพระโพธิสัตว
แลวหนีไป ทั้งไมกลับมามองดูสถานที่นั้นอีก. ฝายเตา ไหว
พระโพธิสัตวแลวไดไปยังที่อยูของตนทันที. แมพระโพธิสัตวก็มิได
เสื่อมจากฌาน ไดมีพรหมโลกเปนทีไ่ ปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
อริยสัจ ๔ แลวทรงประชุมชาดกวา เตาและลิงในครั้งนั้นไดเปน
อํามาตย ๒ คน ในบัดนี้ สวนดาบสในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล
จบ อรรถกถากัจฉปชาดกที่ ๓
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๔. โลลชาดก

โทษของความโลเล
[๔๒๑] นกยางตัวนี้อยางไรจึงมีหงอน เปนโจร
เขามาอยูที่รังกา ผูมีเมฆเปนบิดา ดูกอน
นกยาง ทานจงมาเสียขางนี้เถิด กาผูเปน
สหายของเราเปนผูดุราย.
[๔๒๒] เราไมใชนกยางมีหงอน เราเปนกา
โลเล ไมไดทําตามคําของทาน ทานกลับมา
แลว จงมองเราผูลุนนี้เถิด.
[๔๒๓] ดูกอนสหาย ทานจะไดรับทุกขอีก
เพราะวาปกติของทานเปนเชนนั้น เครือ่ งบริโภคของมนุษยไมควรที่นกจะพึงบริโภค.
จบ โลลชาดกที่ ๔
อรรถกถาโลลชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
ภิกษุโลเลรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา ภาย พลากา สิขินี
ดังนี้.
ไดยินวา พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นผูถูกนํามายังโรงธรรมสภาวา ดูกอ นภิกษุ เธอเปนผูโลเลในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมใน
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กาลกอน เธอก็ไดเปนผูโลเลมาแลว และไดถึงความสิ้นชีวิตไป
เพราะความเปนผูโลเล แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ก็ไดเปนผูเสื่อม
จากที่สถานที่อยูของตน ก็เพราะอาศัยเธอ แลวทรงนําเอาเรื่องใน
อดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระ นครพาราณสี พอครัวในโรงครัวของเศรษฐีในพระนครพาราณสี ตั้ง
กระเชาสําหรับเปนรังนกไว เพื่อตองการบุญ ในกาลนั้น พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดนกพิราบ สําเร็จการอยูในกระเชาที่เปนรังนั้น.
ลําดับนั้น กาโลเลตัวหนึ่ง บินมาทางชายโรงครัว ไดเห็นปลาและ
เนื้อชนิดแปลก ๆ มีประการตาง ๆ ถูกความหยากครอบงํา คิดอยูวา
เราอาศัยใครหนอ จึงจะไดโอกาสกินปลาและเนื้อ เมื่อกําลังคิด
ก็ไดเห็นพระโพธิสัตว จึงตกลงใจวา เราอาศัยนกพิราบผูนี้ จะอาจ
ไดโอกาส จึงในเวลาพระโพธิสัตวนั้นไปปาหากิน ก็ติดตามไปขาง
หลัง ๆ. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวกลาวกะกานั้นวา ดูกอนกา เรามีสิ่ง
อื่นเปนเหยื่อ ทานก็มีอกี สิ่งหนึ่งเปนเหยื่อ เพราะเหตุไร ? ทานจึง
เที่ยวติดตามเรา. กากลาววา ทานผูเจริญ ขาพเจาชอบใจกิริยาของ
ทาน แมขา พเจาจะเปนผูมีเหยื่อไมเหมือนกับทาน ก็ปรารถนาจะ
อุปฏฐากทาน. พระโพธิสัตวก็ยอมรับ. กานั้นทําทีเที่ยวหากินเหยื่อ
อยางเดียวกันในที่เที่ยวหากินรวมกับพระโพธิสัตว ทําลาหลังแลวเจาะ
กองโคมัยแลวเคี้ยวกินสัตวตัวเล็ก ๆ จนเต็มทองแลวเขาไปหาพระ-
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โพธิสัตวแลวพูดวา ทานเที่ยวหากินตลอดกาลประมาณเทานี้ การรู
ประมาณในโภชนะ. ยอมสมควรมิใชหรือ มาเถอะทาน เราจะไดไป
ในเวลายังไมเย็นเกินไป. พระโพธิสตั วไดพากานั้นไปยังสถานที่อยู.
พอครัวคิดวานกพิราบของเราพาสหายมา จึงตั้งกระเชาแกลบไวในที่
แหงหนึ่งสําหรับกา. ฝายกาอยูโดยทํานองนั้นนั่นแล ๔-๕ วัน ครั้น
วันหนึ่ง คนทั้งหลายนําปลาและเนื้อเปนอันมากมาใหทานเศรษฐี.
กาเห็นดังนั้น ถูกความโลภครอบงํา นอนทอดถอนใจตั้งแตเวลาใกล
รุง. ครั้นในวันรุงขึ้น พระโพธิสัตวกลาวกะกาวา มาเถอะสหาย เราพา
กันหลีกไปหากินเถิด. กากลาววา ทานไปเถอะ ขาพเจามีโรคอาหาร
ไมยอย. พระโพธิสัตวกลาววา ดูกอนสหาย ธรรมดาโรคอาหารไม
ยอย ยอมไมมีแกพวกกาเลย เพราะมาตรวาไสประทีปที่กินเขาไป
จะอยูในทองของพวกทานเพียงครูเดียวทุก ๆ อยาง พอสักวากลืนกิน
ไปเทานั้น ยอมยอยไปหมด ทานจงกระทําตามคําของเรา ทานอยาได
ทําอยางนี้ เพราะไดเห็นปลานและเนื้อ. กากลาววา ขาแตนายทานพูด
อะไรอยางนั้น สําหรับขาพเจามีความสงสัยวาอาหารไมยอยจริงๆ พระโพธิสัตวใหโอวาทกานั้นวา ถาอยางนั้น ทานจงอยาเปนผูประมาท แลว
หลีกไป. ฝายพอครัวจัดแจงปลาและเนื้อชนิดตาง ๆ เสร็จแลว เมื่อ
จะชําระลางเหงื่อออกจากรางกาย จึงไดไปยืนอยูที่ประตูครัว. กาคิดวา
เวลานี้เปนเวลาควรจะเคี้ยวกินเนื้อ จึงบินไปจับอยูเหนือจานสําหรับ
ปรุงรส. พอครัวไดยินเสียงกริ๊ก จึงเหลียวมาดู แลเห็นกา จึงเขาไป
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จับมันมาถอนขนหมดทั้งตัว เหลือเปนหงอนไวบนหัว แลวบดขิงกับ
พริกเปนตนเคลากับเปรียง ทาทั่วตัวกานั้น พลางกลาววา เจาจะทํา
ปลาและเนื้อของทานเศรษฐีของพวกเราใหเปนเดน แลวโยนทิ้งลงใน
กระเชาที่ทําเปนรัง. เวทนาแสนสาหัสเกิดขึ้น. พระโพธิสัตวกลับมา
จากที่หากิน เห็นกานั้นทอดถอนใจอยู เมื่อจะทําการลอเลนจึงกลาว
คาถาที่ ๑ วา:นกยางตัวนี้ ไฉนจึงมีหงอน เปนโจร
ลอบเขามาอยูในรังกา ผูม ีเมฆเปนบิดา.
ดูกอนนกยาง ทานจงมาเสียขางนี้เถิดกาผู
สหายของเราเปนผูดุราย.
ดวยบทวา กาย พลากา สิขินี ในคาถานั้น พระโพธิสัตว
เมื่อจะถามกานั้น จึงรองเรียกวา นกยางนี้ อยางไรจึงชื่อวามีหงอน
เพราะกานั้นมีสีรางกายขาวอันทาดวยเปรียงหนา ๆ และเพราะหงอน
ตั้งอยูบนหัวของกานั้น. ดวยบทวา โจรี นี้ พระโพธิสัตวกลาววา ชื่อ
วาเปนโจร เพราะเขาไปยังเรือนของตระกูลโดยที่ตระกูลยังไมอนุญาต
หรือเพราะเขาไปยังรังกาโดยความไมพอใจของกา. บทวา ลงฺฆีปตามหา ความวา เมฆชื่อวาลังฆี เพราะโลดแลนไปในอากาศ ก็ธรรมดา
นกยางทั้งหลาย ยอมตั้งครรภเพราะเสียงเมฆ เพราะเหตุนั้น เสียง
เมฆจึงเปนบิดาของพวกนกยาง. คือเมฆเปนบิดาของพวกนกยาง ดวย
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เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ลงฺฆีปตามหา มีเมฆเปนบิดา. บทวา
โอร พลาเก อาคจฺฉ ความวา ดูกอนนกยาง ทานจงมาขางนี้เถิด.
ดวยบทวา จณฺโฑ เม วายโส สขา นี้ พระโพธิสัตวกลาววา
กาผูสหายของเรา เปนเจาของกระเขา ดุราย หยาบชา กานัน้ มา
เห็นทานเขา จะเอาจงอยปากประหนึ่งปลายหอก จิกทําใหถึงแกความ
ตาย เพราะฉะนั้น ทานจงลงจากกระเชาฆาทางนี้ คือรีบหนีไปขางนี้
ตราบเทาที่กานั้นยังไมมา.
กาไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ขาพเจาไมใชนกยางทีม่ ีหงอน ขาพเจา
เปนกาเหลาะแหละ ไมเชือ่ ฟงคําของทาน
ทานกลับมาแลวจงดูเราเปนผูมีขนลุนนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาคโต ความวา บัดนี้ทานมา
จากที่หากินแลว จงมองดูเราผูมีขนลุนนี้เถิด.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้นจึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ดูกอนสหาย ทานจะไดรับทุกขอีก
เพราะวาปกติของทานเปนเชนนั้น แทจริง
เครื่องบริโภคของมนุษย ไมควรที่นกจะ
บริโภค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุนปาปชฺชสี สมฺม ความวา
ดูกอนกาผูสหาย ทานจะไดรับทุกขเห็นปานนี้อีก ความที่จะพนจาก
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ทุกขเชนนี้ ยอมไมมีแกทาน เพราะเหตุไร ? เพราะปกติของทาน
เปนเชนนั้น คือ เปนสิง่ ที่ชั่วชาลามก คือ เพราะปกติคือความ
ประพฤติของทานเปนเชนนั้น จึงสมควรแกการไดรับแตความทุกข
เทานั้น. บทวา น หิ มานุสิกา ความวา ธรรมดามนุษยทั้งหลาย
เปนผูมีบุญมาก สัตวดิรจั ฉานทั้งหลายไมมีบุญเห็นปานนั้น เพราะ
ฉะนั้น เครื่องบริโภคของมนุษย อันนกผูเปนสัตวดิรัจฉานจึงไมควร
บริโภค.
ก็แหละพระโพธิสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงกลาววา ตั้งแต
นี้ไป เราไมอาจอยูในที่นี้ ครั้นกลาวแลวก็ไดบินไปในที่อื่น. สวน
กานอนถอนใจตายอยูในที่นั้นเอง.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศอริยสัจ ๔ แลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบอริยสัจ ภิกษุ
นั้นดํารงอยูในอนาคามิผล. กาโลเลในคราวนั้น ไดเปนภิกษุโลเลใน
บัดนี้ สวนนกพิราบ คือเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาโลลชวดกที่ ๔
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๕. รุจิรชาดก
[๔๒๔] นกยางตัวนี้อยางไรจึงขาวนารัก มาอยู
ในรังกาได และนี่เปนรังของกาผูดุรายสหาย
ของเรา.
[๔๒๕] ดูกอนนกพิราบผูสหาย ทานก็รจู ักเรา
ผูม ีขาวฟางเปนอาหารมิใชหรือ เรามิไดกระ
ทําตามคําของทาน กลับมาแลวจงมองดูเรา
ผูล ุนนี้เถิด.
[๔๒๖] ดูกอนกาผูสหาย ทานจะไดรับทุกขอีก
เพราะวาปกติของทานเปนเชนนั้น เครื่อง
บริโภคของมนุษยไมควรที่นกจะพึงบริโภค.
จบ รุจิรชาดกที่ ๕
อรรถกถารุจิรชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุโลเลรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา กาย พลากา
สุจิรา ดังนี้. เรื่องทั้งสองเรื่อง คือเริ่มเรื่องกับเรื่องในอดีต เปน
เหมือนกับเรื่องแรกนั่นแหละ. แตคาถาตางกัน. มีคาถาติดตอเปน
อันเดียวกันวา :-
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พระโพธิสัตววา- อยางไร นกยางขาวนารักตัวนี้ จึงมา
อยูใ นรังกาเชนนี้ และที่เปนรังของ
กาผูดุรายสหายของเรา.
กากลาววา- ดูกอนนกพิราบผูสหาย ทานเปนทิชาชาติ มีขาวฟางเปนอาหาร ยอมรูจกั
ขาพเจามิใชหรือ เราไมไดทําตามคํา
ของทาน ทานกลับมาแลวจงมองดู
ขาพเจาซึ่งมีตัวลุน ๆ เถิด.
พระโพธิสัตววา-ดูกอนสหาย ทานจะไดรับทุกขอกี
เพราะปกติของทานเปนเชนนั้นแท
จริง เครือ่ งบริโภคของมนุษยไมควร
ที่นกจะพึงบริโภค.
ดวยบทวา รุจิรา นี้ ในคาถานั้น พระโพธิสัตวกลาวหมาย
เอาความที่กามีสีขาว เพราะมีรางกายทาดวยเปรียง. บทวา รุจริ า
ไดแก ดูนารัก อธิบายวา มีสีขาว. บทวา กากนิณฺฑสฺมึ แปลวา
ในรังของกา. บาลีวา กากนีฬสฺมึ ดังนี้ก็มี. กาเรียกนกพิราบวา
ทิชา. บทวา สามากโภชนา ไดแก มีพืชหญาเปนอาหาร. จริงอยู
ในที่นี่ ทานถือเอาพืชหญาแมทั้งหมด ดวยศัพทวา สามากะ.
แมในเรือ่ งนี้ พระโพธิสัตวก็กลาววา บัดนี้ ตั้งแตนี้ไป เรา
ไมอาจอยูในที่นี้ ดังนี้ แลวบินไปอยูในที่อื่น.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูเหลาะแหละ
ดํารงอยูในอนาคามิผล. กาเหลาะแหละในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุผู
เหลาะแหละในบัดนี้ สวนนกพิราบคือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถารุจิรชาดกที่ ๕
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๖. กุรุธรรมชาดก

วาดวยใหชางแกทาวกาลิงคราช
[๔๒๗] ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาประชาชน
ขาพระบาททั้งหลายไดทราบศรัทธาและศีล
ของพระองคแลว จึงมาขอรับพระราชทาน
เอาทองคําแลกกับชางมีสีดังดอกอัญชัน นํา
ไปในแควนกาลิงคราช.
[๔๒๘] สัตวที่พึงเลี้ยงดวยขาวก็ดี ที่ไมไดเลี้ยง
ก็ดี ผูใดในโลกนี้ตั้งใจมาหาเรา สัตวเหลานัน้ ทั้งหมดเราก็มิไดหามเลย นี้เปนถอยคํา
ของทานบูรพาจารย.
[๔๒๙] ดูกอนพราหมณทั้งหลาย เราจะใหชาง
นีอ้ ันควรเปนราชพาหนะเปนราชบริโภค ประกอบไปดวยยศ ประดับไปดวยเครื่องประดับ
ปกคลุมไปดวยขายทอง มีนายหัตถาจารย
พรอมแกทานทั้งหลาย ขอพวกทานจงไป
ตามปรารถนาเถิด.
จบ กุรุธรรมชาดกที่ ๖
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อรรถกถากุรุธรรมชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูฆาหงสรูปหนึ่ง. จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ตว สทฺธฺจ
สีลฺจ ดังนี้
มีสหาย ๒ คนชาวเมืองสาวัตถี บรรพชาใน สํานักภิกษุ
ทั้งหลายแลวไดอุปสมบท โดยมากเที่ยวไปดวยกัน. วันหนึง่ ภิกษุ
๒ สหายนั้นไปยังแมน้ําอจิรวดีอาบน้ํา
นั่งผิงแดดอยูที่เนินทราย
กลาวถอยคําใหระลึกกันและกันอยู. ขณะนั้นหงส ๒ ตัวบินมาทาง
อากาศ ลําดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งจับกอนกรวดมาแลวกลาววา ผมจะดีด
ลูกตาของหงสตัวหนึ่ง ภิกษุนอกนี้กลาววา ทานจักไมสามารถ. ภิกษุ
รูปนั้นกลาววานัยนตาขางนี้จะยกไว ผมจะดีดนัยนตาขางโนน. ภิกษุ
นอกนี้ก็กลาววา แมนัยนตาขางนี้ทานก็จักไมอาจดีดได. ภิกษุรูปนั้น
กลาววา ถาอยางนั้นทานคอยดู วาแลวก็หยิบกอนกรวด ๓ เหลี่ยม
มาดีดไปทางเบื้องหลังของหงส. หงสไดยินเสียงกรวดจึงเหลียวมองดู.
ลําดับนั้นภิกษุนั้นก็เอากอนกรวดอีกกอนหนึ่งดึดีดหงสนั้นที่นัยนตาดาน
นอกทลุออกทางนัยนตาดานใน. หงสรองมวนตกลงมาแทบเทาของ
ภิกษุทั้งสองนั้น ภิกษุทงั้ หลายที่ยืนอยูในที่นั้นเห็นเขา จึงพากันมา
แลวกลาววา ผูมีอายุ ทานบวชในพระพุทธศาสนา ทําปาณาติบาต
ชื่อวากระทํากรรมอันไมสมควร แลวพาภิกษุผูดีดหงสนั้นไปแสดงแก
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พระตถาคตทันที พระศาสดาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอกระทํา
ปาณาติบาตจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นทูลรับวา จริงพระเจาขา จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เพราะเหตุไร เธอบวชในศาสนาอันเปนเครื่องนําออก
จากทุกขเห็นปานนี้ จึงไดกระทําอยางนี้ แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย
เมื่อพระพุทธเจายังไมวิบัติขึ้น อยูอ ยางเศราหมองในทามกลางเรือน
ยังกระทําความรังเกียจในฐานะทั้งหลาย แมมีประมาณนอย สวนเธอ
บวชในศาสนาเห็นปานนี้
ไมไดกระทําแมมาตรวาความรังเกียจ
ธรรมดาภิกษุ พึงเปนผูสํารวมกาย วาจา และใจ มิใชหรือ ? แลว
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระราชาพระนามวา ธนัญชัยโกรัพย ครอง
ราชสมบัติอยูในพระนครอินทปฏฏ ในแควนกุรุ พระโพธิสัตวถือ
ปฏิสนธิในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระราชานั้น ถึงความรู
เดียงสาโดยลําดับ แลวเรียนศิลปะทั้งปวงในเมืองตักศิลา พระบิดา
ทรงแตงตั้งใหดํารงอยูในตําแหนงอุปราช ในกาลตอมา เมื่อพระบิดา
สวรรคตแลว ไดดํารงอยูในราชสมบัติ มิไดทรงกระทําทศพิธราชธรรมใหกําเริบ ทรงประพฤติในกุรุธรรมอยู. ศีลหา ชื่อวากุรุธรรม.
พระโพธิสัตวทรงรักษาศีลหานั้นใหบริสุทธิ์. พระมารดาของพระโพธิสัตว พระอัครมเหสี พระอุปราชผูเปนพระอนุชา พราหมณผู
เปนปุโรหิต อํามาตยผูรังวัดนา สารถี เศรษฐี มหาอํามาตยผูตวงขาว
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นายประตู นางวัณณทาสีผูเปนนครโสเภณี ก็เหมือนพระโพธิสัตว
รวมความวา ชนเหลานี้รักษาศีลหาเหมือนดังพระโพธิสัตว
ชน ๑๑ คน คือ พระราชา ๑ พระชนนี ๑ พระอัครมเหสี ๑ พระอุปราช ๑
ปุโรหิต ๑ อํามาตยผูรังวัด ๑ สารถี ๑
เศรษฐี ๑ อํามาตยผูตวงขาว ๑ นายประตู ๑
และนางคณิกา ๑ ดํารงอยูในกุรุธรรม.
ชนแมทั้งหมดเหลานี้ รักษาศีลหาใหบริสุทธิ์ ดวยประการดังนี้.
พระราชาใหสรางโรงทาน ๖ แหง คือ ที่ประตูพระนครทั้ง ๔ ที่กลาง
เมือง ที่ประตูพระนิเวศน ทรงสละพระราชทรัพยหกแสนทุกวัน ๆ
ทรงบริจาคทานกระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นใหไมตองทําไรไถนา. ก็ความ
ที่พระโพธิสัตวนั้นมีพระอัธยาศัยยินดีในการบริจาคทาน ไดแผคลุม
ไปทั่วชมพูทวีป. ในกาลนั้น พระเจากาลิงคราชครองราชสมบัติใน
ทันตปุรนคร ในแควนกาลิงคะ. ในแควนของพระเจากาลิงคราชนั้น
ฝนไมตก ก็เกิดความอดอยากไปทั่วแควน. ก็เพราะอาหารวิบัติ โรค
จึงเกิดขึ้นแกมวลมนุษย. ภัย ๓ ประการ คือ ฉาตกภัย ภัยคือความ
อดอยาก โรคภัย ภัยคือโรค ทุพภิกขภัย ภัยคือขาวยากหมากแพง ก็
เกิดขึ้น. มนุษยทั้งหลายหมดที่ยึดถือ ตางพากันจูงมือเด็กๆ เที่ยว
เรรอนไป. ชาวแวนแควนทั้งสิ้นรวมกันไปยังพระนครทันตปุระ
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พากันสงเสียงรองอยูที่ประตูพระราชวัง. พระราชาประทับยืนพิงพระแกล ทรงสดับเสียงนั้น จึงตรัสถามวา คนเหลานี้เที่ยวไปเพราะ
เหตุอะไรกัน พวกอํามาตยกราบทูลวา ขาแตมหาราช ภัยเกิดขึ้นทั่ว
แวนแควนทั้งสิ้น ฝนไมตก ขาวกลาวิบัติเสียหาย เกิดความอดอยาก
มนุษยทั้งหลายกินอยูไมดีถูกโรคภัยครอบงํา หมดที่ยึดถือระส่ําระสาย พากันจูงมือลูก ๆ เที่ยวไป ขาแตมหาราช ขอพระองคจงยังฝน
ใหตกเถิด พระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา พระราชาแตเกากอน
ทั้งหลาย เมือ่ ฝนไมตก ทรงกระทําอยางไร ? พวกอํามาตยกราบทูล
วา ขาแตมหาราช พระราชาแตเกากอนทั้งหลาย เมื่อฝนไมตก ได
ทรงบริจาคทาน อธิษฐานอุโบสถสมาทานศีลแลว เสด็จเขาสูหอง
สิริไสยาศน ทรงบรรทมเหนือเครื่องลาดซึ่งทําดวยไมตลอด ๗ วัน
ในกาลนั้น ฝนก็ตกลงมา. พระราชาทรงรับวาดีละ. แลวไดทรงกระทํา
อยางนั้น. แมทรงกระทําอยางนั้น ฝนก็มิไดตก. พระราชาตรัสกะ
อํามาตยทั้งหลายวา เราไดกระทํากิจที่ควรกระทําแลว ฝนก็ไมตก
เราจะกระทําอยางไรตอไป. พวกอํามาตยกราบทูลวา ขาแตมหาราช
พระเจาธนัญชัยโกรัพยราชในนครอินทปฏ มีชา งมงคลหัตถีชื่อวา
อัญชนสันนิภะ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจักนําชางมงคลเชือกนั้นมา
เมื่อเปนเชนนั้น ฝนก็จักตก. พระราชาตรัสวา พระราชาพระองค
นั้นทรงสมบูรณดวยพลพาหนะ ใคร ๆ จะขมไดยาก พวกเราจักนํา
ชางพระราชาพระองคนั้นมาไดอยางไร. พวกอํามาตยกราบทูลวา
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ขาแตมหาราช ไมมีกิจที่จะตองทําการรบกับพระเจาธนัญชัยโกรัพยราชนั้น พระราชาพระองคนั้น มีพระอัธยาศัยยินดีในการบริจาค
ทานเปนผูถูกเขาขอ แมพระเศียรอันประดับแลวก็ทรงตัดใหได แม
ดวงพระเนตรอันสมบูรณดวยประสาทก็ทรงควักใหได แมราชสมบัติ
ทั้งสิ้นก็ทรงมอบใหได ในเรื่องชางมงคลไมจําตองพูดถึงเลย ทูลขอ
แลวจักทรงประทานใหแนแท. พระราชาตรัสวา ใครจะสามารถไป
ขอชางมงคลนั้น อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตมหาราช พวก
พราหมณ พระเจาขา. พระราชารับสั่งใหเรียกพราหมณ ๘ คนมา
จากที่อยูของพราหมณแลวทรงกระทําสักการะสัมมานะแลวทรงสงไป
เพื่อใหขอชางมงคล. พราหมณเหลานั้นถือเอาเสบียงเดินทาง ปลอม
เพศเปนคนเดินทาง รีบเดินทางไป โดยพักแรมอยูราตรีหนึ่งในที่
ทุกแหง บริโภคอาหารในโรงทานที่ประตูพระนคร บํารุงรางกายให
อิ่มหนําสิ้นเวลา ๒-๓ วันแลวถามวา เมื่อไรพระราชาจักเสด็จมา
โรงทาน ? พวกมนุษยบอกวา พระราชาจะเสด็จมาในวัน ๑๔ ค่ํา
๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ํา ตลอด ๓ วันแหงปกษหนึ่งๆ ก็พรุงนี้ เปน
วันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา เพราะฉะนั้น พระราชาจักเสด็จมาในวันพรุงนี้.
วันรุงขึ้น พวกพราหมณรีบไปแตเชาตรู ยืนอยูที่ประตูดานทิศตะวันออก. พระโพธิสัตวทรงสนานและลูบไลพระวรกายแตเชาตรู ทรง
ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เสด็จขึ้นคอชางมงคลหัตถีอันประดับ
แลว เสด็จไปยังโรงทานทางประตูดานทิศตะวันออก ดวยบริวารอัน
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ยิ่งใหญ เสด็จลงจากคอชางแลวไดประทานอาหารดวยพระหัตถของ
พระองค แกชน ๗-๘ คน แลวรับสั่งวา พวกทานจงใหโดยทํานอง
นั้น. แลวไดเสด็จขึ้นชางไปยังประตูดานทิศใต. พวกพราหมณไม
ไดโอกาสที่ประตูดานทิศตะวันออก เพราะมีการอารักขาแข็งแรง จึงได
ไปยังประตูดานทิศใตเหมือนกัน ยืนอยูในที่สูงไมไกลเกินไปจากประตู
คอยดูพระราชาเสด็จมา พอพระราชาเสด็จมาประจวบเขาก็ยกมือถวาย
คอยดูพระราชาเสด็จมา พอพระราชาเสด็จมาประจวบเขาก็ยกมือถวาย
ชัยมงคลวา ขอพระมหาราชเจาจงทรงพระเจริญ จงมีชัยชํานะเถิด
พระเจาขา. พระราชาทรงเอาพระแสงขอเพ็ชรเหนี่ยวชางใหหันกลับ
เสด็จไปยังที่ใกลพราหมณเหลานั้น แลวตรัสถามวา พราหมณ
ทั้งหลายผูเจริญ ทานทั้งหลายตองการอะไร ? พราหมณทั้งหลายเมื่อ
จะพรรณนาคุณของพระโพธิสัตว จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาประชาชน
ขาพระองคทั้งหลายไดทราบศรัทธาและศีล
ของพระองคแลว จึงขอรับพระราชทานเอา
ทองคําแลกกับชางมีสีดังดอกอัญชัน นําไป
ในแวนแควนกาลิงคราช.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺธ ไดแก ศรัทธาความเชื่อ
อันควรไวใจ ดวยอํานาจการเชื่อกรรมและผลแหงกรรม บทวา สีล
ไดแก สังวรศีล อวีติกกมศีล ศีลการไมลวงละเมิด. ในสมัยใน
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ประเทศนั้น เรียกทองวา วณฺณ. คํานั้นเปนเพียงหัวขอเทศนา
เทานั้น ก็ดวยบทนี้ ทานสงเคราะหเอาเงิน ทอง ทรัพยและธัญญาหาร แมทั้งหมด. บทวา อฺชนวณฺเณน ไดแก ดวยชางตัวประเสริฐของพระองคเชือกนี้ซึ่งมีเสมอดวยชอดอกอัญชัน. บทวา กาลิงฺคสฺมึ ไดแก ในสํานักของพระเจากาลิงคราช. บทวา วินิมหฺ เส
ความวา ขาพระพุทธเจาทั้งหลายขอถือเอาดวยการแลก ถอยทีปฏิบัติ
ตอกัน หรือใสไปในทองดวยการบริโภคเขาไป. บทวา เส เปน
เพียงนิบาต. ทานกลาวอธิบายไววา ขาแตพระองคผูเปนใหญกวา
ประชาชนดวยวา ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดทราบศรัทธาและศีลของ
พระองคแลวคิดวา พระราชาพระองคนั้น ทรงสมบูรณดวยศรัทธา
และศีลอยางนี้ จะทูลขอแลว จักพระราชทานชางตัวประเสริฐมีสี
เหมือนดอกอัญชัน แกพวกเราเปนแน แลวพูดกันวา เราทั้งหลาย
จักนําชางตัวประเสริฐไปในสํานักของพระเจากาลิงคราช จึงเอาทรัพย
และธัญญาหารเปนอันมากแลกกับชางซึ่งมีสีเหมือนดอกอัญชันเชือกนี้
เสมือนเปนของ ๆ ตน คือใชจายทรัพยและธัญญาหารเปนอันมาก
และใสปากใสทองเลี้ยงดูกัน. ขาพระพุทธเจาทั้งหลายเมื่อจะขอชาง
นั้นอยางนี้ จึงไดมาในที่นี้ ขอพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
โปรดทรงทราบกิจที่จะพึงทรงกระทําในเรื่องชางนั้น. อีกนัยหนึ่ง
ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดทราบพระคุณ คือศรัทธาคุณและศีลคุณ
ของพระองคจึงคิดกันวา พระราชาผูมีพระคุณอันยิ่งใหญ แมแตชีวิต
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ถูกขอแลวก็จะประทานให จะปวยกลาวไปใยถึงชางตัวประเสริฐอัน
เปนสัตวดิรัจฉานเลา จึงจะขอแลกคือเปรียบเทียบทองแกพระองคกับ
ชางอันมีสีเหมือนดอกอัญชันนี้ ไปไวในสํานักของพระเจากาลิงคราช
ดวยประโยคการอยางนี้ ดวยเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจึงไดมาใน
ที่นี้.
พระโพธิสัตวไดทรงสดับดังนั้น จึงทรงเลาโลมใหเบาใจวา
ดูกอนพราหมณทั้งหลาย หากทานทั้งหลายใชจายทรัพย เพราะจะ
แลกเปลี่ยนชางตัวประเสริฐเชือกนี้ เปนการใชจายไปดีแลว อยาได
เสียใจเลย เราจักใหชางตัวประเสริฐตามที่ประดับแลวทีเดียวแกทาน
ทั้งหลาย แลวไดกลาวคาถา ๒ คาถานอกนี้วา :สัตวที่พึงเลี้ยงดวยขาวก็ดี ที่ไมไดเลี้ยง
ก็ดี ผูใดในโลกนี้ ตั้งใจมาหาเรา สัตว
เหลานั้นทั้งหมด เราก็มิไดหามเลย นี้เปน
ถอยคําของทานบูรพาจารย.
ดูกอนพราหมณทั้งหลาย เราจะใหชางเชือกนี้ อันควรเปนราชพาหนะ เปนราชบริโภคพระราชาควรใชสอย ประกอบไปดวย
ยศ ประดับตกแตงดวยเครื่องประดับปกคลุมตะพอง ดวยตาขายทอง
พรอม
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ทั้งนายหัตถาจารยแกทานทั้งหลาย ขอพวก
ทานจงไปตามปรารถนาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺนภจฺจา จ ภจฺจา จ ความวา
ชื่อวา ผูที่พงึ เลี้ยงดวยขาว เพราะสัตวผูเขาไปอาศัยบุรุษเปนอยู พึง
เลี้ยงดวยขาวมียาคูและภัตเปนตน. สัตวนอกนี้ ชื่อวาผูไมพึงเลี้ยงดู
เพราะเปนผูที่จะไมตองเลี้ยงดูอยางนั้น. ก็ในที่นี้ พึงทราบการลบ อ
อักษรดวยการเชื่อมบท. ดวยลําดับคําเพียงเทานี้ ยอมเปนอันแสดง
สัตวทุกจําพวกเปนของพวก ดวยการเขาไปอาศัยตนเลี้ยงชีวิต กับที่
ไมเขาไปอาศัยตนเลี้ยงชีวิต. บทวา โยธ อุทฺทิสฺส คจฺฉติ ความวา
บรรดาสัตวเหลานั้น สัตวใดในชีวโลกนี้ ยอมเจาะจงบุรุษใดมาดวย
ความหวังอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา สพฺเพเต อปฺปฏิกฺขปิ ฺปา
ความวา แมถามีสัตวเปนจํานวนมาก เจาะจงมาอยางนั้น แมถึง
เชนนั้น บุรษุ นั้นก็ไมปฏิเสธสัตวเหลานั้นทั้งหมด อธิบายวา จะพึง
ไมปฏิเสธอยางนี้วา พวกทานจงหลีกไป เราจักไมใหพวกทาน. บทวา
ปุพฺพาจริยวโจ อิท ความวา มารดาบิดาเรียกวาบุรพาจารย นี้เปน
คําของบุรพาจารยเหลานั้น. ทานแสดงวา มารดาบิดาใหขาพเจา
สําเนียกมาอยางนี้.
บทวา ททามิ โว ความวา เพราะนี้เปนถอยคําของบุรพาจารยของเราทั้งหลาย เหตุนั้น ดูกอนพราหมณทั้งหลาย เราจะให
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ชางตัวประเสริฐเชือกนี้แกทานทั้งหลาย. บทวา ราชารห แปลวา
สมควรแกพระราชา. บทวา ราชโภค แปลวา เปนเครื่องใชสอย
ของพระราชา. บทวา ยสสฺสิน ไดแก เพียบพรอมดวยบริวาร
อธิบายวา คนหารอยตะกูลมีหมอชางเปนตน อาศัยชางนั้นเลี้ยงชีวิต
เราจักใหทานทั้งหลาย พรอมทั้งคนหารอยตระกูลนั้น. บทวา อลงฺกต
ความวา ประดับประดาดวยเครื่องประดับชางชนิดตาง ๆ บทวา
เหมชาลาภิฉนฺน
แปลวา ประดับดวยตาขายทอง บทวา
สสารถี ความวา เราจะใหแกพวกทาน พรอมทั้งสารถี คืออาจารย
ผูฝกชางนั้น เพราะฉะนั้น พวกทานเปนผูพรอมดวยสารถี คือควาน
ชาง พาเอาชางนี้พรอม บริวารไปตามความตองการเถิด.
พระมหาสัตวประทับอยูบนคอชางตัวประเสริฐ ตรัสใหดวย
พระวาจาอยางนี้แลว กลับเสด็จลงจากคอชาง ทรงดําเนินเวียนขวา
ไป ๓ รอบ ทรงพิจารณาวา หากที่ที่ยังไมไดประดับตกแตงยังมีอยู
จักประดับตกแตงกอนแลวจึงจะให ครั้นไมไดทรงเห็นที่ที่ยังไมได
ตกแตงที่ชางนั้น จึงทรงเอางวงของชางนั้น วางบนมือของพราหมณ
ทั้งหลาย แลวไดเอาพระสุวรรณภิงคารพระเตาน้ําทอง หลั่งน้าํ อันอบ
ดวยดอกไมและของหอมแลวพระราชทานไป. พราหมณทั้งหลายรับ
ชางพรอมทั้งบริวาร แลวนั่งบนหลังชาง ไดไปยังทันตปุรนครถวาย
ชางแกพระราชา. ชางแมมาแลว ฝนก็ยังไมตก. พระราชาจึงทรง
คาดคั้นถามวา มีเหตุอะไรหนอ ไดทรงสดับวา พระเจาธนัญชัยโก-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 199

รัพยราช ทรงรักษากุรุธรรม ดวยเหตุนั้น. ฝนจึงตกในแวนแควน
ของพระองค ทุกกึ่งเดือน ทุก ๑๐ วัน เพราะอานุภาพแหงคุณความ
ดีของพระราชาดอก ฝนจึงตก ก็สัตวดิรัจฉานนี้ แมมีคุณอยูก็จะมี
สักเทาไร จึงรับสั่งวาถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงนําชางตามที่ประดับ
แลวนี้แล พรอมทั้งบริวารคืนไปถวายแกพระราชา แลวจดกุรธุ รรม
ที่พระองครักษาลงในแผนทองแลวนํามา แลวทรงสงพวกพราหมณ
และอํามาตยทั้งหลายไป. พราหมณและอํามาตยเหลานั้นไปมอบถวาย
แดพระราชาแลวกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ เมื่อชางนี้แมไปถึงแลว
ฝนก็ยังมิไดตกในแวนแควนของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ไดทราบ
เกลาวา พระองคทรงรักษากุรุธรรม พระราชาแมของขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ก็ทรงประสงคจะรักษากุรุธรรมนั้น จึงทรงสงมาดวยรับสั่ง
วา จงจดใสในแผนทองนํามา ขอพระองคจงประทานกุรุธรรมนั้น
แกขาพระพุทธเจาทั้งหลายเถิด พระเจาขา. พระโพธิสัตว ตรัสวา
ดูกอนพอทั้งหลาย เรารักษากุรุธรรมนั้นจริง แตบัดนี้ เรามีความ
รังเกียจในกุรุธรรมนั้นอยู กุรุธรรมนั้นไมทําจิตของเราใหยินดี เพราะ
ฉะนั้น เราไมอาจใหกุรุธรรมนั้นแกทา นทั้งหลาย. ถามวา ก็เพราะ
เหตุไร ศีลนั้นจึงไมทําใหพระราชาทรงยินดี ? ตอบวา นัยวาในครั้งนั้น
พระราชาทั้งหลาย มีการมหรสพเดือน ๑๒ ทุก ๆ ๓ ป พระราชา
ทั้งหลาย เมื่อจะเลนมหรสพนั้น ทรงประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
ถือเอาเพศเปนเทวดา ยืนอยูในสํานักของยักษชื่อวาจิตตราชแลวยิงศร
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อันวิจิตรประดับดวยดอกไมในทิศทั้ง ๔. พระราชาแมพระองคนี้
เมื่อจะทรงเลนมหรสพนั้น จึงประทับยืนในสํานักของจิตตราชยักษ
ใกลแนวบึงแหงหนึ่ง แลวทรงยิงจิตตศรไปในทิศทั้ง ๔. บรรดาลูกศร
เหลานั้น พระองคทรงเห็นลูกศร ๓ ลูกที่ยิงไปในทิศที่เหลือ แตไม
เห็นลูกศรที่ยงิ ไปบนหลังพื้นน้ํา. พระราชาทรงรังเกียจวา ลูกศรที่
เรายิงไป คงจะตกลงในตัวปลากระมังหนอ พระองคทรงปรารภถึง
ศีลเภท เพราะกรรมคือทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป. เพราะฉะนั้น ศีล
จึงไมทําพระราชาใหยินดี. พระโพธิสัตวนั้นจึงตรัสอยางนี้วา ดูกอน
พอทั้งหลาย เรามีความรังเกียจในกุรุธรรมอยู. แตพระมารดาของ
เรารักษาไวไดเปนอยางดี พวกทานจงถือเอาในสํานักของพระมารดา
เราเถิด. ทูตทั้งหลายจึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา พระองคไมมี
เจตนาวาจักฆาสัตว เพราะเวนเจตนานั้นจึงชื่อวาไมเปนปาณาติบาต
ขอพระองคจงใหกุรุธรรมที่ทรงรักษาแกขาพระพุทธเจาทั้งหลายเถิด
พระโพธิสัตวตรัสวา ถาอยางนั้นจงเขียนเอาเถิดพอ แลวใหจารึกลง
ในแผนสุพรรณบัฏวา ปาโณ น หนฺตพฺโพ ไมพึงฆาสัตว ๑ อทินฺน
นาทาตพฺพ ไมพึงถือสิ่งของที่เจาของมิไดให ๑ กาเมสุมิจฺฉาจาโร
น จริตพฺโพ ไมพึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ๑ มุสาวาโท น
ภาสิตพฺโพ ไมพึงกลาวคําเท็จ ๑ มชฺชปาน น ปาตพพ ไมพึง
ดื่มน้ําเมา ๑. ก็แลครั้นใหจารึกแลวจึงตรัสวา. แมเปนอยางนี้ ศีลก็
ยังเราใหยินดีไมได พวกทานจงไปเฝาพระมารดาของเราเถิด.
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ทูตทั้งหลายถวายบังคมพระราชาแลวไปยังสํานักของพระมารดา
พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแตพระเทวี ไดยินวาพระองคทรงรักษา
กุรุธรรม ขอพระองคจงประทานกุรุธรรมนั้น แกขาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย. พระเทวีตรัสวา ดูกอนพอทั้งหลาย เรารักษากุรุธรรมก็จริง
แตบัดนี้ เราเกิดความรังเกียจในกุรุธรรมนั้น กุรธุ รรมนั้นไมทําเรา
ใหยินดี เพราะเหตุนั้น เราจึงไมอาจใหแกทานทั้งหลาย. ไดยินวา
พระเทวีนั้นมีระโอรส ๒ องค
คือพระราชาผูเปนพระเชษฐา
และอุปราชผูเปนพระกนิษฐา. ครั้งนั้น มีพระราชาองคหนึ่งทรงสง
แกนจันทนอันมีคาแสนหนึ่ง และดอกไมทองมีคาพันหนึ่งมาถวาย
พระโพธิสัตว. พระองคทรงคิดวาจักบูชาพระมารดา จึงทรงสงของ
ทั้งหมดนั้นไปถวายพระราชมารดา. พระราชมารดาทรงพระดําริวา
เราจะไมลูบไลแกนจันทน จะไมทัดทรงดอกไม จักใหแกนจันทนและ
ระเบียบดอกไมนั้นแกสะใภทั้งสอง. ลําดับนั้น พระเทวีไดมีความดําริ
ดังนี้วา สะใภคนโตของเราเปนใหญ ดํารงอยูใ นตําแหนงอัครมเหสี
เราจักใหระเบียบดอกไมทองแกสะใภคนโต สวนสะใภคนเล็กเปนคน
ยากจน เราจักใหแกนจันทนแกสะใภคนเล็ก. พระนางจึงประทาน
ระเบียบดอกไมทองแกพระเทวีของพระราชา ไดประทานแกนจันทน
แกพระมเหสีของพระอุปราช. ก็แหละครั้นประทานไปแลวพระราชมารดาไดมีความรังเกียจวา เรารักษากุรุธรรม ความที่หญิงสะใภ
เหลานั้น ยากจนหรือไมยากจน ไมเปนประมาณสําหรับเรา ก็การ
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กระทําเชษฐาปจายิกกรรมเทานั้นสมควรแกเรา เพราะความที่เราไม
ทําเชษฐาปจายิกกรรมนัน้
ศีลของเราจะแตกทําลายบางไหมหนอ.
เพราะฉะนั้น พระราชมารดาจึงตรัสอยางนั้น. ลําดับนั้น ทูตทัง้ หลาย
จึงกราบทูลพระราชมารดาวา ขึ้นชื่อวาของของตนบุคคลยอมใหได
ตามชอบใจ พระองคทรงกระทําความรังเกียจดวยเหตุแมมีประมาณ
เทานี้ จักทรงกระทํากรรมอันลามกอยางอื่นไดอยางไร ธรรมดาศีล
ยอมไมแตกทําลายดวยเหตุเห็นปานนี้ ขอพระองคจงประทานกุรุธรรม
แกขาพระพุทธเจาทั้งหลายเถิด แลวถือเอากุรุธรรมในสํานักของพระราชมารดา แมนั้นจดจารึกลงในแผนสุพรรณบัฏ.
ก็แหละพวกทูตอันพระราชมารดาตรัสวา ดูกอนพอทั้งหลาย
เมื่อเปนอยางนั้น กุรุธรรมก็ยังไมทําใหเรายินดีพอใจได แตพระสุณิสาของเรารักษากุรุธรรมนั้นไดเปนอยางดี ทานทั้งหลายจงถือเอา
ในสํานักของพระสุณิสานั้นเถิด. จึงพากันไปเฝาพระอัครมเหสีทูลขอ
กุรุธรรมโดยนัยกอนนั้นแหละ. ฝายพระอัครมเหสีตรัสโดยนัยกอน
เหมือนกันแลวตรัสวา ชื่อวาศีลยอมไมทําเราใหยินดีพอใจ เพราะ
เหตุนั้น เราไมอาจใหพวกทาน. ไดยนิ วาพระอัครมเหสีนั้น วันหนึ่ง
ประทับยืนที่สีหบัญชร ไดทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชประทับ
นั่งบนหลังชางเบื้องหลังพระราชาผูกําลังทรงประทักษิณเลียบพระนคร
บังเกิดความโลภอยากขึ้น ทรงพระดําริวา ถาเราไดทําความเชยชิดกับ
พระมหาอุปราชนี้ไซร เมื่อพระเชษฐาสวรรคตไป พระมหาอุปราช
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นี้ไดดํารงอยูในราชสมบัติจะไดสงเคราะหเรา. ลําดับนั้น พระอัครมเหสีนั้นไดมีความรังเกียจวา เรากําลังรักษากุรุธรรมอยู ทั้งเปนผูมี
พระสวามีอยูยังแลดูชายอื่นดวยอํานาจกิเลส ศีลของเราคงจะตองแตก
ทําลาย เพราะฉะนั้น พระอัครมเหสีจึงไดตรัสอยางนั้น. ลําดับนั้น
ทูลทั้งหลายจึงกราบทูลพระอัครมเหสีวา ขาแตพระแมเจา ธรรมดา
วาการประพฤติลวงละเมิด ยอมไมมีดวยเหตุเพียงจิตตุปบาทเกิดความ
คิดขึ้น พระองคทรงกระทําความรังเกียจแมดวยเหตุเพียงเทานี้ จัก
ทรงกระทําความลวงละเมิดอะไรได ศีลยอมไมแตกทําลายดวยเหตุมี
ประมาณเทานี้ ขอพระองคจงประทานกุรุธรรมแกขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายเถิด. แลวถือเอาในสํานักของพระอัครมเหสี แมนั้นแลวจด
จารึกลงในแผนสุพรรณบัฏ.
ก็แลทูตทั้งหลายผูอันพระอัครมเหสีตรัสวา ดูกอนพอทั้งหลาย
แมเมื่อเปนอยางนั้น ศีลก็ยังไมทําเราใหยินดีพอใจ ก็เพราะมหาอุปราชทรงรักษาไดอยางดี. พวกทานจงถือเอาในสํานักของพระมหาอุปราชเถิด จึงพากันเขาไปเฝาพระมหาอุปราช ทูลขอกุรุธรรมโดย
นัยกอนนั่นแหละ. ก็พระมหาอุปราชนั้น เมื่อเสด็จไปยังที่บํารุงของ
พระราชาในเวลาเย็น เสด็จไปดวยรถ ถึงพระลานหลวงแลว ถาทรง
พระประสงคจะเสวยในสํานักของพระราชาแลวทรงบรรทมคางอยูใน
ที่นั้น ก็จะทรงทิ้งเชือกและปฏักไวระหวางแอกรถ ดวยสัญญาเครื่อง
หมายนั้น มหาชนบริวารจะกลับไปตอเชาตรูวันรุงขึ้น จะไปยืนคอย
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ดูพระมหาอุปราชนั้นเสด็จออก. ฝายนายสารถีก็จะนํารถนั้นไป ตอ
เชาตรูวันรุงขึ้น จึงจะนํารถมาจอดที่ประตูพระราชนิเวศน. ถาทรงมี
พระประสงคจะเสด็จในขณะนั้น จะทรงวางเชือกและปฏักไวเฉพาะ
ภายในรถ แลวเสด็จไปเฝาพระราชา ดวยสัญญาณนั้น ชนบริวาร
จะยืนอยูที่ประตูพระราชนิเวศนนั่นเอง ดวยหมายใจวา จักเสด็จออก
มาในขณะนี้. อันพระมหาอุปราชนั้น ทรงกระทําอยางนั้น แลวเสด็จ
เขาไปยังพระราชนิเวศน เมื่อพระมหาอุปราชนั้น พอเสด็จเขาไป
เทานั้น ฝนก็ตก พระราชาตรัสวา ฝนกําลังตก จึงไมใหพระมหาอุปราชนั้นเสด็จออกมา. พระมหาอุปราชจึงทรงเสวยแลวบรรทมอยู
ในพระราชนิเวศนนั้นนั่นเอง. ชนบริวารคิดวา ประเดี๋ยวจักเสด็จออก
จึงไดยินเปยกฝนอยูตลอดคืนยังรุง. ในวันที่สอง พระมหาอุปราชจึง
เสด็จออกมา ทรงเห็นชนบริวารยืนเปยกฝนอยู ทรงเกิดความรังเกียจ
วาเราเมื่อรักษากุรุธรรมอยู ยังทําชนมีประมาณเทานี้ใหลําบาก ศีล
ของเราเห็นจะพึงแตกทําลาย. ดวยเหตุนั้น พระมหาอุปราชจึงตรัสแก
ทูตเหลานั้นวา เรารักษากุรุธรรมอยูก จ็ ริง แตบัดนี้ เรามีความรังเกียจ
อยู เพราะเหตุนั้น เราจึงไมอาจใหแกทานทั้งหลาย แลวตรัสบอก
เรื่องราวนั้นใหทราบ. ลําดับนั้น ทูตทั้งหลายจึงทูลพระมหาอุปราชวา
ขาแตสมมติเทพ พระองคมิไดมีความคิดวา ชนเหลานี้จงลําบาก
กรรมที่ทําโดยหาเจตนามิได ไมจัดวาเปนกรรม เมื่อพระองคทรง
กระทําความรังเกียจแมดวยเหตุมีประมาณเทานี้ ความลวงละเมิดจักมี
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ไดอยางไร แลวรับเอาศีลในสํานักของพระมหาอุปราชแมนั้น จดจารึก
ลงในแผนสุพรรณบัฏ.
ก็แหละ พวกทูตอันพระมหาอุปราชตรัสวา แมเมื่อเปนอยาง
นั้น ศีลก็มไิ ดทําเราใหปลื้มอกปลื้มใจได ก็ปโุ รหิตยอมรักษาไดดี
พวกทานจงถือเอาในสํานักของปุโรหิตนั้นเถิด จึงพากันเขาไปหาปุโรหิตแลวขอกุรุธรรม. ฝายปุโรหิตนั้น วันหนึ่ง ไปเฝาพระราชา
ระหวางทางไดเห็นรถมีสีออน ๆ งดงามเหมือนแสงอาทิตยออนๆ ซึ่ง
พระราชาองคหนึ่งทรงสงมาถวายพระราชานั้น จึงถามวา นี้รถของใคร
ไดฟงวานํามาถวายพระราชา จึงคิดวา เราก็แกแลว ถาพระราชาจะ
พระราชทานรถคันนี้แกเราไซร เราจักขึ้นรถคันนี้เที่ยวไปอยางสบาย
แลวไปเฝาพระราชา. ในเวลาที่ปุโรหิตนั้นถวายพระพรชัยแลวยืน
เฝาอยู ราชบุรุษตางเมืองก็ทูลถวายรถแกพระราชา. พระราชาทอดพระเนตรแลวตรัสวา รถของเราคันนี้งามเหลือเกิน พวกทานจงให
แกอาจารยของเราเถิด. ปุโรหิตมิไดปรารถนาจะรับพระราชทาน แม
พระราชาจะตรัสอยูบอย ๆ ก็ไมปรารถนาจะรับพระราชทานเลย. ถาม
วา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะนัยวา ปุโรหิตนั้นไดมีความคิด
อยางนี้วา เรารักษากุรุธรรมอยูแท ๆ ยังไดกระทําความโลภในสิ่งของ
ของคนอื่น ศีลของเราจะพึงแตกทําลายไปแลว. ปุโรหิตนั้นจึงบอก
เรื่องราวนั้นแลวกลาววา ดูกอนพอทั้งหลาย เรามีความรังเกียจใน
กุรุธรรมอยู กุรุธรรมนัน้ มิไดยังเราใหปลื้มอกปลืม้ ใจเลย เพราะ
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ฉะนั้น เราไมอาจให. ลําดับนั้น ทูตทั้งหลายจึงกลาวกะปุโรหิตวา
นาย ศีลยอมไมแตกทําลายดวยเหตุเพียงเกิดความโลภอยากได ทาน
เมื่อกระทําความรังเกียจ แมดวยเหตุมีประมาณเทานี้. จักกระทําความ
ลวงละเมิดอะไรได แลวรับเอาศีลในสํานักของปุโรหิตแมนั้นจดลง
ในแผนสุพรรณบัฏ.
ก็แหละ ทูตทั้งหลายผูอันทานปุโรหิตกลาววา แมเมื่อเปน
อยางนั้น. กุรุธรรมก็ไมยังเราใหยินดีพอใจได ก็อํามาตยผูถือเชือก
รังวัดรักษาไดดี พวกทานจงรับเอาในสํานักของอํามาตยนั้น จึงพากัน
เขาไปหาอํามาตยแมนั้น แลวขอกุรุธรรม. ฝายอํามาตยผูรังวัดนั้น
วันหนึ่ง เมือ่ จะวัดเนื้อที่นาในชนบท จึงเอาเชือกผูกที่ไม ใหเจา
ของนาจับปลายขางหนึ่ง ตนเองจับปลายขางหนึ่ง. ไมที่ผูกปลายเชือก
ซึ่งอํามาตยถือไปจรดตรงกลางรูปูตัวหนึ่ง อํามาตยนั้นคิดวา ถาเราจัก
ปกไมลงในรูปู ปูภายในรูจักฉิบหาย ก็ถาเราจักปกล้ําไปขางหนา
เนื้อที่ของหลวงก็จักขาด ถาเราจักปกรนเขามา เนื้อที่ของกฎมพีก็จัก
ขาด เราจะทําอยางไรดีหนอ. ลําดับนั้น อํามาตยผูนั้นไดมีความคิด
ดังนี้วา ปูควรจะมีในรู ถามีจะตองปรากฏ เราจะปกไมนั้นตรงนี้
แหละ แลวก็ปกทอนไมนั้นลงในรูปู ฝายปูก็สงเสียงดังกริ๊ก ๆ.
ลําดับนั้น อํามาตยนั้นไดมีความคิดดังนี้วา ทอนไมจักปกลงบนหลังปู
ปูก็จักตายและเราก็รักษากุรุธรรม เพราะเหตุนั้น ศีลของเราคงจะ
แตกทําลาย. อํามาตยนั้นจึงบอกเรื่องราวนั้นแกทูตทั้งหลายแลวกลาว
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วา เพราะเหตุการณดังกลาวมานี้ เราจึงมีความรังเกียจในกุรุธรรม
ดวยเหตุนั้น เราจึงไมอาจใหแกพวกทาน. ลําดับนั้น ทูตทั้งหลาย
จึงกลาวกะอํามาตยนั้นวา ทานไมมีจิตคิดวา ปูจงตาย กรรมที่ไมมี
เจตนาความจงใจไมชื่อวาเปนกรรม ทานกระทําความรังเกียจ แม
ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ จักกระทําความลวงละเมิดอะไรได แลวรับ
เอาศีลในสํานักของอํามาตย แมนั้นแลวจดจารึกลงโนแผนสุพรรณบัฏ.
ก็แหละ อํามาตยนั้นพูดวา แมเมื่อเปนอยางนี้ กุรุธรรมก็มิ
ไดทําขาพเจาใหปลื้มใจ ก็นายสารถีรักษาไดอยางดี ทานทั้งหลายจง
รับเอาในสํานักของนายสารถีนั้นเถิด ทูตทั้งหลาย จึงเขาไปหานาย
สารถี แมนนั้ แลวขอกุรุธรรม. นายสารถีนั้น วันหนึ่ง นําเสด็จ
พระราชาไปยังราชอุทยานดวยราชรถ พระราชาทรงเลนในพระราชอุทยานนั้นตลอดวัน ในเวลาเย็น จึงเสด็จออกจากพระราชอุทยาน
เสด็จขึ้นทรงรถ. เมื่อราชรถนั้นยังไมทันถึงพระนคร เมฆฝนก็ตั้งขึ้น
ในเวลาที่พระอาทิตยจะอัศดงคต เพราะกลัววาพระราชาจะเปยกฝน
นายสารถีจึงไดใหสัญญาณดวยปฏักแกมาสินธพทั้งหลาย ๆ จึงควบไป
ดวยความเร็ว ก็แหละตั้งแตนั้นมา มาสินธพเหลานั้น ขาไปยัง
พระราชอุทยานก็ดี ขามาจากพระราชอุทยานนั้นก็ดี พอถึงที่ตรงนั้น
ก็วิ่งควบไปดวยความเร็ว. ถามวา เพราะเหตุอะไร ? ตอบวา เพราะ
นัยวา มาสินธพเหลานั้นไดมีความคิดดังนี้วา ในที่นี้ จะพึงมีภัย
เปนแน ดวยเหตุนั้น นายสารถีของพวกเราจึงไดใหสัญญาณดวย
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ปฏักในคราวนั้น. แมนายสารถีก็มีความคิดดังนี้วา ในเมื่อพระราชา
จะเปยกฝนหรือไมเปยกฝนก็ตาม เรายอมไมมีโทษ แตเราไดให
สัญญาปฏักแกมาสินธพที่ฝกหัดมาดีแลว ในสถานที่อันไมควร ดวย
เหตุนั้น มาสินธพเหลานี้ วิ่งควบทั้งไปและมา ลําบากอยูจนเดียวนี้
และเราก็รักษากุรุธรรม ดวยเหตุนั้น ศีลของเราคงจะแตกทําลายแลว.
นายสารถีนั้นจึงบอกเรื่องราวนั้นใหทราบแลวกลาววา เพราะเหตุนี้
เราจึงมีความรังเกียจในกุรุธรรม เพราะฉะนั้น เราไมอาจใหแกพวก
ทานได. ลําดับนั้น ทูตทั้งหลายจึงกลาวกะนายสารถีนั้นวา ทานไม
มีจิตคิดวา มาสินธพทั้งหลายจงลําบาก กรรมทีไ่ มมีเจตนาคือความ
จงใจ ไมจัดวาเปนกรรม อนึ่ง ทานกระทําความรังเกียจดวยเหตุแม
มีประมาณเทานี้ จักกระทําความลวงละเมิดไดอยางไร จึงรับเอาศีล
ในสํานักของนายสารถีนั้นจดจารึกลงในแผนสุพรรณบัฏ.
ก็แหละ นายสารถีกลาววา แมเมื่อเปนอยางนั้นศีลก็มิไดทํา
เราใหปลื้มใจได แตทานเศรษฐีรักษาไดดี พวกทานจงรับเอาในสํานัก
ของทานเศรษฐีนั้นเถิด พวกทูตจึงเขาไปหาทานเศรษฐีนั้น แลวขอ
กุรุธรรม. แมเศรษฐีนั้น วันหนึ่ง ไปนําขาวสาลีของตน พิจารณา
รวงขาวสาลีที่ออกจากทอง เมื่อจะกลับ คิดวาจักผูกรวงขาวใหเปนพุม
ขาวเปลือก จึงใหคนผูกรวงขาวสาลีกําหนึ่ง ผูกเปนจุกไว. ลําดับนั้น
ทานเศรษฐีไดมีความคิดดังนี้วา เราจะตองใหคาภาคหลวงจากนานี้
แตเราก็ไดใหคนถือเอารวงขาวสาลีกําหนึ่ง จากอันนาที่ยังไมไดใหคา
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ภาคหลวง ก็เรารักษากุรุธรรม เพราะเหตุนั้น ศีลของเราคงจะแตก
ทําลายแลว. ทานเศรษฐีนั้นจึงบอกเรื่องราวนั้นแกทูตทั้งหลายแลว
กลาววา เรามีความรังเกียจในกุรุธรรมดวยเหตุนี้ เพราะเหตุนั้น
เราไมอาจใหกุรุธรรมแกพวกทาน. ลําดับนั้น ทูตทั้งหลายจึงกลาวกะ
ทานเศรษฐีวา ทานไมมีไถยจิตคิดจะลัก เวนจากไถยจิตนั้น ใคร ๆ.
ไมอาจบัญญัติอทินนาทานได ก็ทานกระทําความรังเกียจแมดวยเหตุ
เพียงเทานี้ จักถือเอาของของตนอื่นไดอยางไร แลวรับเอาศีลใน
สํานักของเศรษฐี แมนั้นแลวจารึกลงในแผนสุพรรณบัฏ.
ก็แหละ ทูตทั้งหลายอันทานเศรษฐีกลาววา แมเมื่อเปนอยาง
นั้น ศีลก็ยังมิไดทําใหเราปลื้มใจได แตทานอํามาตยผูตวงขาวหลวง
รักษาไดดี พวกทานจงถือเอาในสํานักของอํามาตยผูตวงขาวนั้นเถิด
จึงพากันเขาไปหาทานอํามาตยผูตวงขาวแลวขอกุรุธรรม. ไดยินวา
อํามาตยผูตวงขาวนั้น. วันหนึ่ง ใหคนนับขาวเปลือกอันเปนสวนของ
หลวง สวนตนเอาขาวเปลือกจากกองขาวที่ยังไมไดนับใสคะแนน.
ขณะนั้น ฝนตก มหาอํามาตยจึงเพิ่มคะแนนขาวเปลือก แลวกลาววา
ขาวเปลือกที่นับแลว มีประมาณเทานี้ แลวโกยขาวเปลือกที่เปน
คะแนนใสลงในกองขาวเปลือกที่นับไวแลว ก็รีบไปยืนที่ซุมประตูแลว
คิดวา เราใสขาวเปลือกคะแนนในกองขาวที่นับแลว หรือใสในกอง
ขาวที่ยังไมไดนับ. ลําดับนั้น ทานมหาอํามาตยไดมีความคิดดังนี้วา
ถาเราใสในกองขาวเปลือกที่นับไวแลว ของหลวงก็จะเพิ่มขึ้นโดยมิใช
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เหตุ ของคฤหบดีทั้งหลายก็จะขาดไป และเราก็รักษากุรุธรรม ดวย
เหตุนั้น ศีลของเราจะตองแตกทําลายแลว. ทานมหาอํามาตยนั้นจึง
บอกเรื่องราวนั้นแลวกลาววา เรามีความรังเกียจในกุรุธรรม ดวย
เหตุนี้เพราะเหตุนั้น เราไมอาจใหแกพวกทาน. ลําดับนั้น ทูลทั้งหลาย
จึงกลาวกะทานมหาอํามาตยนั้นวา ทานไมมีไถยจิตคิดจะลัก เวนไถยจิตนั้นเสียใคร ๆ ไมอาจบัญญัติอทินนาทานได ก็ทานการทําความ
รังเกียจดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้ อยางไรจักถือเอาสิ่งของของคนอื่น
แลวรับเอาศีลในสํานักของมหาอํามาตยผูตวงขาวนั้น จารึกลงในแผน
สุพรรณบัฏ.
ก็แหละ ทูตทั้งหลายผูอันทานมหาอํามาตยกลาววา แมเมื่อ
เปนอยางนั้น ศีลก็มิไดทาํ เราใหปลื้มใจยินดีได แตนายประตูรักษา
ไดดี ทานทัง้ หลายจึงถือเอาในสํานักของนายประตูนั้นเถิด จึงพากัน
เขาไปหานายประตู แมนั้นแลวขอกุรุธรรม. ฝายนายประตูนั้น
วันหนึ่ง เวลาจะปดประตูเมือง ไดออกเสียงประกาศขึ้น ๓ ครั้ง.
ครั้งนั้น มีคนเข็ญใจคนหนึ่ง เขาปาหาฟนและหญากับนองสาว กําลัง
กลับมา ไดยินเสียงนายประตูนั้นประกาศ จึงรีบพานองสาวมาทัน
พอดี. ลําดับนั้น นายประตูกลาวกะคนเข็ญใจนั้นวา ทานไมรูวา
พระราชามีอยูในพระนครนี้หรือ ทานไมรูหรือวา เขาจะตองปดประตู
พระนครนี้ ตอเวลายังวัน ทานพาภรรยาของตนเที่ยวไปในปา เที่ยว
เลนรื่นเริงตลอดวัน. ครั้นเมื่อคนเข็ญใจกลาววา ไมใชภรรยาฉัน
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ดอกนาย หญิงคนนี้เปนนองสาวของฉันเอง นายประตูนั้นจึงมีความ
ปริวิตกดังนี้วา เราเอานองสาวเขามาพูดวาเปนภรรยา กระทํากรรม
อันหาเหตุมิไดหนอ และเราก็รักษากุรุธรรม ดวยเหตุนั้น ศีลของ
เราจะพึงแตกทําลายแลว. นายประตูนั้นจึงบอกเรื่องราวนั้นแลวกลาว
วา เรามีความรังเกียจในกุรุธรรมดวยเหตุนี้ เพราะเหตุนั้น เราไม
อาจใหแกพวกทานได. ลําดับนั้น ทูตทั้งหลายจึงกลาวกะนายประตู
นั้นวา คํานั้นทานกลาวตามความสําคัญอยางนั้น ในขอนี้ ความแตก
ทําลายแหงศีลจึงไมมีแกทาน ก็ทานรังเกียจดวยเหตุแมมีประมาณเทา
นี้ จักกระทําสัมปชานมุสาวาทกลาวเท็จทั้งรูในกุรุธรรมไดอยางไร
แลวถือเอาศีลในสํานักของนายประตูแมนั้น จดจารึกลงในแผน
สุพรรณบัฏ.
ก็แหละ ทูตทั้งหลายอันนายประตูนั้นกลาววา แมเมื่อเปน
อยางนั้น ศีลก็ยังไมทําใหเรายินดีปลื้มใจได แตนางวรรณทาสีรักษา
ไดดี พวกทานจงถือเอาในสํานักของนางวรรณทาสีแมนั้นเถิด จึงพา
กันเขาไปหานางวรรณทาสีแมนั้นแลวขอกุรุธรรม. ฝายนางวรรณทาสี
ก็ปฏิเสธโดยนัยอันมีในหนหลังนั่นแหละ. ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะไดยินวา ทาวสักกะจอมเทวดาทรงดําริวา จักทดลอง
ศีลของนาง จึงแปลงเพศเปนมาณพนอยมาพูดวาฉันจักมาหาแลวโต
ทรัพยไวพันหนึ่ง กลับไปยังเทวโลก แลวไมมาถึง ๓ ป. นางวรรณทาสีนั้นไมรับสิ่งของแมมาตรวาหมากพลูจากมือชายอื่นถึง ๓ ป เพราะ
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กลัวศีลของตนขาด. นางยากจนลงโดยลําดับ จึงคิดวา เมื่อชายผูให
ทรัพยพันหนึ่งแกเราแลวไปเสีย ไมมาถึง ๓ ป เราจึงยากจน ไม
อาจสืบตอชีวิตตอไปได จําเดิมแตบัดนี้ไป เราควรบอกแกมหาอํามาตย
ผูวินิจฉัยความแลวรับเอาคาใชจาย. นางจึงไปศาลกลาวฟองวา เจา
นาย บุรุษผูใหคาใชจายแกดิฉันแลวไปเสีย ๓ ปแลว ดิฉันไมทราบ
วาเขาตายแลวหรือยังไมตาย ดิฉันไมอาจสืบตอเลี้ยงชีวิตอยูได เจา
นาย ดิฉันจะทําอยางไร. มหาอํามาตยผูวินิจฉัยอรรถคดีกลาวตัดสิน
วา เมื่อเขาไมมาถึง ๓ ป ทานจักทําอะไร ตอแตนี้ทานจงรับคาใชจาย
ได. เมื่อนางวรรณทาสีนั้นไดรับการวินิจฉัยตัดสินแลว พอออกจาก
ศาลที่วินิจฉัยเทานั้น บุรุษคนหนึ่งก็นอมนําหอทรัพยพันหนึ่งเขาไป
ให. ในขณะที่นางเหยียดมือจะรับ ทาวสักกะก็แสดงพระองคใหเห็น.
นางพอเห็นทาวสักกะนั้นเทานั้นจึงหดมือพรอมกับกลาววา บุรุษผูให
ทรัพยแกเราพันหนึ่งเมื่อ ๓ ปมาแลว ไดกลับมาแลว ดูกอนพอ เรา
ไมตองการกหาปณะของทาน. ทาวสักกะจึงแปลงรางกายของพระองค
ทันที ไดประทับยืนอยูในอากาศเปลงแสงโชติชวงประดุจดวงอาทิตย
ออน ๆ ฉะนั้น. พระนครทั้งสิ้นพากันตื่นเตน. ทาวสักกะไดประทาน
โอวาทในทามกลางมหาชนวา ในที่สดุ ๓ ปมาแลว เราไดใหทรัพย
พันหนึ่ง เนื่องดวยจะทดลองนางวรรณทาสีนี้ ทานทั้งหลายชื่อวา
เมื่อจะรักษาศีล จงเปนผูเห็นปานนี้รักษาเถิด แลวทรงบรรดาลให
นิเวศนของนางวรรณทาสีเต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ ทรงอนุศาสน
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พร่ําสอนนางวรรณทาสีนั้นวา เธอจงเปนผูไมประมาทตั้งแตบัดนี้ไป
แลวไดเสด็จไปยังเทวโลกนั่นแล. เพราะเหตุนี้ นางรรณทาสีนั้นจึง
ปฏิเสธหามปรามทูตทั้งหลายวา เรายังมิไดเปลื้องคาจางที่รับไว ยืน
มือไปรับคาจางที่ชายอื่นให ดวยเหตุนี้ ศีลจึงทําเราใหยินดีปลื้มใจไม
ได เพราะเหตุนั้นเราจึงไมอาจใหแกทานทั้งหลาย. ลําดับนั้น ทูต
ทั้งหลายจึงกลาวกะนางวรรณทาสีนั้นวา ศีลเภทศีลแตกทําลาย ยอม
ไมมีดวยเหตุสักวายื่นมือ ชื่อวาศีลยอมบริสุทธิ์อยางยิ่งดวยประการ
อยางนี้ แลวรับเอาศีลในสํานักของนางวรรณทาสีแมนั้น จดจารึกลง
ในแผนสุพรรณบัฏ.
ทูตทั้งหลายจารึกศีลที่ชนทั้ง ๑๑ คนนั้นรักษา ลงในแผน
สุพรรณบัฏ ดวยประการดังนี้แลว ไดไปยังทันตปุรนคร ถวายแผน
สุพรรณบัฏแกพระเจากาลิงคราช แลวกราบทูลประพฤติเหตุนั้นให
ทรงทราบ. พระราชาเมื่อทรงประพฤติกุรุธรรมนั้น ทรงบําเพ็ญศีล ๕
ใหบริบูรณ. ในกาลนั้น ฝนก็ตกลงในแวนแควนกาลิงครัฐทั้งสิ้น
ภัยทั้ง ๓ ก็สงบระงับ. และแวนแควนก็ไดมีความเกษมสําราญ มี
ภักษาหารสมบูรณ. พระโพธิสัตวทรงกระทําบุญมีทานเปนตนตราบ
เทาพระชนมายุ พรอมทัง้ บริวารไดทําเมืองสวรรคใหเต็มบริบูรณ.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
อริยสัจ ในเวลาจบอริยสัจ บางพวกไดเปนพระโสดาบัน บางพวก
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ไดเปนพระสกทาคามี บางพวกไดเปนพระอนาคามี บางพวกไดเปน
พระอรหันต. แลวทรงปรชุมชาดกวา :นางวรรณทาสีหญิงคณิกา ไดเปนนาง
อุบลวรรณา นายประตูในครั้งนั้น ไดเปน
พระปุณณะ รัชชุคาหกะอํามาตยผูรังวัด ได
เปนพระกัจจายนะ โทณมาปกะอามาตยผู
ตวงขาว ไดเปนพระโมคคัลลานะ เศรษฐี
ในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตร นายสารถี
ไดเปนพระอนุรุทธะ พราหมณ ไดเปนพระกัสสปเถระ พระมหาอุปราช ไดเปนพระนันทะผูบัณฑิต พระมเหสีในครั้งนั้น ได
เปนราหุลมารดา พระชนนีในครั้งนั้น ได
เปนพระมายาเทวี พระเจากุรุราชโพธิสัตว
ไดเปนเราตถาคต ทานทั้งหลายจงทรงจํา
ชาดกดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถากุรุธรรมชาดกที่ ๖
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๗. โรมชาดก

วาดวยอาชีวกเจาเลห
[๔๓๐] ดูกอนปกษีผูมีขนปก เมื่อเรามาอยูใ น
ถ้ําแหงภูเขานี้กวา ๕๐ ป นกพิราบทั้งหลาย
มิไดรังเกียจ เปนผูมีจิตเยือกเย็นเปน
อยางยิ่ง ยอมพากันมาสูบ วงมือของเราใน
กาลกอน.
[๔๓๑] ดูกอนทานผูมีอวัยวะคด บัดนี้ นก
พิราบเหลานั้นคงจะเห็นอะไรกระมัง จึงใคร
จะพากันไปเสพอาศัยซอกภูเขาอื่น นก
เหลานี้ครั้งกอนยอมสําคัญเราอยางไร บัดนี้
ยอมไมสําคัญเราอยางนั้นหรือ หรือนกเหลา
นีพ้ ลัดพรากไปนานแลวจําเราไมได หรือวา
เปนนกใหมจึงไมเขาใกลเรา.
[๔๓๒] พวกเราเปนผูไมหลงใหล รูอยูว าทาน
ก็คือทานนั่นแหละ พวกเราเหลานั้นก็ไมใช
นกอื่น ก็แตวาจิตของทานเปนจิตประทุษรายในชนนี้ ดูกอนอาชีวก เพราะเหตุนั้น
พวกเราจึงหวาดกลัวทาน.
จบ โรมชาดกที่ ๗
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อรรถกถาโรมชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ความตะเกียกตะกายเพื่อจะปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัส
เรื่องนี้ มีคาํ เริ่มตนวา วสฺสานิ ปฺาส สมาธิกานิ ดังนี้.
เรื่องปจจุบันมีเนื้อความงายทั้งนั้น สวนเรื่องอดีตมีดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวเปนนกพิราบ อันนกพิราบเปนอัน
มากหอมลอมสําเร็จการอยูในถ้ําแหงภูเขาในปา. มีดาบสรูปหนึ่งเปน
ผูมีศีลสมบูรณดวยอาจาระมารยาท เขาไปอาศัยปจจันตคามแหงหนึ่ง
สรางอาศรมบทอยูในที่ไมใกลจากที่อยูของนกพิราบเหลานั้น สําเร็จ
การอยูในบรรพตคูหา. พระโพธิสัตวมายังสํานักของดาบสในระหวาง ๆ
ไมขาด ฟงสิ่งที่ควรฟง. พระดาบสอยูในที่นั้นชานานแลวหลีกจากไป.
ครั้งนั้น ชฎิลโกงคนหนึ่งไดมาสําเร็จการอยูในบรรพตคูหานั้น.
ฝายพระโพธิสัตวอันนกพิราบทั้งหลายแวดลอม เขาไปหาชฎิลโกงนั้น
ไหวแลวกระทําปฏิสันถาร เที่ยวไปในอาศรมบทหาเหยื่ออยูในที่ใกล
ซอกเขา ในเวลาเย็นจึงบินไปยังที่อยูของตน. ดาบสโกงอยูในที่นั้น
ได ๕๐ กวาป. ครั้นวันหนึ่ง ชาวบานปจจันตคามไดปรุงเนื้อ
นกพิราบถวายดาบสโกงนั้น. ดาบสโกงนั้นติดใจดวยตัณหาความอยาก
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ในรสแหงเนื้อของนกพิราบนั้น จึงถามวา นี่ชื่อวาเนื้ออะไร ไดฟงวา
เนื้อนกพิราบ จึงคิดวานกพิราบจํานวนมากมายังอาศรมบทของเรา
เราฆานกพิราบเหลานั้นกินเนื้อจึงจะควร. ชฎิลโกงนั้นจึงนําเอา
ขาวสาร เนยใส นมสม นมสด และพริกเปนตนมาเก็บไวสวน
ขางหนึ่ง เอาชายจีวรคลุมฆอนนั่งคอยดูพวกนกพิราบจะมาอยูที่ประตู
บรรณศาลา. พระโพธิสตั วหอมลอมดวยนกพิราบบินมา เห็นกิริยา
ชั่วรายของชฎิลโกงนั้น จึงคิดวา ดาบสชั่วรายนี้นั่งดวยอาการ
อยางหนึ่งผิดสังเกต ชรอยจะไดกินเนื้อสัตวผูมีชาติเสมอกับเรา
บางแลวกระมัง เราจักกําหนดจับดาบสโกงนั้น จึงยืนอยูในที่ใตลม
สูดดมกลิ่นตัวของดาบสนั้น รูไดวา ดาบสนี้ประสงคจะฆาพวกเรา
กินเนื้อ ไมควรไปยังสํานักของดาบสนั้น แลวพานกพิราบทั้งหลาย
ถอยกลับออกมา. ดาบสเห็นนกพิราบนั้นไมมาจึงคิดวา เราควรกลาว
มธุรกถาถอยคําอันไพเราะกับนกพิราบเหลานั้นแลวฆานกพิราบที่เขา
ไปใกลดวยความคุนเคยแลวกินเนื้อ จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา
เบื้องตนวา :ดูกอนปกษผูมีขนปก เราอยูในถ้ําแหง
ภูเขาศิลามากวา ๕๐ ป นกพิราบทั้งหลาย
ก็มิไดรังเกียจ มีจิตเยือกเย็นอยางยิ่ง ยอม
พากันมาสูบวงมือของเราในกาลกอน. ดูกอน
ทานผูมีอวัยวะคด บัดนี้ นกพิราบเหลานั้น
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คงจะเห็นเหตุอะไรกระมัง จึงเปนผูขวน
ขวายพากันไปเสพอาศัยซอกเขาอื่น ยอม
ไมสําคัญเราเหมือนเมื่อกอนหนอ หรือวา
นกเหลานี้พลัดพรากไปนานจึงจําเราไมได
หรือนี้เหลานัน้ ไมใชนกเหลานี้จึงไมเขาใกล
เรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมาธิกานิ ตัดบทเปน สม
อธิกานิ แปลวา เกินจํานวน ๕๐ ป. บทวา โรมก
แปลวา ผูมขี นพอกขึ้น. ดาบสโกงเรียกพระโพธิสัตววา ปาราวตะ
เพราะมีเทาแดง มีวรรณะเสมอดวยแกวประพาฬอันเจียรไนดีแลว.
บทวา อสงฺกมานา ความวา เมื่อเราอยูในบรรพตคูหานี้เกิน ๕๐ ป
อยางนี้ นกเหลานี้ไมไดกระทําความรังเกียจเราแมแตวันเดียว เปน
ผูมีจิตเยือกเย็นอยางยิ่ง เมื่อกอนยอมมาสูบวงมือของเราอันโอกาส
ชองวางที่เหยียดมือออก. บทวา เตทานิ ตัดบทออกเปน เต อิทานิ
แปลวา บัดนี้ นกเหลานั้น. ดาบสโกงเรียกพระโพธิสัตววา วงฺกงฺค
ผูมีอวัยวะคด ก็นกแมทกุ ชนิด เรียกไดวา วังกังคะ ผูมีอวัยวะคด
เพราะในเวลาบินทําคอเอี้ยวบินไป. บทวา กิมตฺถ ความวา เห็น
เหตุอะไร. บทวา อุสสฺ ุกฺกา ไดแก เปนผูระอาใจ บทวา
คิริกนฺทร ไดแก ซอกเขาอื่นจากภูเขา. บทวา ยถา ปุเร ความวา
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เมื่อกอนนกเหลานี้ยอมสําคัญเราวาเปนที่เคารพ เปนที่รัก ฉันใด
บัดนี้ยอมไมสําคัญ ฉันนั้นหนอ ทานแสดงความหมายวา นกเหลานี้
เห็นจะสําคัญเราอยางนี้วา แมดาบสที่เคยอยูในที่นี้มากอน เปนคน
หนึ่ง ดาบสนี้ก็เปนอีกคนหนึ่ง คือคนละคนกัน. ดวยบทวา
จิรมฺปวุฏา อถวา น เต อิเม นี้ ดาบสโกงถามวา นกเหลานี้
พลัดพรากไปนานเพราะระยะกาลนานลวงไปจึงไดมา จึงจําเราไมไดวา
ดาบสนี้ ก็คอื ดาบสรูปนั้นแหละ หรือวานกเหลาใดมีจิตสนิทในเรา
นกเหลานั้นไมใชนกเหลานี้ คือเปนนกพวกอื่นจรมา. ดวยเหตุนั้น
นกเหลานี้จึงไมเขามาใกลเรา.
พระมหาสัตวไดฟงดังนั้นจึงหันกลับมายืนกลาวคาถาที่ ๓ วา :พวกเราเปนผูไมหลงใหล รูอยูวาทาน
ก็คือทานนั่นแหละ พวกเรานั้นก็ไมใชนก
พวกอื่น ก็แตวาจิตของทานคิดประทุษราย
ในชนนี้ ดูกอนอาชีวก เพราะเหตุนั้น
พวกเราจึงหวาดกลัวทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น มย สมฺมุฬฺหา พวกเรา
เปนผูหลงใหล คือประมาทมัวเมาก็หามิได. บทวา จิตฺตฺจ เต
อสฺมิ ชเน ปทุฏ ความวา ทานก็คือทาน แมเราก็คือนกเหลานั้น
ยังจําทานได ก็อนึ่งแล จิตของทานประทุษรายในชน คือเกิดจิต
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เพื่อจะฆาพวกเรา. บทวา อาชีวก ไดแก ดูกอนดาบสชั่ว ผูบวช
เพราะเหตุตองการเลี้ยงชีพ. บทวา เตน ต อุตฺตสาม ความวา
เพราะเหตุนั้น เราจึงสดุงกลัวทานไมเขาใกล.
ดาบสโกงคิดวา นกเหลานี้รูจักเราแลวจึงขวางฆอนไป แตผิด
จึงกลาววา จงไปเถิด นกผูเจริญ เราเปนผูผิดเสียแลว. ลําดับนั้น
พระโพธิสัตวจึงกลาวกะดาบสโกงนั้นวา เบื้องตน ทานผิดเรากอน
แตทานจะไมผิดพลาดอบายทั้ง ๔ ถาทานจักอยูในที่นี้ตอไป เราจัก
บอกชาวบานวา ดาบสนี้เปนโจร แลวใหมาจับทานไป ทานจงรีบหนี
ไปเสีย ครัน้ คุกคามดาบสนั้นแลวก็หลีกไป. ฝายชฏิลโกงไมอาจอยู
ในที่นั้น ไดไปที่อื่น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะ ๔ แลวทรงประชุมชาดกวา ดาบสโกงในครั้งนั้น ไดเปน
เทวทัตในบัดนี้ ดาบสผูมีศีลรูปกอนในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตร
ในบัดนี้ สวนหัวหนานกพิราบในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาโรมชาดกที่ ๗
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๘. มหิสชาดก

วาดวยลิงกับควาย
[๔๓๓] ทานอาศัยเหตุอะไรจึงอดกลั้นทุกขนี้ ตอ
ลิงผูมีจิตกลับกลอก มักประทุษรายมิตร ดุจ
เปนเจาของผูใหความใครทงั้ ปวง
[๔๓๔] ทานจงขวิดมันเสียดวยเขา จงเหยียบ
เสียดวยเทา ถาไมหามปรามมันเสีย สัตว
ทั้งหลายที่โงเขลาก็จะพึงเบียดเบียนร่ําไป.
[๔๓๕] เมื่อลิงตัวนี้สําคัญควายตัวอื่น เปนดุจ
ขาพเจา จักกระทําอนาจารอยางนี้แกควาย
ตัวอื่น ควายเหลานั้นก็จะฆามันเสียในที่นั้น
ความพนอันนั้นจักมีแกขาพเจา.
จบ มหิสชาดกที่ ๘
อรรถกถามหิสชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
ลิงโลเลตัวหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา กิมตฺถมภิสนฺธาย
ดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี มีลิงโลเลที่เขาเลี้ยงไวตัวหนึ่ง ใน
ตระกูลหนึ่ง ไดไปยังโรงชาง นั่งบนหลังชางผูมีศีลตัวหนึ่งถายอุจจาระ
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ปสสาวะ และเดินไปเดินมาบนหลัง. ชางก็ไมทําอะไรเพราะตนมีศีล
ถึงพรอมดวยความอดทน. ครั้นวันหนึ่งลูกชางดุตัวหนึ่ง ไดยินอยู
ในที่ของชางเชือกนั้น. ลิงไดขึ้นหลังชางดุดวยสําคัญวา ชางนี้ก็คือ
ชางนั้นนั่นแหละ. ลําดับนั้น ลูกชางดุนั้น เอางวงจับลิงนั้นไวดวย
ความรวดเร็วแลวฟาดลงที่พื้นดิน เอาเทาเหยียบขยี้ใหแหลกลานไป.
ประพฤติเหตุนั้นไดปรากฏแกหมูภิกษุสงฆ. ครั้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลาย
นั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ไดยินวา
ลิงโลเลขึ้นหลังชางดุ ดวยสําคัญวาเปนชางผูมีศีล เมื่อเปนเชนนั้น
ชางดุเชือกนั้นก็ทําใหลิงโลเลตัวนั้นถึงความสิ้นชีวิต. พระศาสดา
เสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกัน
ดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบวา ดวยเรื่อง
ชื่อนี้พระเจาขา จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย มิใชบดั นี้เทานั้นที่ลิงโลเล
ตัวนั้นเปนผูมีปกติเปนอยางนั้น ตั้งแตโบราณกาลมาแลวก็มีปกติ
เปนอยางนั้นเหมือนกัน แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอ
ไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติในกรุง
พาราณสี พระโพธิสัตวบงั เกิดในกําเนิดกระบืออยูในหิมวันตประเทศ
พอเจริญวัยก็สมบูรณดวยกําลังแรง มีรางกายใหญ ทองเที่ยวไปตาม
เชิงเขา เงื้อมเขา ซอกเขาและปาทึบ เห็นโคนไมอันผาสุกสําราญ
แหงหนึ่ง เที่ยวหากินอิ่มแลว ในตอนกลางวันไดมายืนพักอยูที่
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โคนไมนั้น. ครั้งนั้นมีลงิ โลนตัวหนึ่งลงจากตนไม แลวขึ้นบนหลัง
ของกระบือนั้น ถายอุจจาระปสสาวะรด จับเขาทั้งสองโหนจับหาง
แกวงไปแกวงมาเลน. พระโพธิสัตวมิไดใสใจอนาจารนั้น ของลิงโลน
ตัวนั้น เพราะประกอบดวยขันติ เมตตาและความเอ็นดู. ลิงกระทํา
อยางนั้นนั่นแลบอย ๆ. ครั้นวันหนึง่ เทวดาผูสิงอยูที่ตนไมนั้น
ยืนอยูที่ลําตันของตนไมนั้น กลาวกะกระบือโพธิสัตวนั้นวา ดูกอน
พระยากระบือ เพราะเหตุไร ทานจึงอดกลั้นการดูหมิ่นของลิงชั่ว
ตัวนี้ ทานจงเกียดกันมันเสีย เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงไดกลาว
๒ คาถาแรกวา :ทานอาศัยเหตุอะไรจึงอดกลั้นทุกขนี้
ตอลิงผูมีจิตกลับกลอก มักประทุษรายมิตร
ประหนึ่งเจาของผูใหความใครทั้งปวง. ทาน
จงขวิดมันดวยเขา จงเหยียดเสียดวยเทา
ไมหามปรามมันเสีย สัตวทั้งหลายที่โง
เขลาก็จะเบียดเบียนร่ําไป.
บรรดาบทเหลานั้น. บทวา กิมตฺถมภิสุนฺธาย ไดแก อาศัย
เหตุอะไรหนอ คือเห็นอะไรอยู. บทวา ทุพฺภิโน แปลวา ผูมัก
ประทุษรายมิตร. บทวา สพฺพกามทุหสฺเสว ไดแก ดุจเปนเจาของ
ผูใหสิ่งที่นาใครทั้งปวง. บทวา ติตกิ ฺขสิ แปลวา อดกลั้น. บทวา
ปทสาว อธิฏห ความวา ทานจงเหยียบมันดวยเทา และขวิด
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มันดวยปลายเขาอันคมกริบ โดยประการที่มันจะตายอยูในที่นี้ทีเดียว
ดวยบทวา ภิยฺโย พาลา นี้ ทานแสดงวา ก็ถาทานจะไมหาม
ปรามมัน สัตวที่โงเขลา คือสัตวที่ไมรูจะพึงขมขี่ ย่ํายี เบียดเบียน
บอย ๆ.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้นจึงกลาววา ทานรุกขเทวดา ถาเรา
เปนผูยิ่งกวาลิงตัวนี้ โดยชาติ โคตร และวัสสายุกาลเปนตน จักไม
อดกลั้นโทษของลิงตัวนี้ไซร มโนรถความปรารถนาของเรา จักถึง
ความสําเร็จไดอยางไร ก็ลิงตัวนี้เมื่อสําคัญแมผูอื่นวาเหมือนดังเรา
จักกระทําอนาจารอยางนี้ แตนั้น มันจักกระทําอยางนี้แกกระบือ
ดุรายเหลาใด กระบือดุรา ยเหลานั้นแหละจักฆามันเสีย การทีก่ ระบือ
ตัวอื่นฆาลิงตัวนี้นั้น เราก็จักพนจากทุกขและปาณาติบาต แลว
จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :เมื่อลิงตัวนี้สําคัญกระบือตัวอื่นเปนดุจ
ขาพเจาจักกระทําอนาจารอยางนี้แกกระบือ
ตัวอื่น กระบือเหลานั้นจักฆามันเสียในที่นั้น
อันนั้นความหลุดพนจักมีแกขาพเจา.
ก็ตอเมื่อลวงไป ๒-๓ วัน พระโพธิสัตวไดไปอยูในที่อื่น.
กระบือดุตัวหนึ่งไดมายืนอยูที่โคนไมตนนั้น. ลิงชั่วจึงขึ้นหลังกระบือดุ
ตัวนั้นดวยสําคัญวา กระบือตัวนี้ ก็คือกระบือตัวนั้นแหละ แลว
การทําอนาจารอยางนั้นนั่นแหละ. ลําดับนั้น กระบือดุตัวนั้นสลัด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 225

ลิงนั้นใหตกลงบนพื้นดิน เอาเขาขวิดที่หัวใจเอาเทาทั้ง ๔ เหยียบ
ใหละเอียดเปนจุรณวิจุรณ.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะทั้งหลายแลวทรงประชุมชาดกวา กระบือดุรายในครั้งนั้น ได
เปนชางดุรายตัวนี้ในบัดนี้ ลิงชั่วชาในครั้งนั้น ไดเปนลิงตัวนี้
ในบัดนี้ สวนพระยากระบือในครั้งนั้นคือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามหิสชาดกที่ ๘
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๙. สตปตตชาดก

วาดวยความสําคัญผิด
[๔๓๖] มาณพสําคัญนางสุนัขจิ้งจอกในหนทาง
ซึง่ เที่ยวอยูในปาผูปรารถนาประโยชน และ
บอกใหรูดวยอาการอยางนั้นวา เปนผู
ปรารถนาความฉิบหายวา มาสําคัญนกกระไนผู
ปรารถนาความฉิบหายวา เปนผูปรารถนา
ประโยชนฉันใด.
[๔๓๗] บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมเปนเชนนั้น
เมือ่ ชนทั้งหลายผูปรารถนาประโยชนกลาว
สอน ยอมกลับถือเอาโดยไมเคารพ ฉันนั้น.
[๔๓๘] อนึ่ง ชนเหลาใดสรรเสริญบุคคลนั้นก็ดี
ยกยองบุคคลนั้นเพราะกลัวก็ดี ก็สําคัญชน
เหลานั้นวาเปนมิตร เหมือนมาณพสําคัญผิด
นกกระไนวาเปนมิตร ฉะนั้น.
จบ สตปตตชาดกที่ ๙

อรรถกถาสตปตตชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
พวกภิกษุฉัพพัคคียชื่อวาปณฑกะ และโลหิตกะ จึงตรัสเรื่องนี้มีคํา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 227

เริ่มตนวา ยถา มาณวโฑ ปนฺเถ ดังนี้.
ไดยินวา บรรดาภิกษุฉัพพัคคียทั้งหลาย พระฉัพพัคคีย ๒ รูป
คือ พระเมตติยะ. และพระภุมมชกะ อาศัยนครราชคฤหอยู.
พระฉัพพัคคีย ๒ รูป คือพระอัสสชิ และ พระปุนัพพสุกะ
เขาไปอาศัยกิฏาคิรีวิหารอยู. สวนพระฉัพพัคคีย ๒ รูปนี้ คือ
พระปณฑกะ และพระโลหิตกะ. เขาไปอาศัยนครสาวัตถีอยู.
เธอทั้งสองนั้นรื้อฟนอธิกรณที่ระงับแลวโดยชอบธรรม. ซ้าํ เปน
ผูสนับสนุนพวกภิกษุเปนเพื่อนเห็นและเพื่อนคบ กลาวคํามีอาทิวา
อาวุโสทั้งหลาย พวกทานใชวาจะเลวกวาภิกษุเหลานี้โดยชาติ โคตร
ศีลหรือวัตรเปนตน ก็หามิได ถาทานทั้งหลายสละการยึดถือของ
ตนเสีย ภิกษุเหลานี้ก็จักขมขี่นั้นพวกทานหนักขึ้น แลวชักชวน
ไมใหละวางการยึดถือ. ดวยเหตุนั้น ความหมายมั่น และการทะเลาะ
วิวาทจึงเปนไปอยู. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุนี้
แลวรับสั่งใหเรียกพระปณฑกะและพระโลหิตกะมาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินวาพวกเธอรื้อฟนอธิกรณแมดวยตนเอง ทั้งยัง
ไมใหภิกษุเหลาอื่นปลอยวางการยึดถือ จริงหรือ ? เมื่อพระปณฑกะ
และพระโลหิตกะทูลวา จริงพระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็เมื่อเปนอยางนั้น การกระทําของพวกเธอ ยอมเปนเหมือนการ
การทําของนกกระไน แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ อยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลหนึ่งในหมูบานแควน
กาสีแหงหนึ่ง พอเจริญวัยแลว ไมเลีย้ งชีวิตดวยกสิกรรมและพาณิชกรรมเปนตน แตรวบรวมพวกโจร ๕๐๐ เปนหัวหนาโจรเหลานั้น
กระทําโจรกรรม เชนปลนคนเดินทางและตัดชองยองเบาเปนตน
เลี้ยงชีวิต. ในกาลนั้น มีกฎมพีคนหนึ่งในเมืองพาราณสี ใหทรัพย
พันกหาปณะแกชาวชนบทคนหนึ่ง ยืมไป แตยังไมไดเอากลับคืน
มา ก็ตายเสียกอน. ครัน้ ในในกาลตอมา ภรรยาของกฎมพีนั้น ปวย
เปนไขใกลจะตาย จึงเรียกบุตรมาบอกวา ดูกอนพอ บิดาของเจาให
ทรัพยพันหนึ่งแกชาวชนบทคนหนึ่ง ยืมไป ยังไมไดใหนําคืนมา
ก็ตายเสียกอน ถาแมแมจักตายไปเขาก็จักไมใหเจา ไปเถิดเจา เมื่อ
แมยังมีชีวิตอยู เจาจงใหนําทรัพยพันกหาปณะนั้นมาเก็บไว. บุตรนั้น
รับคําแลวไปในที่นั้นไดกหาปณะมา. ลําดับนั้น มารดาของเฝาก็กระทํา
กาลกิริยาตายไป เพราะความรักบุตร จึงบังเกิดเปนสุนัขจิ้งจอกโดย
อุปปาติกะกําเนิดอยู ณ ที่ใกลทางมาของบุตรนั้น. ในกาลนั้น หัวหนา
โจรนั้น เมื่อจะปลนคนเดินทาง จึงพรอมดวยบริวารยินอยูใกลหนทาง
นั้น. ลําดับนั้น นางสุนัขจิ้งจอกนั้น เมื่อบุตรมาถึงปากดง จึงคุย
หนทางหามซ้ํา ๆ ซาก ๆ อันเปนสัญญาณใหรูดังนี้วา ดูกอนพอ เจา
อยาเขาดงเลย พวกโจรตั้งซุมอยูที่นั้น พวกมันจักฆาเจาแลวยึดเอา
กหาปณะไป. บุตรนั้นไมรูเหตุการณอันนั้นคิดวา นางสุนัขจิ้งจอก
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กาลกิณีตัวนี้มาขุดคุยหนทางเรา จึงหยิบกอนดินนั้นไลมารดาใหหนีไป
แลวเดินทางไปยังดง. ลําดับนั้น นกกระไนตัวหนึ่งบินบายหนา
ไปทางโจรรองวา บุรุษผูนี้ มีทรัพยพันกหาปณะอยูในมือ. พวกทาน
จงฆาบุรุษผูนี้แลวยึดเอากหาปณะไว. มาณพไมรูเหตุที่นกกระไนนั้น
กระทํา จึงคิดวา นกตัวนี้ เปนนกมงคล บัดนี้ ความสวัสดีจักมี
แกเรา. จึงประคองอัญชลีกลาววา รองเถอะนาย รองเถอะนาย.
พระโพธิสัตวเปนผูรูเสียงรองของสัตวทั้งปวง เห็นกิริยาของสัตวทั้ง
สองนั้นแลวจึงคิดวา นางสุนัขจิ้งจอกนี้ คงจะเปนมารดาของบุรุษ
ผูนี้ ดวยเหตุนั้นจึงหามปราม เพราะกลัววา พวกโจรจักฆาบุรุษผูนี้
แลวยึดเอากหาปณะไป สวนนี้กระไนนี้ คงจะเปนศัตรูดวยเหตุนั้น
มันจึงรองบอกวา ทานทั้งหลายจงฆาบุรุษผูนี้แลวยึดเอากหาปณะ แต
บุรุษนี้ ไมรคู วามหมายนี้ คุกคามมารดาผูประโยชนนาประโยชนใหหนี
ไป ประคองอัญชลีแกนกกระไนผูใครตอความฉิบหาย ดวยความ
เขาใจวา เปนผูใครประโยชนแกเรา โอหนอ บุรุษนี้เปนคนเขลา.
ก็การถือเอาทรัพยของผูอื่น แหงพระโพธิสัตวแมผูเปนมหาบุรุษอยางนี้
ยอมมีไดดวยอํานาจการถือปฏิสนธิอนั ไมสม่ําเสมอ บางอาจารยกลาว
วา เพราะโทษแหงดาวนักขัตฤกษ ดังนี้ก็มี. มาณพเดินทางมาถึง
ระหวางแดนแหงพวกโจร. พระโพธิสัตวใหจับมาณพนั้น แลวถามวา
เจาเปนชาวเมืองไหน ? มาณพกลาววา ขาพเจาเปนชาวเมือง
พาราณสี. พระโพธิสัตว. เจาไปไหนมา ? มาณพ. ทรัพยพันกหาปณะ
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ที่ควรจะได มีอยูในหมูบ านแหงหนึ่ง ขาพเจาไดไปที่หมูบานนั้นมา.
พระโพธิสัตว. ก็ทรัพยพนั กหาปณะนั้น เจาไดมาแลวหรือ ? มาณพ.
ไดมาแลวขอรับ. พระโพธิสัตว. ใครสงเจาไป. ? มาณพ. นาย บิดา
ของขาพเจาตายแลว ฝายมารดาของขาพเจาก็ปวยไข มารดาสําคัญวา
เมื่อเราตายไป บุตรนี้จักไมไดทรัพย คืน จึงสงขาพเจาไป. พระโพธิสัตว. บัดนี้ เจารูความเปนไปแหงมารดาของเจาไหม ? มาณพ.
ขาแตนาย ขาพเจาไมรู. พระโพธิสตั วกลาววา มารดาของเจา เมื่อ
เจาออกมาแลวก็ตาย เพราะความรักบุตรจึงเกิดเปนนางสุนัขจิ้งจอก
เปนผูกลัวภัยคือความตายของเจา จึงขุดคุย ณ ทีส่ ุดปลายทางหาม
เจาไว. แตเจาคุกคามนางสุนัขจิ้งจอกนั้นใหหนีไป สวนนกกระไน
เปนปจจามิตรของเจา มันรองบอกพวกเราวา พวกทานจงฆาบุรุษนี้
แลวยึดเอากหาปณะ เพราะเจาเปนคนโงเขลา เจาจึงสําคัญมารดาผู
ปรารถนาประโยชนวาเปนผูไมปรารถนาแกเรา สําคัญนกกระไนผู
ปรารถนาความฉิบหาย วาเปนผูใครประโยชนแกเรา ชื่อวาคุณความ
ดีที่เจากระทําแกพวกเรา ไมมี แตมารดาของเจามีพระคุณมากหลาย
ถึงจะตายะแลวก็จริง เจาจงถือเอากหาปณะทั้งหลายไปเถิด แลวปลอย
มาณพนั้นไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว พระองค
เปนผูตรัสรูยิ่งเอง จึงไดตรัสพระคาถาเหลานั้นวา :-
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มาณพสําคัญนางสุนัขจิ้งจอก ซึ่งเที่ยว
ไปในปา ผูปรารถนาประโยชน ผูบอกให
ทราบดวยอาการ ในระหวางทาง วาเปนผู
ปรารถนาความฉิบหาย และสําคัญนกกระไน
ผูใครตอความฉิบหาย วาเปนผูปรารถนาประโยชนฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอม
เปนเชนกับมาณพนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
อันชนทั้งหลายผูปรารถนาประโยชนเกื้อกูล
กลาวคําตักเตือน ยอมรับเอาโดยไมเคารพ.
อนึ่ง ชนเหลาใด สรรเสริญบุคคลนั้นก็คือ
ยกยองบุคคลนั้น เพราะความกลัวก็ดี ก็มา
สําคัญชนเหลานั้นวาเปนมิตร เหมือนมาณพ
สําคัญนกกระไนวาเปนมิตรฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิเตภิ ไดแกผูปรารถนาประโยชน
เกื้อกูล คือความเจริญ. บทวา วจน วุตฺโต ไดแก ผูกลาวโอวาท
สั่งสอนและอนุศาสนพร่ําสอนอันนําหิตสุขมาให. บทวาปฏิคฺคณฺหติ
วามโต ความวา บุคคลผูไมรับโอวาท เมื่อรับเอาดวยคิดวา นี้ ไม
นําประโยชนมาใหเรา นี้นําความฉิบหายมาใหเรา. ชื่อวารับเอาโดย
ไมเคารพ. บทวา เย จ โข น ความวา อนึ่ง บุคคลเหลาใดยอม
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สรรเสริญบุคคลนั้น ผูถอื เอาความยึดถือของตนอยูวา ชื่อวาบุคคลผู
ยึดถืออธิกรณมั่นอยู ตองเปนเชนกับทาน. บทวา ภยา อุกฺกสยนฺติ
วา ความวา ยอมยกขึ้นแสดงภัย เพราะปจจัยคือการสละอยางนี้วา
เพราะการสละความยึดถือนี้เปนปจจัย ภัยนี้แลจักเกิดขึ้นแกทาน
ทานอยาไดสละ คนเหลานี้ยอมไมถึงทานดวยพาหุสัจจะตระกูล และ
บริวารเปนตน. บทวา ต หิ โส มฺเต มิตฺต ความวา บรรดา
ชนทั้งหลายผูเห็นปานนั้น บุคคลนั้น บางคนเปนคนโงเขลา ยอม
สําคัญคนใดคนหนึ่ง วาเปนมิตร เพราะความที่ตนเปนคนเขลา คือ
ยอมสําคัญวาผูนี้ เปนมิตรผูใครประโยชนแกเรา. บทวา สตปตฺตว
มาณโว ความวา เหมือนมาณพนั้น สําคัญนกกระไนผูใครตอความ
ฉิบหายเทานั้น วาเปนผูใครความเจริญ เพราะความที่ตนเปนคน
เขลา สวนบัณฑิตไมถือเอาคนหัวประจบ เห็นปานนั้นวาเปนมิตร
ยอมเวนบุคคลนั้นเสียหางไกลทีเดียว. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา :บุคคลผูมใิ ชมิตร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ
มิตรผูนําเอาไปสวนเดียว คือคนปอกลอก ๑
มิตรมีวาจาเปนเบื้องหนา คือคนดีแตพูด ๑
มิตรผูกลาวแตคําคลอยตาม คือคนหัวประจบ
๑ มิตรผูเปนเพื่อนในอบายทั้งหลาย คือคนที่
ชักชวนในทางฉิบหาย ๑ บัณฑิตรูแจงดังนี้
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แลว พึงเวนใหหางไกล เสมือนบุคคลละ
เวนหนทางอันมีภัยเฉพาะหนาฉะนั้น.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะทั้งหลาย ทรงประชุมชาดกวา หัวหนาโจรใหกาลนั้น
คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสตปตตชาดกที่ ๙
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๑๐. ปูฏทูสกชาดก

วาดวยผูชอบทําลาย
[๔๓๙] พระยาเนื้อเห็นจะฉลาดในการทําหอ
ใบไมเปนแน เพราะฉะนั้น จึงไดรื้อหอ
ใบไมเสีย คงจะทําหอใบไมอยางอื่นใหดี
กวาเกาเปนมั่นคง.
[๔๔๐] บิดาหรือมารดาของเรา ไมใชเปนคน
ฉลาดในการทําหอใบไมเลย เราไดแตรื้อสิ่ง
ของที่ทําไวแลว ๆ เทานั้น ตระกูลของเรานี้
เปนธรรมดาอยางนี้.
[๔๔๑] ธรรมดาของทานทั้งหลายเปนถึงเชนนี้
ก็สภาพที่มิใชธรรมดาจะเปนเชนไร ขอพวก
เราอยาไดเห็นธรรมดาหรือมิใชธรรมดาของ
ทานทั้งหลายในกาลไหน ๆ เลย.
จบ ปูฏทูสกชาดกที่ ๑๐
อรรถกถาปูฏทูสกชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
กุมารผูประทุษรายหอใบไมคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา
อทฺธา หิ นูน มิคราชา ดังนี้.
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ไดยินวา อํามาตยคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี ไดนิมนตภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประธาน ใหประทับนั่งในสวน เมื่อจะถวายทาน
กลาววา ในระหวางภัตตาหาร ภิกษุทั้งหลายผูใครจะเที่ยวไปในสวน
ก็จงเที่ยวไปเถิด. ภิกษุทงั้ หลายจึงเที่ยวไปในสวน. ในขณะนั้น
คนรักษาสวนขึ้นตนไมอันสะพรั่งดวยใบแลวเก็บใบไมใหญ ทําให
เปนหอ ๆ แลวทิ้งลงที่โคนตนไมดวยคิดวา นี้จัดเปนหอดอกไม นี้จัด
เปนหอผลไม. ฝายทารกผูเปนบุตรของตนรักษาสวนนั้น ก็ฉีกหอ
ใบไมที่คนรักษาสวนทิ้งลงมา ๆ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแก
พระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มิใชในบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอนทารกผูนี้ก็ไดเปนผูทําลายหอใบไม
เหมือนกัน แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในเมือง
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณตระกูลหนึ่งใน
เมืองพาราณสี เจริญวัยแลว ไดอยูครองเรือน วันหนึ่ง ไดไปสวน
ดวยกรณียกิจเฉพาะบางอยาง. วานรจํานวนหนึ่งไดอยูในสวนนั้น
ฝายคนรักษาสวนทําหอใบไมใหตกลงโดยทํานองนี้แหละ. วานรจาฝูง
ก็มารื้อหอใบไมที่คนรักษาสวนใหตกลงมา ๆ. พระโพธิสัตวจึงเรียก
วานรจาฝูงนั้นมากลาววา เจารื้อหอใบไมที่คนรักษาสวนทิ้งลงมา ๆ
เห็นจะประสงคจะทําหอใบไมที่เขาทิ้งลง ๆ ใหเปนที่นาชอบใจกวา
กระมัง แลวจึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :-
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พระยาเนือ้ เห็นจะฉลาดในการทําหอใบ
ไมเปนแท เพราะฉะนั้น จึงไดรื้อหอใบไม
เสีย คงจะทําหอใบไมอยางอื่นใหดีกวาเกา.
เปนมั่นคง.
พระโพธิสัตวเมื่อจะยกยองลิงจึงกลาววา มิคราชา พระยา
เนื้อ ในคาถานั้น. บทวา ปูฏกมฺมสฺส ไดแก ในการกระทําหอ
ดอกไม. บทวา เฉโก แปลวา ผูฉลาด. ก็ในคาถานี้ มีความยอ
ดังตอไปนี้. ก็พระยาเนื้อนี้ เห็นจะเปนคนผูฉลาดในปูฏกรรมงานทํา
หอใบไมโดยแนแทจริงอยางนั้น พระยาเนื้อนี้จึงทําลายหอใบไมอื่น
ที่คนเฝาสวนทิ้งลงมาเสีย คงจักกระทําหอใบไมอยางอื่นใหเปนที่นา
ชอบใจกวานั้นเปนแน.
ลิงไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :บิดาหรือมารดาของขาพเจา มิใชเปน
ผูฉ ลาดในการทําหอใบไม พวกเราไดแตรื้อ
ของที่เขาทําไวแลว ๆ เทานั้น ตระกูลของ
ขาพเจานี้ มีธรรมดาเปนอยางนี้.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ธรรมดาของพวกทานเปนถึงเชนนี้ ก็
สภาพที่มิใชธรรมดาจะเปนเชนไร ขอพวก
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เราอยาไดเห็นธรรมดาหรือมิใชธรรมดาของ
ทานทั้งหลายในกาลไหน ๆ เลย.
ก็แหละครั้นกลาวแลวจึงติเตียนหมูวานรแลวหลีกไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะทั้งหลาย แลวทรงประชุมชาดกวา วานรในครั้งนั้น
ไดเปนทารกผูทําลายหอใบไมในบัดนี้ สวนบุรษุ บัณฑิตในครั้งนั้น
ไดเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาปูฏทูสกชาดกที่ ๑๐

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุทปานทูสกชาดก ๒. พยัคฆชาดก ๓. กัจฉปชาดก
๔. โลลชาดก ๕. รุจิรชาดก ๖. กุรุธรรมชาดก ๗. โรมชาดก
๘. มหิสชาดก ๙. สตปตตชาดก ๑๐. ปูฏทูสกชาดก.
จบ อุทปานวรรคที่ ๓
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๔. อัพภัณตรวรรค
๑. อัพภันตรชาดก

วาดวยผลไมทิพย
[๔๔๒] ผลของตนไมชื่ออัพภันตระ เปนผลไม
ทิพย นารีที่แพทองบริโภคแลว จะประสูติ
พระราชโอรสเปนพระเจาจักรพรรดิ.
[๔๔๓] ดูกอนนางผูเจริญ แมทานก็เปนพระมเหสีผูเลอโฉม และเปนที่รักของพระราชสวามี พระราชาจักทรงนําเอาผลไมชื่ออัพภันตระนี้มาใหแกทาน
[๔๔๔] บุคคลผูกลาหาญ ยอมเสียสละตน
กระทําความพากเพียร ในประโยชนของทาน
ที่ไดเลี้ยงคนมา ยอมถือฐานะอันใด ขาพเจา
เปนผูจะไดฐานะอันนั้น.
จบ อัพภันตรชาดกที่ ๑
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อรรถกถาอัพภันตรวรรคที่ ๔
อรรถกถาอัพภันตรชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภการ
ที่พระสารีบุตรเถระถวายรสมะมวงแกพระพิมพาเถรีจึงตรัสเรื่องนี้ มี
คําเริ่มตนวา อพฺภนฺตโร นาม ทุโม ดังนี้.
ไดยินวา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศพระธรรมจักรอันควรแลวประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในเมืองเวสาลี พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีพานางสากิยานีจํานวน ๕๐๐ นางไปขอบรรพชา
แลวไดบรรพชาและอุปสมบท. ในกาลตอมา ภิกษุณี ๕๐๐ รูปเหลา
นั้น ไดฟงโอวาทของพระนันทกะไดบรรลุพระอรหัต. อนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จเขาไปอาศัยประทับอยูในเมืองสาวัตถี พระเทวีชนนีของ
พระราหุลทรงดําริวา พระสวามีของเราบวชไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว แมโอรสของเราก็บวชอยูในสํานักของพระสวามีแหงเรานั้น
เราจักกระทําอะไรอยูในทามกลางเรือน แมเราบวชแลวไปอยูในเมือง
สาวัตถี จักเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระโอรสอยูเปนเนืองนิตย
จึงเสด็จเขาไปยังสํานักของนางภิกษุณี บวชแลวไดไปยังเมืองสาวัตถี
พรอมกับอุปชฌายอาจารย. เห็นพระศาสดาและบุตรผูเปนที่รักสําเร็จ
การอยูในสํานักภิกษุณีแหงหนึ่ง. ราหุลสามเณรไดมาเยี่ยมพระชนนี.
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ครั้นวันหนึ่ง ลมในพระอุทรของพระเถรีกําเริบขึ้น. เมื่อพระโอรส
เสด็จมาเพื่อจะเยี่ยมเยียน
พระเถรีนั้นไมสามารถจะออกมาพบ
ได ภิกษุณีอื่น ๆ จึงมาบอกวา พระเถรีไมสบาย. ราหุลสามเณร
นั้นจึงไปยังสํานักของพระมารดา แลวทูลถามวา พระองคควรจะได
ยาอะไร ? พระเถรีผูชนนีตรัสวา ดูกอนพอ ในคราวยังครองเรือน
มารดาดื่มรสมะมวงที่เขาปรุงประกอบดวยน้ําตาลกรวดเปนตน โรค
ลมในทองก็สงบระงับไป แตบัดนี้ พวกเราเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพ
จักไดรสมะมวงนั้นมาจากไหน. ราหุลสามเณรทูลวา เมื่อหมอมฉันได
จักนํามา แลวก็ออกไป. ก็ทานผูมีอายุนั้นมีสมบัติมากมาย คือ มีพระธรรมเสนาบดีเปนอุปชฌาย มีพระมหาโมคคัลลานะเปนอาจารย มี
พระอานันทเถระเปนอาว มีพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนบิดา. แมเมื่อ
เปนอยางนั้น ทานก็ไมไปยังสํานักอื่น ไดไปยังสํานักของอุปชฌาย
ไหวแลว ไดยืนมีอาการหนาเศราอยู. ลําดับนั้น พระเถระจึงกลาว
กะราหุลสามเณรนั้นวา ดูกอนราหุล เหตุไรหนอ เธอจึงมีหนาระทม
ทุกขอยู. ราหุลสามเณรกลาววา ขาแตทานผูเจริญ โรคลมในทองแหง
พระเถรีผูเปนมารดาของกระผม กําเริบขึ้น. พระเถระถามวา ไดอะไร
จึงจะควร ? ราหุลสามเณรเรียนวา พระมารดาเลาใหฟงวา มีความ
ผาสุกไดดวยรสมะมวงที่ปรุงประกอบดวยน้ําตาลกรวด พระเถระจึง
กลาววา ชางเถอะ เราจักไดมา เธออยาคิดไปเลย. ในวันรุงขึ้น
พระเถระพาราหุลสามเณรนั้นเขาไปในเมืองสาวัตถี ใหสามเณรนั่งที่
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โรงฉันแลวไดไปยังประตูพระราชวัง. พระเจาโกศลเห็นพระเถระจึง
นิมนตใหนั่ง. ในขณะนั้นเอง นายอุยยานบาลนําเอามะมวงหวาน
ที่สุกทั้งพวง จํานวนหอหนึ่งมาถวาย. พระราชาทรงปอกเปลือก
มะมวงแลวใสน้ําตาลกรวดลงไป ขยําดวยพระองคเองแลวไดถวาย
พระเถระจนเต็มบาตร. พระเถระออกจากพระราชนิเวศน ไปยังโรงฉัน
แลวไดใหแกสามเณรโดยกลาววา เธอจงนํารสมะมวงนั้นไปใหมารดา
ของเธอ. ราหุลสามเณรนั้นไดนําไปถวายแลว. พอพระเถรีบริโภค
แลวเทานั้น โรคลมในทองก็สงบ. ฝายพระราชาทรงสงคนไปดวย
ดํารัสสั่งวา พระเถระไมนั่งฉันรสมะมวงในที่นี้ เธอจงไปดูใหรูวาพระเถระใหใคร. ราชบุรุษคนนั้นจึงไปพรอมกับพระเถระ ทราบเหตุนั้น
แลวจึงมากราบทูลพระราชาใหทรงทราบ. พระราชาทรงพระดําริวา
ถาพระศาสดาจักอยูครองเรือน จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ราหุล
สามเณรจักไดเปนขุนพลแกว พระเถรีจักไดเปนนางแกว ราชสมบัติ
ในสกลจักรวาฬจักเปนของทานเหลานี้ทีเดียว ควรที่เราจะพึงอุปฏฐาก
บํารุงทานเหลานี้ บัดนี.้ เราไมควรประมาทในทานเหลานี้ ผูบวช
แลวเขามาอาศัยเราอยู. จําเดิมแตนั้น พระเจาโกศลรับสั่งใหถวาย
รสมะมวงแกพระเถรีเปนประจํา. ความที่พระสารีบุตรเถระถวายรส
มะมวงแกพระพิมพาเถรี เกิดปรากฏในหมูภิกษุสงฆ. อยูมาวันหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ไดยินวาพระสารีบุตรเถระ ไดกระทําพระพิมพาเถรีใหอิ่มหนําดวย
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รสมะมวง. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอนั่งประชุมสนทนากัน ดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบ
ทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สารีบตุ รให
มารดาของราหุลอิ่มหนําดวยรสมะมวง ในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แม
ในกาลกอน สารีบุตรนี้ก็ไดใหมารดาของราหุลนี้อิ่มหนํามาแลว
เหมือนกัน แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชาสมบัติในเมือง
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณในหมูบานแควน
กาสี พอเจริญวัยแลวก็ไปเรียนสรรพศิลปศาสตรในเมืองตักกศิลา แลว
ดํารงฆราวาสอยู ตอมาบิดามารดาลวงลับไป จึงบวชเปนฤาษีทําอภิญญา
และสมาบัติใหเกิดในหิมวันตประเทศ อันคณะฤาษียอมลอมเปนครู
ของคณะ ตอเมื่อระยะกาลอันยาวนานลวงไป เพื่อตองการจะเสพรส
เค็มและเปรี้ยว จึงลงจากเชิงเขาเที่ยวจาริกไปจนถึงเมืองพาราณสี จึง
สําเร็จการอยูในพระราชอุทยาน. ครั้งนั้น ภพของทาวสักกะเทวราช
ก็สะทานหวั่นไหวดวยเดชแหงศีลของคณะฤาษีนั้น. ทาวสักกะทรง
รําพึงอยูก็ไดทรงทราบเหตุนั้น
จึงทรงดําริวา เราจักตะเกียก
ตะกายทําใหดาบสเหลานี้อยูไมได เมือ่ เปนเชนนั้น ดาบสเหลานั้นถูก
ทําลายที่อยู ก็จะวุนวายเที่ยวไป จักไมไดเอกัคคตาจิต เมื่อเปน
เชนนั้น ความผาสุกจักมีแกเรา แลวทรงพิจารณาวา จะมีอุบาย
อยางไรหนอ ก็ไดทรงเห็นอุบายขอนี้วา ในเวลาติดตอกับมัชฌิมยาม
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เราจักเขาไปหองสิริไสยาศนของพระอัครมเหสีของพระราชา ยืนใน
อากาศบอกแกพระนาง ดูกอนพระนางผูเจริญ ถาพระองคจะไดเสวย
มะมวงสุก อันมีชื่อวาอัพภันตระ จักไดพระโอรส และพระโอรสนั้น
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ พระราชาไดทรงสดับถอยคําของพระเทวี
แลว จักสงคนไปพระราชอุทยานเพื่อตองการใหไดเอามะมวงสุกมา
เมื่อเปนเชนนั้น เราก็จักทําใหมะมวงอันตรธานหายไป ราชบุรุษจัก
กลับมากราบทูลพระราชาวา มะมวงในพระราชอุทยานไมมี เมื่อ
พระราชาตรัสถามวา ใครกินหมด พวกราชบุรุษจักกราบทูลวา พวก
ดาบสกินหมด ครั้นพระราชาทรงสดับดังนั้น จักรับสั่งใหโบยตีพวก
ดาบสแลวขับไลออกไป แมเมื่อเปนอยางนั้น ดาบสเหลานั้นจักเปน
อันถูกเรารบกวนใหวุนวาย. ในกาลติดตอกับมัชฌิมยาม ทาวสักกะ
นั้นจึงเสด็จเขาไปยังหองสิริไสยาศนประทับยืนอยูในอากาศ แสดงตน
ใหรูวาเปนทาวเทวราช เมื่อจะทรงปราศัยกับพระอัครมเหสีของพระราชานั้น ไดตรัสคาถา ๒ คาถาแรกวา :ผลของตนไมชื่ออัพภันตระเปนผลไม
ทิพย นารีผูแพทองไดเสวยผลไมทิพย
นัน้ แลว จะประสูติพระโอรสเปนพระเจาจักรพรรดิ ดูกอนพระนางผูเจริญ แมพระนางก็
จะไดเปนพระอัครมเหสี ทัง้ จะเปนที่โปรด-
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ปรานของพระสวามี พระราชาจักทรงนําผลไม
ชือ่ อัพภันตระนี้มาใหแกพระนาง.
ในบรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา อพฺภนฺตโร นาม ทุโม
นี้ กอนอื่น ทาวสักกะไมตรัสวา อัพภันตระ คือภายในแหงคามนิคม
ชนบท และภูเขาเปนตน ชื่อโนน ตรัสถึงตนมะมวงชื่ออัพภันตระ
ตนหนึ่ง อยางเดียว. บทวา ยสฺส ทิพฺยมิท ผล ความวา ตน
มะมวงใดมีผลเปนทิพยควรแกการบริโภค ของเทวดาทั้งหลาย. บทวา
อิท เปนเพียงนิบาตเทานั้น. บทวา โทหฬินี แปลวา เกิดความ
แพทอง. บทวา ตฺวมฺป ภทฺเท มเหสีสิ ความวา พระองคจะได
เปนมเหสีผูงดงาม. สวนในอรรถกถามีบาลีวา มเหสี ว ดังนี้ก็มี.
บทวา สา จาป ปติโน ปยา ความวา จะไดเปนพระอัครมเหสี
ในภายในพระเทวีจํานวนหมื่นหกพันนาง และจะไดเปนที่โปรดปราน
รักใครของพระสวามี. บทวา อาหริสสฺ ติ เต ราชา อท อพฺภนฺตร
ผล ความวา พระราชาจักใหนําผลมีประการดังเรากลาวแลวนี้มาให
แกพระองคนั้น ผูเปนอัครมเหสีที่โปรดปรานรักใคร. พระองคนั้น
เสวยผลไมนั้นแลว จักไดพระโอรสผูเกิดในพระครรภ เปนพระเจา
จักรพรรดิ.
ทาวสักกะตรัสคาถา ๒ คาถานี้ดวยประการอยางนี้แลว ทรง
พร่ําสอนพระเทวีวา พระองคจงอยาประมาทอยาไดชักชา พึงกราบทูล
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พระราชาใหทรงทราบในวันพรุงนี้ แลวเสด็จกลับไปสถานที่อยูของ
พระองคทีเดียว. วันรุงขึ้น พระนางแสดงอาการวา ทรงประชวร ทรง
ใหสัญญาแกนางบําเรอทั้งหลาย แลวทรงบรรทมอยู. พระราชาประทับ
นั่งบนสีหาศน ภายใตเศวตฉัตรทายกขึ้น ทอดพระเนตรดูเหลา
นางนักสนมทั้งหลาย ไมเห็นพระเทวี จึงตรัสถามนางขาบาทบริจาริกา
ทั้งหลายวา พระเทวีไปไหน ? นางขาบาทบริจาริกาทั้งหลายกราบทูลวา
พระนางทรงพระประชวรพระเจาขา.พระราชาจึงเสด็จไปยังสํานักของ
พระเทวี ประทับนั่งบนขางพระที่บรรทมแลว ทรงลูบพระปฤษฎางค
ตรัสถามวา นองนางผูเจริญ เธอไมมีผาสุกสําราญอะไรหรือ ? พระเทวีทูลวา ขาแตมหาราช ชื่อวาความไมผาสุกสําราญอยางอื่นไมมี แต
กระหมอมฉันเกิดการแพพระครรภ พระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา
นองนางผูเจริญ เธอตองการอะไร ? พระเทวีทูลวา กระหมอมฉัน
ตองการผลมะมวงชื่ออัพภันตระพระเจาขา.พระราชาตรัสถามวา เทวี
มะมวงชื่ออัพภันตระมีอยูที่ไหน ? พระเทวีทูลวาขอเดชะ กระหมอมฉัน
จะรูจักมะมวงชื่อวาอัพภันตระก็หามิได เปนแตวา เมื่อกระหมอมฉัน
ไดผลของตนมะมวงชื่อวาอัพภันตระนั้น ก็จะมีชีวิตอยู เมื่อไมได คง
จะไมมีชีวิตพระเจาขา. พระราชาตรัสวา. ถาอยางนั้น เราจักใหนํามา
เธออยาเสียใจไปเลย. พระราชาครั้นทรงปลอบโยนพระเทวีใหเบา
พระทัยแลว จึงเสด็จลุกขึ้นไปประทับนั่งบนราชบัลลังก รับสั่งให
เรียกอํามาตยทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา พระเทวีเกิดการแพพระครรภ
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อยากจะเสวยมะมวงชื่อวาอัพภันตระ ควรจะทําอยางไร ? อํามาตย
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ มะมวงที่ตั้งอยูระหวางกลาง
มะมวง ๒ ตน ชื่อวามะมวงอัพภันตระ. พวกขาพระพุทธเจาจักสงคน
ไปยังพระราชอุทยาน ใหนําผลจากมะมวงที่ตั้งอยูในระหวางตนมะมวง
ทั้งสองตนมาใหประทานแกพระเทวี. พระราชาตรัสวา ดีแลว พวก
ทานจงนําเอาผลมะมวงเห็นปานนั้นมา แลวทรงสงราชบุรุษไปยัง
พระราชอุทยาน. ทาวสักกะทรงบรรดาลใหผลมะมวงทั้งหลายในพระราชอุทยานอันตรธานไปเหมือนอยางถูกคนเคี้ยวกินดวยอานุภาพของ
พระองค. ราชบุรุษทั้งหลายผูไปเพื่อตองการผลมะมวง เที่ยวไปตลอด
พระราชอุทยานทั้งสิ้น ไมไดแมมะมวง กับผลเดียว จึงกลับมากราบทูล
พระราชา ถึงความที่ผลมะมวงไมมีในพระราชอุทยาน พระราชา
ตรัสถามวา ใครกินมะมวงหมด ? พวกราชบุรุษกราบทูลวา พวกดาบส
พระเจาขา. พระราชาตรัสวา พวกทานจงโบยตีดาบสทั้งหลายนําออก
ไปจากพระราชอุทยาน. พวกราชบุรุษรับพระบัญชาแลวพากันนํา
พระดาบสทั้งหลายออกไปจากพระราชอุทยาน. เปนอันวา มโนรถ
ของทาวสักกะบรรลุถึงที่สุดสมประสงค. พระเทวีก็ยังทรงบรรทมอยู
นั่นแหละโดยผูกพระทัยเพื่อจะเสวยผลมะมวงใหได. เมื่อพระราชาไม
ทรงเห็นลูทางที่จะพึงกระทํา จึงสั่งใหอํามาตยและพราหมณทั้งหลาย
ประชุมกันแลวตรัสถามวา ทานทั้งหลายยังจะทราบวามะมวงอัพภันตระ
มีอยูหรือ ? พราหมณทั้งหลายกราบทูลวา ขอเดชะ ชื่อวามะมวง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 247

อัพภันตระเปนเครื่องบริโภคของเทวดาทั้งหลาย มีอยูภายในถ้ําทองใน
ปาหิมพานต พวกขาพระพุทธเจาไดยินสืบ ๆ กันมาดังนี้ พระราชาตรัส
ถามวา ก็ใครเลาจักสามารถนําเอามะมวงจากปาหิมพานตนั้นมาได ?
พวกพราหมณกราบทูลวา ผูที่เปนมนุษยไมสามารถจะไปในที่นั้นได
ควรจะสงสุวโปดกลูกนกแขกเตาตัวหนึ่งไป. ก็สมัยนั้น ในราชสกุล
มีลูกนกแขกเตาตัวหนึ่ง ตัวใหญประมาณเทาดุมลอแหงยานของ
พวกเด็กๆ สมบูรณดวยเรี่ยวแรงมีปญญา ฉลาดในอุบาย. พระราชา
จึงใหนําสุวโปดกนั้นมาแลวตรัสวา ดูกอนพอสุวโปดก เรามีอุปการะ
เปนอันมากแกเจา เจาไดอยูในกรงทอง กินขาวตอกคลุกน้ําผึ้งในจาน
ทอง ดื่มน้ําเจือน้ําตาลกรวด แมเจาก็ควรจะชวยเหลือทํากิจอันหนึ่ง
ของเรา. สุวโปดกถามวา ขาแตสมมติเทพ กิจอะไร พระเจาขา ?
พระราชาตรัสวา ดูกอนพอ พระเทวีเกิดแพพระครรภ อยากจะเสวย
มะมวงอัพภันตระ ก็มะมวงนั้นมีอยูในระหวางกาญจนบรรพต ในปา
หิมพานต เปนเครื่องบริโภคของเทวดาทั้งหลาย ผูเปนมนุษยไมอาจ
ไปในที่นั้น ทานควรนําผลมะมวงจากปาหิมพานตนั้นมา. สุวโปตก
กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ไดพระเจาขา ขาพระองคจักนํามาถวาย.
ลําดับนั้น พระราชาจึงใหสุวโปดกนั้นกินขาวตอกเคลาน้ําผึ้งในจานทอง
ใหดื่มน้ําเจือน้ําตาลกรวด ทาระหวางปกของสุวโปดกนั้นดวยน้ํามัน
อันสุกไดรอยครั้ง แลวอุมเสด็จไปประทับยืนที่สีหบัญชรแลวปลอยไป
ในอากาศ. ฝายสุวโปดกนั้นแสดงการเคารพตอพระราชาแลวบินไปใน
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อากาศ ลวงเลยถิ่นมนุษยไปถึงสํานักของนกแขกเตาทั้งหลายผูอยูใน
ระหวางภูเขาทั้งหนึ่ง ในหิมวันตประเทศ แลวถามวา มะมวงชื่ออัพภันตระมีอยูที่ไหน ทานทั้งหลายจงบอกสถานที่นั้นแกขาพเจา. พวกนก
แขกเตากลาววา พวกเราไมรูจัก พวกนกแขกเตา ในระหวางภูเขาที่
สองคงจักรู. สุวโปดกนัน้ ไดฟงดังนั้น จึงไดบินจากนั้นไปถึงระหวาง
เขาที่สอง ที่สาม ที่สี่ ทีห่ า ที่หก ก็ถามเหมือนอยางนั้น. นกแขกเตา
ทั้งหลายในระหวางภูเขาที่หกแมนั้นกลาวกะสาสวโปดกนั้นวา พวกเรา
ไมรู พวกนกแขกเตา ในระหวางภูเขาที่ ๗ คงจักรู. สุวโปดกนั้น
จึงบินในระหวางภูเขาที่ ๗ แมนั้น แลวถามวา มะมวงชื่ออัพภันตระ
มีอยูที่ไหน ? นกแขกเตาเหลานั้นกลาววา มีอยูในระหวางกาญจนบรรพตในทีช่ ื่อโนน. สุวโปดกกลาววา ขาพเจามาเพื่อตองการผล
ของมะมวงอัพภันตระนั้น ทานทั้งหลายโปรดนําขาพเจาไปที่นั้นแลว
จงใหผลจากมะมวงชื่อวาอัพภันตระนั้นแกขาพเจาดวยเถิด. หมูนก
แขกเตากลาววา สหาย มะมวงอัพภันตระนั้น เปนเครื่องบริโภคของ
ทาวเวสวัณมหาราช ใคร ๆ ไมอาจเขาไปใกล ตนไมทั้งสิ้นลอมดวย
ตาขายเหล็ก ๗ ชั้น ตั้งแตราก มีกุมภัณฑและรากษสจํานวนพัน
รักษาอยู ผูที่หมูกุมภัณฑและรากษสเหลานั้นเห็นแลว จะไมมีชีวิต
รคด สถานที่นั้นเหมือนอเวจีมหานรก ประดุจไฟลุกอยูตลอดกัป ทาน
อยาไดการทําความปรารถนาในที่นั้นเลย. สุวโปดกกลาววา ถาทาน
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ทั้งหลายไมไปขอจงบอกที่นั้นแกขาพเจา. นกแขกเตาทั้งหลายกลาววา
ถาอยางนั้น ทานจงไปทางโนน ๆ. สุวโปดกนั้นทรงจําหนทางไดแมน
ยํา ตามที่นกแขกเตาเหลานั้นบอก จึงบินไปยังที่นั้น ไมแสดงตน
ในตอนกลางวัน ในระหวางมัชฌิมยาม ในเวลาที่พวกรากษสนอน
หลับ จึงเขาไปใกลตนมะมวงอัพภันตระเริ่มคอย ๆ ปนขึ้นทางระหวาง
โคนตนหนึ่ง ตาขายเหล็กก็กระทบกันเสียงดังกริ๊ก ๆ. พวกรากษส
เหลานั้นตื่นขึ้นแลเห็นสุวโปดกอยูขางใน จึงจับเอาไวโดยหาวาเปน
โจรลักมะมวง แลวจัดแจงจะลงเครื่องกรรมกรณ. รากษสตนหนึ่ง
กลาววา เราจะใสปากกลืนกินมัน. รากษสอีกตนหนึ่งกลาววา เรา
จะขยี้ดวยมือทั้งสอง ทํามันใหแหลกกระจาย รากษสอีกตนหนึ่ง
กลาววา เราจะผาใหเปนสองซีกปงที่ถานไฟแลวกินเสีย. สุวโปตก
นั้น แมจะไดยินการจัดแจงลงกรรมกรณ ของรากษสเหลานั้นก็มิได
หวาดเสียวเลย เรียกพวกรากษสเหลานั้นมาแลวกลาววา ทานรากษส
ผูเจริญ พวกทานเปนราชบุรุษของใคร. พวกรากษสกลาววา เปน
ราชบุรุษของทาวเวสวัณมหาราช. สุวโปดกกลาววา แมพวกทานก็
เปนราชบุรุษของพระราชาองคหนึ่ง แมเราก็เปนราชบุรุษของพระราชาผูเปนมนุษยเหมือนกัน พระเจาพาราณสีทรงสงเรามาเพื่อตอง
การผลมะมวงอัพภันตระ เรานั้นไดสละชีวิตเพื่อพระราชาของเราใน
เมืองพาราณสีนั้นนั่นแลจึงไดมา ก็บุคคลใดสละชีวิตเพื่อประโยชน
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แกบิดามารดาและเจานายของตน บุคคลนั้นยอมบังเกิดในเทวโลก
เที่ยงแท เพราะฉะนั้น แมเราพนจากกําเนิดดิรัจฉานนี้แลว จัก
บังเกิดในเทวโลกเทานั้น แลวกลาวคาถาที่ ๓ วา :บุคคลผูกลาหาญ ยอมเสียสละตน พาก
เพียรพยายามในประโยชนของทานที่ไดเลี้ยง
ตนมา ยอมถึงฐานะอันใด ขาพเจาเปนผูจะ
ไดฐานะอันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภตฺตุรตฺเถ ความวา บุคคลผู
พอกเลี้ยงดวยการเลี้ยงดูดวยอาหารเปนตน เรียกวาผูเลี้ยงดู. บุคคล
ผูกลาหาญเพียรพยายามเพื่อประโยชน แกทานที่เลี้ยงดูนั้นแม ๓ ทาน
คือบิดา ๑ มารดา ๑ เจานาย ๑ บทวา ปรกฺกนฺโต ไดแก ผู
กระทําความบากบั่นคือพยายาม. บทวา ย านมธิคจฺฉติ ความวา
ยอมบรรลุถึงเหตุแหงความสุขใด จะเปนยศ ลาภ หรือสวรรคสมบัติ
ก็ตาม. บทวา สูโร ไดแก ผูไมขลาด คือ เพียบพรอมดวยความ
พากเพียร. บทวา อตฺตปริจฺจาคี ความวา เปนผูไมหวงใยในกาย
และชีวิต สละตน เพราะประโยชนของทานผูที่เลี้ยงดูตนแมทั้งสาม
ทานนั้น. บทวา ลภมาโน ภวามห ความวา บุคคลผูกลาหาญเห็น
ปานนี้นั้น ยอมไดฐานะอันใด จะเปนเทวสมบัติหรือมนุษยสมบัติก็ตาม
แมเราก็จะเปนผูไดฐานะอันนั้น เพราะฉะนั้น เราจึงมีแตความราเริง
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เทานั้น ไมมีความสะดุงในเรื่องนี้ ก็ทานทั้งหลายจะทําเราใหสะดุง
หวาดเสียวไดอยางไร.
สุวโปดกนั้นแสดงธรรมแกพวกรากษสเหลานั้น ดวยคาถานี้
ดวยประการอยางนี้. พวกรากษสเหลานั้นฟงธรรมของสุวโปดกนั้น
แลว มีจิตเลื่อมใสกลาววา สุวโปตกนี้เปนผูตั้งอยูในธรรม ใคร ๆ
ไมอาจฆาใหตาย พวกเราจงปลอยสุวโปดกนั้นเสียเถิด วาแลวก็ปลอย
สุวโปดกพลางกลาววา ดูกอนสุวโปดกผูเจริญ ทานเปนผูพนภัยแลว
ทานจงไปจากมือของพวกเราโดยความสวัสดีเถิด. สุวโปดกกลาววา
ทานทั้งหลายอยาไดกระทําการมาของขาพเจาใหเปลาประโยชนเลย
จงใหผลมะมวงแกขาพเจาสักผลหนึ่ง. รากษสทัง้ หลายกลาววา. ดูกอน
สุวโปดก ชือ่ วาการใหผลมะมวงผลหนึ่งแกทาน หาไดเปนภาระหนาที่
ของพวกเรา ดวยวามะมวงบนตนนี้ ทาวเวสวัณมานับไว ๆ เมื่อ
ขาดหายไมมีแมแตผลเดียว ชีวิตของพวกเราก็จะไมมี เพราะเมื่อทาว
เวสวัณโกรธแลดูคราวเดียว พวกเราก็จะเปนเหมือนเมล็ดงาที่ใสลง
ในกระเบื้องอันรอน กุมภัณฑทั้งพันตนก็จะแตกละเอียดกระจายไป
ดวยเหตุนั้น พวกเราจึงไมอาจใหแกทาน แตพวกเราจักบอกสถานที่
ที่พอจะหาได. สุวโปดกกลาววา คนใดคนหนึ่งผูสามารถจะใหได
ทานทั้งหลายจงบอกสถานที่ที่ไดเถิด. รากษสเหลานั้นจึงบอกวา ใน
ระหวางตาขายแหงกาญจนบรรพตนี้ มีดาบสชือ่ โชติรสทานบูชาไฟ
อยูในบรรณศาลาชื่อวากาญจนปนตี ทานเปนกุลปุ กะ คือนักบวช
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ประจําตระกูลของทาวเวสวัณ และทาวเวสวัณสงผลมะมวงไปถวาย
เปนประจําวันละ ๔ ผล ทานจงไปยังสํานักของพระดาบสนั้นเถิด.
สุวโปดกรับคําแลวบินไปยังสํานักของดาบสนั้นไหวแลวจับอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น ดาบสจึงถามสุวโปดกนั้นวา เธอมาจาก
ไหน ? สุวโปดกเรียนวา มาจากสํานักของพระเจาพาราณสี. พระดาบสถามวา มาเพื่อตองการอะไร ? สุวโปดกเรียนวา พระเทวีของ
พระราชาแหงกระผมเกิดความแพพระครรภ อยากเสวย มะมวง
สุกชื่ออัพภันตระ กระผมจึงไดมาเพื่อตองการมะมวงอัพภันตระนั้น
แตพวกรากษสจะใหมะมวงสุกชื่อวาอัพภันตรแกกระผมดวยตนเองไม
ได จึงสงมายังสํานักของพระคุณเจา. พระดาบสกลาววา ถาอยางนั้น
เธอจงนั่งคอยกอนจึงจักได ลําดับนั้น ทาวเวสวัณสงผลมะมวง ๔
ผล มาถวายพระดาบสนั้น. พระดาบสฉันไป ๒ ผล จาก ๔ ผลนั้น
ไดใหสุวโปดกกินผลหนึง่ เมื่อสุวโปดกนั้นกินมะมวงผลนั้นแลว พระดาบสจึงเอามะมวงอึกผลหนึ่งใสสาแหรกคลองคอสุวโปดก แลวกลาว
เธอจงไปในบัดเดี๋ยวนี้ แลวก็ปลอยสุวโปดกนั้นไป. สุวโปดกนั้นได
นําผลมะมวงนั้นมาถวายพระเทวี. พระเทวีเสวยผลมะมวงนั้นแลวก็ยัง
ความแพพระครรภใหสงบระงับลงได. พระราชาทรงชื่นชมโสมนัส
อันมีการไดมะมวงอัพภันตระนั้นมาเปนเหตุ แตพระราชเทวีนั้นมิได
มีพระราชโอรส.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
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ชาดกวา พระเทวีในกาลนั้นไดเปนราหุลมารดาในบัดนี้ สุวโปดกใน
กาลนั้น ไดเปนราหุล พระราชาในกาลนั้นไดเปนพระอานนท ดาบส
ผูใหมะมวงสุกในกาลนัน้ ไดเปนพระสารีบุตร สวนดาบสผูอยูใน
พระราชอุทยานในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอัพภันตรชาดกที่ ๑
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๒. เสยยชาดก

คบคนประเสริฐก็ประเสริฐ
[๔๔๕] ผูใดคบหากับบุคคลผูประเสริฐ ผูนนั้
ชือ่ วาเปนผูมีสวนอันประเสริฐดวย เราสมาน
ไมตรีกับพระยาโจรคนเดียว ก็ปลดเปลื้อง
ทานทั้งหลายผูตองโทษไดทั้งรอยคน.
[๔๔๖] เพราะฉะนั้น บุคคลคนเดียวสมาน
ไมตรีกับโลกทั้งมวลสิ้นชีพแลว ก็พึงเขาถึง
สวรรค ทานชาวาสิกรัฐทั้งหลายจงฟงคํา
ของเรานี้เถิด.
[๔๔๗] พระเจากังสมหาราช ครอบครอง
ราชสมบัติเมืองพาราณสี ไดตรัสพระดํารัส
นีแ้ ลว ก็ทรงสละทั้งธนูและลูกศรเสีย ทรง
สมาทานสํารวมศีล.
จบ เสยยชาดกที่ ๒
อรรถกถาเสยยชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
อํามาตยของพระเจาโกศลคนหนึ่งจึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา เสยฺยโส เสยฺยโส อโหสิ ดังนี้.
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ไดยินวา อํามาตยผูนั้นมีอุปการะเปนอันมากแกพระราชา ได
เปนผูจัดสรรพทั้งปวงใหสําเร็จ. พระราชาทรงพระดําริวา อํามาตย
นี้มีอุปการะเปนอันมากแกเรา จึงไดประทานยศใหญโตแกอํามาตยนั้น
อํามาตยพวกอื่นอดทนอํามาตยนั้นไมได ก็คอยสอเสียดยุยงพระราชา
ทําลายอํามาตยนั้น. พระราชาทรงเชื่อคําของอํามาตยเหลานั้น มิได
ทรงพิจารณาโทษ รับสัง่ ใหจองจําอํามาตยผูมีศีลนั้น ผูหาโทษมิได
ดวยเครื่องจองจําคือโซตรวนแลวใหขังไวในเรือนจํา. อํามาตยนั้น
ตัวคนเดียวแทอยูในเรือนจํานั้น อาศัยศีลสมบัติไดเอกัคคตาจิตแนว
แนในอารมณเดียว พิจารณาสังขารทั้งหลายก็ไดบรรลุโสดาปตติผล.
ครั้นในกาลตอมา พระราชาทรงทราบวา อํามาตยนั้นไมมีโทษ
จึงรับสั่งใหถอดเครื่องพันธนาการคือโซตรวน แลวไดพระราชทานยศ
อันยิ่งใหญกวายศครั้งแรก. อํามาตยคิดวา จักถวายบังคมพระศาสดา
จึงถือเอาของหอมและระเบียบดอกไมเปนตนเปนอันมาก ไปยังพระวิหาร บูชาพระตถาคตถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง.
พระศาสดาเมื่อจะทรงกระทําปฏิสันถารกับอํามาตยนั้น จึงตรัสวา
เราตถาคตไดยินวา ราชทัณฑอันหาประโยชนมไิ ด เกิดขึ้นแกทาน
หรือ. อํามาตยกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ
ราชทัณฑอันหาประโยชนมิได เกิดขึ้นแลว แตขาพระองคไดกระทํา
ประโยชนจากสิ่งที่หาประโยชนมิไดนั้น ขาพระองคนั้นนั่งอยูใน
เรือนจําแลวทําโสดาปตติผลใหเกิดขึ้นแลว. พระศาสดาตรัสวา ดูกอน
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อุบาสก มิใชทานเทานั้น ที่นําเอาประโยชนมาจากสิ่งที่มิใชประโยชน
แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ก็นําเอาสิ่งที่เปนประโยชนมาจากสิ่งที่
ไมเปนประโยชนแกตนเหมือนกัน อันอํามาตยนั้นทูลอาราธนาแลว
จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล
เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระเจาพรหมทัตนั้น พอเจริญวัยก็เลาเรียนศิลปะทัง้ ปวง
ในเมืองตักกศิลา เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลวก็ดาํ รงอยูในราชสมบัติ
มิไดทรงยังทศพิธราชธรรมใหกําเริบ ครองราชสมบัติโดยธรรม
สม่ําเสมอ บําเพ็ญทาน รักษาศีล ๕ รักษาอุโบสถกรรม
ลําดับนั้น อํามาตยผูหนึ่งของพระองคกอการประทุษรายขึ้นภายใน
พระราชวัง. ขาราชบริพารที่เปนบาทบริจาริกาเปนตน จึงกราบทูล
แกพระราชาวา อํามาตยผูโนนกอประทุษรายในภายในพระราชวัง.
พระราชาทรงสืบสวนแลวทรงทราบไดตามสภาพ จึงรับสั่งใหพา
อํามาตยนั้นมาเฝาแลวตรัสวา จําเดิมแตนี้ไป เจาอยาไดมาอุปฏฐาก
เราเลย แลวทรงถอดยศเสีย. อํามาตยนั้นไปอุปฏฐากพระเจาสามันตราชองคอื่น. เรื่องทั้งปวงไดกลาวไวในมหาสีลวชาดกในหนหลัง
นั่นแหละ แมในชาดกนี้ พระราชานั้นทรงทดลองถึง ๓ ครั้ง
จึงเชื่อคําของอํามาตยนั้น ทรงดําริวา จักยึดราชสมบัติในเมือง
พาราณสี จึงพรอมดวยบริวารอันใหญหลวงประชิดราชอาณาเขต
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ของพระเจาพาราณสี.
นายทหารผูใหญของพระเจาพาราณสี
ประมาณ ๗๐๐ นาย รูประพฤติเหตุนั้นแลวกราบทูลวา ขาแตสมมุติเทพ ไดยนิ วา พระราชาองคโนนคิดวาจักยึดราชสมบัติในเมือง
พาราณสี จึงตีชนบทเขามา พวกขาพระองคจักไปในชนบทนั้นนั่น
แหละ แลวจักจับพระราชาองคโนนมา. พระเจาพาราณสีตรัสวา เรา
ไมมีการกระทํากรรมดวยราชสมบัติที่ไดดวยการเบียดเบียนผูอื่น พวก
ทานอยากระทําอะไร ๆ เขา. พระราชาโจรเสด็จมาลอมพระนครไว.
อํามาตยทั้งหลายเขาไปเฝาพระราชาอีกกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ
ขอพระองคอยาทรงกระทําอยางนี้ พวกขาพระองคจะจับพระราชาโจร
นั้น. พระราชาตรัสวา อยาไดกระทําอะไร ๆ พวกทานจงเปดประตู
เมืองทุกประตู พระองคเองทรงแวดลอมดวยหมูอํามาตย ประทับนั่ง
บนบัลลังกในทองพระโรง. พระราชาโจรโบยตีพวกมนุษยที่ประตู
ทั้ง ๔ เขาเมืองไดแลวขึ้นยังปราสาทใหจับพระราชาผูแวดลอมดวย
อํามาตย ๑๐๐ คน จองจําดวยโซตรวนทั้งหลายแลวใหขังไวใน
เรือนจํา. พระราชาประทับนั่งในเรือนจํานั่นแล ทรงแผเมตตาไปยัง
พระราชาโจร ทรงยังฌานมีเมตตาเปนอารมณใหเกิดขึ้น. ดวย
อานุภาพแหงเมตตาของพระเจาพาราณสีนั้น ความเรารอนจึงเกิดขึ้น
ในกายของพระราชาโจร. พระสรีระกายทั้งสิ้นของพระราชาโจรนั้น
เปนประหนึ่งถูกคบเพลิงในยมโลกลวกลน. พระราชาโจรนั้นถูก
มหันตทุกขครอบงําจึงตรัสถามวา มีเหตุอะไรหนอ. อํามาตยทั้งหลาย
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กราบทูลวา พระองคใหจําขังพระราชาผูมีศีลไวในเรือนจํา ดวย
เหตุนั้น ทุกขอันนี้จักเกิดขึ้นแกพระองค. ราชาโจรนั้นจึงเสด็จไป
ขอขมาพระโพธิสัตว ตรัสวา ราชสมบัติของพระองค. จะเปนของ
พระองคเถิด แลวทรงมอบราชสมบัติแกพระเจาพาราณสีนั้นแล แลว
ทูลวา ตั้งแตนี้ไปขาศึกของพระองคจงเปนภาระของหมอมฉัน ใหลง
อาญาแกอํามาตยผูประทุษรายแลวเสด็จไปยังพระนครของพระองคเอง
พระโพธิสัตวประทับนั่งบนบัลลังกซงึ่ ยกเศวตรฉัตรขึ้นแลวในทอง
พระโรงอันอลงกต เมื่อจะทรงปราศัยกับหมูอํามาตยที่นั่งหอมลอมอยู
จึงไดตรัสคาถา ๒ คาถาแรกวา :ผูใดคบหากับบุคคลผูประเสริฐ ผูนั้น
ชือ่ วาเปนสวนอันประเสริฐดวย เราสมานไมตรีกับพระยาโจรคนเดียว ก็ปลดเปลื้อง
ทานทั้งหลายผูตองโทษไดตั้งรอยคน.
เพราะฉะนั้น บุคคลคนเดียวสมาน
ไมตรีกับโลกทั้งมวล สิ้นชีพแลวก็พึงเขาถึง
สวรรค ทานชาวกาสิกรัฐทั้งหลายจงฟงคํา
ของเราเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสยฺยโส เสยฺยโส โหติ โย
เสยฺยมุปเสวติ ความวา บุคคลชื่อวาผูมีสวนอันประเสริฐ เพราะ
มีสวน คือโกฏฐาสอันประเสริฐกลาวคือธรรมสูงสุดอันหาโทษมิได
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ไดแก บุคคลผูอาศัยกุศลธรรม. บุคคลใดเขาเสพกุศลธรรมภาวนา
อันประเสริฐนั้น หรือบุคคลผูสูงสุดผูยินดียิ่งในกุศลธรรมอันประเสริฐ
นั้นบอย ๆ บุคคลนั้นเปนผูมีสวนอันประเสริฐ คือเปนผูนาสรรเสริญ
กวาและเปนผูยิ่งกวา. ก็ดวยบทวา เอเกน สนฺธึ กตฺวาน สต
วชฺเฌ อโมจยึ แมนี้ พึงทราบดังนี้วา ก็เมื่อเราซองเสพเมตตา
ภาวนาอันประเสริฐ ไดกระทําการติดตอคือสืบตอเมตตาภาวนากับ
พระยาโจรคนเดียว ดวยเมตตาภาวนานั้น ไดปลดเปลื้องทานทั้งหลาย
ผูจะถูกฆาไดตั้งรอยคน. ในคาถาที่ ๒ มีเนื้อความตอไปนี้. เพราะ
เหตุที่เรากระทําการติดตอดวยเมตตาภาวนา โดยความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับพระยาโจรคนเดียว จึงปลดเปลื้องทานทั้งหลายผูจะ
ถูกฆาไดตั้งรอยคน เพราะฉะนั้น พึงทราบขอนั้นวาเพราะบุคคล
ผูเดียวกระทําการติดตอกับโลกทั้งปวง ดวยเมตตาภาวนา ละไปแลว
จะเขาถึงสวรรคในโลกหนา. เพราะเมตตาภาวนาอันเปนอุปจารฌาน
ใหปฏิสนธิในกามาวจรภพ เมตตาภาวนาอันเปนอัปปนาฌาน ยอม
ใหปฏิสนธิในพรหมโลก ทานแมทั้งปวงผูเปนชาวกาสิกรัฐ จงฟงคํา
ของเรานี้ไว.
พระมหาสัตวพรรณนาคุณของภาวนา อันประกอบดวย
เมตตา แกมหาชนอยางนี้แลวทรงสละเศวตรฉัตรในพระนครพาราณสี
อันกวางใหญถึง ๑๒ โยชน แลวเสด็จเขาปาหิมพานตบวชเปนฤๅษี
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พระศาสดาทรงเปนผูตรัสรูยิ่งแลว ทรงตรัสพระคาถาที่ ๓ วา :พระเจากังสมหาราช ครอบครอง
ราชสมบัติเมืองพาราณสี ไดตรัสพระดํารัส
นีแ้ ลว ก็ทรงสละทิ้งธนูและลูกศรเสีย เขา
ถึงความสํารวม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหาราช แปลวา พระราชา
ผูใหญ. คําวา กงฺโส เปนพระนามของพระราชาผูใหญนั้น. บทวา
พาราณสิคฺคโห ไดแก ผูยืดครองพระนครพาราณสี เพราะยึด
พระนครพาราณสีครอบครองอยู. พระราชานั้น ตรัสพระดํารัสนี้
แลว ทรงวางคือละทิ้งธนู และลูกธนูกลาวคือลูกศร. เขาถึงความ
สํารวมในศีล คือบวช ก็แหละครัน้ บวชแลวก็ยังฌานใหเกิดขึ้น
เปนผูมีฌานไมเสื่อมจึงไดเกิดขึ้นในพรหมโลก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา พระราชาผูเปนโจรในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้
สวนพระเจาพาราณสีในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล
จบ อรรถกถาเสยยชวดกที่ ๒
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๓. วัฑฒกีสูกรชาดก

หมูสเู สือไดดวยสามัคคีกัน
[๔๔๘] ดูกอนเสือโครง วันกอน ๆ ทานเคย
ย่ํายีหมูทั้งหลายในประเทศนี้ แลวนําเอาหมู
ตัวอวน ๆ มา บัดนี้ทานเกิดซบเซามาแต
ผูเดียว ดูกอนเสือโครง ก็วันนี้กําลังกาย
ของทานไมมีหรือ.
[๔๔๙] ไดยินวา วันกอน ๆ หมูเหลานี้เห็น
ขาพเจาเขาแลวก็กลัว ตางก็บายหนาหนีไป
หาที่ซอนเรนคนละทิศละทาง บัดนี้ หมู
เหลานั้นมาประชุมรวมกันเปนหมวดเปนหมู
อยูใ นที่ชัยภูมิดี ยากที่ขาพเจาจะย่ํายีได.
[๔๕๐] ขาพเจาขอนอบนอมแกหมูห มูทมี่ า
ประชุมกัน ขาพเจาไดเห็นมิตรภาพอันนา
อัศจรรยควรสรรเสริญแลว
จึงขอกลาว
สรรเสริญไว หมูทั้งหลายผูมีเขี้ยวเปนกําลัง
ไดชนะเสือโครงดวยความสามัคคีอันใด ก็
พากันพนมรภัยดวยความสามัคคีอันนั้น.
จบ วัฑฒกีสูกรชาดกที่ ๓
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อรรถกถาวัฑฒกีสูกรชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระธนุคคหติสสเถระ จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา วร วร ตฺว
ดังนี้.
ไดยินวา พระเจามหาโกศลผูเปนพระชนกของเจาปสเสนทิโกศล ไดพระราชทานนางโกศลเทวีราชธิดา แกพระเจาพิมพิสาร
ไดพระราชทานบานกาสิกคามอันเปนบานที่มีรายไดเกิดขึ้นหนึ่งแสน
ใหเปนมูลคาแหงจุรณสําหรับสรงสนานแกพระราชธิดานั้น. แตเมื่อ
พระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระบิดา ฝายพระนางโกศลเทวีถูก
ความโศกครอบงําก็ทิวงคต. ลําดับนั้น พระเจาปสเสนทิโกศลทรง
พระดําริวา พระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระบิดา ฝายพระภคินี
ของเรา เมื่อพระสวามีสวรรคตแลวก็ทิวงคต เพราะความโศก เรา
จักไมใหกาสิกคามแกโจรผูฆาพอ. ทรงดําริฉะนั้นแลว ก็ไมยอม
ยกบานกาสิกคามนั้นใหพระเจาอชาตศัตรู. เพราะอาศัยบานนั้นเอง
พระราชาแมทั้งสองพระองคนั้น จึงมีการรบกันตลอดเวลา. พระเจา
อชาตศัตรูทรงเปนหนุมเขมแข็งสามารถ สวนพระเจาปสเสนทิโกศล
ทรงชราภาพแลว พระองคจึงรบแพอยูเนือง ๆ. ผูคนแมของพระเจา
มหาโกศลก็พายแพอยูโดยมาก. ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามพวก
อํามาตยวา พวกเราแพพระเจาอชาตศัตรูนั้นเนือง ๆ ควรจะทํา
อยางไรดีอํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ธรรมดาพระ-
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ผูเปนเจาทั้งหลาย ยอมเปนผูฉลาดในความคิดอาน ควรจะพึงถอยคํา
ของภิกษุทั้งหลายในพระเชตวันมหาวิหาร. พระราชาทรงสั่งบังคับจารบุรุษทั้งหลายวา ถาอยางนั้น ทานทัง้ หลายจงฟงถอยคําสนทนาของ
ภิกษุทั้งหลายในเวลานั้น. จารบุรุษเหลานั้น ไดกระทําอยางนั้น
จําเดิมแตนั้นมา. ก็ในกาลนั้นพระเถระผูเฒา ๒ รูป คือพระทันตเถระ
และพระธนุคคหติสสเถระ อยูในบรรณศาลาทายวิหาร. บรรดา
พระเถระ ๒ รูปนั้น พระธนุคคหติสสเถระ หลับทั้งในปฐมยาม
และมัชฌิมยาม แลวตื่นขึ้นในตอนปจฉิมยาม นัง่ เคาะดุนฟนกอไฟ
ใหสวางแลวกลาววา ทานทันตเถระผูเจริญ ทานนอนอยูหรือวานั่งอยู.
พระทันตเถระกลาววา ผมไมนอนแลวจักทําอะไร. พระธนุคคหติสสเถระกลาววา ลุกขึ้นนั่งกอนเถอะขอรับ. พระธนุคคหติสสเถระนั้น
ลุกขึ้นนั่งแลวกลาววา ทานทันตเถระผูเจริญ พระเจาโกศลทองพลุย
องคนี้เขลา กระทําพระกระยาหารที่เสวยในถาดใหเสียไปเปลา แต
ไมทรงทราบการจัดกระบวนรบอะไรๆ พระองคผูเปนจอมนรชนจึง
ทรงแพแลวแพเลา. พระทันตเถระถามวาก็อยางนั้น ควรจะทําอยางไร ?
ขณะนั้น จารบุรุษเหลานั้น ไดยินฟงถอยคําของพระเถระทั้งสองนั้น.
พระธนุคคหติสสเถระวิจารณการรบวา ทานผูเจริญ ชื่อวาในการรบ
มีกระบวนจัดทัพอยู ๓ กระบวน คือ ปทุมพยูหะ กระบวนทัพ
รูปดอกปทุม ๑ จักกพยูหะ กระบวนทัพรูปลอรถ ๑ สกฏพยูหะ
กระบวนทัพรูปเกวียน ๑ ถาพระเจาปสเสนทิโกศลมีพระประสงคจะ
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จับพระเจาอชาตศัตรู ควรซุมคนไวที่เหลี่ยมเขาทั้งสองดานไวในทอง
ภูเขาชื่อโนน แสดงกําลังพลขางหนาใหรูวาออนแอ อยาใหพระเจาอชาตศัตรูทราบวาเขาไปในระหวางภูเขา แลวสกัดกั้นทางเขาไปเสีย
แลวใหคนที่ซุมอยูที่เหลี่ยมเขาทั้งสองขางโหรองตีโอบเขามาทั้งขาง
หนาและขางหลัง ก็อาจสามารถจับพระเจาอชาตศัตรูได เหมือน
จับปลาที่เขาไปในขาย และเหมือนจับลูกนกกระจาบไวในกํามือ
ฉะนั้น. พวกจารบุรุษจึงกราบทูลขาวนั้นแกพระราชา. พระราชาได
ทรงสดับดังนั้น จึงรับสั่งใหลั่นกลองสงครามเภรี แลวเสด็จไปตั้ง
กระบวนรบสกฏพยูหะ จับพระเจาอชาตศัตรูไดทั้งเปน ไดประทาน
ราชธิดาของพระองคพระนามวาวชิรกุมารีแกพระภาคิไนย และได
ประทานบานกาสิกคามใหเปนคาสําหรับสรงสนานแกพระราชธิดานั้น
แลวทรงสงไป. ประพฤติเหตุนั้นไดปรากฏในหมูภิกษุสงฆ. ครั้น
วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย ไดยินวาพระเจาโกศลทรงชนะพระเจาอชาตศัตรู
เพราะการวิจารณของพระธนุคคหติสสเถระ. พระศาสดาเสด็จมาแลว
ตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่อง
อะไรหนอ ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลไดทรงทราบแลว จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้เทานั้น มิในกาลกอนพระธนุคคหติสสะ ก็เปนผูฉลาดในการจัดการรบมาแลวเหมือนกัน แลวทรงนํา
เอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดาอยูในปา.
ในกาลนั้น ชางไมคนหนึ่งจากหมูบานชางไมซึ่งตั้งอาศัยเมืองพาราณสี
อยู ไปปาเพื่อตองการไม เห็นลูกสุกรตกหลุมอยู จึงพาเอาไปเรือน
เลี้ยงไว. ลูกสุกรนั้นถึงความเติบโต มีรางกายใหญ มีเขี้ยวโงง
เปนสัตวเพียบพรอมดวยมารยาท. ก็เพราะนายชางไมนํามาเลี้ยงไว
จึงปรากฏชื่อวาวัฑฒกีสุกร. วัฑฒกีสุกรนั้น ในเวลาชางไมถากไม
ก็เอาจะงอยปากพลิกไมให เอาปากคาบนํามีด ขวาน สีว และฆอน
มาให ชวยยุดปลายเสนบรรทัดให. ลําดับนั้น ชางไมนั้น จึงนํา
วัฑฒกีสุกรนั้นไปปลอยปา เพราะกลัววา ใคร ๆ นั่นแหละจะฆามัน
กินเสีย. ฝายวัฑฒกีสุกรนั้นก็เขาปาตรวจดูสถานที่อันผาสุกสําราญ
ปลอดภัย ไดเห็นซอกเขาใหญในระหวางภูเขาแหงหนึ่ง บริบูรณดวย
เหงามันและรากไมเปนสถานที่อยูนาผาสุกคราคร่ําดวยสุกรหลายรอย.
สุกรเหลานั้นเห็นวัฑฒกีสุกรนั้นแลว จึงมายังสํานักของวัฑฒกีสุกร
นั้น. ฝายวัฑฒกีสุกรนั้นก็กลาวกะสุกรเหลานั้นวา เราเที่ยวมองหา
พวกทานอยูทีเดียว เออก็บัดนี้เราไดพบพวกทานแลว อนึ่ง สถานที่
นี้ก็เปนสถานที่นารื่นรมย และบัดนี้ เราก็จักอยูในที่นี้แล. สุกร
ทั้งหลายกลาววา จริง สถานที่นี้นารื่นรมย แตในที่นี้มีอันตราย
วัฑฒกีสุกรกลาววา แมเราไดเห็นทานทั้งหลายแลวก็ไดรูถึงขอนั้น
เมื่อทานทั้งหลายอยูในที่อันสมบูรณดวยโคจรอยางนี้ เนื้อและเลือด
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ในรางกายของทานก็ไมมี พวกทานมีภัยอะไรในที่นี้. สุกรทัง้ หลาย
กลาววา มีเสือโครงตัวหนึ่งมาแตเชาตรู ตะครุบเอาสุกรตัวใดตัวหนึ่ง
ที่มันพบเห็นเอาไป. วัฑฒกีสุกรถามวา ก็เสือโครงนั้นมันตะครุบเอา
ไปทุกวันเปนประจํา หรือเวนวันบาง ? สุกรทั้งหลายกลาววา มัน
ตะครุบอาเปนประจําทุกวัน. วัฑฒกีสุกรถามวา เสือโครงนั้นมีเทาไร.
สุกรทั้งหลายกลาววา ตัวเดียว. วัฑฒกีสุกรกลาววา พวกทานมี
ประมาณเทานี้ ไมสามารถเอาชนะเสือโครงตัวเดียวไดหรือ ?. สุกร
ทั้งหลายกลาววา ไมสามารถ. วัฑฒกีสุกรกลาววา เราจักจับมัน
ขอใหพวกทานกระทําตามคําของเราอยางเดียว เสือโครงตัวนั้นมันอยู
ที่ไหน ? สุกรทั้งหลายกลาววา มันอยูที่ภูเขาลูกหนึ่ง. วัฑฒกีสุกรนั้น
ในคืนนั้นเองใหจัดสุกรทั้งหลาย เมื่อจะจัดแจงเฉพาะการสูรบ จึง
กลาววา ชื่อวาการสูรบมี ๓ กระบวน คือ กระบวนปทุมพยูหะ ๑
กระบวนจักกพยูหะ ๑ กระบวนสกกฏพยูหะ ๑ แลวจัดโดยกระบวน
ปทุมพยูหะ. ก็วัฑฒกีสกุ รนั้นรูจักทีอ่ ันเปนชัยภูมิ เพราะฉะนั้น
จึงคิดวา ควรจัดการสูรบในที่นี้ จึงวางสุกรชั้นพอแมที่มีลูกออนไว
ในที่ทามกลางของสุกรเหลานั้น วางนางสุกรปูนกลางลอมสุกรชั้นพอ
แมที่มีลูกออนเหลานั้น วางสุกรหนุมลอมนางสุกรวัยปูนกลางเหลานั้น
วางสุกรแกลอมสุกรหนุมเหลานั้น วางสุกรที่มีเขี้ยวยาวลอมสุกรแก
เหลานั้น แลววางสุกรที่มีพลกําลังสามารถในการสูรบ จัดทําให
หมวดหมูในที่นั้นๆ หมูละ ๑๐ และ ๒๐ ตัว ลอมพวกสุกรที่มี
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เขี้ยวยาวเหลานั้น. ใหขุดหลุมกลมไวหลุมหนึ่ง ขางหนาที่ที่ตนยืน
และใหขุดหลุมหนึ่งไวขางหลังที่ที่ตนยืน ใหมสี ัณฐานเหมือนกระดง
ฝดขาว ลาดลึกไปโดยลําดับคลายเงื้อมเขา. เมื่อวัฑฒกีสุกรนั้น
พาสุกรนักรบประมาณ ๖๐-๗๐ ตัว เที่ยวจัดแจงการงานในที่นั้น ๆ
พรอมกับพูดวาพวกทานอยากลัวเลย ดังนี้ จนอรุณขึ้น ฝาย
เสือโครงลุกขึ้นแลวรูวาไดเวลา ก็ไปยืนที่พื้นภูเขาชื่อตั้งอยูตรงหนา
สุกรเหลานั้น จองตาแลดูสุกรทั้งหลาย. วัฑฒกีสกุ รไดอาณัติสัญญาณ
แกสุกรเหลานั้นวา พวกทานจงจองตาตอบมัน สุกรเหลานั้นก็จอง
ตาตอบ. เสือโครงอาปากหายใจ ฝายสุกรทั้งหลายก็ไดกระทําเหมือน
อยางนั้น เสือโครงถายปสสาวะ แมพวกสุกรก็ถายปสสาวะบาง.
ดังนั้น เสือโครงนั้นกระทํากิริยาอาการอยางใด สุกรทั้งหลายก็ทํา
กิริยาอาการอยางนั้น. เสือโครงนั้นคิดวา เมื่อกอนในเวลาที่เรามองดู
สุกรทั้งหลายพากันหนีไป วันนีม้ ันไมหนีกลับเปนศัตรูตอบเรา
กระทําลอเลียนกิริยาอาการที่เรากระทํา ในพื้นทีอ่ ันเปนประธานนั้น
มีสุกรตัวหนึ่งยืนสั่งการสุกรเหลานั้นอยู วันนี้ความปราชัยจะปรากฏ
แกเราผูมาแลว. เสือโครงคิดดังนี้แลวจึงไดกลับไปยังที่อยูของตน
ที่เดียว. อนึง่ มีชฎิลโกงคนหนึ่งผูคอยกินเนื้อที่เสือโครงนั้นคาบเอา
มาแลว ๆ ชฎิลโกงนั้น เสือโครงกลับมามือเปลา เมื่อจะปราศรัย
กับเสือโครงนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนเสือโครง วันกอน ๆ ทานเคย
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ย่ํายีหมูทั้งหลายในประเทศนี้ แลวนําเอาหมู
ตัวอวนๆ มา บัดนี้ ทานเดินซบเซามาแต
ผูเดียว ดูกอนเสือโครง ก็วันนี้ กําลังกาย
ของทานไมมีหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วร วร ตฺว นิหน ปุเร จริ
อสฺมึ ปเทเส อภิภุยฺย สูกเร ความวา ดูกอนเสือโครงผูเจริญ
เมื่อกอน ทานครอบงําสุกรทั้งปวงในประเทศนี้ บรรดาสุกรเหลานี้
ทานเที่ยวฆาสุกรตัวล่ํา ๆ คือตัวอวน ๆ ไดแก ตัวที่อุดมสมบูรณ.
บทวา โสทานิ เอโก พฺยคฺฆ ปคมฺม ฌายสิ ความวา บัดนี้
ทานไมจับสุกรตัวอื่น ตัวเดียวเทานั้น เดินซบเซาซึมมา. บทวา
พลนฺนุ เจ พฺยคฺฆ น จชฺช วิชฺชติ ความวา ดูกอนเสือโครง
ผูเจริญ วันนี้ กําลังกายของทานไมมีหรือหนอ.
เสือโครงไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ไดยินวา วันกอน ๆ หมูเหลานี้เห็น
ขาพเจาแลวก็กลัว ตางบายหนาหนีไปหาที่
ซอนเรนคนละทิศละทาง บัดนี้ หมูเหลานั้น
มาประชุมกันเปนหมวดเปนหมู อยูใ นที่
ชัยภูมิดี ยากที่จะย่ํายีได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺสุตา เปนนิบาต. ก็เนือ้
ความยอมีดังตอไปนี้ :- เมื่อกอนสุกรเหลานี้เห็นขาพเจาแลวถูกความ
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กลัวกดขี่เบียดเบียน แสวงหาที่ตานทานที่ซอนเรนของตน ๆ เปนคน
ละพวกคือตางแยกกันไปคนละทิศละทาง คือบายหนาหนีไปยังทิศนั้น ๆ
บัดนี้ สุกรเหลานั้นแมทั้งหมดมาประชุมอยูรวมกันบันลืออยู และ
อยูในชัยภูมอิ ันยากที่ขาพเจาจะย่ํายีได คือวา วันนี้สุกรเหลานี้ตั้งอยู
ในชัยภูมิที่ขาพเจาขมขี่ย่ํายีไดยาก.
ลําดับนั้น ชฎิลโกงเมื่อจะยังความอุตสาหะใหเกิดแกเสือโครงนั้น
จึงกลาววา อยากลัว ไปเถอะ เมื่อทานบันลือวิ่งเขาไป สุกรทั้งหมด
กลัว จักพากันแตกหนีไป. เมื่อชฎิลโกงนั้นทําใหเกิดความอุตสาหะ
เสือโครงก็มีใจกลาหาญกลับไปยืนที่พื้นภูเขาอีก. วัฑฒกีสุกรคงยืนอยู
ระหวางหลุมทั้งสอง. ฝายสุกรทั้งหลายก็กลาววา นาย มหาโจรมาอีก
แลว. วัฑฒกีสุกรกลาววา อยากลัว อยากลัว เราจักจับมันเดี๋ยวนี้.
เสือโครงบันลือแลวกระโจนขึ้นเบื้องบนวัฑฒกีสุกร. ในเวลาที่เสือ
โครงนั้นตกลงมาเหนือตน วัฑฒกีสุกรก็กลิ้งตัวหลูบขึ้นไปในหลุมที่
ขุดไวตรง ๆ โดยสวนเบื้องหลังของเสือโครง
เสือโครงไมอาจ
ยั้งความเร็วไวไดก็เลยไปทางสวนเบื้องบน ตกลงไปในปากหลุมอัน
คับแคบที่ขุดขวางไวอันมีปากคลายกระดง ไดเปนเหมือนกระทําให
กองฉะนั้น. วัฑฒกีสุกรขึ้นจากหลุมรีบไปโดยเร็วดุจสายฟา เอาเขี้ยว
ขวิดเสือโครงเขาในระหวางขาออน ฉีกผาไปจนถึงมาม เอาเขี้ยวพัน
เนื้ออรอย ๕ อยาง ออกมาวงรอบหัวเสือโครงแลวยกขึ้นทิ้งออกไป
นอกหลุมโดยกลาววา ทานทั้งหลายจงจับปจจามิตรของพวกทาน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 270

พวกสุกรที่มากอนก็ไดกินเนื้อเสือโครง พวกที่มาภายหลังกลาววา
ชื่อวาเนื้อเสือโครงเปนเชนไร ? จึงเที่ยวดมปากของสุกรเหลานั้น.
สุกรเหลานั้นตางก็ยังไมพากันดีใจ. วัฑฒกีสุกรเห็นอาการของสุกร
เหลานั้นจึงกลาววา เพราะเหตุไรหนอ. พวกทานจึงไมยินดี. สุกร
ทั้งหลายกลาววา นาย ประโยชนอะไรดวยเสือโครงตัวเดียวที่ถูกฆา
ชฎิลโกงผูสามารถจะนําเอาเสือโครงตัวอื่น ๆ ตั้ง ๑๐ มาได ยังมีอยู.
วัฑฒกีสุกรถามวา ชฎิลโกงนั้นคือใคร ? พวกสุกรกลาววา ดาบส
ทุศีลคนหนึ่ง. วัฑฒกีสุกรกลาววา แมเสือโครงเราก็ยังฆาได ดาบส
ทุศีลนั้นจะพออะไรเรา มาเถิดทานทั้งหลาย พวกเราจักจับดาบสทุศีล
นั้น วาแลวก็ไปพรอมหมูสุกร. ฝายดาบสโกง เมื่อเสือโครงชักชาอยู
ก็คิดวา พวกสุกรจับเสือโครงไปกระมังหนอ จึงเดินสวนทางไป
ไดเห็นสุกรทั้งหลายกําลังเดินมา จึงถือเอาบริขารของตนหนีไป ถูก
สุกรเหลานั้นติดตาม จึงทิ้งบริขารทั้งหลายแลวรีบขึ้นตนมะเดื่อไป
โดยเร็ว. สุกรทั้งหลายกลาววา นาย บัดนี้ดาบสรายหนีขึ้นตนไม
ไปแลว. วัฑฒกีสุกรถามวา ตนไมชื่ออะไร ? สุกรทั้งหลายบอกวา
ตนมะเดื่อ. วัฑฒกีสุกรนั้นจัดแจงวา นางสุกรจงไปนําน้ํามา ลูกสุกร
จงขุด สุกรที่มีเขี้ยวยาวจงกัดราก ฝายสุกรที่เหลือจงลอมรักษาไว
เมื่อสุกรเหลานั้นกระทําอยูอยางนั้น ตนเองก็งัดรากแกวของตนมะเดื่อ
ใหตนมะเดื่อลมลงทันที เหมือนคนเอาขวานฟนฉะนั้น. พวกสุกร
ที่ยืนลอมอยู ก็ทําใหชฎิลโกงลมลงบนภาคพื้นแลวทําใหเปนทอนนอย
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ทอนใหญแลวกัดกินจนถึงกระดูก เชิญใหวัฑฒกีสุกรนั่งบนลําตน
มะเดื่อนั่นแหละ แลวใหเอาสังขเครื่องใชสอยของชฎิลโกงไปตักน้ํา
มาอภิเษกแตงตั้งใหเปนราชา และแตงตั้งนางสุกรรุนสาวตัวหนึ่ง
แตงตั้งใหเปนอัครมเหสีของวัฑฒกีสุกรนั้น. ไดยนิ วา จําเดิมแตนั้นมา
อํามาตยราชเสวกทั้งหลาย เชิญเสด็จพระราชาใหนั่ง ณ อุทุมพรภัตรบิฐ แลวอภิเษกดวยสังข ๓ ชนิด สืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้
เทวดาผูสิงสถิตอยูในไพรสณฑนั้น เห็นความอัศจรรยอันนั้น จึง
เยี่ยมหนาเฉพาะตอสุกรทั้งหลาย ณ คาคบไมแหงหนึ่ง กลาวคาถา
ที่ ๓ วา :ขาพเจาขอนอบนอม แกหมูสุกรทีม่ า
ประชุมกัน ขาพเจาไดเห็นมิตรภาพอันนา
อัศจรรยควรสรรเสริญ จึงขอกลาวสรรเสริญ
ไว หมูทั้งหลายผูมีเขี้ยวเปนกําลัง ไดชนะ
เสือโครงดวยสามัคคีอันใด ก็พากันพนมรณภัย ดวยสามัคคีอันนั้น ในเพราะกําลังแหง
เขีย้ วทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นมตฺถุ สงฺฆาน ความวา
การกระทําความนอบนอมของเรานี้ จงมีแกหมูสุกรผูมาประชุมกัน.
บทวา ทิสฺวา สย สขฺย วทามิ อพฺภตุ  ความวา ขาพเจา
ไดเห็นความเปนสหาย คือมิตรภาพอันไมเคยมีในกาลกอน ชื่อวา
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ไมเคยมีนี้จึงกลาว. บทวา พฺยคฺฆ มิคา ยตฺถ ชินึสุ ทาิโน
ความวา ชือ่ ก็สุกรมฤคทั้งหลายผูมีเขี้ยว ชนะเสือโครงดวยความ
สามัคคีใด. อีกอยางหนึ่งบาลีก็อันนี้แหละ. บทวา สามคฺคิยา
ทาพเลสุ มุจฺจเร ความวา ก็ความสามัคคี คือความเปนผูมีอัธยาศัย
เปนอันเดียวกันในหมูสุกรผูมีเขี้ยวเปนกําลังนี้ใด ดวยความสามัคคี
ในหมูสุกรอันนั้น สุกรผูมีเขี้ยวเปนกําลังเหลานั้น จับปจจามิตรได
จึงพนจากมรณภัยในวันนี้.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พระธนุคคหติสสะ ไดเปนวัฑฒกีสุกรในครั้งนั้น
สวนรุกขเทวดาในครั้งนั้นไดเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาวัฑฒกีสุกรชาดกที่ ๓

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 273

๔. สิริชาดก

โภคะเกิดแกผูมีบุญ
[๔๕๑] ผูไมมีบุญ จะเปนผูมีศิลปหรือไมกต็ าม
ยอมขวนขวายรวบรวมทรัพยไวเปนอันมาก
ผูม ีบุญยอมใชสอยทรัพยเหลานั้น
[๔๕๒] โภคะเปนอันมากยอมลวงเลยสัตว
เหลาอื่นไปเสีย เกิดขึ้นในที่ทั้งปวงเทียว
สําหรับผูมบี ุญอันกระทําไว ใชแตเทานั้น
รัตนะทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นแมในที่มใิ ชบอ เกิด.
[๔๕๓] ไก แกวมณี ไมเทา และหญิงชื่อวา
บุญญลักษณาเทวี ยอมเกิดขึ้นแกอนาถบิณฑิกเศรษฐีผูไมมีบาป มีบุญอันกระทําไวแลว.
จบ สิรชิ าดกที่ ๔
อรรถกถาสิริชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
พราหมณโจรผูลักสิริคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ย อุส-ฺ
สุกฺกา สงฺฆรนฺติ ดังนี้.
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ในชาดกนี้ เรื่องปจจุบันมีพิสดารแลวในขทิรังคารชาดกใน
หนหลังนั่นแล. แตในที่นี้ เทวดาผูเปนมิจฉาทิฏฐิซึ่งสิงอยูที่ซุมประตู
ที่สี่ ในเรือนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้น เมือ่ จะทําทัณฑกรรม
แกตนเอง จึงนําเอาเงิน ๕๔ โกฏิมาใสเต็มฉาง ไดเปนสหายกับ
ทานเศรษฐี. ลําดับนั้น ทานเศรษฐีไดนําเทวดานั้นไปยังสํานักของ
พระศาสดา. พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกเทวดานั้น เทวดานั้น
ครั้นไดฟงธรรมแลวไดเปนพระโสดาบัน. ตั้งแตนั้นมายศของทาน
เศรษฐีก็ไดเปนเหมือนอยางเดิม. ครั้งนั้น มีพราหมณผูรูลักษณะสิริ
ชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งคิดวา อนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนคนเข็ญใจแลว
กลับเปนใหญขึ้นอีก อยากระนั้นเลย เราทําทีเหมือนตองการจะไป
เยี่ยมทานเศรษฐีนั้น ไปลักเอาสิริจากเรือนของทานเศรษฐีนั้นมาเสีย.
พราหมณนั้นไปยังเรือนของทานเศรษฐี อันทานเศรษฐีนั้นกระทํา
สักการะและสัมมานะแลว เมื่อกําลังกลาวถอยคําเครื่องใหระลึกถึงกัน
และกันอยู ทานเศรษฐีกลาววา ทานมาหาขาพเจา เพื่อตองการอะไร ?
ก็ตรวจดูวา สิริประดิษฐานอยูที่ไหนหนอ. ก็ทา นเศรษฐีมีไกขาว
ปลอดมีสวนเปรียบดุจสังขที่ขัดแลว ใสไวในกรงทองตั้งอยู. สิริ
ประดิษฐานอยูที่หงอนของไกนั้น. พราหมณตรวจดูอยูรูวาสิริประดิษฐานอยูที่ไกนั้น จึงกลาววา ทานมหาเศรษฐีขาพเจาสอนมนตพวก
มาณพ ๕๐๐ คน เพราะอาศัยไกตัวหนึ่งขันไมเปนเวลา พวกมาณพ
และขาพเจาจึงยอมลาบาก ไดยินวา ก็ไกตัวนี้ขันตรงเวลา ขาพเจา
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มาเพื่อตองการไกตัวนี้ ทานโปรดใหไกตัวนี้แกขาพเจาเถิด ทาน
เศรษฐีกลาววา จับเอาไปเถอะพราหมณขาพเจาใหไกตัวนี้ก็ทาน.
ก็ในขณะที่ทานเศรษฐีกลาววา ให เทานั้น สิรกิ เ็ คลื่อนจากหงอน
ของไกนั้นไปประดิษฐานอยูที่ดวงแกวมณี ซึ่งวางอยูเหนือหัวนอน.
พราหมณรูวาสิริไปประดิษฐานอยูที่แกวมณึจึงขอแกวมณีแมดวงนั้น.
ในขณะที่ทานเศรษฐีกลาววา ขาพเจาใหแกวมณี เทานั้น สิริก็
เคลื่อนจากแกวมณีไปประดิษฐานอยูที่ไมเจว็ดซึ่งวางอยูเหนือหัวนอน.
พราหมณรูวาสิริไปประดิษฐานอยูที่ไมเจว็ดนั้น จึงขอไมเจว็ดแมนั้น.
ในขณะที่ทานเศรษฐีกลาววา จงถือเอาไปเถอะ เทานั้น สิริกเ็ คลื่อน
จากไมเจว็ดไปประดิษฐานอยูที่ศีรษะของภรรยาเอกของทานเศรษฐี
ชื่อวาบุญญลักษณาเทวี. พราหมณผูเปนโจรลักสิริรูวาสิริไปประดิษฐาน
อยูที่ภรรยาเอกของทานเศรษฐี จึงคิดวา เราไมอาจขอภรรยาเอกนี้
ซึ่งเปนภัณฑที่ทานเศรษฐีสละไมได จึงไดกลาวคํานี้กะทานเศรษฐีวา
ทานมหาเศรษฐี ขาพเจามาดวยใจวา จักลักสิริในเรือนของทานไป
ก็สิริไดประดิษฐานอยูที่หงอนไกของทาน เมื่อทานใหไกนี้แกขาพเจา
สิริก็เคลื่อนที่จากไกนั้นไปประดิษฐานที่แกวมณี เมื่อทานใหแกวมณี
สิริก็ไปประดิษฐานอยูที่ไมเจว็ด เมื่อทานใหไมเจว็ด สิริก็เคลื่อน
จากไมเจว็ดไปประดิษฐานที่ศีรษะของนางบุญญลักษณาเทวี ขาพเจา
คิดวา สิ่งนี้หนอเปนสิ่งที่สละไมได จึงไมอาจลักสิริของทาน ของ
ของทานก็จงเปนของทานเทานั้น ครั้นกลาวแลวก็ลุกจากอาสนะ
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หลีกไป. ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีคิดวาจักกราบทูลเหตุการณนี้แก
พระผูมีพระภาคเจา จึงไปยังวิหาร บูชาพระศาสดา ถวายบังคม
พระศาสดาเเลวนั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่ง กราบทูลเรื่องราวนั้นทั้งหมด
แกพระตถาคตเจา. พระศาสดาไดทรงสดับดังนั้นจึงตรัสวา คฤหบดี
มิใชในบัดนี้เทานั้นที่สิริของคนอื่นจะไปในที่อื่น ก็แมในกาลกอน
สิริที่คนผูมีบุญนอยใหเกิดขึ้น ก็ไปอยูแทบบาทมูลของคนผูมีบุญ
เทานั้น อันทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลออนวอนแลว จึงทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ ในกาสิกรัฐ
พอเจริญวัยแลวก็ไดเลาเรียนศิลปะทั้งปวงในเมืองตักกศิลา อยูครอง
เรือน สลดใจเพราะบิดามารดาทํากาลกิริยาตายไป จึงออกบวชเปน
ฤาษีอยูในหิมวันตประเทศ ยังอภิญญาและสมบัติใหบังเกิดขึ้น โดย
กาลลวงมาชานาน ไดไปยังชนบทเพื่อตองการรสเค็มและรสเปรี้ยว
ไดอยูในพระราชอุทยานของพระเจาพาราณสี วันรุงขึ้น เมื่อจะเที่ยว
ภิกขาจาร ไดไปยังประตูเรือนของนายหัตถาจารย. นายหัตถาจารยนั้น
เลื่อมใสในอาจารมารยาทและวิหารธรรมของดาบสนั้น
จึงถวาย
ภิกษาหารแลวใหอยูในอุทยานปรนนิบัติอยูเปนนิตย. เวลานั้น คน
หาฟนเลี้ยงชีพคนหนึ่ง นําฟนมาจากปาไมสามารถจะมาทันประตูเมือง
ไดตามเวลา ในเวลาเย็นจึงทําฟอนไมใหเปนเครื่องหนุนศีรษะนอน
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ณ ศาลเจาแหงหนึ่ง. มีไกจํานวนมากแมที่ชาวบานเขาปลอยไวที่ศาล
เจา พากันนอนอยูบนตนไมตนหนึ่ง ไมใกลชายหาฟนนั้น. ในเวลา
ใกลรุง ไกตวั ที่นอนอยูเหนือไกเหลานั้น ถายคูถรดตามตัวของไกซึ่ง
นอนอยูเบื้องลาง และเมื่อไกที่นอนเบื้องลางถามวา ใครถายคูถรด
ตัวเรา จึงกลาววา ขาพเจาเอง. และเมื่อไกตัวลางกลาววา
เพราะอะไร ? จึงกลาววา เพราะไมทันพิจารณาแลวก็ถายคูถรดลง
ไปอีก. แตนั้น ไกทั้งสองตัวก็โกรธกันและกัน ทําการทะเลาะกันวา
กําลังของทานมีหรือ กําลังของทานมีหรือ ? ลําดับนั้น ไกตัวที่นอน
อยูเบื้องลางกลาววา ใครฆาเราแลวกินเนื้อที่สุกดวยถานไฟ จักได
ทรัพยพันกหาปณะแตเชาตรู. ไกตัวที่นอนอยูเบื้องบนกลาววา ทาน
ผูเจริญ ทานอยาอวดอางดวยอานุภาพมีประมาณเทานี้ ดวยวาบุคคล
ผูกินเนื้อลาของเราจะไดเปนพระราชา ผูกินเนื้อภายนอก ถาเปน
บุรุษจะไดตําแหนงเสนาบดี
ถาเปนสตรีจะไดตําแหนงอัครมเหสี
สวนผูกินเนื้อติดกระดูกของเรา ถาเปนคฤหัสถจะไดตําแหนงขุนคลัง
ถาเปนบรรพชิตจะไดเปนพระประจําราชตระกูล. ชายหาฟนไดฟงคํา
ของไกทั้งสองตัวนั้นแลว คิดวา เมื่อเราไดครองราชสมบัติแลว
กิจดวยทรัพยพันหนึ่ง ยอมไมมีจึงคอย ๆ ปนขึน้ ไปจับไกตัวที่นอน
เบื้องบนฆาแลวหอไว คิดวาเราจักเปนพระราชา จึงเดินไป พอประตู
เมืองเปดก็เขาเมืองจัดการถอนขนไก ลางน้ําใหสะอาดแลวไดใหแก
ภรรยาโดยสัง่ วา จงปรุงเนื้อไกนี้ใหดี. ภรรยาจัดแจงเนื้อไกและขาว
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เสร็จแลวนอมเขาไปใหแกสามีโดยกลาววา จงบริโภคเถอะนาย. สามี
กลาววา นางผูเจริญ เนื้อนี้มีอานุภาพมาก เราบริโภคเนื้อนี้แลว
จักเปนพระราชา เธอจักไดเปนอัครมเหสี ดังนัน้ สามีภรรยา
ทั้งสองจึงถือเอาขาวและเนื้อนั้นไปฝงแมน้ําคงคา คิดวา อาบน้ําแลว
จึงจักบริโภค
จึงไดวางภาชนะอาหารไวที่ริมฝงแลวลงไปอาบน้ํา.
ขณะนั้น น้ําถูกลมพัดปนปวนซัดมา ไดพาเอาภาชนะภัตตาหาร
ลอยไป. ภาชนะภัตตาหารนั้นถูกกระแสน้ําพัดมา มหาอํามาตยผูเปน
หัตถาจารยผูหนึ่ง กําลังใหชางอาบน้ําอยูในแมน้ําขางใตเห็นเขา จึงให
ยกขึ้นมาแลวใหเปดดู ถามวามีอะไร ? พวกบริวารบอกวา ภัตตาหาร
และเนื้อไกครับนาย. มหาอํามาตยนั้นจึงใหปดภาชนะภัตตาหารนั้น
แลวใหประทับตรา สงไปใหภรรยาโดยสั่งวา เธออยาเปดเนื้อและ
ขาวจนกวาฉันจะมา. ฝายบุรุษหาฟนนั้นทองอืดเพราะน้ําปนทราย
ซัดเขาปาก จึงหนีไป. ลําดับนั้น ดาบสผูมีจักษุทิพยรูปหนึ่งซึ่งเปน
กุลุปกะของนายหัตถาจารยนั้น
คิดวาอุปฏฐากของเรายังไมพน
ตําแหนงนายหัตถาจารย เมื่อไรหนอจึงจักไดสมบัติ จึงใครครวญ
ดวยทิพยจักษุ เห็นบุรุษนั้น รูเหตุการณนั้น จึงรีบไปเรือนเสียกอน
แลวนั่งในนิเวศนของนายหัตถาจารย.
นายหัตถาจารยมาถึงไหว
พระดาบสนั้น แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ใหนําภาชนะภัตตาหาร
นั้นมา แลวกลาววา ทานทั้งหลายจงอังคาสพระดาบสดวยเนื้อและ
ขาวสุก. พระดาบสรับแตขาวไมรับเนื้อที่เขาถวายกลาววา เราจะ
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จัดแจงเนื้อนี้ เมื่อนายหัตถาจารยกลาววา จงจัดเถิดขอรับ จึงให
กระทําเปนสวน ๆ ในบรรดาเนื้อล่ําเปนตน แลวใหเนื้อล่ําแกนายหัตถาจารย ใหเนื้อภายนอกแกภรรยาของนายหัตถาจารยนั้น ตนเอง
บริโภคเนื้อติดกระดูก. ในเวลาเสร็จภัตตกิจ พระดาบสนั้นเมื่อจะไป
กลาววา ในวันที่สามจากวันนี้ไป ทานจักไดเปนพระราชา จงอยา
เปนผูประมาทครั้นกลาวแลวก็หลีกไป. ในวันที่สาม พระเจา
สามันตราชยกทัพมาลอมเมืองพาราณสี. พระเจาพาราณสีใหนายหัตถาจารยแตงตัวเปนพระราชาแลวทรงสั่งวา ทานจงขี่ชางรบ สวน
พระองคเองปลอมเพศที่ใครไมรูจักเที่ยวไปในหมูเสนา ถูกยิงดวย
ลูกศรลูกหนึง่ ซึ่งมีกําลังเร็วมาก จึงสวรรคตในขณะนั้นทันที. นายหัตถาจารยนั้นรูวาพระราชาสวรรคตแลว จึงใหขนกหาปณะออกมา
เปนอันมาก แลวใหเที่ยวตีกลองปาวรองวา ผูที่ตองการทรัพยจงออก
แนวหนาสูรบเถิด. พลนิกายจึงปลงพระชนมพระราชาผูเปนขาศึกได
โดยครูเดียวเทานั้น. อํามาตยทั้งหลายถวายพระเพลิงพระศพของ
พระราชาแลว ปรึกษากันวา เราจะตั้งใครใหเปนพระราชา จึงตกลง
กันวา พระราชาเมื่อยังมีพระชนมอยูไดพระราชทานเพศของพระองค
แกนายหัตถาจารย นายหัตถาจารยนี้แหละกระทําการรบจึงยึดราชสมบัติไวได เราทั้งหลายจักใหราชสมบัติแกนายหัตถาจารยนี้เทานั้น
แลวจึงอภิเษกนายหัตถาจารยนั้นในราชสมบัติ ทั้งไดกระทําภรรยา
ของนายหัตถาจารยนั้นใหเปนอัครมเหสี. พระโพธิสัตวไดเปนพระ
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ประจําราชตระกูล.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว พระองค
เปนผูตรัสรูพรอมเฉพาะแลว ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถามนี้วา :ผูไมมีบุญ จะเปนผูมีศิลปะหรือไมมี
ศิลปะก็ตาม ยอมขวนขวายรวบรวมทรัพย
ใดไวเปนอันมาก ผูมบี ุตยอมใชสอยทรัพย
เหลานั้น. โภคะเปนอันมากยอมลวงเลย
สัตวเหลาอื่นไปเสีย เกิดขึ้นในที่ทั้งปวงแก
ผูม ีบุญอันไดกระทําไวแลว ใชแตเทานั้น
รัตนะทั้งหลายยังเกิดขึ้นแมในที่อันมิใชบอเกิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย อุสฺสุกฺกา ความวา บุคคล
ผูไมมีบุญถึงความขวนขวาย คือ เกิดฉันทะเพื่อจะรวบรวมทรัพยใด
ยอมรวบรวมทรัพยไวเปนอันมากดวยกิจการงาน. บาลีวา เย อุสฺสกุ ฺกา
ดังนี้ก็มี. อธิบายวา บุรุษเหลาใดขวนขวายในการรวบรวมทรัพย
จะมีศิลปะเชนศิลปะในเพราะชางเปนตน หรือไมมีศิลปะก็ตาม กระทํา
การงานโดยชั้นที่สุดดวยการรับจาง รวบรวมทรัพยเปนอันมากไว
บทวา ลกฺขกิ า ตานิ ภฺุชเร ความวา บุรุษอืน่ ผูมีบุญเมื่อจะ
บริโภคผลบุญของตนแมจะไมทําการงานอะไร ๆ ก็ยอมไดใชสอยทรัพย
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ทั้งหลายที่เรียกวาทรัพยมากเหลานั้น. บทวา อติจฺจฺเว ปาณิโน
ไดแก ลวงเลยสัตวทั้งหลายเหลาอื่นเสีย. เอว อักษร ในบทวา
อติจฺจฺเว นี้แหละ พึงประกอบเขากับบทแรก มีใจความวา
ลวงเลยเหลาสัตวผูไมไดกระทําบุญไว ยอมเกิดขึน้ ในที่ทั้งปวงทีเดียว
แกบุคคลผูที่ไดกระทําบุญไว. บทวา อป นายตเนสุป ความวา
โดยที่แท โภคะทั้งหลายเปนอันมากทั้งที่เปนทรัพยที่มีวิญญาณครอง
และทรัพยที่ไมมีวิญญาณครอง ยอมเกิดขึ้นแมในที่อันมิใชบอเกิด คือ
รัตนะทั้งหลายยอมเกิดขึ้นในที่อันมิใชบอเกิดแหงรัตนะ ทองเปนตน
ยอมเกิดขึ้นในที่อันมิใชบอ เกิดแหงทองเปนตน ชางเปนตนยอมเกิด
ขึ้นในที่อันมิใชบอเกิดแหงชางเปนตน. จริงอยู ในการที่แกวมุกดา
และแกวมณีเปนตนเกิดขึ้นในที่อันมิใชบอเกิดนั้น พึงแสดงเรื่องของ
พระเจาทุฏฐคามณีอภัยมหาราช.
ก็พระศาสดาครั้นตรัสพระคาถานี้แลว จึงตรัสสืบไปวา ดูกอน
คฤหบดี ชือ่ วาบอเกิดอยางอื่นเชนกับบุญของสัตวเหลานี้ ยอมไมมี
เพราะวารัตนะทั้งหลายยอมเกิดขึ้นแกคนผูมีบุญ แมในทีอ่ ันมิใช
บอเกิดทั้งหลาย แลวทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้วา :ขุมทรัพยคือบุญนี้ ใหสมบัติอันนาใคร
ทั้งปวงแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เทวดา
และมนุษยทั้งหลายยอมปรารถนาผลใดยอม
ไดผลนั้นทั้งหมดดวยขุมทรัพยคือบุญนี้.
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ความเปนผูมีผิวพรรณงาม ๑ ความเปนผูมี
เสียงไพเราะ ๑ ความเปนผูมีทรวดทรงงาม ๑
ความเปนผูมีรูปสวย ๑ ความเปนอธิบดี ๑
ความเปนผูมีบริวาร ๑ ผลทั้งหมดนี้ อัน
เทวดาและมนุษย ยอมไดดวยขุมทรัพยคือ
บุญนี้. ความเปนเจาประเทศราช ๑ ความ
เปนผูมีอิสริยยศ ๑ ความสุขของพระเจา
จักรพรรดิอันเปนที่รัก ๑ ความเปนราชา
แหงเทวดาในเทวโลก
ผลทั้งหมดนี้
อันเทวดาและมนุษยยอมไดดวยขุมทรัพย
คือบุญนี้. สมบัติอันเปนของมนุษย .
ความรื่นรมยยนิ ดีในเทวโลก ๑ นิพพาน
สมบัติ ๑ ผลทั้งหมดนี้ อันเทวดาและ
มนุษยยอมไดดวยขุมทรัพยคือบุญนี้. ผล
ทั้งหมดคือความที่บุคคลถึงพรอมดวยมิตรสัมปความเพียรดวยอุบายอันแยบคายไดเปนผู
ชํานาญในวิชชาและวิมุตติ อันเทวดาและ
มนุษยยอมไดดวยขุมทรัพยคาบุญนี้. ปฏิสัมภิทา ๑ วิโมกข ๑ สาวกบารมี ๑
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ปจเจกโพธิ ๑ พุทธภูมิ ๑ ผลทั้งหมดนี้
อันเทวดาและมนุษยยอมไดดวยขุมทรัพยคือ
บุญนี้. ปุญญสัมปทา คือความถึงพรอมดวย
บุญนี้ ใหความสําเร็จผลอันใหญยิ่งอยางนี้
เพราะฉะนั้น บัณฑิตผูเปนนักปราชญ
ทั้งหลาย จึงสรรเสริญความเปนผูมีบุญอัน
ไดกระทําไว ดังนี้.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงรัตนะทั้งหลาย อันเปนที่ประดิษฐาน
แหงสิริแมของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
คํามีอาทิวา กุกฺกุโฏ ดังนี้. ดังมีคาถาประพันธวา :ไก แกวมณี ไมเทา หญิงผูมีบุญญลักษณะ ยอมเกิดแกคนผูไมมีบาป มีแต
บุญอันไดกระทําไวแลว.
คําวา ทณฺโฑ ไมเทา ในคาถานั้น ทานกลาวหมายเอา
ไมเจว็ด. บทวา ถิโย ไดแก นางบุญญลักษณาเทวี ผูเปนภรรยา
ของเศรษฐี. คําที่เหลือในคาถานี้ งายทั้งนั้น. ก็แหละ ครัน้ ตรัส
พระคาถานี้แลว จึงทรงประชุมชาดกวา พระราชาในครั้งนั้น ไดเปน
พระอานนทในบัดนี้ ดาบสผูเปนกุลุปกะในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสิริชาดกที่ ๔

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 284

๕. มณิสูกรชาดก

ของดีใครทําลายไมได
[๔๕๔] พวกขาพเจาประมาณ ๓๐ ตัว อาศัย
อยูใ นถ้ําแกวมณี ๗ ป ไดปรึกษากันวา จะ
ชวยกันกําจัดแสงแกวมณีใหเศราหมอง.
[๔๕๕] พวกขาพเจาชวยกันเสียดสีแกวมณี
แกวมณีกลับมีสีสุกใสขึ้นกวาเกา บัดนี้พวก
ขาพเจาขอถามทานถึงเหตุนั้น ทานยอม
สําคัญกิจในเรื่องนี้อยางไร.
[๔๕๖] ดูกอนหมูทั้งหลาย แกวไพฑูรยนี้เปน
ของบริสุทธิ์งามผองใสใคร ๆ ไมสามารถจะ
กําจัดแสงแกวไพฑูรยนั้นใหเศราหมองได
ทานทั้งหลายจงพากันหลีกหนีไปอยูที่อื่นเสีย
เถิด.
จบ มณิสูกรชาดกที่ ๕
อรรถกถามณิสูกรชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
การสมาคมแหงนางสุนทรี จึงตรัสเรือ่ งนี้ มีคําเริ่มตนวา ทริยา
สตฺต วสฺสานิ ดังนี้.
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ก็สมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจาเปนผูอันเทวดาและมนุษย
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเปนปกติ. แมภิกษุสงฆก็
เปนผูอันเทวดาและมนุษยสักการะ. เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง
และเปนผูไดจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขารเปน
ปกติ. ฝายพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ใครๆ ไมสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ยําเกรง ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย
เภสัชบริขาร. ไดยินวา เมื่อลาภสักการประดุจหวงน้ําใหญแหง
แมน้ําใหญ ๕ สาย เกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ พวก
อัญญเดียรถีย เสื่อมลาภสักการะ เปนผูอับรัศมี ประดุจหิ่งหอยใน
เวลาพระอาทิตยขึ้น จึงมารวมประชุมหารือกันวา จําเดิมแดพระสมณโคดมเกิดขึ้นแลว พวกเราเปนผูเสื่อมลาภสักการะ ใครๆ ยอมไมรู
แมความที่พวกเรามีอยู พระสมณโคดมถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ
พวกเราจะรวมกับใครดีหนอ จึงจะยังโทษมิใชคุณ ใหเกิดขึ้นแก
พระสมณโคดม ทําลาภสักการะ ของพระสมณโคดมนั้นใหอันตรธาน
ไป. ลําดับนั้น พวกเดียรถียเหลานั้นไดมีความคิดกันวา พวกเรา
รวมกับนางสุนทรี จักสามารถทําได. วันหนึ่ง พวกเดียรถียเหลานั้น
ไมพูดจากะนางสุนทรีผูเขาไปยังอารามของเดียรถีย ไหวแลวยืนอยู.
นางสุนทรีนั้นถึงจะพูดจาบอยๆ ก็ไมไดคําตอบ จึงถามวา เออก็
พระผูเปนเจาทั้งหลายถูกใคร ๆ เบียดเบียนหรือ ? พวกอัญญเดียรถีย
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กลาววา นองหญิงเธอไมเห็นหรือ พระสมณโคดมเที่ยวเบียดเบียน
พวกเรา กระทําใหเสื่อมลาภสักการะ. นางสุนทรีนั้นจึงกลาวอยางนี้
วา ในเรื่องนี้ ดิฉันควรจะทําอยางไร. อัญญเดียรถียทั้งหลายกลาววา
นองหญิง เจาแล เปนผูมีรูปรางงดงาม ถึงความเปนผูเลิศดวยความ
งาม จงยกโทษมิใชยศขึ้นแกพระสมณโคดม ใหมหาชนเชื่อถือคํา
ของเจา แลวกระทําใหเสื่อมลาภสักการะ. นางสุนทรีนั้นรับคําวาได
จึงไหวแลวหลีกไป จําเดิมแตนั้นมา นางก็ถือดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล กระบูร และผลเผ็ดรอนเปนตน แลวบายหนาตรงไป
ยังพระเชตวันวิหารในตอนเย็น เวลาที่มหาชนฟงพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดาแลวเขาเมือง และถูกถามวา เธอจะไปไหน ? ก็กลาววา
ไปสํานักพระสมณโคดม. ดวยวาเราอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับ
พระสมณโคดม แลวก็ไปอยูเสียในอารามของอัญญเดียรถียแหงหนึ่ง
พอเชาตรู ก็ยางลงหนทางสายที่จะไปพระเชตวัน บายหนามุงไป
พระนคร และถูกถามวา สุนทรี เธอไปไหนมาหรือ ? จึงกลาววา เรา
อยูในพระคันธกุฎีหลังเดียวกันกับพระสมณโคดม ใหพระสมณโคดม
รื่นรมยยินดีดวยกิเลสแลวจึงมา. ครัน้ ลวงไป ๒-๓ วัน พวกอัญญเดียรถียใหกหาปณะแกพวกนักเลง แลวกลาววา พวกทานจงไปฆา
นางสุนทรี แลวหมกไวในระหวางกองหยากเยื่อดอกไมใกลๆ กับ
พระคันธกุฏีของพระสมณโคดมแลวจงมา. พวกนักเลงเหลานั้นได
กระทําอยางนั้น. ลําดับนั้น พวกอัญญเดียรถียพากันทําความโกลาหลวา
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เราทั้งหลายไมเห็นนางสุนทรี จึงกราบทูลพระราชา เปนผูอันพระราชา
ตรัสถามวา ทานทั้งหลาย มีความรังเกียจแหนงใจที่ไหน จึงกราบทูล
วา ทุกวันนี้ นางสุนทรีอยูในพระเชตวัน ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ไมทราบความเปนไปของนางในพระเชตวันนั้น พระราชาทรงอนุญาต
วา ถาอยางนั้น พวกทานจงไปคนหานาง จึงพาคนผูเปนอุปฏฐาก
ของตนไปยังพระเชตวันคนหาอยู เห็นนางสุนทรีอยูในระหวางกอง
ขยะดอกไม จึงใหยกศพนางสุนทรีขึ้นวางบนเตียงนอยแลวเขาไปยัง
พระนคร กราบทูลแกพระราชาวา พวกสาวกของพระสมณโคดมคิดวา
จักปกปดกรรมชั่วที่พระศาสดาของตนกระทํา จึงฆานางสุนทรีแลว
หมกไวในระหวางกองขยะดอกไม. พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้น ทาน
ทั้งหลายจงไปเที่ยว ประกาศใหทั่วพระนคร เดียรถียเหลานั้นจึง
เที่ยว ประกาศ ในถนน ทั่วพระนคร โดยนัยเปนตนวา ทาน
ทั้งหลายจงดูกรรมของพวกสมณะ ศากยบุตร ดังนี้แลวก็กลับมายัง
ประตูพระราชนิเวศนอีก. พระราชารับสั่งใหยกรางของนางสุนทรีขึ้นสู
เตียงนอยในปาชาผีดิบแลวใหอารักขาไว. ชาวเมืองสาวัตถี ยกเวน
พระอริยสาวก ที่เหลือโดยมาก กลาวคําเปนตนวา ทานทั้งหลาย จง
ดูการกระทําของพวกสมณะ ศากยบุตร ดังนี้ แลวเที่ยวดาภิกษุทั้งหลาย
ทั้งภายในเมืองและนอกเมือง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแก
พระตถาคตเจา. พระศาสดาตรัสวา ถาอยางนั้น แมเธอทั้งหลาย
จงโจทยทวงตอบพวกมนุษยเหลานั้นอยางนี้ แลวตรัสพระคาถานี้วา.
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บุคคลผูพดู คําไมจริง ยอมเขาถึงนรก
หรือแมบุคคลใดทําแลวกลาววา ขาพเจาไม
ไดทํา ชนแมทั้งสองนั้น เปนมนุษยมกี รรม
เลวทราม ละไปในโลกอื่นแลว ยอมเปนผู
เสมอกัน.
พระราชาทรงสงพวกราชบุรุษไปโดยรับสั่งวา พวกทานจงรูวา
นางสุนทรีถูกคนอื่นฆา. ลําดับนั้น พวกนักเลงแมเหลานั้น ดื่มสุรา
ดวยกหาปณะเหลานั้น กระทําการทะเลาะกันและกันอยู. ในนักเลง
เหลานั้น นักเลงคนหนึ่งพูดอยางนี้วา ทานฆานางสุนทรีดวยการประหารคราวเดียวเทานั้น แลวหมกไวในระหวางกองขยะดอกไม จึงได
ดื่มสุราดวยกหาปณะที่ไดจากการฆานางสุนทรีนั้น. พวกราชบุรุษจึง
จับนักเลงเหลานั้นแสดงแกพระราชา. ลําดับนั้น พระราชาตรัสถาม
นักเลงเหลานั้นวา พวกเจาฆาหรือ ? พวกนักเลงกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ. พระราชาตรัสถามวา ใครใชใหฆา ?
นักเลงทั้งหลายกราบทูลวา ขอเดชะ พวกอัญญเดียรถียใชใหฆา
พระเจาขา. พระราชารับสั่งใหเรียกพวกอัญญเดียรถียมาแลวตรัสวา
พวกเจาจงใหหามนางสุนทรีไป จงเที่ยวไปตลอดทั่วพระนคร กลาว
อยางนี้วา นางสุนทรีนี้พวกเราประสงคจะยกโทษพระสมณโคดม จึง
ใหฆาเสีย โทษแหงสาวกทั้งหลายของพระสมณโคดมไมมีเลย เปน
โทษของเราทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียเหลานัน้ ไดกระทําอยางนั้น
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ตามรับสั่ง. ในกาลนั้น มหาชนผูเขลาเชื่อ. ฝายพวกอัญญเดียรถียถ ูก
ลงอาญาในฐานฆาคน. จําเดิมแตนั้น พระพุทธเจาทั้งหลาย ไดมี
สักการะมากยิ่งขึ้น. ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันใน
โรงธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พวกเดียรถียคิดวา จักยัง
ความมัวหมองใหเกิดแกพระพุทธเจา ตนเองกลับเปนฝายมัวหมอง
อนึ่ง ลาภสักการะใหญยิ่งเกิดขึ้นแกพระพุทธเจา. พระศาสดาเสด็จ
มาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวย
เรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหหลงทราบแลว จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ ไมอาจทําความมัวหมองใหเกิดขึ้นแก
พระพุทธเจา ชื่อวาการกระทําความเศราหมองแกพระพุทธเจา ก็เปน
เชนกับ ทําความเศราหมองแกแกวมณีชาติ. ในกาลกอน สุกรทั้งหลาย
แมพยายามอยูดวยหวังวาจักทําแกวมณีชาติ คือมณีโดยกําเนิด ให
เศราหมอง ก็ไมไดอาจทําใหเศราหมอง อันภิกษุทั้งหลายทูลออนวอน
แลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ ในหมูบานแหง
หนึ่ง พอเจริญวัยแลว เห็นโทษในกามทั้งหลายจึงออกจากเรือนขาม
ทิวเขา ๓ ลูกในหิมวันตประเทศ ไปเปนดาบสอยูในบรรณศาลา. ได
มีถ้ําแกวมณีอยูในที่ไมไกลบรรณศาลานั้น. สุกรประมาณ ๓๐ ตัว
อยูในถ้ําแกวมณีนั้น มีราชสีหตัวหนึ่งเที่ยวไปในที่ไมใกลถ้ํานั้น. เงา
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ของราชสีหนั้นยอมปรากฏที่แกวมณี. สุกรทั้งหลายเห็นเงาราชสีห
ตกใจกลัวสะดุง จึงไดมีเนื้อและเลือดนอย. สุกรเหลานั้นคิดกันวา
เพราะแกวมณีนี้ใส เงานี้จึงปรากฏ พวกเราจงทําแกวมณีนี้ ให
เศราหมอง ไมมีสี จึงไปยังสระแหงหนึ่งในที่ไมไกล กลิง้ เกลือกใน
เปอกตมแลวมาสีที่แกวมณีนั้น. แกวมณีนั้นถูกขนสุกรทั้งหลายเสียดสี
อยูกลับใสแจวยิ่งขึ้น ประหนึ่งพื้นสุทธากาสอันบริสุทธิ์ สุกรทั้งหลาย
มองไมเห็นอุบาย จึงตกลงกันวา จักถามอุบายเปนเครื่องทําแกวมณีนี้
ใหปราศจากสีกะพระดาบา จึงเขาไปหาพระโพธิสัตว ไหวแลวยืน ณ
สวนขางหนึ่ง กลาวคาถา ๒ คาถาแรกวา :พวกขาพเจาประมาณ ๓๐ ตัว อาศัยอยู
ในถ้ําแกวมณี ๑ ป ไดปรึกษากันวา จะชวย
กันกําจัดแสงแกวมณีใหเศราหมอง. พวก
ขาพเจาชวยกันเสียดสีแกวมณี แกวมณี
กลับมีสีสุกใสขึน้ กวาเกา บัดนี้ พวกขาพเจา
ขอถามทานถึงเหตุนั้น ทานยอมสําคัญกิจใน
เรือ่ งนี้อยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทริยา แปลวา ในถ้ําแกวมณี.
บทวา วสามเส แปลวา ยอมอยู. บทวา หฺาม ความวา พวก
ขาพเจาจักขจัด คือ แมพวกขาพเจาก็จักกระทําใหหมดสี. บทวา
อิทฺจิทานิ ปุจฺฉาม ความวา บัดนี้ พวกขาพเจาขอถามทานถึง
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ขอนี้วา เพราะเหตุไร ? แกวมณีนี้อันพวกขาพเจาทําใหเศราหมองอยู
ยังกลับสุกใส. บทวา กึ กิจฺจ อิธ มฺสิ ความวา ในเรื่องนี้
ทานสําคัญกิจนี้วาอยางไร.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตว เมื่อจะบอกแกสุกรเหลานั้น จึงกลาว
คาถาที่ ๓ วา :ดูกอนหมูทั้งหลาย แกวไพฑูรยนี้เปน
ของบริสุทธิ์งามผองใส ใคร ๆ ไมอาจกําจัด
แสงแกวไพฑูรยนั้นใหเศราหมองได ทาน
ทั้งหลายจงพากันหลบหนีไปอยูที่อื่นเสียเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกาโจ แปลวา ในกระดาง. บทวา
สุโภ แปลวา งาม. บทวา สิรึ แปลวา รัศมี. บทวา อปกฺกมถ
ความวา ใคร ๆ ไมอาจทําแสงของแกวมณีนี้ใหพินาศไปได ก็พวก
ทานแหละ จงละถ้ําแกวมณีนี้ไปอยูที่อื่นเสียเถิด.
สุกรเหลานั้นพึงฟงถอยคําของพระโพธิสัตวนั้นแลวไดกระทํา
เหมือนอยางนั้น. พระโพธิสัตวทําฌานใหเกิดขึ้นแลว ในเวลาสิ้น
อายุชัย ไดมพี รหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พระดาบสในครั้งนั้น คือเราตถาคต ฉะนี้แล
จบ อรรถกถามณิสุกรชาดกที่ ๕
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๖. สาลุกชาดก

อุบายไมใหถูกฆา
[๔๕๗] ทานอยาปรารถนาตอหมูชื่อสาลุกะเลย
เพราะวาหมูชื่อวาสาลุกะนี้ บริโภคอาหาร
เปนเครื่องเดือดรอน ทานจงเปนผูมีความ
ขวนขวายนอย เคี้ยวกินแตขาวลีบนี้เถิด
นี้เปนลักษณะแหงความอายุยืน.
[๔๕๘] ในไมชา ราชบุรุษผูมีบริวารมากนั้น ก็
จะเปนแขกมาประชุมกัน ณ สถานที่นี้ ใน
กาลนัน้ ทานก็จะไดเห็นหมูสาลุกะตัวนี้ อัน
เจาของใหทุบดวยสากตะลุมพุกนอนตายอยู.
[๔๕๙] วัวชราทั้งสองตัวพอเห็นหมูสาลุกะผู
กลาหายอันเจาของทุบดวยสากตะลุมพุก
นอนตายอยู ก็คิดรวมกันวา ขาวลีบเทานั้น
เปนอาหารอยางสูงสุดของเรา.
จบ สาลุกชาดกที่ ๖
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อรรถกถาสาลุกชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
การประเลาประโลมของนางถูลกุมาริกา จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา
มา สาลุกสฺส ปหยิ ดังนี้.
เรื่องการประเลาประโลมของนางกุมาริกานั้น จักมีแจงใน
จูฬนารทกัสสปชาดก. แตในที่นพี้ ระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา
ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอกระสันขึ้นแลวจริงหรือ ? ภิกษุนั้น กราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา. พระศาสดาตรัสถามวา ใครทําใหเธอ
กระสันขึ้นมา ? ภิกษุนั้นกราบทูลวา นางถูลกุมาริกาพระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ นางถูลกุมาริกา เปนผูกระทําความ
ฉิบหายใหแกเธอ แมในกาลกอน เธอก็ไดเปนแกงออมของบริษัท
ที่มา ในวันวิวาหของนางถูลกุมาริกานี้ อันภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนา
แลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนโคผูชื่อวามหาโลหิต สวนนองชายของ
พระโพธิสัตวนั้น ไดเปนโคผูชื่อวา จุลลโลหิต. โคทั้งสองตัวนั้นทํา
งานในตระกูลหนึ่งในหมูบาน. ตระกูลนั้น มีนางกุมาริกาคนหนึ่งกําลัง
เจริญวัย. ตระกูลอื่นไดขอนางกุมาริกานั้น. ครั้งนั้นตระกูลนั้นคิดวา
ในกาลวิวาหมงคลจักมีแกงออม จึงปรนเปรอสุกรชื่อวาสาลุกะดวย
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ขาวยาคูและภัต. สาลุกสุกรนั้นนอนอยูใตเตียง. อยูมาวันหนึ่ง โคจุลลโลหิตกลาวกะพี่ชายวา พี่พวกเราทําการงานในตระกูลนี้ ตระกูล
นี้อาศัยพวกเราเลี้ยงชีวิต ก็แหละ เมือ่ เปนอยางนั้น มนุษยเหลานี้
ใหแตหญาและฟางแกพวกเรา แตเลี้ยงดูสุกรตัวนี้ดวยขาวยาคูและภัต
และใหนอนใตเตียง สุกรตัวนี้จักทําอะไรแกคนเหลานี้. โคมหาโลหิต
กลาววา พอ เจาอยาปรารถนาขาวยาคูและภัตของสุกรตัวนี้เลย ก็
ในวันวิวาหมงคลของนางกุมาริกานี้ เขาประสงคจะทําสุกรตัวนี้ให
เปนแกงออม จึงเลี้ยงสุกรตัวนี้ดวยขาวยาคูและภัต เพื่อกระทําเนื้อ
ใหเปนกลาม ๆ อีก ๒-๓ วัน เจาจะเห็นสุกรตัวนั้นถูกเขาฉุดลาก
ออกจากใตเตียงแลว ฆาสับใหเปนทอนนอยทอนใหญ กระทําใหเปน
อาหาร สําหรับเลี้ยงแขก ดังนี้ แลวตั้งคาถา ๒ คาถาแรกวา :ทานอยาปรารถนาตอสาลุกสุกรเลย
เพราะเขาบริโภคอาหารอันเดือดรอน ทานจง
เปนผูมีความขวนขวายนอยเคี้ยวกินแกลบ
เถอะ นี้เปนลักษณะแหงความอายุยืน.
ในไมชา ราชบุรษุ ผูมบี ริวารมากนัน้
จะเปนแขกมาประชุมกันที่นี้ ในการนัน้
ทานก็จะไดเห็นสาลุกสุกรตัวนี้ ถูกเขาทุบ
ดวยสากตะลุมพุก นอนตายอยู.
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ในกาลนั้น มีเนื้อความสังเขปดังตอไปนี้ :- พอมหาจําเริญ
ทานอยาปรารถนาภาวะเชนสาลุกสุกรเลย
เพราะวาสาลุกสุกรนี้
บริโภคอาหารอันเดือดรอน คือโภชนะเครื่องฆาตน ซึ่งบริโภคแลว
ไมนานนักจักถึงความตาย แตทานจงเปนผูมีความขวนขวายนอย ไม
หวงใย เคี้ยวกินแกลบปนฟางนี้ที่ตนไดแลวเถิด นี้เปนลักษณะ คือ
เปนนิมิตรใหรูถึงความเปนผูมีอายุยืนยาว บัดนี้ คือไมนานนัก ราชบุรุษผูมาในงานวิวาหมงคลนั้น ชื่อวาอํามาตยราชเสวก เพราะ
ประกอบดวยบริวารเปนอันมาก จักเปนแขกมาในที่นี้ เมื่อนั้นแหละ
ทานจะไดเห็นสาลุกสุกรนี้ ถูกทุบดวยสากตะลุมพุก เพราะประกอบ
สวนขางบนเหมือนสาก นอนตายอยู.
ตอมาสองสามวันเทานั้น เมื่อแขกในงานวิวาหมงคลพากันมา
แลว เจาของงานทั้งหลายไดฆาสาลุกสุกรทําเปนแกงออม. โคทั้งสอง
เห็นความวิบัตินั้นของสาลุกสุกรนั้น จึงปรึกษากันวา แกลบเทานั้น
เปนของประเสริฐสําหรับพวกเรา. พระศาสดาทรงเปนผูตรัสรูพรอม
เฉพาะแลว จึงตรัสพระคาถาที่ ๓ อันเกิดจากเรื่องนั้นวา :วัวชราทั้งสองไดเห็นสาลุกสุกรผูกลาหาญ ถูกเจาของทุบดวยสากตะลุมพุกนอน
ตายอยู จึงไดคิดกันวา ขาวลีบเทานั้นเปน
อาหารอยางสูงสุดของพวกเรา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภุสามิว ความวา ขาวลีบเทานั้น
เปนอาหารประเสริฐ คือสูงสุดของเรา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุนั้นดํารงอยูใน
โสดาปตติผล. ถูลกุมาริกาในครั้งนั้น ไดเปนนางถูลกุมาริกาในบัดนี้
แหละ สาลุกสุกรในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุผูกระสันในบัดนี้ โคจุลลโลหิตในครัง้ นั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้ สวนโคมหาโลหิตใน
ครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาสวลุกชาดกที่ ๖
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๗. ลาภครหิกชาดก

วิธีการหลอกลวง
[๔๖๐] ไมใชคนบาทําเปนเหมือนคนบา ไม
ใชคนสอเสียดก็ทําเปนเหมือนคนสอเสียด
ไมใชนักฟอนรําก็ทําเปนเหมือนนักฟอนรํา
ไมใชคนตื่นขาวก็ทําเปนเหมือนคนตื่นขาว
ยอมจะไดลาภในคนผูหลงใหลทั้งหลาย นี้
เปนคําสั่งสอนสําหรับทาน
[๔๖๑] ขาแตทานพราหมณ นาติเตียนความ
ประพฤตอันเปนเหตุใหไดยศและทรัพยโดย
ทําชื่อเสียงใหตกไป หรือโดยไมเปนธรรม.
[๔๖๒] อนึ่ง ถาบุคคลจะถือเอาบาตรออกไป
บวชเสีย ความเปนอยูนี้แล ประเสริฐกวา
การแสวงหาโดยอธรรม.
จบ ลาภครหิกชาดกที่ ๗
อรรถกถาลาภครหิกชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา
นานุมฺมตฺโต ดังนี้.
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ไดยินวา สัทธิวิหาริกของพระเถระ เขาไปหาพระเถระ ไหว
แลว นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง แลวถามวา ทานผูเจริญ ขอทานโปรด
บอกปฏิปทาอันจะใหลาภเกิดแกกระผม ภิกษุกระทําอะไรจึงจะไดปจจัย
มีจีวรเปนตน ขอรับ. ลําดับนั้น พระเถระจึงบอกปฏิปทาอันจะให
ลาภเกิดขึ้นแกสัทธิวิหาริกนั้น ดังนี้วา ดูกอนอาวุโส ลาภสักการะ
ยอมเกิดแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๔ คือ ๑. พึงทําลายหิริโอตตัปปะ
ภายในตนอันละสมณสัญญาเสีย ไมเปนบาเลย ทําเปนเหมือนคนบา
๒. พึงกลาววาจาสอเสียด ๓. พึงเปนเชนกับนักฟอนรํา และ ๔. พึง
เปนคนเอิกเกริกมีวาจาพลอย ๆ. สัทธิวิหาริกนั้นติเตียนปฏิปทานั้น
แลวจึงลุกขึ้นหลีกไป. พระเถระเขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว
กราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนสารีบุตร
ภิกษุนั้นติเตียนลาภในบัดนี้เทานั้นหามิได แมในกาลกอน ก็ได
ติเตียนแลวเหมือนกัน อันพระเถระทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ พอเจริญวัยแลว
ในกาลมีอายุ ๑๖ ปเทานั้น ก็เรียนจบไตรเพท และศิลปศาสตร ๑๘
ประการ ไดเปนอาจารยทิศาปาโมกขบอกศิลปะแกมาณพ ๕๐๐ คน ใน
จํานวนมาณพเหลานั้น มีมาณพคนเพียบพรอมดวยศิลาจารวัตร
วันหนึ่งเขาไปหาอาจารย แลวถามปฏิปทาอันเปนเครื่องใหเกิดลาภวา
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ขอทานจงบอก ลาภเกิดขึ้นแกสัตวเหลานี้ไดอยางไร ๆ อาจารยกลาว
วา ดูกอนพอมหาจําเริญ ลาภยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานี้. ดวยเหตุ
๔ ประการ แลวกลาวคาถาที่ ๑ วา :ไมใชคนบาทําเปนเหมือนคนบา ไมใช
คนสอเสียดทําเปนเหมือนคนสอเสียด ไม
ใชนักฟอนรําทําเปนเหมือนนักฟอนรํา ไม
ใชคนตื่นขาวทําเปนเหมือนคนตื่นขาว ยอม
จะไดลาภในหมูค นหลงงมงาย นี้เปนคําสอน
สําหรับทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นํานุมฺมตฺโต ตัดเปน อนุมฺมตฺโต
แปลวา ไมใชคนบา. ทานกลาวอธิบายไววา ชื่อวาคนบาเห็นเด็กหญิง
เด็กชายแลว แยงเอาผาและเครื่องประดับเปนตนของเด็กเหลานั้น
ถือเอาเนื้อ ปลา และขนมเปนตนจากที่นั้น ๆ โดยพลการมาเคี้ยวกิน
ฉันใด คนใดเปนคฤหัสถ ละทิ้งหิริโอตตัปปะอันตั้งขึ้นภายในและ
ภายนอก ไมเอื้อเฟอกุศลและอกุศล ไมกลัวภัยในนรก ถูกความโลภ
ครอบงํา ถูกตัณหาครอบงําจิต มัวเมาในกามทั้งหลาย กระทํากรรม
อันสาหัสมีตัดชองยองเบาเปนตน แมเปนบรรพชิตก็ละหิริโอตตัปปะ
เสีย ไมเอื้อเฟอกุศลและอกุศล ไมกลัวภัยในนรก ย่ํายีสิกขาบท
ที่พระศาสดาบัญญัติไว ถูกความโลภครอบงํา อันตัณหาครอบงําจิต
อาศัยเพียงผาจีวรเปนตน ละทิ้งความเปนสมณะของตนเสีย เปนคน
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ประมาทมัวเมา กระทําเวชชกรรมและทูตกรรมเปนตน อาศัยอเนสนา
การแสวงหาอันไมสมควรมีการใหไมไผเปนตนเลี้ยงชีวิต ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน บุคคลนี้แมจะไมเปนบาก็ชื่อวาเปนคนบา เพราะเปน
เหมือนคนบา ลาภยอมเกิดขึ้นแกคฤหัสถหรือบรรพชิตเห็นปานนี้โดย
พลัน สวนบุคคลใด ไมเปนคนบาอยางนั้น มีความละอาย มีความ
รังเกียจ บุคคลนี้ยอมไมไดลาภในหมูคนผูงมงายมิใชบัณฑิต เพราะ
ฉะนั้น บุคคลผูตองการลาภ พึงทําเปนเหมือนคนบา.
แมในบทวา ไมเปนคนสอเสียด นี้ พึงทราบความอยางนี้วา
สวนบุคคลใดเปนคนสอเสียด นําความสอเสียดเขาไปในราชสกุลวา
บุคคลโนนกระทํากรรมชือ่ นี้ บุคคลนั้นแยงชิงยศของตนอื่นถือเอามา
เพื่อตนเอง ฝายพระราชาทั้งหลายก็คิดวา ผูนี้มีความเสนหาในพวก
เรา จึงตั้งบุคคลนั้นไวในตําแหนงสูง ๆ ฝายอํามาตยเปนตนยอม
สําคัญสิ่งที่จะพึงใหแกบุคคลนั้น เพราะกลัววา ผูนี้จะทําพวกเราให
แตกราวในราชสกุล ลาภยอมเกิดแกคนผูสอเสียดในทันที ดวย
ประการอยางนี้ สวนคนใดไมสอเสียด คนนั้นยอมไมไดลาภในหมู
ชนผูงมงาย.
บทวา นานโฏ ความวา อันผูจะทําลาภใหเกิดขึ้น พึงเปน
เหมือนนักฟอนรํา. อธิบายวา นักฟอนรําทั้งหลายละทิ้งหิริโอตตัปปะ
เสีย กระทําการเลนดวยฟอนรํา ขับรอง และการประโคมรวบรวม
ทรัพยอยู ฉันใด ผูตองการลาภก็ฉันนั้นเหมือนกัน ตองทําลายหิริ-
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โอตตัปปะเสีย เปนเหมือนสหายนักเลงของสตรี บุรุษ เด็กชาย และ
เด็กหญิงทั้งหลาย เที่ยวแสดงการเลน มีประการตาง ๆ สวนบุคคลใด
ไมเปนนักฟอนรําอยางนี้ บุคคลนั้นยอมไมไดลาภในหมูคนงมงาย.
บทวา นากุตูหโล ความวา คนผูมีวาจาพลอย ๆ ชื่อวาคน
ตื่นขาว. จริงอยู พระราชาทั้งหลายแวดลอมดวยหมูอํามาตย ตรัสถาม
อํามาตยทั้งหลายวา เราไดฟงมาวา ในที่โนน คนถูกฆา ถูกปลน
เรือน ลูกเมียของคนอื่นถูกขมขืน นี้เปนกรรมของพวกไหนนะ ?
ในหมูอํามาตยเหลานั้น เมื่ออํามาตยที่เหลือไมทูลอะไรเลย ผูใดลุกขึ้น
กราบทูลวา คนชื่อโนน ๆ กระทําดังนี้ ผูนี้ชื่อวาคนตื่นขาว. พระราชาทั้งหลาย ก็จะสงราชบุรุษเหลานั้นไปสืบสวน หามปรามตามคํา
ของอํามาตยผูนั้น ยอมประทานยศใหญโตใหแกอํามาตยผูนั้น ดวย
ทรงพระดําริวา เพราะอาศัยผูนี้ บานเมืองของเราจึงปราศจากโจร
ผูราย. ฝายชนที่เหลือก็ใหทรัพยแกผูนั้นเหมือนกัน เพราะกลัววา ผู
นี้ถูกราชบุรษุ ไตถาม จะกลาวมิดีมิรายให. ลาภยอมเกิดแกคนตื่นขาว
ดวยประการอยางนี้. สวนผูที่ไมตื่นขาวยอมไมไดลาภในหมูชนที่
งมงาย. บทวา เอสา เต อนุสาสี ความวา นี้เปนการพร่ําสอน
ในเรื่องการจะไดลาภแกเจา จากสํานักของเรา.
อันเตวาสิกไดฟงคาถาของอาจารยแลว เมื่อจะติเตียนลาภ จึง
กลาวคาถา ๒ คาถาวา :-
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ขาแตทานพราหมณ นาติเตียนความ
ประพฤติอันเปนเหตุใหไดลาภและยศ โดย
การทําชื่อเสียงใหตกไปหรือโดยไมเปนธรรม.
อนึ่ง หากจะถือบาตรออกไปบวชเสีย ความ
เปนอยูนี้แล ประเสริฐกวาการแสวงหาโดย
ไมเปนธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยา วุตฺติ ไดแก การประพฤติ
เลี้ยงชีพอันใด บทวา วินิปาเตน คือ โดยการทําตนใหเสื่อมเสียไป.
บทวา อธมฺมจริยาย วา ไดแก ดวยการประพฤติไมเปนธรรม และ
ดวยการกระทําอันไมสม่ําเสมอ. อธิบายวา ความประพฤติอันใด โดย
ทําตนใหเสื่อมเสียดวยการถูกฆา ถูกจองจํา และถูกติเตียนเปนตน
และโดยประพฤติไมเปนธรรม ดังเราจะติเตียน คือนินทา ครหาความ
ประพฤตินั้น และการไดยศและทรัพยทั้งปวง เราไมตองการความ
ประพฤติเลี้ยงชีพอันนั้น. บทวา ปตฺตมาทาย ไดแก ถือภาชนะ
สําหรับเที่ยวภิกขาจาร. บทวา อนาคาโร ปริพพฺ เช ความวา พึง
เปนบรรพชิตไมมีเหยาเรือนเที่ยวไป. และเปนสัปบุรุษไมประพฤติ
อธรรมดวยกายทุจริตเปนตน. เพราะเหตุไร ? เพราะความเปนอยูแล
ประเสริฐกวาการแสวงหาโดยไมเปนธรรม. ดวยบทวา เอสาว ชีวิกา
เสยฺยา ยา จาธมฺเมน เอสนา นี้ ทานแสดงวา การที่บรรพชิต
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มีบาตรในมือเที่ยวภิกขาจารในตระกูลอื่น ๆ เทานั้น ประเสริฐกวา
การแสวงหาเลี้ยงชีพโดยอธรรม คือ ดีกวารอยเทา พันเทา.
มาณพครั้นพรรณนาคุณของบรรพชาอยางนี้แลว จึงออกบวช
เปนฤๅษี แสวงหาภิกษาโดยธรรม ยังสมาบัติทั้งหลายใหเกิดขึ้น ได
มีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา มาณพในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุผูตเิ ตียนลาภในบัดนี้
สวนอาจารยคือเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาลาภครหิกชาดกที่ ๗
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๘. มัจฉทานชาดก

วาดวยบุญที่ใหทานแกปลา
[๔๖๓] ปลาทั้งหลายมีราคาถึงหนึ่งพันกหาปณะ
กับ ๗ มาสก ยอมจะไมมีผูเชื่อถือเลย และ
ในที่นี้เราก็มี ๗ มาสกเทานั้น แตเราก็ซื้อ
ปลาพวงนั้นได.
[๔๖๔] ทานไดใหโภชนะแกปลาทั้งหลาย แลว
อุทิศสวนบุญใหแกเรา เราระลึกถึงสวนบุญ
อันนั้น และความนอบนอมที่ทานไดกระทํา
แลว จึงรักษาทรัพยของทานนี้ไว.
[๔๖๕] บุคคลผูมีจิตคิดประทุษราย ยอมไมมี
ความเจริญเลย ใชแตเทานั้น เทวดาทั้งหลาย
ไมบูชาผูนั้น ผูใดทํากรรมอันชั่วชา ยักยอก
เอาทรัพยมรดกของบิดา ไมตองการจะใหพี่
ชาย เทวดาทั้งหลายยอมไมบูชาผูน ั้น.
จบ มัจฉทานชาดกที่ ๘
อรรถกถามัจฉทานชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พอคาโกงคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา อคฺฆนฺติ มจฺฉา
ดังนี้. เรื่องนี้ไดกลาวไวแลวในหนหลังนั้นแล.
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลกฎมพี พอรูเดียงสาก็
รวบรวมทรัพยสมบัติไว. และพระโพธิสัตวนั้นมีนองชายอยูคนหนึ่ง.
ในกาลตอมา เมื่อบิดาของคนทั้งสองนั้นทํากาลกิริยาไปแลว วันหนึ่ง
พี่นองทั้งสองนั้นคิดกันวา พวกเราจักชําระสะสางการคาขายอันเปน
ของบิดาใหเรียบรอยเสียที จึงไปยังบานหนึ่ง ไดทรัพยพน
กหาปณะแลวกลับมา
บริโภคอาหารหอแลวรอเรืออยูที่ทาแมน้ํา.
พระโพธิสัตวไดใหอาหารที่เหลือแกปลาทั้งหลายในแมน้ําคงคาแลวให
สวนบุญแกเทวดาประจําแมน้ํา. เทวดาพออนุโมทนาสวนบุญเทานั้น
ก็เจริญพอกพูนดวยยศอันเปนทิพย จึงรําพึงถึงความเจริญยศของตน
ก็ไดรูถึงเหตุนั้น. ฝายพระโพธิสัตวลาดผาหมลงบนทรายนอนหลับไป.
สวนนองชายของพระโพธิสัตวนั้น มีปกตินิสัยคอนขางเปนโจรอยูบาง
เขาจึงทําหอกรวดเขาหอหนึ่งใหเหมือนหอกหาปณะ แลววางทั้งสอง
ไวรวมกัน เพราะประสงคจะไมใหกหาปณะเหลานั้นแกพระโพธิสัตว
จะถือเอาเสียเองคนเดียว. เมื่อพี่นองทั้งสองนั้นขึ้นเรือไปถึงกลาง
แมน้ําคงคา นองชายทําเรือใหโคลงแลวคิดวาเราจะโยนหอกรวดทิ้งน้ํา
กลับโยนหอทรัพยพันกหาปณะลงไปเก็บชอนหอกรวดไว แลวกลาววา
คุณพี่ หอทรัพยพันกหาปณะตกน้ําไปแลว เราจะทําอยางไรกัน.
พระโพธิสัตวกลาววา เมื่อมันตกน้ําไปแลว พวกเราจักกระทําอยางไร
ได อยาคิดมันเลย. เทวดาประจําแมน้ําคิดวา เราอนุโมทนาสวนบุญที่
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พระโพธิสัตวนี้ให จึงเจริญดวยยศทิพย เราจักรักษาทรัพยอันเปนของ
พระโพธิสัตวนี้ไว จึงบันดาลใหปลาปากกวางตัวหนึ่ง กลิ่นหอทรัพย
นั้นไวดวยอานุภาพของตน ตนเองถือการอารักขาอยู. ฝายนองชายผู
เปนโจรแมนั้นแล ไปถึงเรือนแลวคิดวา เราลวงพี่ชายไดแลว จึงแก
หอออกเห็นแตกรวด มีหัวใจเหี่ยวแหง นอนกอดแมแครเตียงอยู.
ในกาลนั้น พวกชาวประมงไดทอดแหเพื่อจับปลา. ปลาตัวนั้นไดเขา
ไปติดแหดวยอานุภาพของเทวดา. พวกชาวประมงจับปลานั้นไดแลว
จึงเขาไปยังพระนครเพื่อจะขายปลา. คนทั้งหลายเห็นปลาใหญจึงถาม
ราคา. ชาวประมงกลาววา ทานใหทรัพยหนึ่งพันกหาปณะกับเจ็ด
มาสก แลวจงถือเอาปลานั้นไป. พวกประชาชนทําการหัวเราะเยาะวา
แหมปลาราคาทั้งพันไมเคยเห็น. พวกชาวประมงจึงถือเอาปลาไปยัง
ประตูเรือนของพระโพธิสัตวกลาววา ทานจงถือเอาปลาตัวนี้. พระโพธิสัตวถามวา ปลานีร้ าคาเทาไร ? ชาวประมงกลาววา ทานใหเจ็ด
มาสกแลวเอาไปเถอะ. พระโพธิสัตวถามวา พวกทานเมื่อใหแกคน
อื่นใหอยางไร ? พวกชาวประมงกลาววา ใหแกคนอื่น ๑ พันกับ ๗
มาสก แตทา นให ๗ มาสก แลวเอาไปเถิด. พระโพธิสัตวใหพวก
ชาวประมงไป ๗ มาสก แลวสงปลาใหแกภรรยา. ภรรยาผาทองปลา
เห็นหอทรัพยพันกหาปณะ จึงมอบแกพระโพธิสัตว. พระโพธิสัตว
ตรวจดูหอทรัพยนั้นเห็นตราของตน ก็รูวาเปนของตน จึงคิดวา
บัดนี้ ชาวประมงเหลานี้เมื่อใหปลาตัวนี้แกคนอื่น ก็ใหถึง ๑ พัน
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กหาปณะกับ ๗ มาสก แตพอมาถึงเราเขาไมพูดถึงพันเลย ไดใหเอา
เพียง ๗ มาสกเทานั้น เพราะพันกหาปณะนั้นเปนของของตน เรา
ไมอาจใหใคร ๆ ผูไมรูเหตุการณนี้เชื่อถือได จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา
ปลาทั้งหลายมีราคา ๑ พันกหาปณะ
กับ ๗ มาสก ยอมจะไมมีผูเชื่อถือเลย และ
ในที่นี้ เราก็มี ๗ มาสกเทานั้น แตก็ซื้อ
ปลาพวงนั้นได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธิก ความวา ชาวประมงถูก
คนอื่นถามยอมกลาววา ปลาทั้งหลายมีราคา ๑ พันกหาปณะกับอีก ๗
มาสก. บทวา น โส อตฺถิ โย อิม สทฺทเหยฺย ความวา คนที่
ไมรูเหตุการณนี้โดยประจักษจะเชื่อถือคําของเรา ยอมไมมี หรือวา
คนที่จะเชื่อคํานี้ที่วา ปลาทั้งหลายมีราคาประมาณเทานี้ ยอมไมมี.
เพราะเหตุนั้นแหละ คนอื่น ๆ จึงไมถือเอาปลาเหลานั้น. บทวา
มยฺหฺจ อสฺสู ความวา อนึ่ง เราก็มี ๗ มาสกเทานั้น. บทวา
มจฺฉทาน แปลวา พวงปลา. เพราะวา เขาผูกปลา แมอื่น ๆ รวม
กับปลาตัวนั้น ทานหมายเอาพวงปลาแมทั้งสิ้นนั้น จึงกลาวคําวา
มจฺฉทาน ไดแก พวงปลานั้น บทวา กิเณยฺย แปลวา เราซื้อ อธิบาย
วา เราให ๗ มาสกเทานั้น ถือเอาพวงปลามีประมาณเทานี้ได.
ก็แหละ พระโพธิสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงคิดดังนี้วา
เพราะอาศัยอะไรหนอ เราจึงไดกหาปณะเหลานี้. ขณะนั้น เทวดา
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ประจําแมน้ําแสดงรูปรางใหปรากฏ ยืนอยูในอากาศกลาววา เราเปน
เทวดาประจําอยูในแมน้ําคงคา ทานใหอาหารสวนเกินแกปลาทั้งหลาย
แลวใหสวนบุญแกเรา ดวยเหตุนั้น เราจึงมาอารักขาทรัพยของทาน
ไว เมื่อจะแสดงความใหแจมแจง จึงกลาวคาถาวา :ทานไดใหโภชนะแกปลาทั้งหลาย แลว
อุทิศสวนบุญใหแกเรา เราระลึกถึงสวนบุญ
อันนั้น และความนอบนอมที่ทานกระทําแลว
จึงรักษาทรัพยของทานนี้ไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทกฺขิณ ความวา การใหสวน
บุญชื่อวา ทักษิณา ในที่นี้ . บทวา กต อปจิตึ ตยา ความวา เรา
ระลึกถึงความนอบนอมที่ทานกระทําแกเรานั้น จึงรักษาทรัพยของ
ทานนี้ไว.
ก็แหละ เทวดาประจําแมน้ํานั้น ครั้นกลาวคาถานี้แลว จึง
บอกการคดโกงที่นองชายกระทําทั้งหมดแกพระโพธิสัตวนั้น แลว
กลาววา บัดนี้นองชายของทานั้นมีหัวใจเหี่ยวแหงนอนอยู ชื่อวา
ความเจริญยอมไมเกิดแกคนผูมีจิตประทุษราย อันเราคิดวา ทรัพย
อันเปนของทานอยาไดพินาศฉิบหายเสีย จึงไดนําทรัพยนั้นมาใหทาน
ทานอยาใหทรัพยนี้แกนองชายโจรของทาน จงถือเอาผูเดียวทั้งหมด
เถิด แลวกลาวคาถาที่ ๓ วา :-
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บุคคลผูนจี้ ิตคิดประทุษราย ยอมไมมี
ความเจริญเลย ใชแตเทานั้น เทวดาทั้งหลาย
ก็ไมบูชาผูนั้น ผูใดทํากรรมอันชั่วชา ยักยอก
เอาทรัพยมรดกของบิดา ไมตองการใหพี่ชาย
เทวดาทั้งหลายยอมไมบูชาผูนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ผาติ โหติ ความวา ชื่อวา
ความเจริญในโลกนี้หรือในโลกหนา ยอมไมมีแกบุคคลเห็นปานนั้น.
บทวา น จาป น ความวา เทวดาทั้งหลายผูอารักขาสมบัติของ
พระโพธิสัตวนั้น ยอมไมบูชาบุคคลนั้น.
ดังนั้น เทวดาผูไมประสงคจะใหกหาปณะแกโจรผูประทุษราย
มิตร จึงกลาวอยางนั้น. สวนพระโพธิสัตวคิดวา เราไมอาจกระทํา
อยางนั้น จึงไดสงทรัพยจํานวน ๕๐๐ ไปใหแกนองชายผูเปนโจร
แมนั้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประกาศ
สัจจะทั้งหลายแลวทวงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ พอคาดํารงอยู
ในโสดาปตติผล. นองชายในครั้งนั้น ไดเปนพอคาโกงในบัดนี้. สวน
พี่ชายในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามัจฉทานชาดกที่ ๘
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๙. นานาฉันทชาดก

วาดวยตางคนตางใจ
[๔๖๖] ขาแตมหาราช ขาพระบาททั้งหลายอยู
รวมในเรือนหลังเดียวกัน แตมิฉันทะตางกัน
ขาพระบาทอยากไดบานสวย นางพราหมณี
อยากไดโคนมสักรอยหนึ่ง.
[๔๖๗] ลูกชายอยากไดรถเทียมมาอาชาไนย ลูก
สะใภอยากไดภุณฑลแกว ฝายนางปุณณทาสี
ผูช ั่วชาก็จํานงจะใครไดครกสากและกระดง.
[๔๖๘ ] ทานทั้งหลายจงใหบานสวยแกพราหมณ
จงใหโคนมรอยหนึ่งแกนางพราหมณี จงให
รถเทียมมาอาชาไนยแกลูกชาย จงใหภุณฑล
แกวแกลูกสะใภ และจงใหครกตําขาวสาก
และกระดงแกนางปุณณทาสีผูชั่วชา.
จบ นานาฉันทชาดกที่ ๙
อรรถกถานานาฉันทชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
การไดพร ๘ ประการของทานพระอานันทเถระ จึงตรัสเรื่องนี้ มีคํา
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เริ่มตนวา นานาฉนฺทา มหาราช ดังนี้. เรื่องนี้จักมีแจงในชุณหชาดก เอกาทสนิบาต.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของ
พระเจาพรหมทัตนั้น พอเจริญวัย เลาเรียนศิลปะทั้งปวงในเมือง
ตักกศิลา เมื่อพระราชบิดาสวรรคต ก็ไดครองราชสมบัติ. พระโพธิสัตวนั้น มีปุโรหิตของพระราชบิดาถูกถอดจากตําแหนง. ปุโรหิตนั้น
เปนคนเข็ญใจ อาศัยอยูในเรือนคนชราแหงหนึ่ง. ครั้นวันหนึ่ง
พระโพธิสัตวปลอมเพศโดยใคร ๆ ไมรูจัก เสด็จเที่ยวตรวจตราพระนครในตอนกลางคืน. พวกโจรที่กระทําโจรกรรมแลว พากันดื่มสุรา
ในโรงสุราแหงหนึ่ง เอาหมอใสสุราไวตางหากหมอหนึ่ง ถือไปบาน
ของตน ๆ ในระหวางทาง ไดเห็นพระโพธิสัตวนั้นเขาจึงกลาววา เฮย
เจาเปนใคร ? แลวตีชิงเอาผาหม ใหยกหมอสุรานั้นขูใหเดินไป.
ฝายพราหมณนั้น ขณะนั้น ออกไปยืนอยูในระหวางถนน ตรวจดู
ดาวนักษัตรรูวาพระราชาตกอยูในเงื้อมมือของพวกศัตรู จึงเรียกนาง
พราหมณี. นางพราหมณีนั้นกลาววา อะไรกันคะทาน แลวรีบมายัง
สํานักของพราหมณนั้น. ลําดับนั้น พราหมณกลาวกะนางพราหมณี
นั้นวา นางผูเจริญ พระราชาของเราตกอยูในอํานาจของศัตรู. พราหมณี
กลาววา ก็ธรุ ะอะไรของทานเลา พวกพราหมณผูมียศในราชสํานัก
จักรูเอง. พระราชาทรงสดับเสียงของพราหมณไดเสด็จไปหนอยจึง
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ตรัสกะพวกนักเลงวา นาย ขาพเจาเปนคนยากจน ทานเอาผาหม
ไปแลว จงปลอยขาพเจาเถิด. พระราชาทรงตรัสอยูบอย ๆ พวกนักเลง
เหลานั้นจึงปลอยไป ดวยความกรุณา. พระราชาทรงกําหนดเรือนที่
อยูของนักเลงเหลานั้นแลวเสด็จกลับ. ลําดับนั้น แมปุโรหิตคนเกา
ก็กลาววา นางผูเจริญ พระราชาของเราพนจากเงื้อมมือของศัตรูแลว.
พระราชาไดทรงสดับคําแมนั้น แลวทรงกําหนดเรือนของปุโรหิตนั้น
ไว เสด็จขึ้นสูปราสาท. เมื่อราตรีสวางแลว พระราชารับสั่งใหเรียก
พราหมณทั้งหลายมา แลวตรัสถามวา ทานอาจารย ในตอนกลางคืน
ทานทั้งหลายไดตรวจดาวนักษัตรบางหรือเปลา ? พราหมณทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ไดตรวจดูแลว พระเจาขา.
พระราชาตรัสถามวา นักขัตตฤกษงามไหม ? พราหมณ. งามพระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา ไมเคราะหอะไร ๆ หรือ ? พราหมณ. ไมมี
พระเจาขา. พระราชารับสั่งใหเรียกปุโรหิตคนเกามา โดยรับสั่งวาทาน
จงไปเรียกพราหมณจากบานโนนมา แลวตรัสถามวา อาจารยตอน
กลางคืน ทานเห็นดาวนักษัตรบางไหม ? ปุโรหิตกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูสมมติเทพ เห็นพระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา เคราะห
อะไร ๆ มีไหม ? พราหมณ. กราบทูลวา ขาแตมหาราช พระเจาขา
วันนี้ เวลากลางคืน พระองคตกอยูในอํานาจของศัตรู แตเพียงครู
เดียว ก็หลุดพนได. พระราชาตรัสวา ธรรมดาผูรดู วงดาวนักขัตตฤกษ
ตองเปนคนเห็นปานนี้ ครั้นตรัสแลวใหถอดพวกพราหมณที่เหลือ
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นอกนั้นเสียแลวตรัสวา พราหมณ เราเลื่อมใสทาน ทานจงรับเอาพร.
พราหมณกราบทูลวา ขาแตมหาราช ขาพระพุทธเจาปรึกษากับบุตร
และภรรยา แลวจักรับเอา พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ไปเถอะทาน
ปรึกษากันแลวจึงคอยมา. พราหมณนั้นไปแลวเรียกพราหมณี บุตร
ชาย บุตรสะใภ และหญิงทาสี มาแลวถามวา พระราชาพระราชทาน
พรแกเรา เราจะรับเอาอะไร ? พราหมณีกลาววา ทานจงนําโคนมมา
ใหดิฉัน ๑๐๐ ตัว. บุตรชาย ชื่อวาฉัตตมาณพกลาววา ทานจงนํารถ
เทียมมาอันเทียมดวยมาสินธพ ๔ ตัว มีสีเหมือนดอกโกมุทมาใหฉัน
บุตรสะใภกลาววา ทานจงนําเอาเครื่องประดับมีตางหูแกวมณีเปนตน
มาใหดิฉัน. ทาสีชื่อวาปุณณากลาววา ทานจงเอาครกและสากมาให
ดิฉัน. สวนพราหมณตองการรับเอาบานสวย จึงไปยังราชสํานัก
อันพระราชาตรัสถามวา ทานถามบุตรและภรรยาคูแลวหรือ จึงกราบ
ทูลวา พระเจาขา ขาแตมหาราช ขาพระพุทธเจาถามแลว แตมี
ความพอใจไมเปนอยางเดียวกัน แลวกลาว ๒ คาถาแรกวา :ขาแตมหาราช ขาพระบาททั้งหลายอยู
ในเรือนหลังเดียวกัน แตมีฉนั ทะความพอใจ
ตางกัน ขาพระบาทอยากไดบานสวย นาง
พราหมณีอยากไดโคนมสักรอยหนึ่ง. ลูกชาย
อยากไดรถเทียมอาชาไนย ลูกสะใภอยากได
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ตางหูแกวมณี ฝายนางปุณณทาสีผูชั่วชา
จํานงหวังจะใครไดครก สาก และกระดง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิจฺเฉ แปลวา ยอมปรารถนา.
บทวา คว สต ไดแก โคชนิดแมโคนมรอยตัว. บทวา กฺญา หมายถึง
ลูกสะใภ. บทวา ยา เจสา ความวา ทาสีชื่อวาปุณณาในเรือนของ
ขาพระบาทนั้น นางเปนคนเลวทราม จํานงหวัง คือตองการครก
พรอมทั้งกระดงและสาก.
พระราชาทรงสั่งวา พวกทานจงใหสิ่งที่ตองการแลว ๆ แก
ทุกๆ คน ไดตรัสเปนคาถาวา :ทานทั้งหลายจงใหบานสวยแกพราหมณ
จงใหโคนมรอยตัวแกพราหมณี จงใหรถ
เทียมมาอาชาไนยแกบุตรชาย จงใหตางหู
แกวมณีแกบุตรสะใภ และจงใหครกแกนาง
ปุณณทาสีผูชั่วชา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยฺเจต ความวา ทานทั้งหลาย
จงยังทาสีที่เรียกวา ปุณณกา ผูชั่วชานั้นใหได คือใหรับเอาครก.
พระราชาไดพระราชทานสิ่งที่พราหมณปรารถนา และยศ
ใหญโตอยางอื่น ดวยประการดังนี้ แลวตรัสวา จําเดิมแตนี้ไป ทาน
จงขวนขวายในกิจที่จะพึงกระทําแกเรา แลวทรงตั้งพราหมณไวใน
สํานักของพระองค.
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พระศาสดาครั้งทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พราหมณในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้
สวนพระราชา คือเราตถาคต ฉะนีแ้ ล.
จบ อรรถกถานานาฉันทชาดกที่ ๙

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 316

๑๐. สีลวึมังสชาดก

วาดวยอานิสงสของศีล
[๔๖๙] ไดทราบมาวา ศีลเปนความงาม ศีล
เปนเยี่ยมในโลก ทานจงดูซี งูใหญมพี ิษ
อันรายแรงยอมไมเบียดเบียนผูอื่นดวย รูสึก
ตัววา เปนผูมศี ีล.
[๔๗๐] เราจักสมาทานศีลที่บัณฑิตรับรองแลว
วาเปนความปลอดภัยในโลก เปนคุณชาติ
เครื่องใหบณ
ั ฑิตเรียกบุคคลผูประพฤติตาม
ขอปฏิบัติของพระอริยะ วาเปนผูมีศีล.
[๔๗๑] อนึ่ง บุคคลผูมีศีลยอมเปนที่รักของ
ญาติทั้งหลาย และรุงเรืองในหมูมิตร เมื่อ
ตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติ.
จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๑๐
อรรถกถาสีสวีมังสชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
พราหมณผูทดลองศีลคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา สีล กิเรว
กลฺยาณ ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 317

ก็เรื่องทัง้ ที่เปนปจจุบันและเปนอดีต ไดใหพิสดารแลวในสีลวีมังสชาดก เอกนิบาต ในหนหลัง. แตในที่นี้ มีเรื่องวา เมื่อ
พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสี ปุโรหิตของ
พระองคคิดวา จักทดลองศีลของตน จึงหยิบเอากหาปณะหนึ่งๆ ไป
๒ วัน จากแผนกระดานสําหรับนับเงิน ครั้นในวันที่สาม พวก
ราชบุรุษจับพราหมณนั้น โดยหาวาเปนโจร นําไปยังสํานักของพระราชา. ในระหวางทางไดเห็นหมองูกําลังเลนงูอยู. ลําดับนัน้ พระราชาตรัสถามพราหมณนั้นวา เพราะเหตุไร ทานจึงไดกระทําอยางนี้ ?
พราหมณกราบทูลวา ขอเดชะ เพราะขาพระพุทธเจาประสงคจะทดลองศีลของตน พระเจาขา แลวจึงกลาวคาถานี้วา :ไดทราบวา ศีลเทานั้นงดงาม ศีลยอด
เยีย่ มในโลก ทานจงดูซี งูใหญมีพิษอัน
รายแรง ยังไมเบียดเบียนผูอื่น ดวยรูสกึ ตัว
วาเปนผูมีศีล.
เราจักสมาทานศีลที่บัณฑิตรับรองแลว
วา เปนความปลอดภัยในโลก เปนคุณชาติ
เครื่องใหบณ
ั ฑิตเรียกบุคคลผูประพฤติตาม
ขอปฏิบัติของพระอริยะ วาเปนผูมีศีล.
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อนึ่ง บุคคลผูมีศีล ยอมเปนที่รักของ
ญาติทั้งหลาย ทั้งยอมรุงเรือ่ งในหมูม ิตร เมื่อ
ตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีล ไดแก อาจารมารยาท.
ศัพทวา กิร เปนนิบาตลงในอรรถวาไดยินไดฟง. บทวา กลฺยาณ
แปลวา งาม. อธิบายวา บัณฑิตทั้งหลายยอมกลาวอยางนี้วา ไดยิน
วา ศีลเทานั้นงดงาม. พราหมณกลาวถึงตนเอง ดวยบทวา ปสฺส
เอาเถิด. บทวา น หฺติ ความวา ไมเบียดเบียนผูอื่น ดวย
ตนเอง ทั้งไมใชใหคนอื่นเบียดเบียน. บทวา สมาทิสฺส แปลวา
จักสมาทาน. บทวา อนุมต สิว ความวา อันบัณฑิตทั้งหลายรับรอง
แลววาเปนแดนเกษม คือ ปลอดภัย. บทวา เยน วุจฺจติ ความวา
เราจักสมาทานศีลอันเปนเหตุใหบุคคลผูมีศีลผูประพฤติโดยเอื้อเฟอตอ
ขอปฏิบัติของพระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ซึ่งไดรับการ
ขนานนามวา อริยวุตติสมาจาร ผูม ีสมาจารอันเปนเครื่องประพฤติ
อยางประเสริฐ. บทวา วิโรจติ ความวา ยอมรุงโรจน ประดุจกอง
ไฟบนยอดเขา.
พระโพธิสัตวเมื่อประกาศคุณของศีลดวยคาถา ๓ คาถา อยาง
นี้แลว จึงแสดงธรรมแกพระราชา แลวกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา
ในเรือนของขาพระพุทธเจา มีทรัพยจํานวนมาก ทั้งที่เปนของบิดา
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มารดา ทําใหเกิดขึ้นดวยตนเอง และทั้งที่พระองคพระราชทาน ที่
สุดรอบคือความเสร็จสิ้นไมปรากฏ ก็ขาพระพุทธเจาเมื่อจะทดลองศีล
จึงหยิบเอากหาปณะจากแผนกระดานสําหรับนับเงินไป บัดนี้ ขาพระพุทธเจาทราบเกลาแลววา ในโลกนี้ ชาติ โคตร ตระกูล และประเทศ
เปนภาวะต่ําทราม และศีลเทานั้นประเสริฐ ขาพระพุทธเจาจักบวช
ขอจงอนุญาตใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด แลวทูลขอใหทรงอนุญาตการ
บวช แมพระราชาจะทรงขอรองแลว ๆ เลา ๆ ก็ออกจากเรือนเขาปา
หิมพานต บวชเปนฤๅษี ยังอภิญญาและสมาบัติใหบังเกิดแลว ไดมี
พรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา พราหมณปุโรหิตผูทดลองศีลในครั้งนั้น คือเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสีลวีมังสชาดกที่ ๑๐
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รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัพภันตรชาดก ๒. เสยยชาดก ๓. วัฑฒกีสูกรชาดก
๔. สิรชิ าดก ๕. มณิสูกรชาดก ๖. สาลุกชาดก ๗. ลาภครหิกชาดก ๘. มัจฉทานชาดก ๙. นานาฉันทชาดก ๑๐. สีลวีมังสชาดก.
จบ อัพภันตรวรรคที่ ๔
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๕. กุมภวรรค
๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก

คนโงเขลาเดือดรอนภายหลัง
[๔๗๒] นักเลงไดหมอสารพัดนึกอันเปนยอด
ทรัพยใบหนึ่ง ยังรักษาหมอนั้นไวไดคราบใด
เขาก็จะไดรับความสุขอยูตราบนั้น.
[๔๗๓] เมือ่ ใด เขาประมาทและเยอหยิ่ง ได
ทําลายหมอใหแตก เพราะความประมาท
เมื่อนั้น ก็เปนคนเปลือยและนุงผาเกาเปน
คนโงเขลา ยอมเดือดรอนในภายหลัง.
[๔๗๔] คนผูประมาทโงเขลา ไดทรัพยมาแลว
ยอมใชสอยไปอยางนี้ จะตองเดือดรอนใน
ภายหลัง เหมือนนักเลงทุบหมอขอดทรัพย
เสีย ฉะนั้น.
จบ ภัตรฆฏเภทกชาดกที่ ๑
อรรถกถาสุปตตวรรคที่ ๕
อรรถกถาภัทรฆฏเภทกชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรง
๑

๑.บาลี. เปนกุมภวรรค.
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ปรารภหลานของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตน
วา สพฺพกามทท กุมฺภ ดังนี้
ไดยินวา หลานของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้น ผลาญเงิน
๔๐ โกฏิอนั เปนของบิดามารดา ใหฉิบหายไปดวยการดื่มสุรา แลวจึง
ไดไปยังสํานักของทานเศรษฐี. แมทานเศรษฐีก็ไดใหทรัพยแกเขา
พันหนึ่ง โดยสั่งวาจะทําการคาขาย. เขาก็ทําทรัพยทั้งพันใหฉิบหาย
แลวไดมาอีก. ทานเศรษฐีก็ใหทรัพยเขาอีก ๕๐๐ เขาทําทรัพย ๕๐๐
นั้น ใหฉิบหายแลวกลับมาขออีก ทานเศรษฐีจึงใหผาสาฎกเนื้อหยาบไป
๒ ผืน. เขาทําผาสาฎกแมทั้งสองผืนนั้นใหฉิบหายแลวมาหาอีก ทาน
เศรษฐีจึงใหคนใชจับคอลากออกไป. เขากลายเปนคนอนาถาอาศัยฝา
เรือนคนอื่นตายไป. ชนทั้งหลายจึงลากเขาไปทิ้งเสียภายนอกบาน.
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปยังพระวิหาร กราบทูลความเปนไปของ
หลานชายนั้นทั้งหมด ใหพระตถาคตเจาทรงทราบ. พระศาสดาตรัสวา
เมื่อกอน เราแมใหหมอสารพัดนึก ก็ยังไมสามารถทําบุคคลใดใหอิ่ม
หนําได ทานจะทําบุคคลนั้นใหอิ่มหนําไดอยางไร อันทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้น ทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลเศรษฐี เมื่อบิดาลวงลับ
ไปแลวก็ไดตําแหนงเศรษฐี. ในเรือนของทานเศรษฐี ไดมีทรัพยฝง
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ดินไวประมาณ ๔๐ โกฏิ. อนึ่ง พระโพธิสัตวนั้น มีบุตรคนเดียว
เทานั้น. พระโพธิสัตวกระทําบุญมีทานเปนตน กระทํากาลกิริยาแลว
บังเกิดเปนทาวสักกะเทวราช. ครั้งนั้น บุตรของทานเศรษฐีนั้นไม
จัดแจงทานวัตรอะไร ๆ ไดแตใหสรางมณฑป อันมหาชนแวดลอมนั่ง
อยู ปรารภจะดื่มสุรา. เขาใหทรัพยทีละพันแกคนผูกระทําการเตนรํา
เลนระบํา รําฟอน และขับรองเปนตน ถึงความเปนนักเลงหญิง นักเลง
สุรา และนักเลงกินเนื้อเปนตน. เปนผูตองการแตมหรสพเทานั้นวา
ทานจงขับรอง ทานจงฟอนรํา ทานจงประโคม เปนผูประมาทมัวเมา
เที่ยวไปไมนานนัก ไดผลาญทรัพย ๔๐ โกฏิ และอุปกรณเครื่อง
อุปโภค บริโภค ใหฉิบหาย กลายเปนคนเข็ญใจ กําพรา นุง ผาเกา
เที่ยวไป. ทาวสักกะทรงรําพึงถึง ทรงทราบวา บุตรตกระกําลําบาก
จึงมาเพราะความรักบุตร ไดใหหมอสารพัดนึกแลว โอวาทสั่ง
สอนวา ดูกอ นพอ เจาจงรักษาหมอนี้ไวอยาใหแตกทําลายไป ก็เมื่อเจา
ยังมีหมอใบนี้อยู ในชื่อวาความสิ้นเปลื้องแหงทรัพยจักไมมีเลย ดังนี้
แลวก็กลับไปเทวโลก. จําเดิมแตนั้น เขาก็เที่ยวดื่มสุรา. อยูมาวันหนึ่ง
เขาเมามาก โยนหมอนั้นขึ้นไปในอากาศแลวรับ ครั้งหนึ่ง พลาดไป.
หมอตกบนพื้นดินแตกไป. ตั้งแตนั้นมา ก็กลับเปนคนจน นุงผา
ทอนเกา มือถือกระเบื้องเที่ยวภิกขาจารอาศัยฝาเรือนคนอื่นอยูจน
ตายไป. พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงตรัส
อภิสัมพุทธคาถาเหลานี้วา :-
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นักเลงไดหมอ อันเปนหมอสารพัดนึก
ใบหนึ่ง ยังรักษาหมอนั้นไวไดตราบใดเขาก็
จะไดรับความสุขอยูตราบนัน้ .
เมื่อใด เขาประมาทและเยอหยิ่ง ได
ทําลายหมอใหแตก เพราะความประมาท เมื่อ
นัน้ ก็เปนคนเปลือยและนุงผาเกา เปนคน
โงเขลา ยอมเดือดรอนในภายหลัง.
คนผูประมาทโงเขลา ไดทรัพยมาแลว
ใชสอยไปอยางนี้ จะตองเดือดรอนในภาย
หลัง เหมือนนักเลงทุบหมอสารพัดนึกฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพกามทท ไดแก หมอที่สามารถ
ใหวัตถุอันนาใครทั้งปวง. บทวา กูฏ เปนไวพจนของ กุมภะหมอ.
บทวา ยาว แปลวา ตลอดกาลเพียงใด. บทวา อนุปาเลติ ความวา
คนใดคนหนึ่ง ไดหมอเห็นปานนี้ ยังรักษาไวตราบ เขายอมได
ความสุขอยูตราบนั้น. บทวา มตฺโต จ ทิตฺโต จ ความวา ชื่อวา
มัตตะ เพราะเมาเหลา ชื่อวา ทิตตะ เพราะเยอหยิ่ง บทวา ปมาทา
กุมฺภมพฺภิทา แปลวา ทําลายหมอเสีย เพราะความประมาท. บทวา
นคฺโค จ โปตฺโถ จ ความวา บางคราว เปนคนเปลือย บางคราว
เปนคนนุงผาเกา เพราะเปนคนนุงผาทอนเกา. บทวา เอวเมว ก็คือ
เอวเมว แปลวา อยางนั้นนั่นแหละ. บทวา ปมตฺโต ไดแก ดวย
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ความประมาท. บทวา ตปฺปติ ไดแก ยอมเศราโศก.
พระศาสดาครั้นตรัสพระคาถาดังนี้แลว ทรงประชุมชาดกวา
นักเลงผูทําลายหมอความเจริญในครั้งนั้นไดเปนหลานเศรษฐีในบัดนี้
สวนทาวสักกะ คือเราตถาคต ฉะนัน้ แล.
จบ อรรถกถาภัทรฆฏเภทกชาดกที่ ๑

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 326

๒. สุปตตชาดก

วาดวยนางกาแพทอง
[๔๗๕] ขาแตมหาราช พระยากาชื่อสุปตตะ
เปนกาอยูในเมืองพาราณสี อันกาแปดหมื่น
แวดลอมแลว.
[๔๗๖] นางกาสุปสสาภรรยาของพระยากานั้น
แพทอง ปรารถนาจะกินพระกระยาหารมีคา
มา ที่คนหุงตมแลวในหองเครื่อง.
[๔๗๗] ขาพระบาทเปนทูตของพระยากาทั้งสอง
นัน้ ถูกนายใชใหมา จึงไดเปนผูมาในที่นี้
ขาพระบาทจะกระทําความจงรัก ตอเจานาย
จึงไดจกิ จมูกของคนเชิญเครื่องใหเปนแผล.
จบ สุปตตชาดกที่ ๒
อรรถกถาสุปตตชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภัตขาวสาลี เจือดวยเนยใสใหมในรสปลาตะเพียนแดง ทีพ่ ระสารีบุตรเถระถวายแกพระพิมพาเทวี จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา
พาราณสฺส มหาราช ดังนี้. เรื่องนี้เปนเหมือนเรื่องในอัพภันตรชาดก
ซึ่งไดกลาวไวในหนหลังนั่นแล.
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ก็แมในกาลนั้น โรคลมในทองของพระเถรีกําเริบขึ้น. พระราหุลภัทระจึงบอกแกพระเถระ. พระเถระใหพระราหุลภัทระนั่งใน
โรงฉันแลวไปยังพระราชนิเวศนของพระเจาโกศลราช นําเอาภัตขาวสาลีเจือดวยเนยใสใหมในรสปลาตะเพียนแดง แลวไดใหแกพระราหุลภัทระนั้น. พระราหุลภัทระไดนําไปถวายพระเถรีผูเปนพระชนนี.
พอพระเถรีนั้นเสวยเทานั้น โรคลมในทองก็สงบระงับ. พระราชา
ทรงสงพวกราชบุรุษไปใหสอดแนมดู ตั้งแตนั้นมาไดถวายภัตเห็น
ปานนั้นแกพระเถรี. อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันใน
โรงธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระธรรมเสนาบดี ยัง
พระเถรีใหอิ่มหนําดวยโภชนะเห็นปานนี้. พระศาสดาเสด็จมาแลว
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวย
เรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สารีบุตรใหสิ่งที่มารดารองราหุลปรารถนา
ในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอนก็ไดใหแลวเหมือนกัน แลว
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดกา พอเจริญวัย ได
เปนหัวหนากาแปดหมื่นตัว ไดเปนพระยาชื่อวาสุปตต สวนอัครมเหสี
ของพระยากาสุปตต ไดเปนนางกาชื่อวาสุปสสา. เสนาบดี ชื่อวา
สุมุขะ. พระยากาสุปตตนั้นแวดลอมดวยกาแปดหมื่นตัว อาศัยเมือง
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พาราณสีอยู วันหนึ่ง พระยากาสุปตตพานางกาสุปสสาไปหาอาหาร
ไดบินไปทางเหนือโรงครัวของพระเจาพาราณสี. พอครัวปรุงโภชนะ
อันมีปลาและเนื้อชนิดตาง ๆ เปนเครื่องประกอบ เมื่อพระราชาเสด็จ
แลว เปดภาชนะไวหนอยหนึ่ง ใหไอรอนระเหยออกไปอยู นางกาสุปสสาสูดกลิ่นปลาและเนื้อแลว ประสงคจะกินโภชนะของพระราชา
ตลอดวันนั้นไมพูดเลย ในวันที่สองอันพระยากาสุปตตกลาววา มาเถิด
นางผูเจริญ พวกเราจักไปหากินกัน จึงกลาววา ทานไปเถิด ดิฉัน
มีการแพทองอยางหนึ่ง เมื่อพระยากาสุปตตกลาววา แพทอ งอะไร
นางจึงกลาววา ดิฉันอยากกินโภชนะของพระเจาพาราณสี แตไม
สามารถจะไดโภชนะนั้น ขาแตทานผูประเสริฐ เพราะฉะนั้น
ดิฉันจึงจักละชีวิต. พระโพธิสัตวกําลังนั่งคิดอยู พอดีสุมุขเสนาบดี
มาถามวา ขาแตมหาราช ทานไมสบายใจเพราะอะไร ? พระราชา
จึงบอกเนื้อความนั้น. เสนาบดีจึงทูลใหพระราชาและพระอัครมเหสี
แมทั้งสองนั้นเบาใจวา ขาแตมหาราช พระองคอยาคิดรอนใจไปเลย
แลวทูลไปวา วันนี้ทานทั้งสองจงอยูที่นี้แหละขาพเจาจักไปนําภัต
นั้นมา แลวก็หลีกไป. เสนาบดีนั้นใหพวกกาประชุมกันแลวบอก
เหตุนั้นใหทราบแลวกลาววา มาเถอะทานทั้งหลาย พวกเราจักไป
นําภัตมา จึงพรอมกับพวกกาบินเขาไปยังพระนครพาราณสี แบงกา
เปนพวกๆ ไวในที่ไมไกลโรงครัว แลววางไว เพื่อตองการอารักขา
ในที่นั้น ๆ สวนตนเองนั่งจับอยูบนหลังคาโรงครัวพรอมกับกานักสู
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รบ ๘ ตัว. และเมื่อกําลังคอยเวลาที่พอครัวจะนําพระกระยาหาร
ไปถวายพระราชา ไดกลาวกะกาเหลานั้นวา เมื่อพอครัวนําพระกระยาหารของพระราชามาอยู เราจักทําภาชนะใหตกลงมา ก็เมือ่ ภาชนะ
ตกลงไปแลว ชีวิตของเราจะไมมี ทานทั้งหลาย ๔ ตัวจงคาบภัต
ใหเต็มปาก อีก ๔ ตัว จงคาบปลาและเนื้อ แลวนําไปใหพระยากา
พรอมทั้งภรรยาบริโภค เมื่อพระราชาถามวา เสนาบดีไปไหน พวก
ทานพึงบอกวา จักมาขางหลัง. ลําดับนั้น พอครัวจัดแจงชนิดโภชนะ
ของพระราชาเสร็จแลว จึงเชิญภาชนะไปดวยหาบ เขาไปยังราชตระกูล. ในเวลาที่พอครัวไปถึงพระลานหลวง กาเสนาบดีจึงใหสัญญา
แกกาทั้งหลาย แลวตนเองโฉบลงจับที่อกของคนเชิญเครื่องกระหน่ํา
ดวยกรงเล็บ เอาจงอยปากเชนกับปลายหอกจิกปลายจมูกของคนเชิญ
เครื่องนั้น บินขึ้นเอาปกและเทาทั้งสองปดปากของเขาไว. พระราชา
เสด็จดําเนินอยูบนทองพระโรง ทอดพระเนตรไปทางพระแกลใหญ
ทรงเห็นกิรยิ าของกานั้น จึงทรงใหเสียงแกคนเชิญเครื่องตรัสวา
แนะภัตตาหารกะผูเจริญ เจาจงทิ้งภาชนะทั้งหลายเสีย จับเอาเฉพาะ
กาเทานั้น. คนเชิญเครื่องนั้นจึงทิ้งภาชนะทั้งหลายแลวจับกาไวแนน.
ฝายพระราชาก็ตรัสวา จงมาทางนี้. ขณะนั้น กาเหลานั้นมากินจน
เพียงพอแกตน แลวไดคาบเอาสวนที่เหลือไปโดยทํานองที่กลาวแลว
นั่นแหละ. ลําดับนั้น พวกกาที่เหลือจึงมากินสวนที่เหลือ. สวนกา
ทั้ง ๘ ตัวนั้นบินไปใหพระยากาพรอมทั้งปชาบดีบริโภคภัตนั้น. ความ
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แพทองของนางกาสุปสสาก็สงบลง. คนเชิญเครื่องนํากาเขาไปถวาย
พระราชา. ลําดับนั้น พระราชาไดตรัสถามกานั้นวา กาผูเจริญ
เจาไมละอายเราทั้งยังจิกจมูกของคนเชิญเครื่องใหแหวงดวย ทําลาย
ภาชนะภัตตาหารใหแตกดวย และไมรักษาชีวิตของตนดวย เพราะ
เหตุไรเจาจึงไดกระทํากรรมเห็นปานนี้. กากราบทูลวา ขาแตมหาราช
ราชาของพวกขาพระพุทธเจาอาศัยกรุงพาราณสีอยู ขาพระพุทธเจา
เปนเสนาบดีของพระราชานั้น ภรรยานามวาสุปสสาของพระราชานั้น
แพทอง ประสงคจะบริโภคโภชนะของพระองค พระราชาจึงบอก
การแพทองของภรรยานั้นแกขาพระพุทธเจา. ขาพระพุทธเจาจึงสละ
ชีวิตเพื่อพระราชานั้นนั่นแลจึงไดมา บัดนี้ ขาพระพุทธเจาไดสงโภชนะ
ไปใหแกภรรยาของพระยากานั้นแลว ความปรารถนาแหงใจของ
ขาพระพุทธเจาถึงที่สุดแลว ดวยเหตุนี้ขาพระพุทธเจาจึงไดกระทํา
กรรมปานนี้ เมื่อจะแสดงเนื้อความใหแจมแจง จึงกลาวคาถาเหลานี้วา :ขาแตมหาราช พระยากาชื่อสุปตตะ
เปนกาอยูในเมืองพาราณสี อันกาแปดหมื่น
แวดลอมแลว.
นางกาสุปสสาชายาของพระยากานั้น
แพทอง ปรารถนาจะกินพระกระยาหารอัน
มีคามากที่คนหุงตมแลวในหองเครื่อง.
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ขาพระพุทธเจาเปนทูตของพระยากา
ทั้งสองนั้น ถูกนายใชใหมาจึงไดเปนผูมา
ในที่นี้ ขาพระพุทธเจาจะกระทําความจงรัก
ตอเจานาย จึงไดจิกจมูกของคนเชิญเครื่อง
ใหเปนแผล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พาราณสฺส แปลวา ในเมือง
พาราณสี. นิวาสิโก แปลวา ผูอยูประจํา บทวา ปกฺก ไดแก
จัดแจงแลวโดยประการตาง ๆ. อาจารยบางพวกสาธยายวา สิทฺธ
แปลวา สําเร็จแลว. บทวา ปจฺจคฺฆ ไดแก อันรอนยิ่ง ไมไดครอบไว.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปจจัคฆะ. เพราะบรรดาชนิดของปลาและเนื้อ
ทั้งหลาย ปลาและเนื้อที่เขาใหสุกแตละอยางมีคามาก ดังนี้ก็มี. บทวา
เตสาห ปหิโต ทูโต รฺโ จมฺหิ อิธาคโต ความวา
ขาพระพุทธเจาเปนทูต คือเปนผูกระทําตามคําสั่งของพระยากาแม
ทั้งสองนั้น ทั้งพระยากาก็สงมาดวย เพราะฉะนั้น จึงไดมาในที่นี้.
บทวา ภตฺตุ อปจิตึ กุมฺมิ ความวา ขาพระพุทธเจานั้นไดมา
อยางนี้แลว ยอมจะกระทําความจงรัก คือสักการะและสัมมานะแก
เจานายของตน. บทวา นาสายมกร วณ ความวา ขาแตมหาราช
เพราะเหตุน้ี ขาพระพุทธเจาจึงไมยนยอ ตอพระองคและชีวิตของตน
จึงไดเอาจะงอยปากจิกจมูกของคนเชิญเครื่องใหเปนแผล เพือ่ จะทําให
ภาชนะภัตตาหารตกไป ขาพระพุทธเจาไดกระทําจงรักตอพระราชา
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ของขาพระพุทธเจาแลว บัดนี้ ขอพระองคจงลงพระอาญาแก
ขาพระพุทธเจา ตามที่ทรงพระประสงคเถิด พระพุทธเจาขา.
พระราชาไดสดับคําของกานั้นแลว ทรงพระดําริวา กอนอื่น
พวกเราก็เปนมนุษยเหมือนกัน ใหยศใหญแกคนผูเปนมนุษย ก็ยัง
ไมอาจทําความสบายใจแกเราได แมจะใหบานเปนตนก็ยังไมไดบุคคล
ผูจะเสียสละชีวิตใหแกเรา สัตวนี้เปนกา ยังสละชีวิตแกพระราชา
ของตนได นับวาเปนสัปบุรุษชั้นเยี่ยม มีเสียงไพเราะ เปนธรรมกถึก
จึงทรงเลื่อมใสในคุณทั้งหลายของกานั้น และทรงบูชากานั้นดวย
เศวตฉัตร. กานั้นก็บูชาพระราชานั่นแหละดวยเศวตฉัตรของตนที่ได
แลวกลาวคุณทั้งหลายของพระโพธิสัตว. พระราชารับสั่งใหเรียก
พระโพธิสัตวนั้นมาแลวทรงสดับธรรม
ไดทรงตั้งภัตตาหารตาม
ทํานองเครื่องเสวยของพระองค เพื่อพระยากาและประชาบดีแมทั้งสอง
นั้น ทรงใหหุงขาวสุกจากขาวสารทนานหนึ่งทุกวัน เพื่อพวกกาที่เหลือ
นอกนี้ และพระองคเองทรงตั้งอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว ทรง
ประทานอภัยแกสัตวทั้งปวง ทรงรักษาศีลหาเปนประจํา. อนึ่ง
โอวาทของพระยากาสุปตต ดําเนินไปอยูถึง เจ็ดรอยป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พระราชาในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้
กาเสนาบดีในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตรใหบัดนี้ กาสุปสสาใน
ครั้งนั้น ไดเปนมารดาพระราหุลในบัดนี้ สวนกาสุปตตะ คือเรา
ตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสุปตตชาดกที่ ๒
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๓. กายนิพพินทชาดก

วาดวยความเบื่อหนายรางกาย
[๔๗๘] เมื่อเราถูกโรคอยางหนึ่งถูกตอง ได
เสวยทุกขเวทนาอยางสาหัส อันทุกขเวทนา
เบียดเบียนอยู รางกายนี้ก็ซูบผอมลงอยาง
รวดเร็ว ดุจดอกไมที่ทิ้งตากแดดไวที่ทราย
[๔๗๙] ก็รูปรางอันไมนาพอใจ ถึงการนับวานี้
พอใจ ที่ไมสะอาด สมมติวาเปนของสะอาด
เต็มดวยซากศพตาง ๆ ปรากฏแกคนพาลผู
ไมพิจารณา เห็นวาเปนของนาพอใจ.
[๔๘๐] นาติเตียนกายอันเปอยเนา กระสับ
กระสาย นาเกลียดไมสะอาด มีความปวยไข
เปนธรรมดา เปนที่ที่หมูสตั วผูประมาทหมก
มุน อยู ยอมยังหนทางเพื่อความเขาถึงสุคติ
ใหเสื่อมไป.
จบ กายนิพพินทชาดกที่ ๓
อรรถกถากายนิพพินทชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
บุรุษคนหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ผุฏสฺส เม ดังนี้.
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ไดยินวา ในเมืองสาวัตถี มีบุรุษคนหนึ่งเปนผูเดือดรอนดวย
โรคผอมเหลือง พวกแพทยไมยอมรักษา. แมบตุ รและภรรยาของเขา
ก็คิดวา ใครจะสามารถปฏิบัติพยาบาลผูนี้ได. บุรุษผูนั้นไดมีความ
ดําริดังนี้วา ถาเราหายจากโรคนี้ เราจักบวช. โดยลวงไป ๒-๓ วัน
เทานั้น บุรษุ ผูนั้นไดความสบายเล็กนอยจนเปนผูไมมีโรค จึงไปยัง
พระเชตวันมหาวิหาร ทูลขอบรรพชากับพระศาสดา. เขาไดบรรพชา
และอุปสมบทในสํานักของพระศาสดาแลว ไมนานนัก ก็ไดบรรลุ
พระอรหัต. อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุรุษผูมีโรคผอมเหลืองชื่อโนนคิดวา
เราหายจากโรคนี้ จักบวช ครัน้ หายโรคแลวจึงบวชและบรรลุ
พระอรหัต. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูล
ใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบรุ ุษผูนี้เทานั้น
แมในกาลกอน บัณฑิตทั้งหลายก็กลาวอยางนี้ ครั้นหายจากโรค
ผอมเหลืองแลวบวช ไดทําความเจริญแกตน ดังนี้ แลวทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ ในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ พอเจริญวัย
แลว ไดรวบรวมทรัพยสมบัติอยู ไดเกิดเปนโรคผอมเหลือง. พระโพธิสัตวนั้นคิดวา เราหายจากโรคนี้แลวจักบวช จึงกลาวอยางนั้น
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ออกมา ไดความสบายขึ้นมาบางจนเปนผูไมมีโรค จึงเขาปาหิมพานต
บวชเปนฤๅษี ทําสมาบัติและอภิญญาใหเกิดขึ้น แลวอยูดวยความสุข
ในฌาน คิดวา เราไมไดความสุขเห็นปานนี้ ตลอดกาลมีประมาณเทานี้
เมื่อจะเปลงอุทาน จึงไดกลาวคําถาเหลานี้วา.
เมื่อเราถูกโรคอยางหนึ่งถูกตอง ไดเสวย
ทุกขเวทนาอยางสาหัส อันทุกขเวทนาเบียด
เบียนอยู รางกายนี้ก็ซูบผอมลงอยางรวดเร็ว
ดุจดอกไมที่ทิ้งตากแดดไวที่ทรายฉะนั้น.
รูปรางอันไมนาพอใจ ถึงการนับวานา
พอใจ ที่ไมสะอาด สมมติวาเปนของสะอาด.
เต็มดวยซากศพตาง ๆ ปรากฏแกคนพาลผู
ไมพิจารณาเห็นวาเปนของนาพอใจ.
นาติเตียนกายอันเปอยเนา กระสับกระสาย นาเกลียดไมสะอาด มีความปวยไขเปน
ธรรมดา เปนที่ที่หมูสัตวผูประมาทหมกมุน
อยู ยอมยังหนทางเพื่อเขาถึงสุคติใหเสื่อมไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺตเรน ไดแก พยาธิ คือ
โรคผอมเหลืองอยางหนึ่ง ในบรรดาโรค ๙๖ ประเภท. บทวา โรเคน
ไดแก อันไดนามวาโรคอยางนี้ เพราะมีการเสียดแทงเปนสภาวะ.
บทวา รุปฺปโต แปลวา เบียดเบียน คือบีบคั้น. บทวา ปสุนิ อาตเป
กต ความวา ยอมซูบผอมไป เหมือนดอกไมอันละเอียดออน ซึ่ง
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บุคคลเอาวางไวในที่รอน คือ ที่ทรายอันรอนฉะนั้น. บทวา อชฺ
ชฺพสงฺขาต ไดแก เปนของปฏิกูลไมนาชอบใจเลย แตถึงการ
นับวาเปนที่นาพอใจของพวกคนพาล. บทวา นานากุณปปริปูร
ไดแก บริบรู ณดวยซากศพ ๓๒ ชนิด มีผมเปนตน. บทวา ชฺรูป
อปสฺสโต ความวา ยอมปรากฏเปนที่นาพอใจ คือเปนของดี มี
สภาวะเปนเครื่องบริโภคใชสอย สําหรับคนผูเปนอันธพาลปุถุชนผู
ไมเห็นอยู คือ ภาวะอันไมสะอาดที่ทานประกาศโดยนัยมีอาทิวา คูถตา
ออกจากนัยนตา ดังนี้ ยอมไมปรากฏแกคนพาลทั้งหลาย. บทวา
อาตุร คือ จับไขเปนนิตย. บทวา อธิมุจฺฉิตา ไดแก สยบหมก
มุนดวยความสยบเพราะกิเลส. วา ปชา ไดแก ปุถุชนผูบอดเขลา.
หาเปนฺติ มคฺค สุคตูปปตฺติยา ความวา หมูสัตวทั้งหลายเปนผู
ของอยูในกายอันเปอยเนานี้ ทําหนทางอบายใหเต็ม ทําหนทางเพื่อ
เขาถึงสุคติอันตางดวยเทวดาและมนุษย ใหเสื่อมไป.
พระมหาสัตวกําหนดพิจารณาภาวะอันไมสะอาด และภาวะอัน
กระสับกระสายเปนนิตย โดยประการตางๆ ดวยประการดังนี้อยู เบื่อ
หนายในกาย จึงเจริญพรหมวิหาร ๔ จนตลอดชีวิต ไดเปนผูมี
พรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ชนเปนอัน
มากไดบรรลุโสดาปตติผลเปนตน. พระดาบสในครั้งนั้น คือเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากายนิพพินทชาดกที่ ๓
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๔. ชัมพูขาทกชาดก

วาดวยการสรรเสริญกันและกัน
[๔๘๑] ใครนี่มีเสียงอันไพเราะเพราะพริ้ง อุดม
กวาสัตวผูมีเสียงเพราะทั้งหลาย จับอยูท ี่กิ่ง
ชมพู สงเสียงรองไพเราะดุจลูกนกยูงฉะนั้น.
[๔๘๒] กุลบุตรยอมรูจักสรรเสริญกุลบุตร ดู
กอนสหายผูมีผิวพรรณคลายกับลูกเสือโครง
เชิญทานบริโภคเถิด เรายอมใหแกทาน.
[๔๘๓] ดูกอนบุคคลผูสรรเสริญกันและกัน
เราไดเห็นคนพูดมุสา คือ กาผูเคี้ยวกินของ
ทีค่ นอื่นตายแลว และสุนัขจิ้งจอกผูกิน
ซากศพ มาประชุมกันนานมาแลว.
จบ ชัมพูขาทกชาดกที่ ๔
อรรถกถาชัมพูขาทกชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะ จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา โกย
วินฺทุสฺสโร วคฺคุ ดังนี้.
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ไดยินวา ในครั้งนั้น เมื่อพระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะ พระโกกาลิกะจึงเขาไปยังตระกูลทั้งหลาย กลาวคุณของพระเทวทัตวา
พระเถระผูมีนามวาเทวทัต เกิดในราชวงศแหงพระเจาโอกกากราช
โดยสืบเชื้อสายมาจากพระเจามหาสมมตราช เจริญในขัตติยวงศอัน
ไมปะปน ทรงพระไตรปฎก ไดฌาน มีถอยคําไพเราะ เปนธรรมกถึก ทานทัง้ หลายจงให จงกระทํา แกพระเถระเถิด. ฝายพระเทวทัต
ก็กลาวคุณของพระโกกาลิกะวา พระโกกาลิกะออกบวชจากตระกูล
พราหมณผูมีชื่อเสียง เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ทานทั้งหลายจงให
จงกระทํา แกพระโกกาลิกะเถิด. พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้น
ตางกลาวคุณของกันและกัน เที่ยวฉันอยูในเรือนแหงตระกูลทั้งหลาย
ดวยประการดังนี้. อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรง
ธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตกับ พระโกกาลิกะตาง
กลาวถอยคําพรรณนาคุณอันไมมีจริงของกันและกัน แลวเที่ยวฉัน
อาหารอยู. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลวจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนีเ้ ทานั้น
ที่พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้นกลาวคําพรรณนาคุณอันไมเปนจริง
แลวบริโภคภัตตาหาร. แมในกาลกอนพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะก็
บริโภค แลวเหมือนกัน แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระ-
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นครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดาอยูในราวปา
ชมพูแหงหนึ่ง. ในปาชมพูนั้น มีกาตัวหนึ่งจับอยูที่กึงชมพู กินผล
ชมพูสุก ๆ. ครั้งนั้น มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินมา แหงนดูเห็นกา
คิดวา ถากระไร เรากลาวคุณอันไมเปนจริงของกานี้ จะไดกินชมพู
สุก จึงเมื่อจะกลาวคุณของกานั้น จึงกลาวคาถานี้วา :ใครนี่มีเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งอุดม
กวาสัตวผูมีเสียงเพราะทั้งหลาย จับอยูท ี่กิ่ง
ชมพู สงเสียงรองไพเราะดุจลูกนกยูงฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วินทฺ ุสฺสโร ความวา ประกอบ
ดวยเสียงหยดยอย คือ ลมุนลมัย กลมกลอม. บทวา วคฺคุ ไดแก
มีเสียงทั้งออนทั้งเพราะ. บทวา อจฺจุโต ไดแก ไมเคลื่อนที่ คือ
จับนิ่งอยู. ดวยบทวา โมรจฺฉาโปว กุชฺชติ นี้ สุนัขจิ้งจอกกลาววา
นั่นชื่ออะไร สงเสียงรองเปนที่นาเจริญใจ ดุจนกยูงรุนหนุมฉะนั้น.
ลําดับนั้น กาเมื่อจะสรรเสริญตอบสุนัขจิ้งจอกนั้น จึงกลาว
คาถาที่ ๒ วา :กุลบุตรยอมรูจักสรรเสริญกุลบุตร ดู
กอนสหายผูมีผิวพรรณคลายลูกเสือโครง
เชิญทานบริโภคเถิด เรายอมใหแกทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺยคฺฆจฺฉาปสทิสวณฺณ ความวา
ทานยอมปรากฏแกขาพเจา เหมือนมีวรรณะเสมอกับลูกเสือโครง
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ดูกอนทานผูมีวรรณะเชนกับลูกเสือโครงผูเจริญ ดวยเหตุนั้น ขาพเจา
จึงขอกลาวกะทาน. บทวา ภฺุช สมฺม ททามิ เต ความวา
ดูกอนสหาย ทานจงกินผลชมพูสุกจนพอแกความตองการเถิด เรา
ยอมใหทาน.
ก็แหละ ครั้นกลาวอยางนี้แลวจึงเขยากิ่งชมพูใหผลทั้งหลาย
หลนลงไป. ครั้งนั้น เทวดาผูสิงอยูที่ตนชมพู เห็นกากับสุนัขจิ้งจอก
ทั้งสองแมนั้น กลาวคุณอันไมเปนจริงของกันและกันกินชมพูสุกอยู
จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา
ดูกอนบุคคลผูสรรเสริญกันและกัน
เราไดเห็นคนพูดมุสา คือกาผูเคี้ยวกินของ
ทีค่ นอื่นคายแลว และสุนัขจิ้งจอกผูกิน
ซากศพ มาประชุมกันนานมาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วนฺตาท ไดแก กาผูกินภัตที่
คนอื่นคายแลว. บทวา กุณปาทฺจ ไดแก สุนัขจิ้งจอกผูกินซากศพ.
ก็แหละ เทวดานั้นครั้นกลาวคาถานี้แลว จึงแสดงรูปารมณ
อันนากลัวใหกาและสุนัขจิ้งจอกเหลานั้นใหหนีไปจากที่นั้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา สุนัขจิ้งจอกในกาลนั้น ไดเปนพระเทวทัต กาในกาลนั้น
ไดเปนพระโกกาลิกะ สวนรุกขเทวดาไดเปนเราตถาคต ฉะนีแ้ ล.
จบ อรรถกถาชัมพูขาทกชาดกที่ ๔
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๕. อันตชาดก

วาดวยที่สุด ๓ ประการ
[๔๘๔] ขาแตพระยาเนื้อ รางกายของทานเหมือน
ของโคอุสุภราช ความองอาจของทานเหมือน
ของสีหราช ขาพเจาขอนอบนอมแดทา น ทํา
อยางไรขาพเจาจึงจักไดอาหารสักหนอย.
[๔๘๕] กุลบุตรยอมรูจักสรรเสริญกุลบุตร ดูกอน
กาผูมีสรอยคองามดุจนกยูง เชิญทานลงจาก
ตนละหุงมากินเนื้อใหสบายเถิด.
[๔๘๖] บรรดามฤคชาติทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอก
เปนเลวที่สุด บรรดาปกษีทั้งหลาย กาเปน
เลวที่สุด บรรดารุกขชาติทั้งหลาย ตนละหุง
เปนเลวที่สุด ที่สุด ๓ ประเภทมารวมกันเอง.
จบ อันตชาดกที่ ๕
อรรถกถาอันตชาดกที่ ๕
พระศาสดา เมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภคนทั้งสอง คือพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้นนั่นแหละ จึง
ตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อุสภสฺเสว เต ขนฺโธ ดังนี้. เรื่องอันเปน
ปจจุบันเหมือนกับเรื่องแรกนั่นเอง สวนเรื่องในอดีตมีดังตอไปนี้.
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดาอยูที่ตนละหุง ในบริเวณ
บานแหงหนึ่ง. ในกาลนัน้ ชาวบานลากโคแกซึ่งตายในบานนั้น ไป
ทิ้งที่ปาละหุงใกลประตูบาน. มีสนุ ัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมากินเนื้อของโค
แกตัวนั้น. มีกาตัวหนึ่งบินมาจับอยูที่ตนละหุงเห็นดังนั้นจึงคิดวา ถา
กระไรเรากลาวคุณกถาอันไมมีจริงของสุนัขจิ้งจอกตัวนี้แลวจะไดกิน
เนื้อ จึงกลาวคาถาที่หนึ่งวา :ขาแตพระยาเนื้อ รางกายของทานเหมือน
รางกายโคอุสุภราช ความองอาจของทาน
เหมือนดังราชสีห ขาพเจาขอนอบนอม
แกทาน ทําอยางไรขาพเจาจึงจักไดอาหารสัก
หนอย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นโม ตฺยตฺถุ อันเปน นโม เต อตฺถุ
แปลวา ขอนอบนอมแดทาน.
สุนัขจิ้งจอกไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่สองวา :กุลบุตรยอมรูจักสรรเสริญกุลบุตร ดูกอน
กาผูมีสรอยคองามดุจนกยูง เชิญทานลงจาก
ตนละหุงมากินเนื้อใหสบายเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา อิโต ปริยาท นี้ สุนัขจิ้งจอก
กลาววา ทานลงจากตนละหุง คือมาจากตนละหุงนี้จนถึงเรา แลวจง
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กินเนื้อ.
รุกขเทวดาเห็นกิริยาของสัตวทั้งสองนั้นจึงกลาวคาถาที่สามวา :บรรดามฤคชาติทั้งหลาย สุนขั จิ้งจอก
เปนเลวที่สุด บรรดาปกษีทั้งหลาย กาเปน
เลวที่สุด บรรดารุกขชาติทั้งหลาย ตนละหุง
เปนเลวที่สุด ที่สุดทั้ง ๓ ประเภทมาสมาคม
กันแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺโต แปลวา เลว คือ ลามก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา สุนัขจิ้งจอกในกาลนั้น ไดเปนพระเทวทัต กาใน
กาลนั้นไดเปนพระโกกาลิกะ สวนรุกขเทวดา คือเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาอันตชาดกที่ ๕

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 344

๖. สมุททชาดก

วาดวยสมุทรสาคร
[๔๘๗] ใครนี้หนอมาเที่ยววนเวียนอยูในน้ํา
ทะเลอันเค็ม
ยอมหามปลาและมังกร
ทั้งหลาย และยอมเดือดรอนในกระแสน้ํา
ทีม่ ีคลื่น.
[๔๘๘] ขาพเจาเปนนกชื่อวาอนันตปายี ปรากฏ
ไปทั่วทิศวา เปนผูไมอิ่ม เราปรารถนาจะดื่ม
น้ําในมหาสมุทรสาครใหญ วาแมน้ําทั้งหลาย.
[๔๘๙] สมุทรสาครนี้พรองก็ดี เต็มเปยมอยูก็ดี
ใคร ๆ จะดื่มน้ําในสมุทรสาครนั้น ก็หาพรอง
ไปไม ไดยินมาวา สาครอันใคร ๆ ไมอาจ
จะดื่มกินใหหมดสิ้นไปได.
จบ สมุททชาดกที่ ๖
อรรถกถาสมุททชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระมหาวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระอุปนันทเถระ จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา โก นฺวาย ดังนี้.
ไดยินวา พระอุปนันทะนั้นบริโภคมาก มีความทะเยอทะยานมาก ใคร ๆ ไมอาจใหพระอุปนันทะนั้นอิ่มหนําแมดวยปจจัย
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เต็มเลมเกวียน. ในวันใกลเขาพรรษา พระอุปนันทะนั้นวางรองเทาไว
ในวิหารหนึ่ง วางลักจั่นไวในวิหารหนึ่ง วางไมเทาไวในวิหารหนึ่ง
ตนเองอยูในวิหารหนึ่ง คราวหนึ่ง ไปยังวิหารในชนบท เห็นภิกษุ
ทั้งหลายมีบริขารประณีต จึงกลาวอริยวังสกถาพรรณนาถึงความเปน
วงศของอริยะ ใหภิกษุเหลานั้นถือผาบังสุกุล แลวถือเอาจีวรของ
ภิกษุเหลานั้น ใหภิกษุเหลานั้นถือบาตรดินแลว ตนเองเอาบาตร
ที่ชอบ ๆ และภาชนะมีถาดเปนตน บรรทุกเต็มยานนอยแลวมาสู
พระเชตวันมหาวิหาร. อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันใน
โรงธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระอุปนันทะ ศากยบุตร
บริโภคมาก มักมาก แสดงขอปฏิบัติแกภิกษุเหลาอื่น แลวเอาสมณบริขารบรรทุกเต็มยานนอยมา. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย อุปนันทะกลาวอริยวังสกถาแกผูอื่น แลวกระทํากรรมอัน
ไมสมควร เพราะควรที่ตนจะตองเปนผูมักนอยกอนแลว จึงกลาว
อริยวังสกถาแกผูอื่นในภายหลัง แลวทรงแสดงคาถาในพระธรรมบท
ดังนี้วา :บุคคลควรตั้งตนไวในคุณอันสมควร
กอน แลวพึงสั่งสอนผูอันในภายหลัง บัณฑิต
จะไมพึงเศราหมอง.
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ครั้นแลวจึงทรงติเตียนพระอุปนันทะ แลวตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุ พระอุปนันทะเปนผูมักมากในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมใน
กาลกอนก็ยังสําคัญน้ําแมในมหาสมุทรวา ตนควรจะรักษา แลวทรง
นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี
พระโพธิสัตวบังเกิดเปนเทวดารักษาสมุทร.
ครั้งนั้นมีกาน้ําตัวหนึ่งบินเที่ยวอยู ณ สวนเบื้องบนมหาสมุทร เที่ยว
หามฝูงปลาและฝูงนกวา ทานทั้งหลายจงดื่มน้ําในมหาสมุทรแตพอ
ประมาณ จงชวยกันรักษา ดื่มเถิด. สมุทรเทวดาเห็นดังนั้น จึงกลาว
คาถาที่ ๑ วา
ใครนี่หนอ มาเที่ยววนเวียนอยูในน้ํา
ทะเลอันเค็ม
ยอมหามปลาและมังกร
ทั้งหลาย และยอมเดือดรอนในกระแสน้ํา
ทีม่ ีคลื่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก นฺวาย ตัดเปน โก นุ อย
แปลวา นี่ใครหนอ.
กาน้ําไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา
ขาพเจาเปนนกชื่อวาอนันตปายี ปรากฏ
ไปทั่วทิศวา เปนผูไมอิ่ม เราปรารถนาจะดื่ม
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น้ํามหาสมุทรสาครเปนใหญกวาแมน้ําทั้ง
หลาย.
เนื้อความแหงคาถานั้นวา เราปรารถนาจะดื่มน้ําในสาครอัน
หาที่สุดมิได ดวยเหตุนั้น เราจึงเปนนกชื่อวาอนันตปายี. อนึ่ง เราอัน
บุคคลไดยินไดฟงปรากฏแลววา ชื่อวาเปนผูไมรูจักอิ่ม เพราะ
ประกอบดวยความอยากอันไมรูจักเต็มมากมาย เรานั้นปรารถนาจะดื่ม
น้ํามหาสมุทรนี้ทั้งสิ้น ที่ชื่อวาสาคร เพราะเปนบอเกิดแหงรัตนะ
อันงดงาม และเพราะอันสาครขุดเซาะ ชื่อวาเปนใหญกวาสระทั้งหลาย
เพราะเปนเจาแหงสระทั้งหลาย.
สมุทรเทวดาไดฟงดังนั้นจึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ทะเลใหญนี้นั้น ยอมลดลงและกลับ
เต็มอยูตามเดิม บุคคลดื่มกินอยูก็หาทําให
น้ําทะเลนั้นพรองลงไป ไดยินวา น้ําทะเล
ใหญนั้น ใคร ๆ ไมอาจดื่มกินใหหมดสิ้นไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสย ตัดเปน โส อย แปลวา
นี้นั้น. บทวา หายตี เจว ความวา นาทะเลยอมพรองในเวลา
น้ําลง และยอมเต็มในเวลาน้ําไหลขึ้น. บทวา นาสฺส นายติ
ความวา ถาแมชาวโลกทั้งสิ้นจะดื่มน้ํามหาสมุทรนั้น แมถงึ เชนนั้น
มหาสมุทรนั้นก็ไมปรากฏความพรองแมวาชาวโลกดื่มน้ําชื่อมีประมาณ
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เทานี้ จากน้ํานี้. บทวา อเปยฺโย กิร ความวา ไดยินวาสาครนี้
ใคร ๆ ไมอาจดื่มใหน้ําหมด.
ก็แหละรุกขเทวดาครั้นกลาวอยางนี้แลวแสดงรูปารมณอันนา
กลัวใหกาสมุทรนั้นหนีไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา กาสมุทรในครั้งนั้น ไดเปนพระอุปนันทะในบัดนี้
สวนรุกขเทวดา คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสมุททชาดกที่ ๖

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 349

๗. กามวิลาปชาดก

วาดวยผูพิลาปถึงกาม
[๔๙๐] ดูกอนนกผูมีปกเปนยาน บินทะยานไป
ในเวหา บินไปในอากาศอันสูง ทานชวย
บอกกะภรรยาของขาพเจาผูมีลําขาเสมอดวย
ตนกลวย วาขาพเจาถูกเสียบอยูบนหลาว
ภรรยาของขาพเจานั้น เมื่อไมรขู าวคราวอัน
นี้ ก็จักทําการรอคอยขาพเจาเปนเวลานาน.
[๔๙๑] ภรรยาของขาพเจานั้นยังไมรูวาหลาว
และหอกนี้เขาวางไว เพื่อเสียบประจาน
นางเปนคนดุราย ก็จะโกรธขาพเจา ความ
โกรธแหงภรรยาของขาพเจานั้น จะทําให
ขาพเจาเดือดรอนไปดวย อนึ่ง หลาวนี้มิได
ทําใหขาพเจาเดือดรอนเลย.
[๔๙๒] หอกและเกราะนี้ขา พเจาเก็บไวที่หัวนอน
อนึ่ง แหวนกอยที่ทําดวยทองคําสุก และ
ผาแควนกาสีเนื้อออน ขาพเจาก็เก็บไวที่หัว
นอน ขอภรรยาที่รักของขาพเจา ผูมีความ
ตองการทรัพย จงยินดีดวยทรัพยนี้เถิด.
จบ กามวิลาปชาดกที่ ๗
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อรรถกถากามวิลาปชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การประเลาประโลมภรรยาเกา จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อุจฺเจ
สกุเณ เฑมาน ดังนี้.
เรื่องปจจุบันไดกลาวไวแลวในปุปผรัตตชาดก เรื่องอดีตจักมี
แจงในอินทรียชาดก.
แตในทีน่ ี้ ราชบุรุษทั้งหลายทําใหบุรุษนั้นเรารอน เสียบ
ประจานไวบนหลาวทั้งเปน ๆ. บุรษุ นั้นนั่งอยูบนหลาวนั้น เห็น
กาบินมาทางอากาศ ไมอนาทรถึงเวทนาทั้งที่แรงกลาเห็นปานนั้น
เมื่อจะเรียกกานั้นมาเพื่อจะสงขาวสารถึงภรรยาผูเปนที่รัก จึงไดกลาว
คาถาเหลานี้วา :ดูกอนนกผูมีปกเปนยาน บินทะยาน
ไปในเวหา บินไปในอากาศอันสูง ทานชวย
บอกภรรยาของขาพเจาผูมีลําขาเสมอดวยตน
กลวยใหทราบดวย วาขาพเจาถูกเสียบอยูบน
หลาว ภรรยาที่รักของขาพเจานั้นเมื่อไมทราบ
ขาวคราวอันนี้ จักทําการรอคอยขาพเจาตลอด
กาลนาน.
ภรรยาของขาพเจานั้นยังไมรูวาหลาว
และหอกนี้เขาวางไว เพื่อเสียบประจาน
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นางเปนคนดุราย ก็จะโกรธขาพเจา ความ
โกรธแหงภรรยาของขาพเจานั้นจะทําขาพเจา
ใหเดือดรอนไปดวย. แตหลาวนี้มิไดทําให
ขาพเจาเดือดรอนในที่นี้เลย.
หอกและเกราะนี้ขาพเจาเก็บไวที่หัวนอน
อนึ่ง แหวนกอยที่ทําดวยทองคําเนื้อสุก และ
ผูแควนกาสีเนื้อออน ขาพเจาเก็บไวที่หัว
นอน ขอภรรยาที่รักของขาพเจา ผูม คี วาม
ตองการทรัพย จงยินดีดวยทรัพยนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เฑมาน แปลวา บิน คือไป.
บุรุษคนนั้นเรียกกาตัวนั้นแหละวา ปตฺตยาน ผูมีปกเปนยานะ เรียก
วา วิหงฺคม ผูไปในเวหา ก็เหมือนกัน . จริงอยู กานั้น ชื่อวา
มีปกเปนยาน เพราะกระทําการไปดวยปกทั้งหลาย ชื่อวาผูไปใน
เวหา เพราะไปทางอากาศ. บทวา วชฺชาสิ แปลวา ทานพึงบอก.
บทวา วามูรุ แปลวา ผูมีขาออนเสมอลําตนกลวย. ทานพึงบอกวา
ขาพเจานั่นอยูบนหลาว. บทวา จิร โข สา กริสสฺ ติ ความวา
นานเมื่อไมทราบขาวคราวนี้ จักกระทําการรอคอยการมาของขาพเจา
ในเวลานาน คือ นางจักคิดอยางนี้วา สามีอันเปนที่รักไปนานแลว
ยังไมมา. ดวยบทวา อสิ สตฺติฺจ แปลวา ดาบและหอก นี้
บุรุษนั้นกลาวหมายเอาเฉพาะหอกเทานั้น เพราะมันเสมอดวยดาบ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 352

และหอก. จริงอยูหอกนั้น เขาวางคือปกไว เพื่อเสียบประจานบุรุษ
นั้น. บทวา จณฺฑี ไดแก เปนผูมักโกรธ. บทวา กาหตี โกธ
ความวา นางจักกระทําความโกรธตอเราวา มัวชักชาอยู. บทวา ต
เม ตปฺปติ ความวา ความโกรธของนางนั้น ยอมทําเราใหเดือด
รอน. ดวยบทวา โน อิธ นี้ บุรุษนั้นแสดงวา ก็หลาวนี้ยอมไม
ทําเราใหเดือดรอนในที่นี้เลย. ดวยคําเปนตนวา นี้หอกและเกราะ
ดังนี้ บุรษุ ผูนั้นบอกถึงสิ่งของของตนซึ่งวางไวบนหัวนอนในเรือน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปฺปลสนฺนาโห ไดแก หอกและเกราะ
อธิบายวา หอกชนิดหนึ่งคลายดอกบัวและเกราะ. บทวา นิกฺขฺจ
ไดแก แหวนกอยที่ทําดวยทองเนื้อ ๕. ดวยบทวา กาสิกฺจ มุทุ
วตฺถ นี้ บุรุษนั้นกลาว หมายเอาผาสาฎกคูหนึ่ง ซึ่งทําจากแควน
กาสีมีเนื้อออนนุม. ไดยินวา สิ่งของมีประมาณเทานี้ ที่บุรุษนัน้ เก็บ
ไวบนหัวนอน. บทวา ตปฺเปตุ ธนกามิยา ความวา ภรรยาผูเปน
ที่รักของเรานั้นมีความตองการทรัพย จงถือเอาทรัพยทั้งหมดนี้ จง
อิ่มเอิบ บริบรู ณ คือจงยินดีดวยทรัพยนี้.
บุรุษนัน้ คร่ําครวญอยูอยางนี้นั้นแล ก็ตายไปบังเกิดในนรก
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผู
กระสันจะสึก ดํารงอยูในโสดาปตติผล. ภรรยาในครั้งนั้น ไดมาเปน
ภรรยาในครั้งนี้ เทวบุตรผูเห็นเหตุการณนั้น คือเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถากามวิลาปชาดกที่ ๗
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๘. อุทุมพรชาดก

ผูออนนอมชื่อวาเปนผูอิ่ม
[๔๙๓] ตนมะเดื่อ ตนไทร และตนมะขวิดนี้
มีผลสุกแลว เชิญทานออกมากินเสียเถิด จะ
ยอมตายเพราะความหิวโหยทําไม.
[๔๙๔] ผูใดประพฤติออนนอมตอผูใหญ ผูนั้น
ชือ่ วา เปนผูอิ่มแลว ไมหวงแหน เหมือน
ขาพเจา เคี้ยวกินผลไมสุกจนอิ่มแลวในวันนี้
ฉะนั้น.
[๔๙๕] ลิงเกิดในปา พึงหลอกลวงลิงที่เกิดในปา
เพราะเหตุอันใด แมลิงหนุม เชนทานก็ไมพึง
เชือ่ เหตุอันนัน้ ลิงผูใหญที่แกเฒาชราเชน
ขาพเจา ไมพึงเชื่อถือเลย.
จบ อุทุมพรชาดกที่ ๘
อรรถกถาอุทุมพรชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
ภิกษุรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา อุทุมฺพรา นิเจ ปกฺกา ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุนั้นสรางวิหารอยูในปจจันตคามแหงหนึ่ง. วิหาร
นารื่นรมยตั้งอยูเหนือแผนหินดาด. สถานที่ปดกวาดคลายปะรํา มีน้ํา
ใชผาสุกสําราญ. โคจรคามก็ไมไกล. คนทั้งหลายรักใครพากันถวาย
๑

๑. บาลี เปน จิเม.
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ภิกษา. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวจาริกไปถึงวิหารนั้น. ภิกษุผูเปน
เจาถิ่นกระทําอาคันตุกวัตรแกภิกษุนั้น ในวันรุงขึน้ ไดพาภิกษุนั้นไป
บิณฑบาตยังบาน. คนทั้งหลายถวายภิกษาอันประณีตแกภิกษุนั้น แลว
นิมนตฉันในวันพรุงนี้อีก. อาคันตุกะภิกษุฉันอยู ๒-๓ วัน จึงคิดวา
เราจักลวงภิกษุเจาถีนนั้นดวยอุบายอยางหนึ่งฉุดคราออกไป แลวยึด
วิหารนี้. ลําดับนั้น ภิกษุอาคันตุกะไดถามภิกษุเจาถิ่นผูมายังที่บํารุง
พระเถระวา อาวุโส ทานไมไดทําการอุปฏฐากพระพุทธเจาหรือ ?
ภิกษุเจาถิ่นกลาวา ชื่อวาคนผูจะปฏิบัติดูแลวิหารนี้ ไมมี ดวยเหตุนั้น
กระผมจึงไมเคยไป. ภิกษุอาคันตุกะกลาววา ผมจักปฏิบัติดูแลวิหารนี้
จนกวาทานไปเฝาพระพุทธเจาแลวกลับมา. ภิกษุเจาถิ่นกลาววา ดีแลว
ทานผูเจริญ แลวกลาวกะคนทั้งหลายวา ทานทั้งหลายจงอยาประมาท
พระเถระจนกวาเราจะกลับมา แลวหลีกไป. จําเดิมแตนั้นมา อาคันตุกะภิกษุก็กลาววา ภิกษุเจาถิ่นนั้นมีโทษนี้และนี้ แลวยุยงคนทั้งหลาย
เหลานั้นใหแตกราวกัน. ฝายภิกษุเจาถิ่นถวายบังคมพระศาสดาแลว
กลับมา. ลําดับนั้น ภิกษุอาคันตุกะนั้น ไมใหภกิ ษุเจาถิ่นเขาไป. ภิกษุ
เจาถิ่นนั้นจึงอยูในที่แหงหนึ่ง. วันรุง ขึ้น เขาไปบิณฑบาตยังบาน.
ฝายคนทั้งหลายก็ไมกระทําแมมาตรวาสามีจิกรรม. ภิกษุเจาถิ่นนั้น
เดือดรอน จึงไปยังพระเชตวันวิหารอีก แลวบอกเหตุการณอันนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายจึงนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา
อาวุโสทั้งหลาย ไดยินวาภิกษุโนนคราภิกษุโนนออกจากวิหาร แลว
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ตนเองอยูในวิหารนั้น. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชใน
บัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน อาคันตุกะภิกษุนั้นก็ไดดฉุดคราภิกษุนี้ออก
จากที่อยูมาแลวเหมือนกัน แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดัง
ตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดาอยูในปา. ในฤดูฝน
ฝนตกในปานั้น ตลอด ๗ สัปดาห. ครั้งนั้นมีลิงเล็กหนาแดงตัวหนึ่ง
อยูในซอกเขาหินแหงหนึ่งซึ่งไมเปยกฝน วันหนึ่ง นั่งอยูในที่ที่ไม
เปยก ณ ทีป่ ระตูซอกเขา. ลําดับนั้น ลิงใหญหนาดําตัวหนึ่ง เปยก
ฝน ถูกความหนาวเบียดเบียน เที่ยวมา เห็นลิงเล็กนั้นนั่งอยูอยางนั้น
จึงคิดวา เราจักนําเจาลิงนี้ออกไปดวยอุบาย แลวจักอยูในที่นี้เสียเอง
จึงทําใหทองยอยยานแสดงอาการอิ่มเหลือลน ไปยืนอยูขางหนาลิงเล็ก
นั้น แลวกลาวคาถาที่หนึ่งวา
ตนมะเดื่อ ตนไทร และตนมะขวิดนี้
มีผลสุกแลว เชิญทานออกมากินเถิด จะ
ยอมตายเพราะความหิวทําไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กปตฺถนา ไดแก ผลไมเลียบ.
บทวา เอหิ นิกฺขมฺม ความวา ตนมะเดื่อเปนตนเหลานี้ วิจิตร
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แลวเพราะเต็มดวยผล แมเราก็เคี้ยวกินจนอิ่มแลวจึงมา แมทานก็
จงไปกินเสีย.
ฝายลิงเล็กนั้น ไดฟงคําของลิงใหญนั้นก็เชือ่ ประสงคจะ
เคี้ยวกินผลาผลทั้งหลายจึงไดออกแลวเที่ยวไปในที่นั้น ๆ เมือ่ ไมได
อะไร ๆ จึงกลับมาอีก เห็นลิงใหญนั้นเขาไปนั่งในซอกเขาของตน
คิดวา จักลวงลิงใหญนั้น จึงยินอยูขางหนาลิงใหญนั้นแลวกลาวคาถา
ที่สองวา
ผูใดประพฤติออนนอมตอผูใหญ ผูน ั้น
ชือ่ วาเปนผูอิ่มแลว เหมือนขาพเจาเคี้ยวกิน
ผลไมสุกเปนผูอิ่มแลวในวันนี้ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุมปกฺกานิ มาสิโต ความวา
ขาพเจาเคี้ยวกินผลไมมีผลมะเดื่อเปนตนเปนผูอิ่มแลว.
ลิงใหญไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่สามวา
ลิงเกิดในปา พึงหลอกลวงลิงที่เกิด
ในปา เพราะเหตุใด แมลิงหนุมก็ไมพึงเชื่อ
เหตุอันนั้น ลิงที่แกเฒาชราจะไมเชื่อเลย.
เนื้อความแหงคาถานั้นวา ลิงผูเกิดในปา พึงกระทําการหลอก
ลวงลิงผูเกิดในปา เพราะเหตุอันใด ลิงแมหนุมเชนทาน ก็จะไมพึง
เชื่อ เพราะเหตุอันนั้น ลิงแกชรา คือ ลิงผูเฒาแมเชนกับเรา จะ
ไมพึงเชื่อเลย คือจะไมเชื่อตอลิงผูหนุมเชนกับทาน ผูกลาวตั้ง ๗ ครั้ง
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ในหิมวันตประเทศ มีผลาผลทั้งปวงอันเปยกชุมดวยน้ําฝนหลนลง
แลวในสถานที่นี้ ไมมีสําหรับทานอีกตอไป ทานจงไปเสียเถิด. ลิงเล็ก
ตัวนั้น จึงหลีกไปจากที่นั้นเอง.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา ลิงเล็กในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุผูเปนเจาถิ่นในบัดนี้
ลิงดําใหญในครั้งนั้น ไดเปนอาคันตุกะภิกษุในบัดนี้ สวนรุกขเทวดา
คือ เราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอุทุมพรชาดกที่ ๘
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๙. โกมาริยปุตตชาดก

วาดวยผูไกลจากภูมิฌาน
[๔๙๖] เจาลิง เมื่อกอนเจาเคยโลดเตนเลน
ในสํานักเราผูคะนองเลนเปนปกติ เจาจะ
กระทําอาการโลดเตนอยางลิง บัดนี้ เราไม
ชื่นชมยินดีอาการนั้นของเจาแลว.
[๔๙๗] ความหมดจดดวยฌานอยางสูง เราได
ฟงมาจากอาจารยชื่อโกมาริยบุตรผูเปนพหูสูต
บัดนี้ ทานอยาเขาใจเราวาเหมือนแตกอน
ดูกอนทานผูมีอายุ เราประกอบไปดวยฌาน
อยูทั้งนั้น.
[๔๙๘] เจาลิงเอย ถาแมบคุ คลจะพึงหวานพืช
ลงที่แผนหิน ถึงฝนจะตกลงมา พืชนั้นก็
งอกงามขึน้ ไมไดแน ความหมดจดดวยฌาน
อยางสูงนัน้ ถึงเจาจะไดฟงมาแลว เจาก็ยัง
เปนผูไกลจากภูมิฌานมากนัก.
จบ โกมาริยปุตตชาดกที่ ๙
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อรรถกถาโกมาริยปุตตชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ บุพพาราม ทรงปรารภภิกษุ
ทั้งหลายผูมักเลนเปนปกติ จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา ปุเร ตุว
ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น เมื่อพระศาสดาประทับอยูในปราสาท
ชั้นบน ตางพากันนั่งพูดถึงเรื่องที่ตนไดเห็นและไดยินมาเปนตน ทํา
ความตลกคะนองและหัวเราะเฮฮาอยูในปราสาทชั้นลาง. พระศาสดา
ตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาแลวตรัสวา เธอจงทําภิกษุเหลานี้
ใหสังเวชสลดใจ. พระเถระเหาะขึ้นไปในอากาศ แลวเอาปลายนิ้ว
หัวแมเทากระทุงยอดปราสาท ทําใหปราสาทสั่นสะเทือนจนถึงน้ํารอง
แผนดินเปนที่สุด. ภิกษุเหลานั้นกลัวมรณภัย จึงไดออกไปยืนขาง
นอก. ความที่ภิกษุเหลานั้นเปนผูมีปกติเลนคนองนั้น เกิดปรากฏ
ไปในหมูภิกษุทั้งหลาย. อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากัน
ในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุพวกหนึ่งบวชในพระศาสนา
อันเปนเครื่องนําออกจากทุกขเห็นปานนี้ ยังพากันเที่ยวเลนคนอง
เปนปกติอยู ไมกระทําวิปสสนากรรมฐานวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอ
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบ
แลวจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน
ภิกษุเหลานี้ก็เปนผูเลนคะนองเปนปกติเหมือนกัน แลวทรงนําเอาเรื่อง
ในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
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ในอดีตกาล
เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณในหมูบาน
แหงหนึ่ง. ชนทั้งหลายจํากุมารนั้นไดโดยชื่อวา โกมาริยบุตร. ในเวลา
ตอมา โกมาริยบุตรนั้น ออกบวชเปนฤๅษีอยูใ นหิมวันตประเทศ.
ครั้งนั้น มีดาบสผูมักเลนคะนองพวกอื่น สรางอาศรมอยูในหิมวันตประเทศ. กิจแมเพียงกสิณบริกรรม ก็ไมมีแกดาบสนั้น ดาบส
เหลานั้นนําผลาผลไมนอยใหญมาจากปาเคี้ยวกินหัวเราะราเริง ยังกาล
เวลาใหลวงเลยไปดวยการเลนมีประการตาง ๆ . ในสํานักของดาส
เหลานั้น มีลิงอยูตัวหนึ่ง. แมลิงตัวนั้นก็มักเลนคะนองเหมือนกัน
กระทําหนาตาวิการตาง ๆ เปนตน แสดงการเลนคะนองมีอยางตาง ๆ
อยางดาบสทั้งหลาย. ดาบสเหลานั้นอยูในที่นั้นนานแลว จึงไดพากัน
ไปยังถิ่นมนุษย เพื่อตองการเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จําเดิมแต
ดาบสเหลานั้นไปแลว พระโพธิสัตวจึงมายังที่นั้นแลวสําเร็จการอยู
อาศัย. ลิงจึงแสดงการเลนคะนองแมแกพระโพธิสัตว เหมือนดังแสดง
แกดาบสเหลานั้น. พระโพธิสัตวจึงดีดนิ้วมือแลวใหโอวาทแกลิงนั้น
วา ธรรมดาผูอยูในสํานักของบรรพชิตผูมีการศึกษาดีแลว ควรจะถึง
พรอมดวยอาจารมารยาท สํารวมระวังกายและวาจา ประกอบขวนขวายในฌาน. จําเดิมแตนั้น ลิงตัวนั้นไดเปนสัตวมีศีลถึงพรอมดวย
อาจารมารยาท. พระโพธิสัตวไดจากแมที่นั้นไปอยูในที่อื่น. ลําดับนั้น
ดาบสขี้เลนเหลานั้นเสพรสเค็มและเปรี้ยวแลว
ไดไปยังสถานที่
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นั้น. ลิงไมแสดงการเลนคนองแกดาบสเหลานั้น เหมือนอยาง
เมื่อกอน. ลําดับนั้น ดาบสเหลานั้นเมื่อจะถามลิงนั้นวา ดูกอนอาวุโส
เมื่อกอนเจาไดกระทําการเลนคนองเบื้องหนาพวกเรา เพราะเหตุไร
บัดนี้ เจาจึงไมกระทํา จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา
เมื่อกอนเจาเคยโลดเตนเลนคะนองใน
อาศรมสํานักเราทั้งหลายผูมีปกติเลนคะนอง.
เฮยเจาลิง เจาจงกระทํากิริยาของลิง บัดนี้
เราไมชื่นชมยินดีศีลและพรตอันนั้นของเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลวต สกาเส ไดแก ใน
อาศรมอันเปนสํานักของเราทั้งหลายผูคะนองเลนเปนปกติ. บทวา
โอกฺกนฺทิก ไดแก โลดเลนคะนอง ดังมฤคชาติ. บทวา กโรหเร
แปลวา จงกระทํา. ศัพทวา เร เปน อาลปนะ คํารองเรียก.
บทวา มกฺกฎิยานิ ไดแก ทําปากใหแปลก ๆ ไปเปนตน กลาวคือ
เลนซนทางปาก. บทวา น ต มย สีลวต รมาม ความวา
ศีลวัตรคือการเลนคะนองของเจาในกาลกอนนั้น บัดนี้ พวกเราไม
ยินดี คือไมยินดียิ่ง แมเจาไมทําใหพวกเรายินดี มีเหตุอะไรหนอ.
ลิงไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา
ความหมดจดดวยฌานชั้นสูง เราไดฟง
มาจากอาจารยชื่อโกมาริยบุตร ผูเปนพหูสูตร
บัดนี้ ทานอยาเขาใจเราวาเหมือนแตกอน
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ดูกอนทานผูมีอายุ เราประกอบดวยฌานอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มยฺห เปนจตุตถีวิบัติใชใน
อรรถของตติยาวิภัติ. บทวา วิสุทฺธิ ไดแก ความหมดจดดวยฌาน
บทวา พหุสสฺ ุตสฺส ไดแก ชื่อวาผูเปนพหูสูตร เพราะไดฟงและ
เพราะไดรูแจงกสิณบริกรรมและสมาบัติ ๘. บทวา ตุว นี้
ลิงเมื่อจะเรียกดาบสรูปหนึ่งในบรรดาดาบสเหลานั้น จึงแสดงวา บัดนี้
ทานอยาไดจําหมายขาพเจา เหมือนเมื่อกอน ขาพเจาไมเปนเหมือน
เมื่อกาลกอน ขาพเจาไดอาจารยแลว.
ดาบสไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา
เจาลงเอย ถาแมบุคคลจะพึงหวาน
พืชลงบนแผนหิน ถึงฝนจะตกลงมา พืชนั้น
ก็งอกงามขึ้นไมไดแน ความหมดจดดวย
ฌานชั้นสูงนั้น ถึงเจาจะไดฟงมา เจาก็ยัง
เปนผูไกลจากภูมิฌานมากนัก.
ความของคาถานั้นวา ถาแมบุคคลจะพึงหวานพืช ๕ ชนิด
ลงบนหลังแผนหิน และฝนจะตกลงมาอยางสม่ําเสมอ พืชนั้นจะ
งอกขึ้นไมได. เพราะแผนหินนั้นไมใชเนื้อนา ความหมดจดแหง
ฌานชั้นสูงที่เจาไดฟงมา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนเจาลิง ก็เพราะ
เจาเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน เจาจึงยังหางไกลจากภูมิฌานนัก คือเจา
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ไมอาจทําฌานใหบังเกิดได ดาบสเหลานั้นติเตียนลิง ดวยประการ
ดังนี้.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พวกดาบสผูเลนคนองเปนปกติในกาลนั้น ไดเปน
ภิกษุเหลานี้ สวนโกมาริยบุตรคือเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาโกมาริยปุตตชาดกที่ ๙
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๑๐. พกชาดก

วาดวยการทําลายตบะ
[๔๙๙] นกยางผูมีเนื้อและเลือดเปนอาหาร เปน
อยูไ ด เพราะฆาสัตวอัน สมาทานวัตรแลว
รักษาอุโบสถอยู.
[๕๐๐] ทาวสักกะทรงทราบวัตรของนกยางนั้น
แลว จึงจําแลงเปนแพะมา นกยางนั้น
ปราศจากตบะ ตองการดื่มกินเลือด จึงโผ
ไปจะกินแพะ ไดทําลายตบะธรรมเสียแลว.
[๕๐๑] บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือน
กัน เปนผูมีวัตรอันเลวทรามในการสมาทาน
วัตร ยอมทําคนใหเบา ดุจนกยางทําลายตบะ
ของตน เพราะเหตุตองการแพะ ฉะนัน้ .
จบ พกชาดกที่ ๑๐
อรรถกถาพกชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
สันถัดเกา จึงตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา ปรปาณฆาเต ดังนี้. แม
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เรื่องนี้ก็ไดมาแลวโดยพิสดาร ในพระวินัยนั่นแล ก็ในที่นี้มีความยอ
ดังตอไปนี้ :- ทานพระอุปเสนะ มีพรรษาได ๒ พรรษา พรอมดวย
สัทธิวิหาริกซึ่งมีพรรษาเดียว พากันเขาไปเฝาพระศาสดา ถูก
พระศาสดาทรงติเตียน จึงกลับแลวหลีกไปเริ่มบําเพ็ญวิปสสนา บรรลุ
พระอรหัตแลว ประกอบดวยคุณมีความเปนผูมักนอยเปนตน สมาทาน
ธุดงค ๑๓ กระทําการชักชวนบริษทั ใหเปนผูทรงธุดงค ๑๓ ดวย
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงหลีกเรนอยูตลอดไตรมาส จึงพรอมดวย
บริษัทเขาไปเฝาพระศาสดา เพราะอาศัยบริษัทนั่นแหละ จึงไดรับ
การติเตียนเปนครั้งแรก แตเพราะประพฤติตามกติกาอันประกอบดวย
ธรรม จึงไดรับสาธุการเปนครั้งที่สอง เปนผูอันพระศาสดาทรงกระทําอนุเคราะหวา จําเดิมแตนี้ไป ภิกษุทั้งหลายผูทรงธุดงค จงเขามา
เฝาเราตามสบายเถิด แลวจึงออกไปแจงเนื้อความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย.
ตั้งแตนั้นมา ภิกษุทั้งหลายจึงพากันเปนผูทรงธุดงค เขาไปเฝาพระศาสดา เมื่อพระศาสดาเสด็จออกจากที่เรน ก็พากันทิ้งผาบังสุกุลไว
ในที่นั้น ๆ ถือเอาไปเฉพาะบาตรและจีวรของตนเทานั้น. พระศาสดา
เสด็จเที่ยวจาริกไปยังเสนาสนะพรอมดวยภิกษุมากดวยกัน ทอดพระเนตรเห็นผาบังสุกุลตกเรี่ยราดอยูในที่นั้น ๆ จึงตรัสถาม ไดทรงสดับ
ความนั้นแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การสมาทานวัตรของ
ภิกษุเหลานี้ เปนของไมตั้งอยูยั่งยืน ไดเปนเชนกับอุโบสถกรรมของ
นกยาง แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนทาวสักกเทวราช. ครั้งนั้น มี
นกยางตัวหนึ่งอยูที่หลังหินดาดใกลฝงแมน้ําคงคา ตอมา หวงน้ําใหญ
ในแมน้ําคงคาไหลมาจดรอบหินดาดนั้น นกยางจึงขึ้นไปนอนบนหลัง
หินดาด. ที่แสวงหาอาหารและทางที่จะไปแสวงหาอาหารของนกยาง
นั้นไมมีเลย. แมน้ําก็เปยมอยูนั่นเอง นกยางนั้นคิดวา เราไมมีที่
แสวงหาอาหาร และทางที่จะไปแสวงหาอาหาร ก็อุโบสถกรรมเปน
ของประเสริฐกวาการนอนของเราผูวางงาน จึงอธิษฐานอุโบสถดวยใจ
เทานั้น มาทานศีล นอนอยู. ในกาลนั้น ทาวสักกเทวราชทรง
รําพึงอยู ทรงทราบการสมาทานอันทุรพลของนกยางนั้น ทรงพระดําริวา เราจักทดลองนกยางนี้ จึงแปลงเปนรูปแพะเสด็จมายืนแสดง
พระองคใหเห็นในที่ไมไกลนกยางนั้น. นกยางเห็นแพะนั้นแลวคิดวา
เราจักรูการรักษาอุโบสถกรรมในวันอื่น
จึงลุกขึ้นโผบินไปเพื่อ
จะเกาะแพะนั้น ฝายแพะวิ่งไปทางโนนทางนี้ ไมใหนกยางเกาะตน
ได. นกยางเมื่อไมอาจเกาะแพะได จึงกลับมานอนบนหลังหินดาดนั้น
นั่นแลอีกโดยคิดวา อุโบสถกรรมของเรายังไมแตกทําลายกอน. ทาวสักกเทวราชประทับยืนในอากาศดวยอานุภาพของทาวเธอ ทรงติเตียน
นกยางนั้นวา ประโยชนอะไรดวยอุโบสถกรรมของตนผูมีอัธยาศัยอัน
ทุรพลเชนทาน ทานไมรูวาเราเปนทาวสักกะ จึงประสงคจะกินเนื้อ
แพะ ครั้นทรงติเตียนแลวก็เสด็จไปยังเทวโลกทันที.
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มีอภิสัมพุทธคาถา แม ๓ คาถาวา :นกยางแหละมีเนื้อและเลือดเปนอาหาร
เปนอยูไดเพราะฆาสัตวอื่น สมาทานเขาจํา
อุโบสถกรรมนัน้ แลว.
ทาวสักกะทรงทราบวัตรของนกยางนั้น
แลว จึงจําแลงเปนแพะมา นกยางนั้น
ปราศจากตบะ ตองการดื่มกินเลือด จึงโผ
ไปจะกินแพะ ไดทําลายตบะเสียแลว.
บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือน
กัน เปนผูมีวัตรอันเลวทรามในการสมาทาน
วัตร ยอมทําคนใหเบา ดุนกยางทําลายตบะ
ของตน เพราะเหตุตองการแพะฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปปชฺชิ อุโปสถ ไดแก เขา
จําอุโบสถ. บทวา วตฺาย ความวา ทรงทราบวัตรอันทุรพลของ
นกยางนั้น. บทวา วีตตโป อชฺฌปฺปตฺโต ความวา เปนผูปราศจาก
ตบะบินเขาไป อธิบายวา โผแลนไปเพื่อจะกินแพะนั้น. บทวา
โลหิตโป แปลวา ผูดื่มเลือดเปนปกติ. บทวา ตป ความวา
นกยางทําลายตบะที่ตนสมาทานแลวนั้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา ทาวสักกะในครั้งนั้น คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาพกชาดกที่ ๑๐
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รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก ๒. สุปตตชาดก ๓. กายนิพพินทชาดก ๔. ชัมพูขาทกชาดก ๕. อันตชาดก ๖. สมุททชาดก
๗. กามวิลาปชาดก ๘. อุทุมพรชาดก ๙. โกมาริยปุตตชาดก
๑๐. พกชาดก.
จบ กุมภวรรคที่ ๕

รวมวรรคที่มีในนิบาตนี้ คือ
๑. สังกัปปวรรค ๒. ปทุมวรรค ๓. อุทปานทูสกวรรค
๔. อัพภันตรวรรค ๕. กุมภวรรค.
จม ติกนิบาต
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จตุกกนิบาต ชาดก
๑. กาลิงควรรค
๑. จุลลกาลิงคชาดก

เทวดากีดกันความพยายามของคนไมได
[๕๐๒] ทานทั้งหลายจงเปดประตูถวาย ให
พระราชธิดาเหลานี้เสด็จเขาไปสูภายในพระนคร ขาพเจาขอวานันทเสน เปนอํามาตย
ดุจราชสีหข องพระเจาอรุณ ไดรับการศึกษา
มาเปนอยางดี จักรักษาไวเรียบรอยแลว.
[๕๐๓] แนะดาบสโกง ทานไดพูดไวอยางนี้วา
ชัยชนะจักมีแกพวกพระเจากาลิงคราช ผู-
อดทนตอภัยที่แสนยากจะอดทนได ความ
ปราชัยจักมีแกพวกพระเจาอัสสกราช ชน
ทั้งหลายผูซ ื่อตรงยอมไมพูดเท็จ.
[๕๐๔] แตทาวสักกะ เทวดาทั้งหลายยังประพฤติลวงมุสาวาทอีกหรือ พระองคพึงตรัส
แตถอยคําที่จริง ที่แทอยางยิ่งมิใชหรือ ขาแต
ทาวมัฆวาฬเทวราช ผูเปนใหญกวาปวงชน
พระองคทรงอาศัยเหตุอะไรหรือจึงไดตรัสมุสา.
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[๕๐๕] ดูกอนพราหมณ เมื่อชนทั้งหลายพูดกัน
อยู ทานก็เคยไดยินแลวมิใชหรือวา เทวดา
ทั้งหลาย ยอมเกียดกันความพยายามของ
บุรุษไมได ความขมใจ ความตั้งใจแนวแน
ความไมแตกสามัคคีกัน ความไมแกงแยงกัน
การกาวไปในกาลอันควร ความเพียรอยาง
เด็ดเดี่ยว และความบากบัน่ ของบุรษุ เพราะ
เหตุนั้นแหละ ชัยชนะจึงมีแกพวกพระเจา
อัสสกะ.
จบ จุลลกาลิงคชาดกที่ ๑
อรรถกถาจตุกกนิบาตชาดก
อรรถกถากาลิงควรรคที่ ๑
อรรถกถาจุลลกาลิงคชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหิาร ทรงปรารภ
การบรรพชาของปริพาชิกา ๔ คน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคํา
เริ่มตนวา วิวรถ อิมาส ทฺวาร ดังนี้.
ไดยินวา ในนครเวสาลี มีกษัตริยลิจฉวี ๗ พัน ๗ รอย
๗ พระองค ประทับอยู. กษัตริยล ิจฉวีเหลานั้น แมทั้งหมด ไดเปน
ผูมีพระดําริในการถามและการยอนถาม. ครั้งนั้น นิครนถผูฉลาด
ในวาทะ ๕๐๐ วาทะ คนหนึ่งมาถึงพระนครเวสาลี กษัตริยลิจฉวี
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เหลานั้นไดทรงกระทําการสงเคราะหนิครนถนั้น. นางนิครนถผูฉลาด
เห็นปานกันแมอีกคน ก็มาถึงพระนครเวสาลี. กษัตริยทั้งหลายจึง
ใหชนทั้งสองแสดงวาทะ ( โตตอบกัน ). แมชนทั้งสองก็เปนผูฉลาด
เชนเดียวกัน. ลําดับนั้น กษัตริยลิจฉวีทั้งหลายไดมึพระดําริวา บุตร
ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคนทั้งสองนี้ จักเปนผูฉลาดเฉียบแหลม. จึงให
กระทําการวิวาหมงคลแกชนทั้งสองนั้น แลวใหคนแมทั้งสองอยูรวม
กัน. ตอมา เพราะอาศัยการอยูรวมกันของนิครนถทั้งสองนั้น จึงเกิด
ทาริกา ๔ คนและทารก ๑ คน โดยลําดับ. บิดามาริกาไดตั้งชื่อนาง
ทาริกาทั้ง ๔ คนวา นางสัจจา ๑ นางโสภา ๑ นางอธิวาทกา ๑
นางปฏิจฉรา ๑ ตั้งชื่อทารกวา สัจจกะ. คนแมทั้ง ๕ นั้นถึงความเปน
ผูรูเดียงสาแลว พากันเรียนวาทะ ๑,๐๐๐ วาทะ คือจากมารดา ๔๐๐ จาก
บิดา ๕๐๐. มารดาบิดาไดใหโอวาทแกนางทาริกาทั้ง ๔ อยางนี้วา ถา
ใคร ๆ เปนคฤหัสถ ทําลายวาทะของพวกเจาได พวกเจาพึงยอมเปน
บาทบริจาริกาของเขา ถาเปนบรรพชิตจักทําลายได ก็ควรบวชใน
สํานักของบรรพชิตนั้น. ในกาลตอมา มารดาบิดาไดทํากาลกิริยาตาย
ไป. เมื่อมารดาบิดาทํากาลกิริยาตายไปแลว นิครนถนองชายคนสุดทอง
สั่งสอนศิลปะแกกษัตริยลิจฉวีอยูในนครเวสาลีนั้นนั่นเอง สวนพี่สาว
ทั้ง ๔ ถือกิง่ หวาเที่ยวสัญจรจากนครนี้ไปนครนั้น เพื่อตองการโต
วาทะ จนถึงพระนครสาวัตถี จึงปกกิ่งหวาไวใกลประตูพระนคร แลว
กลาวแกพวกเด็ก ๆ วา ผูใดจะเปนคฤหัสถหรือบรรพชิตก็ตาม สามารถ
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ยกสูวาทะของพวกเราได
ผูน ั้นจงเอาเทาเกรี่ยกองฝุนนี้ให
กระจายแลวเหยียบกิ่งหวาดวยเทานั่นแหละ แลวพากันเขาไปยังพระนครเพื่อตองการภิกษาหาร. ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรกวาดที่ซึ่งยังไม
ไดกวาด ตักน้ําดื่มใสหมอเปลา ปรนนิบัติภิกษุไข จึงเขาไปบิณฑบาต
ในนครสาวัตถีเวลาสาย เห็นกิ่งหวานั้น จึงถามไดความแลวใหพวก
เด็กนั่นแหละลมกิ่งหวาเหยียบเสีย แลวกลาวแกพวกเด็กวา พวกคน
ผูวางกิ่งหวานี้ไวนั้น ทําภัตกิจกลับมาแลว จงพบเราที่ซุมประตูพระวิหารเชตวัน สั่งแลวก็เขาไปยังพระนคร กระทําภัตกิจเสร็จแลวได
ยืนอยูที่ซุมพระวิหาร. ฝายนางปริพาชิกาเหลานั้นเที่ยวภิกษาแลว
กลับมา เห็นกิ่งหวาถูกเหยียบย่ําจึงกลาววา ใครเหยียบย่ํากิ่งหวานี้
พวกเด็กวา พระสารีบุตรเถระเหยียบ และพูดวา ถาทานทั้งหลาย
ตองการโตวาทะ จงไปยังซุมพระวิหาร จึงพากันกลับเขาพระนครอีก ให
มหาชนประชุมกันแลวไปยังซุมพระวิหาร ถามวาทะหนึ่งพันกะพระเถระ. พระเถระวิสัชนาแลวถามวา พวกทานรูอะไร ๆ อยางอื่นอีก
บาง ? นางปริพาชิกาเหลานั้นกลาววา ขาแตทานพวกขาพเจาไมรู
อะไรอยางอื่น. พระเถระจึงพูดวา เราจะถามอะไร ๆ กะพวกทานบาง
นางปริพาชิกาเหลานั้นจึงวา ถามเถิดทาน เพื่อพวกขาพเจารู จักกลาว
แก. พระเถระจึงถามวา เอก นาม กึ อะไรชื่อวาหนึ่ง ? นางปริพาชิกาเหลานั้นหาทราบไม. พระเถระจึงวิสัชนาใหฟง. นางปริพาชิกา
เหลานั้นจึงกลาววา ขาแตทาน ความปราชัยเปนของพวกขาพเจา
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ชัยชนะเปนของทาน. พระเถระจึงถามวา บัดนี้ พวกทานจักทําอยางไร ?
นางปริพาชิกาทั้งสี่จึงตอบวา มารดาบิดาของพวกขาพเจาไดใหโอวาท
นี้ไววา ถาคฤหัสถทําลายวาทะของพวกเจาไดจงยอมเปนปชาบดีของ
เขา ถาบรรพชิตทําลายไดก็จงพากันบวชในสํานักของบรรพชิตนั้น
เพราะฉะนั้นทานโปรดใหบรรพชาแกพวกขาพเจาเถิด. พระเถระ
กลาววาดีแลว จึงใหนางบวชในสํานักของพระอุบลวรรณาเถรี ไม
นานนัก ทั้งหมดก็ไดบรรลุพระอรหัต. อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่ง
ประชุมสนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย พระสารีบุตร
เถระเปนที่พึ่งอาศัยของปริพาชิกาทั้งสี่ ใหทุกนางบรรลุพระอรหัต.
พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่ง
สนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน
สารีบุตรก็ไดเปนที่พึ่งอาศัยของปริพาชิกาเหลานี้ แตในบัดนี้ ไดให
บรรพชาภิเษก ในปางกอน ไดตั้งไวในตําแหนงมเหสีของพระราชา
แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจากาลิงคราชครองราชสมบัติอยูในพระนครทันตปุระ แควนกาลิงครัฐ. พระราชาพระนามวา อัสสกะ
ครองราชสมบัติในนครโปตละ แควนอัสสกรัฐ. พระเจากาลิงคะทรง
สมบูรณดวยรี้พลและพาหนะ แมพระองคเองก็มีกําลังดังชางสารไม
เห็นผูจะตอยุทธ พระองคเปนผูประสงคจะทรงกระทําการรบ จึงตรัส
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บอกแกอํามาตยทั้งหลายวา เรามีความตองการจะทําการรบ แตไม
เห็นผูจะตอยุทธ เราจะกระทําอยางไร. อํามาตยทั้งหลายจึงกราบทูลวา
ขาแตมหาร มีอุบายอยูอยางหนึ่ง พระราชธิดาทั้ง ๔ ของพระองค
ทรงพระรูปโฉมอันอุดม พระองคโปรดใหประดับตกแตงพระราชธิดา
เหลานั้น แลวใหนั่งในราชยานอันมิดชิด แวดลอมดวยรี้พล แลว
ใหเที่ยวไปยังคามนิคม และราชธานีทั้งหลาย โดยปาวรองวา พระราชาพระองคใดจักมีพระประสงคจะรับเอาไวเพื่อตน พวกเราจักทํา
การรบกับพระราชาพระองคนั้น. พระราชาจึงทรงใหกระทําอยางนั้น.
ในสถานที่พระราชธิดาเหลานั้นเสด็จไปแลว ๆ พระราชาทัง้ หลายไม
ยอมใหพระราชธิดาเหลานั้นเขาพระนคร เพราะความกลัวภัยพากัน
สงเครื่องบรรณาการออกไป แลวใหประดับอยูเฉพาะภายนอกพระนคร. พระราชธิดาเหลานั้นเสด็จเที่ยวไปตลอดทั่วชมพูทวีปดวย
อาการอยางนี้ จนบรรลุถึงพระนครโปตละ แควนอัสสกรัฐ. ฝาย
พระเจาอัสสกะก็ทรงใหปดประตูพระนครแลวทรงสงเครื่องบรรณาการออกไปถวาย. อํามาตยของพระเจาอัสสกะนั้น ชื่อวานันทเสนเปน
บัณฑิตเฉลียวฉลาดในอุบาย. นันทเสนอํามาตยนั้นคิดวา ขาววา พระราชธิดาของพระเจากาลิงคราชเหลานี้ เสด็จเที่ยวไปทั่วชมพูทวีปก็ไม
ไดผูจะตอยุทธ แมเมื่อเปนอยางนี้ ชมพูทวีปก็ไดชื่อวาตางจากนักรบ
เราจักรบกับพระเจากาลิงคราช. นันทเสนอํามาตยนั้นจึงไปยังประตู
พระนครเรียกคนรักษาประตูมา เพือ่ จะใหเขาเปดประตูแกพระราชธิดาเหลานั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา:-
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ทานทั้งหลายจงเปดประตูถวาย เพื่อ
ใหพระราชธิดาเหลานั้นเสด็จเขาภายในพระนคร ซึ่งพระนครนี้ขาพเจาชื่อวานันทเสน
ผูเปนอํามาตยดุจราชสีหของพระเจาอรุณราช
ผูอ ันอาจารยสั่งสอนไวอยางดี ไดจัดการรักษา
ไวดีแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรุณราชสฺส ความวา พระราชา
แมพระองคนั้น ในเวลาดํารงอยูในราชสมบัติ ทรงพระะนามวา อัสสกะ
ดวยสามารถแหงชื่อของแควนแตพระนามวา อรุณ เปนนามที่ราช
ตระกูลประทานแกพระราชานั้น. ดวยเหตุนั้น นันทเสนอํามาตยจึง
กลาววา อรุณราชสฺส ดังนี้. บทวา สีเหน แปลวา ผูเปนบุรุษ
ดุจราชสีห. บทวา สุสิฏเน แปลวา ผูอันอาจารยทั้งหลายสั่งสอน
ดีแลว. บทวา นนฺทเสเนน ความวา อันเรา ผูช ื่อวานันทเสน.
ครั้นอํามาตยนันทเสนนั้นกลาวอยางนี้แลว จึงใหเปดประตู
รับพระราชธิดาทั้ง ๔ นัน้ ไปถวายพระเจาอัสสกะ แลวกราบทูลวา
พระองคอยาทรงเกรงกลัวเลย เมื่อมีการรบกัน ขาพระองคจักรู
(รับอาสา) พระองคโปรดทรงกระทําพระราชธิดาผูทรงพระรูปโฉมอัน
เลอเลิศเหลานี้ใหเปนพระอัครมเหสีเถิด แลวใหประทานอภิเษกแก
พระราชธิดาเหลานั้น แลวสงราชบุรุษผูมากับพระราชธิดาเหลานั้น
กลับไปดวยพูดวา
ทานทั้งหลายจงกราบทูลพระราชาของทาน
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หมายถึงขอที่พระเจาอัสสกะราชทรงตั้งพระราชธิดาทั้ง ๔ ไวในตําแหนงอัครมเหสี. ราชบุรษุ เหลานั้นไปกราบทูลใหทรงทราบ พระเจา
กาลิงคราช ทรงดําริวา พระเจาอัสสกะนั้นชะรอยจะไมทราบกําลังของ
เราแนนอน จึงเสด็จออกดวยกองทัพใหญในขณะนั้นทันที. นันทเสน
อํามาตยทราบการเสด็จของพระเจากาลิงคราช จึงสงสาสนไปวา ขอ
พระเจากาลิงคราชจงอยูเฉพาะแตในรัฐสีมาของพระองค อยาลวงลา
รัฐสีมาแหงพระราชาของขาพระองคเขามา การสูรบจักมีระหวาง
แควนทั้งสอง. พระเจากาลิงคราชทรงสดับสาสนแลวไดทรงหยุด
กองทัพ ไวเฉพาะปลายพระราชอาณาเขตของพระองค ฝายพระเจาอัสสกราชก็ไดทรงหยุดกองทัพ เฉพาะปลายราชอาณาเขตของ
พระองคเหมือนกัน.
ครั้งนั้น พระโพธิสตั วบวชเปนฤาษี อยูที่บรรณศาลาระหวาง
อาณาเขต แหงพระราชาทั้งสองนั้น. พระเจากาลิงคราชทรงพระดําริวา ธรรมดาสมณะทั้งหลายยอมจะรูอะไรๆ ดี ใครจะรู อะไรจักมี
ชัยชนะหรือความปราชัยจักมีแกใคร เราจักถามพระดาบสดู จึงเขา
ไปหาพระโพธิสัตวดวยเพศที่ใครๆ ไมรูจัก ไหวแลวนั่ง ณ สวน
ขางหนึ่ง กระทําปฏิสันถารแลวถามวา ทานผูเจริญ พระเจากาลิงคะ
กับพระเจาอัสสกะประสงคจะรบกัน พากันตั้งทัพยันอยูเฉพาะใน
รัฐสีมาของตนๆ ในพระราชาทั้งของพระองคนั้น ใครจักมีชยั ชนะ
ใครจักปราชัยพายแพ. พระดาบสโพธิสัตวกราบทูลวา ทานผูมีบุญมาก
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อาตมภาพไมทราบวา พระองคโนนชนะ พระองคโนนพายแพ แต
ทาวสักกเทวราชเสด็จมาที่นี้ อาตมภาพถามทาวสักกเทวราชนั้นแลว
จักบอกใหทราบ. พรุงนี้ทานมาฟงเอาเถิด. ทาวสักกะเสด็จมาสูที่บํารุง
พระโพธิสัตวแลวประทับนั่ง. ทีนั้น พระโพธิสัตวจึงทูลถามเนื้อความ
กะทาวสักกเทวราช ทาวเธอจึงตรัสทํานายวา ขาแตทานผูเจริญ
พระเจากาลิงคราชจักมีชัย พระเจาอัสสกะจักปราชัย อนึ่ง บุรพนิมิต
นี้จักปรากฏ. ในวันรุงขึน้ พระเจากาลิงคราชเสด็จมาถาม แมพระโพธิสัตวก็ทูลแกพระเจากาลิงคราชนั้น. พระเจาถาลิงคราชไมตรัส
ถามเลยวา บุรพนิมิตชื่อไรจักปรากฏ ทรงหลีกลาไปดวยพระทัยยินดี
วา ทานวาเราจักชนะ. เรือ่ งนั้นไดแพรไปแลว พระเจาอัสสกะไดทรง
สดับเรื่องนั้นจึงรับสั่งใหเรียกอํามาตยนันทเสนมา แลวรับสั่งวา เขา
วาพระเจากาลิคราชจักชนะ เราจักพายแพ เราควรจะทําอยางไรกัน
นันทเสนอํามาตยนั้นกราบทูลวา ขาแตมหาราช ใครจะทราบขอนั้น
ไดชัยชนะหรือความปราชัยจักเปนของใคร ขอพระองคอยาทรงคิด
ไปเลย ครั้นกราบทูลเอาพระทัยพระราชาแลว เขาไปหาพระโพธิสัตว
ไหวแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. ถามวา ทานผูเจริญ ใครจักชนะ. ใครจัก
แพ พระโพธิสัตวกลาววา พระเจากาลิงคะจักชนะ พระเจาอัสสกะ
จักแพ อํามาตยนันทเสนถามวา ทานผูเจริญ บุรพนิมิตอะไรจักมี
แกผูชนะ บุรพนิมิตอะไรจักมีแกผูแพ. พระโพธิสัตวกลาววา ทาน
ผูมีบุญมาก อารักขเทวดาขอพรผูชนะจักเปนโคผูขาวปลอด อารักข-
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เทวดาของผูแพจักเปนโคผูดําปลอด อารักขเทวดาแมของทั้งสองฝาย
รบกันแลว จักทําความมีชัยและปราชัยกัน. นันทเสนอํามาตยไดฟง
ดังนั้น จึงลุกขึ้นลาไป พาทหารใหญประมาณพันคนผูเปนสหายของ
พระราชา ขึ้นไปยังภูเขาในที่ไมไกลนัก แลวถามวา ผูเจริญทั้ง
หลาย พวกทานจักอาจเพื่อถวายชีวิตแกพระราชาของพวกเราไดหรือ
ไม. ทหารใหญเหลานั้นกลาววา พวกเราจักสามารถถวายได. นันทเสนอํามาตยกลาววา ถาอยางนั้นพวกทานจงโดดลงไปในเหวนี้. ทหาร
ใหญเหลานั้นไดเตรียมจะโดดลงเหว. นันทเสนอํามาตยจึงหามทหาร
ใหญเหลานั้นแลวกลาววา อยาโดดลงเหวนี้เลย ทานทั้งหลายเปนผูมี
ขวัญดี ไมถอยหลัง ชวยกันรบเพื่อถวายชีวิตแกพระราชาของเรา
ทั้งหลายเถิด ทหารใหญเหลานั้นรับคําแลว. ครั้นเมื่อสงครามประชิด
กัน พระเจากาลิงคราชทรงวางพระทัยวา นัยวาเราจักชนะ แมหมู
พลนิกายของพระองคก็พากันวางใจวา เขาวาพวกเราจักมีชัยชนะ จึง
ไมทําการผูกสอด เปนพรรคเปนพวกพากันหลีกไปตามความชอบใจ
ในเวลาจะกระทําความเพียรพยายามก็ไมทํา. ฝายพระราชาทั้งสอง
พระองคเสด็จขึ้นทรงมาเขาไปหากันและกันดวยหมายมั่นวา จักตอ
ยุทธ. อารักขเทวดาของพระราชาทั้งสองออกไปขางหนา อารักขเทวดา
ของพระเจากาลิงคะเปนโคผูขาวปลอดอารักขเทวดาของพระเจาอัสสกะ เปนโคผูดําปลอด. โคผูแมเหลานั้นแสดงอาการตอสูเขาไปหากัน
และกัน ก็โคผูเหลานั้นยอมปรากฏเฉพาะแกพระราชาทั้งสองพระองค
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เทานั้น ไมปรากฏแกคนอื่น. อํามาตยนันทเสนทูลถามพระเจาอัสสกะ
วา ขาแตมหาราช อารักขเทวดาปรากฏแกพระองคแลวหรือยัง.
พระเจาอัสสกะตรัสวา เออปรากฏ. นันทเสน ปรากฏโดยอาการ
อยางไร. พระเจาอัสสกะ อารักขเทวดาขอพระเจากาลิงคะปรากฏ
เปนโคผูขาวปลอด อารักขเทวดาของเราปรากฏเปนโคผูดําปลอด.
นันทเสนอํามาตยกราบทูลวา ขาแตมหาราช พระองคอยาทรงเกรง
กลัวเลย พวกเราจักชนะ พระเจากาลิงคะจักพายแพ พระองคจง
เสด็จลุกจากหลังมา ทรงถือพระแสงหอกนี้ เอาพระหัตถซายแตะดาน
ทองมาสินธพที่ศึกษาดีแลวรีบไปพรอมกับบุรุษพันคนนี้ เอาหอก
ประหารอารักขเทวดาของพระเจากาลิงคะใหลมลง ตอแตนั้น พวก
ขาพระองคประมาณหนึ่งพัน จักประหารดวยหอกพันเลม เมื่อทํา
อยางนี้ อารักขเทวดาของพระเจากาลิงคะจักฉิบหาย จากนั้น พระเจา
กาลิงคะจักพายแพ พวกเราจักชนะ พระราชาทรงรับวาได แลวเสด็จ
ไปเอาหอกแทงตามสัญญาที่นันทเสนอํามาตยถวายไว ฝายอํามาตย
ทั้งหลายก็แทงดวยหอกพันเลม. อารักขเทวดาของพระเจากาลิงคะก็
ถึงแกความตาย ณ ที่นั้นนั่นเอง. ทันใดนั้น พระเจากาลิงคะก็ทรง
พายแพเสด็จหนีไป. อํามาตยทั้งหลายพันคนเห็นพระเจากาลิงคะเสด็จ
หนีไปก็พากันโหรองวา พระเจากาลิงคราชหนี. พระเจากาลิงคะ
ทรงกลัวตอมรณภัยเสด็จหนีไป เมื่อจะทรงดาพระดาบสนั้น จึงกลาว
คาถาที่ ๒ วา :-
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แนะดบสโกง ทานไดพูดไวอยางนี้
วา ชัยชนะจักมีแกพวกพระเจากาลิงคราชผู
สามารถย่ํายีบุคคลที่ใคร ๆ ย่ํายีไมได ความ
ปราชัยไมชนะจักมีแกพวกพระเจาอัสสกะ
ชนทั้งหลายผูซื่อตรงยอมไมพูดเท็จ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสยฺหสาหิน ไดแก ผูสามารถ
เพื่อย่ํายีบุคคลที่ใคร ๆ ย่ํายีไมได คือย้ํายีไดยาก. บทวา อิจเฺ จว
เต ภาสิต ความวา ดูกอนดาบสโกง ทานรับเอาคาจางแลวพูดอยางนี้
กะพระราชาผูพายแพวา จักชนะและพูดกะพระราชาผูชนะวาจักแพ.
บทวา น อุชุภูตา ความวา ชนเหลาใดเปนผูซื่อตรงดวยกาย วาจา
และใจ ชนเหลานั้นยอมไมพูดเท็จอยางนี้.
พระเจากาลิงคราชนั้น เมื่อดาพระดาบสอยางนี้ แลวก็เสด็จ
หนีไปยังพระนครของพระองค ไปอาจที่จะเหลียวมามองดู. แตนั้น
เมื่อลวงไป ๒-๓ วัน ทาวสักกะไดเสด็จมายังที่บํารุงของพระดาบส.
พระดาบสเมื่อจะทูลกับทาวเธอ จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ขาแตทาวสักกะ เทวดาทั้งหลายยัง
ประพฤติลวงมุสาวาทอีกหรือ พระองคควร
กระทําถอยคําใหจริงแตแนนอนมิใชหรือ ขา
แตทาวมั่ฆวาฬผูเปนใหญในแผนดิน พระองคทรงอาศัยเหตุอะไรหรือ จึงไดตรัสมุสา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตนฺเต มุส กาสิต ความวา
คําใดพระองคตรัสไวแกอาตมภาพ คํานั้นพระองคทรงทํามุสาวาทอัน
หักรานประโยชนตรัสเท็จไว พระองคทรงอาศัยเหตุอะไรหรือจึง
ตรัสคํานั้นอยางนั้น.
ทาวสักกะทรงสดับดังนั้นจึงตรัสคาถาที่ ๔ วา :ดูกอนพราหมณ เมื่อชนทั้งหลาย
พูดกันอยู ทานก็เคยไดยินแลวมิใชหรือวา
เทวดาทั้งหลายยอมเกียดกันความพยายาม
ของลูกผูชายไมได ความขมใจ ความตั้งใจ
แนวแน ความไมแตกสามัคคีกัน ความไม
แกงแยงกัน การรุกในกาลควรรุก ความ
เพียรมั่นคง และความบากบั่นของลูกผูช าย
(มีอยูในพวกพระเจาอัสสกะ) เพราะเหตุนั้น
แหละ ชัยชนะจึงมีแกพวกพระเจาอัสสกะ.
คาถาที่ ๔ นั้น มีอธิบายดังนี้ :- ดูกอนทานพราหมณ เมื่อ
เขาพูดกันอยูในที่นั้นๆ ทานไมเคยไดยินคํานี้หรือวา เทวดาทั้งหลาย
ยอมไมเกียดกันคือไมริษยาความบากบั่นของลูกผูชาย ความขมใจกลาว
คือความทรมานตน เชนการทําความเพียรพยายามของพระเจาอัสสกะ
ความมีใจไมแตกแยกกันโดยมีความสามัคคีกัน ความมีใจตั้งมั่นไม
แตกแยกกัน ความไมแกงแยงกันในเวลาทําความเพียรแหงพวกสหาย
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ของพระเจาอัสสกะ ความไมยอทอ เหมือนพวกคนของพระเจากาลิงคะ
แยกเปนพวก ๆ ยนยอฉะนั้น อนึ่ง ความเพียรพยายามและความ
บากบั่นแหงลูกผูชาย ของตนผูมีจิตใจแตกแยกกัน ไดเปนคุณธรรม
อันมั่นคง เพราะความเปนผูมีความสมัครสมานกัน เพราะเหตุนั้น
นั่นแหละ ชัยชนะจึงไดมีแกพวกพระเจาอัสสกะ.
ก็แหละเมื่อพระเจากาลิงคราชหนีไปแลว พระเจาอัสสกราช
ใหกวาดตอน (เชลยและยุทธภัณฑ) แลวเสด็จไปยังพระนครของ
พระองค. อํามาตยนันทเสนสงสาสนไปถวายพระเจากาลิงคราชวา
พระองคจงสงสวนทรัพยมรดกไปถวายพระราชธิดาทั้ง ๔ พระองคนี้
ถาไมทรงสงไป พวกเราจักรูกิจที่จะตองทําในขอนี้. พระเจากาลิงคราช
ไดทรงสดับขาวสาสนนั้นแลว ทั้งกลัวทั้งสะดุงหวาดเสียว จึงสงพระราชทรัพยมรดกที่พระราชธิดาเหลานั้นจะพึงไดไปประทาน. จําเดิมแต
นั้นมา พระราชาทั้งสอง ก็อยูอยางสมัครสมานกัน
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวจึงทรงประชุมชาดกวา. พระราชธิดาของพระเจากาลิงคราชในกาลนั้น ไดเปน
ภิกษุณีสาวเหลานี้ ในบัดนี้ อํามาตยนันทเสนในครั้งนั้น ไดเปน
พระสารีบุตรในบัดนี้ สวนดาบสในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาจุลลกาลิงคชาดกที่ ๑
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๒. มหาอัสสาโรหชาดก

วาดวยการทําความดีไวในปางกอน
[๕๐๖] ผูใดใหทานในคนที่ไมควรให ไมเพิ่ม
ใหบุคคลที่ควรให ผูน ั้นถึงจะไดรับความทุกข
ในคราวมีอันตราย ก็ไมไดสหาย.
[๕๐๗] ผูใดไมใหทานในคนที่ไมควรให ให
ในคนที่ควรให ผูนั้นถึงไดรับความทุกขใน
คราวมีอันตราย ยอมไดสหาย.
[๕๐๘] การแสดงคุณวิเศษแหงความเกี่ยวพัน
และความสนิทสนมกันฉันทมิตร ในชน
ทั้งหลายผูไ มมีอารยธรรม เปนคนมักอวด
ยอมไรผล การแสดงคุณวิเศษแหงความ
เกี่ยวพันและความสนิทสนมกันฉันทมิตร ที่
กระทําในอารยชนทั้งหลายผูซื่อตรงคงที่ แม
กระทําในอารยชนทั้งหลายผูซื่อตรงคงที่ แม
เล็กนอย ก็ยอมมีผลมาก.
[๕๐๙] ผูใดไดทําความดีงามไวแตกาลกอนแลว
ผูนั้นชื่อวาไดทํากิจ ที่ทําไดแสนยากในโลก
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ภายหลังเขาจะทําหรือไมทําก็ตาม ชื่อวาเปน
บุคคลผูควรบูชายิ่งนัก.
จบ มหาอัสสาโรหชาดกที่ ๒
อรรถกถามหาอัสสาโรหชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
พระอานันทเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อเทยฺเยสุ ทท ทาน ดังนี้.
เรื่องปจจุบันไดกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล. แมในชาดกนี้
พระศาสดาตรัสวา แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลายก็ไดกระทําแลวดวย
อํานาจอุปการะเกื้อหนุนแกตน แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระโพธิสัตวไดเปนพระราชาในนครพาราณสี
ครองราชสมบัติโดยธรรม ใหทาน รักษาศีล. พระเจาพาราณสีนั้น
ทรงพระดําริวา จักทรงปราบชายแดนที่กําเริบใหสงบ จึงทรงแวดลอม
ดวยพลโยธาเสด็จไปปราบ ทรงพายแพ จึงทรงขึ้นมาเสด็จหนีไปถึง
ปจจันตคามบานชายแดนแหงหนึ่ง ชน ๓๐ คนผูเปนราชเสวกอยู
ในบานปจจันตคามนั้น คนเหลานั้นประชุมกันที่ทามกลางบานแต
เชาตรูกระทํากิจการในบาน. ขณะนั้น พระราชาเสด็จขึ้นทรงมาที่
ฝกแลว
ทั้งพระองคทรงประดับและตกแตง ดวยเครื่องออกศึก
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เสด็จเขาไปภายในบานทางประตูบาน. คนเหลานั้นคิดวา นี่อะไรกัน
จึงกลัวพากันหนีเขาเรือนของตน ๆ. ก็ในคนเหลานั้น มีคนหนึ่งไม
ไปบานตน ทําการตอนรับพระราชาแลวถามวา ขาพเจาไดยินขาววา
พระราชาเสด็จไปปจจันตชนบท ทานเปนใคร เปนราชบุรษุ หรือ
จารบุรุษ. พระราชาตรัสวา ดูกอนสหาย เราเปนราชบุรุษ. คนผู
นั้นจึงกลาววา ถาอยางนั้นทานจงมา แลวพาพระราชานั้นไปเรือน
ใหนั่งบนตั่งของตน แลวกลาววา นางผูเจริญเธอจงมา จงลางเทา
ของสหาย ครั้นใหภรรยาลางพระบาทของพระราชานั้นแลว ให
อาหารตามสมควรแกกําลังของตน แลวปูลาดที่นอนโดยพูดวา ทาน
จงพักสักครูหนึ่ง. พระราชาทรงบรรทมแลว. ฝายชายเจาของบานได
เปลื้องเครื่องเกราะของมาออกใหเดินไดถนัด ใหดมื่ น้ํา เอาน้ํามันทา
หลังแลวใหหญา. เขาปฏิบัติพระราชาอยางนี้ได ๓-๔ วัน เมื่อพระราชาตรัสวา สหาย เราจักไปละ จึงไดกระทํากิจทั้งปวงอันเหมาะสม
ที่จะพึงทําแกพระราชาและมาอีกครั้ง. พระราชาเสวยแลวเมื่อจะเสด็จ
ไปไดตรัสวา ดูกอนสหาย เราชื่อมหาอัสสาโรหะ บานของเราอยู
กลางพระนคร ถาทานมายังพระนครดวยกิจอะไร ๆ ทานจงยืนที่ประตู
ดานทักษิณแลวกลาวกะนายประตูวา คนชื่อมหาอัสสาโรหะอยูบาน
หลังไหน แลวพึงพานายประตูไปยังบานของเรา ตรัสดังนี้ แลวก็
เสด็จหลีกไป. ฝายหมูพลโยธาไมเห็นพระราชา จึงตั้งคายพักอยูนอก
พระนคร ครั้นเห็นพระราชาแลวตางพากันลุกรับแวดลอม. พระราชา
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เมื่อจะเสด็จเขาพระนครไดประทับยินที่ระหวางประตู รับสั่งใหเรียก
นายประตูมา ใหมหาชนถอยออกไปแลวตรัสวา ดูกอนพอ ชาวบาน
ปจจันตคามคนหนึ่งมีความประสงคจะมาพบเรา มาแลวจักถามเธอวา
เรือนของนายมหาอัสสาโรหะอยูที่ไหน เธอพึงจับมือเขาไวแลวนํามา
แสดงเราใหเขาเห็น. ในกาลนั้น เธอจักไดทรัพยพันหนึ่ง. ครั้น
ตรัสสั่งแลวพระองคก็เสด็จเขายังพระราชนิเวศน สวนบุรุษนั้นก็ยัง
ไมมาเฝา. เมื่อบุรุษนั้นไมมาเฝา พระราชาจึงใหเพิ่มพลีในบานที่เขา
อยู เมื่อเพิ่มพลีแลว เขาก็ยังไมมาเฝา. เมื่อเปนอยางนั้น จึงทรง
ใหเพิ่มพลี แมครั้งที่สอง แมครั้งที่สาม เขาก็ยังไมมาเฝาอยูนั่นเอง.
ลําดับนั้น ชาวบานทั้งหลายจึงประชุมกันแลวพูดกะบุรุษนั้นวา ขา
แตนาย นับตั้งแตนายอัสสาโรหะของทานมา พวกเราถูกกดขี่ดวยพลี
จนไมอาจโงศีรษะขึ้นได ทานจงไป จงบอกแกนายมหาอัสสาโรหะ
ของทานใหชวยปลดเปลือ้ งพลีของพวกเรา. บุรษุ นั้นกลาววา ดีละ
เราจักไป แตวาเราไมอาจมีมือเปลาไป สหายของเรามีเด็ก ๒ คน
ทานทั้งหลายจงจัดแจงเครื่องนุงเครื่องหมและเครื่องประดับ เพื่อ
เด็ก ๒ คนนั้น เพื่อภรรยาของเขา และเพื่อสหายเรา. ชาวบาน
เหลานั้นกลาววาได พวกเราจักจัดแจงให แลวพากันจัดแจงเครื่อง
บรรณาการทุกอยาง. บุรุษนั้นถือเอาเครื่องบรรณาการนั้น และขนม
ทอดในเรือนของตนไป ครั้นถึงประตูดานทิศใต จึงถามนายประตูวา
ดูกอนสหาย เรือนของนายมหาอัสสาโรหะอยูที่ไหน ? นายประตูนั้น.
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กลาววา ทานจงมา เราจักแสดงแกทาน. แลวจับมือเขาพาไปยังประตู
พระราชนิเวศนแลวสงขาวใหทรงทราบวา นายประตูพาบุรุษชาวบาน
ปจจันตคามมา. พระราชาพอไดทรงสดับก็เสด็จลุกขึ้นจากพระอาสน
ตรัสวา แมสหายของเราเฉพาะมากับนายประตูนั้นเทานั้น จงเขามา
เถิด แลวทรงทําการตอนรับ พอทรงเห็นเทานั้น จึงทรงทักทายบุรุษ
นั้นแลวตรัสถามวา หญิงสหายและพวกเด็ก ๆ ของเราไมเจ็บไขไดปวย
หรือ แลวทรงจับมือพาขึ้นทองพระโรง ใหนั่งบนอาสนภายใตเศวตรฉัตร รับสัง่ ใหเรียกพระอัครมเหสีมาแลวตรัสวา พระนางผูเจริญ
เธอจงลางเทาแมแหงสหายของเรา. พระอัครมเหสีนั้นไดทรงลางเทา
บุรุษผูนั้น พระราชาทรงรดน้ําดวยพระสุวรรณภิงคาร พระเทวีทรง
ลางเทาแลวทาดวยน้ํามันหอม. พระราชาตรัสถามวา สหาย ของกิน
สําหรับพวกเราชนิดไร ๆ มีบางไหม ? บุรุษนั้นกลาววามี แลวนําขนม
ออกมาจากกระทอ. พระราชาทรงรับดวยจานทอง เมื่อจะทําการ
สงเคราะหเอาน้ําใจเขาจึงตรัสวา ทานทั้งหลายจงกินขนมที่สหายเรา
นํามา แลวไดประทานแกพระเทวีและอํามาตยทั้งหลาย แมพระองคเอง
ก็ทรงเสวย. ฝายบุรุษนั้นก็แสดงเครื่องบรรณาการแมอยางอื่นถวาย.
เพื่อจะทรงสงเคราะหเขา พระราชาจึงทรงเปลื้องผากาสิกพัสตรแลว
ทรงนุงคูผาที่เขานํามาถวาย. ฝายพระเทวีก็ทรงเปลื้องผากาสิกสาฎก
และเครื่องอาภรณทั้งหลาย แลวทรงนุงผาสาฎกที่เขานํามา แลวทรง
ประดับเครื่องอาภรณ. ลําดับนั้น พระราชาใหบุรุษสหายนั้นบริโภค
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โภชนะอันควรแกพระราชา แลวทรงสั่งอํามาตยคนหนึ่งวา ทานจงไป
จงใหชางกระทําการโกนหนวดแกบุรุษนี้ ตามทํานองที่ทําแกเรานั่น
แหละ แลวใหอาบดวยน้ําหอม ใหนุงผากาสิกพัสตรอันมีคาแสนหนึ่ง
ใหประดับดวยเครื่องอลังการสําหรับพระราชา แลวจงนํามา. อํามาตย
นั้นไดกระทําเหมือนอยางนั้น. พระราชาใหเที่ยวตีกลองปาวรองใน
พระนคร ใหอํามาตยทั้งหลายประชุมกัน แลวใหพาดดายแดงกลาง
เศวตรฉัตร แลวพระราชทานราชสมบัติกึ่งหนึ่งแกบุรุษผูสหายนั้น.
จําเดิมแตนั้น พระราชาทั้งสองนั้นก็ทรงรวมเสวย รวมดื่ม รวม
บรรทมดวยกัน ความวิสสาสะคุนเคยไดแนนแฟนอันใคร ๆ ใหแตก
แยกไมได. ลําดับนั้น พระราชารับสั่งใหเรียกบุตรและภรรยาของ
บุรุษผูสหายนั้นมา ไดใหสรางนิเวศนในภายในพระนครพระราชทาน
พระราชาทั้งสองนั้น ตางสมัครสมานรื่นเริงบรรเทิงใจ ครองราช
สมบัติ. ตอมาอํามาตยทั้งหลายพากันโกรธ พระเจาพาราณสีนั้นจึงทูล
พระราชโอรสวา ขาแตพระราชกุมาร พระราชาไดประทานราชสมบัติ
กึ่งหนึ่งแกคฤหบดีนี้ รวมเสวย รวมดื่มกับคฤหบดีนั้น ซ้ําใหพวก
เด็ก ๆ ไหว ขาพระบาททั้งหลายไมทราบถึงกรรมที่คฤหบดีนี้กระทํา
พระราชาทรงกระทําอะไร ขาพระบาททั้งหลายรูสึกละอาย ขอพระองคจงทูลพระราชาดวยเถิด. พระราชโอรสนั้นรับคําแลว จึงกราบ
ทูลเรื่องราวนั้นทั้งหมดแดพระราชา แลวกราบทูลวา ขาแตมหาราช
ขอพระองคอยาไดทรงกระทําอยางนี้เลย. พระเจาพาราณสีตรัสวา
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ดูกอนพอ บิดาแมในการรบ แมในกาลนั้นไดอยู ณ ที่ไหน เจาทราบ
หรือไมเลา. พระราชโอรสกราบทูลวา ไมทราบพระเจาขา. พระราชา
ตรัสวา บิดาไปอยูในเรือนของคฤหบดีนี้ปลอดภัย แลวกลับมาครองราชสมบัติ เมื่อเปนเชนนี้ เพราะเหตุไร บิดาจึงจักไมใหสมบัติแก
ผูมีอุปการะแกเราเลา. พระโพธิสัตวครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงตรัสวา
ดูกอนพอ ก็บุคคลใดใหแกคนผูไมควรให ไมใหแกบุคคลผูควรให
บุคคลนั้นถึงภัยอันตรายเขา จะไมไดอุปการะเกื้อหนุนอะไรเลย เมื่อ
จะทรงแสดงตอไปจึงตรัสคาถาเหลานี้วา :ผูใดใหทานในบุคคลที่ไมควรให ไม
เพิ่มใหในคนที่ควรให ผูนนั้ ถึงจะไดรับทุกข
ในคราวมีอันตราย ก็ไมไดสหาย ชวยเหลือ.
ผูใดไมใหทานในคนที่ไมควรให เพิ่ม
ใหในคนที่ควรให ผูนั้นถึงไดรับทุกขในคราว
มีอันตราย ยอมไดสหาย ชวยเหลือ.
การแสดงคุณวิเศษแหงความเกี่ยวพัน
และความสนิทสนมกันฉันทมิตร ในชน
ทั้งหลายผูไมมีอารยธรรม เปนคนมักโออวด
ยอมไรผล การแสดงคุณวิเศษแหงความ
เกีย่ วพันและความสนิทสนมกันฉันทมิตร
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ในอารยชนทั้งหลายผูซื่อตรงคงที่ แมเล็ก
นอยก็ยอมมีผลมาก.
ผูใดไดทําความดีงามไวกอน ผูนนั้
ชือ่ วาไดทํากิจที่ทําไดแสนยากในโลก ภาย
หลังเขาจะทําหรือไมทําก็ตาม ขอวาเปน
บุคคลผูควรแกการบูชายิ่งนัก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเทยฺเยสุ ไดแก ผูไมเคยทํา
อุปการะมากอน. บทวา เทยฺเยสุ ไดแก ผูทําอุปการะมาแลว. บทวา
นปฺปเวจฺฉติ แปลวา ไมใหเขาไป คือ ไมให. บทวา อาปาสุ
แปลวา ในคราวมีอันตราย. บทวา พฺยสน ไดแก ความทุกข
บทวา สฺโคสมฺโภควิเสสทสฺสน ความวา การแสดงความวิเศษ
คือการแสดงคุณของการเกี่ยวพันกันและการกินอยูรวมกัน ที่มิตร
กระทําไวทั้งหมดนี้ที่วา ผูนี้กระทําดีแกเราแลว ยอมพินาศ คือ
ฉิบหายไป ในชนผูชื่อวาอนารยชน เพราะเปนผูมีธรรมไมหมดจด
ชื่อวาผูโออวด เพราะความเปนคนหลอกลวง. บทวา อริเยสุ ไดแก
ชื่อวาผูประเสริฐ คือ ผูบริสุทธิ์ เพราะรูคุณที่เขาทําไวแกตน. บทวา
อฺชเสสุ ไดแก ชื่อวาผูซื่อตรง คือผูไมคดโกง เพราะเหตุนั้น
นั่นเอง. บทวา อณุมฺป แปลวา แมมปี ระมาณนอย. บทวา ตาทิสุ
ความวา สิ่งที่กระทําในบุคคลผูประเสริฐ ผูชื่อตรง เชนนั้น แมจะ
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นอยก็มีผลมาก เหมือนพืชที่หวานลงในนาดี ยอมมีผลรุงเรืองแผ
ไพศาล แตสิ่งที่กระทําในคนผูลามกนอกนี้ แมจะมาก ก็ยอ มพินาศ
ฉิบหายเหมือนพืชที่หวานลงในไฟฉะนั้น. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา
พืชยอมมอดไหม ไมงอกงามในไฟ
แมฉันใด กิจที่ทําในอสัตบุรุษ ยอมพินาศ
ไมงอกงาม ฉันนั้น สวนที่ทําในชนผูมคี วาม
กตัญู มีศีล มีความประพฤติเยี่ยงอารยชน
ยอมไมฉิบหายไปในที่นั้น ๆ เหมือนพืชที่
หวานในนาดีฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ ไดแก
ผูกระทําอุปการะไวกอน. บทวา อกา แปลวา ไดกระทําแลว
อธิบายวา ผูนี้ไดกระทํา ชื่อวาสิ่งที่ทําไดแสนยากในโลก. บทวา
ปจฺฉา กยิรา ความวา บุคคลนั้นจะไดกะทําหรือไมไดกระทําคุณ
ความดีอะไร ๆ อื่นในภายหลัง เพราะคุณความดีที่ทําไวกอนนั้นนั่น
แหละ. บทวา อจฺจนฺต ปูชนารโห ความวา ยอมควรสักการะ
สัมมานะทุกอยาง.
ก็พวกอํามาตยและราชโอรสไดฟงดังนี้แลว ก็มิไดกลาวอะไร ๆ
อีกแล.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา บุรุษชาวบานปจจันตคามในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้ สวนพระเจาพาราณสีในครั้งนั้น คือเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามหาอัสสาโรหชาดกที่ ๒
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๓. เอกราชชาดก

คุณธรรมคือขันติและตบะ
[๕๑๐] ขาแตพระองคผูเปนเอกราช พระองค
เสวยกามคุณอันบริบูรณอยางยิ่งในกาลกอน
มาบัดนี้ พระองคถูกโยนลงในบออีนขรุขระ
เหตุไรจึงมิไดละพระฉวีวรรณและพระกําลัง
กายที่มีอยูแ ตเกากอนเสียเลย.
[๕๑๑] ขาแตพระเจาทุพภิเสน ขันติและตบะ
เปนคุณธรรมที่หมอมฉันปรารถนามาแตเดิม
แลว บัดนี้ หมอมฉันไดสิ่งปรารถนานั้นแลว
เหตุไรจะพึงละฉวีวรรณและกําลังกายที่มีอยู
แตเกากอนเสียเลา.
[๕๑๒] ขาแตพระองคผูเปรื่องยศ มีปญ
 ญาญาณ
ทนทานไดเปนพิเศษ ไดทราบมาวา กิจที่ควร
ทําทุกอยาง หมอมฉันทําใหสําเร็จแลว ทั้ง
ไดยศอันยิง่ ใหญอันมีในกาลกอน หมอมฉัน
จึงไมละฉวีวรรณและกําลังกายที่มีอยูแตเกา
กอน.
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[๕๑๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงปวงชน
สัตบุรุษทัง้ หลายบรรเทาความสุขดวยความ
ทุกข หรือบรรเทาความทุกขอันยากที่จะทน
ไดดวยความสุข เพราะเปนผูมีจิตเยือกเย็น
ยิ่งนัก ในความสุขและทุกขทั้งสองอยาง
ยอมเปนผูมีจิตเปนกลางทั้งในความสุขและ
ทุกข ดังตราชูฉะนั้น.
จบ เอกราชชาดกที่ ๓
อรรถกถาเอกราชชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
เสวกขาราชสํานักของพระเจาโกศลคนหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนา
นี้ มีคําเริ่มตนวา อนุตฺตเร กามคุเณ สมิทฺเธ ดังนี้.
เรื่องปจจุบันไดกลาวไวแลวในเสยยชาดก ในหนหลังนั้นแล.
ก็ในชาดกนี้ พระศาสดาตรัสวา มิใชทานเทานั้น ที่นําเอาประโยชน
มาโดยสิ่งอันมิใชประโยชน แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ก็ไดนํา
เอาประโยชนมาโดยสิ่งอันไมเปนประโยชนแกตน แลวทรงนําเอาเรื่อง
ในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล
อํามาตยผูเปนอุปฏฐากของพระเจาพาราณสี
ประทุษรายในราชสํานัก พระราชาทรงเห็นโทษของเขาโดยประจักษ
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จึงทรงใหขับไลเสวกนั้น จากแวนแควน เสวกนั้นจึงไปอุปฏฐาก
พระเจาโกศลพระนามวา ทุพภิเสน. เหตุการณทั้งปวงนั้นไดกลาวไว
แลวในมหาสีลวชาดกทัง้ นั้น. สวนในชาดกนี้ พระเจาทุพภิเสนให
จับพระเจาพาราณสีผูประทับนั่งในทามกลางอํามาตย ณ ทองพระโรง
แลวใสสาแหรกแขวนหอยพระเศียร ณ เบื้องบนธรณีประตู. พระเจาพาราณสีทรงเจริญเมตตาปรารภพระราชาโจร กระทํากสิณบริกรรม
ยังฌานใหบังเกิดแลว. เครื่องพันธนาการขาด. แตนั้น พระราชา
ประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศ ความเรารอนเกิดขึ้นในรางกายของราชา
โจร พระองคทรงบนวารอน ๆ แลวกลิ้งไปกลิ้งมา บนภาคพื้น. เมื่อ
พระราชาโจรตรัสอยางนี้วา นี้เหตุอะไร อํามาตยทั้งหลายจึงทูลวา
ขาแตมหาราช พระองคทรงทําพระราชาผูตั้งอยูในธรรม ผูหาความ
ผิดมิไดเห็นปานนี้ ใหหอ ยพระเศียรลง ณ เบื้องธรณีประตู พระเจา
ขา พระราชาโจรตรัสวา ถาอยางนั้น พวกทานจงรีบไปปลอยพระราชาพระองคนั้น. ราชบุรุษทั้งหลายไปแลว ไดเห็นพระราชาทรง
นั่งขัดสมาธิในอากาศ จึงกลับมากราบทูลแกพระเจาทุพภิเสน. พระเจาทุพภิเสนนั้นจึงรีบเสด็จไปไหวพระเจาพาราณสีนั้น ใหทรงอดโทษ.
แลวตรัสคาถาที่ ๑ วา :ขาแตพระองคผูเปนเอกราช ในการกอน
พระองคเสวยกามคุณอันบริบูรณอยางยิ่ง อยู
มาบัดนี้ พระองคถูกโยนลงในบออันขรุขระ
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เหตุไรพระองคจึงยังไมลดละพระฉวีวรรณ
และพระกําลังกายอันมีอยูแตเกากอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วสิ แปลวา อยูแ ลว. พระเจา
ทุพภิเสนตรัสเรียกพระโพธิสัตวโดยพระนามวา เอกราช. บทวา
โสทานิ ตัดบทเปน โส ตฺว อิทานิ แปลวา บัดนี้ พระองคนั้น.
บทวา ทุคฺเค แปลวา ไมสม่ําเสมอ. บทวา นรกมฺหิ ไดแก ใน
หลุม คํานี้ทานกลาวหมายเอาที่ที่ถูกแขวน. บทวา นปฺปชเห
วณฺณพล นี้ พระเจาทุพภิเสนตรัสถามวา พระองคแมถูกโยนไป
ในที่อันไมสม่ําเสมอเห็นปานนี้ ก็มิไดทรงลดละพระฉวีวรรณอันมีอยู
แตเกากอน และพระกําลังกาย.
พระโพริสัตวไดทรงสดับดังนั้นจึงตรัสคาถาที่เหลือวา
ขาแตพระเจาทุพภิเสน ขันติและตบะ
เปนคุณธรรมทีห่ มอมฉันปรารถนามาแตเดิม
แลว บัดนี้ หมอมฉันไดสงิ่ ที่ปรารถนานั้น
แลว เหตุไรจะละฉวีวรรณและกําลังกายที่มี
อยูแ ตเกากอนเสียเลา.
ขาแตพระองคผูเปรื่องยศ มีปรีชาญาณ
ทนทานไดพิเศษ ทราบมาวา กิจที่จะพึงทํา
ทุกอยาง หมอมฉันทําใหสําเร็จแลว ทั้งได
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ยศอันยิ่งใหญอันมีในกาลกอน หมอมฉัน
จึงไมละฉวีวรรณและกําลังกาย อันมีอยูแ ต
เกากอน.
ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงปวงชน
สัตบุรุษทั้งหลายบรรเทาความสุขดวยความ
ทุกข หรือบรรเทาความทุกขอันยากที่จะ
อดทนไดนั้นดวยความสุข เพราะเปนผูมีจิต
เยือกเย็นยิ่งนักในสุขและทุกข ทั้งสองจึง
เปนผูมีจิตเที่ยงตรงดังตราชู ทั้งในความสุข
และความทุกข.
ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา ขนฺติ ไดแก อธิวาสนขันติ.
บทวา ตโป ไดแก การประพฤติตบะ. บทวา สมฺปฏิตา ไดแก
ปรารถนาแลว คือปรารถนาเฉพาะแลว. พระเจาพาราณสีตรัสเรียก
พระราชาโจรนั้นโดยพระนามวา ทุพภิเสน. บทวา ตนฺทานิ ลทฺธาน
ความวา บัดนี้ เราไดความปรารถนานั้นแลว. บทวา ชเห ความวา
เพราะเหตุไรเราจะละ. ทานแสดงความวา เพราะบุคคลผูมีความทุกข
หรือโทมนัสก็ตาม จะตองละทุกขหรือโทมนัสนัน้ . พระเจาพาราณสี
เมื่อจะแสงสมบัติของพระองค ตามที่ทรงไดฟงตามกันมาจึงตรัสวา
ทราบมาวา กิจที่ควรทําทุกอยางหมอมฉันทําใหสําเร็จแลว. ทานกลาว
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อธิบายไววา กิจที่หมอมฉันจะพึงทําทุกอยาง คือการใหทาน การ
รักษาศีล และการรักษาอุโบสถ หมอมฉันทําเสร็จแลวในกาลกอน
ทีเดียว. บทวา ยสสฺสนิ  ปฺวนฺต วิสยฺห ความวา ชื่อวาผู
เปรื่องยศ เพราะบริวารสมบัติ ชื่อวามีปญญาญาณ เพราะถึงพรอม
ดวยปญญา ชื่อวาผูอดทนไดพิเศษ เพราะเปนผูอันใคร ๆ ไมอาจขม
ได. เมื่อเปนอยางนี้ บททั้ง ๓ นี้ จึงเปนอาลปนะคือคําสําหรับเรียก
ทั้งนั้น. ก็ศพั ทวา น ในคาถานี้ เปนนิบาต. และลงนิคหิตที่ ต
ศัพท (คือลง ต ศัพท) โดยทําพยัญชนะใหไพเราะสละสลวย.
บทวา ยโส จ คือ ยศนัน่ แหละ. บทวา ลทฺธา ปุริม ไดแก
ไดยศที่ไมเคยไดมากอน คือในกาลกอน. บทวา อุฬาร ไดแก ใหญ.
พระเจาพาราณสีตรัสหมายเอาการเกิดฌานดวยเมตตาภาวนาอันเปน
เครื่องขมกิเลส. บทวา นปฺปชเห ความวา ไดยศเห็นปานนี้แลว
เพราะเหตุไร จักละผิวพรรณและกําลังกายอันมีแตเกากอนเสียเลา.
บทวา ทุกฺเขน ความวา บรรเทาสุขในราชสมบัติของหมอมฉัน
ดวยความทุกข เพราะโยนลงไปในนรกที่พระองคทําใหเกิดขึ้น. บทวา
สุเขน วา ต ทุกขฺ  ไดแก หรือวา บรรเทาทุกขนั้นดวยสุขอัน
เกิดแตฌาน. บทวา อุภยตฺถ สนฺโต ความวา สัตบุรุษทั้งหลาย
ผูเปนเชนกับเรานั้น มีสภาวะดับเย็นยิ่งแลว คือมีตนเปนกลางในสวน
แมทั้งสองนี้ ยอมเปนผูเที่ยงตรง คือยอมเปนเชนเดียว ไมมอี าการ
ผิดแผกเลยในสุขและทุกข.
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พระเจาทุพภิเสนไดทรงสดับดังนี้แลว จึงขอใหพระโพธิสัตว
อดโทษแลวตรัสวา พระองคเทานั้น จงครองราชสมบัติของพระองค
หมอมฉันจักคอยปองกันพวกโจรแกพระองค แลวลาอาญาแกอํามาตย
ผูประทุษรายคนนั้นแลวเสด็จหลีกไป. ฝายพระโพธิสัตวทรงมอบ
ราชสมบัติแกอํามาตยทั้งหลายแลวบวชเปนฤาษี ไดมีพรหมโลกเปนที่
ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา. พระเจาทุพภิเสนในกาลนั้น ไดเปนพระอานนท
สวนพระเจาพาราณสี คือเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาเอกราชชาดกที่ ๓
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๔. ทัททรชาดก

ไมควรถือตัวในที่ที่เขาไมรูจัก
[๕๑๔] ขาแตพี่ทัททระ ถอยคําดาวาอันหยาบคายในมนุษยโลกเหลานี้ ยอมทําใหฉัน
เดือดรอน พวกเด็ก ๆ ชาวบานผูไมมีพิษ
ฤทธิ์เดช ยังนาดาวาเราผูเปนอสรพิษรายได
วาเปนสัตวกินกบกินเขียด และวาเปนสัตว
น้ํา.
[๕๑๕] บุคคลผูถูกขับไลจากแวนแควนของตน
ไปอยูยังถิ่นอื่นแลว ควรสรางฉางใหญไว
สําหรับเก็บคําหยาบคายทั้งหลาย.
[๕๑๖] บุคคลอยูในสํานักคนผูไมรูจักชาติและ
โคตรของตน ไมพึงทําการถือตัวในที่ที่ไมมี
ใครรูจักตน โดยชาติหรือโดยวินัย.
[๕๑๗] บุคคลผูมีปญญา แมเปรียบเสมอดวย
ไฟ เมื่อไปอยูตางถิ่นไกล พึงอดทน แม
จะเปนคําขู ตะคอกของทาสก็ตาม.
จบ ทัททรชาดกที่ ๔

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 401

อรรถกถาทัททรชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
ภิกษุผูมักโกรธรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
อิมานิ ม ททฺทร ตาปยนฺติ ดังนี้.
เรื่องไดกลาวไวแลวในหนหลังนั้นแล. ก็ครัง้ นั้น เมื่อภิกษุ
ทั้งหลายประชุมสนทนากันดวยเรื่องที่ภิกษุนี้เปนคนขี้โกรธ ใน
โรงธรรมสภา พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
เรื่องชื่อนี้พระเจาขา จึงรับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาแลวตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอเปนคนขี้โกรธจริงหรือ เมื่อภิกษุนั้นกราบ
ทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน ภิกษุนี้ก็เปนคนขี้โกรธ
เหมือนกัน ก็เพราะความเปนคนขี้โกรธของเธอ โบราณกบัณฑิต
ทั้งหลายแมตั้งอยูในความเปนนาคราชผูบริสุทธิ์ ก็ไดอยูในพื้นที่
เปอนคูถซึ่งเต็มไปดวยคูถถึง ๓ ป แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนโอรสของพระยาทัททรนาคราชผูครองราชสมบัติอยูในทัททรนาคภพ อันมีอยู ณ เชิงเขาทัททรบรรพต ในหิมวันตประเทศ ไดมนี ามวา มหาทัททระ สวน
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นองชายของมหาทัททรนาคราชนั้นชื่อวาจุลลทัททระ. จุลลทัททรนาค
นั้น มักโกรธ หยาบคาย เที่ยวดา เที่ยวประหารพวกนาคมาณพ
อยู. พระยานาคราชรูวาจุลลทัททรนาคนั้นเปนผูหยาบชา จึงสั่งให
นําจุลลทัททรนาคนั้นออกจากนาคภพ. แตมหาทัททรนาคขอใหบิดา
อดโทษแลวทัดทานหามไว.
แมครั้งที่สองพระยานาคทรงกริ้วตอ
จุลลทัททรนาคนั้น. แมครั้งที่สอง มหาทัททรนาคนั้นก็ทูลขอให
อดโทษไว. แตในวาระที่สาม พระยานาคผูบิดาตรัสวา เจาขามมิให
พอขับไลมันผูประพฤติอนาจาร เจาแมทั้งสองไป จงออกจาก
นาคภพนี้ไปอยูที่พื้นเปอนคูถ ในนครพาราณีกําหนด ๓ ป แลว
ใหฉุดคราออกจากนาคภพ. นาคพี่นองทั้งสองนั้นจึงไปอยูที่พื้นเปอน
คูถในเมืองพาราณสีนั้น. ครั้งนั้น พวกเด็กชาวบานเห็นนาคพี่นอง
ทั้งสองนั้นเที่ยวหาเหยื่ออยูที่ชายน้ําใกลพื้นที่เปอนคูถ จึงพากัน
ประหารขวางปาทอนไมและกอนดินเปนตน. พากันคําวาคําหยาบ
เปนตนวา นี้ตัวอะไรหัวใหญ หางเหมือนเข็ม มีกบเขียดเปน
ภักษาหาร. จุลลทัททรนาคอดกลั้นการดูหมิ่นของพวกเด็กชาวบาน
เหลานั้นไมได เพราะตนเปนผูดุรายหยาบชาจึงกลาววา ขาแตพี่
เจาพวกเด็กเหลานี้ดูหมิ่นพวกเรา ไมรูวาพวกเราเปนผูมีพิษราย นอง
ไมอาจอดกลั้นการดูหมิ่นของพวกมันได นองจะทําพวกมันใหฉิบหาย
ดวยลมจมูก เมื่อจะเจรจากับพี่ชาย จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :พี่ทัททระ คําวาหยาบคายทั้งหลายใน
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มนุษยโลกเหลานี้ ยอมทําขาพเจาใหเดือด
รอน พวกเด็กชาวบานผูไมมีพิษฤทธิ์เดช
พากันสาปแชงวา เราผูม ีพิษรายวาเปนสัตว
กินกบกินเขียด และวาเปนสัตวน้ํา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาปยนฺติ แปลวา ยอมทําให
ลําบาก. บทวา มณฺฑูกภกฺขา อุทกนฺตเสวี ความวา พวกเด็ก
ชาวบานผูไมมีพิษฤทธิ์เดชเหลานั้นกลาวกันวา สัตวกินกบกินเขียด
และวาเปนสัตวน้ํา สาปแชงคือคําวาเราซึ่งเปนผูมีพิษราย.
มหาทัททรนาคผูพี่ไดฟงคําของจุลลทัททรนาคผูนองนั้นแลว
จึงไดกลาวคาถาที่เหลือวา :บุคคลถูกขับไลจากแวนแควนของตน
ไปอยูยังถิ่นอื่น ควรทําฉางใหญไว เพื่อเก็บ
คําหยาบคายทั้งหลาย.
บุคคลอยูใ นหมูชนผูไมรูจักตน ไม
ควรทําการถือตัวในที่ที่ไมมคี นรูจักตน โดย
ชาติหรือโดยวินัย.
บุคคลผูมปี ญญาแมเปรียบเสมอดวยไฟ
เมือ่ ไปอยูตางถิ่นไกลพึงอดทน แมคําขู
ตะคอกของทาส.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุรตุ ฺตาน นิเธตเว ความวา
ชนทั้งหลายสรางฉางใหญไวเพื่อเก็บขาวเปลือก ทําฉางใหเต็มไว
เมื่อกิจเกิดขึ้น ก็ใชสอยขาวเปลือก ฉันใด บุรุษผูเปนบัณฑิต
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไปตางถิ่นพึงสรางฉางใหญไวภายในหทัย เพื่อ
เก็บคําหยาบคาย ครั้นเก็บคําหยาบคายเหลานั้นไวในหทัยนั้นแลว
กลับจักกระทํากิจที่ควรทําในเวลาอันเหมาะแกตน. บทวา ชาติยา
วินเยน วา ความวา ในที่ใด ชนทั้งหลายยอมไมรูจักตนโดยชาติ
หรือโดยวินัยวา ผูนี้เปนกษัตริย ผูนี้เปนพราหมณ หรือวาเปนผูมีศีล
เปนพหูสูตร เปนผูเพรียบพรอมดวยคุณธรรม. บทวา มาน ความวา
ไมพึงกระทําการถือตัววา เขาเรียกเรารูเห็นปานนี้ดวยโวหารอัน
ลามก ไมสกั การะ ไมเคารพ. บทวา วส อฺาตเก ชเน
ความวา อยูในสํานักของคนผูไมรูจักชาติและโคตรของตน. บทวา
วสโต แกเปน วสตา แปลวา อยู. อีกอยางหนึ่ง บาลีก็เปน
(ศัพทวา วสตา) ดังนี้เหมือนกัน.
นาคพี่นองทั้งสองนั้นอยู ณ ที่นนั้ สิ้นกําหนด ๓ ป ดวย
อาการอยางนี้. ลําดับนั้น พระยานาคผูบิดาใหเรียกนาคพี่นองทั้งสอง
นั้นมา. ตั้งแตนั้นมานาคพี่นองทั้งสองนั้น ก็สิ้นมานะการถือตัว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะทั้งหลาย. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูมักโกรธไดดํารงอยู
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ในอนาคามิผล. แลวทรงประชุมชาดกวา จุลลทัททรนาคในครั้งนั้น
ไดเปนภิกษุผูมักโกรธในบัดนี้ สวนมหาทัททรนาคในครั้งนั้น ไดเปน
เราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาทัททรชาดกที่ ๔
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๕. สีลวิมังสชาดก

ความลับไมมีในโลก
[๕๑๘] ขึ้นชื่อวาที่ลับ ยอมไมมใี นโลก แกคน
ผูกระทําบาปกรรม ตนไมที่เกิดในปาก็ยังมี
คนเห็น คนพาลยอมสําคัญบาปกรรมนั้นวา
เปนที่ลับ.
[๕๑๙] ขาพเจายอมไมเห็นที่ลับ หรือแมที่วาง
เปลาก็ไมมี ในทีใ่ ดวางเปลาขาพเจาไมเห็น
ใคร ที่นั้นก็ไมวางเปลาจากขาพเจา.
[๕๒๐] มาณพผูใหญ ๖ คนนั้น คือ ทุชัจจ ๑
สุชัจจะ ๑ นันทะ ๑ สุขวัจฉนะ ๑ วัชณะ ๑
อัทธุวสีละ ๑ มีความตองการธิดาของอาจารย
พากันละธรรมเสีย.
[๕๒๑] สวนพราหมณมาณพเปนผูถึงฝงแหงธรรม
ทั้งปวง มีปญญามีความเพียรเครื่องกาวหนา
ในสัจจธรรม ตามรักษาธรรมไวจะพึงละสตรี
ลาภเสียอยางไรได.
จบ สีลวีมงั สชาดกที่ ๕
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อรรถกถาสีลวีมังสชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภอุบายเครื่องขมกิเลส จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตน
วา นตฺถิ โลเก รโห นาม ดังนี้.
เรื่องปจจุบัน จักมีแจงในปญจาลชาดก เอกาทสนิบาต. สวน
ในชาดกนี้ มีเนื้อความสังเขปดังตอไปนี้:- ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป
อยูในภายในพระเชตวันวิหาร พากันตรึกกามวิตกในลําดับมัชฌิมยาม.
พระศาสดาทรงตรวจดู ภิกษุทั้งหลายเปนนิตยกาล ในเวลาทัง้ ปวงทั้ง
เวลากลางคืนและกลางวัน เหมือนคนมีตาขางเดียวรักษาตา คนผูมีบุตร
คนเดียวรักษาบุตร จามรีชาติรักษาขนหางออน ดวยความไมประมาท
ฉะนั้น. ในกาลอันเปนสวนราตรี พระองคทรงตรวจดู ในพระเชตวัน
วิหาร ดวยพระจักษุอันเปนเพียงดังทิพย ทรงเห็นภิกษุเหลานั้น
ประหนึ่งโจรอันเกิดขึ้นในภายในนิเวศนของพระเจาจักรพรรดิ จึงทรง
ปดพระคันธกุฎีรับสั่งเรียกพระอานันทเถระมาแลวตรัสวา อานนท
เธอจงใหภิกษุทั้งหลายประชุมกัน ณ ภายในหอประชุมดานสุด แลว
จงปูลาดอาสนะที่ประตูพระคันธกุฎี. พระอานันทเถระนั้นไดการทํา
อยางนั้นแลวกราบทูลพระศาสดาใหทรงทราบ. พระศาสดาประทับนั่ง
บนอาสนะที่พระอานนทปูลาดแลวทรงเตือนภิกษุทั้งหลายโดยรวมหมด
ดวยกัน แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย
๑

๑. บางแหงวา ปารันชาดก
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ไมกระทําบาปดวยคิดวา ชื่อวาที่ลับในการทําบาปยอมไมมี อันภิกษุ
ทั้งหลายเหลานั้นทูลออนวอนแลว จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ เจริญวัยแลว ได
เปนหัวหนามาณพ ๕๐๐ คน เลาเรียนศิลปะในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข ในนครพาราณสีนั้นนั่นแหละ. ทานอาจารยมีธิดาผูกําลังเจริญ
วัย ทานจึงคิดวา เราจักทดลองศีลของมาณพเหลานี้ แลวจักใหธิดา
นั้นแกมาณพผูสมบูรณดวยศีลเทานั้น. วันหนึ่ง อาจารยทิศาปาโมกข
นั้นเรียกมาณพทั้งหลายแลวกลาววา พอทั้งหลาย ธิดาของเราเจริญ
วัยแลว เราจักทําการวิวาหมงคลแกเธอ ควรจะไดผาและเครื่องอลังการ
เธอทั้งหลาย เมื่อพวกญาติของตน ๆ ไมเห็น จงลักเอาผาและเครื่อง
อลังการมา ผาและเครื่องอลังการที่ใคร ๆ ไมเห็นเทานั้น เราจึงรับ
เอาผาและเครื่องอลังการที่ใคร ๆ เห็นแลวเอามา เราจะไมรับ. มาณพ
เหลานั้นรับคําจําเดิมแตนั้นมา เมื่อพวกญาติไมทันเห็น จึงจักนําเอา
ผาและเครื่องประดับทั้งหลายมา. อาจารยก็วางสิ่งของที่พวกมาณพนํา
มา ๆ ไวเปนพวก ๆ. พระโพธิสัตวไมนําอะไร ๆ มาเลย. ที่นั้น อาจารย
จึงกลาวกะพระโพธิสัตวนั้นวา ดูกอนพอ เธอเลาไมไปนําอะไร ๆ มา
หรือ. พระโพธิสัตวกลาวรา ขอรับทานอาจารย. อาจารยถามวา
เพราะอะไรพอ ? พระโพธิสัตวกลาววา ทานไมรับของที่เอามา เมื่อ
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ใคร ๆ เห็น แมกระผมก็ไมเห็นที่ลับในการทําบาป เมื่อจะแสดงความ
จึงกลาวคาถา ๒ คาถานี้วา :ขอวาที่ลับในโลก ยอมไมมีแกคนผู
กระทําบาปกรรม ตนไมที่เกิดในปาก็ยังมีคน
เห็น คนพาลยอมสําคัญบาปกรรมนั้นวาเปน
ความลับ.
ขาพเจายอมไมเห็นทีล่ ับ หรือแมที่วาง
เปลาก็ไมมี ในที่ใดวางเปลา ขาพเจาไมเห็น
ใคร ที่นั้นก็ยอมไมวางเปลาจากตัวขาพเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รโห ไดแก ที่กําบัง. บทวา
วนภูตานิ ไดแก ทั้งเกิดและมีอยูในปา. บทวา ต พาโล ความวา
คนพาลยอมสําคัญบาปกรรมนั้นวา เราทําในที่ลับ . ดวยบทวา สฺุ
วาป นี้ พระโพธิสัตวกลาววา แมที่ที่วางเปลาจากสัตวทูลหลายไมมี.
อาจารยเลื่อมใสตอพระโพธิสัตวนั้นจึงกลาววา ดูกอนพอ ใน
เรือนของเราไมมีทรัพยสินอะไร แตเรามีความประสงคจะใหธิดาของ
เราแกผูที่สมบูรณดวยศีล เมื่อจะทดลองมาณพทั้งหลายเหลานั้น จึงได
ทําอยางนี้ ธิดาของเราเหมาะสมแกทานเทานั้น แลวประดับตกแตงธิดา
มอบใหแกพระโพธิสัตว แลวกลาวกะมาณพทั้งหลายนอกนี้วา สิ่งของ
ที่พวกเธอนํามาแลว ๆ จงนําไปยังเรือนของเธอทั้งหลายเถิด.
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พระศาสดาตรัส ดังนั้นแล มาณพผูทุศีลเหลานั้น จึงไมได
สตรีนั้น เพราะความที่ตนเปนคนทุศีล มาณพผูเปนบัณฑิตคนเดียว
เทานั้นได เพราะเปนผูเพียบพรอมดวยศีล พระองคทรงเปนผูตรัสรู
พรอมเฉพาะแลว จึงไดตรัสคาถา ๒ คาถานอกนี้วา :มาณพผูใหญ ๖ คนนัน้ คือ ทุชัจจะ ๑
สุชัจจะ ๑ จัณฑะ ๑ สุขวัจฉิตะ ๑ เวชฌสันธะ ๑ สีลี ๑ มีความตองการธิดาของ
อาจารย พากันละธรรมเสีย.
สวนพราหมณมาณพ เปนผูถึงฝงแหง
ธรรมทั้งปวง มีปญญา มีความเพียรเครื่อง
กาวไปในสัจจธรรม ตามรักษาธรรมอยู จะ
พึงละสตรีลาภเสียอยางไรเลา.
ในพระคาถานั้น พระศาสดาทรงถือเอาชื่อของมาณพผูใหญ
๖ คน มีอาทิวา มาณพทุชัจจะ ดังนี้. พระองคไมทรงระบุชื่อของ
มาณพทั้งหลายที่เหลือ จึงตรัสโดยรวมเอาทั้งหมดทีเดียววา มาณพ
เหลานั้นมีความตองการธิดาของอาจารย พากันละธรรมเสีย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เต ไดแก มาณพเหลานั้นแมทั้งหมด.
บทวา ธมฺม ไดแกสภาวะคือการไดเฉพาะสตรี. บทวา ชหุมตฺถิกา
ตัดบทเปน ชหุ อตฺถิกา แปลเหมือนในคาถา. อีกอยางหนึ่ง บาลีก็
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อยางนี้เหมือนกัน. สวน ม อักษรทานกลาวดวยอํานาจการเชื่อมพยัญชนะ. ทานกลาวอธิบายไววา มาณพเหลานั้นแมทั้งหมด เปนผูมีความ
ตองการธิดาของอาจารยนั้นเทานั้น พากันละสภาวะคือการไดเฉพาะ
สตรีนั้น เพราะความที่ตนเปนคนทุศีล. บทวา พฺราหฺมโณ จ ความวา
สวนพราหมณผูสมบูรณดวยศีลนอกนี้ บทวา กถ ชเห ความวา
เพราะเหตุไร จักละการไดสตรีนั้น บทวา สพฺพธมฺมาน ความวา
ในที่นี้ ศีล ๕ ศีล ๘ สุจริต ๓ อันเปนโลกิยะ ชื่อวาธรรมทั้งปวง
พราหมณมาณพนั้น ถึงฝงแหงธรรมทั้งปวงนั้น เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อวา ปารคูผูถึงฝง. บทวา ธมฺม ไดแก ธรรมอันมีประการดังกลาว
แลวนั่นแหละ ซึ่งพราหมณมาณพคุมครอง คือ รักษาอยู บทวา
ธิติมา ไดแก ผูประกอบดวยปญญารักษาศีล. บทวา สจฺจนิกฺกโม
ไดแก เปนผูมีสัจจะเปนสภาวะ คือ ประกอบดวยความเพียรเครื่อง
กาวไปในศีลธรรมตามที่กลาวแลว.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะ ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้นตั้งอยูในพระอรหัต.
แลวทรงประชุมชาดกวา อาจารยในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตร
สวนมาณพผูบัณฑิตไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสีลวีมังสชาดกที่ ๕
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๖. สุชาตาชาดก

ไดรับโทษเพราะประมาท
[๕๒๒] ขาแตพระราชสวามีผูประเสริฐ ไขที่
เก็บไวในจานทองนี้เปนไขอะไร ลูกกลม
เกลี้ยงมีสแี ดง หมอมฉันทูลถามพระองค
ถึงสิ่งนั้น โปรดตรัสบอกดวย.
[๕๒๓] ดูกอนพระเทวี เมื่อกอนนี้เธอเปน
หญิงหัวโลนนุงผาทอนเกา ๆ มือถือหอพก
เลือกเก็บผลไมอันใดอยู สิ่งที่ฉันรับประทาน
อยู ณ บัดนี้ เปนผลไมอันนั้น เปนผลไม
ประจําตระกูลของเธอ.
[๕๒๔] หญิงทรามเมื่ออยูใ นราชสกุลนี้ ยอม
รอนรนไมรื่นรมย โภคสมบัติทั้งหลายก็ยอม
ละเขาไปเสียสิ้น ทานทั้งหลายจงชวยกันนํา
หญิงทรามคนนั้นคืนไปไวที่ ๆ เขาจัดเก็บผลไมประจําตระกูลขายเลี้ยงชีวิตไดตามเดิม.
[๕๒๕] ขาแตมหาราช โทษเพราะความประมาทเหลานี้ ยอมมีไดแกนารีผูไดรับยศ ขา
แตพระองคผูสมมติเทพ ขอพระองคไดทรง
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โปรดอดโทษแดพระนางสุชาดาเทวีเถิด ขา
แตพระองคผูปริเสริฐ ขอพระองคอยาได
ทรงพระพิโรธแดพระเทวีเลย.
จบ สุชาตาชาดกที่ ๖
อรรถกถาสุชาตาชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระนางมัลลิกาเทวี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กึอณฺฑภา อิเม เทว ดังนี้.
ไดยินวา วันหนึ่ง พระราชาไดมีการวิวาทโตเถียงเรื่องสิริกับ
พระนางมัลลิกาเทวี. บางอาจารยกลาววา ทรงทะเลาะเรื่องที่บรรทม
ดังนี้ก็มี. พระราชาทรงกริ้วถึงกับไมสนพระทัยกับพระนาง. ฝาย
พระนางมัลลิกาเทวีก็ทรงพระดําริวา พระศาสดาเห็นจะไมทรงทราบวา
พระราชาทรงพิโรธเรา. แมพระศาสดาก็ทรงทราบ ทรงดําริวา
จักกระทําพระราชาและพระเทวีนี้ใหสมัครสมานกัน ในเวลาเชาจึง
ทรงนุงแลวถือบาตรและจีวร มีภิกษุ ๕๐๐ รูป เปนบริวาร เสด็จเขา
กรุงสาวัตถีแลวไดเสด็จไปที่ประตูพระราชนิเวศน. พระราชาทรงรับ
บาตรของพระตถาคตแลวทูลนิมนตเสด็จเขาพระนิเวศน ใหประทับนั่ง
บนอาสนะที่ปูลาดแลว ถวายน้ําทักษิโณทกแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน แลวทรงนําขาวยาคูและของควรเคี้ยวมาถวาย. พระ-
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ศาสดาทรงเอาพระหัตถปดบาตรแลวตรัสวา มหาบพิตร พระเทวี
เสด็จไปไหน. พระราชาทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ประโยชน
อะไรดวยพระเทวีนั้นผูมัวเมาดวยยศของตน.
พระศาสดาตรัสวา
ดูกอนมหาบพิตร พระองคทรงประทานยศยกมาตุคามขึ้นดวยพระองค
เอง แลวไมทรงอดโทษความผิดที่พระเทวีนั้นกระทํา ดูไมสมควร.
พระราชาทรงสดับพระดํารัสของพระศาสดาแลว จึงรับสั่งใหเรียก
พระเทวีมา. พระเทวีเสด็จมาทรงอังคาสพระศาสดา. พระศาสดา
ตรัสวา ควรที่พระองคทั้งสองจะเปนผูสามัคคีปรองดองกันและกัน ได
ตรัสพรรณนาสามัคคีรสแลว เสด็จหลีกไป. จําเดิมแตนั้น พระราชา
และพระเทวีทั้งสองพระองคก็ทรงอยูดวยความสามัคคีปรองดองกัน.
ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย พระศาสดาไดทรงกระทําพระราชาและพระเทวีทั้งสองพระองคใหสมัครสมานกัน ดวยพระดํารัสขอเดียวเทานั้น พระศาสดาเสด็จมาแลว
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอประชุมสนทนากัน
ดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว จึง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน เรา
ตถาคตก็ไดทําใหทาวเธอทั้งสองนี้มีความสามัคคีปรองดองกัน ดวย
วาทะขอเดียวเทานั้น แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยผูสั่งสอนอรรถธรรมแกพระ-
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เจาพรหมทัตนั้น อยูมาวันหนึ่ง พระราชาทรงเปดบานพระแกรใหญ
ไดประทับทอดพระเนตรพระลานหลวง. ขณะนั้น ธิดาคนเก็บผัก
คนหนึ่ง มีรูปสวย ตั้งอยูในประถมวัย เทินกระเชาพุทราไวบนศีรษะ.
เดินรองขายไปทางหนาพระลานหลวงวา ซื้อพุทราเจาขา ซื้อพุทรา
เจาขา. พระราชาไดทรงสดับเสียงของนางนั้นแลวทรงมีจิตปฏิพัทธ
รักใคร ทรงทราบวานางยังไมมีสามี. จึงรับสั่งใหเรียกมาแลวทรง
ตั้งนางนั้นไวในตําแหนงอัครมเหสี แลวไดประทานยศอันยิ่งใหญแก
นาง. นางนั้นไดเปนที่รักใครโปรดปรานของพระราชา. อยูมาวันหนึ่ง
พระราชาประทับนั่งหยิบผลพุทราในจานทองเสวยอยู พระสุชาดาเทวีไดทรงเห็นพระราชาเสวยผลพุทรา เมื่อจะทูลถามวา ขาแตมหาราช นี่คือผลอะไร พระองคทรงเสวยอยู จึงตรัสคาถาที่ ๑ วา :ขาแตพระราชสามีผูประเสริฐ ไขที่
เก็บไวในจานทองนี้ เปนไขอะไร ลูกกลม
เกลี้ยงมีสีแดง หมอมฉันทูลถามพระองค
ถึงสิ่งนั้น ขอพระองคตรัสบอกดวย.
ดวยบทวา กิอณฺฑกา นี้ ในคาถานั้น พระนางสุชาดาเทวี
ทูลวา นี้ชื่อผลอะไร แตเปนดุจไข โดยมันกลม. บทวา กสมลฺลเก
ไดแก ในจานทองคํา. บทวา อุปโลหิตกา แปลวา มีสีแดง บทวา
วคฺคู ไดแก งาม คือไมมีมลทิน.
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พระราชาทรงกริ้วตรัสวา นางแมคาพุทราสุก ลูกสาวคนเก็บ
ผัก ชางไมรูจัก แมผลพุทราอันเปนของประจําตระกูลของตน แลว
ไดตรัสคาถา ๒ คาถาวา :ดูกอนพระเทวี เมื่อกอนเธอเปนหญิง
หัวโลนนุงผาทอนเกา ๆ จับทอพก เลือก
เก็บผลไมใดอยู สิ่งที่ฉันรับประทานอยู ณ
บัดนี้ เปนผลไมนั้น เปนผลไมประจําตระกูล
ของเธอ.
หญิงทรามเมื่ออยูในราชตระกูลนี้ ยอม
รอนรนไมรื่นรมย โภคทรัพยทั้งหลายยอมละ
เขาไปเสียสิ้น หญิงนี้จักเลือกเก็บผลไม
ประจําตระกูลไดในที่ใด ทานทั้งหลายจง
ชวยนําหญิงนั้นคืนไปไวในที่นั้นนั่นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภณฺฑุ แปลวา เปนผูมีศีรษะโลน
บทวา นนฺตกวาสินี ไดแก ผูนุงผาทอนเกา. บทวา อจฺฉงฺคหตฺถา
ปจินาสิ ความวา เธอเขาดงเอาขอเหนี่ยวกิ่งลงมา เอามือหยิบผล
ที่เลือกเก็บแลวเปนผูจับหอพก โดยใสเขาไปในพกเลือกคัดเก็บ
เอาไป. บทวา ตสฺสา เต โกลิย ผล ความวา เมื่อเธอนั้น
เลือกเก็บอยูอยางนี้ บัดนี้ เรากินผลไมใด ผลไมนี้เปนผลไมประจํา
ตระกูล คือเปนผลไมที่ตระกูลใหเธอ. บทวา อุทยฺหเต น รมติ
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ความวา หญิงลามกนี้เมื่ออยูในราชตระกูลนี้ ยอมรอนรนไมรื่นรมย
เหมือนโยนลงในโลหกุมภีนรก. บทวา โภคา ไดแก ราชโภคทรัพย
ยอมละหญิงนี้ผูไมมีบุญ. ดวยบทวา ยตฺถ โลก ปจิสฺสติ นี้
พระราชาตรัสวา หญิงนีไ้ ปในที่ใด แลวเลือกเก็บพุทรานั่นแหละ
คาขายเลี้ยงชีวิตไดอีก ทานทั้งหลายจงนําหญิงนั้นไปในที่นั้นนั่น
แหละ.
พระโพธิสัตวคิดวา เวนเราเสีย คนอื่นจักไมสามารถทําทาว
เธอทั้งสองนี้ใหสามัคคีปรองดองกัน เราจักทูลใหพระราชาทรงยินยอมแลวกระทํามิใหขับไลพระเทวีนี้ไป จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :ขาแตมหาราช โทษผิดเหลานี้ ยอมมี
แกนารีผูไดรับยศ ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
พระองคโปรดอดโทษแกพระนางสุชาดา ขา
แตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคอยาได
ทรงพระพิโรธแกพระนางสุชาดานี้เลย.
คาถานั้นมีอธิบายวา ขาแตมหาราช โทษเพราะความประมาท
เหลานี้ คือเห็นปานนี้ ยอมมีเฉพาะแกนารีผูไดรับยศ การแตงตั้ง
พระนางไวในตําแหนงสูงเห็นปานนี้ แลวไมทรงอดโทษผิดมีประมาณ
เทานี้ ณ บัดนี้ ดูจะไมสมควรแกพระองค ขาแตสมมติเทพ เพราะ
ฉะนั้น ขอพระองคไดโปรดอดโทษ ขาแตพระองคผูประเสริฐ คือ
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ผูเปนใหญในพลรถ ขอพระองคโปรดอยาไดทรงพิโรธแกพระนางสุชาดานี้.
พระราชาทรงอดกลั้นความผิดนั้นแกพระเทวี เพราะถอยคํา
ของพระโพธิสัตวนั้น จึงทรงแตงตั่งไวในตําแหนงเดิมนั่นเอง. ตั้ง
แตนั้นมา พระราชาและพระเทวีทั้งสองพระองคทรงอยูดวยความ
สมัครสมานปรองดองกันแล.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พระเจาพาราณสีในครั้งนั้น ไดมาเปนพระเจาโกศล
พระนางสุชาดาในครั้งนั้น ไดมาเปนพระนางมัลลิกา สวนอํามาตย
ในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสุชาตาชาดกที่ ๖
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๗. ปลาสชาดก

วาดวยขุมทรัพยที่ฝง ไวที่โคนตนไม
[๕๒๖] ดูกอนพราหมณ ทานก็รูวาตนทองกวาวนี้ไมมีจิต ไมไดยนิ เสียงอะไร และไม
รูสึกอะไรเลย เพราะเหตุไรทานจึงพยายาม
มิไดมีความประมาท ถามถึงสุขไสยาอยู
เสมอมา.
[๕๒๗] ตนทองกวาวตนใหญ ปรากฏไปใน
ที่ไกล ตั้งอยูในภูมิประเทศราบเรียบ เปน
ที่อยูอาศัยของทวยเทพ
เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงนอบนอมตนทองกวาวนี้ และ
เทพเจาผูสิงอยูที่ตนทองกวาวนี้ดวย เพราะ
เหตุแหงทรัพย.
[๕๒๘] ดูกอนพราหมณ ขาพเจาเพงถึงความ
กตัญูจักทําการทดแทนคุณทานตามอานุภาพ ความดิ้นรนของทานผูมาถึงสํานักของ
สัตบุรษุ ทัง้ หลาย ไฉนจักเปลาจากประโยชน
เลา.
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[๕๒๙] ไมเลียบตนใด อยูเบื้องหนาตนมะพลับเขาลอมไว มหาชนเคยบูชายัญกัน
มาแตกอน เปนตนไมใหญ ขุมทรัพยเขาฝง
ไวที่โคนตนไมเลียบนัน้ แล ไมมเี จาของ
ทานจงไปขุดเอาทรัพยนั้นเถิด.
จบ ปลาสชาดกที่ ๗
อรรถกถาปลาสชาดกที่ ๗
พระศาสดาทรงบรรทม ณ เตียงปรินิพพาน ทรงปรารภ
พระอานันทเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา อเจตน
พฺราหฺมณ อสุณนฺต ดังนี้.
ไดยินวา ทานผูมีอายุนั้น ทราบวา ในเวลาปจจุสมัยใกลรุง
แหงราตรีวันนี้ พระศาสดาจักปรินิพพาน ก็นกึ ถึงตนวา ก็เราแล
ยังเปนเสขบุคคลมีกิจที่จะตองทํา แตพระศาสดาของเราจักปรินิพพาน
การอุปฏฐากบํารุงที่เรากระทําแกพระศาสดามาตลอดเวลา ๒๕ ป นา
จักไรผลถูกความเศราโศกครอบงํา จึงเหนี่ยวไมสลักประตูหองนอย
ในอุทยานรองไหอยู. พระศาสดาเมื่อไมทรงเห็นทานพระอานนท จึง
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานนทไปไหน ครั้นไดทรงสดับ
ดังนั้นแลว จึงรับสั่งใหเรียกทานมาประทานโอวาท แลวตรัสวา
อานนท เธอเปนผูไดทําบุญไวแลว จงหมั่นประกอบความเพียร
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เธอจักหมดอาสวะโดยเร็วพลัน เธออยาไดคิดเสียใจไปเลย การ
อุปฏฐากที่เธอกระทําแกเราในบัดนี้ เพราะเหตุไรเลาจักไรผล การ
อุปฏฐากที่เธอกระทําแกเรา แมในกาลที่เรายังไมมีราคะเปนตน ใน
ชาติกอนก็ยังมีผล แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดาตนทองกวาว ในที่
ไมใกลพระนครพาราณสี. ในกาลนั้น ชาวเมืองพาราณสี พากัน
ถือเทวดามงคล จึงขวนขวายในการทําพลีกรรมเปนตนเปนนิตยกาล.
ครั้งนั้น มีพราหมณเข็ญใจคนหนึ่งคิดวา แมเราก็จักปรนนิบัติเทวดา
องคหนึ่ง จึงทําโคนตนทองกวาวใหญตนหนึ่งซึ่งยืนตนอยูในพื้นที่สูง
ใหราบเตียนปราศจากหญา แลวลอมรั้ว เกลี่ยทรายปดกวาด แลว
เจิมดวยของหอมที่ตนไม บูชาดวยดอกไม ของหอมและธูป ตาม
ประทีปแลวกลาววา ทานจงอยูเปนสุขสบาย แลวทําประทักษิณ
ตนไมแลวหลีกไป. เชาตรูวันที่สองพราหมณนั้นไปถามถึงการนอน
เปนสุขสบาย. อยูมาวันหนึ่ง รุกขเทวดาคิดวา พราหมณนี้ปฏิบัติ
เรายิ่งนัก เราจักทดลองพราหมณนั้นดู แกปฏิบัติบํารุงเราดวยเหตุ
อันใด ก็จักใหเหตุอันนั้น เมื่อพราหมณนั้นมาปดกวาดโคนไม จึงยืน
อยูใกล ๆ ดวยเพศของพราหมณแก แลวกลาวคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนพราหมณ ทานก็รูวาตนทองกวาวนี้ไมมีจิตใจ ไมไดยินเสียงและไมรสู ึก
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อะไร เพราะเหตุไรทานจึงเพียรพยายาม มิได
มีความประมาท ถามถึงสุขไสยาอยูเสมอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสุณนฺต แปลวา ไมไดยินเสียง
ไดแก ชื่อวาไมไดยินเสียง เพราะไมมีเจตนาเลย. บทวา ชาโน
แปลวา รูอยู ไดแก ทานเปนผูรูอยู. บทวา ธุว อปฺปมตฺโต
แปลวา ไมมคี วามประมาทเปนนิจ ไดแก เปนผูไมประมาทเปนนิตย.
พราหมณไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ตนทองกวาวใหญปรากฏไปในที่ไกล
ตั้งอยูในภูมิประเทศราบเรียบ เปนที่อยูอ าศัย
ของทวยเทพ เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึง
นอบนอมตนทองกวาวนี้ และเทพเจาผูสิง
อยูท ี่ตนทองกวาวนี้ดวย เพราะเหตุแหง
ทรัพย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทูเร สุโต ความวา ดูกอน
พราหมณ ตนไมนี้ปรากฏไปในที่ไกล มิใชปรากฏอยูในทีใ่ กล ๆ.
บทวา พฺรหาว แปลวา ใหญ. บทวา เทเส ิโต ไดแก ยืนตน
อยูในภูมิประเทศอันสูง ราบเรียบ. บทวา ภูตนิวาสรูโป ไดแก
มีสภาวะเปนที่อยูอาศัยของเทวดา คือ เทวดาผูมีศักดิ์ใหญจักสิงอยู
ที่ตนทองกวาวนี้แน. บทวา เต จ ธนสฺส เหตุ ความวา เรา
นอบนอมตนไมนี้ และเทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไมนี้ เพราะเหตุแหง
ทรัพย มิใชเพราะไมมีเหตุ.
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รุกขเทวดาไดฟงดังนั้น มีความเลื่อมใสพราหมณ จึงปลอบ.
โยนพราหมณนั้นใหเบาใจวา พราหมณ เราเปนเทวดาผูสิงอยูที่
ตนไมนี้ ทานอยากลัวไปเลยเราจะใหทรัพยแกทาน แลวยืนในอากาศ
ที่ประตูวิมานของตน ดวยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ ไดกลาวคาถา ๒
คาถานอกนี้วา :ดูกอนพราหมณ เรานั้นมาเพงถึงความ
กตัญู จักทําการทดแทนคุณทานตาม
สมควรแกอานุภาพ การที่ทานดิ้นรนมายัง
สํานักของสัตบุรุษทั้งหลาย จะพึงเปลา
ประโยชนไดอยางไรเลา.
ไมเลียบตนใด อยูเบือ้ งหนาตนมะพลับเขาลอมไว มหาชนเคยบูชายัญกันมา
แตกอน เปนตนไมใหญ ขุมทรัพยเขาฝงไว
ที่โคนตนไมเลียบนั้นแล ไมมีเจาของ ทาน
จงไปขุดเอาทรัพยนั้นเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถามุภาว ไดแก ตามสามารถ
คือ ตามกําลัง. บทวา ภตฺุต ความวา รูคุณที่ทานทําไวแกเรา
ชื่อวาเพงถึงความกตัญูซึ่งมีอยูในตนนั้น. บทวา อาคมฺม แปลวา
มาแลว บทวา สต สกาเส ไดแก ในสํานักของสัตตบุรุษทั้งหลาย.
บทวา โมฆา แปลวา เปลา. บทวา ปริยนฺทติ านิ ความวา
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ดิ้นรนดวยวาจาดวยการถามถึงการนอนเปนสุขสบาย และดิ้นรนดวย
กายดวยการทําการปดกวาดเปนตน จักไมเปนผลแกทานไดอยางไร.
บทวา โย ตินฺทุรุกฺขสฺส ความวา รุกขเทวดายืนที่ประตูวิมาน
นั่นแหละ เหยียดมือแสดงวา ตนเลียบนั้นไดตั้งอยูเบื้องหนาตน
มะพลับ. ในบทวา ปริวาริโต เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :ที่โคนตนเลียบนั้น ตนเลียบนี้ชื่อวา เขาลอมไว เพราะเขาฝงทรัพย
ไวรอบโคนตนไมนั้น ชื่อวา เขาเคยบูชายัญ เพราะทรัพยเกิดขึ้น
แกพวกเจาของตนแรก ๆ ดวยอํานาจยัญที่เขาบูชาแลวในกาลกอน
ชื่อวายิ่งใหญ เพราะเปนตนไมใหญ โดยมีหมอขุมทรัพยมิใชนอย
ชื่อวาเขาฝงไว ชื่อวาไมมีทายาท เพราะบัดนี้ทายาททั้งหลายไมมี.
ทานกลาวอธิบายนี้ไววา ขุมทรัพยใหญนี้เราฝงไว โดยหมอขุมทรัพย
เอาคอจดคอติด ๆ กันรอบโคนตนไมนี้ ไมมีเจาของ ทานจงไป จงขุด
ขุมทรัพยนั้นเอาไป.
ก็แหละเทวดานั้น ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงใหโอวาทแก
พราหมณวา พราหมณ ทานขุดเอาขุมทรัพยนั้นไปจักลําบากเหน็ด
เหนื่อย ทานจงไปเถิด เราเองจักนําขุมทรัพยนั้นไปยังเรือนของทาน
แลวจักฝงไว ณ ทีโ่ นนและที่โนน ทานจงใชสอยทรัพยนั้นจนตลอด
ชีวิต จงใหทาน รักษาศีลเถิด แลวยังทรัพยนั้นใหไปประดิษฐาน
อยูในเรือนของพราหมณนั้น ดวยอานุภาพของตน
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พราหมณในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนทในบัดนี้
สวนรุกขเทวดาในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปลาสชาดกที่ ๗
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๘. ชวสกุณชาดก

ผูไ มมีกตัญูไมควรคบ
[๕๓๐] ขาแตพระยาเนื้อ ขอนอบนอมแดทาน
ขาพเจาไดทํากิจอยางหนึ่งแกทาน ตามกําลัง
ของขาพเจาที่มีอยู ขาพเจาจะไดอะไรตอบ
แทนบาง.
[๕๓๑] การทีท่ านเขาไปอยูในระหวางฟนของเรา
ผูมีเลือดเปนภักษาหาร ผูทํากรรมอันหยาบชา
อยูเปนนิตย ทานยังเปนอยูได นั่นก็เปน
คุณมากอยูแลว.
[๕๓๒] นาติเตียนคนที่ไมรูคุณที่เขาทําแลว ผู
ไมทําคุณใหใคร และผูที่ไมทําตอบแทนคุณ
ที่เขาทํากอน ความกตัญูไมมีในคนใด การ
คบคนนั้นยอมไรประโยชน.
[๕๓๓] บุคคลไมไดมิตรธรรมดวยอุปการคุณที่
ตนประพฤติตอหนาในผูใด ผูนั้นบัณฑิตไม
ตองริษยา ไมตองคําวา พึงคอย ๆ หลีกออก
หางจากผูน ั้นไปเสีย.
จบ ชวสกุณชาดกที่ ๘
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อรรถกถาชวสกุณชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงปรารภความอกตัญูของพระเทวทัต จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตน
วา อกรมฺหาว เต กิจฺจ ดังนี้.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้เทานั้น
แมในกาลกอน พระเทวทัตก็เปนคนอกตัญูเหมือนกัน แลวทรงนํา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติอยูใน
นครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดเปนนกหัวขวานอยูในหิมวันตประเทศ. ครั้งนั้นราชสีหตัวหนึ่งกินเนื้อ กระดูกติดคอจนคอบวม.
ไมสามารถจับเหยื่อกินได เวทนากลาแข็งเปนไป. ลําดับนั้น นกนั้น
เที่ยวขวนขวายหาเหยื่อ เห็นราชสีหนั้นจึงจับที่กิ่งไม ถามวา สหาย
ทานเปนทุกขเพราะอะไร ราชสีหนนั้ จึงบอกเนื้อความนั้น. นกนั้น
กลาววา สหาย เราจะนํากระดูกนั้นออก ใหแกทาน แตเราไมอาจเขา
ไปในปากของทาน เพราะกลัววา ทานจะกินเรา. ราชสีหกลาววา ทาน
อยากลัวเลย สหาย เราจะไมกินทาน . ทานจงใหชีวิตเราเถิด. นกนั้น
รับคําวาดีละ แลวใหราชสีหนั้นนอนตะแคง แลวคิดวา ใครจะรูวา
อะไรจักมีแกเรา จึงวางทอนไมค้ําไวริมฝปากทั้งขางลางและขางบนของ
ราชสีหนั้นโดยที่มันไมสามารถหุบปากได แลวเขาไปในปาก เอาจงอย
ปากเคาะปลายกระดูก. กระดูกก็เคลื่อนตกไป. จากนั้นครั้นทําให
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กระดูกตกไปแลว เมื่อจะออกจากปากราชสีหจึงเอาจะงอยปากเคาะ
ทอนไมใหตกลงไป แลวบินออกไปจับที่ปลายกิ่งไม. ราชสีหหายโรค
แลว วันหนึ่ง ฆากระบือปาไดตัวหนึ่งแลวกินอยู. นกคิดวา เราจัก
ทดลองราชสีหนั้นดู จึงจับที่กิ่งไม ณ สวนเบื้องบนราชสีหนั้น เมื่อ
จะเจรจากับราชสีหนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาแตพระยาเนื้อ ขอความนอบนอมจง
มีแกทาน ขาพเจาไดทํากิจอยางหนึ่งแกทาน
ตามกําลังของขาพเจาที่มีอยู ขาพเจาจะได
อะไรตอบแทนบาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกรมฺหาว เต กิจฺจ ความวา
ทานสีหะผูเจริญ แมเราก็ไดกระทํากิจอยางหนึ่งแกทาน บทวา ย พล
อหุวมฺหเส ความวา กําลังใดไดมีแกเรา เรามิไดทําอะไร ๆ ใหเสื่อม
เสียจากกิจนั้น ไดกระทําแลวดวยกําลังนั้นทีเดียว.
ราชสีหฟ งดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ขอที่ทานเขาไปอยูในระหวางฟนของ
ขาพเจาผูมีโลหิตเปนภักษาหารผูกระทํากรรม
หยาบเปนนิจ ทานยังรอดชีวิตอยูไดนั้นก็
เปนคุณมากอยูแลว.
นกไดฟง ดังนั้น จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถานอกนี้วา :-
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นาติเตียนคนที่ไมรูคุณที่เขาทําแลว ผู
ไมทําคุณใหแกใคร ผูไมทําตอบแทนคุณที่
เขาทําไว ความกตัญูยอมไมมใี นบุคคลใด
การคบคนนั้นยอมไรประโยชน.
บุคคลไมไดมิตรธรรมดวยอุปการคุณที่
ตนประพฤติตอหนา ในบุคคลใด บุคคลนั้น
บัณฑิตไมตองริษยา ไมตองดาวา พึงคอย ๆ
หลีกหางออกจากบุคคลนั้นไปเสีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกตฺุ แปลวา ผูไมรูคุณที่เขา
กระทําแลว. บทวา อกตฺตาร ไดแก ผูไมทํากิจอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา สมฺมขุ จิณฺเณน ความวา ดวยคุณที่ทําไวตอหนา. บทวา
อนุสฺสุยมนกฺโกส ความวา บัณฑิตอยาริษยา อยาดาวาบุคคลนั้น
พึงคอยๆ หลีกออกหางจากบุคคลนั้น.
ครั้นกลาวอยางนี้แลว นกนั้นก็บินหลีกไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประชุมชาดกวา ราชสีหในครั้งนั้น ไดเปนพระเทวทัต สวนนกในครั้งนั้น
ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาชวสกุณชาดกที่ ๘
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๙. ฉวชาดก

วาดวยการนั่งที่ไมสมควร
[๕๒๔] กิจทัง้ หมดที่เราทั้งสองกระทําแลวเปน
กิจลามก คนทั้ง ๒ ไมเห็นธรรม คนทั้ง ๒
เคลื่อนแลวจากปกติเดิม คือ อาจารยนั่งบน
อาสนะต่ําบอกมนต และศิษยนั่งบนอาสนะ
สูงเรียนมนต.
[๕๓๕] เราบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีขาวสะอาด
ปรุงดวยเนื้อ ของพระราชาพระองคนี้
เพราะเหตุนั้น เราจึงไมซองเสพธรรมนั้น
ที่พวกฤๅษีสองเสพมาแลว.
[๕๓๖] ทานจงหลีกไปเสียเถิด ขึ้นชื่อวาโลก
กวางใหญ แมคนอื่น ๆ ก็หุงตนกิน เพราะ
เหตุนั้น อธรรมที่ทานประพฤติมาแลว อยา
ทําลายทานเสียเลย ดุจกอนหินตอยหมอ
ใหแตก ฉะนั้น.
[๕๓๗] ดูกอนพราหมณ เราติเตียนการไดยศ
การไดทรัพย และความประพฤติเลี้ยงชีวิต
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ดวยการทําตนใหตกต่ํา หรือดวยการประพฤติไมเปนธรรม.
จบ ฉวชาดกที่ ๙
อรรถกถาฉวกชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุพวกฉัพพัคคีย จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา สพฺพ
อิทฺจ มริกต ดังนี้.
เรื่องนี้มีมาแลวโดยพิสดารในพระวินัยนั่นแล. สวนในชาดกนี้
มีความสังเขปดังตอไปนี้ :- พระศาสดารับสั่งใหเรียกภิกษุพวกฉัพพัคคียมาแลว ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา พวกเธอ
นั่งบนอาสนะต่ําแลวแสดงธรรมแกผูนั่งบนอาสนะสูงจริงหรือ ? เมื่อ
พวกภิกษุฉัพพัคคียกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา ขาแตพระองค
ผูเจริญ จึงทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การที่พวกเธอไมกระทําความเคารพในธรรมของเรา ไมสมควร ดวย
วา โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ไดติเตียนอาจารยนั่งอาสนะต่ํา บอก
แมมนตแกชนพวกพากเพียร แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้.
๑

๑. ในพระสูตรเปน ฉวชาดก.
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดคนจัณฑาล พอเจริญวัยแลว
ก็ตั้งตัวได. ภรรยาของบุรุษจัณฑาลนั้น แพทองอยากมะมวง จึง
กลาวกะเขาวา ขาแตนาย ดิฉันอยากกินมะมวง. สามีกลาววา นาง
ผูเจริญ ในฤดูกาลนี้ มะมวงไมมี พี่จักนําผลไมเปรี้ยวอยางอื่นมาให.
ภรรยากลาววา ขาแตนาย ดิฉันอยากไดผลมะมวงเทานั้น จักมีชีวิต
รอดอยูได เมื่อดิฉันไมได. ชีวิตก็จะหาไม. สามีนั้นเปนผูมีจิตปฏิพัทธ
รักใครภรรยานั้น จึงคิดวา เราจักไดมะมวงที่ไหนหนอ. ก็สมัยนั้น
แล ในพระราชอุทยานของพระเจาพาราณสี ไดมีตนมะมวงมีผลเปน
ประจํา บุรษุ จัณฑาลนั้น จึงคิดวา เราจักนําผลมะมวงสุกจากพระราชอุทยานนั้น มาระงับความแพทองของภรรยานี้ ในตอนกลางคืน
จึงไปยังพระราชอุทยาน ขึ้นตนมะมวงแอบซอนตัวอยู เที่ยวมองดู
ผลมะมวงกิ่งนั้นกิ่งนี้อยู. เมื่อบุรุษจัณฑาลนั้นกระทําอยูอยางนี้แหละ
ราตรีก็รุงสวาง. เขาคิดวา เราจักลงไปในบัดนี้ คนเผาพระราชอุทยานเห็นเราเขาก็จักจับเราวาเปนโจร เราจักไปในตอนกลางคืน ที่
นั้นเขาจึงปนขึ้นยังคาคบแหงหนึ่งแอบซอนอยู. ครั้งนั้น พระเจาพาราณสี ทรงเรียนมนตในสํานักของปุโรหิต. พระองคจึงเสด็จเขา
ไปยังพระราชอุทยานประทับนั่งบนอาสนะสูง ณ ที่โคนตนมะมวงให
อาจารยนั่งอาสนะต่ํา แลวทรงเรียนมนต. พระโพธิสัตวนั่งอยูขางบน
คิดวา พระราชานี้ประทับนั่งอยูบนอาสนะสูงเรียนมนต ไมทรงเคารพ
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ในธรรม แมพราหมณผูนั่งอาสนะต่ําสอนมนต ก็ไมเคารพในธรรม
แมเราผูไมคํานึงถึงชีวิตของเรา บอกภรรยาวา จะลักมะมวง เพราะ
เหตุแหงมาตุคามก็เปนผูไมเคารพในธรรม พระโพธิสัตวนั้นเมื่อจะลง
จากตนมะมวง จึงจับกิ่งหอยอยูกิ่งหนึ่งลงยืน เฉพาะอยูในระหวาง
พระราชาและปุโรหิตแมทั้งสองนั้น แลวกราบทูลวา ขาแตมหาราช
ขาพระบาทเปนคนฉิบหายแลว พระองคทรงเปนผูเขลา ปุโรหิต
เปนคนตายแลว ถูกพระราชาตรัสถามวา เพราะเหตุไร จึงกลาว
คาถาที่ ๑ วา :กิจทั้งหมดที่เราทั้งหลายทําแลวนี้ เปน
กิจลามก คนทัง้ สองไมเห็นธรรม คนทัง้ สอง
เคลื่อนจากปกติเดิม คือ อาจารยนั่งบน
อาสนะต่ําบอกมนต และศิษยนั่งบนอาสนะ
สูงเรียนมนต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพ อิทฺจ มริกต ความวา
กิจทั้งหมดที่เราทั้งหลาย คือที่ชนทั้ง ๓ กระทําเปนกิจลามก คือไร
มารยาท ไมเปนธรรม. ก็พระโพธิสัตวติเตียนความที่ตนเปนโจร
และความที่พระราชา และปุโรหิตเหลานั้นไมเคารพในมนตทั้งหลาย
แลว เมื่อจะติเตียนเฉพาะพระราชาและปุโรหิตทั้งสองนอกนี้ จึง
กลาวคํามีอาทิวา คนทั้งสองไมเห็นธรรม ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา อุโภ ความวา ชนแมทั้งสองยอมไมเห็นโบราณกธรรมอันควร
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แกการทําความเคารพ และเปนผูคลาดเคลื่อนจากปกติในธรรมนั้น.
เพราะวาธรรม ชื่อวาปกติ เพราะเกิดขึ้นกอน. สมจริงดังที่ทานกลาว
ไววา :ธรรมแลปรากฏขึ้นกอน อธรรมเกิด
ขึน้ ในโลก ตอภายหลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย จาย ความวา ปุโรหิตนี้
นั่งบนอาสนะต่ําใหทองมนต และพระราชานี้นั่งบนอาสนะสูงไดเรียน
เอา.
พราหมณไดฟงดังนั้นจึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :เราบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีอันสะอาด
ปรุงดวยเนื้อ เพราะเหตุนั้น เราจึงไมสอง
เสพธรรมนั้น อันฤๅษีทั้งหลายซองเสพแลว.
คําอันเปนคาถานั้นมีอธิบายวา ทานผูเจริญก็เราบริโภคขาวสุก
แหงขาวสาลีอันเปนของแหงพระราชานี้ อันขาวสะอาด อันปรุงเจือ
ดวยเนื้อราดรสดวยชนิดแหงเนื้อมีประการตาง ๆ เพราะฉะนั้น เรา
จึงเปนผูผูกพันเยื่อใยในทอง จึงไมไดสองเสพธรรมนี้ ที่พวกฤๅษี
ทั้งหลายผูแสวงหาคุณเสพแลว.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้นจึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ทานจงหลีกไปเสียเถิด โลกยังกวาง-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 435

ใหญ แมคนอืน่ ๆ ก็ยังหุงตมกิน เพราะ
เหตุนั้น อธรรมที่ทานประพฤติมา แลวอยา
ไดทําลายทานเสียเลย เหมือนกอนหินตอย
หมอใหแตกฉะนั้น.
ดูกอนพราหมณ เราติเตียนการไดยศ
การไดทรัพย และการเลี้ยงชีวิตดวยการทํา
ตนใหตกต่ํา หรือดวยการประพฤติไมเปน
ธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริพฺพช ความวา ทานจงจากที่นี้
ไปที่อื่น. บทวา มหา ความวา ชื่อวาโลกนี้เปนของใหญ. บทวา
ปจนฺตฺเป ความวา คนแมอื่นๆ ในชมพูทวีปนี้ก็หุงตม มิใช
พระราชาพระองคเดียวนี้เทานั้น. บทวา ตสฺมา ภุมฺภมิว ความวา
เหมือนหินตอยหมอฉะนั้น. ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา ทานไมไปที่
อื่น ยังประพฤติอธรรมอยูในที่นี้ อธรรมนั้นอันทานประพฤติแลว
อยางนั้น อยาไดทําลายทานเลย เหมือนกอนหินตอยหมอแตกฉะนั้น.
คาถาที่วา ธิรตฺถุ เปนตน มีความสังเขปดังตอไปนี้ :- ดูกอน
พราหมณ เราติเตียนคือครหานินทา การไดยศและทรัพยของทาน
อยางนี้ เพราะเหตุไร ? เพราะลาภที่ทานไดแลวนี้ และความถึงพรอม
ดวยเหตุอันเปนเครื่องใหตกไปในอบายทั้งหลายตอไป ชื่อวาเปนการ
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ประพฤติเลี้ยงชีพโดยไมชอบธรรม จะประโยชนอะไรดวยการเลี้ยงชีพ
ซึ่งสําเร็จดวยการทําตนใหตกต่ําตอไปนี้ หรือดวยการประพฤติอันไม
ชอบธรรมนี้ ดวยเหตุนั้น เราจึงกลาวอยางนี้กะทาน.
ลําดับนั้น พระราชาทรงเลื่อมใสธรรมกถาของพระโพธิสัตว
นั้น ตรัสถามวา บุรุษผูเจริญ เธอเปนชาติอะไร ? พระโพธิสัตว
กราบทูลวา ขาพระองคเปนคนจัณฑาล พระเจาขา. พระราชาตรัสวา
ทานผูเจริญ ถาเธอจักไดเปนผูสมบูรณดวยชาติไซร เราจักไดให
ราชสมบัติแกเธอ ก็ตั้งแตนี้ไป เราจักเปนพระราชาตอนกลางวัน
เธอจงเปนพระราชาตอนกลางคืน แลวประทานพวงดอกไม เครื่อง
ประดับพระศอของพระองคใหประดับคอของพระโพธิสัตวนั้น แลวได
ทรงกระทําพระโพธิสัตวนั้น ใหเปนผูรักษาพระนคร. นี้เปนธรรมเนียมของการประดับพวงดอกไมแดงที่คอของตนผูรักษาพระนคร. จํา
เดิมแตนั้นมา พระราชาทรงดํารงอยูในโอวาทของพระโพธิสัตวนั้น
ทรงทําความเคารพในฐานอาจารย ประทับนั่งบนอาสนะต่ําแลวทรง
เรียนมนต
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา พระราชาในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนท สวนบุตรคน
จัณฑาล คือเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาฉวกชาดกที่ ๙
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๑๐. สัยหชาดก

วาดวยการแสวงหาทีป่ ระเสริฐ
[๕๓๘] บัณฑิตไมพึงปรารถนาพื้นเเผนดิน มี
สัณฐานดุจกุณฑลทามกลางสาคร มีมหาสมุทรลอมอยูโดยรอบ พรอมดวยการนินทา
ดูกอนสัยหะอํามาตย ทานจงรูอยางนี้เถิด.
[๕๓๙] ดูกอนพราหมณ เราติเตียนการไดยศ
การไดทรัพย และความประพฤติเลี้ยงชีวิต
ดวยการทําตนใหตกต่ําหรือดวยการประพฤติ
ไมเปนธรรม.
[๕๔๐] ถึงแมเราบวชเปนบรรพชิต ถือภาชนะ
เที่ยวภิกขาจาร ความประพฤติเลี้ยงชีวิตนั้น
แหละประเสริฐกวา การแสวงหาโดยไมเปน
ธรรมจะประเสริฐอะไร.
[๕๔๑] ถึงแมเราบวชเปนบรรพชิต ถือภาชนะ
เที่ยวภิกขาจาร ไมเบียดเบียนผูอื่นในโลก
นั้นประเสริฐกวาราชสมบัติเสียอีก.
จบ สัยหชาดกที่ ๑๐
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อรรถกถาสัยหชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
ภิกษุผูกระสันจะสึก จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
สสมุทฺทปริสาส ดังนี้
ไดยินวา ภิกษุนั้นเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี เห็น
หญิงตกแตงประดับประดามีรูปรางงดงามคนหนึ่ง. เปนผูกระสันอยาก
สึก ไมยินดีในพระศาสนา ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย จึงพากันแสดง
ภิกษุนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. ภิกษุนั้นถูกพระศาสดาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ ไดยินวาเธอเปนผูกระสันอยากสึกจริงหรือ. จึงกราบทูลวา
จริง พระเจาขา. เมื่อพระศาสดาตรัสวา ใครทําใหเธอกระสันอยากสึก
จึงกราบทูลเนื้อความนั้น. พระศาสดาตรัสวา เรอบวชในศาสนาอัน
เปนเครื่องนําออกจากทุกขเห็นปานนี้ เพราะเหตุไรจึงกระสันอยากสึก
บัณฑิตทั้งหลายในกาลกอน แมจะไดตําแหนงปุโรหิต ก็ยังปฏิเสธ
ตําแหนงนั้นแลวไปบวช ครั้นตรัสแลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในทองนางพราหมณีของปุโรหิต
คลอดในวันเดียวกันกับพระโอรสของพระราชา. พระราชาตรัสถาม
อํามาตยทั้งหลายวา ใคร ๆ ผูเกิดในวันเดียวกันกับโอรสของเรา มีอยู
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หรือหนอ ? อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตมหาราช มีพระเจาขา
คือบุตรของปุโรหิต. พระราชาจึงทรงสั่งเอาบุตรของปุโรหิตนั้นมามอบ
ใหแมนมทั้งหลาย ใหประคบประหงมรวมกันกับพระราชโอรส. เครื่อง
ประดับและเครื่องดื่ม เครื่องบริโภคของกุมารแมทั้งสอง ไดเปนเชน
เดียวกันทีเดียว. พระราชกุมารและกุมารเหลานั้นเจริญวัยแลวไปเมือง
ตักกศิลาเรียนศิลปะทั้งปวงรวมกันแลวกลับมา. พระราชาไดพระราชทานตําแหนงอุปราชแกพระโอรส. พระโพธิสัตวไดมียศยิ่งใหญ จําเดิม
แตนั้นมา พระโพธิสัตวกับ พระราชโอรสก็กินรวมกัน ดื่มรวมกัน
นอนรวมกัน ความวิสาสะคุนเคยกันและกันไดมั่นคงแนนแฟน ใน
กาลตอมา เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลว พระราชโอรสไดดํารงอยูใน
ราชสมบัติ ทรงเสวยสมบัติใหญ. พระโพธิสัตวคิดวา สหายของเรา
ไดครองราชย ก็ในขณะที่ทรงกําหนดตําแหนงนั่นแหละ คงจักพระราชทานตําแหนงปุโรหิตแกเรา เราจะประโยชนอะไรดวยการครองเรือน
เราจักบวชพอกพูนความวิเวก. พระโพธิสัตวนั้นไหวบิดามารดาให
อนุญาตการบรรพชาแลวสละสมบัติใหญ ผูเดียวเทานั้น ออกไป
หิมวันตประเทศ สรางบรรณศาลาอยูในภูมิภาคอันนารื่นรมย บวช
เปนฤๅษี ทําอภิญญาและสมาบัติใหบังเกิดแลวเลนฌานอยู. ในกาลนั้น
พระราชาหวนระลึกถึงพระโพธิสัตวนั้นจึงถามวา หายของเราไม
ปรากฏเขาไปไหนเสีย. อํามาตยทั้งหลายกราบทูลถึงความที่พระโพธิสัตวนั้นบวชแลวกราบทูลวา ไดยินวา สหายของพระองคอยูใน
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ไพรสณฑอันนารื่นรมย. พระราชาตรัสถานตําแหนงแหงที่อยูของ
พระโพธิสัตวนั้นแลว ตรัสกะสัยหอํามาตย ทานจงมา จงพาสหาย
ของเรามา เราจักใหตําแหนงปุโรหิตแกสหายของเรานั้น. สัยหอํามาตย
นั้นรับพระดํารัสแลวออกจากนครพาราณสี ถึงปจจันตคามโดยลําดับ
แลวตั้งคาย ณ บานปจจันตคามนั้น แลวไปยังสถานที่อยูของพระโพธิสัตวพรอมกับพวกพรานปา เห็นพระโพธิสัตวนั่งอยูที่ประตูบรรณ
ศาลา เหมือนรูปทองจึงไหวแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง กระทําปฏิสันถาร
แลวกลาววา ทานผูเจริญ พระราชามีพระประสงคจะพระราชทาน
ตําแหนงอุปราชแกทาน ทรงหวังใหทานกลับมา. พระโพธิสัตวกลาววา
ตําแหนงปุโรหิตจงพักไวกอน เราแมจะไดราชสมบัติในแควนกาสี
โกศล และชมพูทวีปทั้งสิ้น หรือเฉพาะสิริแหงพระเจาจักรพรรดิก็ตาม
ก็จักไมปรารถนา ก็บัณฑิตทั้งหลายยอมไมกลับ ถือเอากิเลสทั้งหลาย
ซึ่งละแลวครั้งเดียวอีก เพราะสิ่งที่ละทิ้งไปแลวครั้งเดียว เปนเชน
กับกอนเขฬะที่ถมไปแลว จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา :บัณฑิตไมพึงปรารถนาพื้นแผนดิน มี
สัณฐานดุจกุณฑลทามกลางสาคร มีมหาสมุทรลอมอยูโ ดยรอบ พรอมดวยการนินทา
ดูกอนสัยหะอํามาตย ทานจงรูอยางนี้เถิด.
ดูกอนพราหมณ เราติเตียนการไดยศ
การไดทรัพย และการเลี้ยงชีพดวยการทําตน
ใหตกต่ํา หรือดวยการประพฤติไมเปนธรรม.
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ถึงแมเราบวชเปนบรรพชิตถือบาตรเที่ยว
ภิกขาจาร ความเลี้ยงชีวิตนั้นนั่นแหละประเสริฐกวา การแสวงหาโดยไมเปนธรรมจะ
ประเสริฐกวาอะไร
ถึงแมเราบวชเปนบรรพชิตถือบาตร
เทีย่ วภิกขาจาร ไมเบียดเบียนผูอื่นในโลก
นัน้ ประเสริฐกวาราชสมบัตเิ สียอีก.
บรดาบทเหลานั้น บทวา สสมุทฺทปริสาส ความวา บริวาร
ทานเรียกวา ปริสาสะ. แมกับบริวารกลาวคือสมุทร พรอมดวยภูเขา
จักรวาล ซึ่งตั้งลอมสมุทร. บทวา สาครกุณฺฑล ความวา เปนดัง
กุณฑลคือตางหูของสาครนั้น เพราะตั้งอยูโดยเปนเกาะในทามกลาง
สาคร บทวา นินฺทาย ไดแก ดวยการนินทาดังนี้วา ละทิ้งการบวช
อันสมบูรณดวยสุขในฌานแลวถือเอาอิสริยยศ. พระโพธิสัตวเรียก
อํามาตยนั้นโดยชื่อวา สัยหะ บทวา วิชานาหิ แปลวา ทานจงรู
ธรรม บทวา ยา วุตฺติ วินิปาเตน ความวา การไดยศ การได
ทรัพย และการเลี้ยงชีพอันใดที่เราไดดวยความมักใหญใฝสูง ยอมมี
ไดดวยการทําตนใหตกต่ํากลาวคือการยังตนใหตกไปจากความสุขใน
ฌาน หรือดวยการไปจากที่นี้แลว ประพฤติไมเปนธรรมแหงเราผู
มัวเมาดวยความมัวเมาในยศ เราติเตียนความเลี้ยงชีพนั้น. บทวา
ปตฺตมาทาย ไดแก ถือภาชนะเพื่อภิกษา. บทวา อนาคาโร ความวา
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เราเปนผูเวนจากเรือน เที่ยวไปในตระกูลของคนอื่น. บทวา สาเอว
ชีวิกา ความวา ความเปนอยูของเรานั้นนั่นแหละ ประเสริฐกวา
คือเลิศกวา. บทวา ยา จาธมฺเมน ไดแก และการแสวงหาโดยไมเปน
ธรรมอันใด. ทานกลาวอธิบายวา ความเปนอยูนี้นั่นแลดีกวาการ
แสวงหาโดยไมเปนธรรมนั้น. บทวา อหึสย แปลวา ไมเบียดเบียน
บทวา อป รชฺเชน ความวา เราถือกระเบื้องสําเร็จการเลี้ยงชีพ
โดยไมเบียดเบียนผูอื่นอยางนี้ ประเสริฐคือสูงสุดแมกวาความเปน
พระราชา.
พระโพธิสัตวนั้นหามปราม สัยหะอํามาตยแมผูจะออนวอน
อยูบอย ๆ ดวยประการฉะนี้. ฝายสัยหะอํามาตยครั้นไมไดความตกลง
ปลงใจของพระโพธิสัตว จึงไหวพระโพธิสัตวแลวไปกราบทูลแกพระราชาถึงความที่พระโพธิสัตวนั้นไมกลับมา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะทั้งหลายแลวประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผู
กระสันจะสึก ไดตั้งอยูในโสดาปตติผล ชนเปนอันมากแมอื่นอีกได
กระทําใหแจงโสดาปตติผลเปนตน. พระราชาในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนท สัยหะอํามาตยในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตร. สวนบุตร
ของปุโรหิตในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสัยหชาดกที่ ๑๐
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รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จุลลกาลิงคชาดก ๒. มหาอัสสาโรหชาดก ๓. เอกราชชาดก ๔. ทัททรชาดก ๕. สีลวีมังสชาดก ๖. สุชาตาชาดก
๗. ปลาสชาดก ๘. ชวสกุณชาดก ๙. ฉวชาดก ๑๐. สัยหชาดก
จบ กาลิงควรรคที่ ๑
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๒. ปุจมิ ันทวรรค
๑. ปุจิมันทชาดก

วาดวยผูรอบคอบ
[๕๔๒] แนะโจร ลุกขึน้ เถิด จะมัวนอน
อยูทําไม ทานตองการอะไรดวยการนอน
ราชบุรุษอยาจับทานผูทําโจรกรรมอันหยาบชา
ทารุณในบานเลย.
[๕๔๓] ราชบุรุษทั้งหลายจองจับโจร ผูทํา
โจรกรรมอันหยาบชาทารุณในบาน ในเรื่อง
นั้น ธุระอะไรของปุจิมันทเทวดาผูเกิดอยูใน
ปาเลา.
[๕๔๔] ดูกอนอัสสัตถเทวดา ทานไมรูเหตุที่จะ
อยูรวมกันไมไดระหวางเรากับโจร ราชบุรุษ
ทั้งหลายจับโจรผูทําโจรกรรมอันหยาบชา
ทารุณในบานไดแลว จะเสียบโจรไวบน
หลาวไมสะเดา ใจของเรารังเกียจในเรื่องนั้น.
[ ๕๔๕] บัณฑิตพึงรังเกียสิ่งที่ควรรังเกียจ พึง
ปองกันภัยที่ยังไมมาถึงตัว พิจารณาดูโลก
ทั้ง ๒ เพราะภัยในอนาคต.
จบ ปุจิมันทชาดกที่ ๑
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อรรถกถาปุจิมันทวรรคที่ ๒
อรรถกถาปุจิมันทชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงปรารภ
ทานพระมหาโมคคัลลานะ จึงตรัสพระธรรมเทศนาน มีคําเริ่มตนวา
อุฏเหิ โจร กึ เสสิ ดังนี้.
ไดยินวา เมื่อพระเถระเขาไปอาศัยนครราชคฤห อยูในกุฎีที่
สรางอยูในปา มีโจรคนหนึ่งตัดที่ตอในเรือนหลังหนึ่ง ในบานใกล
ประตูเมือง ถือเอาทรัพยทําเปนแกนสารซึ่งพอจะถือเอาไปได หนีไป
เขาบริเวณกุฎีของพระเถระ แลวนอนที่หนามุขบรรณศาลาของพระเถระดวยคิดวา ณ ที่นี้จักคุมครองรักษาเราได. พระเถระรูวาโจรนั้น
นอนอยูที่หนามุข จึงทําความรังเกียจโจรนั้น คิดวา ธรรมดาวา
การเกี่ยวของกับโจร ยอมไมควร จึงออกมาไลวา เฮย เอ็งอยามา
นอนที่นี้. โจรจึงออกจากที่นั้น ทิง้ แตรอยเทาใหหลงเหลือไวแลว
หนีไป. มนุษยทั้งหลาย ถือคบเพลิงมา ณ ที่นั้น ตามแนวรอยเทาโจร
เห็นที่มา ที่ยืน และที่นอนเปนตนของโจรนั้น จึงกลาวกันวา
โจรมาทางนี้ ยืนที่นี้ นั่งที่นี้ หนีไปทางนี้ แตพวกเราไมเห็นโจร
ตางแลนไปทางโนนทางนี้ ก็ไมเห็น จึงพากันกลับ. วันรุงขึ้น
เวลาเชา พระเถระเที่ยวบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห กลับจากบิณฑบาต
แลว จึงไปยังพระเวฬุวันวิหาร กราบทูลเรื่องนั้นแตพระศาสดา.
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พระศาสดาตรัสวา โมคคัลลานะ มิใชเธอเทานั้นจะรังเกียจสิ่งที่ควร
รังเกียจ แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลายก็รังเกียจแลว อันพระเถระ
ออนวอนแลว จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดา สิงอยูที่ตน
สะเดาในปาอันเปนปาชาแหงพระนคร. อยูมาวันหนึ่ง โจรกระทํา
โจรกรรมในบานใกลประตูเมือง แลวเขาไปยังปาชานั้น. ก็ในกาลนั้น
มีตนไมใหญในปาชานั้น ๒ ตนคือ ตนสะเดากับตนอัสสัตถพฤกษ.
โจรเก็บหอภัณฑะไวที่โคนตนสะเดาแลวจึงนอน.
แตในเวลาอื่น
มนุษยทั้งหลายจับพวกโจรเสียบหลาวทําดวยไมสะเดา
ครัง้ นั้น
เทวดานั้นคิดวา ถาพวกมนุษยจักมาจับโจรนี้ จักพากันตัดกิ่งสะเดา
นี้แหละ ทําเปนหลาวเสียบโจรนี้ เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมจักพินาศ
เอาเถอะ เราจักนําโจรนั้นออกไปจากที่นี้. เทวดานั้นเมื่อจะเจรจา
ปราศัยกับโจรนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :แนะโจร เจาจงลุกขึ้น จะมัวนอน
อยูท ําไม เจาตองการอะไรดวยการนอน
ราชบุรุษอยาจับ เจาผูทําโจรกรรมอันหยาบชา
ทารุณในบานเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราชาโน ทานกลาวหมายเอาพวก
ราชบุรุษ. บทวา กิพฺพิสการก ไดแก ผูกระทําโจรกรรมอันทารุณ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 447

หยาบชา.
เทวดาครั้นกลาวกะโจรนั้นดังนี้แลว จึงทําใหกลัวหนีไป
โดยพูดวา เจาจงไปที่อื่นตราบเทาที่พวกราชบุรุษยังไมมาจับ . ก็เมื่อ
โจรนั้นไปแลว เทวดาผูสิงอยูที่ตนอัสสัตถพฤกษ จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :พวกราชบุรุษจักจับโจรผูกระทําโจรกรรม
อันทารุณหยาบชาในบานมิใชหรือ ธุระอะไร
ในเรื่องนั้นของปุจิมันทเทวดาผูเกิดอยูในปา
เลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วเน ชาตสิส ติฏโต ความวา
ตนไมที่เกิดและตั้งอยูในปา. ก็อัสสัตถพฤกษ เทวดา รองเรียก
ปุจิมันเทวดา โดยเฉพาะเรียกชื่อตนไม เพราะปุจิมันทเทวดานั้น
เกิดที่ตนสะเดานั้น.
นิมพเทวดาไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :กอนอัสสัตถเทวดา ทานไมรูเหตุที่
จะอยูรวมกันไมได
ระหวางเรากับโจร
ราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผูทําโจรกรรมอัน
หยาบชาทารุณในบานไดแลว จะเสียบโจร
ไวบนหลาวไมสะเดา. ใจของเรารังเกียจใน
เรือ่ งนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺสตฺถ นี้ เทวดาผูเกิดที่ตน
สะเดานั้น รองเรียก โดยนัยอันมีในกอนนั่นแหละ. บทวา มม
โจรสฺส จนฺตร ไดแก เหตุที่เราและโจรอยูรวมกันไมได บทวา
อจฺเจนฺติ นิมฺพสูลสฺมึ ความวา เวลานี้ราชบุรษุ ทั้งหลายจะรอย
โจรไวบนหลาวไมสะเดา. บทวา ตสฺมึ เม สงฺกเต มโน ความวา
จิตของเรารังเกียจในเหตุนั้นวา ก็ถาพวกราชบุรุษจักรอยโจรนี้ที่
หลาวไซร วิมานของเราจักฉิบหาย ถาไมทําอยางนั้น จักแขวนโจร
ไวที่กิ่งไมสะเดา วิมานของเราจักมีกลิ่นซากศพ ดวยเหตุนั้น เรา
จึงใหโจรนั้นหนีไปเสีย.
เมื่อเทวดาเหลานั้น เจรจาปราศัยกันและกันอยูอยางนี้แหละ
พวกเจาของทรัพย ถือคบเพลิงมาตามรอยเทาเห็นที่ที่โจรนอน จึง
กลาววา ทานผูเจริญทั้งหลาย ก็บดั นี้ โจรลุกหนีไปแลวพวกเรา
ไมไดตัวโจร ถาพวกเราจักไดตัวโจรไซร จักเสียบรอยโจรนั้นไว
บนหลาวไมสะเดานี้ หรือแขวนไวที่กิ่งสะเดาแลวจักไป แลวแลนไป
คนหาทางโนนทางนี้ ไมพบโจรจึงพากันกลับไป. อัสสัตถเทวดาได
ฟงคําของตนเหลานั้นจึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :บัณฑิตพึงรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ พึง
ปองกันภัยที่ยังไมมาถึงตัว พิจารณาดูโลก
ทั้งสองเพราะภัยในอนาคต.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา รกฺเขยฺยานาคต ภย ความวา
อนาคตภัยมี ๒ อยาง คือ ภัยที่เปนไปในทิฏฐธรรมอยางหนึ่ง
ภัยที่เปนไปในสัมปรายภพอยางหนึ่ง ในอนาคตภัย ๒ อยางนั้น
บัณฑิตเมื่อเวนบาปมิตรเสีย ชื่อวาปองกันภัยที่เปนไปในทิฏฐธรรม
เมื่อเวนทุจริต ๓ เสีย ชื่อวาปองกันภัยที่เปนไปในสัมปรายภพ.
บทวา อนาคตภยา ความวา เมื่อรังเกียจภัยนั้น เหตุอนาคตภัย
บทวา ธีโร ความวา บุรุษผูเปนบัณฑิตยอมไมกระทําการเกี่ยวของ
กับปาปมิตร ยอมไมประพฤติทุจริตโดยทวารทั้ง ๓. บทวา อุโภ
โลเก ความวา เพราะบัณฑิตนี้เมื่อกลัวอยูอยางนี้ ยอมพิจารณาเห็น
คือ ยอมแลเห็นโลกทั้งสอง กลาวคือโลกนี้และโลกหนา เมื่อ
รังเกียจอยู ยอมละเวนปาปมิตร เพราะกลัวภัยในโลกนี้ ยอมไมทํา
บาปกรรม เพราะกลัวภัยในโลกหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา เทวดาผูบังเกิด ณ ตนอัสสัตถพฤกษในครั้งนั้น
ไดเปนพระสารีบุตร สวนเทวดาผูบังเกิด ณ ตนสะเดาในครั้งนั้น
ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปุจิมันทชวดกที่ ๑
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๒. กัสสปมันทิยชาดก

วาดวยรูตัววาผิดแลวสารภาพผิด
[๔๕๖] ขาแตทานกัสสปะ เด็กหนุม จะดาแชง
หรือจะตีกต็ าม ดวยขอความเปนเด็กหนุม
บัณฑิตผูมีปญญายอมอดทนความผิดที่พวก
เด็กทําแลวทั้งหมดนั้นได.
[๕๔๗] ถาแมสัตบุรุษทั้งหลายวิวาทกัน ก็กลับ
เชื่อมกันไดสนิทโดยเร็ว สวนคนพาลทั้งหลายยอมแตกกันเหมือนภาชนะดิน เขา
ยอมไมถึงความสงบเวรกันไดเลย.
[๕๔๘] ผูใดรูโทษที่ตนลวงแลว ๑ ผูใ ดรูแสดง
โทษ ๑ คนทั้งสองนั้นยอมพรอมเพรียงกัน
ยิ่งขึ้น ความสนิทสนมของเขายอมไมเสื่อม
คลาย.
[๕๔๙] ผูใ ด เมื่อคนเหลาอืน่ ลวงเกินกัน คน
เองสามารถจะเชื่อมใหสนิทสนมได ผูนั้น
แลชือ่ วาเปนผูประเสริฐยิ่ง ผูนําภาระไป ผู
ทรงธุระไว.
จบ กัสสปมันทิยชาดกที่ ๒
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อรรถกถากัสสปมันทิยชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
ภิกษุแกรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อป
กสฺสป มนฺทยิ ดังนี้.
ไดยินวา ในนครสาวัตถีมีกุลบุตรผูหนึ่งเห็นโทษในกามทั้ง
หลาย จึงบวชในสํานักของพระศาสดา ขวนขวายในพระกรรมฐาน
ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต. จําเพียรกาลนานมา มารดาของภิกษุ
นั้นไดกระทํากาลกิริยาตาย. เมื่อมารดาลวงลับไปแลว ภิกษุนั้นจึงให
บิดาและนองชายบวช แลวอยูในพระเชตวันวิหาร ในวัสสูปนายิกสมัยใกลวันเขาพรรษา ไดฟงวาปจจัยคือจีวรหาไดงาย จึงไปยังอาวาส
ประจําหมูบานแหงหนึ่ง ทั้ง ๓ รูปจําพรรษาอยูในอาวาสประจําหมู
บานนั้น ออกพรรษาแลวจึงกลับมายังพระเชตวันวิหารตามเดิม. ภิกษุ
หนุมจึงสั่งสามเณรนองชาย ณ ที่ใกลพระเชตวันวา สามเณร เธอจง
ใหพระเถระแกพักแลวคอยนํามา เราจะลวงหนาไปจัดแจงบริเวณกอน
แลวก็เขาไปยังพระเชตวัน. พระเถระแกคอย ๆ เดินมา. สามเณร
ทําราวกะวาเอาศีรษะรุนอยูบอย ๆ นําทานไปโดยพลการวา ทานผูเจริญ จงเดิน ๆ ไปเถิด. พระเถระกลาววา เธอนําฉันมาเปนแน
จึงหวนกลับไปใหม แลวเดินมาตั้งแตปลายทาง. เมื่อพระเถระกับ
สามเณรทําการทะเลาะกันอยูอยางนี้นั่นแหละ พระอาทิตยก็อัสดงคต
ความมืดมนอนธการก็เกิดขึ้น. ฝายภิกษุหนุมนอกนี้ก็กวาดบริเวณตั้ง-
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น้ําไว เมื่อไมเห็นการมาของพระเถระกับสามเณรเหลานั้น จึงถือ
คบเพลิงไปคอยรับ ไดเห็นพระเถระและสามเณรกําลังมาอยู จึงถามวา
ทําไมจึงชักชาอยู ? พระเถระแกจึงบอกเหตุนั้น ภิกษุหนุมนั้นให
พระเถระและสามเณรนั้นพักแลวคอย ๆ พามา. วันนั้น ไมไดโอกาส
การอุปฏฐากพระพุทธเจา. ครั้นในวันที่สองภิกษุหนุมนั้นมายังที่อุปฏฐากของพระพุทธเจา ถวายบังคมแลวนั่ง พระศาสดาจึงตรัสถามวา
เธอมาเมื่อไร ? ภิกษุหนุมนั้นกราบทูลวา มาเมื่อวาน พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา เธอมาเมื่อวาน แตมากกระทําพุทธอุปฏฐากวันนี้.
ภิกษุหนุมนั้นกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ แลว
กราบทูลเหตุนั้น. พระศาสดาทรงติเตียนพระแกแลวตรัสวา ภิกษุแก
รูปนี้กระทํากรรมเห็นปานนี้ ในบัดนี้เทานั้น ก็หามิได แมในกาลกอน
ก็ไดกระทําแลว แตบัดนี้ พระแกนั้นทําเธอใหลําบาก แตในกาลกอน
ไดกระทําบัณฑิตใหลําบาก อันภิกษุนั้นทูลออนวอนแลว จึงทรงนํา
เอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี พละโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ ในนิคมกาสี เมื่อ
พระโพธิสัตวนั้น เจริญวัยแลว มารดาไดกระทํากาลกิริยาตาย. พระโพธิสัตวนั้นกระทําฌาปนกิจสรีระของมารดาแลว พอลวงไปไดกึ่ง
เดือน ไดใหทรัพยที่มีอยูในเรือนใหเปนทาน แลวพาบิดากับนองชาย
ไป ถือเอาผาเปลือกไมที่เทวดาให แลวบวชเปนฤาษีอยูในหิมวันต-
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ประเทศ ยังอัตภาพใหเปนไปดวยเหงามันและผลาผลไม โดยการเที่ยว
แสวงหาอยูในไพรสณฑอันนารื่นรมย. ก็ในหิมวันตประเทศ ในฤดูฝน เมื่อฝนตกไมขาดเม็ด ไมอาจขุดเหงามัน ทั้งผลาผลไมและใบผักก็
ลวงหลนโดยมาก ดาบสทั้งหลายพากันลงจากหิมวันตประเทศไปอยูใน
ถิ่นมนุษย. แมในกาลนั้น พระโพธิสัตวก็พาบิดาและนองชายไปอยู
ในถิ่นมนุษย เมื่อหิมวันตประเทศผลิดอกออกกผลอีก จึงพาบิดาและนอง
ชายทั้งสองนั้น มายังอาศรมบทของตนในหิมวันตประเทศ ณ ที่ไม
ไกลอาศรม เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว จึงกลาววา ทานทั้งหลาย
คอย ๆ มาเถิด ขาพเจาจักลวงหนาไปจัดแจงอาศรมบทกอน แลวก็ละ
ดาบสทั้งสองนั้นไป. ดาบสนอยคอย ๆ ไปกับบิดา ราวกะจะเอาศีรษะรุน
ทานที่แถว ๆ สะเอวเรงพาทานไป โดยพูดวา เดินเขา เดินเขา. ดาบส
แกกลาววา เจาพาเรามาตามความชอบใจของตน จึงหวนกลับไป
แลวเดินตั้งแตปลายมาใหม. เมื่อดาบสพอลูกเหลานั้นทําการทะเลาะ
กันและกันอยูอยางนั้นนั่นแหละ เวลาไดมืดลง. พระโพธิสัตวปดกวาดบรรณศาลาตั้งน้ําใชและฉัน แลวถือคบเพลิงเดินสวนทางมา
เห็นดาบสพอลูกนั้น แลวจึงกลาววา ทานทั้งหลายมัวทําอะไรกันอยู
ตลอดเวลามีประมาณเทานี้. ดาบสนอยจึงบอกเหตุที่บิดาทํา. พระโพธิสัตวนําดาบสแมทั้งสองนั้นไปชา ๆ ใหเก็บงําบริขาร ใหบดิ าอาบน้ํา
ทําการลางเทา ทาเทา และนวดหลัง ตั้งกระเบื้องถานไฟ แลวเขาไป
นั่งใกลบิดาผูระงับความอิดโรยแลว จึงกลาววา ขาแตบิดา ธรรมดา
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เด็กหนุมทั้งหลาย เชนกับภาชนะดิน ยอมแตกไดโดยครูเดียวเทานั้น
ตั้งแตเวลาที่แตกแลวครั้งเดียว ยอมไมอาจตอกันไดอีก เด็กหนุม
เหลานั้น ดาอยูก็ดี บริภาษอยูก็ดี ผูใหญควรจะอดทน เมื่อจะโอวาท
บิดาจึงกลาวคาถาเหลานี้วา :ขาแตทานกัสสปะ เด็กหนุมจะดาแชง
หรือจะตีก็ตาม ดวยความเปนเด็กหนุม บัณฑิตผูมีปญญายอมอดทนความผิดที่พวกเด็ก
ทําแลวทั้งหมดนั้นได.
ถาแมสัตบุรุษทั้งหลายวิวาทกัน ก็กลับ
เชือ่ มกันไดสนิทโดยเร็ว สวนคนพาลทั้งหลายยอมแตกกัน เหมือนภาชนะดิน เขา
ยอมไมถึงความสงบเวรกันไดเลย.
ผูใดรูโทษที่คนลวงเกินแลว และรู
การแสดงโทษ คนทั้งสองนั้นยอมพรอมเพรียงกันยิ่งขึน้ ความสนิทสนมของเขายอม
ไมเสื่อมคลาย.
ผูใด เมื่อคนเหลาอื่นลวงเกินแลว ตน
เองสามารถเชื่อมใหสนิทสนมได ผูนนั้ แล
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ชือ่ วาเปนผูประเสริฐยิ่ง เปนผูนําภาระไป
เปนผูทรงธุระไว.
พระโพธิสัตวเรียกบิดาโดยชื่อวา กัสสปะ ในกาลนั้น. บทวา
มนฺทิยา ไดแก ดวยความเปนคนหนุม โดยความเปนผูมีปญญานอย.
บทวา ยุวา สปติ หนฺติ วา ความวา เด็กหนุมดาก็ดี ประหาร
ก็ดี. ดวยบทวา ธีโร นี้ ทานเรียกบุคคลผูปราศจากบาปวา ผูมี
ความเพียร. บทวา ธีโร มีความวา ผูประกอบดวยปญญา ดังนี้ก็มี.
สวนบทวา ปณฺฑิโต เปนไวพจนของบทวา ธีโร นี้เทานั้น. แม
ดวยบททั้งสอง ทานแสดงวา บัณฑิตผูมีปญญามาก ยอมอดกลั้น คือ
อดทนความผิดที่พวกเด็กผูออนปญญากระทําแลวนั้นทั้งหมด. บทวา
สนฺธิยเร ความวา ยอมสนิทสนมกัน คือ เชื่อมกันไดดวยมิตรภาพ
อีก บทวา พาลา ปตฺตาว ความวา สวนคนพาลทั้งหลายยอม
แตกกันเลย เหมือนภาชนะดินแตกแลวตอกันไมไดฉะนั้น. บทวา
น เต สมถนชฺฌคู ความวา คนพาลเหลานั้นทําการทะเลาะกัน
แมมีประมาณนอย ยอมไมได คือไมประสบความสงบเวร. บทวา
เอเต ภิยฺโย ความวา ชนทั้งสองนั้นแมแตกกันแลวยอมสมานกัน
ไดอีก บทวา สนฺธิ ไดแก ความสนิทสนมโดยความเปนมิตร.
บทวา เตส ความวา ความสนิทสนมของตนทั้งสองนั้นเทานั้น ยอม
ไมเสื่อมคลาย. บทวา โย จาธิปนฺน ความวา ก็ผูใดยอมรูโ ทษ
ผิดที่ทําไวในคนอื่น ซึง่ ตนตองแลวคือลวงเกินแลว. บทวา เทสน
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ความวา และผูใดยอมรูที่จะรับการแสดงโทษที่ผูนั้นแมรูโทษตนจึง
แสดงแลว. บทวา โย ปเรสาธิปนฺนาน ความวา ผูใดเมื่อคนอื่น
ลวงเกิน คือถูกโทษครอบงํา กระทําความผิด. บทวา สย สนฺธาตุมรหติ ความวา เมื่อคนเหลานั้นแมไมขอขมาโทษ ตนเองสามารถ
ทําความสนิทสนม คือเชื่อมมิตรภาพอยางนี้วา ทานผูมีหนางามมาเถิด
จงเรียนอุเทส จงฟงอรรถกถา จงหมั่นประกอบภาวนา เพราะเหตุไร
ทานจึงเหินหาง ผูนี้คือผูเห็นปานนี้ เปนผูมีปกติอยูดวยเมตตา เปน
ผูประเสริฐยิ่ง ยอมถึงการนับวา ผูนําภาระ และวา ผูทรงธุระไว
เพราะนําภาระ และธุระของมิตรไป.
พระโพธิสัตวไดใหโอวาทแกดาบสบิดาอยางนี้. จําเดิมแตนั้น
ดาบสผูบิดาแมนั้นก็ไดเปนผูฝกตนทรมานตนไดดีแลว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา. ดาบสผูบิดาในครั้งนั้น ไดเปนพระเถระแกในบัดนี้
ดาบสนอยในครั้งนั้น ไดเปนสามเณรในบัดนี้ สวนพระโพธิสัตวผูให
โอวาทแกดาบสผูบิดาในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากัสสปมันทิยชาดกที่ ๒
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๓. ขันติวาทิชาดก

โทษที่ทํารายพระสมณะ
[๕๕๐] ขาแตทานผูมีความเพียรมาก ผูใดใหตัด
มือเทา หูและจมูกของทาน ทานจงโกรธผู
นั้นเถิด อยาไดทํารัฐนี้ใหพินาศเสียเลย.
[๕๕๑] พระราชาพระองคใดรับสั่งใหตัดมือ เทา
หู และจมูกของอาตมภาพ ขอพระราชา
พระองคนั้นจงทรงพระชนมยืนนาน บัณฑิต
ทั้งหลาย เชนกับอาตมภาพยอมไมโกรธ
เคืองเลย.
[๕๕๒] สมณะผูสมบูรณดวยขันติ ไดมีมาใน
อดีตกาลแลว พระเจากาสีรับสั่งใหตัดมือ
เทา หู และจมูกของสมณะผูตั้งอยูในขันติ.
[๕๕๓] พระเจากาสีหมกไหมอยูในนรกไดเสวย
วิบากอันเผ็ดรอนของกรรมที่หยาบชานั้น.
จบ ขันติวาทิชาดกที่ ๓
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อรรถกถาขันติวาทิชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
ภิกษุผูมักโกรธรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
โย เต หตฺเถ จ ปาเท จ ดังนี้.
เรื่องไดกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล. ก็ในที่นี้ พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา เธอบวชในพระศาสนาของพระพุทธเจาผู
ไมโกรธ เพราะเหตุไร จึงกระทําความโกรธเลา โบราณกบัณฑิต
ทั้งหลาย เมือ่ เครื่องประหารตั้งพันตกลงบนรางกาย เมื่อถูกเขาตัดมือ
เทา หู และจมูก ก็ยังไมกระทําความโกรธแกคนอื่น แลวทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระเจากาสีพระนามวากลาปุทรงครองราชสมบัติ
อยูในนครพาราณสี ในกาลนั้น พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูล
พราหมณมีทรัพยสมบัติ ๘๐ โกฏิ เปนมาณพชื่อวากุณฑลกุมาร
เจริญวัยแลว ไดเลาเรียนศิลปะทุกอยางในนครตักกศิลา แลวรวบราม
ทรัพยสมบัติตั้งตัว เมื่อบิดามารดาลวงลับไป. จึงมองดูกองทรัพยแลว
คิดวา ญาติทั้งหลายของเราทําทรัพยใหเกิดขึ้นแลวไมถือเอาไปเลย
แตเราควรจะถือเอาทรัพยนั้นไป จึงจัดแจงทรัพยทั้งหมด ใหทรัพยแก
คนที่ควรให ดวยอํานาจการใหทาน แลวเขาไปยังปาหิมพานต บวช
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยผลาผลไม อยูเปนเวลาชานาน เพื่อตองการ
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จะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึงไปยังถิ่นมนุษย ถึงนครพาราณสีโดย
ลําดับ แลวอยูในพระราชอุทยาน. วันรุงขึ้น เที่ยวภิกขาจารไปใน
นคร ถึงประตูนิเวศนของเสนาบดี. เสนาบดีเลื่อมใสในอิริยาบถของ
พระโพธิสัตวนั้น จึงใหเขาไปยังเรือนโดยลําดับ ใหบริโภคโภชนะที่
เขาจัดไวเพื่อตน ใหรับปฏิญญาแลวใหอยูในพระราชอุทยานนั้นนั่นเอง.
อยูมาวันหนึ่ง พระเจากลาปุทรงมึนเมาน้ําจัณฑ มีนางนักสนมหอมลอม
เสด็จไปยังพระราชอุทยานดวยพระอิสริยยศอันยิ่งใหญ ใหลาดพระที่
บรรทมบนแผนศิลาอันเปนมงคล แลวบรรทมเหนือตักของหญิงที่ทรง
โปรดคนหนึ่ง หญิงนักฟอนทั้งหลายผูฉลาดในการขับรอง การ
ประโคม และการฟอนรํา ก็ประกอบการขับรองเปนตน. พระเจา
กลาปุไดมีสมบัติดุจของทาวสักกเทวราช ก็ทรงบรรทมหลับไป. ลําดับ
นั้น หญิงเหลานั้น พากันกลาววา พวกเราประกอบการขับรอง
เปนตน เพือ่ ประโยชนแกพระราชาใด พระราชานั้นก็ทรงบรรทม
หลับไปแลว ประโยชนอะไรแกพวกเรา. ดวยการขับรองเปนตน จึง
ทิ้งเครื่องดนตรีมีพิณเปนตนไวในที่นั้น ๆ เอง แลวหลีกไปยังพระราชอุทยาน ถูกดอกไม ผลไม และใบไมเปนตนลอใจ จึงอภิรมยอยูใน
พระราชอุทยาน. ในกาลนั้น พระโพธิสัตวนั่งอยู ดุจชางซับมัน
ตัวประเสริฐ. ยังเวลาใหลวงไปดวยความสุขในบรรพชาอยู ณ โคน
ตนสาละมีดอกบานสะพรั่งในพระราชอุทยานนั้น. ลําดับนั้น หญิง
เหลานั้นหลีกไปยังพระราชอุทยานแลวเที่ยวไปอยู ไดเห็นพระโพธิ-
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สัตวนั้น จึงกลาวกันวา มาเถิดทานทั้งหลาย พระผูเปนเจาของพวกเรา
เปนบรรพชิตนั่งอยูที่โคนไมตนหนึ่ง พวกเราจักนั่งฟงอะไร ๆ ในสํานัก
ของพระผูเปนเจานั้น ตราบเทาที่พระราชายังไมทรงตื่นบรรทม จึงได
ไปไหวนั่งลอมแลวกลาววา ขอทานโปรดกลาวอะไร ๆ ทีค่ วรกลาว
แกพวกดิฉันเถิด. พระโพธิสัตวจึงกลาวธรรมแกหญิงเหลานั้น ครั้ง
นั้น หญิงคนนั้นขยับตัวทําใหพระราชาตื่นบรรทม. พระราชาทรงตื่น
บรรทมแลวไมเห็นหญิงพวกนั้น จึงตรัสวา พวกหญิงถอยไปไหน.
หญิงคนโปรด นั้นกราบทูลวา ขาแตมหาราช หญิงเหลานั้นไป
นั่งลอมดาบสรูปหนึ่ง. พระราชาทรงกริ้วถือพระขรรคไดรีบเสด็จไป
ดวยตั้งพระทัยวา จักตัดหัวของชฎิลโกงนั้น. ลําดับนั้น หญิงเหลานั้น
เห็นพระราชาทรงกริ้วกําลังเสด็จมา ในบรรดาหญิงเหลานั้น หญิงคน
ที่โปรดมากไปแยงเอาพระแสงดาบจากพระหัตถของพระราชาใหพระราชาสงบระงับ. พระราชานั้นเสด็จไปประทับยืนในสํานักของพระโพธิสัตวแลวตรัสถามวา สมณะ แกมีวาทะวากระไร ? พระโพธิสัตว
ทูลวา มหาบพิตรอาตมามี ขันติวาทะ กลาวยกยองขันติ พระราชา
ที่ชื่อวาขันตินั้น คืออะไร ? พระโพธิสัตว คือความไมโกรธในเมื่อเขา
ดาอยู ประหารอยู เยยหยันอยู. พระราชาตรัสวา ประเดี๋ยว เรา
จักเห็นความมีขันติของแก แลวรับสั่งใหเรียกเพชฌฆาตผูฆาโจรมา.
เพชฌฆาตนั้นถือขวานและแซหนามตามจารีตของตน นุงผากาสาวะ
สวมพวงมาลัยแดง มาถวายบังคมพระราชาแลวกราบทูลวา ขาพระองค
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จะทําอะไร พระเจาขา ? พระราชาตรัสวา เจาจงจับดาบสชั่วเยี่ยงโจร
นี้ ฉุดใหลม ลงพื้นแลวเอาแซหนามเฆี่ยนสองพันครั้งในขางทั้งสี่ คือ
ขางหนา ขางหลัง และดานขาง ๆ ทั้งสองดาน เพชฌฆาตนั้นได
กระทําเหมือนรับสั่งนั้น. ผิวของพระโพธิสัตวขา หนังขาด เนื้อขาด
โลหิตไหล. พระราชาตรัสถามอีกวา เจามีวาทะวากระไร . พระโพธิสัตวทูลวา มหาบพิตร อาตมามีวาทยกยองขันติ ก็พระองคสําคัญวา
ขันติมีในระหวางหนังของอาตมา ขันติไมไดมีในระหวางหนังของ
อาตมา มหาบพิตร ก็ขันติของอาตมาตั้งอยูเฉพาะภายในหทัย ซึ่งพระองคไมอาจแลเห็น. เพชฌฆาตทูลถามอีกวา ขาพระองคจะทําอะไร ?
พระราชาตรัสวา จงตัดมือทั้งสองขางของดาบสโกงผูนี้. เพชฌฆาตนั้น.
จับขวานตัดมือทั้งสองขางแตขอมือ. ทีนั้น พระราชาตรัสกะเพชฌฆาต
นั้นวา จงตัดเทาทั้งสองขาง. เพชฌฆาตก็ตัดเทาทั้งสองขาง. โลหิต
ไหลออกจากปลายมือและปลายเทา เหมือนรดน้ําครั่งไหลออกจาก
หมอทะลุฉะนั้น. พระราชาตรัสถามอีกวา เจามีวาทะวากระไร ? พระโพธิสัตวทูลวา มหาบพิตรอาตมามีวาทะยกยองขันติ ก็พระองคสําคัญ
วา ขันติมีอยูที่ปลายมือปลายเทาของอาตมา ขันตินั่นไมมีอยูที่นี้
เพราะขันติของอาตมาตั้งอยูเฉพาะภายในหทัยอันสถานที่ลึกซึง้ . พระราชานั้นตรัสวา จงตัดหูและจมูกของดาบสนี้. เพชฌฆาตก็ตัดหู
และจมูก. ทั่วทั้งรางกายมีแตโลหิต. พระราชาตรัสถามอีกวา เจามี
วาทะกระไร ? พระโพธิสัตวทูลวา มหาบพิตร อาตมามีวาทะยกยอง
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ขันติ แตพระองคไดสําคัญวา ขันติตั้งอยูเฉพาะที่ปลายหู ปลายจมูก
ขันติของอาตมาตั้งอยูเฉพาะภายในหทัยอันลึก. พระราชาตรัสวา เจา
ชฏิลโกง เจาเทานั้นจงนั่งยกเชิดชูขันติของเจาเถิด แลวเอาพระบาท
กระทืบยอดยกแลวเสด็จหลีกไป. เมือ่ พระราชานั้นเสด็จไปแลว เสนาบดีเช็ดโลหิตจากรางกายของพระโพธิสัตว แลวเก็บรวบรวมปลายมือ
ปลายเทา ปลายหู และปลายจมูกไวที่ชายผาสาฎกคอย ๆ ประคองให
พระโพธิสัตวนั่งแลวไหว ไดนั่ง ณ สวนขางหนึ่งแลวกลาววา ทาน
ผูเจริญ ถาทานจะโกรธ ควรโกรธพระราชาผูทําผิดในทานไมควร
โกรธผูอื่น เมื่อจะออนวอนจึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาแตทานผูมีความเพียรมาก ผูใดให
ตัดมือ เทา หู และจมูกของทาน ทานจงโกรธ
ผูน ั้นเถิด อยาไดทํารัฐนี้ใหพินาศเสียเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหาวีร แปลวา ผูมีความเพียร
ใหญหลวง. บทวา มา รฏ วินสฺส อิท ความวา ทานอยาทํา
กาสิกรัฐอันหาความผิดมิไดนี้ใหพินาศ.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :พระราชาพระองคใดรับสั่งใหตัดมือ เทา
หู และจมูกของอาตมภาพ ขอพระราชา
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พระองคนั้นจงทรงพระชนมยืนนาน บัณฑิต
ทั้งหลาย เชนกับอาตมภาพยอมไมโกรธ
เคืองเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาทิสา ความวา บัณฑิตทั้งหลาย
ผูประกอบดวยกําลังแหงขันติเชนกับอาตมา ยอมไมโกรธวา ผูนี้ดา
บริภาษ เยยหยัน ประหารเรา ตัดอวัยวะทําลายเรา.
ในกาลที่พระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยาน ลับคลองจักษุ
ของพระโพธิสัตวเทานั้น มหาปฐพีอันหนาสองแสนสี่หมื่นโยชนนี้ก็
แยกออก ประดุจผาสาฎกทั้งกวางทั้งแข็งแตกออกฉะนั้น. เปลวไฟ
จากอเวจีนรก แลบออกมาจับพระราชาเหมือนหมดวยผากัมพลแดงที่
ตระกูลมอบให. พระราชาเขาสูแผนดินที่ประตูพระราชอุทยานนั่นเอง
แลวตั้งอยูเฉพาะในอเวจีมหานรก. พระโพธิสัตวก็ไดทํากาละในวัน
นั้นเอง. ราชบุรุษและชาวนครทั้งหลายถือของหอม ดอกไม ประทีป
และธูป มากระทําฌาปนกิจสรีระของพระโพธิสัตว. สวนเกจิอาจารย
กลาววา พระโพธิสัตวกลับไปยังหิมวันตประเทศนั่นเอง. คําของเกจิอาจารยนั้นไมจริง. มีอภิสัมพุทธคาถาทั้งสองคาถานี้อยูวา :สมณะผูสมบูรณดวยขันติ ไดมมี าใน
อดีตกาลนั้นแลว พระเจากาสีไดรับสั่งใหห้ํา
หัน่ สมณะนั้นผูดํารงอยูเฉพาะในขันติธรรม.
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พระเจากาสีหมกไหมอยูในนรก เสวย
วิบากอันเผ็ดรอนของกรรมที่หยาบชานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตีตมทฺธาน แปลวา ในอดีตกาล
อันยาวนาน. บทวา ขนฺตทิ ีปโน ไดแก ผูเพียบพรอมดวยอธิวาสนขันติ. บทวา อเฉทยิ ไดแก รับสัง่ ใหฆา. แตพระเถระพวกหนึ่ง
กลาววา มือและเทาของพระโพธิสัตวตอติดไดอีก. คํานั้นไมจริงเหมือน
กัน. บทวา สมปฺปโต ไดแก ตั้งอยูเฉพาะแลว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูขี้โกรธ
บรรลุพระอนาคามิผล. พระเจากาสีพระนามวากลาปุในครั้งนั้น ได
เปนพระเทวทัต เสนาบดีในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตร สวนดาบส
ผูมีวาทะยกยองขันติในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาขันติวาทิชาดกที่ ๓

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 465

๔. โลหกุมภีชาดก

วาดวยสัตวนรกในโลหกุมภี
[๕๕๔] เมื่อโภคะทั้งหลายมีอยู เราทั้งหลาย
ไมไดใหทาน ไมไดทําที่พึ่งใหแกตน เราจึง
มีชีวิตเปนอยูไดแสนยาก.
[๕๕๕] เมื่อเราทั้งหลายหมกไหมอยูในนรก
ตลอดหกหมื่นปบริบูรณโดยประการทั้งปวง
เมื่อไรที่สดุ จักปรากฏ.
[๕๕๖] ดูกอนชาวเราเอย ที่สุดไมมี ที่สุดจัก
มีแตที่ไหน ที่สุดจักไมปรากฏ ดูกอนทาน
ผูนิรทุกข เพราะในกาลนั้นทั้งเราและทาน
ไดกระทําบาปกรรมไวมาก.
[๕๕๗] เราไปจากที่นี้ ไดกําเนิดมนุษยพอรูจัก
ภาษาแลว จักเปนคนสมบูรณไปดวยศีล
จักทํากุศลใหมากทีเดียว.
จบ โลหกุมภีชาดกที่ ๔
อรรถกถาโลหกุมภีชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระเจาโกศล จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ทุชฺชีวิตมชีวิมฺหา ดังนี้.
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ไดยินวา ในครั้งนัน้ พระเจาโกศลไดทรงสดับเสียงของ
สัตวนรก ๔ ตน ในตอนกลางคืน คือสัตวนรกตนหนึ่งกลาวเฉพาะ
ทุ อักษรเทานั้น ตนหนึ่งกลาว ส อักษร ตนหนึ่งกลาว น อักษร
ตนหนึ่งกลาว โส อักษรเทานั้น. นัยวา ในอดีตภพ สัตวนรก
เหลานั้นไดเปนราชโอรสทําปรทาริกกรรม อยูในพระนครสาวัตถี
นั่นเอง. พระราชโอรสเหลานั้นผิดมาตุคามทั้งหลายที่คนอื่นรักษา
คุมครอง เลนเพลิดเพลินใจทําบาปกรรม ถูกกงจักรคือความตาย
ตัดแลว บังเกิดในโลหกุมภี ๔ ขุม ณ ที่ใกลพระนครสาวัตถี ไหม
อยูในโลหกุมภีนั้น ๖ หมื่นป ผุดขึ้นมา เห็นขอบปากโลหกุมภี
ทั้ง ๔ ตนพากันรองตามลําดับกันดวยเสียงอันดังวา เมื่อไรหนอ
พวกเราจักพนทุกขนี้. พระราชาไดทรงสดับเสียงของสัตวนรกเหลานั้น
ทรงสดุงกลัวตอมรณภัย ประทับนั่งอยูนั้นแหละจนอรุณขึ้น. ในเวลา
รุงอรุณแลว พราหมณทั้งหลายมาเฝาทูลถามพระราชาถึงสุขไสยาส.
พระราชาตรัสวา ทานอาจารยทั้งหลาย เราจะนอนสบายมาแตไหน
วันนี้ เราไดยินเสียงนาหวาดเสียว ๔ เสียงเห็นปานนี้. พราหมณ
ทั้งหลายพากันสะบัดมือ. พระราชาตรัสถามวา เปนอยางไรหรือ
ทานอาจารย. พวกพราหมณกราบทูลวา ขาแตมหาราช เสียงหยาบชา
สาหัสมาก พระเจาขา. พระราชาตรัสวา แกไขไดหรือไม. พวก
พราหมณกราบทูลวา ถึงจะแกไขไมไดแตพวกขาพระองคไดศึกษา
มาดีแลว. พระราชาตรัสวา ทานทั้งหลายจักทําอยางไรจึงจักหามได.
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พวกพราหมณกราบทูลวา ขาแตมหาราช พวกขาพระองคไมอาจทํา
พิธีกรรมแกไขใหเปนการใหญโต แตพวกขาพระองคจักบูชายัญ
ประกอบดวยเครื่อง ๔ ทุกอยางปองกันไว. พระราชาตรัสวา ถา
อยางนั้น ทานทั้งหลายจงรีบจับสัตวมีชีวิตอยางละ ๔ ตัง้ ตนแต
นกมูลไถไป คือ ชาง ๔ มา ๔ โคผู ๔ มนุษย ๔ แลวบูชายัญ
ประกอบดวยสิ่งทั้งปวงอยางละ ๔ กระทําความสวัสดีแกเราเถิด.
พราหมณทั้งหลายรับพระดํารัสวา ดีละขาแตมหาราช แลวถือเอาสิ่ง
ที่ตองการไปขุดหลุมยัญ นําสัตวเปนอันมากเขาไปผูกไวที่หลัก ถึง
ความอุตสาหะวา พวกเราจักกินเนื้อปลามาก จักไดทรัพยมาก
จึงกราบทูลวา. ขาแตสมมติเทพ ไดสิ่งนี้ควร ไดสิ่งนี้ควร เที่ยว
วุนวายอยู. พระนางมัลลิกาเทวีเขาไปเฝาพระราชาแลวทูลถามวา
ขาแตมหาราช เหตุไรหนอพวกพราหมณจึงราเริงเหลือเกินเที่ยวไปอยู.
พระราชาตรัสวา เทวี ประโยชนอะไรดวยเรื่องนี้แกเธอ เธอประมาท
มัวเมาอยูดวยศอยางของตน สวนความทุกขตกอยูแกเราเทานั้น.
พระนางมัลลิกาทูลถามวา เรื่องอะไรเลา มหาราชเจา. พระราชา
ตรัสวา ดูกอนเทวี ฉันไดยินเสียงที่ไมเคยไดยินชื่อเห็นปานนี้ แตนั้น
จึงไดถามพราหมณทั้งหลายวา เพราะไดยินเสียงเหลานี้ เหตุการณ
อะไรจักเถิดมี พวกพราหมณพากันกลาววา ขาแตมหาราชเจา อันตราย
แหงราชสมบัติ แหงโภคทรัพย หรือแหงชีวิต จักปรากฏแกพระองค
พวกขาพระองคจักบูชายัญดวยสิ่งทั้งปวงอยางละ ๔ แลวจักมีความ
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สวัสดี พราหมณเหลานั้นรับคําสั่งของฉันแลว ทําหลุมยัญแลวพากัน
มา เพราะเหตุแหงของที่ตองการนั้น. พระนางมัลลิกากราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ ก็พระองคทูลถามพราหมณผูเลิศในโลก พรอมทั้ง
เทวโลก ถึงความสําเร็จผลแหงเสียงเหลานี้แลวหรือ ? พระราชา
ตรัสวา ดูกอ นเทวี ใครนั่น ? เปนพราหมณผูเลิศในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก. พระนางมัลลิกากราบทูลวา พระมหาโคดมสัมมาสัมพุทธเจา
พระราชาตรัสวา พระเทวี ฉันยังไมไดทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระนางมัลลิกากราบทูลวา ถาอยางนั้น ขอพระองคจงเสด็จไปทูลถาม
ทานเถิด. พระราชาทรงเชื่อถือถอยคําของพระนางมัลลิกานั้น เสวย
พระกระยาหารเขาแลวเสด็จขึ้นทรงรถอันประเสริฐ เสด็จไปยังพระวิหารเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดาแลวทูลถามวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ในตอนกลางคืนหมอมฉันไดยินเสียง ๔ เสียง ถามพวก
พราหมณดูแลว เขาบอกวา จักบูชายัญดวยสิ่งของทั้งปวงอยางละ ๔
แลวจักทําความสวัสดีใหเพราะไดยินเสียงเหลานั้น เหตุอะไรจักมีแก
หมอมฉัน พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา มหาบพิตร เหตุอะไร ๆ
ไมมีแกพระองค สัตวนรกทั้งหลายเสวยทุกขอยูจึงรองอยางนี้ เสียง
เหลานี้ พระองคไดฟงอยางนี้ เฉพาะในบัดนี้เทานั้นก็หามิได
พระราชาครั้งเกากอนทั้งหลายก็ไดทรงสดับมาแลวเหมือนกัน ทาวเธอ
มีพระประสงคจะทํายัญดวยการฆาปศุสัตว
เพราะตรัสถามพวก
พราหมณ แตไมทรงกระทํา เพราะไดฟงถอยคําของบัณฑิตทั้งหลาย
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บัณฑิตทั้งหลายกลาวแถละเคาเงื่อนแหงเสียงเหลานั้น ไดใหปลอย
มหาชนไป ไดกระทําความสวัสดีปลอดภัยใหแลว อันพระราชานั้น
ทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณในกาสิกคามแหงหนึ่ง เจริญวัยแลวก็ละกามทั้งหลายบวชเปนฤๅษี ทําฌานและ
อภิญญาใหเกิดขึ้น เลนฌานอยูในไพรสณฑอันนารื่นรมย ณ ประเทศ
หิมพานต. ในกาลนั้น พระเจาพาราณสี ไดสดับเสียง ๔ ประการนี้
ของสัตวนรก ๔ ตน ทรงหวาดกลัวสดุงพระทัย เมื่อพราหมณ
ทั้งหลายกราบทูลโดยทํานองนี้แหละวา อันตราย ๓ อยาง อยางใด
อยางหนึ่งจักบังเกิดมี ขาพระองคทั้งหลายจักทําอันตรายนั้นใหสงบลง
ดวยยัญ ประกอบดวยสิ่งทั้งปวงอยางละ ๔ จึงทรงรับเอา. ปุโรหิต
พรอมกับพวกพราหมณใหขุดหลุมสําหรับบูชายัญ. มหาชนถูกนําเขา
ไปที่หลัก. ในกาลนั้น พระโพธิสัตวกระทําเมตตาภาวนาใหเปน
ปุเรจาริก ตรวจดูชาวโลกดวยทิพยจักษุ ไดเห็นเหตุนี้แลวคิดวา วันนี้
เราควรจะไป ความสวัสดีปลอดภัยจักมีแกมหาชน จึงเหาะขึ้นยัง
เวหาสดวยกําลังฤทธิ์ แลวลงที่พระราชอุทยานของพระเจาพาราณสี
นั่งอยูที่แผนมงคลศิลาประดุจรูปทอง. ในกาลนั้น อันเตวาสิกผูใหญ
ของปุโรหิต เขาไปหาอาจารยแลวกลาววา ทานอาจารย ในเวทย
ของเราทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาการฆาผูอื่นแลวกระทําความสวัสดีปลอดภัย
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ใหยอมไมมี มิใชหรือ. ปุโรหิตหามอันเตวาสิกนั้นวา เจาจงพอใจ
ราชทรัพย เราจักไดกินมัจฉมังสาหารเปนอันมาก จักไดทรัพย
เจาจงนิ่งเสียเถิด. อันเตวาสิกนั้นคิดวา เราจักไมเปนสหายในเรื่องนี้
จึงออกไปยังพระราชอุทยาน เห็นพระโพธิสัตวแลวจึงไหว กระทํา
ปฏิสันถารแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. พระโพธิสตั วถามวา มาณพ
พระราชาครองราชสมบัติโดยธรรมหรือ ? อันเตวาสิกนั้นกลาววา
ทานผูเจริญ พระราชาทรงครองราชสมบัติโดยธรรม แตในตอน
กลางคืน พระราชาไดทรงสดับเสียง ๔ ประการจึงตรัสถามพราหมณ
ทั้งหลาย พวกพราหมณกราบทูลวา ขาพระองคทั้งหลายจักบูชายัญ
ดวยสิ่งทั้งปวงอยางละ ๔ แลวจักกระทําความสวัสดีให พระราชา
ทรงพระประสงคจะทํากรรมคือฆาปศุสัตว แลวกระทําความสวัสดีให
แกตน มหาชนถูกนําเขาไปไวที่หลัก ทานผูเจริญ การที่ผูมีศีล
เชนกับทานจะบอกความสําเร็จผลแหงเสียงเหลานั้น แลวปลดปลอย
มหาชนจากปากแหงความตาย ยอมไมควรหรือหนอ. พระโพธิสัตว
กลาววา มาณพ พระราชาไมทรงรูจักพวกเรา แมพวกเราก็ไมรูจัก
พระราชาพระองคนั้น แตเราทั้งหลายรูจักความสําเร็จผลแหงเสียง
เหลานี้ ถาพระราชาจะเสด็จมาหาเราแลวถาม เราจะทูลถวายพระราชา
ใหหมดความสงสัย. อันเตวาสิกนั้นกลาววา ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น
ทานจงอยูที่นี้แหละ สักครูเราจักนําพระราชามา. พระโพธิสัตว
กลาววา ดีละมาณพ. อันเตวาสิกนั้นไปกราบทูลเรื่องนั้นแดพระราชา
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แลวนําพระราชาเสด็จมา. พระราชาทรงไหวพระโพธิสัตวแลวนั่ง ณ
สวนขางหนึ่ง ตรัสถามวา ไดยินวา ทานรูความสําเร็จผลแหงเสียง
ที่ขาพเจาไดฟงมา จริงหรือ. พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขอถวาย
พระพรมหาบพิตร. พระราชาตรัสวา ทานผูเจริญ ขอทานจงบอก.
พระโพธิสัตวกราบทูลวา มหาบพิตร ในภพกอนสัตวนรกเหลานี้
ถึงความประพฤติในทาระทั้งหลายที่คนอื่นรักษาคุมครอง จึงบังเกิด
ในโลหกุมภีทั้ง ๔ ขุม ณ ทีใ่ กลพระนครพาราณสี ถูกเคี่ยวจนกาย
เปนฟองในน้ําดางโลหะอันเดือดพลานตกไปเบื้องลางจรดถึงภาคพื้น
ในเวลา ๓ หมื่นป ผุดขึ้นเบื้องบนไดเห็นปากหมอโลหกุมภีโดยกาล
๓ หมื่นปเชนกัน ไดแลไปภายนอก ทั้ง ๔ คน แมประสงคจะ
กลาวคาถา คาถาใหครบบริบูรณ ก็ไมอาจกระทําไดอยางนั้น
กลาวไดแตคนละอักขระเดียวเทานั้น กลับจมลงในโลหกุมภีตามเดิมอีก
ในสัตวนรกทั้ง ๕ ตนนัน้ สัตวที่กลาว ทุ อักษรแลวจมลงไป
ไดเปนผูประสงคจะกลาวอยางนี้วา :เมื่อโภคะทั้งหลายมีอยู เราทั้งหลาย
ไมไดใหทาน ไมไดทําที่พึ่งใหแกตน เราจึง
มีชีวิตเปนอยูไดแสนยาก.
ไมอาจกลาวได แลวพระโพธิสัตวไดกลาวคาถานั้นใหครบ
บริบูรณ ดวยฌานของตน. แมในคาถาที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 472

บรรดาสัตวเหลานั้น คาถาของสัตวที่กลาวแต สุ อักษรแลวจะกลาว
ตอไปมีดังนี้วา :เมื่อเราทั้งหลายหมกไหมอยูในนรก
ตลอดหกหมื่นปบริบูรณ โดยประหารทั้งปวง
เมือ่ ไรที่สุดจักปรากฏ.
คาถาของสัตวที่กลาวแต น อักษร แลวจะกลาวตอไป มีดังนี้วา
ดูกอนชาวเราเอย ที่สดุ ไมมี ที่สดุ จัก
มีแตที่ไหน ทีส่ ุดจักไมปรากฏ ดูกอนทาน
ผูน ิรทุกข เพราะในกาลนัน้ ทั้งเราและทาน
ไดกระทําบาปกรรมไวมาก.
คาถาของสัตวผูที่กลาวแต โส อักษร แลวจะกลาวตอไป
มีดังนี้วา :เรานั้นไปจากที่นี้ ไดกําเนิดมนุษยรู
ภาษาแลว จักเปนคนสมบูรณดวยศีล จัก
ทํากุศลใหมากทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุชชฺ ีวิต ความวา เมื่อประพฤติ
ทุจริต ๓ อยู ชื่อวายอมเปนอยูชั่ว คือเปนอยูลามก. แมสตั วนั้น
ก็หมายเอาความเปนอยูชั่วนั้นนั่นแหละจึงกลาววา มีชีวิตเปนอยู
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ชั่วชา ดังนี้. บทวา เยสนฺโน น ททามฺหเส ความวา เมื่อ
ไทยธรรมและปฏิคาหกมีอยูทีเดียว เราทั้งหลายไมไดใหทาน. บทวา
ทีป นากมฺห ความวา ไมกระทําที่พึ่งแกตน. บทวา สพฺพโส
แปลวา โดยอาการทั้งปวง. บทวา ปริปุณฺณานิ ไดแก ไมหยอน
ไมยิ่ง. บทวา ปุจฺจมานาน ไดแก เมื่อเราทั้งหลายไหมอยูในนรก
อยู. บทวา นตฺถิ อนฺโต ความวา ไมมีกําหนดกาลอยางนี้วา เรา
ทั้งหลายจักพนในกาลชือ่ โนน. บทวา กุโต อนฺโต ความวา
เพราะเหตุไรที่สุดจักปรากฏ. บทวา น อนฺโต ความวา ที่สุด
แหงทุกขจักไมปรากฏแกเราทั้งหลายแมผูใครจะเห็นที่สุด. บทวา
ตทา หิ ปกต ความวา ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ในกาลนั้น เราและ
ทานไดทําบาปกรรมไวมาก คือทําไวอยางอุกฤษฏยิ่ง. บาลีวา ตถา
หิ ปกต จริงอยางนั้น เราและทานทําบาปกรรมไวมาก ดังนีก้ ็มี.
อธิบายวา เพราะเหตุที่ทําบาปกรรมไวนั้น จึงไมอาจเห็นที่สุดแหง
ทุกขนั้น. บทวา มาริสา แปลวา ผูเชนกับดวยเรา. คําวามาริสานี้
เปนคําเรียกดวยความรัก. ศัพทวา นูน เปนนิบาตลงในอรรถวา
แนนอน. ในขอนี้มีอธิบายดังนี้วา เรานั้นไปจากนี้แลวไดกําเนิด
มนุษย เปนผูโอบออมอารี สมบูรณดวยศีล จักกระทํากุศลใหมาก
โดยสวนเดียวแน.
พระโพธิสัตวครั้นกลาวคาถาหนึ่ง ๆ ดวยประการดังนี้แลวให
พระราชาทรงทราบชัดวา ดูกอนมหาบพิตร สัตวนรกนั้นประสงค
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จะกลาวคาถานี้ใหครบบริบูรณ แตไมอาจทําอยางนั้นได เพราะความ
ที่บาปของตนใหญหลวงนัก ดังนั้น สัตวนรกนั้น เมื่อไดเสวยวิบาก
แหงกรรมของตนจึงไดรอง ชื่อวาอันตราย เพราะเหตุปจจัยที่ฟง
เสียงนี้ ยอมไมมี พระองคอยากลัวเลย. พระราชารับสั่งให
ปลอยมหาชนแลวใหเที่ยวตีกลองสุวรรณเภรี ปาวประกาศใหทําลาย
หลุมยัญ. พระโพธิสัตวกระทําความสวัสดีปลอดภัยใหแกมหาชนแลว
พักอยู ๒-๓ วัน จึงไดไปที่หิมวันตประเทศนั้นนั่นเอง เปนผูมี
ฌานไมเสื่อม จึงบังเกิดในพรหมโลก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา มาณพของปุโรหิตในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตร
สวนดาบส ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาโลหกุมภีชาดกที่ ๔
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๕. มังสชาดก

วาทศิลปของคนขอ
[๕๕๘] วาจาของทานหยาบคายจริงหนอ ทาน
เปนผูขอเนื้อ วาจาของทานเชนกับพังผืด
ดูกอนสหาย เราจะใหพังผืดแกทาน.
[๕๕๙] คําวา พี่ชายนองชายหรือพี่สาวนองสาว
นี้ เปนอวัยวะของมนุษยทั้งหลาย อันเขา
กลาวกันอยูในโลก วาจาของทานเชนกับ
อวัยวะ ดูกอนสหาย เราจะใหชิ้นเนื้อแกทาน.
[๕๖๐] บุตรเรียกบิดาวา พอ ยอมทําใหหัวใจ
ของพอหวั่นไหว วาจาของทานเชนกับหัวใจ
ดูกอนสหาย เราจะใหเนื้อหัวใจแกทาน.
[๕๖๑] ในบานของผูใดไมมีเพื่อน บานของผู
นั้นก็เปนเหมือนกับปา วาจาของทานเชนกับ
สมบัติทั้งมวล ดูกอนสหาย เราจะใหเนื้อ
ทั้งหมดแกทาน.
จบ มังสชาดกที่ ๕

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 476

อรรถกถามังสชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
บิณฑบาตอันมีรสที่พระสารีบุตรเถระ ใหแกภิกษุทั้งหลายที่ดื่มยาถาย
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ผรุสา วต เต วาจา ดังนี้.
ไดยินวา ในกาลนั้น ภิกษุบางพวกในพระวิหารเชตวันพากัน
ดื่มยาถายอันปรุงดวยยางเหนียว ภิกษุเหลานั้นจึงมีความตองการดวย
บิณฑบาตอันมีรส. ภิกษุผูเปนคิลานุปฏฐากทั้งหลายคิดวา จักนําภัตตาหารอันมีรสมา จึงเขาไปในนครสาวัตถี แมจะเที่ยวบิณฑบาตไป
ในถนนที่มีบา นเรือนสมบูรณดวยขาวสุก ก็ไมไดภัตตาหารอันมีรส
จึงพากันกลับ. พระเถระเขาไปบิณฑบาตในตอนสายเห็นภิกษุเหลานั้น
จึงถามวา ผูม ีอายุทั้งหลาย ทําไมจึงกลับสายนัก. ภิกษุเหลานั้นจึง
บอกเนื้อความนั้น. พระเถระกลาววา ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจง
มา แลวพาภิกษุเหลานั้นไปยังถนนนั้นนั่นแหละ. คนทั้งหลายได
ถวายภัตตาหารอันมีรสจนเต็มบาตร. พวกภิกษุผูเปนคิลานุปฏฐากนํา
มายังพระวิหารแลวไดถวายแกพวกภิกษุไข. ภิกษุไขเหลานั้นไขบริโภค
รสเปนที่ยินดี. อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ทานผูอาวุโสทั้งหลาย ไดยินวา พระอุปฏฐากของพวก
ภิกษุผูดื่มยาถายไมไดภัตตาหารอันมีรสจึงกลับออกมา พระเถระจึงพา
เที่ยวไปในถนนที่มีบานเรือนซึ่งมีขาวสุก สงบิณฑบาตอันมีรสเปนอัน
มากไปให. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
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พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูล
ใหทรงทราบวา ดวยเรื่องชื่อนี้พระเจาขา. จึงตรัสวา ภิกษุทงั้ หลาย
สารีบุตรไดเนื้ออันประเสริฐ ในบัดนี้เทานั้นหามิได แมในกาลกอน
บัณฑิตทั้งหลายผูมีวาจาออนโยนฉลาดกลาวถอยคําที่นารัก ก็ไดแลว
เหมือนกัน แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนบุตรเศรษฐี. อยูมาวันหนึ่ง นายพราน
เนื้อคนหนึ่งไดเนื้อมาเปนอันมาก จึงบรรทุกเต็มยานนอยมายังนคร
ดวยหวังใจวาจักขาย. ในกาลนั้น บุตรเศรษฐี ๔ คนชาวเมืองพาราณสี
ออกจากนครแลวนั่งสนทนากันถึงเรื่องที่ไดเห็นไดยินไดฟงมาบางเรื่อง
ณ สถานที่ทมี่ ีหนทางมาบรรจบกัน. บรรดาเศรษฐีบุตร ๔ คนนั้น
เศรษฐีบุตรคนหนึ่งเห็นพรานเนื้อนั้นบรรทุกเนื้อมา จึงกลาววา เรา
จะใหนายพรานนั้นนําชิ้นเนื้อมา. เศรษฐีบุตรเหลานั้นกลาววา ทาน
จงไปใหนํามาเถิด. เศรษฐีบุตรนั้นเขาไปหานายพรานเนื้อแลวกลาววา
เฮยพราน จงใหชิ้นเนื้อแกขาบาง. นายพรานกลาววา ธรรมดาผูจะ
ขออะไร ๆ กะผูอื่น ตองเปนผูมีคําพูดอันเปนที่นารัก ทานจักไดชิ้น
เนื้ออันสมควรแกวาจาที่ทานกลาว แลวไดกลาวคาถาที่ ๑ วา :วาจาของทานหยาบคายจริงหนอ ทาน
ขอเนื้อ วาจาของทานเชนกับพังผืด ดูกอน
สหาย เราจะใหพังผืดแกทาน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิโลมสทิสี ความวา ชื่อวา
เชนกับพังผืด เพราะเปนวาจาหยาบ. บทวา กิโลม สมฺม ททามิ
เต ความวา นายพรานกลาววา เอาเถอะ ทานจงถือเอา เราจะให
พังผืดนี้อันเปนเชนกับวาจาของทาน แลวยกชิ้นเนื้อพังผืดอันไมมีรส
ใหไป.
ลําดับนั้น เศรษฐีบุตรอีกคนหนึ่งถามเศรษฐีบุตรคนนั้นวา
ทานพูดวาอยางไรแลวจึงขอ. เศรษฐีบุตรนั้นกลาววา เราพูดวาเฮย
แลวจึงขอ. เศรษฐีบุตรนั้นกลาววา แมเราก็จักขอเขา แลวไปกลาว
วา พี่ชาย ทานจงใหชิ้นเนื้อแกฉันบาง. นายพรานกลาววา ทาน
จักไดชิ้นเนื้ออันสมควรแกคําพูดของทาน แลวกลาวคาถาที่ ๒ วา :คําวา พี่นอ งชายหรือพี่นองหญิงนี้เปน
สวนประกอบของมนุษยทงั้ หลาย อันเขา
กลาวกันอยูในโลก วาจาของทานเปนเชน
กับสวนประกอบ ดูกอนสหาย เราจะให
ชิน้ เนื้อแกทาน.
คําที่เปนคาถานั้น มีอธิบายความดังนี้ :- คําวาพี่นองชาย
พี่นองหญิงนี้ ชื่อวาเปนสวนประกอบ เพราะเปนเชนกับอวัยวะของ
มนุษยในโลกนี้ เพราะฉะนั้น วาจานี้ของทานเปนเชนกับอวัยวะ
ดังนั้น เราจะใหเฉพาะชิ้นเนื้อเทานั้นอันสมควรแกวาจานี้ของทาน.
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ก็แหละ ครั้นกลาวอยางนี้แลว นายพรานจึงใหยกเนื้ออัน
เปนอวัยวะสวนประกอบใหไป. เศรษฐีบุตรอีกคนหนึ่งถามเศรษฐีบุตร
คนนั้นวา ทานพูดวาอยางไรแลวจึงขอ. เศรษฐีบุตรนั้นกลาววา เรา
พูดวาพี่ชายแลวจึงขอ. เศรษฐีบุตรนั้นกลาววา แมเราก็จักขอเขาแลว
ไปกลาววา ขาแตพอ ทานจงใหชิ้นเนื้อแกฉันบาง นายพรานกลาววา
ทานจักไดชิ้นเนื้ออันสมควรแกคําพูดของทาน แลวจึงกลาวคาถาที่ ๓
วา :บุตรเรียกบิดาวา พอ ยอมทําใหหวั ใจ
ของพอหวั่นไหว วาจาของทานเชนกับน้ําใจ
ดูกอนสหาย เราจะใหเนื้อหัวใจแกทาน.
ก็แหละ ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงไดยกเนื้ออันอรอยพรอม
กับเนื้อหัวใจใหไป. เศรษฐีบุตรคนที่ ๔ จึงถามเศรษฐีบุตรคนนั้นวา
ทานพูดวากระไรแลวจึงขอ. เศรษฐีบุตรคนนั้นกลาววา เราพูดวา
พอแลวจึงขอ. เศรษฐีบุตรคนที่ ๔ นั้นจึงกลาววา แมเราก็จักขอเขา
แลวจึงไปพูดวา สหาย ทานจงใหชิ้นเนื้อแกฉันบาง. นายพราน
กลาววา ทานจักไดชิ้นเนื้ออันสมควรแกคําพูดของทาน แลวกลาว
คาถาที่ ๔ วา :ในบานของผูใดไมมีเพื่อน บานของ
ผูน ั้นก็เปนเหมือนกับปา วาจาของทานเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 480

เชนกับสมบัตทิ ั้งมวล ดูกอ นสหาย เราจะ
ใหเนื้อทั้งหมดแกทาน.
คําอันเปนคาถานั้นมีอธิบายวา ในบานของบุรุษใดไมมีเพื่อน
กลาวคือชื่อวาสหาย เพราะไปรวมกันในสุขและทุกข สถานที่นั้น
ของบุรุษนั้น ยอมเปนเหมือนปาไมมีมนุษย ดังนัน้ วาจาของทานนี้
จึงเปนเชนกับสมบัติทั้งหมด คือ เปนเชนกับสมบัติอันเปนของ ๆ ตน
ทั้งหมด เพราะฉะนั้น เราจะใหยานบรรทุกเนื้ออันเปนของ ๆ เรานี้
ทั้งหมดเลยแกทาน.
ก็แหละ ครั้นกลาวอยางนี้แลว นายพรานจึงกลาววา มาเถิด
สหาย ขาพเจาจักนํายานบรรทุกเนือ้ นี้ทั้งหมดทีเดียวไปยังบานของ
ทาน. เศรษฐีบุตรใหนายพรานนั้นขับยานไปยังเรือนของตน ใหขน
เนื้อลง กระทําสักการะสัมมานะแกนายพราน ใหเรียกแมบุตรและ
ภรรยาของนายพรานนั้นมา ใหเลิกจากกรรมอันหยาบชา ใหอยูใน
ทามกลางกองทรัพยสมบัติของตน เปนสหายที่แนนแฟนกับนายพราน
นั้น อยูสมัครสมานกันจนตลอดชีวิต.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา นายพรานในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตร สวน
เศรษฐีบุตรผูไดเนื้อทั้งหมดในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามังสชาดกที่ ๕
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๖. สสปณฑิตชาดก
ผูสละชีวิตเปนทาน
[๕๖๒] ดูกอนพราหมณ ขาพเจามีปลาตะเพียน
อยู ๗ ตัว ซึ่งนายพรานตกเบ็ดขึ้นมาจากน้ํา
เอาไวบนบก ขาพเจามีอาหารอยางนี้ ทาน
จงบริโภคอาหารนี้ แลวเจริญสมณธรรมอยู
ในปาเถิด.
[๕๖๓] อาหารของตนรักษานาคนโนน ขาพเจา
นําเอามาไวในกลางคืน คือ เนื้อยาง ๒ ไม
เหี้ย ๒ ตัว และนมสม ๑ หมอ ดูกอน
พราหมณ ขาพเจามีอาการอยางนี้ ทานจง
บริโภคอาหารนี้ แลวเจริญสมณธรรมอยูใ น
ปาเถิด.
[๕๖๔] ผลมะมวงสุก น้ําเย็น รมเงาอันเย็น
เปนที่รื่นรมยใจ ดูกอนพราหมณ ขาพเจามี
อาหารอยางนี้ ทานจงบริโภคอาหารนี้ แลว
เจริญสมณธรรมอยูใ นปาเถิด.
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[๕๖๕] กระตายไมมีงา ไมมีถั่ว ไมมีขาวสาร
ทานจงบริโภคเราผูสุกไปดวยไฟนี้ แลวเจริญ
สมณธรรมอยูในปาเถิด.
จบ สสปณฑิตชาดกที่ ๖
อรรถกถาสสปสัณฑิตชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การถวายบริขารทุกอยาง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
สตฺต เม โรหิตา มจฺฉา ดังนี้.
ไดยินวา ในนครสาวัตถี มีกฎมพีคนหนึ่งตระเตรียมการถวาย
บริขารทุกอยางแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน
ใหสราง
มณฑปที่ประตูเรือน แลวนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน
ใหนั่งบนบวรอาสนในมณฑปที่ไดจัดแจงไวดีแลว ถวายทานอันประณีตมีรสเลิศตาง ๆ แลวนิมนตฉันอีกตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๗ ได
ถวายบริขารทั้งปวงแกภิกษุ ๕๐๐ มีพระพุทธเจาเปนประธาน. ใน
เวลาเสร็จภัตกิจ พระศาสดาเมื่อจะทรงกระทําอนุโมทนา จึงตรัสวา
ดูกอนอุบาสก ควรที่ทานจะกระทําปติโสมนัส. ก็ชื่อวาทานนี้เปนวงศ
ของโบราณกับณฑิตทั้งหลาย ดวยวาโบราณกับณฑิตทั้งหลายไดบริจาค
ชีวิตแกเหลายาจกผูมาถึงเฉพาะหนา แมชีวิตของตนก็ไดใหแลว อัน
อุบาสกนั้นทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอ
ไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดกระตายอยูในปา. ก็ปานั้น
ไดมีเชิงเขา แมน้ําและปจจันตคาม มารวมกันแหงเดียว. สัตวแม
อื่นอีก ๓ ตัว คือ ลิง สุนขั จิ้งจอก และนาก ไดเปนสหายของกระตายนั้น. สัตวแมทั้ง ๔ นั้น เปนบัณฑิตอยูรวมกัน ถือเอาเหยื่อใน
ที่เปนที่โคจรของตน ๆ แลวมาประชุมกันในเวลาเย็น. สสบัณฑิต
แสดงธรรมโดยการโอวาทแกสัตวทั้ง ๓ วา พึงใหทาน พึงรักษาศีลพึง
กระทําอุโบสถกรรม. สัตวทั้ง ๓ นั้นรับโอวาทของสสบัณฑิตนั้นแลว
เขาไปยังพุมไมอันเปนที่อยูอาศัยของตน ๆ อยู. เมื่อกาลลวงไปอยู
อยางนี้ วันหนึ่ง พระโพธิสัตวมองดูอากาศเห็นดวงจันทร รูวา
พรุงนี้เปนวันอุโบสถ จึงกลาวกะสัตวทั้ง ๓ นอกนี้วา พรุงนี้เปนวัน
อุโบสถ แมทานทั้ง ๓ จงสมาทานศีลรักษาอุโบสถ ทานที่ผูตั้งอยูใน
ศีลแลวให ยอมมีผลมาก เพราะฉะนั้น เมื่อยาจกมาถึงเขา ทาน
ทั้งหลายพึงใหรสอาหารที่ควรกินแลวจึงคอยกิน. สัตวทั้ง ๓ นั้นรับคํา
แลวพากันอยูในที่เปนที่อยูของตน ๆ. วันรุงขึ้น บรรดาสัตวเหลานั้น
นากคิดวาเราจักแสวงหาเหยื่อแตเชาตรู จึงไปยังฝงแมน้ําคงคา. ครั้ง
นั้น พรานเปดคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได ๗ ตัว จึงเอาเถาวัลยรอย
คุยทรายที่ฝงแมน้ําคงคาเอาทรายกลบไว เมื่อจะจับปลาอีก จึงไปยัง
ดานใตแมน้ําคงคา. นากสูดไดกลิ่นปลาจึงคุยทราย เห็นปลาจึงนํา
ออกมา คิดวา เจาของปลาเหลานี้มีไหมหนอ จึงประกาศขึ้น ๓ ครั้ง
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เมื่อไมเห็นเจาของ จึงคาบปลายเถาวัลยนําไปเก็บไวในพุมไมอันเปนที่
อยูของตน คิดวา เราจักกินเมื่อถึงเวลา จึงนอนนึกถึงศีลของตนอยู.
ฝายสุนัขจิ้งจอกออกเที่ยวแสวงหาเหยื่อ ไดเห็นเนื้อยาง ๒ ไม เหี้ย
๑ ตัว และหมอนมสม ๑ หมอ ในกระทอมของคนเฝานาคนหนึ่ง
คิดวา เจาของของสิ่งนี้มีอยูหรือไมหนอ จึงรองประกาศขึ้น ๓ ครั้ง
ไมเห็นเจาของ จึงสอดเชือกสําหรับหิ้วหมอนมสมไวที่คอ เอาปากคาบ
เนื้อยางและเหี้ย นําไปเก็บไวในพุมไมเปนที่นอนของตน คิดวาจัก
กินเมื่อถึงเวลา จึงนอนนึกถึงศีลของตนอยู. ฝายลิงเขาไปยังไพรสณฑ
นําพวงมะมวงมาเก็บไวในพุมไมเปนที่อยูของตน คิดวาจักกินเมื่อถึง
เวลา จึงนอนนึกถึงศีลของตน. สวนพระโพธิสัตว คิดวา พอถึง
เวลาจักออกไปกินหญาแพรก จึงนอนอยูในพุมไมเปนที่อยูของตน
นั่นแหละ. คิดอยูวา เราไมอาจใหหญาแกพวกยาจกผูมายังสํานักของ
เรา แมงาเละขาวสารเปนตนของเราก็ไมมี ถายาจกจักมายังสํานัก
ของเราไซร เราจักใหเนื้อในรางกายของเรา. ดวยเดชแหงศีลของ
พระโพธิสัตวนั้น ภพของทาวสักกะไดแสดงอาการเรารอน. ไดยิน
มาวา ภพนั้นเปนภพรอน เพราะทาวสักกะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญ หรือ
เมื่อสัตวอื่นผูมีอานุภาพมากปรารถนาสถานที่นั้น หรือดวยเดชะแหง
ศีลของสมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรม. ในกาลนั้น ภพของทาวสักกะ
ไดเรารอน เพราะเดชแหงศีล. ทาวสักกะนั้นทรงรําพึงอยู ทรงทราบ
เหตุนั้นแลวจึงทรงดําริวา เราจักทดลองพระยากระตายดู จึงครั้งแรก
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เสด็จไปยังที่อยูของนาก ไดแปลงเพศเปนพราหมณยืนอยู. เมื่อนาก
กลาววา พราหมณ ทานมาเพื่อตองการอะไร ? จึงตรัสวา ทานบัณฑิต ถาขาพเจาพึงไดอาหารบางอยาง จะเปนผูรักษาอุโบสถกระทํา
สมณธรรม. นากนั้นกลาววา ดีละ ขาพเจาจักใหอาหารแกทาน
เมื่อจะเจรจากับทาวสักกะนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ปลาตะเพียนของเรามีอยู ๗ ตัว ซึ่ง
นายพรานเบ็ดตกขึ้นจากน้ํา เก็บไวบนบก
ดูกอนพราหมณ ขาพเจามีสิ่งนี้อยู ทานจง
บริโภคสิ่งนี้ แลวอยูในปาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ถลมุพฺภตา ความวา แมอนั
นายพรานเบ็ดตกขึ้นจากน้ําเก็บไวบนบก. บทวา เอต ภุตฺวา ความวา
ทานจงปงมัจฉาหาร อันเปนของเรานี้บริโภคนั่งที่โคนไมอันรื่นรมย
การทําสมณธรรมอยูในปานี้เถิด.
พราหมณกลาววา เรื่องนี้จงยกไวกอนเถิด ขาพเจาจักรูภายหลัง แลวไปยังสํานักของสุนัขจิ้งจอก แมเมือ่ สุนัขจิ้งจอกกลาววา
ทานยืนอยูเพื่อตองการอะไร ? ก็ไดกลาวเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ.
สุนัขจิ้งจอกกลาววา ดีละขาพเจาจักให เมื่อจะเจรจากับทาวสักกะ
นั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :อาหารของคนรักษานาคนโนน ขาพเจา
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นําเอามาไวในตอนกลางคืน คือ เนื้อยาง ๒
ไม เหี้ย ๑ ตัว นมสม ๑ หมอ ดูกอน
พราหมณ ขาพเจามีอาหารสิ่งนี้อยู ทานจง
บริโภคอาหารสิ่งนี้ แลวเจริญสมณธรรมอยู
ในปาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุสสฺ เม ความวา คนผูรักษา
นาซึ่งอยูในที่ไมไกลเรานั่น คือโนน. บทวา อปาภต ไดแก อาภต
แปลวา นํามาแลว. บทวา มสสูลา จ เทฺว โคธา ความวา
เนื้อยาง ๒ ไมที่สุกบนถานไฟ และเหี้ย ๑ ตัว. บทวา ทธิวารก ไดแก
หมอนมสม. บทวา อิท เปนตนไปมีความวา เรามีสิ่งนี้ คือ มี
ประมาณเทานี้ ทานจงปงสิ่งนี้แมทั้งหมด โดยการใหสุกตามความ
ชอบใจ แลวบริโภค เปนผูสมาทานอุโบสถ นั่งที่โคนไมอันนารื่นรมย กระทําสมณธรรมอยูในปานี้เถิด.
พราหมณกลาววา เรื่องนี้จงยกไวกอนเถิด ขาพเจาจักรูภาย
หลัง แลวไปยังสํานักของลิง แมเมื่อลิงนั้นกลาววา ทานยืนอยูเพื่อ
ตองการอะไร ? จึงกลาวเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. ลิงกลาววา ดีจะ
ขาพเจาจักให เมื่อจะเจรจากับทาวสักกะนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ผลมะมวงสุก น้ําเย็น รมเงาอันเย็น
เปนที่รื่นรมยใจ ดูกอนพราหมณ ขาพเจา
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มีอาหารอยางนี้ ทานจงบริโภคอาหารนี้ แลว
เจริญสมณธรรมอยูในปาเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมฺพปกฺก ไดแก ผลมะมวงสุก
อันอรอย. บทวา อุทก สีต ไดแก น้ําในแมน้ําคงคาเย็น. บทวา
เอต ภุตฺวา ความวา ดูกอนพราหมณ ทานจงบริโภคผลมะมวงนี้
แลวดื่มน้ําเย็น นั่งที่โคนไมอันรื่นรมยตามชอบใจแลว กระทําสมณธรรมอยูในชัฏปานี้เถิด.
พราหมณกลาววา เรื่องนี้จงยกไวกอนเถิด ขาพเจาจักรูใน
ภายหลัง แลวไปยังสํานักของสสบัณฑิต แมเมื่อสสบัณฑิตนั้นกลาว
วา ทานมาเพื่ออะไร ? ก็กลาวเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. พระโพธิสัตว
ไดฟงดังนั้นก็มีความชื่นชมโสมนัส กลาววา ดูกอนพราหมณ ทาน
มายังสํานักของเราเพื่อตองการอาหาร ไดทําดีแลว วันนี้ขาพเจาจัก
ใหทานที่ยังไมเคยให ก็ทานเปนผูมีศีลจักไมทําปาณาติบาต ทานจง
ไปรวมไมฟนนานาชนิดมากอถานไฟ แลวจงบอกขาพเจา ขาพเจาจัก
เสียสละตนโดดลงในกลางถานไฟ เมื่อรางกายของขาพเจาสุกแลว
ทานพึงกินเนื้อแลวกระทําสมณธรรม เมื่อจะเจรจากับทาวสักกะนั้น
จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :กระตายไมมีงา ไมมีถวั่ ไมมีขาวสาร
ทานจงบริโภคเราผูสุกดวยไฟนี้ แลวเจริญ
สมณธรรมอยูใ นปาเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา มม ภุตฺวา ความวา ทานจง
บริโภคเราผูสุกดวยไฟที่เราบอกใหทานกอขึ้นนี้ แลวจงอยูในปานี้
ธรรมดาวารางกายของกระตายตัวหนึ่ง ยอมจะพอยังชีพของบุรุษคน
หนึ่งใหเปนไปได.
ทาวสักกะไดทรงสดับถอยคําของสสบัณฑิตนั้นแลว จึงเนรมิต
กองถานเพลิงกองหนึ่งดวยอานุภาพของตน แลวบอกแกพระโพธิสัตว
พระโพธิสัตวนั้นลุกขึ้นจากที่นอนหญาแพรกของตนแลวไปที่กองถาน
เพลิงนั้น คิดวา ถาสัตวเล็ก ๆ ในระหวางขนของเรามีอยู. สัตว
เหลานั้นอยาตายดวยเลย แลวสบัดตัว ๓ ครั้ง บริจาครางกายทั้งสิ้น
ในทานมุขปากทางของทาน กระโดดโลดเตนมีใจเบิกบาน กระโดด
ลงในกองถานเพลิง. เหมือนพระยาหงสกระโดดลงในกอปทุมฉะนั้น.
แตไฟนั้นไมอาจทําความรอนแมสักเทาขุมขนในรางกายของพระโพธิสัตว ไดเปนเสมือนเขาไปในหองหิมะฉะนั้น. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวเรียกทาวสักกะมากลาววา พราหมณ ไฟที่ทานกอไวเย็นยิ่งนัก
ไมอาจทําความรอนแมสักเทาขุมขนในรางกายของขาพเจา นี่อะไรกัน.
ทาวสักกะตรัสวา ทานบัณฑิต เรามิใชพราหมณ เราเปนทาวสักกะ
มาเพื่อจะทดลองทาน. พระโพธิสตั วจึงบรรลือสีหนาทวา ขาแต
ทาวสักกะ พระองคจงหยุดพักไวกอนเถิด หากโลกสันนิวาสทั้งสิ้น
จะพึงทดลองขาพระองคดวยทานไซร จะไมพึงเห็นความที่ขาพระองค
ไมเปนผูประสงคจะใหทานเลย. ลําดับนั้น ทาวสุกกะจึงตรัสกะพระ-
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โพธิสัตวนั้นวา ดูกอนสสบัณฑิต คุณของทานจงปรากฏอยูตลอดกัป
ทั้งสิ้นเถิด แลวทรงบีบบรรพตถือเอาอาการเหลวของบรรพต เขียน
ลักษณะของกระตายไวในดวงจันทร แลวนําพระโพธิสัตวมาใหนอน
บนหลังหญาแพรกออนในพุมไมปานั้นนั่นแหละในไพรสณฑนั้น แลว
เสด็จไปยังเทวโลกของพระองคทีเดียว. บัณฑิตทั้ง ๔ แมนนั้ พรอม
เพรียงบันเทิงอยู พากันบําเพ็ญศีล รักษาอุโบสถกรรมแลวไปตาม
ยถากรรม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะประชุมชาดก ในเวลาจบสัจจะคฤหบดีผูถวายบริขารทุก
อยางดํารงอยูในโสดาปตติผล. นากในกาลนั้น ไดเปนพระอานนท
สุนัขจิ้งจอกไดเปนพระโมคคัลลานะ ลิงไดเปนพระสารีบุตร ทาวสักกะ
ไดเปนพระอนุรุทธะ สวนสสบัณฑิต ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสสบัณฑิตชาดกที่ ๖
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๗. มตโรทนชาดก

วาดวยรองไหถึงคนตาย
[๕๖๖] ทานทั้งหลายยอมรองไหถึงแตคนที่
ตายแลว ๆ ทําไมจึงไมรองไหถึงคนที่จักตาย
บางเลา สัตวทุกจําพวกผูดํารงสรีระไว ยอม
ละทิ้งชีวิตไปโดยลําดับ.
[๕๖๗] เทวดา มนุษย สัตวจตุบาท หมูปกษี
ชาติ และพวกงู ไมมอี ิสระในสรีระรางกายนี้
ถึงจะอภิรมยอยูในรางกาย
นัน้ ก็ตอง
ละทิ้งชีวิตไปทั้งนั้น
[๕๖๘] สุขและทุกขที่เพงเล็งกันอยูในหมูมนุษย
เปนของแปรผัน ไมมนั่ คงอยูอยางนี้ ความ
คร่ําครวญ ความร่ําไห ไมเปนประโยชนเลย
เพราะเหตุไร กองโศกจึงทวมทับทานได.
[๕๖๙] พวกนักเลงและพวกคอเหลา ผูไมทํา
ความเจริญ เปนพาลหาวหาญ ไมมีความขยัน
หมั่นเพียร ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญ
บัณฑิตวาเปนพาลไป.
จบ มตโรทนชาดกที่ ๗

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 491

อรรถกถามตโรทนชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประโยคทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
กฏมพีในนครสาวัตถีคนหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตน
วา มตมตเมว โรทถ ดังนี้.
ไดยินวา พี่ชายของกฎมพีนั้น ไดทํากาลกิริยาตายไป เขาถูก
ความโศกครอบงํา เพราะกาลกิริยาของกฎมพีนั้น ไมอาบน้ํา ไม
บริโภคอาหาร ไมลูบไล ไปปาชาแตเชาตรู ถึงความเศราโศกรองไห
อยู. พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาปจจุสมัย ทรงเห็นอุปนิสัย
แหงโสดาปตติผลของพี่ชายแหงกฎมพีนั้น จึงทรงพระดําริวา เราควร
นําอดีตเหตุมาระงับความเศราโศก แลวใหโสดาปตติผลแกพี่ชาย
กฎมพีนี้ เวนเราเสียใคร ๆ อื่นผูสามารถ ยอมไมมี เราเปนที่พึ่งอาศัย
ของพี่ชายแหงกฏมพีนี้ จึงจะควร. ในวันรุงขึ้นเสด็จกลับจากบิณบาต
ภายหลังภัตแลว ทรงพาปจฉาสมณะไปยังประตูเรือนของพี่ชายกฎมพี
นั้น ผูอันกฎมพีพี่ชายไดฟงวา พระศาสดาเสด็จมา จึงกลาววา ทาน
ทั้งหลายจงปูลาดอาสนะแลวนิมนตใหเสด็จเขามา พระองคจึงเสด็จไป
แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว. ฝายกฎมพีก็มาถวายบังคม
พระศาสดาแลวนั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระศาสดาจึง
ตรัสกะกุฎมพีนั้นวา ดูกอ นกฎมพี ทานคิดเสียใจอะไรหรือ. กฎมพี
กราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดเสียใจ
ตั้งแตเวลาที่พี่ชายของขาพระองคตายไป. พระศาสดาตรัสวา ดูกอน
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ผูมีอายุ สังขารทั้งหลายไมเที่ยง สิง่ ที่ควรจะแตกทําลาย ก็แตกทํา
ลายไป ไมควรคิดเสียใจในเรื่องนั้น แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย เมื่อ
พี่ชายตายไป ก็ไมไดคิดเสียใจวา. สิง่ ที่ควรจะแตกทําลาย ไดแตก
ทําลายไปแลว อันกฏมพีนั้น ทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องใน
อดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสีพระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพยสมบัติ ๘๐ โกฏิ.
เมื่อพระโพธิสัตวนั้นเจริญวัยแลว มารดาบิดาก็ไดทํากาลกิริยาตายไป.
เมื่อมารดาบิดานั้นทํากาลกิริยาตายไปแลว พี่ชายของพระโพธิสัตวจึง
จัดแจงทรัพยสมบัติแทน. พระโพธิสตั วอาศัยพี่ชายนั้นเปนอยู ใน
กาลตอมา พี่ชายนั้นไดทํากาลกิริยาตายไปดวยความปวยไขเห็นปาน
นั้น. ญาติมติ ร และอํามาตยทั้งหลายพากันประคองแขนคร่ําครวญ
รองไห แมคนเดียวก็ไมอาจดํารงอยูโดยภาวะของตนได สวนพระโพธิสัตวไมคร่ําครวญ ไมรองไห คนทั้งหลายพากันติเตียนพระโพธิสัตววา ดูเอาเถิดทานผูเจริญทั้งหลาย เมื่อพี่ชายของผูนี้ตายไปแลว
อาการแมสักวาหนาสยิ้วก็ไมมี เขามีใจแข็งกระดางมาก เห็นจะอยาก
ใหพี่ชายตายดวยคิดวา เราเทานั้นจักไดใชสอยทรัพยสมบัติ ทั้ง
สองสวน. ฝายญาติทั้งหลายก็ติเตียนพระโพธิสัตวนั้นเหมือนวา เมื่อ
พี่ชายตายเจาไมรองไห. พระโพธิสตั วนั้นไดฟงคําของญาติเหลานั้น
จึงกลาววา ทานทั้งหลายไมรูจักโลกธรรม ๘ ประการ เพราะความ
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ที่ตนเปนคนบอดเขลา จึงพากันรองไหวา พี่ชายของเราตาย แมเรา
เองก็จักตาย เพราะเหตุไรทานทั้งหลายจึงไมรองไหถึงเราบางวา ผูนี้
ก็จักตาย แมทานทั้งหลายก็จักตาย เพราะเหตุไรจึงไมรองใหถึงตน
เองบางวา แมเราทั้งหลายก็จักตาย ๆ สังขารทั้งปวงยอมเปนของไม
เที่ยง แมสังขารอยางหนึ่งซึ่งสามารถดํารงอยูตามสภาวะนั้นนั่นแหละ
ยอมไมมี ทานทั้งหลายเปนผูบอดเขลา ไมรูจักโลกธรรม ๘ ประการ
จึงพากันรองไห เพราะความไมรู เราจักรองไหเพื่ออะไรกัน แลว
กลาวคาถาเหลานี้วา :ทานทั้งหลายยอมรองไหถึงแตคนที่คาย
แลว ๆ ทําไมจึงไมรองไหถึงคนที่จักตายบาง
เลา สัตวทุกจําพวกผูครองสรีระไว ยอมละทิ้ง
ชีวติ ไปโดยลําดับ.
เทวดา มนุษย สัตวจตุบาท หมูปกษีชาติ และพวกงู ไมมีอิสระในสรีระรางกายนี้
ถึงจะอภิรมยอยูในรางกายนั้น ก็ตองละทิ้ง
ชีวติ ไปทั้งนั้น.
สุขทุกขที่เพงเล็งกันอยูในหมูม นุษย
เปนของผันแปรไมมั่นคงอยูอยางนี้ ความ
คร่าํ ครวญ ความร่ําไห ไมเปนประโยชนเลย
เพราะเหตุไร กองโศกจึงทวมทับทานได.
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พวกนักเลง และพวกคอเหลา ผูไม
ทําความเจริญ เปนพาล หาวหาญ ไมมีความ
ขยันหมั่นเพียร ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญ
นักปราชญวาเปนคนพาล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มตมตเมว แปลวา ตายไปแลว ๆ
เทานั้น. บทวา อนุปุพฺเพน ความวา เมื่อประจวบคราวตายของตน ๆ
สัตวทั้งหลายยอมละชีวิตไปโดยลําดับ ๆ คือสัตวทั้งปวงไมใชพากันตาย
พรอมกัน ถาจะตายพรอมกันอยางนั้น ความเปนไปของโลกก็จะขาด
ศูนยไป. บทวา โภคิโน ไดแก ผูประกอบดวยขนาดรายกายใหญ
โต. บทวา รมมานา ความวา สัตวทั้งหลายมีเทวดาเปนตนเหลานี้
แมทั้งหมดผูบังเกิดในภพนั้นๆ ถึงจะชื่นชมคือไมเดือดรอนรําคาญใน
ที่เกิดของตน ๆ ก็ยอมละทิ้งชีวิตไป. บทวา เอว จลิต ความวา
สุขทุกขชื่อวายักยายไปไมดํารงอยู เพราะไมมีความหยุดนิ่ง และความ
ตั้งมั่นอยูในภพทั้ง ๓ อยางนั้น. บทวา กึ โว โสกคุณาภิกีรเร
เพราะเหตุไร กองแหงความโศกจึงครอบงํา คือทวมทับทานทั้งหลาย.
บทวา ธุตฺตา โสณฺฑา จ อกตา ความวา นักเลงหญิง นักเลงสุรา
นักเลงการพนัน นักดื่ม นักกินเปนตน เปนผูไมทําความเจริญ
ทั้งขาดการศึกษา. บทวา พาลา ไดแก ผูประกอบดวยความเขลา
คือ ผูไมรู. บทวา สูรา อโยคิโน ความวา ชื่อวาผูหาวหาญ เพราะ
ไมใสใจโดยแยบคาย ชือ่ วาผูไมมีความเพียร เพราะความเปนผูไม
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ประกอบความเพียร. บาลีวา อโยธิโน ดังนี้ก็มี อธิบายวา ผูไม
สามารถรบกับกิเลสมาร. บทวา ธีร มฺนฺติ พาโลติ เย
ธมฺมสฺส อโกวิทา ความวา พวกนักเลงเปนตนเห็นปานนั้นเปนผู
ไมรูโลกธรรม ๘ ประการ เมื่อทุกขธรรมแมมีประมาณนอยเกิดขึ้น
แลว ก็เสียใจคร่ําครวญรองไหอยู เพราะไมรูโลกธรรม ๘ โดยถองแท
จึงสําคัญนักปราชญ คือบัณฑิตผูเชนกับเราผูไมคร่ําครวญไมรองไห
ในการตายของญาติเปนตนวา ผูนี้เปนพาลไมรองไห.
พระโพธิสัตวครั้นแสดงธรรมแกญาติเหลานั้น ดวยประการ
อยางนี้แลว ไดกระทําญาติแมทั้งหมดนั้นใหหายโศกแลว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะแลวทรงประชุมชาดก ในเวลาจบสัจจะ กฎมพีดาํ รงอยู
แลวในโสดาปตติผล. บัณฑิตผูแสดงธรรมแกมหาชนแลวกระทําให
หายโศกเศราในครั้งนั้น คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามตโรทนชาดกที่ ๗
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๘. กณเวรชาดก

วาดวยหญิงหลายผัว
[๕๗๐] ทานกอดรัดนางสามาดวยแขน ในสมัย
ที่อยูในกอชบามีสีแดง เธอไดสั่งความไมมี
โรคมาถึงทาน.
[๕๗๑] ดูกอนทานผูเจริญ ขาวที่วา ลมพึงพัด
ภูเขาไปได ใคร ๆ คงไมเชื่อถือ ถาลมจะ
พึงพัดเอาภูเขาไปได แมแผนดินทั้งหมดก็พัด
เอาไปได เพราะเหตุไร นางสามาตายแลวจึง
สั่งความไมมีโรคมาถึงเราได.
[๕๗๒] นางสามานั้นยังไมตาย และไมปรารถนา
ชายอื่น ไดยินวา นางจะมีผัวเดียว ยังหวัง
เฉพาะทานอยูเทานั้น.
[๕๗๓] นางสามาไดเปลี่ยนเราผูไมเคยสนิทสนม
กับสามีที่เคยสนิทสนมมานาน เปลี่ยนเราผู
ยังไมทันไดรวมรัก กับสามีผูเคยรวมรักมา
แลว นางสามาพึงเปลี่ยนผูอื่นกับเราอีก เรา
จักหนีจากที่นี้ไปเสียใหไกล.
จบ กณเวรชาดกที่ ๘
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อรรถกถากณเวรชาดก ที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การประเลาประโลมของภรรยาเกาของภิกษุ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้
มีคําเริ่มตนวา ยนฺต วสนฺตสมเย ดังนี้.
เรื่องราวปจจุบันจักมีแจงในอินฺทฺริยชาดก สวนในที่นี้ พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ เมื่อชาติกอนเธออาศัยหญิงนี้
จึงไดรับการตัดศีรษะดวยดาบ แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร.
พาราณสี พระโพธิสัตวเกิดฤกษโจรในเรือนของคฤหบดีคนหนึ่งใน
กาสิกคาม พอเจริญวัยแลว กระทําโจรกรรมเลีย้ งชีวิต จนปรากฏ
ในโลก เปนผูกลาหาญ มีกําลังดุจชางสาร ใคร ๆ ไมสามารถจับ
พระโพธิสัตวนั้นได วันหนึ่ง พระโพธิสัตวนั้นตัดที่ตอเรือนในเรือน
ของเศรษฐีแหงหนึ่งลักทรัพยมาเปนอันมาก. ชาวพระนครพากันเขา
ไปเฝาพระราชา กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ มหาโจรคนหนึ่งปลน
พระนคร ขอพระองคโปรดใหจับโจรนั้น. พระราชาทรงสั่งเจาหนาที่
รักษาพระนครใหจับมหาโจรนั้น. ในตอนกลางคืน เจาหนาที่ผูรักษา
พระนครนั้น ไดวางผูคนไวเปนพวก ๆ ในที่นั้น ๆ ใหจับมหาโจรนั้น
๑

๑. ในพระสูตรเปน กณเวรชาดก.
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ไดพรอมทั้งของกลาง แลวกราบทูลแกพระราชา. พระราชาทรงสั่ง
เจาหนาที่ผูรักษาพระนครนั้นนั่นแหละวา จงตัดศีรษะมัน. เจาหนาที่
ผูรักษาพระนครมัดมือไพลหลังมหาโจรนั้นอยางแนนหนา แลวคลอง
พวงมาลัยดอกยี่โถแดงทีค่ อของมหาโจรนั้น แลวโรยผงอิฐบนศีรษะ
เฆี่ยนมหาโจรนั้นดวยหวายครั้งละ ๔ รอย จึงนําไปยังตะแลงแกง
ดวยปณเฑาะวอันมีเสียงแข็งกราว พระนครทั้งสิ้นก็ลือกระฉอนไปวา
ไดยินวา โจรผูทําการปลนในนครนี้ ถูกจับแลว ครั้งนั้น ใน
นครพาราณสี มีหญิงคณิกาชื่อวาสามา มีคาตัวหนึ่งพัน เปนผูโปรด
ปรานของพระราชา มีวรรณทาสี ๕๐๐ คนเปนบริวาร ยืนเปด
หนาตางอยูที่พื้นปราสาท เห็นโจรนั้นกําลังถูกนําไปอยู ก็โจรนั้นเปน
ผูมีรูปงามนาเสนหา ถึงความงามเลิศยิ่ง มีผิวพรรณดุจเทวดา ปรากฏ
เดนกวาคนทั้งปวง. นางสามาเห็นเขาก็มีจิตปฏิพัทธรักใครคิดอยูวา
เราจะกระทําบุรุษนี้ใหเปนสามีของเราไดดวยอุบายอะไรหนอ รูวามี
อุบายอยูอยางหนึ่ง จึงมอบทรัพยพันหนึ่งในมือหญิงคนใชคนหนึ่ง
ผูกระทําตามความตองการของตนได เพื่อสงใหแกเจาหนาที่ผูรักษา
พระนคร โดยใหพูดวา โจรนี้เปนพี่ชายของนางสามา เวนนางสามา
เสีย ผูอื่นทีจ่ ะเปนที่อาศัยของโจรนี้ยอมไมมีนัยวา ทานรับเอาทรัพย
หนึ่งพันนี้แลวปลอยโจรนี้ หญิงคนใชนั้นไดกระทําเหมือนอยางนั้น.
เจาหนาที่ผูรักษาพระนครกลาววา โจรนี้เปนโจรโดงดัง เราไมอาจ
ปลอยโจรนีไ้ ด แตเราไดคนอื่นแลวอาจใหโจรนี้นั่งในยานอันมิดชิด
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แลวจึงสงไปได. หญิงคนใชนั้นจึงไปบอกแกนางสามานั้น. ก็ในกาล
นั้น มีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่ง มีจติ ปฏิพัทธผูกพันนางสามา ให
ทรัพยพันหนึ่งทุกวัน. แมวันนั้น เศรษฐีบุตรนั้นก็ไดเอาทรัพย
หนึ่งพันไปยังเรือนนั้น ในเวลาพระอาทิตยอัศดงคต. ฝายนางสามา
รับทรัพยพันหนึ่งแลววางที่ขาออนแลวนั่งรองไห เมื่อเศรษฐีบุตรนั้น
กลาววา นางผูเจริญ นี่เรื่องอะไรกัน จึงกลาววา ขาแตนาย โจรนี้
เปนพี่ชายของดิฉัน เขาไมมายังสํานักของดิฉัน ดวยคิดวา เราทํา
กรรมต่ําชา เมื่อดิฉันสงขาวแกเจาหนาที่ผูรักษาพระนคร ๆ สงขาว
มาวา เราไดทรัพยพันหนึ่งจึงจักปลอยตัวไป บัดนี้ ฉันไดทรัพย
หนึ่งพันนี้แลว แตไมไดโอกาสที่จะไปยังสํานักของเจาหนาที่ผูรักษา
พระนคร. เพราะมีจิตปฏิพัทธในนาง เศรษฐีบุตรนั้นจึงกลาววา ฉัน
จักไปเอง. นางสามากลาววา ถาอยางนั้น ทานจงถือเอาทรัพยที่นํา
มานั่นแหละไปเถิด. เศรษฐีบุตรนั้นถือทรัพยพันหนึ่งนั้นไปยังเรือน
ของเจาหนาที่ผูรักษาพระนคร. เจาหนาที่ผูรักษาพระนครนั้นพัก
เศรษฐีบุตรนั้นไวในที่อันมิดชิด แลวใหโจรนั่งในยานอันปกปดมิดชิด
แลงไปใหนางสามา แลวทําการอางวา โจรนี้เปนโจรโดงดังใน
แวนแควน ตองรอใหมืดค่ําเสียกอน ทีนั้นพวกเราจึงจักฆาโจรนั้น
ในเวลาปลอดคน แลวยับยั้งอยูครูหนึ่ง เมื่อปลอดคนแลว จึงนํา
เศรษฐีบุตรไปยังตะแลงแกงดวยการอารักขาอยางแข็งแรง แลวเอา
ดาบตัดศีรษะเสียบรางไวที่หลาวแลว เขาไปยังพระนคร.
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ตั้งแตนั้นมา นางสามามิไดรับอะไร ๆ จากมือของคนอื่น ๆ
เที่ยวอภิรมยชมชื่นอยูกับโจรนั้นนั่นแหละ โจรนัน้ คิดวา ถาหญิงนี้
จักมีจิตปฏิพัทธในชายอื่นไซร แมเรา นางก็จักใหฆาแลวอภิรมยกับ
ชายนั้นเทานั้น หญิงนี้เปนผูมักประทุษรายมิตรโดยสวนเดียว เรา
อยูในที่นี้ ควรรีบหนีไปที่อื่น แตเมือ่ จะไปจะไมไปมือเปลา จักถือ
เอาหอเครื่องอาภรณของหญิงนี้ไปดวย วันหนึ่ง จึงกลาวกะนางสามา
นั้นวา นางผูเจริญ เราทั้งหลายอยูเฉพาะในเรือนเปนประจํา เหมือน
ไกอยูในกรง พวกเราจักเลนในสวนสักวันหนึ่ง. นางสามานั้นรับคํา
แลวจัดแจงสิ่งของทั้งปวงมีของควรเคี้ยว และของควรบริโภคเปนตน
ประดับประดาดวยอาภรณทั้งปวง นั่งในยานอันมิดชิดกับโจรนั้นแลว
ไปยังสวนอุทยาน. โจรนั้นเลนอยูกับนางสามานั้นในสวนอุทยานนั้น
จึงคิดวา เราควรหนีไปเดี๋ยวนี้ จึงทําทีเหมือนตองการจะรวมอภิรมย
ดวยกิเลสฤดีกับนางสามานั้น จึงพาเขาไประหวางพุมตนยี่โถแหงหนึ่ง
ทําที่เหมือนสวมกอดนางสามานั้น แลวจึงกดลงทําใหสลบลมลงแลว
ปลดเครื่องอาภรณทั้งปวง เอาผาหมของนางนั่นแหละผูกแลววางหอมี
ภัณฑะไวที่คอ โดดขามรั้วอุทยานหลบหลีกไป. ฝายนางสามานั้น
กลับไดสัญญาความทรงจํา จึงลุกขึ้นมายังสํานักของพวกหญิงรับใช
แลวถามวา ลูกเจาไปไหน พวกหญิงรับใชกลาววา พวกดิฉันไม
ทราบเลย แมเจา. นางสามาคิดวา สามีของเราสําคัญเราวาตายแลว
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จึงกลัวแลวหลบหนีไป เสียใจ จึงจากสวนอุทยานนั้นนั่นแลไปบาน
คิดวา ตั้งแตเวลาที่เรายังไมพบเห็นสามีที่รัก เราจักไมนอนบนที่นอนที่
ประดับตกแตง จึงนอนอยูที่พื้น. ตั้งแตนั้นมา นางไมนุงผาสาฎกที่
ชอบใจ ไมบริโภคภัตตาหาร ๒ หน ไมแตะตองของหอมและระเบียบ
ดอกไมเปนตน คิดวา เราจักแสวงหาพอลูกเจาดวยอุบายอยางใดอยาง
หนึ่งบางแลวใหเรียกกลับมา จึงใหเชิญพวกคนนักฟอนมาแลวไดใหทรัพย
พันหนึ่ง. เมื่อพวกนักฟอนรํากลาววา แมเจา พวกเราจะทําอะไร
ใหบาง. นางจึงกลาววา ขึ้นชื่อวาสถานที่ที่พวกทานยังไมไดไป ยอม
ไมมี ทานทั้งหลายเมื่อเที่ยวไปยังคามนิคม และราชาธานี แสดง
การเลนพึงขับเพลงขับบทนี้ขึ้นกอนทีเดียว ในมณฑลสําหรับแสดง
การเลน เมื่อจะใหพวกฟอนรําศึกษาเอา จึงกลาวคาถาที่หนึ่ง แลว
สั่งวา เมื่อพวกทานขับเพลงขับบทนี้ ถาหากพอลูกเจาจักอยูในภายใน
บริษัทนั้น เขาจักกลาวกับพวกทาน เมื่อเปนเชนนั้น พวกทานพึง
บอกถึงความที่เราสบายดีแกเขา แลวพาเขามา ถาเขาไมมา พวกทาน
พึงใหเขาสงขาวมา ดังนี้แลวมอบสะเบียงเดินทางใหแลวสงพวกนัก
ฟอนรําไป. พวกนักฟอนเหลานั้นออกจากนครพาราณสีกระทําการ
เลนอยูในที่นั้น ๆ ไดไปถึงบานปตจันตคามแหงหนึ่ง. โจรแมคนนั้นก็
หนีไปอยูในบานปตจันตคามนั้น. พวกนักฟอนเหลานั้น เมื่อจะแสดง
การเลนในที่นั้น จึงพากันขับรองเพลงขับบทนี้กอนทีเดียววา :-
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ทานกอดรัดนางสามาดวยแขน ในสมัย
ทีอ่ ยูในกอชบามีสีแดง เธอไดสั่งความไมมี
โรคนายังทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กณเวเรสุ คือกณวีเรสุ แปลวา
ดอกชบา. บทวา ภาณุสุ ไดแก สมบูรณดวยสีแสงแหงดอกแดง ๆ.
บทวา สาม ไดแก ผูมีชอื่ อยางนั้น. บทวา ปเฬสิ ความวา ทาน
บีบรัด เหมือนคนผูประสงครวมภิรมยดวยกิเลสฤดีสวมกอดอยูฉะนั้น.
บทวา สา ต ความวา นางสามานั้นหาโรคมิได แตทานสําคัญวา
นางตาย จึงกลัวหลบหนีไป นางนั้นไดบอกกลาว คือแจงถึงความ
ที่ตนไมมีโรค.
โจรไดฟงเพลงขับนั้นจึงเขาไปหานักฟอนแลวกลาววา ทาน
พูดวา สามายังมีชีวิต แตเราหาเธอไม เมื่อจะเจรจากับนักฟอนนั้น
จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนทานผูเจริญ ขาวที่วา ลมพึงพัด
ภูเขาไปได ใคร ๆ คงไมเชือ่ ถือ ถาลมจะพึง
พัดเอาภูเขาไปได แมแผนดินทั้งหมดก็พัด
ไปได เพราะเหตุไร นางสามาตายแลว จะ
สั่งความไมมีโรคถึงเราได.
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คําที่เปนคาถานั้นมีใจความวา ทานนักฟอนผูเจริญ ขาวที่วา
ลมพัดเอาภูเขาไปเหมือนหญาและใบไมนี้ ใคร ๆ คงไมเชื่อ ถาแม
ลมจะพึงพัดเอาภูเขาไปได แผนดินแมที่หมดก็คงพัดเอาไปได ก็ขอนี้
ใคร ๆ ไมพงึ เชื่อถือเหมือนเราไมเชื่อขาวนางสามานั่น. บทวา ยตฺถ
สามา กาลกตา ความวา นางสามาทํากาละไปแลว จะถามความ
ไมมีโรคถึงเราไดเอง. ถามวา เพราะเหตุไร จึงไมเชื่อ ? ตอบวา เพราะ
ธรรมดาคนที่ตายแลว จะสงขาวสาสนแกใคร ๆ ไมได.
นักฟอนไดฟงคําของโจรนั้นแลว จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :นางสามานั้นยังไมตาย และไมปรารถนา
ชายอื่น ไดยินวา นางจะมีผัวคนเดียว ยังหวัง
เฉพาะทานเทานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตเมว อภิกงฺขติ ความวา นาง
ไมปรารถนาชายอื่น ยังหวัง คือตองการ ปรารถนาเฉพาะทานเทานั้น.
โจรไดฟงดังนั้นจึงกลาววา นางจะมีชีวิตอยูหรือไมก็ตาม เรา
ไมตองการนาง แลวกลาวคาถาที่ ๔ วา :นางสามาไดเปลี่ยนเราผูยังไมเคยเชย
ชิดสนิทสนม กับบุรษุ ที่นางเคยเชยชิดสนิทสนมมานาน เปลี่ยนเราผูไมเปนขาประจํา
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กับบุรษุ ผูเปนขาประจํา นางสามาคงจะ
เปลี่ยนบุรุษอื่นแมกับเราอีก เราจักไปเสีย
จากที่นี้ใหไกลแสนไกล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสนฺถุต ไดแก ผูยังไมไดทํา
การสังสรรค. บทวา จิรสนฺถุเตน แปลวา ผูไดทําการสังสรรคกัน
มานาน. บทวา นิมินิ แปลวา แลกเปลี่ยน. บทวา อธุว ธุเวน
ความวา นางสามาไดใหทรัพยหนึ่งพันแกเจาหนาที่ ผูรักษาพระนคร
แลวรับเอาเรามา เพื่อแลกเปลี่ยนเราผูไมเปนขาประจํากับสามีประจํา
นั้น. บทวา มยาป สามา นิมิเนยฺย อฺ ความวา นางสามา
พึงแลกเปลี่ยนเอาสามีคนอื่นแมกับเรา. ดวยบทวา อิโต อห ทูรตร
นี้ โจรกลาววา เราจักไปยังที่ไกลแสนไกลเชนที่ทําเราไมอาจไดฟงขาว
หรือความเปนไปของนางสามานั้น เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจง
บอกความที่เราจากที่นี้ไปที่อื่นแกนางสามานั้น เมื่อนักฟอนเหลานั้น
เห็นอยูนั่นแหละ ไดนุงผาใหกระชับมั่นแลวรีบหนีไป.
นักฟอนทั้งหลายไดไปบอกอาการกิริยา ที่โจรนั้นกระทําแก
นางสามานั้น. นาเปนผูมีความวิปฏิสารเดือดรอนใจ จึงยังกาลเวลา
ใหลวงไปโดยปกติของตนนั่นแล.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสัน
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ถึงภรรยาเกา ก็ดํารงอยูใ นโสดาปตติผล. เศรษฐีบุตร ในครั้งนั้น
ไดเปนภิกษุรูปนี้ นางสามาในครั้งนั้นไดเปนปุราณทุติยิกาภรรยาเกา
สวนโจรในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากณเวรชรดก ที่ ๘
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๙. ติตติรชาดก

วาดวยบาปทีเ่ กิดจากความจงใจ
[๕๗๐] ขาพเจาเปนอยูสบายดีหนอ และได
บริโภคอาหารตามชอบใจ แตวา ขาพเจาตั้ง
อยูใ นระหวางอันตรายแท ขาแตพระคุณเจา
ผูเจริญ คติของขาพเจาเปนอยางไรหนอ.
[๕๗๕] ดูกอนปกษี ถาใจของทานไมนอมไป
เพื่อกรรมอันเปนบาป บาปยอมไมแปด
เปอนทานผูบริสุทธิ์ ไมขวนขวายกระทํา
บาปกรรม.
[๕๗๖] นกกระทาเปนอันมากพากันมาดวยคิด
วา ญาติของเราจับอยู นายพรานนกยอมได
รับกรรม เพราะอาศัยขาพเจา ใจของขาพเจา
รังเกียจอยูใ นเรื่องนั้น.
[๕๗๗] ถาใจของทานไมคิดประทุษราย กรรม
ที่นายพรานอาศัยทานกระทําแลวก็ไมติดทาน
บาปยอมไมแปดเปอนทานผูบริสุทธิ์ มีความ
ขวนขวายนอย.
จบ ติตฺติรชาดกที่ ๙
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อรรถกถาติตฺติรชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยนครโกสัมพี ประทับอยูในวทริการาม
ทรงปรารภพระราหุลเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
สุสุข วต ชีวามิ ดังนี้.
เรื่องราวไดพรรณนาไวพิสดารแลวในติปลลัตถชาดก ในหน
หลังนั่นแล. แตในที่นี้ ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันถึงคุณความดี
ของทานผูมีอายุนั้น ในโรงธรรมสภาวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
พระราหุลเปนผูใครตอการศึกษา มีความรังเกียจบาปกรรม อดทน
ตอโอวาท. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนึ่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูล
วา ดวยเรื่องชื่อนี้ พระเจาขา. จึงตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน ราหุลก็เปนผูใครตอการศึกษา
มีความรังเกียจบาปธรรม อดทนตอโอวาทแลวเหมือนกัน แลวทรง
นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณพอเจริญวัย
แลว ก็เรียนศิลปะทั้งปวงในเมืองตักกศิลา แลวออกบวชเปนฤๅษี
ในหิมวันตประเทศ ทําอภิญญาและสมาบัติใหบังเกิดแลวเลนฌานอยู
ในไพรสณฑอันนารื่นรมย ไดไปยังบานปจจันตคามแหงหนึ่ง เพื่อ
ตองการเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว. คนทั้งหลาย ในบานปจจันตคาม
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นั้นเห็นพระโพธิสัตวนั้นแลว มีจิตเลื่อมใสจึงใหสรางบรรณศาลาใน
ปาแหงหนึ่งแลวนิมนตใหอยู บํารุงดวยปจจัยทั้งหลาย. ครั้งนั้น
มีนายพรานนกคนหนึ่งในบานนั้น จับนกกระทําเปนนกตอไดตัวหนึ่ง
ใหศึกษาอยางดีแลวใสกรงเลี้ยงไว. นายพรานนกนั้นนํานกกระทาตอ
นั้นไปปา แลวจับพวกนกกระทําซึ่งพากันมาเพราะเสียงนกกระทําตอ
นั้นเลี้ยงชีวิตอยู. ครั้งนั้น นกกระทานั้นคิดวาญาติของเราเปนอันมาก
พากันฉิบหายเพราะอาศัยเราผูเดียว นั้นเปนบาปของเรา จึงไมสงเสียง
รอง นายพรานนกนั้นรูวานกกระทําตอนั้นไมรอง จึงเอาแขนงไมไผ
ตีศีรษะนกกระทําตอนั้น. นกกระทาจึงรองเพราะอาดูรเรารอนดวย
ความทุกข. นายพรานนกนั้นอาศัยนกกะทานั้น จับนกกระทา
ทั้งหลายมาเลี้ยงชีวิต ดวยประการอยางนี้. ลําดับนั้น นกกระทานั้น
คิดวา เราไมมีเจตนาวา นกเหลานี้จงตาย แตกรรมที่อาศัยเปนไป
คงจะถูกตองเรา เมื่อเราไมรอง นกเหลานี้ก็ไมมา ตอเมื่อเรารอง
จึงมา นายพรานนกนี้จับพวกนกที่มาแลว ๆ ฆาเสีย ในขอนี้ บาป
จะมีแกเราหรือไมหนอ. จําเดิมแตนั้น นกกระทานั้นคิดวา ใครหนอ
จะตัดความสงสัยนี้ของเราได จึงเที่ยวใครครวญหาบัณฑิตเห็นปาน
นั้น. อยูมาวันหนึ่ง พรานนกนั้นจับนกกระทําไดเปนอันมากบรรจุ
เต็มกระเชา คิดวาจักดื่มน้ํา จึงไปยังอาศรมของพระโพธิสัตว วาง
กรงนกตอนั้นไวในสํานักของพระโพธิสัตว ดื่มน้ําแลวนอนที่พื้น
ทรายหลับไป. นกกระทํารูวานายพรานนั้นหลับ จึงคิดวา เราจะถาม
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ความสงสัยของเรากะดาบสนี้ เมื่อทานรูจักไดบอกเรา เมื่อจะถาม
ดาบสนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาพเจาเปนอยูสบายดีหนอ และได
บริโภคอาหารตามชอบใจ แตวาขาพเจาตั้งอยู
ในระหวางอันตรายแท ขาแตพระคุณเจา
ผูเจริญ คติของขาพเจาเปนอยางไรหนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุสุข วต ความวา ขาแตทาน
ผูเจริญ ขาพเจาอาศัยนายพรานนกผูนี้เปนอยูสบายดี. บทวา ลภามิ
เจว ความวา ขาพเจายอมไดแมเพื่อจะบริโภคของควรเคี้ยว ควร
บริโภคตามความชอบใจ. บทวา ปริปนฺเถว ติฏามิ ความวา
ก็แตวา ญาติทั้งหลายของขาพเจา ผูพากันมาแลว ๆ ดวยเสียงของ
ขาพเจา ยอมฉิบหายไปเพราะอันตรายใด ขาพเจาตั้งอยูในอันตราย
นั้น. ดวยบทวา กา นุ ภนฺเต นี้ นกกระทําถามวา ทานผูเจริญ
คติของขาพเจาเปนอยางไรหนอ คือวา ความสําเร็จผลอะไรจักมีแก
ขาพเจา.
พระโพธิสัตวเมื่อจะแกปญหาของนกกระทานั้น จึงกลาวคาถา
ที่ ๒ วา :ดูกอนปกษี ถาใจของทานไมนอมไป
เพือ่ กรรมอันเปนบาป บาปยอมไมแปด
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เปอ นทานผูบริสุทธิ์ ผูไมขวนขวายกระทํา
บาปกรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาปสฺส กมฺมโุ น ความวา
ถาใจของทานไมนอมไปเพื่อประโยชนแกบาปกรรม คือไมโนมนอม
เงื่อมไปในการกระทําบาป. บทวา อปาวฏสฺส ความวา เมื่อเปน
เชนนั้น บาปยอมไมแปดเปอน คือไมติดทานผูไมขวนขวาย คือ
ไมถึงการขวนขวายเพื่อตองการทําบาปกรรม เปนผูบริสุทธิ์ทีเดียว.
นกกระทําไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :นกกระทาเปนอันมากพากันมาดวย
คิดวาญาติของเราจับอยู นายพรานนกได
กระทํากรรม คือปาณาติบาต เพราะอาศัย
ขาพเจา ใจของขาพเจารังเกียจอยูในเรื่องนั้น.
คําที่เปนคาถานั้น มีอธิบายวา ทานผูเจริญ ถาขาพเจาไม
ทําเสียง นกกระทานี้จะไมมา แตเมื่อขาพเจากระทําเสียง นกกระทํา
จํานวนมากนี้มา ดวยคิดวา ญาติของพวกเราจับอยู นายพรานจับ
นกกระทําตัวที่มานั้นฆาอยู ชื่อวายอมถูกตอง คือไดประสบกรรมคือ
ปาณาติบาตนี้ เพราะอาศัยขาพเจา เพราะฉะนั้น ใจของขาพเจาจึง
รังเกียจคือถึงความรังเกียจอยางนี้วา นายพรานกระทําบาป เพราะ
อาศัยเรา บาปนี้จะมีแกเราไหมหนอ.
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พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :ถาใจของทานไมคิดประทุษรายไซร
กรรมที่นายพรานอาศัยทานกระทําแลวยอม
ไมถูกตองทาน บาปกรรมยอมไมแปดเปอน
ทานผูบริสุทธิ์ ผูมีความขวนขวายนอย.
คําอันเปนคาถานั้น มีอธิบายวา ถาใจของทานไมประทุษราย
เพราะอาการทําบาปกรรม คือ ไมโนมไมโอน ไมเงื้อมไปในการทํา
บาปกรรมนัน้ เมื่อเปนเชนนั้น กรรมแมที่นายพรานอาศัยทาน
กระทํา ยอมไมถูกตองคือไมแปดเปอนทาน เพราะบาปนั้นยอมไม
แปดเปอน คือยอมไมติดจิตของทานผูมีความขวนขวายนอย คือ
ไมมีความหวงใยในการทําบาป ผูเจริญคือผูบริสุทธิ์ เพราะทานไมมี
ความจงใจในปาณาติบาต.
พระมหาสัตวใหนกกระทําเขาใจแลว ดวยประการอยางนี้
ฝายนกกระทานั้นก็ไดเปนผูหมดความรังเกียจสงสัย เพราะอาศัย
กระมหาสัตวนั้น. นายพรานตื่นนอนแลวไหวพระโพธิสัตว ถือเอา
กรงนกกระทาหลีกไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา นกกระทําในครั้งนั้น ไดเปนพระราหุลในบัดนี้
สวนพระดาบสในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาติตฺติรชาดกที่ ๙
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๑๐. สุจจชชาดก

วาดวยภรรยาทีด่ ี
[๕๗๘] พระราชาเมื่อไมพระราชทานภูเขาดวย
พระวาจา นับวาไมพระราชทานสิ่งที่ควรให
งายหนอ เมื่อพระราชาพระราชทานอะไรบาง
ก็ชื่อวาไดพระราชทานภูเขาดวยพระวาจา.
[๕๗๙] คนฉลาดทําสิ่งใดก็พูดถึงสิ่งนั้น ไมทํา
สิ่งใดก็ไมพูดถึงสิ่งนั้น บัณฑิตทั้งหลายยอม
รูจักคนที่ไมทํา ดีแตพูด.
[๕๘๐] ขาแตพระลูกเจา ขอนอบนอมแดฝาพระบาท พระองคทรงประสบความพินาศ
แตพระทัยของพระองคยังทรงยินดีอยูใน
สัจจะ พระองคชื่อวาดํารงมั่นอยูในสัจจะ
แลธรรม.
[๕๘๑] หญิงใด เมื่อสามีขดั สนก็ขัดสนดวย
เมื่อสามีมงั่ คั่งก็พลอยเปนผูมั่งดังมีชื่อเสียง
ดวย หญิงนั้นแหละ นับวาเปนยอดภรรยา
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ของเขา เมื่อสามีมีเงิน หญิงก็ยอมมีเงิน
เหมือนกัน.
จบ สุจจชชาดกที่ ๑๐
อรรถกถาสุจจชชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
กฎมพีคนหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา สุจช วต
น จชิ ดังนี้.
ไดยินวา กฎมพีนั้นคิดวา จักสะสางหนี้สินในหมูบาน จึงไป
ในหมูบานนั้นพรอมกับภรรยา ครั้นชําระสะสางแลวคิดวา เราจักนํา
เกวียนมาขนไปภายหลัง จึงฝากไวในตระกูลหนึ่ง กลับไปยังเมือง
สาวัตถีอีก ไดเห็นภูเขาลูกหนึ่งในระหวางทาง. ครั้งนั้น ภรรยากลาว
กะกฎมพีนั้นวา นาย ถาภูเขานี้จะพึงเปนทองไซร ทานจะใหอะไร
ฉันบาง. กฎมพีกลาววา เธอเปนใคร ฉันจักไมใหอะไรเลย. ฝาย
ภรรยานั้นไดนอยใจวา สามีของเรานี้มีหัวใจกระดางนัก นัยวา เมื่อ
ภูเขาแมเดินเปนทองไปทั้งลูก ก็จักไมใหอะไรแกเราเลย. สามีภรรยา
ทั้งสองนั้นเดินมาใกลพระเชตวัน คิดวาจักดื่มน้ํา จึงเขาไปยังพระวิหารดื่มน้ํา. ในเวลาปจจุสมัยใกลรุงนั้นแล แมพระศาสดาก็ทรงได
เห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผลของคนทั้งสองนั้น เมื่อจะทรงรอคอยการ
มา จึงประทับนั่งในบริเวณพระคันธกุฎี ทรงเปลงพระรัศมีมีพรรณ
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๖ ประการ. ฝายสามีภรรยาทั้งสองนั้นดื่มน้ําแลวก็มาถวายบังคมพระศาสดาแลวนั่งอยู. พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับสามีภรรยาทั้งสอง
นั้น แลวตรัสถามวา ทานทั้งสองไปไหนมา ? สามีภรรยาทั้งสอง
กราบทูลวา ไปสะสางหนี้สินในหมูบานของขาพระองค พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสถามภรรยาของเขาวา อุบาสิกา สามีของเธอหวังประโยชนเกื้อกูลแหงเธอ ทําอุปการะแกเธออยูหรือ ? ภรรยากฎมพีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความสิเนหาในสามีนี้ แต
สามีนี้ไมมีความสิเนหาในขาพระองค วันนี้ เมือ่ ขาพระองคเห็นภูเขา
แลวพูดวา ถาภูเขาลูกนี้จะเปนทอง ทานจะใหอะไรแกฉันบาง เขา
กลับพูดวา เธอเปนใคร ฉันจักไมใหอะไร สามีผูนี้เปนคนมีหัวใจ
กระดางอยางนี้ พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา อุบาสิกา กฎมพีนี้
ยอมกลาวอยางนี้เอง แตเมื่อใด เขานึกถึงคุณความดีนั้นของเธอ
เมื่อนั้น เขาจะใหความเปนใหญทั้งหมด อันภรรยาของกฎมพีนั้น
ทูลอาราธนาวา ขอพระองคจงตรัสบอกเถิด พระเจาขา จึงทรงนํา
เอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยผูสําเร็จราชกิจทั้งหมดของพระเจาพรหมทัตนั้น. อยูมาวันหนึ่ง พระราชาทรงเห็นพระราชโอรสมา
ยังที่เฝา ทรงดําริวา ลูกคนนี้คงจะทรยศประทุษรายในฝายในของเรา
จึงรับสั่งใหเรียกพระราชโอรสนั้นมาแลวตรัสวา ลูกรัก ตราบเทาที่
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พอยังมีชีวิตอยู เจาอยาไดอยูในพระนคร จงอยูในที่อื่น เมือ่ พอ
ลวงลับไปแลวจึงคอยครองราชสมบัติ. พระโอรสรับพระบัญชาแลว
ถวายบังคมพระราชบิดาพรอมกับพระเชษฐชายา ออกจากพระนครไป
ยังชายแดน สรางบรรณศาลาอยูในปา ยังพระชนมชีพใหเปนอยู
ดวยมูลผลาผลในปา. จําเนียรกาลนานมา พระราชาเสด็จสวรรคต
อุปราชราชโอรสตรวจดูนักขัตฤกษ รูวาพระราชาผูพระบิดานั้น
สวรรคตแลว จึงมายังพระนครพาราณสี ในระหวางทางไดเห็นภูเขา
ลูกหนึ่ง. ลําดับนั้น พระชายาตรัสกะพระราชโอรสนั้นวา ขาแตเทวะ
ถาภูเขานี้จะเปนทอง พระองคจะประทานอะไรแกหมอมฉันบาง.
พระราชโอรสตรัสวา เธอเปนใคร ฉันจักไมใหอะไรเลย. พระชายา
นั้นไดนอยพระทัยวา เราไมอาจละทิ้ง เพราะความสิเนหาในพระสวามีนี้ จึงเขาไปสูปาดวย แตพระสวามีนี้ตรัสอยางนี้ เปนผูมีพระทัย
กระดางยิ่งนัก พระสวามีนี้ไดเปนราชาแลว จักไมกระทําความดีงาม
แกเรา. พระราชโอรสนัน้ เสด็จมาแลวดํารงอยูในราชสมบัติ จึงทรง
ตั้งพระชายานั้นไวในตําแหนงอัครมเหสี ไดประทานเพียงยศนี้เทานั้น
สวนการนับถือยกยองที่ยิ่งขึ้นไป ไมมี แมความที่พระนางมีอยู ก็ไม
ทรงสนพระทัย. พระโพธิสัตวคิดวา พระเทวีนี้มีอุปการะแกพระราชา
นี้มิไดคํานึงถึงความลําบากไดเสด็จอยูในปาดวย แตพระราชานี้มิได
ทรงคํานึงถึงพระเทวีนี้เลย เที่ยวอภิรมยอยูกับนางสนมอื่น ๆ เราจัก
กระทําโดยประการที่พระเทวีนี้ไดอิสริยยศทั้งปวง วันหนึ่ง จึงเขาไป
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เฝาพระเทวีนั้นแลวกราบทูลวา ขาแตมหาเทวี ขาพระองคไมไดแม
แตกอนขาวจากสํานักของพระองค เพราะเหตุไร ? พระองจึงทรงละ
เลยขาพระองค มีน้ําพระทัยกระดางยิ่งนัก. พระเทวีนั้นตรัสวา ดูกอนพอ ถาตัวเราได เราก็จะใหทานบาง แตเราเมือไมได จักใหได
อยางไร จนบัดนี้ แมพระราชาก็มิไดประทานอะไรเลยแกเรา ดูกอน
พอ ในระหวางทาง เมื่อเรากลาววา เมื่อภูเขานี้เกิดเปนทอง พระองค
จักประทานอะไรหมอมฉันบาง พระราชานั้นยังตรัสวา เธอเปนใคร
ฉันจักไมใหอะไรเลย แมของที่บริจาคไดงาย ๆ พระองคก็ไมทรงบริจาคเลย. พระโพธิสัตวกราบทูลวา ก็พระองคจักอาจตรัสเรื่องนี้ใน
สํานักของพระราชาหรือ ? พระเทวีตรัสวา ทําไมฉันจักไมอาจเลาพอ.
พระโพธิสัตวกราบทูลวา ถาอยางนั้น ขาพระองคอยูในสํานักของ
พระราชา จักทูลถามพระองคพึงตรัสขึ้นเถิด. พระเทวีรับวา ไดซิพอ.
ในเวลาที่พระเทวีเสด็จไปยังที่เฝาพระราชา แลวประทับยืนอยู พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแตพระแมเจา ขาพระองคไมไดแมอะไร ๆ
จากสํานักของพระองคเลยมิใชหรือ ? พระเทวีตรัสวา พออํามาตย
เราเมื่อไดจึงจะใหทาน เราเองก็ไมไดอะไรเลย บัดนี้ แมพระราชา
ก็จักประทานอะไรแกเราบาง เพราะวาในเวลามาจากปา พระราชา
นั้นทรงเห็นภูเขาลูกหนึ่ง เมื่อเราทูลวา ถาภูเขานี้จะเปนทอง พระองค
จะประทานอะไรแกหมอมฉันบาง พระองคยังตรัสวา เธอเปนใคร
ฉันจักไมใหอะไรเลย แมของที่สละไดงายพระองคก็ไมทรงเสียสละ
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เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนี้ จึงตรัสคาถาที่ ๑ วา :พระราชาเมื่อไมพระราชทานภูเขาดวย
พระวาจา ชื่อวาไมทรงสละสิ่งที่ควรสละได
งาย เมื่อพระราชานั้นพระราชทานอะไรบาง
ก็ชื่อวาไดพระราชทานภูเขาดวยพระวาจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุจช วต ความวา ชื่อวาไม
ทรงสละแมสิ่งที่อาจสละไดโดยงาย. บทวา อทท ไดแก ไมพระราชทานภูเขาแมดวยสักวาพระดํารัส. บทวา กิจฺ ิ ตสฺส จชนฺตสฺส ความวา เมื่อพระราชานั้นผูอันเราทูลขอแลวไดทรงสละภูเขา
นั้น ชื่อวาไดทรงสละอะไรบาง. บทวา วาจาย อทท ปพฺพต
ความวา ถาพระราชานี้อันเราทูลขอแลวไดพระราชทานภูเขานั้น ซึ่ง
แมเปนทองตามคําพูดของเรา ดวยพระวาจา คือ ไดพระราชทานดวย
เพียงสักวาพระดํารัส. พระราชาไดทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๒ วา :บัณฑิตกระทําสิ่งใด พึงพูดสิ่งนั้น ไม
กระทําสิ่งใด ไมพึงพูดสิ่งนั้น บัณฑิตทั้งหลาย
ยอมกําหนดรูคนที่ไมทําดีแตพูด.
๑

๒

๑. ม. อจชนฺตสฺส. ๒. ม. อทท.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 518

คําอันเปนคาถานั้นมีใจความวา ก็คนที่เปนบัณฑิตกระทําสิ่งใด
ดวยกาย พึงพูดถึงสิ่งนั้นดวยวาจา แมสิ่งใดไมไดกระทํา ก็ยอมไม
พูดสิ่งนั้น. อธิบายวา ประสงคจะใหก็ควรพูดวาจะให เมื่อไมประสงค
จะใหก็ไมควรจะพูดวาจะให. เพราะเหตุไร ? เพราะบุคคลใด แม
พูดวาจักให ภายหลังกลับไมให บัณฑิตทั้งหลายยอมกําหนดรูบุคคล
นั้นวาไมทํา ดีแตพูดเท็จอยางเดียว. อธิบายวา บุคคลกลาวแตเพียง
คําพูดวาเราจักให แตไมไดให ก็แตวาสิ่งใดถึงแมจะไมไดใหดวยกาย
เปนแตใหดวยสักวาคําพูดเทานั้น สิ่งนั้นชื่อวาจักเปนอันไดกอนทีเดียว
บัณฑิตทั้งหลายยอมรูวาบุคคลนั้นเปนผูกลาวเท็จดวยประการดังกลาว
นี้ แตคนเขลาทั้งหลายยอมยินดีชอบใจโดยสักแตคําพูดเทานั้น.
พระเทวีไดทรงสดับดังนั้น จึงประคองอัญชลีแลวตรัสคาถาที่
๓ วา :ขาแตพระราชบุตร ขอความนอบนอม
จงมีแดพระองค พระองคทรงประสบความ
พินาศ แตพระทัยยังทรงยินดีอยูในสัจจะ
พระองคชื่อวาดํารงมั่นอยูในวจีสัจ และ
สภาวธรรม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สจฺเจ ธมฺเม ไดแก ในวจีสัจจะ
และสภาวธรรม. บทวา พฺยสน ปติโต ความวา พระทัยของ
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พระองคแมจะถึงความพินาศ กลาวคือถูกขับไลจากแวนแควน ก็ยัง
ทรงยินดีอยู เฉพาะในสัจจธรรม.
พระโพธิสัตวไดฟงพระเสาวณีของพระเทวี ผูตรัสคุณความดี
ของพระราชาอยูอยางนั้น เมื่อจะประกาศคุณความดีของพระเทวีนั้น
จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :หญิงใด เมื่อสามีขัดสน ก็ขัดสนดวย
เมือ่ สามีมั่งคั่ง ก็พลอยมั่งคั่งมีชื่อเสียงดวย
หญิงนั้นแหละ นับวาเปนยอดภรรยาของเขา
เมือ่ สามีมีเงิน หญิงภรรยาก็ยอมมีเงินเหมือน
กัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิตตฺ ิมา ความวา เพียบพรอม
ดวยเกียรติ. บทวา สา หิสฺส ปรมา ความวา หญิงใดในเวลา
สามีเปนคนยากจน แมตนเองเปนคนยากจนก็ไมละทิ้งสามีนั้น. บทวา
อฑฺฒสฺส ความวา ในเวลาสามีมั่งคั่ง ก็เปนคนมั่งคั่ง อนุวรรต
ตามสามี เปนผูรวมสุขรวมทุกขดวย. หญิงนั้นแหละ ชื่อวาเปนภรรยา
ชั้นยอดเยี่ยมของเขา. บทวา สหิรฺสฺส ความวา ก็เมื่อสามีมีเงิน
ตั้งอยูในความเปนใหญ หญิงภรรยาทั้งหลายก็ยอมมีเงินดวย ไมนา
อัศจรรยเลย.
ก็แหละ พระโพธิสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงกลาวคุณ
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ความดีของพระเทวีวา ขาแตมหาราช พระเทวีนี้ เวลาเมื่อพระองค
มีความทุกข ก็ทรงเปนผูรวมทุกขอยูในปา ควรจะทรงกระทําความ
ยกยองพระเทวีนี้. พระราชาทรงระลึกถึงคุณความดีของพระเทวี
เพราะคําพูดของพระโพธิสัตวนั้น จึงตรัสวา ดูกอนบัณฑิต เราระลึก
ถึงคุณของพระเทวีได เพราะถอยคําของทาน จึงพระราชทานอิสริยยศทั้งปวงแกพระเทวีนั้น แลวตรัสวา เธอทําใหฉันระลึกถึงคุณความ
ดีของพระเทวี จึงไดพระราชทานสักการนับถืออยางใหญหลวงแก
พระโพธิสัตว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะแลวประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ผัวและเมียทั้งสอง
ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล. พระเจาพาราณสีในครั้งนั้น ไดเปน
กฎมพีนี้ พระเทวีในครั้งนั้น ไดเปนอุบาสิกานี้ สวนอํามาตยผูเปน
บัณฑิตในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสุจจชชาดกที่ ๑๐
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รวมชาดกทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุจมิ ันทชาดก ๒. กัสสปมันทิยชาดก ๓. ขันติวาทิชาดก ๔. โลหกุมภิชาดก ๕. มังสชาดก ๖. สสปณฑิตชาดก
๗. มตโรทนชาดก ๘. กณเวรชาดก ๙. ติตฺติรชาดก ๑๐. สุจจชชาดก.
จบ ปุจิมันทวรรคที่ ๒
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๓. กุฏิทูสกวรรค
๑. กุฏิทูสกชาดก

วาดวยลิงกับนกขมิ้น
[๕๘๒] ดูกอนวานร ศีรษะ มือและเทาของ
ทานเหมือนของมนุษย เออก็เพราะเหตุไร
หนอ ทานจึงไมมีเรือนอยู.
[๕๘๓] ดูกอนนกขมิ้น ศีรษะ มือและเทา
ของเราเหมือนของมนุษยก็จริง แตปญญาที่
บัณฑิตกลาววาประเสริฐสุดในหมูม นุษยของ
เราไมมี.
[๕๘๔] ผูมีจติ ไมมั่นคง มีจิตกลับกลอก มัก
ประทุษรายมิตร มีปกติไมยั่งยืนเปนนิจ
ยอมไมมคี วามสุข.
[๕๘๕] ทานจงสรางอานุภาพขึ้น เปลีย่ นปกติ
เดิมเสียเถิด ดูกอนวานร ทานจงสราง
กระทอมไวปองกันความหนาว และลมเถิด.
จบ กุฏีทูสชาดกที่ ๑
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อรรถกถากุฏีทูสกวรรคที่ ๓
อรรถกถากุฏิทูสกชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุหนุมผูเผาบรรณศาลาของพระมหากัสสปเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา มนุสฺสสฺเสว เต สีส ดังนี้.
เรื่องตั้งขึ้นในนครชาชคฤห. ไดยินวา ในกาลนั้น พระเถระ
อาศัยนครราชคฤหอยูในอรัญญกุฎี ภิกษุหนุม ๒ รูป การทําการ
อุปฏฐากพระเถระ ในภิกษุหนุม ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งเปนผูมีอุปการะ
แกพระเถระ สวนอีกรูปหนึ่งเปนผูวายาก กระทํากิจวัตรที่ภิกษุนอกนี้
กระทํา ใหเปนเสมือนตนกระทํา เมื่อภิกษุนั้นตั้งน้ําบวนปากเปนตน
ตนเองไปยังสํานักของพระเถระ ไหวแลวกลาววา ทานขอรับ น้ํา
กระผมตั้งไวแลว ขอทานจงลางหนาเถิดขอรับ เมื่อบริเวณกุฎีอันภิกษุ
นั้นลุกขึ้นแตเชาตรูปดกวาดไวแลว ในเวลาพระเถระออกมา ตนเอง
บริหารขางโนนขางนี้ กระทําบริเวณทั้งสิ้นใหเปนเสมือนตนปดกวาด
ไว. ภิกษุผสู มบูรณดวยวัตรคิดวา พระหัวดื้อรูปนี้ กระทํากิจวัตร
ที่เรากระทําใหเปนเสมือนตนกระทํา เราจักกระทํากรรมของพระ
หัวดื้อนี้ใหปรากฏ. เมื่อภิกษุหัวดื้อนั้นฉันในภายในบานแลวมานอน
บนเตียงของตนเองนั่นแหละ ผูภิกษุสมบูรณดวยวัตรจึงตมน้ําสําหรับ
อาบใหรอนแลววางไวหลังซุม. แลวตั้งน้ําอื่นประมาณกึ่งทะนานไว
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บนเตา. ภิกษุหัวดื้อนอกนี้ตื่นนอนแลวมา เห็นไอน้ําพลุงขึ้นจึงคิดวา
ภิกษุนั้นจักตมน้ําใหเดือดแลวตั้งไวในซุม จึงไปยังสํานักของพระเถระ
แลวกลาววา ทานขอรับกระผมตั้งน้ําไวในซุมสําหรับอาบแลว ขอ
นิมนตอาบเถิด. พระเถระกลาววา จักอาบ แลวมาพรอมกับภิกษุ
หัวดื้อนั้น ไมเห็นน้ําในซุมจึงถามวา น้ําอยูที่ไหน น้ําอยูที่ไหน ?
ภิกษุนั้นจึงรีบไปยังโรงไฟ หยอนกระบวยลงในภาชนะเปลา กระบวย
กระทบพื้นภาชนะเปลงเสียงดังฆระ ตั้งแตนั้นมาภิกษุนั้นจึงมีชื่อวา
อุฬุงกสัททกะ. ขณะนั้น ภิกษุผูสมบูรณดวยวัตรจึงนําน้ํามาจาก
หลังซุมแลวกลาววา อาบเถิด ทานขอรับ. พระเถระอาบน้ําแลว
รําพึงอยู ไดรูวาพระอุฬุงกสัททกะเปนคนหัวดื้อ จึงโอวาท
พระอุฬุงกสัททกะนั้นผูมายังเถระอุปฏฐากในตอนเย็นวา ผูมีอายุ
ธรรมดาสมณะกลาวสิ่งที่ตนทําเทานั้นวาเราทํา จึงควร กลาวโดย
ประการอื่นไป ยอมเปนสัมปชานมุสาวาท กลาวเท็จทั้ง ๆ ที่รู
ตั้งแตนี้ไปเธออยาไดการทํากรรมเห็นปานนี้. พระอุฬุงกสัททกะนั้น
โกรธพระเถระ. วันรุงขึ้น จึงไมเขาบานเพื่อบิณฑบาตกับพระเถระ.
พระเถระจึงเขาไปบิณฑบาตพรอมกับภิกษุนอกนี้. ฝายพระอุฬุงกสัททกะไดไปยังตระกูลอุปฏฐากของพระเถระ เมื่อเขากลาววา
พระเถระไปไหนขอรับ จึงกลาววา พระเถระนั่งอยูในวิหาร
นั่นแหละ เพราะไมผาสุก เมื่อเขากลาววา ไดอะไรจึงจะควรขอรับ
จึงกลาววา ทานจงใหสิ่งนี้และสิ่งนี้ แลวถือเอาไปยังที่ชอบใจของตน
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ฉันแลวจึงไดไปยังวิหาร. วันรุงขึ้น พระเถระไปยังตระกูลนั้นแลวนั่ง.
คนทั้งหลายจึงกลาววา ทานผูเจริญ พระผูเปนเจาไมมีความผาสุกหรือ
ไดยินวา เมื่อวานทานนั่งอยูแตในวิหารเทานั้น พวกกระผมสงอาหาร
ไปถวายกะมือภิกษุหนุมชื่อโนน พระผูเปนเจาบริโภคอาหารแลวหรือ.
พระเถระไดนิ่งเสีย กระทําภัตกิจแลวไปยังวิหาร เรียกพระอุฬุงกสัททกะผูมาในเวลาบํารุงพระเถระในเวลาเย็นแลวกลาววา อาวุโสไดยินวา เธอขอในตระกูลชื่อโนนในบานชื่อโนนวา การไดสิ่งนี้
และสิ่งนี้ ยอมควรแกพระเถระแลวบริโภคเสียเอง แลวกลาววา
ขึ้นชื่อวาการขอยอมไมควร เธออยาประพฤติอนาจารเห็นปานนี้อีก.
พระอุฬุงกสัททกะผูกความอาฆาตในพระเถระ ดวยเหตุมีประมาณ
เทานี้ คิดวา แมเมื่อวานนี้ พระเถระนี้ก็กระทําความทะเลาะกับเรา
เพราะอาศัยเหตุสักวาน้ํา มาบัดนี้ทานอดกลั้นไมไดวา เราบริโภคภัต
กํามือหนึ่งในเรือนปองพวกอุปฏฐากของทาน จึงกระทําการทะเลาะอีก
เราจักรูกิจที่ควรทําแกพระเถระนี้ วันรุงขึ้น เมื่อพระเถระเขาไป
บิณฑบาต จึงถือไมฆอนทุบภาชนะเครื่องใชทั้งหลาย เผาบรรณศาลา
แลวหลบหนีไป. พระอุฬุงกสัททกะนั้น ยังมีชีวิตอยูแล เปนมนุษย
เพียงดังเปรต ผอมโซ กระทํากาละแลวไดบังเกิดในอเวจีมหานรก.
อนาจารนั้นที่พระอุฬุงกสัททกะนั้นกระทําไดปรากฏไปในทามกลาง
มหาชน. ครั้งนั้น ภิกษุพวกหนึ่งจากกรุงราชคฤหมานครสาวัตถี
เก็บบาตรจีวรไวในที่ที่เปนสภาคกัน ณ ที่ที่มาถึง แลวไปยังสํานัก
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ของพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่งอยู. พระศาสดาทรงกระทํา
ปฏิสันถารกับภิกษุเหลานั้นแลวตรัสถามวา พวกเธอมาแตไหน ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา มาจากกรุงราชคฤห พระเจาขา. พระศาสดาตรัสถามวา ใครเปนอาจารยใหโอวาทในที่นั้น. ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา พระมหากัสสปเถระ พระเจาขา. พระศาสดาตรัสถามวา
กัสสปเปนสุขสบายดีหรือ. ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา พระเจาขา
พระเถระเปนสุขสบายดี แตสัทธิวิหาริกของทานโกรธในโอวาทที่
ทานให แมเมื่อพระเถระเขาไปเพื่อบิณฑบาต ก็ถอื ไมฆอนทุบภาชนะ
เครื่องใชทั้งหลายเผาบรรณศาลาของพระเถระ
แลวหลบหนีไป.
พระศาสดาใชทรงสดับดังนั้นจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย การเที่ยวไป
ผูเดียวเทานั้นแหงกัสสป ประเสริฐกวาการเที่ยวไปกับคนพาลเห็น
ปานนี้ แลวตรัสพระคาถาในพระธรรมบทนี้วา :บุคคลเมือ่ จะเที่ยวไป ถาไมประสบคน
ทีด่ ีกวา หรือคนเชนกับตน พึงทําการเที่ยว
ไปผูเดียวใหมั่นไว เพราะความเปนสหายใน
คนพาลยอมไมม.ี
ก็แหละ ครั้นตรัสคาถานี้แลว จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้นมาตรัสอีกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เปนผูประทุษราย
กุฎีในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอน ก็ไดเปนผูประทุษราย
กุฎีมาแลวเหมือนกัน และยอมโกรธผูใหโอวาทแตในบัดนี้เทานั้น
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ก็หามิได แมในกาลกอน ก็โกรธแลวเหมือนกัน อันภิกษุเหลานั้น
ทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดนกขมิ้น เจริญวัย
แลว. กระทํารังฝนรั่วรดไมไดเปนที่ชอบใจของตน อยูในหิมวันตประเทศ ครั้งนั้น ลิงตัวหนึ่ง เมื่อฝนตกไมขาดเม็ดในฤดูฝน ถูก
ความหนาวบีบคั้น นั่งกัดฟนอยูในที่ไมไกลพระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวเห็นลิงนั้นลําบากอยูอยางนั้น เมื่อจะเจรจากับลิงนั้น จึงกลาว
คาถาที่ ๑ วา :ดูกอนวานร ศีรษะ มือ และเทาของ
ทานเหมือนของมนุษย เมื่อเปนเชนนั้น
เพราะเหตุไรหนอ เรือนของทานจึงไมมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วณฺเณน แปลวา เพราะเหตุ.
ดวยบทวา อคาร นี้ นกขมิ้นถามวา เพราะเหตุไร เรือนเปนที่อยู
อาศัยของทานจึงไมมี.
วานรไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนนกขมิ้น ศีรษะ มือและเทา
ของเราเหมือนของมนุษยก็จริง แตปญญาที่
บัณฑิตกลาววาประเสริฐสุดในหมูม นุษยของ
เราไมมี.
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ในคาถานั้น ลิงเรียกนกนั้นโดยชื่อวา สิงคิละ. บทวา
ยาหุ เสฏา มนุสฺเสสุ ความวา วิจารณปญญาของเรา ที่บัณฑิต
ทั้งหลายกลาววาประเสริฐสุดในหมูมนุษยยอมไมมี ศีรษะ มือ เทา
และกําลังกายเปนตน ไมเปนประมาณในโลก วิจารณปญญาเทานั้น
ประเสริฐสุด วิจารณปญญานั้น ไมมีแกเรา เพราะฉะนั้น เรือน
ของเราจึงไมมี.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาว ๒ คาถานอกนี้วา :ผูมีจิตไมมั่นคง มีจติ กลับกลอกมัก
ประทุษรายมิตร มีปกติไมยั่งยืนเปนนิจ
ยอมไมมีความสบาย.
ทานจงสรางอานุภาพขึ้นเถิด จงเปลี่ยน
ปกติเดิมเสียเถิด ดูกอนกระบี่ ทานจงสราง
กระทอมไวปองกันความหนาวและลมเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนวฏิตจิตฺตสฺส ไดแก
ผูมีจิตไมตั้งอยูเฉพาะแลว. บทวา ทุพฺภิโน แปลวา ผูมีปกติ
ประทุษรายมิตร. บทวา อทฺธุวสีลสฺส ไดแก ผูรักษาปกติไว
ตลอดทุกกาลไมได. บทวา โส กรสฺสานุภาว ตฺว ความวา
ดูกอนลิงผูสหาย ทานนัน้ จงอาศัยอานุภาพ คือกําลังสรางขึ้น เพื่อ
ทําปญญาใหเกิดขึ้น. บทวา วีติวตฺตสฺสุ สีลิย ความวา ทานจง
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กาวลวงความปกติ คือ ความเปนผูทุศีลเสีย จงเปนผูมีศีล. บทวา
กุฏิก ความวา ทานจงกระทํากระทอมคือรัง ไดแกเรือนเปนที่อยู
หลังหนึ่งของตน อันสามารถปองกันความหนาวและลม.
ลิงคิดวา อันดับแรก เจานกนี้บริภาษเรา เพราะความที่ตน
จับอยูในที่ที่ฝนไมรั่วรด เราจักไมใหมันจับอยูในรังนี้ ลําดับนั้น
มันมีความประสงคจะจับพระโพธิสัตว จึงโลดแลนมา. พระโพธิสัตว
จึงบินไปในที่อื่น ลิงจึงทําลายรังกระทําใหละเอียดเปนจุรณวิจุรณ
แลวหลีกไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา ลิงในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุผูเผากุฎีในครั้งนี้ สวน
นกขมิ้นในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถากุฏิทูสกชาดกที่ ๑

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 530

๒. ทุททุภายชาดก

วาดวยพวกกระตายตื่นตูม
[๕๘๖] ขอความเจริญจงมีแกทาน ขาพเจาอยู
ในประเทศใด ประเทศนั้นทําเสียงวาทุททุภะ
แมขาพเจาเองก็ไมรูเสียงลั่นนั้นวา อะไรทํา
ใหเกิดเสียงวาทุททุภะ.
[๕๘๗] กระตายไดยินผลมะตูมสุกหลนมีเสียง
วา ทุททุภะ ก็วิ่งหนีไป หมูเนื้อไดฟงถอยคํา
ของกระตายแลว พากันตกใจวิ่งหนีไปดวย.
[๕๘๘] ชนเหลาใดมักเชื่อตามเสียงคนอื่น ยัง
ไมทันไดถึงรองรอยแหงวิญญาณเลย ชน
เหลานั้นนับวาเปนพาล มีความประมาทเปน
อยางยิ่ง ดีแตเชื่อผูอื่น.
[๕๘๙] สวนชนเหลาใดสมบูรณดวยศีล ดวย
ปญญา ยินดีในความสงบ ชนเหลานัน้ นับ
วาเปนบัณฑิต งดเวนความชั่วหางไกล ยอม
ไมเชื่อคนอื่นเลย.
จบ ทุททุภรยชรดกที่ ๒
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อรรถกถาทัทธภายชาดก ที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภพวก
อัญญเดียรถีย จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ททธภายติ
ภทฺทนฺเต ดังนี้.
ไดยินวา เดียรถียทั้งหลายสําเร็จการนอนบนที่นอนหนาม
เผาทําใหรอนหาประการ ประพฤติมิจฉาตบะมีประการตาง ๆ อยูใน
ที่นั้น ณ ทีใ่ กลพระวิหารเชตวัน ครัง้ นั้น ภิกษุมากดวยกันเที่ยว
บิณฑบาต ในนครสาวัตถีแลวพากันมายังพระวิหารเชตวัน ในระหวาง
ทาง ไดเห็นเดียรถียเหลานั้น จึงพากันไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถาม
วา ขาแตพระองคผูเจริญสาระแกนสารในการสมาทานวัตรของสมณพราหมณผูเปนอัญญเดียรถีย มีอยูหรือพระเจาขา ? พระศาสดา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แกนสารหรือความวิเศษในการสมาทาน
วัตรของพวกอัญญเดียรยเหลานั้น ยอมไมมีเลย เพราะวัตรนั้น เมื่อ
เลือกเฟนสอบสวนเขา ก็เปนเชนกับทางแหงภาคพื้นเต็มดวยหยากเยื่อ
และเหมือนกระตายกลัวเสียงกึกกอง อันภิกษุเหลานั้นทูลออนวอนวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายยอมไมทราบความที่วัตร
นั้นเปนเสมือนกระตายกลัวเสียงดังกึกกอง ขอพระองคจงตรัสบอก
เถิด พระเจาขา จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
๑

๑. ในบาลีเปน ทุททุภายชาดก.
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดราชสีห เจริญวัยแลว อาศัย
อยูในปา. ก็ในครั้งนั้น มีดงตาลปนกับมะตูมอยูในที่ใกลทะเลดานทิศ
ตะวันตก. ในดงตาลนั้น มีกระตายตัวหนึ่งอยูภายใตกอตาลกอหนึ่ง
ใกลโคนตนมะตูม. วันหนึ่ง กระตายนั้นเที่ยวหาอาหารแลวมานอน
อยูใตใบตาล จึงคิดวา ถาแผนดินนี้ถลม เราจักไปที่ไหนหนอ. ขณะ
นั้นเอง ผลมะตูมสุกผลหนึ่งหลนลงบนใบตาล. เพราะเสียงใบตาลนั้น
กระตายนั้นจึงคิดวา แผนดินถลมแน จึงกระโดดหนีไปไมเหลียวหลัง
กระตายตัวอื่นเห็นกระตายตัวนั้นกลัวภัยคือความตายซึ่งกําลังรีบหนี
ไป จึงถามวา แนะผูเจริญ ทานกลัวอะไรเหลือเกินจึงหนีมา กระตาย
นั้นกลาววา ทานผูเจริญ อยามัวถามเลย. กระตายนั้นวิ่งตามไปขางหลัง
พรอมกับรองถามวา ผูเจริญ ทานกลัวอะไรหรือ. กระตายนอกนี้ไม
เหลียวมามองเลยกลาววา แผนดินถลมที่นั้น. แมกระตายตัวนั้นก็วิ่ง
ตามหลังกระตายตัวที่บอกนั้นไป. เมื่อเปนอยางนั้น กระตายตัวอื่น
ไดเห็นดังนั้นก็วิ่งตาม ๆ กันไป รวมความวา กระตายตั้งพันตัวรวม
กันหนีไป. มฤคแมพวกหนึ่ง เห็นกระตายเหลานั้นก็รวมหนีไปดวย.
สุกรพวกหนึ่ง ระมาดพวกหนึ่ง กระบือพวกหนึ่ง โคพวกหนึ่ง แรด
พวกหนึ่ง พยัคฆพวกหนึ่ง สีหะพวกหนึ่ง ชางพวกหนึ่ง เห็นเขา
ก็ถามวา นีอ่ ะไรกัน เมือ่ สัตวเหลานั้นกลาววา ที่นั่น แผนดินถลม
จึงหนีไปดวย. เนื้อที่ประมาณโยชนหนึ่ง ไดมีหมูพวกสัตวดิรัจฉาน
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ขึ้นโดยลําดับ ดวยอาการอยางนี้. ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเห็นพวก
สัตวนั้นกําลังหนีอยู จึงถามวานี่อะไรกัน ครั้นไดฟงวา ที่นั่น แผนดิน
เลม จึงคิดวา ธรรมดาแผนดินถลม ยอมไมมีในกาลไหน ๆ สัตว
เหลานั้นจักเห็นอะไรบางอยางเปนแน ก็เมื่อเราไมชวยขวนขวาย
สัตวทั้งปวงจักพินาศฉิบหาย เราจักใหชีวิตแกสัตวเหลานั้น ครั้นคิด
แลว จึงลวงหนาไปยังเชิงเขาดวยกําลังราชสีห เเลวบันลือสีหนาทขึ้น
๓ ครั้ง ณ เชิงภูเขานั้น. สัตวเหลานั้นถูกความกลัวราชสีหคุกคาม
จึงไดหันกลับมายืนเปนกลุมกันโดยถามกันวา อะไรกัน. ราชสีหได
เขาไปในระหวางสัตวเหลานั้นแลวถามวา พวกทานหนีเพื่ออะไรกัน ?
สัตวเหลานั้นกลาววา แผนดินถลม. ราชสีหถามวา ใครเห็นแผนดิน
ถลม ? สัตวเหลานั้นกลาววา ชางรู. ราชสีหจึงถามชาง เปนตนไป.
ชางเหลานั้นกลาววา พวกขาพเจาไมรู พวกสีหะรู. แมสีหะทั้งหลาย
ก็กลาววา พวกขาพเจาไมรู พยัคฆทั้งหลายรู. เเมพยัคฆทั้งหลายก็
กลาววา พวกขาพเจาไมรู แรดทั้งหลายรู. แมแรดทั้งหลายก็กลาววา
พวกโครู. แมพวกโคก็กลาววา กระบือทั้งหลายรู. แมกระบือทั้งหลาย
ก็กลาววา พวกโคลานรู. แมโคลานทั้งหลายก็กลาววา พวกสุกรรู.
แมสุกรทั้งหลายก็กลาววา พวกมฤครู. ฝายพวกมฤคก็กลาววา ขาพเจา
ทั้งหลายไมรู พวกกระตายรู. เมื่อพวกกระตายถูกถาม กระตายทั้ง
หลายจึงแสดงกระตายตัวนั้นวา กระตายตัวนี้พูด. ลําดับนั้น ราชสีห
จึงถามกระตายตัวนั้นวา สหาย ไดยินวาทานเห็นอยางนั้นหรือวา
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แผนดินถลม. กระตายนั้นกลาววา จะนาย ขาพเจาเห็น ราชสีหถาม
วา ทานอยูที่ไหนจึงไดเห็น ? กระตายนั้นกลาววา ขาพเจาอยูในดง
ตาลมีตนมะตูมเจือปน ณ ที่ใกลทะเลดานทิศตะวันตก ดวยวา ขาพเจา
นอนอยูใตใบตาลในกอตาล ใกลโคนตนมะตูม ในดงตาลนั้น คิดอยู
วา ถาแผนดินถลม เราจักไปที่ไหน ครั้นในขณะนั้นเอง ขาพเจา
ไดยินเสียงแผนดินถลม จึงไดหนีไป. ราชสีหคิดวา ผลมะตูมสุกบน
ใบตาลนั้น ตกลงมาทําเสียงดังกึกกองเปนแน กระตายนี้ไดยินเสียง
นั้นจึงทําความสําคัญใหเกิดขึ้นวา แผนดินถลม จึงไดหนีไป เราจัก
ตรวดดูใหรูโดยถองแท. ราชสีหนั้นจึงยึดเอากระตายนั้นไวปลอบโยน
หมูสัตวใหเบาใจแลวกลาววา เราจักรูแผนดินตรงที่กระตายนี้เห็น
จะถลมหรือไมถลม โดยถองแทแลวจะกลับมา พวกทานจงอยูในที่นี้
จนกวาเราจะมา แลวยกกระตายขึ้นบนหลังแลนไปดวยกําลังราชสีห
วางกระตายลงที่ดงตาลแลวกลาววา มาซิ ทานจงแสดงที่ที่ทานเห็น.
กระตายกลาววา ขาพเจาไมอาจจะนาย. ราชสีหกลาววา มาเถิด
ทานอยากลัวเลย. กระตายนั้นไมอาจเขาไปใกลตนมะตูม จึงยินอยู
ในที่ไมไกลแลวกลาววา นาย นี้เปนที่ที่มีเสียงดังกึกกอง แลวกลาว
คาถาที่ ๑ วา:ขอความเจริญจงมีแกทาน ขาพเจาอยู
ในประเทศใด ประเทศนัน้ กระทําเสียงดัง
กึกกอง ขาพเจาไมรูจักเสียงกึกกองนั้น วา
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เสียงกึกกองนั้นเปนเสียงอะไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ททฺธภายติ แปลวา กระทํา
เสียงวา ทัทธภะ คือดังกึกกอง. บทวา ภทฺทนฺเต ความวา ขอความ
เจริญจงมีแกทาน. บทวา กิเมต ความวา ในประเทศที่ขาพเจาอยู มี
เสียงดังกึกกอง แมขา พเจาก็ไมรูวา เสียงกึกกองนี้เปนอะไร
หรือเพราะเหตุไร จึงมีเสียงดังกึกกอง ขาพเจาไดยินแตเสียงดัง
กึกกองอยางเดียว.
เมื่อกระตายกลาวอยางนี้แลว ราชสีหจึงไปยังโคนตนมะตูม
เห็นที่ที่กระตายนอน ณ ภายใตใบตาล และผลมะตูมสุกที่หลนลง
เหนือใบตาล รูวาแผนดินไมถลมโดยถองแทแลว จึงยกกระตายขึ้น
หลัง ไปยังสํานักของหมูมฤคโดยฉับพลัน ดวยกําลังเร็วแหงราชสีห
บอกความเปนไปทั้งปวงแลวกลาววา ทานทั้งหลายอยากลัวเลย ทําหมู
มฤคใหเบาใจแลวปลอยใหไป. ก็ถาในกาลนั้น จะไมพึงมีพระโพธิสัตวไซร สัตวทั้งปวงก็จะวิ่งลงสูทะเลพากันพินาศไป แตเพราะอาศัย
พระโพธิสัตว สัตวทั้งปวงจึงไดชีวิตเปนอยูแล.
มีอภิสัมพุทธคาถา ๓ คาถานี้วา :กระตายไดยินมะตูมสุกหลนเสียงดัง
ครึนก็วิ่งหนีไป หมูเนื้อไดฟงถอยคําของ
กระตายแลวพากันตกใจ วิง่ หนีไปดวย.
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คนเขลาเหลานั้น ยังไมทันถึงวิญญาณบท คือทางแหงวิญญาณความรูแจง มักเชื่อ
ตามเสียงผูอื่น ถือการเลาลือเปนสําคัญจึง
เปนผูเชื่อตอคนอื่น.
สวนชนเหลาใดสมบูรณดวยศีล ยินดี
ในความสงบระงับดวยปญญา ชนเหลานั้น
นับวาเปนปราชญ งดเวนความชั่วหางไ ล
ยอมไมเชื่อตอผูอื่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวลุว ไดแก ผลมะตูมสุก. บทวา
ททฺธภ ไดแก กระทําเสียงอยางนั้นวา สนฺตตฺตา ไดแก
สะดุงกลัว. บทวา มิควาหินี ไดแก หมูเนื้อ คือ มฤคเสนานับได
หลายพัน. บทวา ปทวิฺาณ ความวา ยังไมบรรลุถึงวิญญาณบท
คือ โกฏฐาสแหงโสตวิญญาณ. บทวา เต โหนฺติ ปรปตฺติยา ความวา
อันธพาลปุถุชนเหลานั้นคลอยตามเสียงคนอื่น สําคัญการเลาลือ กลาว
คือเสียงของคนอื่นนั้นเทานั้นวาเปนสําคัญ จึงเปนผูเชื่อตอคนอื่น
เทานั้น เพราะยังไมถึงวิญญาณบท ทางแหงความรูแจง คือเชื่อถอยคํา
ของผูอื่นแลวกระทําตาม ๆ ไป. บทวา สีเลน ไดแก ผูประกอบ
ดวยศีลอันมาโดยอริยมรรค. บทวา ปฺายุปสเม รตา ความวา
ยินดีในความสงบ ระงับกิเลสดวยปญญาอันมาดวยมรรคเหมือนกัน.
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ความอธิบายดังนี้ก็มีวา ประกอบแมดวยปญญา เหมือนประกอบดวยศีล
ยินดีในความสงบกิเลส. บทวา อารกา วิรตา ธีรา ความวา เปน
บัณฑิตงดเวนหางไกลจากการทําบาป บทวา น โหนฺติ ความวา ชน
เหลานั้น คือ เห็นปานนั้น เปนพระโสดาบัน มีธรรมอันรูแจงแลวดวย
มรรคญาณ วาระเดียว โดยความเปนผูงดเวนจากบาป และยินดีใน
การสงบกิเลส ยอมไมเชื่อถือแมตอผูอื่นที่กลาวอยู. เพราะเหตุไร ?
เพราะประจักษชัดตอตนเอง. ดวยเหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา :นรชนใด ไมเชื่อคุณอันตนรูแลวดวย
ถอยคําของผูอื่น รูจักพระนิพพานอันปจจัย
อะไร ๆ ปรุงแตงไมไดแลว และตัดที่ตอคือ
วัฏสงสารขาดแลว กําจัดโอกาสคือภพได
แลว มีความหวังอันคายแลว นรชนนัน้ แล
ชือ่ วาเปนอุดมบุรุษ ดังนี้.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา ราชสีหในครั้งนั้น คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาทัทธภายชาดกที่ ๒
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๓. พรหมทัตตชาดก

วาดวยผูขอกับผูถูกขอ
[๕๙๐] ดูกอนมหาบพิตร ผูขอยอมได ๒ อยาง
คือ ไดทรัพยหรือไมไดทรัพย แทจริงการขอ
มีอยางนี้เปนธรรมดา.
[๕๙๑] ดูกอนมหาบพิตรผูเปนใหญในปญจาลรัฐ
บัณฑิตกลาวถึงการขอวา เปนการรองไห ผู
ใดปฏิเสธคําขอ บัณฑิตกลาวคําปฏิเสธของ
ผูนั้นวา เปนการรองไหตอบ.
[๕๙๒] ชาวปญจาลรัฐผูมาประชุมกันแลว อยา
ไดเห็นอาตมภาพผูกําลังรองไหอยู หรืออยา
ไดเห็นพระองคผูทรงกรรแสงตอบอยู เพราะ
เหตุนั้น อาตมภาพจึงปรารถนาขอเฝาในที่ลับ.
[๕๙๓] ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาขอถวาย
วัวแดงหนึง่ พันพรอมดวยวัวจาฝูงแกทาน
อันอารยชนไดฟงคาถาอันประกอบดวยเหตุผลของทานแลว ทําไมจะไมพึงใหแกทาน
ผูเปนอารยชนเลา.
จบ พรหมทัตตชาดกที่ ๓
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อรรถกถาพรหมทัตตชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองอาฬวีประทับอยู ณ อัตตาฬวเจดีย ทรงปรารภกุฏิการสิกขาบท จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคํา
เริ่มตนวา ทฺวย ยาจนโก ราช ดังนี้.
เรื่องปจจุบันมีมาแลวในมณิขันธชาดก ในหนหลังนั่นเอง.
แตในเรื่องนี้ พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา
พวกเธอมากไปดวยการขอ มากไปดวยการทําวิญญัติอยู จริงหรือ
เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ จึง
ทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย แมผอู ันพระราชาผูเปนใหญในแผนดินปวารณาไว
ปรารถนาจะขอรมใบไม และรองเทาชั้นเดียวคูหนึ่ง ก็ไมขอในทาม
กลางมหาชน เพราะกลัวหิริโอตตัปปะราวฉาน จึงไดกลาวขอในที่ลับ
แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาปญจาลราชครองราชสมบัติอยูใน
อุตตรปญจาลนคร กบิลรัฐ พระโพธิสัตวไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ
ในบานตําบลหนึ่ง เจริญวัยแลวไปเมืองตักกศิลาเรียนศิลปะทั้งปวง
ในกาลตอมา ไดบวชเปนดาบส เลี้ยงชีพดวยมูลผลาผลของปา ดวย
การแสวงหา อยูในหิมวันตประเทศชานาน เมือ่ จะเที่ยวไปยังถิ่น
มนุษยเพื่อตองการเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึงไปยังอุตตรปญจาลนคร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 540

อยูในพระราชอุทยาน วันรุงขึ้น เมื่อจะแสวงหาภิกษาจึงเขาไปยัง
พระนคร ถึงประตูพระราชวัง. พระราชาทรงเลื่อมใสในอาจาระของ
พระดาบสนั้น จึงนิมนตใหนั่งในทองพระโรง ใหฉันโภชนะอันควร
แกพระราชา ถือเอาปฏิญญาแลวใหอยูในพระราชอุทยานนั่นแหละ.
พระดาบสนั้นฉันอยู เฉพาะในพระราชมณเฑียรนั่นเองเปนประจํา
เมื่อลวงฤดูฝนแลว มีความประสงคจะไปยังหิมวันตประเทศตามเดิม
จึงคิดวา เมื่อเราจะเดินทางไป ควรจะไดรองเทาชั้นเดียวหนึ่งคู และ
รมใบไมหนึ่งคัน เราจักทูลขอพระราชา. วันหนึ่ง พระดาบสนั้น
เห็นพระราชาเสด็จมายังพระราชอุทยานไหวแลวประทับนั่งอยู จึงคิด
วา จักทูลขอรองเทาและรม กลับคิดอีกวา คนเมื่อขอผูอื่นวา ทาน
จงใหของชื่อนี้ ชื่อวายอมรองไห ฝายคนอื่นผูกลาววา ไมมี ชื่อวา
ยอมรองไหตอบ ก็มหาชนอยาไดเห็นเราผูรองไห อยาไดเห็นพระราชารองไหตอบเลย ดังนั้น เราแมทั้งสองรองไหกันอยูในที่ปกปด
เรนลับจักเปนผูนิ่งเงียบ. ลําดับนั้น พระดาบสจึงกราบทูลกะพระราชานั้นวา ขาแตมหาราช อาตมภาพหวังเฉพาะที่ลับ. พระราชาได
ทรงสดับดังนั้น จึงรับสั่งใหพวกราชบุรุษถอยออกไป. พระโพธิสัตว
คิดวา ถาเมื่อเราทูลขอ พระราชาจักไมประทานใหไซร ไมตรีของ
เราก็จักแตกไป เพราะฉะนั้น เราจักไมทูลขอ จึงในวันนั้น เมื่อไม
อาจระบุชื่อ จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราช ขอพระองคจงเสด็จไป
กอนเถิด อาตมภาพจักรูในวันพรุงนี้. ในกาลทีพ่ ระราชาเสด็จมา
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พระราชอุทยานอีกวันหนึ่ง ก็กราบทูลเหมือนอยางนั้น อีกวันหนึ่งก็
กราบทูลเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ รวมความวา เมื่อพระโพธิสัตว
นั้นไมอาจทูลขออยางนี้เวลาไดลวงเลยไป ๑๒ ป. ลําดับนั้น พระราชาทรงดําริวา พระผูเปนเจาของเรากลาววา หวังเฉพาะที่ลับ เมื่อ
บริษัทถอยออกไปแลว ก็ไมอาจกลาวคําอะไร ๆ เมื่อพระผูเปนเจา
ประสงคจะกลาวเทานั้น กาลเวลาลวงไปถึง ๑๒ ป อนึ่ง พระผูเปนเจานั้น ประพฤติพรหมจรรยมานาน ชะรอยเธอจะระอาใจใครจะ
บริโภคสมบัติ หวังเฉพาะราชสมบัติกระมัง ก็เธอเมื่อไมอาจระบุชื่อ
ราชสมบัติจึงไดนิ่ง วันนี้เราจักรูกันละ เธอปรารถนาสิ่งใด เราจัก
ใหสิ่งนั้น ตั้งตนแตราชสมบัติไป. พระราชานั้นเสด็จไปยังพระราชอุทยานทรงนมัสการแลวประทับนั่ง เมื่อพระโพธิสัตวกราบทูลวา
อาตมภาพหวังเฉพาะในที่ลับ และเมื่อบริษัทถอยออกไปแลว จึงตรัส
กะพระโพธิสัตวนั้นผูไมอาจกราบทูลอะไร ๆ วา ทานกลาววา หวังได
ที่ลับ แมไดที่ลับแลวก็ไมอาจกลาวอะไร ตลอดเวลา ๑๒ ป ขาพเจา
ขอปวารณาสิ่งทั้งปวงมีราชสมบัติเปนตนตอทาน ทานอยาไดกลัวภัย
จงขอสิ่งที่ทานชอบใจเถิด. พระโพธิสตั วจึงทูลวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร พระองคจักประทานสิ่งที่อาตมภาพทูลขอหรือ. พระราชาตรัสวา
ทานผูเจริญ ขาพเจาจักให. พระโพธิสัตวทูลวา ขอถวายพระพร
มหาบพิตร เมื่ออาตมภาพเดินทางไปควรจะไดรองเทาชั้นเดียวคูหนึ่ง
กับรมใบไมหนึ่งคัน. พระราชาตรัสวา ทานผูเจริญ สิ่งของมีประมาณ
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เทานี้ ทานไมอาจขอจนตลอดเวลา ๑๒ ปเทียวหรือ. โพธิสตั ว
ทูลวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร. พระราชาตรัสถามวา ทาน
ผูเจริญ เพราะเหตุไร ? ทานจึงไดกระทําอยางนี้. พระโพธิสตั ว
กราบทูลวา มหาบพิตร คนผูขอวา ทานจงใหสิ่งชื่อนี้แกเรา ชื่อวา
รองไห คนผูกลาววา ไมมี ชื่อวารองไหตอบ ถาพระองคถูกอาตมภาพทูลขอจะไมพระราชทานไซร มหาชนจงอยาไดเห็นการที่อาตมภาพและพระองครองไหและรองไหตอบนั้น เพราะฉะนั้น อาตมภาพ
จึงหวังเฉพาะที่ลับ เพื่อประโยชนนี้ แลวไดกลาวคาถา ๓ คาถา
เบื้องตนวา :ขาแตพระเจาพรหมทัต ผูขอยอมได
๒ อยาง คือไมไดกับไดทรัพย แทจริง การ
ขอยอมมีอยางนี้เปนธรรมดา.
ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาชาวปญจาละ บัณฑิตกลาวการขอวา เปนการรองไห
ผูใดปฏิเสธตอผูขอ บัณฑิตกลาวผูนั้นวา
เปนการรองไหตอบ.
ชาวปญจาละผูมาประชุมกันแลว อยา
ไดเห็นอาตมภาพผูกําลังรองไหอยู หรืออยา
ไดเห็นพระองคผูกําลังกรรแสงตอบอยู เพราะ
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ฉะนั้น อาตมภาพจึงปรารถนาขอเฝาในที่ลับ.
บรรดาบทเหลานั้น พระโพธิสตั วเรียกพระราชา แมดวยบท
ทั้งสองวา ราช พฺรหฺมทตฺต. บทวา นิคจฺฉติ ไดแก ยอมได
เฉพาะ คือ ยอมประสบ. บทวา เอวธมฺมา แปลวา มีอยางนี้
เปนสภาวะ. บทวา อาหุ ความวา บัณฑิตทั้งหลายยอมกลาว. บทวา
ปฺจาลาน รเถสภ ไดแก ผูเปนใหญแหงแควนปญจาละ. บทวา
โย ยาจน ปจฺจกฺขาติ ความวา ก็ผูใดยอมปฏิเสธตอผูขอนั้นวา
ไมมี. บทวา ตมาหุ ความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวแลว คือยอม
กลาวการปฏิเสธนั้นวา เปนการรองไหตอบ. บทวา ม มาทฺทสสุ
ความวา ชาวปญจาละผูอยูในแควนของพระองคมาประชุมกันแลว
อยาไดเห็นอาตมภาพผูรองไหอยูเลย.
พระราชาทรงเลื่อมใสในลักษณะแหงความเคารพของพระโพธิสัตว เมื่อจะทรงใหพร จึงตรัสคาถาที่ ๔ วา :ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาขอถวาย
วัวแดงหนึ่งพันตัวพรอมดวยโคจาฝูงแกทาน
อันอารยชนไดฟงคาถาอันประกอบดวยเหตุ
ผลของทานแลว ไฉนจะไมพึงใหแกอารยชน
เลา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โรหิณีน แปลวา มีสีแดง. บทวา
อริโย ไดแก ผูสมบูรณดว ยอาจาระคือมารยาท. บทวา อริยสฺส
ไดแก ผูสมบูรณดวยอาจาระคือมารยาท. บทวา กถ น ทชฺเช
ความวา เพราะเหตุไร จะไมพึงให. บทวา ธมฺมยุตฺตา ไดแก
ประกอบดวยเหตุ.
ฝายพระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแตมหาบพิตร อาตมภาพไม
ตองการวัตถุกาม พระองคจงประทานสิ่งที่อาตมภาพทูลขอ แลวรับ
เอารองเทาชั้นเดียวกับรมใบไม โอวาทพระราชาวา ขอถวายพระพร
มหาบพิตร ขอพระองคอยาทรงประมาท จงรักษาศีล กระทําอุโบสถกรรมเถิด เมื่อพระราชาทรงวิงวอนอยูนั่นแล ไดไปยังหิมวันตประเทศ ทําอภิญญาและสมาบัติใหบังเกิดในที่นั้นแลว ไดมพี รหมโลก
เปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พระราชาในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนท สวนดาบส
ในครั้งนั้น คือเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาพรหมทัตตชาดกที่ ๓
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๔. จัมมสาฏกชาดก

อยาไวในใจสัตวหนาขน
[๕๙๔] แพะตัวนี้เปนสัตวที่มีทาทางงดงามดี
ในที่เจริญใจ และมีศลี นารักใคร ยอม
เคารพนบนอบพราหมณ ผูสมบูรณดวยชาติ
และมนตทั้งหลาย นับไดวาเปนแพะประเสริฐมียศศักดิ์.
[๕๙๕] ดูกอนพราหมณ ทานอยาไดไววางใจ
แกสัตว ๔ เทา เพียงไดเห็นมันครูเดียว มัน
ตองการจะชนใหถนัด จึงยอตัวลงจักชนให
ถนัดถนี.่
[๕๙๖] กระดูกขาของพราหมณก็หัก บริขารที่
หาบอยูกพ็ ลัดตก สิ่งของของพราหมณก็
แตกทําลายหมด พราหมณประคองแขน
ทั้งสองคร่ําครวญอยูวา ชวยดวย แพะชน
พรหมจารี.
[๕๙๗] ผูใดสรรเสริญคนที่ไมควรบูชา ผูนั้นจะ
ตองถูกเขาห้ําหั่นนอนอยู เหมือนกับเราผูมี
ปญญาทรามถูกแพะชนเอาจนตายในวันนี้.
จบ จัมมสาฏกชาดกที่ ๔
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อรรถกถาจัมมสาฏกชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ปริพาชกชื่อจัมมสาฏก จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
กลฺยาณรูโป วตาย ดังนี้.
ไดยินวา ปริพาชกนั้นมีหนังเทานั้นเปนเครื่องนุงและเครื่อง
หม. วันหนึง่ ปริพาชกนั้นออกจากอารามของปริพาชก เที่ยวภิกขา
ไปในนครสาวัตถีถึงที่พวกแพะชนกัน. แพะเห็นปริพาชกนั้นมีความ
ประสงคจะชนจึงยอตัวลง. ปริพาชกไมหลีกเลี่ยงไปดวยคิดวา แพะนี้
จักเเสดงความเคารพเรา. แพะวิ่งมาโดยรวดเร็ว ชนปริพาชกนั้นที่
ขาออนทําใหลมลง. เหตุที่เขายกยองแพะนั้นซึ่งมิใชสัตบุรุษนั้น ได
ปรากฏไปในหมูภิกษุสงฆ. ภิกษุทั้งหลายนั้นสนทนากันในโรงธรรม.
สภาวา อาวุโสทั้งหลาย จัมมสาฏกปริพาชกกระทําการยกยองอสัตบุรุษ
จึงถึงความพินาศ พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ พวกเธอนึ่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้เทานั้น
แมในกาลกอน ปริพาชกนี้ก็ไดยกยองอสัตบุรุษแลวถึงความพินาศ
ดังนี้แลว ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพอคาตระกูลหนึ่ง กระทํา
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การคาอยู. ในกาลนั้น มีจัมมสาฏกปริพาชกผูหนึ่ง เที่ยวภิกขาไปใน
นครพาราณสีถึงสถานที่พวกแพะชนกัน เห็นแพะตัวหนึ่งยอตัวก็ไม
หลีกหนีดวยสําคัญวา มันทําความเคารพเรา คิดวา ในระหวาง
พวกมนุษยนี้มีประมาณเทานี้ แพะตัวหนึ่งยังรูจักคุณของเรา จึงยืน
ประนมมือแตอยู กลาวคาถาที่ ๑ วา :แพะตัวนี้เปนสัตวมีทาทางดี เปนที่
เจริญใจ และมีศีลนารักใคร เคารพยําเกรง
พราหมณผูสมบูรณดวยชาติและมนต จัดวา
เปนแพะประเสริฐ มียศศักดิ์.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กลฺยาณรูโป ไดแก มีชาติกําเนิด
งาม. บทวา สุเปสโล ไดแก มีศลี เปนที่รักดวยดี บทวา ชาติมนฺตูปปนฺน แปลวา สมบูรณดวยชาติและมนตทั้งหลาย. บทวา ยสสฺสี
นี้เปนบทกลาวถึงคุณ.
ขณะนั้น พอคาผูเปนบัณฑิตนั่งอยูในตลาด เมื่อจะหามปริพาชกนั้น. จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนพราหมณ ทานอยาไดไววางใจ
สัตว ๔ เทา เพียงไดเห็นมันครูเดียว มัน
ตองการจะชนใหถนัด จึงยอตัวลงจักชนให
ถนัดถนี่.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิตตฺ รทสฺสเนน ความวา เพียง
เห็นมันชั่วขณะ.
ก็เมื่อพอคาผูเปนบัณฑิตกําลังพูดอยูนั่นแหละ แพะวิ่งมาโดย
เร็วชนที่ขาออนใหปริพาชกนั้นลมลง ณ ที่นั้นเอง ทําใหไดรับความทุกขเวทนา. ปริพาชกนั้นนอนปริเวทนาการอยู.
พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๓ วา :กระดูกขาของพราหมณก็หัก บริขาร
ทีห่ าบก็พลัดตก สิ่งของของพราหมณก็แตก
ทําลายหมด พราหมณประคองแขนทั้งสอง
คร่าํ ครวญอยูวา ชวยดวย แพะชนพรหมจารี.
เนื้อความแหงคําที่เปนคาถานั้นมีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กระดูกขาของปริพาชกนั้นหัก หาบบริขารก็พลัดตก เมื่อปริพาชกนั้น
กลิ้งไป ภัณฑะเครื่องอุปกรณของพราหมณนั้นแมทั้งหมดแตกไป.
พราหมณนั้นยกมือทั้งสองขึ้น กลาวหมายเอาบริษัทที่ยืนลอมอยูวา
ชวยดวย แพะชนพรหมจารีดังนี้ คร่ําครวญ รองไห ปริเทวนาการ
ร่ําไรอยู.
ปริพาชกจึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :ผูใดสรรเสริญยกยองคนที่ไมควรบูชา
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ผูน ั้นจะถูกเขาห้ําหั่นนอนอยู เหมือนเราผูมี
ปญญาทรามถูกแพะชนเอาจนตายในวันนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปูช ไดแก ผูไมควรบูชา. บทวา
ยถาหมชฺช ความวา เหมือนเรายืนทําการยกยองอสัตบุรุษุ ถูกแพะ
ชนอยางแรงจนตายอยู ณ ที่นี้ในวันนี้เอง. บทวา ทุมมฺ ติ แปลวา
ผูไมมีปญญา อธิบายวา บุคคลแมอื่นใดกระทําการยกยองอสัตบุรุษ
บุคคลแมนั้นยอมเสวยความทุกขเหมือนเราฉันนั้น.
ปริพาชกนั้นคร่ําครวญอยูดวยประการฉะนี้ จึงถึงความสิ้น
ชีวิตไป ณ ที่นั้นเอง.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา ปริพาชกชื่อจัมมสาฏกในครั้งนั้น. ไดเปนปริพาชกชื่อ
จัมมสาฏกในบัดนี้ สวนพาณิชผูบัณฑิตในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาจัมมสาฏกชาดกที่ ๔
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๕. โคธชาดก

วาดวยเหี้ยกับดาบสทุศีล
[๕๙๘] เราสําคัญวาทานเปนสมณะ จึงไดเขา
มาหาทานผูไมสํารวม ทานไดขวางเราดวย
ทอนไม เหมือนไมใชสมณะ.
[๕๙๙] แนะทานผูโงเขลา ประโยชนอะไร
ดวยชฎาแกทาน ประโยชนอะไรดวยหนัง.
เสือแกทาน ภายในของทานรกรุงรัง เกลี้ยง
เวลาแคภายนอก.
[๖๐๐] แนะเหี้ย ทานจงกลับมาบริโภคขาวสุก
ขาวสาลีกอนเถิด น้ํามัน เกลือและดีปลี
ของเราก็มีมาก.
[๖๐๑] เราจะเขาไปสูจอมปลวก อันลึก ชั่วรอยบุรุษ ยิ่งขึ้นดีกวา น้ํามันและเกลือ
ของทานจะเปนประโยชนอะไร ดีปลีก็หา
เปนประโยชนเกื้อกูลแกเรา ไม.
จบ โคธชาดกที่ ๕
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อรรถกถาโคธชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูโกหก จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา สมณนฺต
มฺมาโน ดังนี้.
เรื่องไดใหพิสดารแลวในหนหลังนั้นแล. แมในเรื่องนี้ ภิกษุ
ทั้งหลายก็นําภิกษุนั้นมาแสดงแดพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุนี้เปนผูโกหก. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุท้งั หลาย มิใช
บัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน ภิกษุนี้ก็ไดเปนผูโกหกเหมือนกัน
แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดเหี้ย พอเจริญวัย มีรา งกาย
สมบูรณอยูในปา. ดาบสทุศีลคนหนึ่งสรางบรรณศาลาอยูในที่ไมไกล
พระโพธิสัตวนั้น แลวสําเร็จการอยู. พระโพธิสัตวเที่ยวหาเหยื่อ
ไดเห็นบรรณศาลานั้นแลวคิดวา จักเปนบรรณศาลาของดาบสผูมีศีล
จึงไป ณ ทีน่ ั้นไหวดาบสนั้น แลวจึงไปยังที่อยูของตน. อยูมา
วันหนึ่ง ดาบสโกงนั้นไดเนื้ออรอยที่เขาปรุงเสร็จแลวในตระกูล
อุปฏฐากทั้งหลาย จึงถามวา นี้ชื่อเนื้ออะไรไดฟงวา เนื้อเหี้ย เปนผู
ถูกความอยากในรสครองงํา คิดวา เราจักฆาเหี้ยที่มายังอาศรมบท
ของเราเปนประจํา แลวแทงกินตามความชอบใจ จึงถือเอาเนยใส
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เนยขน และภัณฑะเครื่องเผ็ดรอนเปนตน ไปทีอ่ าศรมบทนั้น เอาผา
กาสาวะปดคลุมไมฆอนไว แลวนั่งคอยดูการมาของพระโพธิสัตว
ทําที่เปนสงบเครงครัดอยูที่ประตูบรรณศาลา พระโพธิสัตวนั้นมาแลว
เห็นดาบสนั้นมีอินทรียอันประทุษราย มีทาทางสอพิรุธ คิดวา ดาบส
นี้จักไดกินเนื้อสัตวผูมีชาติเสมอกับเรา เราจักคอยกําหนดจับดาบสนั้น
จึงยืนอยูในที่ใตลม ไดกลิ่นตัว รูวาดาบสไดกินเนื้อสัตวผูมีชาติเสมอ
กันกับตน จึงไมเขาไปหาดาบส ไดถอยออกไปแลว. ฝายดาบสนั้น
รูการที่พระโพธิสัตวนั้นไมมาจึงขวางไมฆอนไป. ไมฆอนไมตกตองที่ตัว
แตถูกปลายหาง. ดาบสกลาววา ไปเสียเถอะเจา เราปาพลาดเสียแลว.
พระโพธิสัตวกลาววา เบื้องตน ทานเปนผูพลาดเรา แตจะไมพลาด
อบายทั้ง ๔ แลวหนีเขาไปยังจอมปลวกอันตั้งอยูทายที่จงกรม โผลหัว
ออกมาทางชองอื่น เมื่อจะเจรจากับดาบสนั้น จึงไดกลาวคาถา
๒ คาถาวา :เราสําคัญวาทานเปนสมณะ จึงไดเขา
ไปหาทานผูไมสํารวม ทานขวางเราดวยทอน
ไม เหมือนไมใชสมณะ.
แนะทานผูโงเขลา ประโยชนอะไร
ดวยชฎาแกทาน ประโยชนอะไรดวยหนังเสือแกทาน ภายในของทานรกรุงรัง เกลี้ยง
เกลาแตภายนอก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสสฺต ความวา ขาพเจา
สําคัญทานผูไมสํารวมทางกายเปนตน คือผูไมเปนสมณะเลยวา ชื่อวา
เปนสมณะ เพราะเปนผูสงบระงับโดยความเปนผูสงบระงับบาป ดวย
คิดวา ผูนี้เปนสมณะ จึงเขาไปหา. บทวา ปาหาสิ แกเปน ปหริ
แปลวา ขวางแลว. บทวา อธินสาฎิยา ความวา ประโยชนอะไร
แกทานดวยหนังเสือซึ่งหมเฉวียงบา. บทวา อพฺภนฺตรนฺเต ความวา
ภายในรางกายของทานรกรุงรังดวยกิเลส เหมือนน้ําเตาเต็มดวยยาพิษ
เหมือนหลุมเต็มดวยคูถ และเหมือนจอมปลวกเต็มดวยอสรพิษ. บทวา
พาหิร ความวา ภายนอกรางกายเทานั้นเกลี้ยงเกลา คือยอมเปน
เหมือนคูถชางและคูถมา เพราะภายในหยาบ ภายนอกเกลี้ยงเกลา.
ดาบสไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :มาเถอะเหี้ย ทานจงกลับมาบริโภค
ขาวสุกแหงขาวสาลีเถิด น้ํามัน เกลือ และ
ดีปลีของเรามีมาก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปหุต มยุห ปปผฺ ล ความวา
มิใชจะมีขาวสุกแหงขาวสาลี น้ํามันและเกลืออยางเดียวเทานั้นก็หา
มิได แมเครือ่ งเทศ เชน กระวาน กานพลู ขิง พริก และดีปลี
ขอเราก็มีอยูจํานวนมาก ทานจงมาบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีอัน
ปรุงดวยเครื่องเทศนั้น.
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พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :เราจะเขาไปสูจอมปลวกอันลึกรอยชั่ว
บุรุษยิ่งขึ้น น้าํ มันและเกลือของทานจะเปน
ประโยชนอะไร ดีปลีก็หาเปนประโยชน
แกเราไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเวกฺขามิ แปลวา จักเขาไป.
บทวา อหิต ความวา ดีปลีกกลาวคือ เครื่องเทศของทานนั้น
ไมเปนประโยชน คือ ไมเปนสัปปายะสําหรับเรา.
ก็แหละ พระโพธิสตั วครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงคุกคามดาบส
โกงนั้นวา เฮยชฎิลโกง ถาเจาจักขึ้นอยูในที่นี้ ขาจะใหพวกคนใน
ถิ่นโคจรคามจับเจาวา ผูน ี้เปนโจร แลวใหเจาถึงความพิการ เจาจง
รีบหนีไปเสียโดยเร็ว. ชฎิลโกงจึงไดหนีไปจากที่นั้น.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา ชฎิลโกงในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุโกหกรูปนี้ สวน
พระยาเหี้ยในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาโคธชาดกที่ ๕
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๖. กักการุชาดก

วาดวยผูควรประดับดอกฟกทิพย
[๖๐๒] ผูใดไมลักสิ่งของดวยกาย ไมพูดเท็จ
ดวยวาจา ไดรับยศแลวไมพึงมัวเมา ผูนั้นแล
ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย.
[๖๐๓] ผูใดแสวงหาทรัพยมาไดโดยชอบธรรม
ไมลอลวงเอาทรัพยเขามา ไดโภคทรัพยแลว
ไมมัวเมา ผูนั้นแลยอมควรจะประดับดอก
ฟกทิพย.
[๖๐๔] ผูใดมีจิตไมจืดจางเร็ว และมีศรัทธาไม
คลายงาย ๆ ไมบริโภคของดี ๆ แตผูเดียว ผู
นั้นแลยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย.
[๖๐๕] ผูใดไมบริภาสสัตบุรุษ ทั้งตอหนาหรือ
ลับหลัง พูดอยางใด ทําอยางนั้น ผูนั้นแล
ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย.
จบ กักการุชาดกที่ ๖
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อรรถกถากักการุชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระเทวทัต จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กาเยน โย
นาวหเร ดังนี้.
ไดยินวา เมื่อพระเทวทัตนั้นทําลายสงฆไปแลวอยางนั้น เมื่อ
บริษัทหลีกไปพรอมกับพระอัครสาวก โลหิตรอนไดพุงออกจากปาก.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายไดสนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโส
ทั้งหลาย พระเทวทัตกลาวมุสาวาททําลายสงฆ บัดนี้เปนไขเสวยทุกขเวทนามาก. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบวา เรื่องชื่อนี้ พระเจาขา. จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย
มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน พระเทวทัตนี้ก็ไดเปนผูพูดเท็จ
เหมือนกัน อนึ่ง พระเทวทัตนี้พูดมุสาวาททําลายสงฆ แลวเปนไขได
เสวยทุกขมาก ในบัดนี้เทานั้นหามิได แมในกาลกอนก็ไดเสวยทุกข
มากแลวเหมือนกัน จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนเทวบุตรองคหนึ่งในภพดาวดึงส. ก็
สมัยนั้นแล ในนครพาราณสี ไดมีมหรสพเปนการใหญ. พวกนาค
ครุฑ และภุมมัฏฐกเทวดา เปนจํานวนมากพากันมาดูมหรสพ. เทว-
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บุตร ๔ องคแมจากภพดาวดึงส ก็ประดับเทริดอันกระทําดวยดอกไม
ทิพยชื่อกักการุ ผักจําพวกบวบ ฟก แฟง พากันมายังที่ดูการมหรสพ.
พระนครประมาณ ๑๒ โยชน ไดมีกลิน่ เดียวดวยกลิ่นดอกไมเหลานั้น.
มนุษยทั้งหลายเที่ยวสอบสวนอยูวา ใครประดับดอกไมเหลานี้. เทวบุตรเหลานั้นรูวา มนุษยเหลานี้สืบสวนหาพวกเรา จึงเหาะขึ้นที่
พระลานหลวงยืนอยูในอากาศดวยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ. มหาชน
ประชุมกันอยู. พระราชาก็ดี อิสรชนมีเศรษฐีและอุปราชเปนตนก็ดี
ตางพากันมา. ทีนั้นจึงพากันถามเทวบุตรเหลานั้นวา ขาแตเจานาย
ทานทั้งหลายมาจากเทวโลกชั้นไหน ? เทวบุตร มาจากเทวโลกชั้น
ดาวดึงส. มนุษย พวกทานมาดวยกิจธุระอะไร ? เทวบุตร มาดวย
ตองการดูมหรสพ. มนุษย นี่ชื่อดอกอะไร ? เทวบุตร ชื่อดอก
ฟกทิพย. มนุษยทั้งหลายกลาววา ขาแตเจานาย ทานทั้งหลายโปรด
ประดับดอกไมอื่นในเทวโลกเถิด จงใหดอกฟกทิพยนี้แกพวกเราเถิด.
เทวบุตรทั้งหลายกลาววา ดอกไมทิพยเหลานี้มีอานุภาพมาก สมควร
แกเทวดาทั้งหลายเทานั้น ไมสมควรแกคนเลวทรามไรปญญา มีอัธยาศัยนอมไปในทางต่ําทราม ทุศีล ในมนุษยโลก แตสมควรแก
มนุษยทั้งหลายผูประกอบดวยคุณเหลานี้. ก็แหละ ครั้นกลาวอยางนี้
แลว เทพบุตรผูใหญใน ๔ องคนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ผูใดไมลักสิ่งของดวยกาย ไมพูดเท็จ
ดวยวาจา ไดรับยศแลวไมพึงมัวเมา ผูนั้น
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แลยอมควรประดับดอกฟกทิพย.
คําที่เปนคาถานั้นมีอธิบายวา :- บุคคลใดไมลักแมแตเสนหญา
อันเปนของของคนอื่น และแมจะเสียชีวิตก็ไมกลาวมุสาวาทดวยวาจา.
คํานี้ เปนเพียบหัวขอเทศนาเทานั้น. ในคํานี้มีอธิบายนี้วา ก็บุคคล
ใดไมกระทําอกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ดวยกายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร. บทวา ยโส ลทฺธา ความวา บุคคลใดไดแมความเปนใหญ
แลว ไมมั่วเมาในความเปนใหญปลอยใหสติกระทํากรรมอันลามก
บุคคลผูประกอบดวยคุณเหลานี้เห็นปานนั้นนั่นแล ยอมควรซึ่งดอกไม
ทิพยนี้ เพราะฉะนั้น บุคคลใดประกอบดวยคุณเหลานี้. บุคคลนั้น
ยอมควรขอดอกไมเหลานี้ พวกเราจักใหแกบุคคลนั้น.
ปุโรหิตไดฟงดังนั้นจึงคิดวา เราไมมีคุณเหลานี้แมแตอยางเดียว
แตเราจักกลาวมุสาวาทรับเอาดอกไมเหลานี้มาประดับ เมื่อเปนอยางนี้
มหาชนจักรูเราวา ผูนี้สมบูรณดวยคุณสมบัติ. ปุโรหิตนั้นจึงกลาววา
เราเปนผูประกอบดวยคุณเหลานี้ จึงใหนําดอกไมเหลานั้นนาประดับ
แลวไดออนวอนขอกะเทวบุตรองคที่ ๒ เทวบุตรองคที่ ๒ นั้น จึง
กลาวคาถาที่ ๒ วา :ผูใดแสวงหาทรัพยมาไดโดยชอบธรรม
ไมลอลวงเอาทรัพยเขามา ไดโภคทรัพยแลว
ไมมัวเมา ผูนั้นแลยอมควรประดับดอกฟกทิพย.
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คําอันเปนคาถานั้นมีอธิบายวา :- บุคคลพึงแสวงหาทรัพยมีทอง
และเงินเปนตน โดยธรรม คือ โดยอาชีพอันบริสุทธิ์ ไมพึงแสวงหา
โดยการหลอกลวง คือไมพึงนําเอาไปโดยการลวง ไดโภคะทั้งหลาย
มีผาและอาภรณเปนตน ไมพึงมัวเมาประมาท บุคคลเห็นปานนี้ยอม
ควรแกดอกไมเหลานี้.
ปุโรหิตกลาววา เราเปนผูประกอบดวยคุณเหลานี้ แลวใหนํา
ดอกไมทิพยมาประดับ จึงออนวอนขอกะเทวบุตรองคที่ ๓. เทวบุตร
องคที่ ๓ นั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา
ผูใดมีจิตไมจืดจางเร็ว และมีศรัทธาไม
คลายงาย ๆ ไมบริโภคของดีแตผูเดียว ผูนั้น
แลยอมควรแกดอกฟกทิพย.
คําอันเปนคาถานั้นมีอธิบายวา :- บุคคลใดมีจิตไมจืดจาง คือไม
จางหายไปเร็วเหมือนยอมดวยขมิ้น ไดแกมีความรักมั่นคง และมี
ศรัทธาไมคืนคลาย คือ ไดฟงคําของคนผูเชื่อกรรมหรือวิบากของกรรม
ก็ตามแลวเชื่อ ไมคืนคลาย ไมแตกทําลายดวยเหตุเพียงเล็กนอย.
บุคคลใดไมกันยาจกหรือ บุคคลอื่นผูควรแกการจําแนกใหไวภายนอก
ไมบริโภคโภชนะมีรสดีแตผูเดียว คือจําแนกใหแกชนเหลานั้นแลว
จึงบริโภค บุคคลนั้นยอมควรซึ่งดอกไมเหลานี้.
ปุโรหิตกลาววา เราเปนผูประกอบดวยคุณเหลานี้ จึงใหนํา
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ดอกไมเหลานั้นมาประดับ แลวออนวอนขอกะเทวบุตรองคที่ ๔. เทวบุตรองคที่ ๔ นั้น จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา
ผูใดไมบริภาษสัตบุรุษทั้งตอหนาหรือ
ลับหลัง พูดอยางใด ทําอยางนั้น ผูนั้นแล
ยอมควรซึ่งดอกฟกทิพย.
คําอันเปนคาถานั้นมีอธิบายวา บุคคลใดไมดา ไมบริภาษ
สัตบุรุษ คือบุรุษผูเปนอุดมบัณฑิต ผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน
ทั้งตอหนาหรือลับหลัง พูดถึงสิ่งใดดวยวาจา ยอมกระทําสิ่งนั้นแล
ดวยกาย บุคคลนั้นยอมควรซึ่งดอกไมเหลานี้.
ปุโรหิตกลาววา เราเปนผูประกอบดวยคุณเหลานี้ แลวใหนํา
ดอกไมแมเหลานั้นมาประดับ. เทวบุตรทั้ง ๔ องคไดใหเทริดดอกไม
ทั้ง ๔ เทริดแกปุโรหิตกลัวพากันกลับไปยังเทวโลก. ในเวลาที่เทวบุตรเหลานั้นไปแลว เวทนาอันยิ่งใหญเกิดขึ้นที่ศีรษะของปุโรหิต.
ศีรษะไดเปนเหมือนถูกทิ่มดวยยอดเขาอันแหลมคม และเปนเหมือน
ถูกบีบรัดดวยแผนเหล็กฉะนั้น. ปุโรหิตนั้นไดรับทุกขเวทนา กลิ้งไป
กลิ้งมารองเสียงดังลั่น และเมื่อมหาชนกลาววานี่อะไรกัน จึงกลาววา
เรากลาวมุสาวาทในคุณซึ่งไมมีอยูภายในเราเลยวามีอยู.
แลวขอ
ดอกไมเหลานี้ กะเทวบุตรเหลานั้น ทานทั้งหลายจงชวยนําเอาดอกไม
เหลานี้ออกจากศีรษะของเราดวยเถิด. ชนทั้งหลายถึงจะชวยกันปลด
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ดอกไมเหลานั้น ก็ไมสามารถจะปลดออกได ไดเปนเหมือนดอกไม
ที่ผูกรัดดวยแผนเหล็ก. ลําดับนั้น ชนทั้งหลายจึงหามปุโรหิตนั้นนํา
ไปเรือน. เมื่อปุโรหิตนั้นรองอยูในเรือนนั้น กาลเวลาลวงไปได ๗
วัน. พระราชารับสั่งเรียกอํามาตยทั้งหลายมาแลวตรัสวา พราหมณผู
ทุศีลจักตาย เราจะทําอยางไรกัน. อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
สมมติเทพ ขอพระองคโปรดใหเลนมหรสพอีกเถิด เทวบุตรทัง้ หลาย
จักมาอีก. พระราชาจึงใหเลนมหรสพอีก เทวบุตรทั้งหลายจึงมาอีก
ไดกระทําพระนครทั้งสิ้นใหมีกลิ่นหอมเปนอันเดียวกันดวยกลิน่ หอม
ของดอกไม แลวไดยืนอยูที่พระลานหลวงเหมือนอยางเคยมา. มหาชนประชุมกันแลว นําพราหมณผูที่ศีลมา ใหนอนหงายอยูขางหนา
ของเทวบุตรเหลานั้น. พราหมณปุโรหิตนั้นออนวอนเทวบุตรทั้งหลาย
วา ขาแตนาย ขอทานทั้งหลายจงใหชีวิตแกขาพเจาเถิด. เทวบุตร
เหลานั้นติเตียนพราหมณปุโรหิตนั้นในทามกลางมหาชนวา ดอกไม
เหลานี้ไมสมควรแกทานผูลามกทุศีลมีบาปธรรม ทานไมสําคัญวา
จักลวงเทวบุตรเหลานี้ นาอนาถ ทานไดรับผลแหงมุสาวาทของตน
แลว ครั้นติเตียนแลวจึงปลดเทริดดอกไมออกจากศีรษะ ใหโอวาท
แกมหาชนแลวไดไปยังสถานที่ของตนทันที.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พราหมณในครั้งนั้น ไดมาเปนพระเทวทัต บรรดา
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เทวบุตรเหลานั้น องคหนึ่งไดเปนพระกัสสป องคหนึ่งไดเปนพระโมคคัลลานะ องคหนึ่งไดเปนพระสารีบุตร สวนเทวบุตรผูเปนหัวหนา
ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากักกรุชาดกที่ ๖
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๗. กากาติชาดก

วาดวยนางกากี
[๖๐๖] หญิงคนรักของเราอยู ณ ที่แหงใด กลิ่น
ของนางยังหอมฟุงมาจากที่แหงนั้น ใจของ
เรายินดีในนางคนใด นางคนนั้นชื่อกากาติ
อยูไกลจากที่นี้ไป.
[๖๐๗] ทานขามทะเลไปไดอยางไร ทานขาม
แมน้ําชื่อเกปุกะไปไดอยางไร ทานขาม
สมุทรทั้ง ๗ ไปไดอยางไร ทานขึน้ ตนงิ้วได
อยางไร.
[๖๐๘ ] เราขามทะเลไปไดเพราะทาน ขาม
แมน้ําชื่อเกปุกะไปไดเพราะทาน ขามสมุทร
ทั้ง ๗ ไปไดเพราะทาน ขึ้นตนงิ้วไดเพราะ
ทาน.
[๖๐๙] นาติเตียนตัวเราผูมีกายใหญโต นา
ติเตียนตัวเราผูไมมีความคิด เพราะวาเราตอง
นํามาบาง ซึ่งชูของเมียตนเอง.
จบ กากาติชาดกที่ ๗
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อรรถกถากากาติชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกะสันจะสึกรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนาน มีคําเริ่มตนวา
วาติ จาย ตโต คนฺโธ ดังนี้.
ไดยินวา ในกาลนั้น พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอน
ภิกษุ ไดยินวาเธอเปนผูกระสันจะสึกจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นทูลรับ
จริงพระเจาขา จึงตรัสวา เพราะเหตุไร เธอจึงกระสันจะสึก. ภิกษุ
นั้นกราบทูลวา เพราะอํานาจกิเลส พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา
ดูกอนภิกษุ ธรรมดาวามาตุคาม ใคร ๆ รักษาไวไมได ใคร ๆ ไมอาจ
รักษา ก็โบราณกบัณฑิตทั้งหลายในกาลกอน แมจะใหยกมาตุคามขึ้น
ไวในวิมานตนฉิมพลี ในทามกลางมหาสมุทร ก็ไมอาจรักษาไวได
แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของ
พระเจาพรหมทัตนั้น เจริญวัยแลว เมื่อพระราชบิดาสวรรคต ก็
ครองราชสมบัติ พระอัครมเหสีของพระโพธิสัตวนั้น พระนามวา
กากาติ ไดมีพระรูปโฉมงดงาม ดุจนางเทพอัปสร. นี้เปนเนื้อความ
สังเขปในชาดกนี้ สวนเรื่องอดีตโดยพิสดารจักมีแจงในกุณาลชาดก.
ก็ในกาลนั้น พระยาครุฑตนหนึ่งแปลงเพศเปนมนุษยมาเลนสกากับ
พระราชา มีจิตปฏิพัทธในพระนางกากาติอัครมเหสี จึงพาพระนาง
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ไปยังสุบรรณภพ แลวรวมอภิรมยอยูกับพระนางนั้น. พระราชาเมื่อ
ไมพบเห็นพระเทวี จึงตรัสกะคนธรรพชื่อนฏกุเวรวา เธอจงคนหา
พระเทวีนั้นดู. คนธรรพนั้นจึงกําหนดเอาพระยาครุฑนั้นจึงนอนอยู
ในดงตะไครน้ําในสระแหงหนึ่ง ในเวลาครุฑนั้นไปจากสระนั้น
ไดเกาะอยูในระหวางปกไปจนถึงสุบรรณภพ แลวออกจากระหวางปก
กระทําการเคลาคลึงดวยกิเลสกับพระเทวีนั้น แลวเกาะอยูในระหวาง
ปกของพระยาครุฑนั้นนั่นแหละกลับมาอีก ในเวลาพระยาครุฑเลน
สกากับพระราชา จึงถือพิณของตนมายังสนามเลนสกา ยืนอยูใน
ราชสํานัก จึงกลาวคาถาที่ ๑ โดยขับเปนเพลงขับวา :หญิงคนรักของเราอยู ณ ที่แหงใด
กลิน่ ของนางยังหอมฟุงมาจากที่แหงนั้น ใจ
ของเรายินดีในนางใดนางนั้นชื่อกากาติ อยู
ไกลจากที่นี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คนฺโธ ไดแก กลิ่นแหงรางกาย
ของนางนั้นซึ่งลูบไลดวยกลิ่นทิพย. บทวา ยตฺถ เม ความวา
หญิงคนรักของเราอยูในสุบรรณภพใด อธิบายวา พระนางทํา
การเคลาคลึงกายกับพระยาครุฑนี้ กลิ่นของนางซึ่งติดมากับรางกาย
ของพระยาครุฑนี้ จึงชื่อวาฟุงมาจากที่นั้น บทวา ทูเร อิโต
ไดแก ในที่ไกลจากที่นี่. หิ อักษรเปนเพียงนิบาต. บทวา กากาติ
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ไดแก เทวีพระนามวากากาติ. บทวา ยตฺถ เม ความวา ใจของ
เรายินดี คือกําหนัดแลวเหนือนางใด.
พระยาครุฑไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ทานขามทะเลไปไดอยางไร ทานขาม
แมน้ําเกปุกะไปไดอยางไร ทานขามทะเล
ทั้ง ๗ แหงไปไดอยางไร ทานขึ้นตนงิ้ว
ฉิมพลีไดอยางไร.
คําที่เปนคาถานั้นมีใจความวา ทานขามทะเลในชมพูทวีปนี้
และแมน้ําชื่อวา เกปุกะซึ่งถัดจากทะเลนั้นไป และทะเลทั้ง ๗ แหง
ซึ่งตั้งอยูในระหวางภูเขาทั้งหลายไดอยางไร คือขามไปไดดวยอุบาย
อะไร และทานขึ้นตนฉิมพลีอันเปนภพของเราซึ่งตั้งอยูเลยทะเล
ทั้ง ๗ ไดอยางไร.
นฏกุเวรไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :เราขามทะเลไปไดเพราะทาน ขาม
แมน้ําเกปุกะไดเพราะทาน ขามทะเลทั้ง ๗
แหงไดเพราะทาน และขึ้นตนฉิมพลีไดก็
เพราะทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตยา ความวา เราเกาะอยูใน
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ระหวางปกของทานกระทํากิจทั้งปวงนี้ เพราะทานเปนตัวเหตุ.
ลําดับนั้น พระยาครุฑ จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :นาติเตียนเราผูมีกายใหญโต นาติเตียน
เราผูไมมีความคิด เพราะวาเรานํามาบาง นํา
ไปบางซึ่งชายชูของเมีย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธิรตฺถุ ม พระยาครุฑ เมื่อจะ
ติเตียนตนเอง จงกลาวไว. บทวา อเจตน ไดแก ชื่อวาผูไมมี
ความคิด เพราะไมรูความหนักและความเบา เพราะความเปนผูมี
รางกายใหญโต. บทวา ยตฺถ แกเปน ยสฺมา แปลวา เพราะ
เหตุใด. ทานกลาวคําอธิบายไววา เพราะเหตุที่เรานําคนธรรพนี้
ผูเปนชายชูของเมียตนซึ่งเกาะอยูในระหวางปกมา ชื่อวานํามา เมื่อ
นําไปชื่อวานําไปอยู ฉะนั้น นาติเตียนตัวเรา.
พระยาครุฑนั้นไดนําพระนางกากาตินั้นไปถวายพระราชา
แลวไมไดไปเลนสกาอีก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะแลวทรงประชุมชาดกวา ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกะสัน
จะสึกดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล. นฏกุเวรในกาลนั้น ไดเปนภิกษุ
ผูกะสันจะสึกในบัดนี้ สวนพระราชาในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากากาติชาดกที่ ๗
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๘. อนนุโสจิยชาดก

ทุกคนจะตองตายควรเมตตากัน
[๖๑๐] นางสัมมิลลหาสินีผเู จริญ ไดไปอยูใน
ระหวางพวกสัตวที่ตายไปแลวเปนจํานวนมาก
เมื่อนางไปอยูกับสัตวเหลานั้น จักชื่อวาได
เปนอะไรกับเรา เพราะฉะนั้นเราจึงมิไดเศรา
โศกถึงนางสัมมิลลหาสินีที่รักนี้.
[๖๑๑] ถาบุคคุ ลจะพึงเศราโศก ถึงความตาย
อันจะไมเกิดมีแกสัตว ผูเศราโศกนั้น ก็ควร
จะเศราโศกถึงตนซึ่งจะตองตกไปสูอํานาจ
ของมัจจุราชทุกเมื่อ.
[๖๑๒] อายุสังขารหาไดเปนไปตามเฉพาะสัตว
ที่ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยูเทานั้นก็หาไม
วัยยอมเสื่อมไปทุกขณะที่ยังหลับตาและลืม
ตาอยู.
[๖๑๓] เมื่อวัยเสื่อมไปอยางนั้นหนอ ในตน
ซึ่งเปนทางอันตรายนั้นหนอ ตองมีความ
พลัดพรากจากกันโดยไมตองสงสัยหมูสัตว
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ทีย่ ังเหลืออยู ควรมีเมตตาเอ็นดูกัน สวนที่
ตายไปแลว ไมควรจะตองเศราโศกถึง.
จบ อนนุโสจิยชาดกที่ ๘
อรรถกถาอนนุโสจิยชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
กุฎมพีคนหนึ่งผูมีภรรยาตาย จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตน
วา พหูน วิชฺชติ โภติ ดังนี้
ไดยินวา กฎมพีนนั้ เมื่อภรรยาตายแลวไมอาบน้ํา ไมรับ
ประทานขาว ไมประกอบการงาน. ถูกความโศกครอบงํา ไปปาชา
เที่ยวปริเทวนาการอยูอยางเดียว. แตอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรค
โพลงอยูในภายในของกุฎมพีนั้น เหมือนประทีปโพลงอยูในหมอ
ฉะนั้น. ในเวลาใกลรุง พระศาสดาทรงตรวจดูโลก ไดทอดพระเนตร
เห็นกุฎมพีนั้น ทรงพระดําริวาเวนเราเสีย ใคร ๆ. อื่นผูจะนําความโศก
ออกแลวใหโสดาปตติมรรค แกกฏุ ม พีนี้ ยอมไมมี เราจักเปนที่พึง
อาศัยของกุฎมพีนั้น จึงเสด็จกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต ทรงพา
ปจฉาสมณะไปยังประตูเรือนของกุฎมพีนั้น กุฎมพีไดสดับการเสด็จ
มา ทรงมีสกั การะมีการลุกรับเปนตนอันกุฎมพีกระทําแลว ประทับนั่ง
บนอาสนะที่เขาปูลาด แลวตรัสถามกุฎมพีผูมานั่งอยู ณ สวนขางหนึ่ง
วา อุบาสก ทานคิดอะไรหรือ ? เมื่อกุฎมพีนั้นกราบทูลวา พระเจาขา
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ขาแตพระองคผูเจริญ ภรรยาของขาพระองคตาย ขาพระองคเศราโศก
ถึงเขาจึงคิดอยู. จึงตรัสวา อุบาสก ขึ้นชื่อวาสิ่งที่มีการแตกเปนธรรมดา
ยอมแตกไป เมื่อมันแตกไปจึงไมควรคิด แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย
เมื่อภรรยาตายแลวก็ยังไมคิดวา สิ่งที่มีการแตกเปนธรรมดาไดแตกไป
แลว อันกุฎม พีนั้นทูลอาราธนา จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก
ดังตอไปนี้. เรื่องในอดีตจักมีแจงในจุลลโพธิชาดก ในทสกนิบาต
สวนในที่นี้มีความสังเขปดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ เจริญวัยแลว
1เลาเรียนศิลปะทั้งปวงในเมืองตักกศิลา แลวไดกลับไปยังสํานักของ
บิดามารดา. ในชาดกนี้ พระโพธิสัตวไดเปนพรหมจารีแตยังเปนกุมาร.
ลําดับนั้น บิดามารดาของพระโพธิสัตวนั้นบอกวา เราจักจัดการแสวง
หาภรรยาใหแกเจา. พระโพธิสัตวกลาววา ลูกไมมีความตองการครอง
เรือน เมื่อทานทั้งหลายลวงไปแลว ลูกจักบวช ถูกบิดามารดานั้น
รบเราอยูบอย ๆ จึงใหชางทํารูปทองคํารูปหนึ่ง แลวพูดวา ลูกได
กุมาริกาเห็นปานนี้ จึงจักรับครองเรือน. บิดามารดาของพระโพธิสัตวนั้นจึงใหยกรูปทองคํานั้นขึ้นบนยานอันมิดชิดแลวสงคนทั้งหลาย
พรอมทั้งบริวารเปนอันมากไปโดยสั่งวา พวกทานจงไป จงเที่ยวไป
ยังพื้นชมพูทวีป เห็นกุมาริกาผูเปนพราหมณซึ่งงามเห็นปานนี้ในที่ใด
ทานทั้งหลายจงใหรูปทองคํานี้ในที่นั้น แลวนํานางพราหมณกุมาริกา
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นั้นมา. ก็ในกาลนั้น สัตวผูมีบุญคนหนึ่งจุติจากพรหมโลก บังเกิด
เปนกุมาริกาในเรือนพราหมณผูมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในนิคมคามแควน
กาสีนั่นเอง บิดามารดาไดขนานนามกุมาริกานั้นวา สัมมิลลหาสินี. กุมาริกานั้น ในเวลามีอายุ ๑๖ ป เปนผูมีรปู งามชวนชม เปรียบ
ดวยนางเทพอัปสร สมบูรณทั่วสารพางกกาย. ชื่อวาความคิดดวย
อํานาจกิเลสไมเคยเกิดขึ้นแกนางเลย นางไดเปนยาวพรหมจารีนีโดย
แทจริง. ชนทั้งหลายพารูปทองคํานั้นเที่ยวไปถึงบานนั้น. คนทั้งหลาย
ในบานนั้น เห็นรูปทองคํานั้นแลวพากันกลาววา เพราะเหตุไรนาง
สัมมิลลหาสินี ธิดาของพราหมณชื่อโนน จึงมายืนอยูที่นี้. มนุษย
ทั้งหลายไดฟงดังนั้นจึงไปยังตระกูลพราหมณสูขอนางสัมมิลลหาสินี
นั้น. นางจึงสงขาวแกบิดามารดาวา เมื่อทานทั้งสองลวงลับไปแลว
ดิฉันจักบวช ดิฉันไมตองการครองเรือน. บิดามารดานั้นจึงกลาววา
กุมาริกาเจาจะทําอะไรได แลวรับเอารูปทองคําสงนําไปดวยบริวาร
เปนอันมาก. เมื่อพระโพธิสัตวและนางสัมมิลลหาสินี ทั้งสองคน ไม
ปรารถนาเลย บิดามารดาก็ทําการมงคล สมรสให. คนทั้งสอง
นั้นอยูในหองเดียวกัน แมจะนอนอยูบนที่นอนเดียวกัน ก็ไมไดแล
ดูกันและกันดวยอํานาจกิเลส อยูในสถานที่เดียวกัน เหมือนภิกษุ ๒ รูป
และเหมือนพรหม ๒ องค อยูในที่เดียวกันฉะนั้น. จําเนียรกาลลวง
มา บิดามารดาของพระโพธิสัตวไดทํากาลกิริยาตายลง พระโพธิสัตว
นั้นกระทําการฌาปนกิจสรีระของบิดามารดาแลว
เรียกนางสัม-
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มิลลหาสินีมากลาววา นางผูเจริญ เธอจงถือเอาทรัพยนี้ มีประมาณ
เทานี้ คือ ทรัพย ๘๐ โกฏิอันเปนของตระกูลพี่ และทรัพย ๘๐ โกฎิ
อันเปนของตระกูลเธอ แลวปกครองทรัพยสมบัตินี้เถิด พี่จักบวช.
นางสัมมิลลหาสินีกลาววา ขาแตลูกเจา เมื่อทานบวชดิฉันก็จักบวช
ดิฉันไมอาจทอดทิ้งทานได. คนทั้งสองนั้นจึงสละทรัพยทั้งหมดในทาง
ทาน ละทิ้งสมบัติเหมือนกอนเขฬะ เขาไปยังหิมวันตประเทศทั้ง
สองคน บวชเปนฤๅษี มีรากไมและผลไมในปาเปนอาหาร อยูในหิมวันตประเทศนั้นชานาน เพื่อตองการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึง
ลงจากหิมวันตประเทศ ถึงเมืองพาราณสีโดยลําดับ แลวอยูในพระราชอุทยาน. เมื่อดาบสและดาบสินีทั้งสองนั้นอยูในพระราชอุทยานนั้น
เมื่อปริพาชิกาผูสุขุมาลชาติบริโภคภัตอันเจือปนปราศจากโอชะ ก็เกิด
อาพาธลงโลหิต. นางเมื่อไมไดเภสัชอันเปนสัปปายะก็ไดออนกําลังลง
ในเวลาภิกขาจาร พระโพธิสัตวไดพยุงนางนําไปยังประตูพระนคร
แลวใหนอนบนแผนกระดาน ณ ศาลาหลังหนึ่ง สวนตนเขาไปภิกขาจาร. นาง เมื่อพระโพธิสัตวนั้นยังไมกลับออกมาเลย ก็ไดทํากาล
กิริยาตายไป. มหาชนเห็นรูปสมบัติของปริพาชิกา พากันหอมลอม
รองไหร่ําไร. พระโพธิสัตวเที่ยวภิกขาแลวกลับมารูวานางตายแลว
ดําริวา สิ่งที่มีอันจะแตกไปเปนธรรมดา ยอมแตกไป สังขารทั้งปวง
ไมเที่ยงหนอ มีคติอยางนี้เอง แลวนั่งบนแผนกระดานที่นางนอนอยู
นั่นแหละ บริโภคโภชนะอันระคนกันแลวบวนปาก. มหาชนที่ยืน
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หอมลอมถามวา ทานผูเจริญ ปริพาชิกานี้เปนอะไรกับทาน ? พระโพธิสัตวกลาววา เมื่อเวลาเปนคฤหัสถ นางเปนบาทบริจาริกาของเรา.
มหาชนกลาววา ทานผูเจริญ พวกเรายังอดทนไมไดกอน พากันรองไห
ร่ําไร เพราะเหตุไร ? ทานจึงไมรองไห. พระโพธิสัตวกลาววา นาง
ปริพาชิกานี้ เมื่อยังมีชีวิตอยูยอมเปนอะไร ๆ กับเรา บัดนี้ ไมเปน
อะไร ๆ กัน เพราะนางเปนผูสมัครสมานกับปรโลก ไปสูอํานาจของ
คนอื่นแลว เราจะรองไหเพราะอะไร เมื่อจะแสดงธรรมแกมหาชน
จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา :นางสัมมิลลหาสินีผูเจริญ ไดไปอยูใน
ระหวางพวกสัตวที่ตายไปแลวเปนจํานวนมาก
เมือ่ นางไปอยูกับพวกสัตวเหลานั้น จักชื่อวา
เปนอะไรกับเรา เพราะฉะนั้นเราจึงมิไดเศรา
โศกถึงนางสัมมัลลหาสินีผเู ปนที่รักนี้.
ถาบุคคลจะเศราโศก ถึงสิ่งที่ไมมีแก
สัตวผูเศราโศกนั้น พึงเศราโศกถึงตนซึ่งตก
อยูใ นอํานาจของมัจจุราชอยูท ุกเวลา.
อายุสังขารใชวาจะติดตามเฉพาะสัตวผู
ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยูเทานั้นก็หาไม
แมในเวลาชั่วลืมตา หลับตาวัยก็เสื่อมไปแลว.
๑

๑. แปลตามบาลี พมา.
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ในตนซึ่งเปนทางอันตรายนั้นหนอ ตอง
มีความพลัดพรากจากกันโดยไมตองสงสัย
หมูสัตวที่ยังอยูควรเอ็นดูกัน สวนที่ตายไป
แลวไมควรเศราโศกถึง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหูน วิชฺชติ ความวา นางผูเจริญ
นี้ทิ้งเราแลว บัดนี้ มีอยูค ือเกิดในระหวางเหลาสัตวที่ตายแลวเหลาอื่น
เปนอันมาก. บทวา เตหิ เม กึ ภวิสฺสติ ความวา เดี๋ยวนี้ นาง
เปนไปกับพวกสัตวที่ตายแลวนั้น จักเปนอะไรกับเรา หรือวานางจัก
เปนอะไรแกเรา ดวยอํานาจความเกี่ยวพันเกินสัตวเหลานั้น คือ นาง
จักเปนใคร จะเปนภรรรยาหรือนองสาว. บาลีวา เตหิ เมก ดังนี้
ก็มี. อธิบายบาลีนั้นวา กเลวระหวางกายของเราแมนี้ จักเปนอัน
เดียวกันกับสัตวที่ตายแลวเหลานั้น. บทวา ตสฺมา ความวา เพราะ
เหตุที่นางสัมมิลลหาสินีนี้ตายแลว สมาคมกับคนตายแลวจะเปนอะไร
แกเรา เพราะฉะนั้น เราจึงไมเศราโศกถึงนางสัมมิลลหาสินีนี้. บทวา
ย ย ตสฺส ความวา สิ่งใดๆ ยอมไมมีแกสัตวผูเศราโศกนั้น ไดแก
ความตายคือความดับ ถาจะเศราโศกถึงสิ่งนั้น ๆ. บาลีวา ยสฺส ดังนี้
ก็มี. ความของบาลีนั้นวา สิ่งใดๆ ยอมมีแกผูใด ถาผูนั้นจะเศราโศก
ถึงสิ่งนั้น ๆ. บทวา มจฺจุวสมฺปตฺต ความวา เมื่อเปนอยางนั้น บุคคล
ควรเศราโศกถึงเฉพาะตนผูถึงคือผูจะไปสูอํานาจของมัจจุราชเปนนิจที
เดียว เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจะไมมีเวลาเศราโศกเลย.
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ในคาถาที่ ๓ มีวินิจฉัยตอไปนี้. พึงนําบาลีที่เหลือมาเชื่อม
เขากัน ความวา อายุสังขารยอมไปตามสัตวไร ๆ ก็ไดมิใชผู
ยืน นั่ง นอน หรือเดินเทานั้น. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปตฺถคุ
ไดแก ผูเที่ยวไป ๆ มา ๆ. อธิบายวา สัตวเหลานี้ประมาทอยูในอิริยาบถ
ทั้ง ๔ สวนอายุสังขารไมประมาทในอิริยาบถทั้งปวงทั้งกลางคืนและ
กลางวัน ยอมกระทํากรรมคือถึงความในรูปของตนเทานั้น. บทวา
ยาวุปฺปตฺติ นิมิสฺสติ ความวา ก็นี้เปนโวหารเรียกกาลเวลานั้น.
ทานอธิบายวา วัยของสัตวเหลานี้ ยอมเสื่อมไป แมชั่วเวลาหลับตา
และลืมตา คือในเวลามีประมาณเล็กนอยอยางนี้ คือ วัยที่เหลือในวัย
ทั้งสาม ยอมเสื่อมคือไมเจริญ. บทวา ตตฺถตฺตนิ วตปฺปนฺเถ ไดแก
ในตนซึ่งเปนทางอันตรายนั้นหนอ. ทานอธิบายวา เมื่อวัยนั้นหนอ
เสื่อมไปอยางนี้ อัตภาพอันถึงการนับวา นี้เปนอัตตา ยอมเปนทางอันตราย คือถูกผูกดวยบวงเขาไปครึ่งหนึ่งไมเต็มบริบูรณ เมื่อเปนอยาง
นั้น ตนที่เปนทางอันตรายนี้นั้น จะตองมีความพลัดพรากจากกันแหง
สัตวทั้งหลายที่บังเกิดในภพนั้น ๆ โดยไมตองสงสัย คือหมดความสงสัย
สัตวที่เหลืออยูยังไมตาย คือสัตวที่เหลืออยูนั้นยังเปนอยู คือมีชีวิต
อยู ควรเอ็นดูกัน คือควรเมตตากัน พึงเจริญเมตตาในสัตวนั้นอยาง
นี้วา ขอสัตวนี้จงอยามีโรค จงอยาเบียดเบียนกัน สวนสัตวที่จุติเคลื่อน
ไปแลว คือตายแลวไมควรเศราโศกถึง คือไมควรตามเศราโศกถึง.
พระมหาสัตวเมื่อแสดงอาการไมเที่ยงดวยคาถา ๔ คาถาอยาง
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นี้ แสดงธรรมแลว. มหาชนพากันกระทําฌาปนกิจสรีระของนาง
ปริพาชิกาแลว. พระโพธิสัตวเขาไปยังหิมวันตประเทศ ทําฌานและ
อภิญญาใหบังเกิด ไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ กุฎมพีไดดํารง
อยูในโสดาปตติผล. นางสัมมิลลหาสินีในครั้งนั้น ไดเปนราหุลมารดา
สวนดาบสในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอนนุโสจิยชาดกที่ ๘
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๙. กาฬพาหุชาดก

วาดวยลิงหลอกเจา
[๖๑๔] ในกาลกอน เราไดขาวและน้ําอันใด
จากสํานักพระราชา มาบัดนี้ ขาวและน้ํานั้น
มาขึ้นอยูกบั สาขมฤคหมด ขาแตพี่ราธะ
บัดนี้ เราเปนผูอันพระเจาธนัญชัยไมสักการะ
แลว พากันกลับไปปาตามเดิมเถิด.
[๖๑๕] ดูกอนนองโปฏฐปาทะ ธรรมในหมู
มนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ
ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุขและ
ทุกข เปนของไมเที่ยง เจาอยาเศราโศก
เสียใจไปเลย จะเศราโศกเสียใจไปทําไม.
[๖๑๖] ขาแตพี่ราธะ คุณพี่เปนบัณฑิตแท ยอม
รูถึงผลประโยชนทั้งหลายที่ยังไมมาถึง ทํา
อยางไรหนอ เราจะไดเห็นสาขมฤคผูลามก
ถูกเขาขับไลออกจากราชสกุล.
[๖๑๗] ลิงกาฬพาหุ กระดิกหูและกลอกหนา
กลอกตาทําใหพระราชกุมารทรงหวาดเสียว
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พระทัยอยูเสมอ ๆ มันจะทําตัวของมันเองให
จําตองหางไกลจากขาวและน้ํา.
จบ กาฬพาหุชาดกที่ ๙
อรรถกถากาฬพาหุชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงปรารภ
พระเทวทัตผูเสื่อมลาภสักการะ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตน
วา ย อนฺนปานสฺส ดังนี้.
แทจริง เมื่อพระเทวทัตผูกความโกรธอันไมบังควรในพระตถาคต แลวประกอบนายขมังธนู โทษผิดของพระเทวทัตนั้น ได
ปรากฏเพราะปลอยชางนาฬาคิรี. ลําดับนั้น คนทั้งหลายจึงพากัน
เลิกธุวภัตเปนตนที่เริ่มตั้งไวแกเธอเสีย. แมพระราชาก็ไมทรงเหลียว
แลพระเทวทัตนั้น. พระเทวทัตนั้นเสื่อมลาภสักการะจึงเที่ยวขอใน
สกุลทั้งหลายบริโภคอยู. ภิกษุทั้งหลายจึงนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตคิดวา จักยังลาภสักการะใหเกิดขึ้น
แมแตลาภสักการะที่เกิดขึ้นแลว ก็ไมอาจทําใหมั่นคง. พระศาสดา
เสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากัน.
ดวย เรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา
มิใชบัดนี้เทานั้นนะภิกษุทั้งหลาย แมในกาลกอน เทวทัตนี้ก็ไดเปนผู
เสื่อมลาภสักการะ แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาธนัญชัยครองราชสมบัติในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนวานรเผือกชื่อราธะ มีบริวารมาก มี
รางกายบริบูรณ สวนวานรนองชายของพระโพธิสัตวนั้น ชือ่ โปฏฐปาทะ. พรานผูหนึ่งจับวานรพี่นองทั้งสองนั้นได จึงนําไปถวายพระเจาพาราณสี. พระราชาโปรดใหใสวานรทั้งสองนั้นไวในกรงทอง ให
บริโภคขาวตอกคลุกน้ําผึ้ง ใหดื่มน้าํ เจือดวยน้ําตาลกรวดปรนนิบัติ
เลี้ยงดูอยู สักการะไดมีอยางมากมาย. วานรทัง้ สองนั้นไดเปนผูถึง
ความเปนผูเลิศดวยลาภและยศ. ตอมา พรานปาคนหนึ่ง ไดนําเอา
วานรดําใหญตัวหนึ่ง ชื่อกาฬพาหุมาถวายพระราชา วานรกาฬพาหุ
นั้นมาทีหลัง จึงไดมีลาภสักการะมากกวา ลาภสักการะของวานรเผือก
ทั้งสองก็เสื่อมถอยไป. พระโพธิสัตวมิไดพูดอะไรเลย เพราะประกอบ
ดวยลักษณะแหงผูคงที่ แตวานรนองชาย เพราะไมมีลักษณะแหงผูคงที่
จึงทนดูสักการะของกาฬพาหุวานรไมได ไดพูดกะพี่ชายวา ขาแตพี่
เมื่อกอน ในราชสกุลนี้ ยอมใหของกินมีรสดีเปนตนแกพวกเรา แต
บัดนี้พวกเราไมได เขานําไปใหเจาลิงกาฬพาหุเทานั้น พวกเราเมื่อ
ไมไดลาภสักการะจากสํานักของพระเจาธนัญชัย จักทําอะไรอยู ณ
สถานที่นี้ มาเถิดพี่ พวกเราไปอยูปาเถิด เมื่อจะเจรจากับวานรพี่ชาย
นั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :เมื่อกอน เราไดขาวและน้ําอันใดจาก
สํานักพระราชา มาบัดนี้ ขาวและน้ํานั้น
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มาขึ้นอยูกับสาขมฤคหมด ขาแตพี่ราธะ
บัดนี้ เราเปนผูอันพระเจาธนัญชัยไมสักการะ
แลว พากันกลับไปปาตามเดิมเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย อนฺนปานสฺส ความวา ขาว
และน้ําใด จากสํานักของพระราชานั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา อนฺนปานสฺส เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถของทุยาวิภัตติ. บทวา ธนฺชยาย เปนจตุตถีวิภัตติ ลงในอรรถของตติยาวิภัตติ. อธิบายวา
พวกเราเปนผูอันพระเจาธนัญชัยไมสกั การะเอื้อเฟอแลว และไมได
ขาวและน้ํา คือเปนผูอันพระเจาธนัญชัยนี้แล ไมทรงเอื้อเฟอแลว.
วานรราธะไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :กอนนองโปฏฐปาทะ ธรรมในหมู
มนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ
ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุขแล
ทุกข เปนของไมเที่ยง เจาอยาเศราโศกเลย
จะเศราโศกไปทําไม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโส ไดแก อิสริยยศ และปริวารยศ. บทวา อยโส ไดแก ความไมมีอิสริยยศและปริวารยศนั้น.
บทวา เอเต ความวา โลกธรรม ๘ ประการเหลานี้เปนของไมเที่ยง
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ในหมูมนุษย แมเปนผูถงึ ความเปนผูเลิศดวยลาภและยศ สมัยตอมา
ยอมเปนผูมีลาภนอย สักการะนอย ชื่อวาผูจะมีลาภเปนนิจเสมอไป
ยอมไมมี. แมในยศเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
วานรโปฏฐปาทะไดฟงดังนั้น เมื่อไมอาจทําความริษยาในลิง
กาฬพาหุใหหายไปได จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ขาแตพี่ราธะ พี่เปนบัณฑิตแท ยอมรู
ถึงผลประโยชนอันยังมาไมถึง ทําอยางไรหนอ
เราจะไดเห็นเจาสาขมฤคผูลามก ถูกเขาขับ
ไลออกจากราชสกุล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กถ นุ โข ไดแก ดุวยอุบาย
อะไรหนอ บทวา ทกฺขาม แปลวา จักเห็น. บทวา นิทฺธาปต
ไดแก ถูกฉุดออกไป คือถูกลากออกไป. บทวา ชมฺม แปลวา ผู
ลามก.
วานรราธะไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :ลิงกาฬพาหุ กระดิกหูและกลอกหนา
กลอกตา ทําใหพระราชกุมารทรงหวาดเสียว
พระทัยอยูบอย ๆ มันจักทําตัวของมันเองให
จําตองหางไกลจากขาวและน้ํา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภายเต กุมาเร ความวา ยอม
ทําพระราชกุมารใหหวาดเสียว. บทวา เยนารกา สฺสติ ความวา
ตัวมันเองจักทําเหตุใหจําตองอยูหางไกลจากขาวและน้ํานี้. เจาอยาคิด
ริษยาตอมันเลย.
ฝายลิงกาฬพาหุ พอลวงไป ๒-๓ วันเทานั้น ก็ทํากระดิกหู
เปนตนตอหนาพระราชกุมารทั้งหลาย ทําใหพระราชกุมารทั้งหลาย
กลัว. พระราชกุมารทั้งหลายเหลานั้นตระหนกตกพระทัยกลัว ตาง
ทรงสงเสียงรอง. พระราชาตรัสถามวา นี่อะไรกัน ? ไดทรงสดับ
เรื่องราวนั้นแลวรับสั่งวา จงไลมันออกไป แลวใหไลลิงกาฬพาหุนั้น
ออกไป ลาภสักการะของวานรชาวทั้งสองก็ไดเปนปกติตามเดิมอีก.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุมชาดกวา ลิงกาฬพาหุในครั้งนั้น ไดเปนพระเทวทัต วานร
โปฏฐปาทะในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนท สวนวานรราธะในครั้งนั้น
เปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากาฬพาหุชาดกที่ ๙
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๑๐. สีลวีมงั สชาดก

วาดวยธรรมที่นาํ ความสุขมาให
[๖๑๘] ไดยินวา ศีลแลเปนความงาม ศีลเปน
เยี่ยมในโลก ขอพระองคจงทอดพระเนตร
งูใหญมีพษิ ราย ยอมไมเบียดเบียนผูอื่นดวย
มารูสึกตัววา เปนผูมีศีล.
[๖๑๙] นกตะกรุมทั้งหลายในโลก พากันลอม
จิกชิ้นเนื้อที่เหยี่ยวคาบอยูในปาก ชั่วเวลา
ที่มันคาบชิ้นเนื้อนิดหนอยอยูเทานั้น หาได
เบียดเบียนนกที่ไมมีความกังวลไม.
[๖๒๐] ผูไมมคี วามหวังยอมหลับเปนสุข ความ
หวังยอมเผล็ดผลเปนสุขได นางปงคลาทาสี
ไดทําความหวังจนหมดหวังแลว จึงหลับ
เปนสุขได.
[๖๒๑] ทั้งในโลกนี้และโลกหนา ธรรมอัน
จะนําความสุขมาใหยิ่งไปกวาสมาธิยอมไมมี
ผูมีจิตตั้งมั่นยอมไมเบียดเบียนทั้งคนอื่นและ
ตนเอง.
จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๑๐
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อรรถกถาสีลวีมังสชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พราหมณผูทดลองศีล จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
สีล กิเรว กลฺยาณ ดังนี้.
เรื่องปจจุบันนิทานแมทั้งสองเรื่อง ไดกลาวไวแลวในหนหลัง
ทีเดียว. สวนในชาดกนี้ พระโพธิสัตวไดเปนปุโรหิตของพระเจา
พาราณสี เมื่อพระโพธิสัตวนั้นจะทดลองศีลของตน จึงถือเอา
กหาปณะจากแผนกระดานสําหรับนับเงินไป ๓ วัน ราชบุรุษทัง้ หลาย
จึงแสดงพระโพธิสัตวนั้นแกพระราชาวาเปนโจร. พระโพธิสตั วนั้น
ยืนอยูในสํานักของพระราชา พรรณนาศีลดวยคาถาที่ ๑ นี้วา :ไดยินวา ศีลแลเปนความงาม ศีล
เปนเยี่ยมในโลก ขอพระองคจงทอดพระเนตรงูใหญมีพิษราย ยอมไมเบียดเบียนผูอื่น
ดวยมารูสึกตัววา เปนผูมีศีล.
แลวทูลขอใหพระราชาทรงอนุญาตบรรพชาแลวไปบรรพชา.
ครั้งนั้น เหยี่ยวเฉี่ยวเอาชิ้นเนื้อในรานขายเนื้อสัตวแหงหนึ่ง
แลวบินไปทางอากาศ นกทั้งหลายอื่นจึงลอมจิกตีมันดวยเล็บเทาและ
จะงอยปากเปนตน. เหยี่ยวนั้นไมสามารถอดทนความทุกขนั้นได จึง
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ทิ้งชิ้นเนื้อ นกตัวอื่นก็คาบเอาไป. แมนกตัวนั้นเมื่อถูกเบียดเบียน
อยางนั้นเขาก็ทิ้งชิ้นเนื้อนั้น. ที่นั้น นกตัวอื่น ๆ ก็คาบเอาไป รวม
ความวา นกใด ๆ คาบเอาไป นกทั้งหลายก็ติดตามนกนั้น ๆ ไป.
นกใด ๆ ทิ้ง นกนั้น ๆ ก็มีความสบาย. พระโพธิสัตวเห็นดังนั้นจึง
คิดวา ขึ้นชือ่ วากามทั้งหลายนี้เปรียบดวยชิ้นเนื้อ เมื่อเปนอยางนั้น
คนที่ยึดไวเหลานั้นเทานั้นจึงเปนทุกข เมื่อสละเสียไดก็เปนสุข แลว
กลาวคาถาที่ ๒ วา :ชิ้นเนื้อหนอยหนึ่งยังมีอยูแกเหยี่ยว
นัน้ เพียงใด นกตะกรุมทั้งหลายในโลกก็
พากันลอมจิกอยูเพียงนั้น หาไดเบียดเบียน
นกไมมีความกังวลไม.
คําที่เปนคาถานั้นมีอธิบายวา ชิ้นเนื้อหนอยหนึ่งที่เอาปาก
คาบอยูไดมีอยูแกเหยี่ยวนั้นเพียงใด นกตะกรุมทั้งหลายในโลกนี้
ก็พากันรุมจิกเหยี่ยวนั้นอยูเพียงนั้น แตเมื่อมันปลอยชิ้นเนื้อนั้นเสีย
นกที่เหลือก็ยอมไมเบียดเบียนนกนั้นผูไมมีความกังวล คือไมมีปลิโพธ
เครื่องกังวล.
พระโพธิสัตวนั้นออกจากพระนครแลว ในตอนเย็นไดนอน
อยูในเรือนของคนผูหนึ่ง ในบานนั้นในระหวางทาง. ก็นางทาสีใน
เรือนนั้นชื่อปงคลา ไดนัดแนะกับชายผูหนึ่งวา พึงมาในเวลาชื่อโนน
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นางลางเทาของนายทั้งหลายแลว เมือ่ นายทั้งหลายนอนแลว นั่งแลดู
การมาของชายผูนั้นอยูที่ธรณีประตู คิดวาประเดี๋ยวเขาจักมา ประเดี๋ยว
เขาจักมา จนเวลาลวงเลยไปถึงปฐมยาม และมัชฌิมยาม. ก็ในเวลา
ใกลรุง นางหมดหวังวา เขาคงไมมาในบัดนี้แน จึงนอนหลับไป.
พระโพธิสัตวไดเห็นเหตุการณนี้ จึงคิดวา ทาสีนี้นั่งอยูไดตลอดกาล
มีประมาณเทานี้ ดวยความหวังวา ชายผูนั้นจักมา รูวาบัดนี้เขา
ไมมา เปนผูหมดความหวัง ยอมนอนหลับสบาย ขึ้นชื่อวาความหวัง
ในกิเลสทั้งหลาย เปนทุกข ความไมมีความหวังเทานั้น เปนสุข
จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ผูไมมีความหวังยอมหลับเปนสุข
ความหวังมีผลก็เปนสุข นางปงคลากระทํา
ความหวังจนหมดหวังจึงหลังสบาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ผลวตี ความวา ความหวังที่
ไดผลนั้น ชือ่ วาเปนสุข เพราะผลนั้นเปนสุข. การทําใหหมดหวัง
คือกระทําใหไมมีความหวัง อธิบายวา ตัดเสีย คือละเสีย. บทวา
ปงฺคลา ความวา บัดนี้ นางปงคลทาสีนี้หลับเปนสุข.
วันรุงขึ้น พระโพธิสัตวนั้นจากบานนั้นเขาไปยังปา เห็น
ดาบสผูหนึ่งนั่งเขาฌานอยูในปา จึงคิดวา ความสุขอันยิ่งกวาความสุข
ในฌาน ยอมไมมีในโลกนี้และในโลกหนา จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :-
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ทั้งในโลกนี้และในโลกหนา ธรรมคือ
ความสุขอื่นจากสมาธิ ยอมไมมี ผูม จี ิต
ตั้งมั่น ยอมไมเบียดเบียนทั้งคนอื่นและ
ตนเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมาธิปโร ความวา ชื่อวาธรรม
คือความสุขนอกเหนือ คืออื่นจากสมาธิ ยอมไมมี.
พระโพธิสัตวนั้น ครั้นเขาปาแลวบวชเปนฤๅษี ทําฌานและ
อภิญญาใหเกิดขึ้น ไดมพี รหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา ดาบสในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสีลวีมังสชาดกที่ ๑๐

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุฏทิ ูสกชาดก ๒. ทุททุภายชาดก ๓. พรหมทัตตชาดก
๔. จัมมสาฏกชาดก ๕. โคธชาดก ๖. กักการุชาดก ๗. กากาติชาดก
๘. อนนุโสจิยชาดก ๙. กาฬพาหุชาดก ๑๐. สีลวีมังสชาดก.
จบ กุฏีทูสกวรรคที่ ๓
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๘. โกกิลวรรค
๑. โกกาลิกชาดก

วาดวยพูดในกาลที่ควรพูด
[๖๒๒] เมือ่ ยังไมถึงเวลาที่จะพูด ผูใดพูดเกิน
กาลไป ผูนั้นยอมถูกทํารายดุจลูกนกดุเหวา
ฉะนั้น.
[๖๒๓] มีดทีล่ ับคมดีแลว ดุจยาพิษอันรายแรง
หาทําใหตกไปทันทีทันใด เหมือนวาจาทุพภาษิตไม.
[๖๒๔] เพราะฉะนั้น บัณฑิตควรรักษาวาจาไว
ทั้งในกาลควรพูดและไมควร ไมควรพูดให
ลวงเวลา แมในบุคคลผูเสมอกับตน.
[๖๒๕] ผูใดมีความคิดเห็นเปนเบื้องหนา มี
ปญญาเครื่องพิจารณาเห็นประจักษ พูดพอ
เหมาะในกาลที่ควรพูด ผูนั้นยอมจับศัตรูได
ทั้งหมด ดุจครุฑจับนาคได ฉะนั้น.
จบ โกกาลิกชาดกที่ ๑
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อรรถกถาโกกิลวรรคที่ ๔
อรรถกถาโกกาลิกชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระโกกาลิกะ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา โย เว
กาเล อสมฺปตฺเต ดังนี้. เรื่องปจจุบันไดใหพิสดารแลวในตักการิยชาดก. สวนเรื่องในอดีตมีดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยแกวของพระเจาพาราณสีนั้น.
พระราชานั้นไดเปนผูมีพระดํารัสมาก พระโพธิสตั วคิดวา จักหามการ
ตรัสมากของพระราชานั้น จึงเที่ยวคิดหาอุบายอยางหนึ่ง. ครั้นวันหนึ่ง
พระราชาเสด็จไปพระราชอุทยาน แลวประทับนั่งบนแผนศิลาอันเปน
มงคล. เบื้องบนแผนศิลานั้น มีมะมวงอยูตนหนึ่ง นางนกดุเหวา
วางฟองไขของตนไวในรังการังหนึ่ง ณ ตนมะมวงนั้น แลวไดไปเสีย.
นางกาก็ประคบประหงมฟองไขนกดุเหลานั้น. จําเนียรกาลลวงมา ลูกนกดุเหวาก็ออกจากฟองไขนั้น. นางกาสําคัญวาบุตรของเรา จึงนําอาหาร
มาดวยจงอยปาก ปรนนิบัติลูกนกดุเหวานั้น. ลูกนกดุเหวานั้นขนปก
ยังไมงอกก็สงเสียงรองเปนเสียงดุเหวา ในกาลอันไมควรรองเลย.
นางกาคิดวา ลูกนกนี้มันรองเปนเสียงอื่นในบัดนี้กอน เมื่อโตขึ้นจัก
ทําอยางไร จึงตีดวยจะงอยปากใหตายตกไปจากรัง. ลูกนกดุเหวานั้น
๑

๑. ม. โคลิล ฯ
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ตกลงใกลพระบาทของพระราชา. พระราชารับสั่งถามพระโพธิสัตววา
สหาย นี่อะไรกัน. พระโพธิสัตวคิดวา เราแสวงหาเรื่องเปรียบเทียบ
เพื่อจะหามพระราชา บัดนี้ เราไดเรื่องเปรียบเทียบนี้แลว จึงกราบทูล
วา ขาแตมหาราช ขึ้นชื่อวาคนปากกลา พูดมากในกาลไมควรพูด
ยอมไดทุกขเห็นปานนี้ ขาแตมหาราช ลูกนกดุเหวานี้เจริญเติบโตได
เพราะนางกา ปกยังไมทันแข็งก็รองเปนเสียงดุเหวาในเวลาไมควรรอง
ทีนั้น นางการลกนกดุเหวานั้นวา นี่ไมใชลูกของเรา จึงตีดวยจะงอย
ปากใหตกลงมา จะเปนมนุษยหรือสัตวดิรัจฉานก็ตาม พูดมากใน
กาลไมควรพูด ยอมไดทุกขเห็นปานนี้ แลวไดกลาวคาถาเหลานี้วา :เมื่อยังไมถึงเวลาที่จะพูด ผูใดพูดเกิน
เวลาไป ผูนนั้ ยอมถูกทําราย ดุจลูกนก
ดุเหวาฉะนั้น.
มีดที่ลับคมกริบ ดุจยาพิษที่รายแรง
หาทําใหตกไปทันทีทันใด เหมือนวาจาทุพภาษิตไม.
เพราะฉะนั้น บัณฑิตควรรักษาวาจาไว
ทั้งในกาลที่ควรพูดแลไมควร ไมควรพูดให
เกินเวลา แมในคนผูเสมอกับตน.
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ผูใดมีความคิดเห็นเปนเบื้องหนา มี
ปญญาเครื่องพิจารณาเห็นประจักษ พูดพอ
เหมาะในกาลทีค่ วรพูด ผูนนั้ ยอมจับศัตรูได
ทั้งหมด ดุจครุฑจับนาคไดฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเล อสมฺปตฺเต ไดแก เมือ่
กาลที่จะพูดของตน ยังไมถึง. บทวา อติเวล ความวา ยอมพูดเกิน
ประมาณ ทําใหลวงเลยเวลา. บทวา หลาหลมฺมิว ตัดเปน หลาหล
อิว แปลวา เหมือนยาพิษอันรายแรง. บทวา นิกฺกเฒ ไดแก
ในขณะนั้นเอง คือในกาลอันยังไมถึง. บทวา ตสฺม ไดแก เพราะ
เหตุที่คําทุพภาษิตเทานั้น ยอมทําใหตกไปเร็วพลัน แมกวาศัสตราที่
ลับคมกริบ และยาพิษอันรายแรง. บทวา กาเล อกาเล จ ความวา
บัณฑิตพึงรักษาวาจาทั้งในกาลและมิใชกาลที่ควรกลาว ไมควรกลาว
เกินเวลาแมกะบุคคลผูเสมอกับตน คือแมกะบุคคลผูมีการกระทําไม
ตางกัน. บทวา มติปุพโฺ พ ไดแก ชื่อวามีความคิดเปนเบื้องหนา
เพราะกระทําความคิดใหเปนปุเรจาริกอยูขางหนาแลวจึงกลาว. บทวา
วิจกฺขโณ ความวา บุคคลผูพิจารณาดวยญาณแลวไดประโยชน ชื่อวา
ผูมีปญญาเห็นประจักษ. บทวา อุรคมิว ตัดเปน อุรค อิว แปลวา
เหมือนสัตวผูไปดวยอก (งู). ทานกลาวอธิบายไวดังนี้วา ครุฑทํา
ทะเลใหปนปวนแลวยึด คือจับงูตัวมีขนาดใหญ ก็แลครั้นจับไดแลว
ทันใดนั้นเอง ก็ยกหิ้วงูนั้นขึ้นสูตนงิ้ว กินเนื้ออยู ฉันใด บุคคลผู
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มีความคิดเกิดขึ้นกอนเปนเบื้องหนา มีปญญาเปนเครื่องเห็นประจักษ
กลาวพอประมาณในกาลที่ควรกลาว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมยึดคือ
จับพวกอมิตรทั้งหมดได คือทําใหอยูในอํานาจของตนได.
พระราชาทรงสดับธรรมเทศนาของพระโพธิสัตวแลว ตั้งแต
นั้นมา ก็ไดมีพระดํารัสพอประมาณ. และทรงปูนบําเหน็จยศพระราชทานแกพระโพธิสัตวนั้นใหใหญโตกวาเดิม.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุมชาดกวา. ลูกนกดุเหวาในกาลนั้น ไดเปนพระโกกาลิกะ สวน
อํามาตยผูเปนบัณฑิตในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาโกกาลิกชาดกที่ ๑
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๒. รถลัฏฐิชาดก

วาดวยใครครวญกอนแลวทํา
[๖๒๖] ขาแตพระราช บุคคลทํารายตนเอง
กลับกลาวหาวาคนอื่นทํารายดังนี้ก็มี โกงเขา
แลว กลับกลาวหาวาเขาโกงดังนี้ก็มี ไมควร
เชื่อคําของโจทกฝายเดียว.
[๖๒๗] เพราะฉะนั้น บุคคลผูเปนเชื้อชาติ
บัณฑิตควรฟงคําแมของฝายจําเลย เมื่อฟง
คําของโจทกและจําเลยทั้งสองฝายแลว พึง
ปฏิบัติตามธรรม.
[๖๒๘] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณ เกียจคราน ไมดี
บรรพชิตผูไมสํารวม ไมงาม พระเจาแผนดิน
ไมทรงใครครวญกอนแลวทําไป ไมงาม
บัณฑิตมีความโกรธเปนเจาเรือน ก็ไมงาม.
[๖๒๙] ขาแตพระองคผูเปนเจาแหงทิศ พระมหากษัตริยทรงใครครวญเสียกอนแลวจึงปฏิบัติ
ไมทรงใครครวญเสียกอน ไมควรปฏิบัติ
อิสริยยศ บริวารยศ และเกียรติคุณของ
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พระเจาแผนดินผูทรงใครครวญแลวจึงทรง
ปฏิบัติยอมมีแตเจริญขึ้น.
จบ รถลัฏฐิชาดกที่ ๒
อรรถกถารถลัฏฐิชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ปุโรหิตของพระเจาโกศล จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
อป หนฺตฺวา หโต พรูติ ดังนี้.
ไดยินวา ปุโรหิตนั้นไปบานสวยของตนดวยรถ ขับรถไปในทาง
แคบ พบหมูเกวียนพวกหนึ่ง จึงกลาววา พวกทานจงหลีกเกวียนของ
พวกทาน ดังนี้แลวก็จะไป เมื่อเขายังไมทันจะหลีกเกวียนก็โกรธ จึง
เอาดามปฏักประหารที่แอกรถของนายเกวียนในเกวียนเลมแรก. ดาม
ปฏักนั้นกระทบแอกรถก็กระดอนกลับมาพาดหนาผากของปุโรหิตนั้น
เขา ทันทีนั้นที่หนาผากก็มีปมปูดขึ้น. ปุโรหิตนั้นจึงกลับไปกราบทูล
แกพระราชาวา ถูกพวกนายเกวียนตี พระราชาจึงทรงสั่งพวกตุลาการ
ใหวินิจฉัย พวกตุลาการจึงใหเรียกพวกนายเกวียนมาแลววินิจฉัยอยู
ไดเห็นแตโทษผิดของปุโรหิตนั้นเทานั้น. อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย
นั่งสนทนากันในธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลายไดยินวา ปุโรหิต
ของพระราชาเปนความหาวา พวกเกวียนตีตน แตตนเองกลับเปน
ฝายผิด. พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
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พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ดวยเรื่องชื่อนี้พระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้
เทานั้น แมในกาลกอน ปุโรหิตนี้ก็กระทํากรรมเห็นปานนี้เหมือนกัน
แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยผูวินิจฉัยของพระเจาพาราณสี
นั้นเอง. ขอความทั้งหมดที่วา ครั้งนั้น ปุโรหิตของพระราชา ไปยัง
บานสวยของตนดวยรถดังนี้เปนตน เปนเชนกับขอความอันมีแลว
ในเบื้องตนนั่นแหละ. แตในชาดกนี้ เมื่อปุโรหิตนั้นกราบทูลพระราชา
แลว พระราชาประทับนั่ง ณ โรงวินิจฉัยดวยพระองคเอง รับสั่ง
ใหเรียกพวกนายเกวียนมา มิไดทรงชําระการกระทําใหชัดเจน ตรัสวา
พวกเจาตีปุโรหิตของเรา ทําใหหนาผากโปขึ้น แลวตรัสวา ทานทั้ง
หลายจงปรับพวกเกวียนเหลานั้นทั้งหมดคนละพัน. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวกราบทูลพระราชานั้นวา ขาแตมหาราชเจา พระองคยังมิได
ทรงชําระการกระทําใหชดั แจงเลย ทรงใหปรับพวกเกวียนเหลานั้น
ทั้งหมดคนละพัน ดวยวาคนบางจําพวก แมประหารตนดวยตนเอง
ก็กลาวหาวา ถูกคนอื่นประหาร เพราะฉะนั้น การไมวินิจฉัยแลว
สั่งการ ไมควร ธรรมดาพระราชาผูครองราชสมบัติใครครวญแลวสั่ง
การจึงจะควร แลวไดกลาวคาถาเหลานี้วา :-
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ขาแตพระราชา บุคคลทํารายตนเอง
กลับกลาวหาวา คนอื่นทําราย ดังนี้ก็มี โกง
เขาแลว กลับกลาวหาวา เขาโกงดังนี้ก็มี ไม
ควรเชื่อคําของโจทกฝายเดียว.
เพราะฉะนั้น บุคคลผูเปนเชื้อชาติ
บัณฑิต ควรฟงคําแมของฝายจําเลยดวย เมื่อ
ฟงคําของโจทกและจําเลย คูความทั้งสอง
ฝายแลว พึงปฏิบัติตามธรรม.
คฤหัสถผยู ังบริโภคกาม เกียจครานไมดี
บรรพชิตผูไมสํารวม ไมดี พระราชาไมทรง
ใครครวญกอนแลวทําไป ไมดี บัณฑิตมี
ความโกรธเปนเจาเรือน ก็ไมดี.
ขาแตพระองคผูเปนเจาแหงทิศ กษัตริย
ทรงใครครวญกอนแลวจึงควรกระทํา ไมทรง
ใครครวญกอน ไมควรกระทํา อิสริยยศและ
เกียรติศัพท ยอมเจริญแกกษัตริยผูทรงใคร
ครวญแลวกระทํา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อป หนฺตฺวา ความวา เออก็ คน
บางพวกทํารายตนดวยตนเอง ยังพูดคือกลาวหาวา ถูกคนอื่นทําราย.
บทวา เชตฺวา ชิโต ความวา ก็หรือวา คนเองโกงคนอื่นแลวกลาว
หาวาเราถูกโกง. บทวา เอตทตฺถุ ความวา ขาแตมหาราช บุคคล
ไมควรเชื่อคําของโจทกผูไปยังราชสกุลแลวกลาวหากอน ชื่อวาผูฟอง
รองกอนโดยแท คือไมพึงเชื่อคําของโจทกโดยสวนเดียว. บทวา
ตสฺมา ความวา เพราะเหตุที่ไมควรเชื่อคําของผูที่มาพูดกอนโดยสวน
เดียว. บทวา ยถา ธมฺโม ความวา สภาวะ (หลักการ) วินิจฉัย
ตั้งไวอยางใด พึงกระทําอยางนั้น. บทวา อสฺโต ไดแก ผูไม
สํารวมกายเปนตน คือ เปนผูทุศีล. บทวา ต น สาธุ ความวา
ความโกรธกลาวคือความขุนเคืองอันมั่นคง โดยการยึดถือไวตลอด
ระยะกาลนานของบัณฑิต คือบุคคลผูมีความรูนั้น ไมดี. บทวา
นานิสมฺม ไดแก ไมทรงใครครวญแลว ไมควรกระทํา. บทวา
ทิสมฺปติ ความวา ขาแตมหาราชเจา ผูเปนใหญแหงทิศทั้งหลาย.
บทวา ยโส กิตฺติ จ ความวา บริวาร คือความเปนใหญ และ
เกียรติศัพทยอมเจริญ.
พระราชาไดสดับคําของพระโพธิสัตวแลว ทรงวินิจฉัยตัดสิน
โดยธรรม. เมื่อทรงวินิจฉัยโดยธรรม โทษผิดจึงมีแกพราหมณเทานั้น
แล.
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พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พราหมณในครั้งนั้น ไดเปนพราหมณนี่แหละในบัดนี้
สวนอํามาตยผูเปนบัณฑิต ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถารถลัฏฐิชาดกที่ ๒
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๓. โคธชาดก

เขารักก็รักมั่ง เขาชังก็ชงั ตอบ
[๖๓๐] หมอมฉันทราบวา พระองคผทู รงดํารง
รัฐจะไมทรงอาลัยใยดีตอหมอมฉัน ตั้งแต
ครั้งเมื่อพระองคทรงภูษาเปลือกไม เหน็บ
พระแสงขรรค ทรงผูกสอดเครื่องครบ ประทับอยูก ลางปา เหี้ยยางไดหนีไปจากกิ่งไม
อัสสัตถะแลว.
[๖๓๑] พึงออนนอมตอผูที่ออนนอม พึงคบผู
ที่เขาพอใจจะคบดวย พึงทํากิจแกผูที่ชวย
ทํากิจ ไมพึงทําความเจริญใหแกผูที่ใคร
ความเสื่อม อนึ่ง ไมพึงคบหาสมาคมกับผู
ที่เขาไมพอใจจะคบหาสมาคมดวย.
[๖๓๒] พึงละทิ้งผูที่เขาละทิ้ง ไมพึงทําความ
สิเนหาในผูเลิกลากัน ไมพึงสมาคมกับผูมี
จิตคิดออกหาง นกรูว าตนไมมีผลหมดแลว
ยอมบินไปสูตนอื่นที่เต็มไปดวยผล ฉันใด
คนก็ฉันนัน้
รูวาเขาหมดความอาลัยแลว
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ก็ควรจะเลือกหาคนอื่นที่เขาสมัครรักใคร
เพราะวาโลกกวางใหญพอ.
[๖๓๓] ฉันเปนกษัตริยมุงความกตัญู จะทํา
ตอบแทนแตเธอตามสติกําลัง อนึง่ ฉันจะ
มอบอํานาจใหแกเธอทัง้ หมด เธอตองการ
สิ่งใดแกคนใดฉันจะใหสิ่งนั้นแกเธอ เพื่อ
คนนั้น.
จบ โคธชาดกที่ ๓
อรรถกถาโคธชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
กุฎมพีผูหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ตเทว เม
ตฺว ดังนี้.
เรื่องปจจุบัน ไดใหพิสดารแลวในหนหลังนั่นแหละ แตใน
ชาดกนี้ เมื่อสามีภรรยาทั้งสองนั้น ชําระสะสางหนี้สินเสร็จแลว
กลับมา ในระหวางทาง พรานไดใหเหี้ยยางตัวหนึ่ง โดยพูดวา ทาน
ทั้งสองจงกิน. บุรุษผูเปนสามีนั้นสั่งภรรยาไปหาน้ําดื่ม แลวกินเหี้ย
หมด ในเวลาภรรยานั้นกลับมาจึงกลาววา นางผูเจริญ เหี้ยหนีไป
เสียแลว. ภรรยากลาววา ดีละนาย เมื่อเหี้ยยางมันหนีไป ดิฉันจะ
อาจทําอะไร. ภรรยานั้นดื่มน้ําในพระเชตวันแลวนั่งรวมกันในสํานัก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 601

ของพระศาสดา ผูอันพระศาสดาตรัสถามวา อุบาสิกา สามีของทาน
นี้ยังปรารถนาประโยชนเกื้อกูล มีความรักดี อุปการะชวยเหลือแกทาน
ดีอยูหรือ จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังมีความ
ปรารถนาประโยชนเกื้อกูล มีความรักแกสามีนี้ดีอยู แตสามีนี้ไมมี
ความรักในขาพระองคเลย. พระศาสดาตรัสวา ชางเขาเถอะ อยา
คิดเลย สามีนี้ยอมกระทําชื่ออยางนี้ ก็เมื่อใด เขาระลึกคุณของทาน
ได เมื่อนั้น เขาจะใหความเปนใหญทั้งหมด เฉพาะทานเทานั้น อัน
สามีภรรยาทั้งสองนั้นทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :แมเรื่องในอดีต ก็เปนเชนกับที่กลาวไวแลวในหนหลังนั้น
เหมือนกัน. แตในชาดกนี้ เมื่อพระราชบุตรและชายานั้นเสด็จกลับ
ในระหวางทาง นายพรานทั้งหลายเห็นความอิดโรยของคนทั้งสอง
จึงไดใหเหี้ยยางตัวหนึ่ง บอกวา ทานทั้งสองคนจงกินเสียเถิด. พระราชธิดาเอาเถาวัลยพันเหี้ยนั้นแลวถือเดินทางไป. เธอทั้งสองนั้นพบ
สระน้ําแหงหนึ่ง จึงแวะลงจากทาง นั่งที่โคนตนอัสสัตถะ. พระราชบุตรตรัสวา นางผูเจริญ เธอจงไปนําน้ําจากสระมาดวยใบบัว เรา
จักไดกินเนื้อกัน. พระราชธิดานั้นแขวนเหี้ยไวที่กิ่งไมแลวไปเพื่อนํา
น้ํามา ฝายพระราชบุตรเสวยเหี้ยหมดแลว ทรงนั่งเบือนพระพักตร
จับปลายหางเหี้ยอยู. พระราชบุตรนั้น ในเวลาพระราชธิดาถือน้ําดื่ม
เสด็จมา จึงตรัสวา นางผูเจริญ เหี้ยลงจากกิ่งไมเขาไปยังจอมปลวก
เราวิ่งไลจับปลายหางไวได ตัวมันขาดเขาปลองไป เหลือแตที่จับได
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เฉพาะในมือเทานั้น. พระราชธิดาทูลวา ชางเถอะพระองค เมื่อเหี้ย
ยางมันหนีไปได เราจักทําอะไรได มาเถิดพวกเราไปกันเถอะ. เธอ
ทั้งสองนั้นดื่มน้ําแลวไปถึงพระนครพาราณสี พระราชบุตรไดราชสมบัติแลวทรงตั้งพระราชธิดานั้นไว เพียงในตําแหนงอัครมเหสี สวน
สักการะและสัมมานะ ไมมีแกพระนาง. พระโพธิสัตวประสงคจะให
พระราชากระทําสักการะแกพระนาง จึงยืนอยูในสํานักของพระราชา
แลวกราบทูลวา ขาแตพระแมเจา ขาพระองคไมไดอะไร ๆ จากสํานัก
ของพระองคมิใชหรือ ทําไมไมทรงเหลียวแลขาพระองคเลย. พระเทวีตรัสวา ดูกอนพอ เราเองก็ไมไดอะไรจากสํานักของพระราชา
เราจักใหอะไรทานเลา จนบัดนี้ แมพระราชาก็จัก ประทานอะไรแกฉัน
ในเวลาเสด็จมาจากปา ทาวเธอเสวยเหี้ยยางแตพระองคเดียว. พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแตพระแมเจา พระองคผูประเสริฐจักไมทรง
การทําเชนนี้แน พระองคโปรดอยางไดตรัสอยางนี้เลย. ลําดับนั้น
พระเทวีจึงตรัสกะพระโพธิสัตวนั้นวา ดูกอนพอ เรื่องนั้นไมปรากฏ
แกทาน ปรากฏเฉพาะแกพระราชาและฉันเทานั้น แลวตรัสคาถาที่
๑ วา :หมอมฉันทราบวา พระองคผูประเสริฐ
จะไมทรงใยดีตอหมอมฉัน แตครั้งเมื่อพระองคทรงภูษาเปลือกไม เหน็บพระแสงขรรค
ทรงผูกสอดเครื่องรบประทับอยูทามกลางปา
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เหีย้ ยางไดหนีไปจากกิ่งไมอัสสัตถะแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตเทว ความวา ในกาลนัน้
นั่นแหละ หมอมฉันทราบพระองคไดอยางนี้วา พระราชานี้ไมประทานอะไรแกหมอมฉัน แตคนอื่น ๆ ยอมไมรูสภาวะของพระองค.
บทวา ขคฺคพนฺธสฺส ไดแก ผูทรงเหน็บพระขรรค. บทวา ติรีฏิโน ความวา ในเวลาพระองคทรงฉลองพระภูษาเปลือกไมเสด็จมา
ตามทาง. บทวา ปกฺกา ความวา เหี้ยยางดวยถานไฟหนีไปแลว.
พระเทวีตรัสโทษที่พระราชาทรงกระทําไว ใหปรากฏในทาม
กลางบริษัท ดวยประการอยางนี้. พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้นจึงกราบทูลวา ขาแตพระแมเจา เพราะกระทําความไมผาสุขใหแกทั้งสอง
พระองค จําเดิมแตเวลาไมเปนที่โปรดปรานของพระราชาผูประเสริฐ
พระองคจะประทับอยูในที่นี้เพราะอะไร แลวไดกลาวคาถา ๒ คาถา
นี้วา :พึงออนนอมตอผูออนนอม พึงคบผูที่
เขาพอใจจะคบดวย พึงทํากิจแกผูที่ชวยทํา
กิจ ไมพึงทําความเจริญแกผูที่ใครความเสื่อม
อนึ่ง ไมพึงคบกับผูที่ไมพอใจจะคบดวย.
พึงละทิ้งผูที่เขาทิ้งเรา ไมพึงทําความ
สิเนหาในผูเลิกลากัน ไมพงึ สมาคมกับผูมี
จิตคิดออกหาง นกรูวาตนไมมีผลหมดแลว
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ยอมบินไปสูตนอื่นที่เต็มไปดวยผล ฉันใด
คนก็ฉันนั้น รูวาเขาหมดความอาลัยแลว
ก็ควรจะเลือกหาคนอื่นที่เขาสมัครรักใคร
เพราะวาโลกกวางใหญพอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นเม นมนฺตสฺส ความวา ผู
ใดนอบนอมตนดวยจิตใจอันออนโยน พึงนอบนอบตอบผูนั้นเทานั้น.
บทวา กิจฺจานุกุพฺพสฺส ผูชวยทํากิจอันเกิดขึ้นแกตนเทานั้น.
บทวา นานตฺถกามสฺส ไดแก ผูไมตองการความเจริญ. บทวา
วนถ น กยิรา ความวา ไมพึงกระทําความสิเนหาดวยอํานาจความ
อยากในคนผูละทิ้งนั้น. บทวา อเปตจิตฺเตน ไดแก ผูมีจิตเหินหาง
คือ ผูมีจิตหนายแหนง. บทวา น สมฺภเชยฺย ไดแก ไมพึงสมาคม.
บทวา อฺ สเมกฺเขยฺย ไดแก พึงเลือกดูคนอื่น. อธิบายวา
นกรูวาตนไมไรผล ยอมไปยังตนอื่นซึ่งมีผลดก ฉันใด คนก็ฉันนั้น
รูวาชายเขาสิ้นความรักใครแลว พึงเขาไปหาคนอื่นที่เขารักดวยดี.
พระราชา เมื่อพระโพธิสัตวกลาวอยูนั้นแล ระลึกถึงคุณความ
ดีของพระเทวีนั้นได จึงตรัสวา นองนางผูเจริญ พี่ไมไดกําหนดคุณ
ความดีของเธอ สิ้นกาลมีประมาณเทานี้. ฉันกําหนดไดเพราะถอยคํา
ของบัณฑิตนี่เอง จะใหราชสมบัตินี้เฉพาะแกเธอผูอดกลั้นความผิด
ของฉันได แลวตรัสคาถาที่ ๔ วา :-
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เรานั้นเปนกษัตริยมุงความกตัญู จะ
กระทําตอบแทนเธอตามอานุภาพ อนึ่ง เรา
จะมอบความเปนใหญทั้งหมดใหแกเธอ เธอ
อยากไดสิ่งใดเพื่อคนใด เราจะใหสิ่งนั้นแก
เธอเพื่อคนนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส แปลวา เรานั้น. บทวา
ยถานุภาว ไดแก ตามสติกําลัง. บทวา ยสฺสิจฺฉสิ ความวา เธอ
อยากไดเพื่อจะใหแกคนใด เราจะใหสิ่งที่เธออยากไดตั้งตนแกราชสมบัตินี้ไป เพื่อคนนั้น.
พระราชาครั้นตรัสอยางนี้แลว ไดประทานความเปนใหญ
ทั้งปวงแกพระเทวี. และทรงดําริวา บัณฑิตนี้ทําใหเราระลึกถึงคุณ
ความดีของพระเทวีนี้ จึงไดประทานอิสริยยศใหญแมแกบัณฑิตดวย.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึง
ทรงประกาศสัจจะ แลวทรงประชุมชาดก ในเวลาจบสัจจะ ผัวเมีย
ทั้งสองคนไดดํารงอยูในโสดาปตติผล. ผัวและเมียในครั้งนั้น ไดเปน
ผัวและเมียนี่แหละในบัดนี้ สวนอํามาตยผูเปนบัณฑิตในครั้งนั้น ได
เปนเราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาโคธชาดกที่ ๓
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๔. ราโชวาทชาดก

วาดวยคุณสมบัติของผูน ํา
[๖๓๔] ถาเมือ่ โคทั้งหลายวายขามแมนา้ํ ไป โค
หัวหนาฝูงวายคด เมื่อโคผูนําฝูงวายคด
อยางนี้ โคทั้งหมดก็ยอมวายคดไปตามกัน.
[๖๓๕] ในมนุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน ผูใด
ไดรับสมมติแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้น
ประพฤติไมเปนธรรม ประชาชนนอกนี้ก็
ประพฤติไมเปนธรรมโดยแท ถาพระราชา
ผูเปนใหญไมตั้งอยูในธรรม รัฐยอมอยู
เปนทุกขทั่วกัน.
[๖๓๖] ถาเมื่อโคทั้งหลายวายขามแมน้ําไป
โคหัวหนาฝูงวายขามตรง เมือ่ โคผูนําฝูง
วายขามตรงอยางนั้น โคทั้งหมดก็ยอมวาย
ขามตรงไปตามกัน
[๖๓๗] ในหมูม นุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน ผูใด
ไดรับสมมติแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้น
ประพฤติเปนธรรม ประชาชนนอกนี้ก็
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ยอมประพฤติเปนธรรมไปตามโดยแท ถา
พระราชาเปนผูตั้งอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยู
เปนสุขทั่วกัน.
จบ ราโชวาทชาดกที่ ๔
อรรถกถาโชวาทชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ราโชวาท จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ควนฺเจ ตรมานาน ดังนี้
เรื่องปจจุบันจักมีแจงในสกุณชาดก สวนในชาดกนี้ พระศาสดาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร แมพระราชาครั้งแตกอน ทรงสดับ
ถอยคําของบัณฑิตทั้งหลายแลว ครองราชสมบัติโดยธรรม บําเพ็ญ
ทางไปสวรรคใหบริบูรณไปแลว อันพระราชาทรงอาราธนาแลว
จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
นครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ เจริญวัย
แลว เรียนศิลปะทั้งปวงเสร็จแลว บวชเปนฤาษี ทําอภิญญาและ
สมาบัติใหบังเกิดแลว มีรากไมและผลไมในปาเปนอาหาร อยูใน
หิมวันตประเทศอันนารื่นรมย. ในกาลนั้น พระราชาทรงรังเกียจโทษ
มิใชคุณความดี ทรงพระดําริวา ใคร ๆ ผูกลาวโทษใชคุณของเรา
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มีอยูหรือ จึงทรงแสวงหาอยู มิไดพบเห็นใคร ๆ ผูมักกลาวโทษ
ของพระองคทั้งในอันโตชนและพาหิรชน ทั้งในพระนครและนอก
พระนคร ทรงพระดําริวา ในชาวชนบทจะเปนอยางไรบาง จึงปลอม
พระองค เสด็จเที่ยวไปตามชนบท แมในชนบทนั้น ก็มิไดทรงเห็น
คนผูกลาวโทษ ไดทรงสดับแตคําสรรเสริญคุณของพระองคนั้น จึง
ทรงดําริวา ในหิมวันตประเทศจะเปนอยางไรบาง แลวเสด็จเขาไป
ยังปาเที่ยวไปจนถึงอาศรมของพระโพธิสัตว ทรงอภิวาทพระโพธิสัตว
นั้นแลว ทรงทําปฏิสันถารแลวประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. ครั้งนั้น
พระโพธิสัตวนําผลนิโครธสุกจากปามาบริโภค. ผลนิโครธสุกเหลานั้น
หวานมีโอชะ มีรสเสมอดวยจุรณน้ําตาลกรวด. พระโพธิสัตวนั้น
ทูลเชิญพระราชาแลวทูลวา ทานผูม ีบุญมาก เชิญทานบริโภคผล
นิโครธสุกนีแ้ ลวดื่มน้ํา. พระราชาทรงกระทําอยางนั้นแลวตรัสถาม
พระโพธิสัตววา ทานผูเจริญ เพราะอะไรหนอ ผลนิโครธสุกนี้
จึงหวานดีจริง. พระโพธิสัตวทูลวา ทานผูมีบุญมาก พระราชา
ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมโดยเสมอ เปนแน เพราะเหตุนั้นแหละ
ผลนิโครธสุกนั้น จึงหวาน. พระราชาตรัสวา ทานผูเจริญ ในเวลา
ที่พระราชาไดดํารงอยูในธรรม ผลนิโครธสุกยอมไมหวานหรือหนอ.
พระโพธิสัตวทูลวา ใช ทานผูมีบุญมาก เมื่อพระราชาทั้งหลายไม
ดํารงอยูในธรรม น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตนก็ดี รากไมและ
ผลไมในปาเปนตนก็ดี ยอมไมหวาน หมดโอชะ อีกอยางหนึ่ง
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มิใชสิ่งเหลานี้อยางเดียว แมรัฐทั้งสิ้นก็หมดโอชะ ไรคา แตเมื่อ
พระราชาทั้งหลายนั้นทรงดํารงอยูในธรรม แมสงิ่ เหลานั้นก็ยอมหวาน
มีโอชะ รัฐแมทั้งสิ้นก็ยอมมีโอชะเหมือนกัน. พระราชาตรัสวา
ทานผูเจริญ คงจักเปนอยางนั้น ทรงไมใหรูวาพระองคเปนพระราชา
เลย ทรงไหวพระโพธิสัตวแลวเสด็จไปยังนครพาราณสี ทรงดําริวา
จักทดลองทําตามคําของพระดาบส จึงทรงครองราชสมบัติโดยไมเปน
ธรรม ทรงดําริวา จักรูค วามจริงในบัดนี้ จึงใหเวลาลวงไปเล็กนอย
แลวเสด็จไปที่สํานักของพระโพธิสัตวนั้นอีก ทรงไหวแลวประทับนั่ง
ณ สวนขางหนึ่ง. ฝายพระโพธิสัตวก็กลาวเหมือนอยางนั้นแหละ
แลวไดถวายผลนิโครธสุกแกพระราชานั้น. ผลนิโครธสุกนั้นไดมี
รสขมแกพระราชานั้น. พระราชาทรงรูสึกวาไมมีรสหวาน จึงถมทิ้ง
พรอมกับเขฬะ แลวกลาววา ขม ทานผูเจริญ. พระโพธิสตั วทูลวา
ทานผูมีบุญมาก พระราชาจักไมทรงประพฤติธรรมเปนแน เพราะ
ในกาลที่พระราชาทั้งหลายไมทรงประพฤติธรรม สิ่งทั้งหมดตั้งตนแต
ผลาผลในปา ยอมหารสหาโอชะมิได แลวไดกลาวคาถาเหลานี้วา :ถาเมื่อโคทั้งหลายวายขามแมน้ําไป โค
หัวหนาฝูงวายคด เมื่อโคผูนําฝูงวายคดอยาง
นี้ โคทั้งหมดก็ยอมวายคดไปตามกัน.
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ในมนุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน ผูใ ด
ไดรับสมมติแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้น
ประพฤติไมเปนธรรม ประชาชนนอกนี้ก็
ประพฤติไมเปนธรรมโดยแท ถาพระราชา
ผูเปนใหญไมตั้งอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยู
เปนทุกขทั่วกัน.
ถาเมื่อโคทั้งหลายวายขามแมน้ําไป
โคหัวหนาฝูงวายขามไปตรง เมื่อโคหัวหนา
ฝูงวายขามไปตรงอยางนั้น โคทั้งหมดก็ยอม
วายขามไปตรงตามกัน.
ในหมูม นุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน ผูใด
ไดรับสมมติแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้น
ประพฤติเปนธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ยอม
ประพฤติเปนธรรมโดยแท ถาพระราชาเปน
ผูต ั้งอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยูเปนสุขทั่วกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ควฺเจ ตรมานาน ความวา
เมื่อโคทั้งหลายวายขามแมน้ํา. บทวา ชิมฺห ไดแก คด คือ โคง.
บทวา เนนฺเต ความวา เมื่อโคผูหัวหนาโค คือโคจาฝูงผูเปน
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หัวหนาโค นําไปคือพาไป. บทวา ปเคว อิตรา ปชา ความวา
สัตวทั้งหลายนอกนี้ ก็ยอมประพฤติไมเปนธรรมตาม ๆ กัน. บทวา
ทุกฺข เสติ ความวา มิใชจะอยูเปนทุกขอยางเดียวยอมไดประสบทุกข
ในอิริยาบถแมทั้ง ๔ ดวย. บทวา อธมฺมิโก ความวา ถาพระราชา
ประพฤติไมเปนธรรม โดยลุแกอคติมีฉันทาคติเปนตน. บทวา
สุข เสติ ความวา ถาพระราชาทรงละการลุอํานาจอคติ ดํารงอยู
ในธรรม รัฐทั้งหมดยอมจะถึงความสุขอยางเดียว ในอิริยาบถทั้ง ๔.
พระราชาทรงสดับธรรมของพระโพธิสัตว จึงใหรูวาพระองค
เปนพระราชา แลวตรัสวา ทานผูเจริญ เมื่อกอนขาพเจาเองกระทํา
ผลนิโครธสุกใหหวาน แลวไดทําใหขม บัดนี้ จักกระทําใหหวาน
ตอไป แลวทรงไหวพระโพธิสัตว เสด็จกลับพระนครครองราชสมบัติ
โดยธรรม ไดทรงกระทําสรรพสิ่งทั้งปวงใหกลับเปนปกติตามเดิม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พระราชาในครั้งนั้น ไดเปนพรนะอานนท สวนดาบส
ไดเปนเราตถาคต ฉะนีแ้ ล.
จบ อรรถกถาราโชวาทชาดกที่ ๔
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๕. ชัมพุกชาดก

วาดวยโทษที่ไมรูประมารตน
[๖๓๘] ดูกอนสุนัขจิ้งจอก ชางนั้นตัวใหญ ราง
กายสูง งาก็ยาว ตัวทานไมไดเกิดในตระกูล
สัตวที่จะจับมันได.
[๖๓๙] ผูใดมิใชราชสีห ยกตนเพราะสําคัญวา
เปนราชสีห ผูนั้นยอมเปนเหมือนสุนัขจิ้งจอกถูกชางเหยียบ นอนหายใจแขมว ๆ
อยูบ นแผนดิน.
[๖๔๐] ผูใดไมรูจักกําลังกาย กําลังความคิด และ
ชาติของผูม ียศเปนชนชั้นสูง มีขอ ลําล่ําสัน
กําลังมาก ผูนั้นยอมเปนเหมือนสุนัขจิ้งจอก
ถูกชางเหยียบนอนตายอยูนี้.
[๖๔๑] สวนผูใดใครครวญกอนแลวจึงทําการ
งาน รูจกั กําลังกายและกําลังความคิดของตน
กําหนดดวยคําพูดอันประกอบดวยปญญา
เปนวาจาสุภาษิตผูนั้นยอมมีชัยอยางไพบูลย.
จบ ชัมพุกชาดกที่ ๕
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อรรถกถาชัมพุกชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงปรารภ
เหตุที่พระเทวทัตทําทาทางอยางพระสุคตเจา จึงตรัสพระธรรมเทศนา
นี้ มีคําเริ่มตนวา พฺรหา ปวฑฺฒกาโย ดังนี้.
เรื่องปจจุบันไดใหพิสดารแลวในขึ้นหลังแล. สวนในชาดกนี้
มีความยอดังตอไปนี้ :- พระศาสดาตรัสถามวา สารีบุตร พระเทวทัต
เห็นพวกเธอแลวกระทําอยางไร พระเถระจึงกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระเทวทัตนั้นเมื่อจะกระทําตามพระองค ใหพันในมือ
ขาพระองคแลวนอน ที่นนั้ พระโกกาลิกะจึงเอาเขาประหารพระเทวทัต
นั้นที่อก พระเทวทัตนั้นกระทําตามพระองค ไดเสวยทุกขเห็นปานนี้.
พระศาสดาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสวา สารีบุตร เทวทัตกระทําตาม
กิริยาทาทางของเรา จึงเสวยความทุกข มิใชในบัดนี้เทานั้น แมใน
กาลกอน ก็ไดเสวยมาแลวเหมือนกัน อันพระเถระทูลอาราธนาแลว
จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดราชสีห อยูในถ้ํา ณ หิมวันตประเทศ วันหนึ่ง ฆากระบือแลวกินเนื้อ ดื่มน้ํา แลวกลับมายังถ้ํา
สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งพบราชสีหนั้น เมื่อไมอาจหลบหนี จึงนอนหมอบ
เมื่อราชสีหกลาววา อะไรกัน สุนัขจิ้งจอก มันจึงกลาววา ทานผูเจริญ
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ขาพเจาจักอุปฏฐากทาน. ราชสีหก ลาววา ถาอยางนั้น เจาจงมา แลว
นําสุนัขจิ้งจอกนั้นไปยังสถานที่อยูของตน แลวนําเนื้อมาเลี้ยงดูมัน
ทุกวัน ๆ เมื่อสุนัขจิ้งจอกนั้นมีรางกายอวนพีเพราะกินเดนของราชสีห
วันหนึ่ง เกิดมานะขึ้นมาก มันจึงเขาไปหาราชสีหแลวกลาววา ขาแต
นาย ขาพเจาเปนกังวลสําหรับทานมาตลอดกาลนาน ทานนําเนื้อมา
เลี้ยงขาพเจาเปนนิจ วันนี้ ทานจงอยูที่นี้แหละ ขาพเจาจักฆาชาง
เชือกหนึ่งกินเนื้อมันแลวจักนํามาเผือทานดวย. ราชสีหกลาววา สุนัข
จิ้งจอกเจาอยาพอใจเรื่องฆาชางนี้เลย เพราะเจามิไดเกิดในกําเนิด
สัตวที่ฆาชางกินเนื้อ เราจักฆาชางใหแกเจา ธรรมดาชางทั้งหลาย
ตัวใหญรางกายสูง เจาอยาสวนหนาจับ เจาจงทําตามคําของเรา
แลวกลาวคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนสุนขั จิ้งจอก ชางนั้นตัวใหญ
รางกายสูง งาก็ยาว ตัวเจาไมไดเกิดในตระกูล
สัตวที่จะจับชางได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหา แปลวา ใหญ บทวา
ปวฑฺฒกาโย ไดแก มีรา งกายสูงตระหงาน. บทวา ทีฆทาโฒ
ความวา ชางนั้นมีงายาว มันจะเอางาประหารผูเชนเจาใหถึงความสิ้น
ชีวิต. บทวา ยตฺถ ความวา เจามิไดเกิดในตระกูลราชสีหทจี่ ะจับ
ชางซับมันตัวประเสริฐ. อธิบายวา ก็เจาเกิดในตระกูลสุนัขจิ้งจอก.
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สุนัขจิ้งจอก เมื่อราชสีหหามอยู ก็ขึ้นออกจากถ้ํา บันลืออยาง
สุนับจิ้งจอก ๓ ครั้งวา ฮก ๆ ๆ แลวยืนบนยอดเขา แลดูที่เชิงเขาเห็น
ชางดําเชือกหนึ่งกําลังเดินไปตามเชิงเขา จึงโดดไปหมายวาจักตกลง
บนกระพองของชางนั้น แตพลาดตกไปที่ใกลเทา. ชางยกเทาหนา
เหยียบลงบนกระหมอมของสุนัขจิ้งจอกนั้น ศีรษะแตกแหลกละเอียด
เปนจุรณวิจุรณไป. สุนัขจิ้งจอกนั้นนอนทอดถอนใจอยู ณ ทีน่ ั้นเอง.
ชางสงเสียงโกญจนาทแปรนแปรนหลีกไป. พระโพธิสัตวไปยืนอยูบน
ยอดเขา เห็นสุนัขจิ้งจอกนั้นถึงความพินาศ จึงกลาววา สุนัขจิ้งจอกได
รับความฉิบหาย เพราะอาศัยมานะของตน แลวกลาวคาถา ๓ คาถาวา :ผูใดมิใชราชสีห ยกตนเพราะสําคัญวา
เปนราชสีห ผูน ั้นยอมเปนเหมือนสุนขั จิ้งจอก
ถูกชางเหยียบนอนหายใจแขมวอยูบ นแผน
ดิน.
ผูใดไมรูจกั กําลังกาย กําลังความคิด
และชาติสกุลของผูมียศ เปนคนชั้นสูง มี
ขอลําล่ําสัน มีกําลังมาก ผูนั้นยอมเปนเหมือน
สุนัขจิ้งจอก ถูกชางเหยียบนอนตายอยูนี้.
สวนผูใดใครครวญกอนแลว จึงทําการ
งาน รูจักกําลังกายและกําลังความคิดของตน
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ดวยการเลาเรียนดวยความคิด และดวยคํา
สุภาษิต ผูนั้นยอมมีชัยอยางไพบูลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิกุพพฺ ติ ไดแก ยอมยังตนให
แปรเปลี่ยนไป. บทวา กุฏุว แปลวา เหมือนสุนัขจิ้งจอก. บทวา
อนุตฺถุน แปลวา ทอดถอนใจอยู. ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา สุนัข
จิ้งจอกนี้ไดรับทุกขเวทนาอยางมหันต นอนถอนใจอยูบนภาคพื้น
ฉันใด แมคนอื่นที่ดวยกําลังทําการทะเลาะกับผูมีกําลังก็ฉันนั้น ยอม
เปนผูเห็นปานสุนัขจิ้งจอกนั้นทีเดียว. บทวา ยสสฺสิโน ไดแก ผูมี
ความเปนใหญ. บทวา อุตฺตมปุคฺคลสฺส ไดแก บุคคลผูสูงสุดดวย
กําลังกายและกําลังญาณ. บทวา สฺชาตกฺขนฺธสฺส ไดแก มีขอ
ลําใหญตั้งอยูเรียบรอย. บทวา มหพฺพลสฺส ไดแก ผูมีเรี่ยวแรงมาก.
บทวา ถามพลูปปตฺตึ ความวา ไมรูกําลัง คือเรี่ยวแรง และการ
อุปบัติคือชาติกําเนิดเปนราชสีห ของราชสีหเห็นปานนี้ ใจความดังนี้
ก็มีวา สุนัขจิ้งจอกไมรูแรงกาย กําลังญาณและการอุปบัติเปนราชสีห.
บทวา ส เสติ ความวา สุนัขจิ้งจอกนี้นั้นสําคัญแมตนวาเปนเชน
ราชสีหนั้น จึงถูกชางฆานอนตายอยู. บทวา ปมาย ไดแก ใครครวญ
คือ พิจารณา. บาลีวา ปมาณา ดังนี้กม็ ี อธิบายวา ผูใดถือประมาณ
ของตนแลวกระทําโดยประมาณของตน. บทวา. ถามพล ไดแก กําลัง
คือเรี่ยวแรง. อธิบายวา เรี่ยวแรงทางกายและกําลังญาณดังนี้บางก็ได.
บทวา ชปฺเปน ไดแก ดวยการเลาเรียน คือการศึกษา. บทวา มนฺเตน
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ไดแก ดวยการปรึกษากับบัณฑิตทั้งหลายอื่นแลวจึงกระทํา. บทวา
สุภาสิเตน ไดแก ดวยคําพูดอันไมมีโทษ ประกอบดวยคุณมีสัจจะ
เปนตน. บทวา ปริกขวา ไดแก ถึงพรอมดวยการกําหนด. บทวา
โส วิปุล ชินาติ บุคคลใดยอมเปนผูเห็นปานนั้น คือ เมื่อจะทํา
การงานอยางใดอยางหนึ่ง รูเรี่ยวแรงกาย และกําลังความรูของตน
แลวกําหนดดวยอํานาจการศึกษาเลาเรียนและการปรึกษาหารือ พูดแต
คําเปนสุภาษิตจึงกระทํา บุคคลนั้นยอมชนะคือไมเสื่อมประโยชนอัน
ไพบูลยและมากมาย.
พระโพธิสัตวกลาวกรรมที่ควรกระทําในโลกนี้ดวยคาถา ๓ คาถา
เหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา สุนัขจิ้งจอกในครั้งนั้น ไดเปนเทวทัตในบัดนี้ สวน
ราชสีหในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาชัมพุกชาดกที่ ๕
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๖. พรหาฉัตตชาดก

เอาของนอยแลกของมาก
[๖๔๒] พระองคตรัสเพออยูวา หญา ๆ ใคร
หนอนําเอาหญามาถวายพระองค พระองคมี
กิจดวยหญาหรือหนอ จึงตรัสถึงแตหญา
เทานั้น.
[๖๔๓] ฉัตตฤๅษีผูมีรางกายสูงใหญ เปนพรหมจารี เปนพหูสูต มาอยู ณ ที่นี้ เขาลักเอา
ทรัพยของเราจนหมดสิ้นแลว ยังใสหญาไว
ในนุม แลวหนีไป.
[๖๔๔] การถือเอาทรัพยของตนไปหมด และ
การไมถือเอาหญา เปนกิจที่ผูปรารถนาของ
นอย แลเอาของมากพึงกระทําอยางนั้น
ฉัตตฤๅษีใสหญาไวในตุมหนีไปแลว การ
ปริเวทนาเพราะเรื่องนั้น จะมีประโยชนอะไร.
[๖๔๕] ผูม ีศลี ทั้งหลายยอมไมทําอยางนั้น คน
พาลยอมกระทําอนาจารอยางนี้ ความเปน
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บัณฑิตจักทําคนทุศีล มีศีลไมยั่งยืน ให
เปนคนอยางไร.
จบ พรหาฉัตตชาดกที่ ๖
อรรถกถาพรหาฉัตตชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุโกหก จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ติณ ติณนฺติ
ลปสิ ดังนี้.
เรื่องปจจุบันไดกลาวไวแลวเหมือนกัน. สวนเรื่องในอดีตมีขอ
ความดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร.
พาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยผูสอนอรรถและธรรม ของ
พระเจาพาราณสีนั้น. พระเจาพาราณสีทรงยกกองทัพใหญไปเฉพาะ
พระเจาโกศล เสด็จในนครสาวัตถีเขานครแลวจับพระเจาโกศลไดดวย
การรบ. ก็พระเจาโกศลมีพระราชโอรสนามวาฉัตตกุมาร. ฉัตตกุมาร
นั้นปลอมเพศหนีออกไปยังเมืองตักกศิลาเรียนไตรเพท และศิลปศาสตร ๑๘ ประการ แลวเสด็จออกจากเมืองตักกศิลา เที่ยวศึกษา
ศิลปะทุกลัทธิจนถึงปจจันตคามแหงหนึ่ง มีพระธิดาบส ๕๐๐ รูป อาศัย
ปจจันตคามนั้นอยู ณ บรรณศาลาในปา. พระกุมารเขาไปหาดาบส
เหลานั้นแลวคิดวา จักศึกษาอะไร ๆ ในสํานักของพระดาบสแมเหลานี้
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จึงบวชแลวเรียนเอาสิ่งที่พระดาบสเหลานั้นรูทั้งหมด ครั้นตอมา เธอ
ไดเปนศาสดาในคณะ. อยูมาวันหนึ่ง เรียกหมูฤๅษีมาแลวถามวา
ทานผูเนียรทุกขทั้งหลาย เพราะเหตุไรพวกทานจึงไมไปยังมัชฌิมประเทศ. หมูฤาษีจึงกลาววา ทานผูเนียรทุกข ขึ้นชื่อวามนุษย
ทั้งหลายในมัชณิมประเทศเปนบัณฑิต เขาถามปญหา ใหทําอนุโมทนา
ใหกลาวมงคล ยอมติเตียนผูไมสามารถ เราทั้งหลายไมไป เพราะ
ความกลัวอันนั้น. ฉัตตดาบสจึงกลาววา ทานทั้งหลายอยากลัวเลย
ขาพเจาจักทํากิจนั้นทั้งหมด. หมูด าบสจึงกลาววา ถาอยางนั้น
พวกเราจะไป. ดาบสทัง้ ปวงถือเอาเครื่องหาบบริขารของตนๆ ถึงเมือง
พาราณสีโดยลําดับ.
ฝายพระเจาพาราณสีทรงกระทําราชสมบัติของพระเจาโกศลให
อยูในเงื้อมพระหัตถของพระองคแลว ทรงตั้งผูควรแกพระราชา ( ขาหลวง) ไวในนครนั้น สวนพระองคทรงพาเอาทรัพยที่มีอยูในนครนั้น
ไปยังนครพาราณสี ใหบรรจุเต็มตุมโลหะแลวฝงไวในพระราชอุทยาน
ในสมัยนั้น ประทับอยูเฉพาะในนครพาราณสีนั่นเอง. ครั้งนั้นพระฤๅษีเหลานั้นอยูในพระราชอุทยานตลอดคืน พอวันรุงขึ้น จึงเขาไป
ภิกขาจารยังพระนคร แลวไดไปยังประตูพระราชนิเวศน. พระราชา
ทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของพระฤาษีเหลานั้น จึงใหนิมนตมาแลว ให
นั่ง ณ ทองพระโรง ถวายขาวยาคูและของเคี้ยว แลวตรัสถามปญหา
นั้น ๆ จนถึงเวลาภัตตาหาร. ฉัตตดาบสเมื่อจะทําพระหฤทัยของพระ-
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ราชาใหยินดี จึงแกปญหาทั้งปวง ในเวลาเสร็จภัตกิจ ไดกระทําอนุโมทนาอันวิจิตรงดงาม. พระราชาทรงเลื่อมใสยิ่งขึ้น ทรงรับปฏิญญา
ใหพระฤๅษีเหลานั้นแมทั้งหมดอยูในพระราชอุทยาน. ฉัตตฤๅษีรูมนต
สําหรับขนขุมทรัพย เธอเมื่ออยูในพระราชอุทยานนั้นคิดวา พระเจาพาราณสีนี้ทรงฝงทรัพยอันเปนของพระบิดาเราไว ณ ที่ไหนหนอ
จึงรายมนตแลวตรวจดูอยู ก็รูวาฝงไวในพระราชอุทยาน จึงคิดวา
จักถือเอาทรัพยในที่นี้แลวไปยึดเอาราชสมบัติขิงเรา จึงเรียกดาบส
ทั้งหลายมาแลวกลาววา ทานผูเนียรทุกขทั้งหลาย ขาพเจาเปนโอรส
ของพระเจาโกศล พระเจาพาราณสียึดเอาราชสมบัติของขาพเจามา
ขาพเจาจึงปลอมเพศออกมา ตามรักษาชีวิตตนตลอดกาลประมาณ
เทานี้ บัดนีข้ าพเจาไดทรัพยอันเปนของตระกูลแลว ขาพเจาจักถือเอา
แลวไปยึดเอาราชสมบัติของตน ทานทั้งหลายจักกระทําอยางไร. พวก
ฤๅษีทั้งหลายจึงกลาววา ขาพเจาทั้งหลายจักไปกับทานเหมือนกัน.
ฉัตตฤๅษีนั้นรับคําวาตกลง แลวใหทํากระสอบหนังใหญ ๆ ในเวลา
กลางคืน จึงขุดภาคพื้นขนตุมทรัพยขึ้นมา ใสทรัพยลงในกระสอบ
ทั้งหลาย แลวบรรจุหญาไวเต็มตุมแทนทรัพย ใหฤๅษี ๕๐๐ และ
มนุษยอื่น ๆ ถือทรัพยพากันหนีไปถึงนครสาวัตถี ใหจับพวกขาหลวง
แลวยึดเอาราชสมบัติไว จึงใหทําการซอมแซมกําแพงและปอมคาย
เปนตน กระทํานครนั้นใหเปนนครที่ราชาผูเปนขาศึก จะยึดไมได
ดวยการสูรบอีกตอไป แลวครอบครองพระนครอยู. ฝายพระเจา-
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พาราณสี พวกราชบุรุษกราบทูลวา ดาบสทั้งหลายถือเอาทรัพยจาก
พระราชอุทยานหนีไปแลว ทาวเธอจึงเสด็จไปยังพระราชอุทยาน
รับสั่งใหเปดตุมขุมทรัพย ทรงเห็นแตหญาเทานั้น. ทาวเธอเกิดความ
เศราโศกอยางใหญหลวง เพราะอาศัยทรัพยเปนเหตุ. จึงเสด็จไปยัง
พระนคร เสด็จเที่ยวบนเพออยูวาหญา ๆ ใคร ๆ อื่นไมสามารถทําความ
เศราโศกของพระราชานั้นใหดับลงได. พระโพธิสัตวคดิ วา ความ
เศราโศกของพระราชาใหญหลวงนัก พระองคทรงเที่ยวบนเพออยู ก็
เวนเราเสีย ใคร ๆ อื่นไมสามารถจะบันเทาความเศราโศกของทาวเธอ
ได เราจักกระทําทาวเธอใหหมดเศราโศก. วันหนึ่ง พระโพธิสัตวนั้น
นั่งเปนสุขอยูกับพระราชานั้น ในเวลาที่พระราชาทรงบนเพอ จึง
กลาวคาถาที่ ๑ วา :พระองคตรัสเพออยูวา หญา ๆ ใครหนอ
นําเอาหญามาถวายพระองค พระองคมกี ิจ
ดวยหญาหรือหนอ จึงตรัสถึงแตหญาเทานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กินนฺ ุ เต ติณฺกจิ ฺจตฺถิ ความวา
กิจที่จะพึงทําดวยหญามีอยูแกพระองคหรือหนอ. บทวา ติณเมว
ปภาสสิ ความวา เพราะพระองคตรัสถึงแตหญาอยางเดียววา หญา
หญา หาไดตรัสวา หญาชื่อโนนไม ขอพระองคจงตรัสชื่อของหญา
นั้นกอนวา หญาชื่อโนน ขาพระองคทั้งหลายจักนํามาถวายพระองค
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เออก็หญาจะมีประโยชนอะไรแกพระองค ขอพระองคโปรดอยาทรง
ตรัสพร่ําเพอเอาหญาเปนเหตุเลย.
พระราชาทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๒ วา :ฉัตตฤๅษีผูมีรางกายสูงใหญ เปนพรหมจารี เปนพหูสตู มาอยู ณ ทีน่ ี้ เขาลักทรัพย
ของเราจนหมด แลวใสหญาไวในตุมแทน
ทรัพยแลวหนีไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหา แปลวา สูง. คําวา ฉตฺโต
เปนชื่อของพระฤๅษีนั้น. บทวา สพฺพ สมาทาย ไดแก ถือเอา
ทรัพยทั้งหมด. ดวยบทวา นิกฺขิปฺป คจฺฉติ นี้ พระเจาพาราณสี
เมื่อจะแสดงวา ฉัตตฤๅษีใสหญาในตุมแลวหนีไป จึงตรัสอยางนั้น.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :การถือเอาทรัพยของตนไปหมด และ
การไมถือเอาหญา เปนกิจที่ผูปรารถนาเอา
ของนอยมาแลกของมาก พึงกระทําอยางนั้น
ฉัตตฤๅษีใสหญาในตุมหนีไปแลว การร่ําไร
รําพรรณในเรื่องนั้น จะมีประโยชนอะไร.
คําที่เปนคาถานั้น มีความหมายดังนี้ :- การถือเอาทรัพยอัน
เปนของพระราชบิดาไปทั้งหมด และการไมถือเอาหญาที่ไมควรจะเอา
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ไปนั้น เปนกิจที่ผูปรารถนาทรัพยดวยหญาอันมีประมาณนอย จะพึง
กระทําอยางนั้น ขาแตมหาราชเจา ดังนั้น ฉัตตฤๅษีผูมีรางกายสูง
ใหญนั้น จึงถือเอาทรัพยอันเปนของพระราชบิดาตนซึ่งควรจะถือเอา
แลวบรรจุหญาที่ไมควรถือเอาไวตุมหนีไปแลว จะมัวร่ําไรรําพรรณ
อะไรกันในเรื่องนั้น.
พระราชาทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๔ วา :ผูมีศลี ทั้งหลายยอมไมทําอยางนั้น คน
พาลยอมทําอนาจารอยางนี้เปนปกติ ความ
เปนบัณฑิตจักทําคนผูทุศีล มีศีลไมยั่งยืน
ใหเปนคนอยางไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลวนฺโต ความวา บุคคลผู
สมบูรณดวยศีล ประพฤติพรหมจรรย ยอมไมกระทํากรรมเห็นปาน
นั้น. บทวา พาโล สีลานิ กุพฺพติ ความวา สวนคนพาลยอมทําปกติ
กลาวคืออนาจารของตนเห็นปานนี้ได. บทวา อนิจฺจสีล ไดแก ผู
ประกอบดวยศีลอันไมยั่งยืน คือไมเปนไปตลอดกาลนาน. บทวา
ทุสฺสีลฺย ไดแก ผูทุศีล. บทวา กึ ปณฺฑิจฺจ กริสสฺ ติ ความวา
ความเปนบัณฑิตที่อบรมมาดวยความเปนพหูสูตร จักการทําบุคคล
เห็นปานนั้นใหเปนอยางไร คือจักใหเขาถึงพรอมอะไร คือจักนําความ
วิบัติแกเขาเทานั้น.
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พระเจาพาราณสีนั้น ครั้นตรัสติเตียนฉัตตฤๅษีนั้นแลว เปน
เปนผูหมดความเศราโศกเพราะคาถาของพระโพธิสัตวนั้น ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พรหาฉัตตฤๅษีในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุโกหก
ในบัดนี้ สวนอํามาตยผูเปนบัณฑิตในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาพรหาฉัตตชาดกที่ ๖
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๗. ปฐชาดก

วาดวยธรรมในสกุล
[๖๘๖] ขาพเจาไมไดใหตั้ง น้ําดื่ม และโภชนาหารแกทาน ขอทานผูเปนพรหมจารีจงอด
โทษใหแกขาพเจา ขาพเจาเห็นโทษอยู
อยางนี้.
[๖๔๗] อาตมภาพไมไดของเกี่ยว และไมได
นักโกรธเคืองเลย แมความไมชอบใจอะไร ๆ
ของอาตมภาพก็ไมมีเลย แมที่จริงอาตมภาพ
ยังมีความวิตกอยูในใจวา ธรรมของสกุลนี้
จักเปนเชนนี้แน.
[๖๔๘] ที่นั่ง น้ําลางเทา น้ํามันทาเทา ขาพเจา
ใหอยูเปนนิจทุกอยาง นี้เปนธรรมในสกุล
เนื่องมาจากปู ยา ตา ยาย ของขาพเจา
ทุกเมื่อ.
[๖๔๙] ขาพเจาบํารุงสมณพราหมณโดยเคารพ
ดุจญาติที่สูงสุด นี้เปนธรรมในสกุล เนื่อง
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มาจากปู ยา ตา ยาย ของขาพเจาทุก
เมื่อ.
จบ ปฐชาดกที่ ๗
อรรถกถาปฐชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา น เต
ปมทายิมฺหา ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุนั้นจากชนบทไปยังพระเชตวัน เก็บบาตรจีวร
ถวายบังคมพระศาสดาแลวถามสามเณรหนุม ๆ วา อาวุโส ในนคร
สาวัตถี ใครอุปการะภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย พวกสามเณรหนุม
กลาววา ทานผูมีอายุ ทานเหลานี้ คือ อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี
และวิสาขามหาอุบาสิกา เปนผูอุปการะภิกษุสงฆ ดํารงอยูในฐานะ.
เปนบิดามารดา. ภิกษุนั้นรับคําวาดีแลว ในวันรุงขึ้น ไดไปยังประตู
บานของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี แตเชาตรู ในเวลาที่ภิกษุแมรูป
เดียวยังมิไดเขาไป. เพราะภิกษุนั้นไปยังไมถึงเวลา ใคร ๆ จึงไม
แลเห็น. ภิกษุนั้นไมไดอะไร ๆ จากที่นั้น จึงไปยังประตูเรือนของ
นางวิสาขามหาอุบาสิกา แมที่บานของนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้น
เธอก็ไมไดอะไร ๆ เพราะไปเชาเกินไป. ภิกษุนั้นจึงเที่ยวไปในบาน
นั้น แลวกลับมาใหม ไปถึงเมื่อเขาเลี้ยงขาวยาคูเสร็จแลว จึงเที่ยว
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ไปในที่นั้น ๆ แมอีก เมื่อเขาเลี้ยงภัตตาหารเสร็จแลว จึงไดไปถึง.
ภิกษุนั้นจึงกลับไปยังวิหาร
เที่ยวกลาวดูหมิ่นตระกูลเหลานั้นวา
ตระกูลทั้งสองไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใสเลย แกภิกษุเหลานี้
บอกวามีศรัทธา มีความเลื่อมใส. อยูมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย
นั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย ไดยินวา ภิกษุ
ชาวชนบทรูปโนน ไปสูประตูของตระกูลกอนกาลเวลา เมื่อไมได
ภิกษา จึงเที่ยวดูหมิ่นตระกูลทั้งหลาย. พระศาสดาเสด็จมาแลว
ตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทากันดวยเรื่องอะไร ?
เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบวา เรื่องนี้ พระเจาขา จึงรับสั่ง
ใหเรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามวา เรื่องนี้ จริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้น
กราบทูลวา จริงพระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ เพราะเหตุไร ?
เธอจึงโกรธ ในปางกอนครั้งพระพุทธเจายังไมอุบัติขึ้น แมดาบส
ทั้งหลายไปสูประตูสกุล ไมไดภิกษาก็ยังไมโกรธเลย แลวทรงนํา
เอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
นครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ เจริญวัยแลว
ไดเลาเรียนศิลปะทุกอยางในนครตักกศิลา ในกาลตอมาไดบวชเปน
ดาบสอยูในหิมวันตประเทศชานาน เพื่อตองการจะบริโภครสเค็ม
และรสเปรี้ยว จึงไปถึงนครพาราณสี อยูในพระราชอุทยานนั่นเอง
วันรุงขึ้น จึงเขาไปภิกษายังพระนคร. ในกาลนั้น พาราณสีเศรษฐี
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เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส. พระโพธิสัตวถามวา เรือนของตระกูลไหน
มีศรัทธา ไดฟงวา เรือนของเศรษฐีจึงไดไปยังประตูเรือนของ
เศรษฐี. ขณะนั้นเศรษฐีไปเฝาพระราชาแลว ฝายคนทั้งหลายก็ไม
เห็นพระโพธิสัตวนั้น. พระโพธิสัตวจึงไดกลับไป. ลําดับนั้น เศรษฐี
นั้นกําลังออกจากราชสกุลไดเห็นพระโพธิสัตวนั้น จึงไหวแลวรับเอา
ภาชนะภิกษานําไปเรือน นิมนตใหนั่งแลวใหอิ่มหนําสําราญดวยการ
ลางเทา การทาน้ํามัน ขาวยาคู และของควรเคี้ยวเปนตน ใน
ระหวางภัต ไมถามเหตุอะไร ๆ พอพระโพธิสัตวกระทําภัตตกิจแลว
จึงไหว ไปนั่ง ณ สวนขางหนึ่งแลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ยาจก
หรือสมณพราหมณผูประพฤติธรรม ชื่อวา ผูมายิ่งประตูเรือนของ
ขาพเจาแลว ขึ้นชื่อวาไมเคยไดสักการะและสัมมานะแลวไปเสียยอม
ไมมี แตวันนี้ ทานไมไดที่นั่ง น้าํ ดื่ม การลางเทา หรือขาวยาคู
และภัตเลยไปแลว เพราะเด็ก ๆ ของขาพเจาไมเห็นทาน นี้เปนโทษ
ของขาพเจา ทานควรอดโทษนั้นแกขาพเจา. แลวกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาพเจาไมไดใหตั้ง น้ําดื่ม และ
โภชนาหารแกทาน ขอทานผูเปนพรหมจารี
จงอดโทษแกขาพเจา ขาพเจาเห็นโทษอยู
อยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น เต ปมทายิมฺหา ความวา
ขาพเจาไมไดใหแมตั่งแกทาน.
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พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :อาตมภาพมิไดเกาะเกี่ยวอะไรเลย ไม
ไดนึกโกรธเคืองเลย แมความไมชอบใจ
อะไร ๆ ของอาตมภาพก็ไมมีเลย ที่จริง
อาตมภาพยังมีความคาคคะเนอยูในใจวา
ธรรมของสกุลนี้จักเปนเชนนี้แน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนวาภิสชฺชามิ ความวา อาตมภาพ
มิไดของใจเลย. บทวา เอตาทิโส ความวา อาตมภาพเกิดความวิตก
ในใจอยางนี้วา สภาวะของสกุลนี้เปนเชนนี้เเน คือ นี้จักเปนวงศของ
ทายก.
เศรษฐีไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ที่นั่ง น้ําลางเทา น้าํ มันทาเทาทุก
อยางนี้ขาพเจาใหอยูเปนนิจ นี้เปนธรรมใน
สกุล เนื่องมาจาก ปู ยา ตา ยาย ของ
ขาพเจาทุกเมื่อ.
ขาพเจาบํารุงสมณพราหมณโดยเคารพ
ดุจญาติผูสูงสุด นี้เปนธรรมในสกุล เนื่อง
มาจาก ปู ยา ตา ยาย ของขาพเจาทุกเมื่อ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺโม ไดแก สภาวะ. บทวา
ปตุปตามโห ความวา เปนของมีอยูแหงบิดามารดาและปู ยา ตา
ยาย. บทวา อุทก ไดแก น้ําสําหรับลางเทา. บทวา มชฺช ไดแก
น้ํามันสําหรับทาเทา. บทวา สพฺเพต แยกศัพทออกเปน สพฺพ
เอต. นิป อักษร ใน บทวา นิปทามเส นี้ เปนอุปสรรค.
อธิบายวา ทามเส แปลวา ให. ทานอธิบายวา ขาพเจายอมให.
ดวยบทวา นิปทามเส นี้ ทานแสดงความวา วงศของขาพเจาเปน
วงศของผูใหสืบมาชั่วเจ็ดสกุล. บทวา อุตฺตม วิย าตก ความวา
ขาพเจาเห็นสมณะหรือพราหมณผูประพฤติธรรม ยอมบํารุงดวยความ
เคารพคือดวยมือของตน เหมือนบํารุงมารดาและบิดาฉะนั้น.
ก็พระโพธิสัตวอยูในที่นั้นแสดงธรรมแกพาราณสีเศรษฐีอยู
๒-๓ วัน แลวกลับไปยังหิมวันตประเทศตามเดิม ไดทําอภิญญา
และสมาบัติใหบังเกิดแลว.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว
ประกาศสัจจะทรงประชุมชาดกวา. ในเวลาจบสัจจะภิกษุนั้น ดํารงอยู
ในโสดาปตติผล. พาราณสีเศรษฐีในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนท
สวนดาบสในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปฐชาดกที่ ๗
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๘. ถุสชาดก

วาดวยรูจักแกลบหรือขาวสารในทีม่ ืด
[๖๕๐] แกลบปรากฏโดยความเปนแกลบแก
หนูทั้งหลาย และขาวสารก็ปรากฏโดยความ
เปนขาวสารแกพวกมัน แมในทีม่ ดื พวกมัน
เวนแกลบเสีย กินแตขา วสาร.
[๖๕๑] การปรึกษาในปาก็ดี การพูดกระซิบกัน
ในบานก็ดี และการคิดหาโอกาสฆาเราใน
บัดนี้ก็ดี เรารูหมดแลว.
[๖๕๒] ไดยินวา ลิงตัวที่เปนพอเอาฟนกัดภาวะ
บุรุษของลูกผูเกิดตามสภาพ เสียแตยังเยาว
ทีเดียว.
[๖๕๓] การที่เจาดิ้นรนอยูเหมือนแพะตาบอดใน
ไรผักกาดก็ดี นอนอยูภ ายใตที่นอนก็ดี เรา
รูห มดสิ้นแลว.
จบ ถุสชาดกที่ ๘
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อรรถกถาถุสชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงปรารภ
พระเจาอชาตศัตรู จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา วิทิต
ถุส ดังนี้.
ไดยินวา เมื่อพระเจาอชาตศัตรูนั้นอยูในพระครรภของพระมารดานั้น พระมารดาของเธอผูเปนพระราชธิดาของพระเจาโกศล
เกิดแพพระครรภ อยากดื่มพระโลหิตในพระขาณุขางขวาของพระเจาพิมพิสาร เปนอาการแรงกลา. พระนางถูกนางสนมผูรับใชทลู ถาม
จึงบอกความนั้นแกนางสนมเหลานั้น. ฝายพระราชาไดทรงสดับแลว
รับสั่งใหเรียกโหรผูทํานายนิมิตมาแลวตรัสถามวา เขาวาพระเทวีทรง
เกิดการแพพระครรภเห็นปานนี้ ความสําเร็จของพระนางจะเปน
อยางไร ? พวกโหรผูทํานายนิมิตกราบทูลวา สัตวผูอุบัติในพระครรภ
ของพระเทวี จักปลงพระชนมพระองคแลวยึดราชสมบัติ. พระราชา
ตรัสวา บุตรของเราจักฆาเราแลวยึดราชสมบัติ ในขอนั้น จะมีโทษ
อะไร แลวทรงเฉือนพระชานุขางขวาดวยพระแสงมืด เอาจานทอง
รองรับพระโลหิตแลวประทานใหพระเทวีดื่ม พระเทวีนั้นทรงดําริวา
ถาโอรสผูเกิดในครรภของเราจักปลงพระชนมพระบิดาไซร เราจะ
ประโยชนอะไรดวยพระโอรสนั้น พระนางจึงใหรีดพระครรภ เพื่อ
ใหครรภตกไป. พระราชาทรงทราบจึงรับสั่งใหเรียกพระเทวีนั้นมา
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แลวตรัสวา นางผูเจริญ นัยวาบุตรของเราจักฆาเราแลวยึดราชสมบัติ
ก็เราจะไมแกไมตายก็หามิได เธอจงใหเราเห็นหนาลูกเถิด จําเดิมแต
นี้ไป เธออยาไดกระทํากรรมเห็นปานนี้. จําเดิมแตนั้น พระเทวีเสด็จ
ไปพระราชอุทยานแลวใหรีดครรภ. พระราชาไดทรงทราบ จึงทรง
หามเสด็จไปพระราชอุทยาน จําเดิมแตกาลนั้น. พระเทวีทรงมีพระครรภครบบริบูรณแลวประสูติพระโอรส. ก็ในวันขนานนามพระโอรส
นั้น เขาขนานพระนามวา อชาตศัตรูกุมาร เพราะเปนศัตรูตอพระบิดาตั้งแตยังไมประสูติ. เมื่ออชาตศัตรูกุมารนั้นทรงเจริญเติบโตอยูดวย
กุมารบริหาร วันหนึ่ง พระศาสดาแวดลอมดวยภิกษุ ๕๐๐ เสด็จไป
นิเวศนของพระราชาแลวประทับนั่งอยู. พระราชาทรงอังคาสภิกษุ
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ดวยของเคี้ยวและของฉันอันประณีต
ทรงนมัสการแลวประทับนั่งสดับธรรมอยู. ขณะนั้น พระพี่เลี้ยงแตง
องคพระกุมารแลวไดถวายพระราชา. พระราชาทรงรับพระโอรสดวย
พระสิเนหาเปนกําลัง ใหนั่งบนพระเพลาทรงปลาบปลื้มอยูเฉพาะพระโอรส ดวยความรักในพระโอรส มิไดทรงสดับพระธรรม. พระศาสดา
ทรงทราบความประมาทของพระราชา จึงตรัสวา มหาบพิตร พระราชาทั้งหลายในครั้งกอน ทรงระแวงพระโอรสทั้งหลาย ถึงกับให
กระทําไวในที่อันมิดชิดใหขัง
แลวตรัสสั่งไววา เมื่อเราลวงไป
แลว ทานทั้งหลายจงนําออกมาใหดํารงอยูในราชสมบัติ อันพระราชา
ทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวเปนอาจารยทิศาปาโมกขในเมืองตักกศิลาสอน
ศิลปะ พวกราชกุมารและพราหมณกุมารเปนจํานวนมาก. พระโอรส
ของพระราชาในนครพาราณสี เสด็จไปยังสํานักของพระโพธิ์สัตวนั้น
ในเวลาพระองคมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษาเรียนไตรเพท และศิลปะ
ทุกอยาง เปนผูมีศิลปะครบบริบูรณแลว. จึงตรัสลาอาจารย. อาจารย
จึงตรวจดูพระราชกุมารนั้น ดวยวิชาดูอวัยวะ. แลวคิดวา อันตราย
เพราะอาศัยพระโอรสจะปรากฏแกพระราชกุมารนี้ เราจะปดเปาอันตรายนั้นไปเสียดวยอานุภาพของตน จึงไดผูกคาถาขึ้น ๔ คาถาถวาย
แกพระราชกุมาร ก็แหละเมื่อใหคาถาอยางนี้แลว จึงกําชับพระราชกุมารนั้นวา ดูกอนพอ เจาดํารงอยูในราชสมบัติแลว ในเวลาโอรส
ของเจามีชนมายุ ๑๖ พรรษา เมื่อจะเสวยพระกระยาหาร พึงกลาว
คาถาที่หนึ่ง ในเวลามีการเขาเฝาเปนการใหญ พึงกลาวคาถาที่ ๒ เมื่อ
เสด็จขึ้นปราสาทประทับยืนที่หัวบันได พึงกลาวคาถาที่ ๓ เมื่อเสด็จ
เขาหองบรรทมประทับยืนที่ธรณีประตู พึงกลาวคาถาที่ ๔ พระราช
กุมารนั้นรับคํา จึงไหวอาจารยแลวไป ไดดํารงอยูในตําแหนงอุปราช
เมื่อพระบิดาลวงไปจึงดํารงอยูในราชสมบัติ. พระโอรสของทาวเธอ
ในเวลามีพระชนมได ๑๖ พรรษา ไดเห็นสิริสมบัติของพระราชาผู
เสด็จออกเพื่อประโยชนแกกิจมีกีฬาในพระราชอุทยานเปนตน มี
ความประสงคจะปลงพระชนมพระบิดาแลว ยึดครองราชสมบัติจึง
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ตรัสแกพวกผูปฏิบัติบํารุงของพระองค. พวกผูป ฏิบัติบํารุงเหลานั้น
พากันทูลวา ดีแลว ขอเดชะ ประโยชนอะไรดวยความเปนใหญที่ได
ในตอนแก ควรจะปลงพระชนมพระราชาเสียดวยอุบายอยางใดอยาง
หนึ่งแลวยึดครองราชสมบัติ. พระกุมารคิดวา เราจะใหพระราชบิดา
เสวยยาพิษสวรรคต เมือ่ จะเสวยพระกระยาหารเย็นกับพระราชบิดา
จึงถือยาพิษประทับนั่งอยู. เมื่อพระกระยาหารในภาชนะกระยาหารยัง
ไมมีใครถูกตองเลย พระราชาไดตรัสคาถาที่ ๑ วา :แกลบปรากฏโดยความเปนแกลบแก
หนูทั้งหลาย และขาวสารก็ปรากฏโดยความ
เปนขาวสารแกพวกมัน แมในที่มืด พวก
มันก็เวนแกลบเสียกินแขาวสาร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิทิต ความวา ในที่มืดแมมีฝนดํา
แกลบก็แจงแจงปรากฏโดยความเปนแกลบ ขาวสารก็แจมแจงปรากฏ
โดยความเปนขาวสาร แกหนูทั้งหลาย. แตในทีน่ ี้ ทานกลาวโดยเปน
ลิงควิปลาส ( ลิงคเคลื่อนคลาดตามหลักไวยากรณ) วา ถุส คณฺฑุล
บทวา ขาทเร ความวา หนูทั้งหลายเวนแกลบกินแตขาวสารเทานั้น.
ทานกลาวอธิบายตอไปวา ลําดับนั้น พระกุมารคิดวา แมในที่มืด
แกลบก็ปรากฏโดยความเปนแกลบ ขาวสารปรากฏโดยความเปนขาว
สาร แกหนูทั้งหลาย พวกมันเวนแกลบกินแตขาวสาร ฉันใด ความ
ที่เรานั่งกุมยาพิษรายก็ปรากฏ ฉันนั้นเหมือนกัน.
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พระกุมารดําริวา พระบิดารูเราแลว จึงทรงกลัว ไมอาจใส
ยาพิษในภาชนะพระกระยาหาร ลุกขึน้ ถวายบังคมพระราชาแลวเสด็จ
ไป. พระกุมารจึงไปบอกเรื่องนั้นแกพวกผูปฏิบัติบํารุงของพระองค
แลวตรัสถามวา วันนี้ พระราชบิดารูเราเสียกอน บัดนี้ พวกเรา
จักปลงพระชนมอยางไร ? ตั้งแตนั้น พวกผูปฏิบัติบํารุงเหลานั้นจึง
หลบซอนอยูในพระราชอุทยานกระซิบหารือกัน ตกลงวา มีอุบาย
อยางหนึ่ง จึงกําหนดลงวา ในเวลาเสด็จไปสูที่เฝาครั้งใหญ ๆ ผูกสอด
พระแสงขรรคประสงคประทับยืนในระหวางพวกอํามาตย พอรูวา
พระราชาเผลอ จึงเอาพระแสงขรรคประหารใหสิ้นพระชนม ยอม
ควร. พระกุมารรับวาได แลวผูกสอดพระแสงขรรคแลวเสด็จไป
คอยมองหาโอกาสที่จะประหารพระราชาอยูรอบดาน. ขณะนั้น พระราชาไดตรัสคาถาที่ ๒ วา :การปรึกษากันในปาก็ดี การพูดกระซิบ
กันในบานก็ดี และการคิดหาโอกาสฆาเรา
ในบัดนี้ก็ดี เรารูหมดแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรฺสฺมึ ไดแก ในพระราชอุทยาน. บทวา นิกณฺณิกา ไดแก ปรึกษากันใกล ๆ หู. บทวา
ยฺเจต อิติ จินฺตี จ ไดแก การแสวงหาโอกาสฆาเราในบัดนี้นั้น
ก็ดี. ทานกลาวอธิบายไววา ดูกอนพอกุมาร การที่ทานกระซิบกระซาบปรึกษากันทั้งในอุทยานและในบาน และเหตุแหงความคิดวาเพื่อ
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ตองการฆาเราในบัดนี้นั้นก็ดี เรารูห มดแลว.
พระกุมารคิดวา พระบิดารูวาเราเปนศัตรู จึงหนีไปบอกแก
พวกปฏิบัติบํารุง ๆ ทําเวลาใหผานพน ๗-๘ วัน จึงทูลวา ขาแต
พระกุมาร พระบิดายอมไมรูวาพระองคเปนศัตรู พระองคไดสําคัญ
ไปอยางนั้น เพราะการคิดคาดคะเนเอา พระองคจงปลงพระชนม
พระบิดานั้นเถิด. วันหนึ่ง พระกุมารนั้นถือพระแสงขรรคแลวไดยืน
อยูที่ประตูหอง ใกลหัวบันได. ครั้งนั้น พระราชาประทับยืนอยูที่
หัวบันได ตรัสคาถาที่ ๓ :ไดยินวา ลิงตัวที่เปนพอเอาฟนกัดผล
คือภาวะแหงบุรุษของลูกที่เกิดตามสภาวะ
เสียงแตยังเยาวทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺเมน ไดแก ตามสภาวะ. บทวา
ปุตฺตสฺส ปตา ไดแก ลิงตัวที่เปนพอของลูก คือลูกลิง. ทาน
กลาวคําอธิบายนี้ไววา ลิงที่เกิดในปารังเกียจการบริหารฝูงของตน
เอาฟนกัดผลของลูกลิงเฉพาะตัวที่เปนหนุม ทําปุรสิ ภาวะใหพินาศไป
ฉันใดเราเพิกถอนผลเปนตนแมของทาน ผูประสงคราชสมบัติเกินไป
จักทําปุริสภาจะใหพินาศไปฉันนั้น.
พระกุมารคิดวา พระบิดาประสงคจะใหจับเรา จึงตกพระทัย
กลัวเสด็จหนีไปบอกแกพวกผูปฏิบัติบํารุงวา พระบิดาทรงคุกคามเรา
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คนเหลานั้น เมื่อลวงเวลาไปประมาณกึ่งเดือน จึงทูลวา ขาแต
พระกุมาร ถาพระราชาพึงทรงทราบเหตุการณนั้น จะไมพึงอดกลั้น
อยูตลอดกาลมีประมาณเทานี้ พระองคตรัสโดยการคิดคาดคะเน
เอา พระองคจงปลงพระชนมพระราชานั้นเสียเถิด. วันหนึ่งพระกุมาร
นั้นถือพระขรรคเสด็จเขาไปยังพระที่สิริไสยาส ในปราสาทชั้นบน
แลวนอนอยูในใตบัลลังก ดวยหวังใจวา จักประหารพระราชบิดา
เมื่อเสด็จมาถึงทันที. พระราชาเสวยพระกระยาหารเย็นแลวสงชน
บริวารกลับไป ทรงดําริวาจักบรรทมจึงเสด็จเขาหองบรรทมอันประกอบดวยสิริ ประทับยืนที่ธรณีประตูแลวตรัสคาถาที่ ๔ วา :การที่เจาดิ้นรนอยูเหมือนแพะตาบอด
ในไรผักกาดก็ดี นอนอยูภายใตนี้ก็ดี เรารู
หมดสิ้นแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริสปฺปสิ ไดแก ไดอยูทางโนน
ทางนี้ เพราะกลัว. บทวา สาสเป แปลวา ในไรผักกาด. บทวา
โยปาย ตัดเปน โยป อย. ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา เจาดิ้นรน
ไปทางโนนทางนี้ เพราะความกลัว เหมือนแพะตาบอดที่เขาไปยังดง
ผักกาด คือ ครั้งที่ ๑ เจาถือเอายาพิษมา ครั้งที่ ๒ ประสงคจะประหาร
ดวยพระขรรคจึงมา ครั้งที่ ๓ ไดถือพระขรรคมายืนที่หัวบันได และ
บัดนี้ เจาคิดวาจักประหารพระราชานั้น จึงมานอนอยูใตที่นอน
ทั้งหมดนั้น เรารูอยู บัดนี้จะไมละเจาไว จักจับเจาลงราชอาญา พระ-
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ราชานั้นถึงจะไมทรงทราบอยางนั้น แตคาถานั้น ๆ ก็สองความนั้น ๆ.
พระกุมารคิดวา พระราชบิดาทรงทราบเราแลว บัดนี้ จัก
ทรงทําเราใหพินาศ จึงตกพระทัยกลัว จึงออกมาจากใตพระที่บรรทม
ทิ้งพระขรรค ณ ทีใ่ กลพระบาทพระราชานั่นเอง หมอบลงที่ใกล
บาทมูลกราบทูลขอโทษวา ขอเดชะ ๆ พระราชบิดาโปรดงดโทษแก
หมอมฉันเถิด. พระราชาทรงขูพระกุมารนั้นวา เจาคิดวา ใคร ๆ
จะไมรูการกระทําของเรา แลวรับสัง่ ใหจองจําดวยเครื่องจองจําคือโซ
ตรวน แลวใหสงเขาเรือนจําตั้งการอารักขาไว. ในกาลนั้น พระราชา
ทรงสํานึกไดถึงคุณงามความดีของพระโพธิสัตว. ตอมา พระราชานั้น
เสด็จสวรรคต พวกอํามาตยราชเสวกกระทําการถวายพระเพลิงพระศพ
ของทาวเธอแลว จึงนําพระกุมารออกจากเรือนจํา ใหดํารงอยูใน
ราชสมบัติ.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ตรัสเหตุนี้วา ดูกอนมหาบพิตร พระราชาในครั้งกอนทรงรังเกียจเหตุ
ที่ควรรังเกียจอยางนี้ แมพระองคจะทรงตรัสอยางนี้ พระราชาก็มิได
ทรงกําหนดไมรูสึกพระองค
พระศาสดาทรงประชุมชาดกวา
อาจารยทิศาปาโมกขในเมืองตักกศิลาในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาถุสชาดกที่ ๘
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๙. พาเวรุชาดก

วาดวยพวกเดียรถียเสื่อมลาภสักการะ
[๖๕๔] เพราะยังไมเห็นนกยูงซึ่งมีหงอน มี
เสียงไพเราะ ชนทั้งหลายในพาเวรุรัฐ จึง
พากันบูชากา ดวยเนื้อและผลไม.
[๖๕๕] แตเมื่อใด นกยูงผูสมบูรณไปดวยเสียง
มายังพาเวรุรัฐ เมื่อนั้น ลาภและสักการะ
ของกาก็เสื่อมไป.
[๖๕๖] พระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชา สอง
แสงสวาง ยังไมเสด็จอุบัติขึ้นเพียงใด ชน
ทั้งหลาย ก็พากันบูชาสมณพราหมณเหลาอื่น
อยูเปนอันมากเพียงนั้น.
[๖๕๗] แตเมือ่ ใด พระพุทธเจาผูมีพระสุรเสียง
อันไพเราะ ไดทรงแสดงธรรมแลว เมื่อนั้น
ลาภและสักการะของพวกเดียรถียก็เสื่อมไป.
จบ พาเวรุชาดกที่ ๙
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อรรถกถาพาเวรุรัฐชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
เถียรถียทั้งหลายผูเสื่อมลาภสักการะ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มี
คําเริ่มตนวา อทสฺสเนน โมรสฺส ดังนี้.
ไดยินวา พวกเดียรถียทั้งหลาย เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จ
อุบัติ ไดเปนผูมีลาภ แตเมื่อพระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลว เปนผู
เสื่อมลาภสักการะ เปนเสมือนหิ่งหอยในเวลาพระอาทิตยขึ้น. ภิกษุ
ทั้งหลายปรารถเรื่องราวนั้นของเดียรถียเหลานั้น จึงประชุมสนทนา
กันในโรงธรรมสภา. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เรื่องนี้ พระเจาขา. จึงตรัสวา มิใชบัดนี้เทานั้นนะภิกษุทั้งหลาย
แมในกาลกอน พวกผูที่ไรคุณไดเปนผูถึงความเลิศดวยลาภและยศ
ตราบเทาที่ผูมีคุณยังไมอุบัติขึ้น เมื่อผูมีคุณทั้งหลายอุบัติขึ้นแลว พวก
ผูที่ไรคุณก็เปนผูเสื่อมลาภสักการะไป แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :อดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดบังเกิดในกําเนิดนกยูง อาศัยความเจริญ
เติบโต ถึงความเปนผูเลิศดวยความงดงาม ทองเที่ยวไปในปา. ใน
กาลนั้น พอคาพวกหนึ่งพากาสําหรับบอกทิศไปยังพาเวรุรัฐโดยทาง
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เรือ. ไดยินวาในกาลนั้นเทานั้น ขึ้นชื่อวานกทั้งหลายยอมไมมีใน.
พาเวรุรัฐ. พวกชาวแวนแควนที่ผานไป ๆ เห็นกานั้นซึ่งจับอยูในกรง
จึงสรรเสริญกาวนั้นนั่นแหละวา จงดูผิวพรรณอเนกตัวนี้ จะงอยปากอยู
สุดปลายคอ นัยนตาเหมือนกอนแกวมณี แลวกลาวกะพอคาเหลานั้น
วา ขาแตเจานายทั้งหลาย ทานจงใหนกตัวนี้แกพวกเรา แมพวกเรา
ก็มีความตองการนกตัวนี้ ทานทั้งหลายจักไดนกตัวอื่นในแวนแควน
ของตน. พวกพอคากลาววา ถาอยางนั้นทานทั้งหลายจงถือเอาดวย
ราคา. ชาวพาเวรุรัฐกลาววา โปรดใหแกพวกเราดวยราคาหากหาปณะ
พวกพอคาตอบวา ใหไมได เมื่อชาวพาเวรุรัฐประมูลราคาขึ้น โดย
ลําดับกลาววา โปรดใหดวยราคาหนึ่งรอย. พวกพอคาจึงพูดวา นกนี้
มีอุปการะแกพวกเราเปนอันมาก แตจะขอเปนไมตรีกับพวกทาน จึง
ไดถือเอารอยกหาปณะแลวใหนกไป. ชาวพาเวรุรัฐเหลานั้นนํานกนั้น
ไปใสไวในกรงทอง ปรนนิบัติดวยปลา เนื้อ และผลไมนอยใหญมี
ประการตางๆ. ในที่ที่นกอื่น ๆ ไมมี กาผูประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐
ประการ ไดเปนผูถึงความเลิศดวยลาภสักการะ. อีกครั้งหนึ่ง พอคา
เหลานั้นจับพระยานกยูงไดตัวหนึ่ง ใหสําเนียกโดยรองดวยเสียงดีด
นิ้วมือ และฟอนดวยเสียงปรบมือ แลวไดไปยังพาเวรุรัฐ. พระยา
นกยูงนั้น เมื่อมหาชนประชุมกัน จึงยืนที่แอกเรือกางปกออกแลว
เปลงเสียงอันไพเราะฟอนอยู คนทั้งหลายเห็นดังนั้นเกิดความโสมนัส
พากันกลาววา ขาแตเจานาย ทานทั้งหลายจงใหพระยานกนี้ที่ถึง
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ความเลิศดวยความงาม ซึ่งฝกมาดีแลว แกพวกขาพเจาเถิด. พวก
พอคาตอบวา ครั้งแรก พวกเรานํากามาทานทั้งหลายก็เอากานั้นเสีย
คราวนี้ เรานําพระยานกยูงตัวหนึ่งมา ก็ขอนกยูงตัวนี้อีก ชื่อวานก
ในแวนแควนของทานทั้งหลาย พวกเราไมอาจจับเอามา. ชาวพาเวรุรัฐกลาววา เอาเถิดเจานาย ทานทั้งหลายจักไดนกแมตัวอื่นในแควน
ของตน จงใหนกยูงตัวนี้แกพวกเราเถิด แลวประมูลราคาซื้อเอาไว
ดวยทรัพยหนึ่งพัน. ทีนนั้ ก็จัดใหนกยูงนั้นอยูในกรงอันวิจิตรตระการ ดวยรัตนะ ๗ ปรนนิบัติดวยปลา เนื้อ ผลไมนอยใหญ และ
ขาวตอกเคลาน้ําผึ้งกับน้ําดื่มเจือดวยน้ําตาลกรวดเปนตน พระยานกยูงถึงความเลิศดวยลาภและเลิศดวยยศ. จําเดิมแตกาลที่พระยานกยูง
นั้นมาแลว ลาภและสักการะของกาก็เสื่อมถอยไป. ใคร ๆ ไมปรารถนา
แมจะดูมัน. กาเมื่อไมไดขาทนียโภชนียาหาร จึงรอง กา กา บิน
ไปลงที่พื้นกองหยากเยื่อ.
พระศาสดาครั้นทรงสืบตอเรื่องทั้งสองเรื่องแลว ทรงเปนผู
ตรัสรูยิ่งเอง ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :เพราะยังไมเห็นนกยูงซึ่งเปนนกมีหงอน
มีเสียงไพเราะ ชนทั้งหลายในพาเวรุรัฐนั้น
จึงพากันบูชากา ดวยเนื้อและผลไม.
แตเมื่อใด นกยูงผูสมบูรณไปดวยเสียง
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มายังพาเวรุรัฐ เมื่อนั้น ลาภและสักการะ
ของกาก็เสื่อมไป.
พระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชา ผูสอง
แสงสวางไสว ยังไมเสด็จอุบัติขึ้น เพียงใด
ชนทั้งหลายก็พากันบูชาสมณพราหมณ เหลา
อันอยูเปนอันมาก เพียงนัน้ .
แตเมื่อใด พระพุทธเจาผูมีพระสุรเสียง
อันไพเราะ ไดทรงแสดงธรรมแลว เมื่อนั้น
ลาภและสักการะของพวกเดียรถียก็เสื่อมไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิขิโน ไดแก ผูประกอบดวย
หงอน. บทวา มฺชภุ าณิโน แปลวา ผูมีเสียงเพราะ. บทวา
อปูเชสุ แปลวา ไดบูชาแลว. บทวา ผเลน จ ไดแก ผลไม
นอยใหญมีประการตาง ๆ. บทวา พาเวรุมาคโต แปลวา มายัง
พาเวรุรัฐ. บาลีเปน ปาเวรุ ดังนี้กม็ ี. บทวา อหายถ ไดแก
เสื่อมไปแลว. บทวา ธมฺมราชา ความวา ที่ชื่อวาธรรมราชา เพราะ
ยังบริษัทใหยินดีดวยโลกุตตรธรรม ๙. บทวา ปภงฺกโร ความวา
ชื่อวาผูสองแสงสวางไสว เพราะสองแสงสวางไปในสัตวโลก โอกาส
โลก และสังขารโลก. บทวา สรสมฺปนฺโน ไดแก ผูประกอบดวย
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เสียงประดุจเสียงพรหม. บทวา ธมฺม อเทสยิ ไดแก ทรงประกาศ
สัจจธรรมทั้ง ๔.
พระศาสดาครั้นตรัสพระคาถา ๔ คาถานี้ดว ยประการดังนี้แลว
จึงทรงประชุมชาดกวา กาในครั้งนั้น ไดเปนนิครนถนาฏบุตรในบัดนี้
สวนพระยานกยูงในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกกาพาเวรุรัฐชาดกที่ ๙
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๑๐. วิสัยหชาดก

ความอยากจนไมเปนเหตุใหทําชั่ว
[๖๕๘] ดูกอนพอวิสัยหะ แตกอนทานไดให
ทาน ก็เมือ่ ทานใหอยูอยางนั้น ความเสื่อม
ไดมีแกทานแลว ตอแตนี้ไป ถาทานจักไม
ใหทาน เมื่อทานประหยัดไว โภคะทั้งหลาย
ก็คงดํารงอยูตามเดิม.
[๖๕๙] ขาแตทาวสหัสสเนตร
พระอริยะ
ทั้งหลายทานกลาวถึงบาปกรรมวา อันอารยชนถึงจะเปนคนยากจนเข็ญใจก็ไมควรทํา
ขาแตพระองคผูเปนจอมทวยเทพ ขาพระบาทจะพึงเลิกศรัทธา เพราะการบริโภค
ทรัพยอันใดเปนเหตุ ทรัพยอันนั้นอยาได
มีเลย.
[๖๖๐] รถคันหนึ่งแลนไปทางใด รถคันอื่น
แลนไปทางนั้น ขาแตทาววาสวะ วัตรที่
ขาพระบาทบําเพ็ญมาแลวแตครั้งกอน ขอจง
เปนไปเหมือนอยางนั้นเถิด.
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[๖๖๑] ถายังมียังเปนอยู ขาพระบาทก็จะให
เมื่อไมมีไมเปนจะใหไดอยางไร แมถึงจะ
เปนอยางนี้แลวก็ตาม ก็จะตองให เพราะ
ขาพระบาทจะลืมทานเสียไมได.
จบ วิสัยหชาดกที่ ๑๐
อรรถกถาวิสัยหชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประดับอยู ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
อทาสิ ทานานิ ดังนี้.
เรื่องปจจุบันไดใหพิสดารแลวในขทิรังคารชาดก ในหนหลัง
สวนในชาดกนี้ พระศาสดาตรัสเรียกทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาแลว
ตรัสวา คฤหบดี โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย หามทาวสักกเทวราช
ผูประทับยืนในอากาศหามอยูวา ทานอยาใหทาน ก็ยังไดใหทานอยู
เหมือนเดิม อันทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้น ทูลอาราธนาแลว
จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
นครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนเศรษฐีนามวา วิสัยหะ มีทรัพย
สมบัติ ๘๐ โกฏิ ไดเปนผูประกอบดวยศีล ๕ มีอัธยาศัยในทางทาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 649

ยินดียิ่งในทาน. พระโพธิสัตวนั้นใหสรางโรงทานในที่ ๖ แหง คือ
ที่ประตูเมืองทั้ง ๔ ประตู ทามกลางพระนครและที่ประตูนิเวศน
ของตน แลวยังการใหทานใหเปนไปอยู. บริจาคทรัพยวันละหกแสน
ทุกวัน. พระโพธิสัตวและยาจกทั้งหลาย ยอมมีภัตตาหารเปนเชน
เดียวกัน. เมื่อพระโพธิสัตวนั้นใหทานกระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นใหมี
งอนไถอันยกขึ้นแลวคือไมตองทําไรไถนา ภพของทาวสักกะก็กัมปนาทหวั่นไหวดวยอานุภาพของการใหทาน บัณฑุกัมพลศิลาอาศน
ของทาวเทวราชแสดงอาการรอน. ทาวสักกะทรงดําริวา ใครหนอ
ประสงคจะใหเราเคลื่อนจากที่ จึงทรงพิจารณาใครครวญอยู. ทรงเห็น
ทานมหาเศรษฐี จึงทรงพระดําริวา วิสัยหเศรษฐีนี้แผไปกวางขวาง
ยิ่งนัก ใหทานกระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นใหไมตองทําไรไถนา ชะรอย
จักใหเราเคลื่อนจากที่แลวเปนทาวสุกกะเสียเองดวยทานแมน้ี เราจัก
ทําทรัพยของเขาใหฉิบหายเสียกระทําเศรษฐีนั่นใหเปนคนขัดสนจน
ใหทานไมได จึงบันดาลทรัพยทั้งปวง แมแตขาวเปลือก น้ํามัน
น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน จนชัน้ ที่สุดแมทาสและกรรมกรให
อันตรธานหายไป. พวกคนผูจัดทานมาบอกทานเศรษฐีวา ขาแตนาย
โรงทานขาดหายไป พวกขาพเจาไมเห็นอะไร ๆ ในที่ที่เก็บไว. ทาน
เศรษฐีกลาววา พวกทานจงนําทรัพยสําหรับจับจายไปจากที่นี้ อยา
ตัดขาดทานเสียเลย แลวเรียกภรรยามาพูดวา นางผูเจริญ เธอจงให
ทานดําเนินไป. ภรรยานั้นคนหาจนทั่วเรือนไมพบแมแตกึ่งมาสก
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จึงกลาววา ขาแตนาย ดิฉันไมเห็นอะไร ๆ อื่น ยกเวนผาที่เราทั้งหลาย
นุงหมอยู วางเปลาไปทั่วทั้งเรือน. ทานเศรษฐีใหเปดประตูหองเก็บ
รัตนะ ๗ ก็ไมเห็นอะไร ๆ แมทาสและกรรมกรอื่นๆ ก็ไมปรากฏ
ยกเวนเศรษฐีกับภรรยา. มหาสัตวเรียกภรรยามาอีกแลวกลาววา
นางผูเจริญ เราไมอาจตัดขาดการใหทาน เธอจงคนหาใหทั่วนิเวศน
พิจารณาดูของบางอยาง. ขณะนั้น คนหาบหญาคนหนึ่ง ทิง้ เคียว
คาน และเชือกมัดหญาไวระหวางประตูแลวหนีไป. ภรรยาของ
เศรษฐีเห็นดังนั้น จึงไดนํามาใหโดยพูดวา ขาแตนายเวนสิ่งนี้ ดิฉัน
ไมเห็นของอยางอื่น. พระมหาสัตวกลาววา นางผูเจริญ ธรรมดาหญา
เราไมเคยเกี่ยวตลอดกาลมีประมาณเทานี้ แตวันนี้ เราจักเกี่ยวหญา
นํามาขายแลวใหทานตามสมควร เพราะกลัวการใหทานจะขาด จึง
ถือเอาเคียว คาน และเชือกออกจากพระนครไปยังที่มีหญาแลว
เกี่ยวหญาคิดวา หญาฟอนหนึ่งจักเปนของพวกเรา และจักใหทาน
ดวยหญาฟอนหนึ่ง จึงมัดหญาเปน ๒ ฟอน คลองที่คานถือเอาไป
ขายที่ประตูเมือง ไดมาสกมาแลวไดใหสวนหนึ่งแกพวกยาจก แต
พวกยาจกมีมากดวยกัน เมื่อพวกเขารองขอวา ใหขาพเจาบาง จึงได
ใหสวนแมนอกนี้ไปอีก วันนั้น จึงไมมีอาหารพรอมทั้งภรรยา ให
เวลาลวงผานไป. โดยทํานองนี้ ลวงไป ๖ วัน. ครั้นวันที่ ๗ เมื่อ
เศรษฐีนั้นกําลังนําหญามา เปนผูอดอาหารมา ๗ วัน ทัง้ เปน
สุขุมาลชาติ พอเมื่อแสดงอาทิตยกระทบหนาผาก นัยนตาทั้งสองขาง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 651

ก็พราพราย. เศรษฐีนั้นไมอาจดํารงสติไวได จึงลมทับหญาลงไป.
ทาวสักกะเสด็จเที่ยวตรวจดูกิริยาอาการของเศรษฐีนั้นอยู. ทันใดนั้น
ทาวเธอเสด็จมาประทับยืนในอากาศ ตรัสกลาวาคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนวิสยั หะ แตกอนทานไดใหทาน
เมือ่ ทานใหอยูอยางนั้น ความเสื่อมไดมี
แตทานแลว ตอแตนั้นไป ถาทานจักไมให
ทานไซร เมื่อทานประหยัดไว โภคะทั้งหลาย
ก็คงดํารงอยูตามเดิม.
อธิบายคําที่เปนคาถานั้นวา ทานวิสัยหะผูเจริญ เมื่อกอน
แตกาลนี้ เมื่อทรัพยในเรือนของทานยังมีอยู ทานไดใหทานทํา
สกลชมพูทวีปทั้งสิ้นใหยกงอนไถขึ้นแลว และเมื่อทานนั้นใหทานอยู
อยางนี้ ธรรมคือความเสื่อมไดแกสภาวะคือความเสื่อมโภคะจึงไดมี
ขึ้น คือทรัพยทั้งมวลหมดสิ้นไป แมถาเบื้องหนาแตนี้ ทานจะไม
ใหทานไซร คือจะไมใหอะไร ๆ แกใคร ๆ เมื่อทานประหยัดไว คือ
ไมใหอยู โภคทั้งหลายจะพึงดํารงอยูเหมือนอยางเดิม ทานจง
ปฏิญญาวา ตั้งแตนี้ไปจักไมใหทาน เราจักใหโภคะทั้งหลายแกทาน.
พระมหาสัตวไดฟงดํารัสของทาวสักกะนั้นแลวจึงถามวา ทาน
เปนใคร. ทาวสักกะตรัสวาเราเปนทาวสักกะ. พระโพธิสัตวกลาววา
ธรรมดาทาวสักกะ พระองคเองใหทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ
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บําเพ็ญวัตรบท ๗ ประการ จึงถึงความเปนทาวสักกะ แตพระองค
ทรงหามการใหทานอันเปนเหตุแหงความเปนใหญของพระองค ทรง
ทําวัตรจรรยาอันมิใชของอารยชน แลวไดกลาวคาถา ๓ คาถาวา :ขาแตทาวสหัสสเนตร พระอริยะ
ทั้งหลายกลาวถึงบาปกรรมวา อันอารยชน
ถึงจะเปนคนอยากจนเข็ญใจก็ไมควรทํา ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ ขาพระบาทจะพึง
เลิกละศรัทธา เพราะการบริโภคทรัพยอันใด
เปนเหตุ ทรัพยอันนั้นอยาไดมีเลย.
รถคันหนึง่ แลนไปทางใด รถคันอื่น
ก็แลนไปทั้งนั้น ขาแตทาววาสวะ วัตรที่
ขาพระบาทบําเพ็ญมาแลวแตครั้งกอน ขอจง
เปนไปเหมือนอยางนั้นเถิด.
ถายังมียังเปนอยู ขาพระบาทก็จะให
เมือ่ ไมมีไมเปน จะใหไดอยางไร แมถงึ จะ
มีสภาพเปนอยางนี้แลวก็ตาม ก็จะตอง
ให เพราะขาพระบาทจะลืมการใหทานเสีย
มิได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนริย ไดแก บาปกรรมอัน
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ลามก. บทวา อริเยน ไดแก อริยชนผูมีอาจาระอันบริสุทธิ์. บทวา
สุทุคฺคเตนาป ไดแก ถึงจะขัดสนแรนแคน. บทวา อกิจจมาหุ
ความวา พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตนกลาวไว. อธิบายวา
ก็พระองคตรัสบอกทางอันไมประเสริฐกะขาพระบาท. ศัพทวา โว
เปนเพียงนิบาต. ดวยบทวา ย โภคเหตุ นี้ ทานแสดงความวา
เราละคิดละทิ้งศรัทธาในการใหทาน เพราะการบริโภคทรัพยใดเปน
เหตุ ทรัพยนั้นนั่นแหละอยาไดมี คือ เราไมตองการทรัพยนั้น.
บทวา รโถ ไดแก รถอยางใดอยางหนึ่ง. ทานอธิบายวา รถคันหนึ่ง
แลนไปโดยทางใด แมรถคันอื่นก็แลนไปโดยทางนั้น ดวยเขาใจวา
นี้เปนทางเดินของรถ. บทวา โปราณ นิหต วตฺต ความวา
วัตรที่เราเคยบําเพ็ญมาในครั้งกอนนั่นแหละ เมื่อเรายังมีชีวิตอยู
จงดําเนินไปเถิด คืออยาหยุดอยูเลย. บทวา เอว ภูตาป ความวา
เราแมจะเปนคนหาบหญาอยางนี้ ก็จักใหทานตราบเทาที่มีชีวิตอยู.
เพราะเหตุไร ? เพราะเราจะไมละลืมการใหทาน. ทานแสดงความวา
เพราะผูไมให ยอมชื่อวาละลืม คือไมระลึกถึง ไมกําหนดถึงการให
ทาน สวนเราเมื่อยังมีชีวิตอยู ยอมไมปรารถนาจะลืมการใหทาน
เพราะฉะนั้น เราจักใหทานเหมือนอยางเดิม.
ทาวสักกะเมื่อไมอาจทรงหามวิสัยหะเศรษฐีนั้น จึงตรัสถามวา
ทานใหทานเพื่อประโยชนอะไร ? วิสัยหะเศรษฐีทูลวา ขาพระบาทมิได
ปรารถนาความเปนทาวสักกะ หรือความเปนพระพรหม แตปรารถนา
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พระสัพพัญุตญาณ จึงใหทาน. ทาวสักกะไดทรงสดับคําของวิสัยหะ
นั้นแลวดีพระทัยจึงเอาพระหัตถลูบหลัง. เมื่อพระโพธิสัตวพอถูก
ทาวสักกะทรงลูบหลังในขณะนั้นนั่นเองสรีระทั้งสิ้นก็เต็มบริบูรณ
และดวยอานุภาพของทาวสักกะ กําหนดเขตแหงทรัพยสมบัติทั้งหมด
ของพระโพธิสัตวนั้นก็กลับเปนไปตามปกติอยางเดิม.
ทาวสักกะ
ตรัสวาทานมหาเศรษฐี จําเดิมแตนี้ไป ทานจงสละทรัพย ๑๒ แสน
ใหทานทุกวันเถิด แลวประทานทรัพยหาประมาณมิไดไวในเรือนของ
พระโพธิสัตวนั้น ทรงสงพระโพธิสัตวแลว เสด็จไปเทวสถานของ
พระองค.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา ภรรยาของเศรษฐีในครั้งนั้น ไดเปนมารดาพระราหุล สวน
วิสัยหเศรษฐี ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาวิสัยหชาดกที่ ๑๐

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โกกาลิกชาดก ๒. รถลัฏฐิชาดก ๓. โคธชาดก
๔. ราโชวาทชาดก ๕. ชัมพุกราดก ๖. พรหาฉัตตชาดก
๗. ปฐชาดก ๘. ถุสชาดก ๙. พเวรุชาดก ๑๐. วิสัยหชาดก
จบ โกกิลวรรคที่ ๔
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๕. จุลลกุณาลวรรค
๑. กุณฑลิกชาดก

เปรียบนารีดวยทาน้ํา
[๖๖๒] บรรดานารีทั้งหลาย เปนคนหลายใจ ไม
มีใครสามารถจะขมได ทําความยั่วยวนให
แกชายทั้งหลาย ถาหากวานารีทั้งหลายแมจะ
ทําใหเกิดความปติไดโดยประการทั้งปวง ก็
ไมควรไววางใจ เพราะวานารีทั้งหลายเปรียบ
ดวยทาน้ํา.
[๖๖๓] บัณฑิตไดพบเห็นเหตุคลายกําหนัด ของ
กินนรและนางกินนารีทั้งหลายแลว ก็พึงรู
เสียเถิดวา หญิงทุกคนยอมไมยินดีในเรือน
ของตน ภรรยาไดทอดทิ้งสามีผูเชนนั้นได
เพราะไปพบเห็นบุรษุ อื่นแมเปนงอยเปลี้ย.
[๖๖๔] พระมเหสีของพระเจาพกะและพระเจา
พาวริกะผูห มกมุนอยูในกามเกินสวน ยัง
ประพฤติลวงกับชาวประมงคนใชผใู กลชิด
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และอยูใ นอํานาจ หญิงจะไมประพฤติลวง
บุรุษอื่นนอกจากคนนั้นอีก มีอยูหรือ.
[๖๖๕] นางปงคิยานี พระอัครมเหสีทรี่ ักของ
พระเจาพรหมทัตผูเปนอิสระแหงมวลโลกได
ประพฤติลวงกับคนเลี้ยงมาผูเปนคนใกลชิด
และอยูใ นอํานาจ นางผูใครกามนั้นไมได
ประสบผลแมทั้งสองอยาง.
จบ กุณฑลิกชาดกที่ ๑
อรรถกถาจุลลกุณาลวรรคที่ ๕.
กุณฑลิกชาดกที่ ๑
เรื่องพิสดารของชาดกนี้ ซึ่งมีคําเริ่มตนวา นิราม อารามกรสฺสุ
ดังนี้ จักมีแจงในกุณาลชาดกแล.
จบ กุณฑลิกชาดกที่ ๑
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๒. วานรชาดก

ผูร ูเทาถึงเหตุการณเอาตัวรอดได
[๖๖๖] ดูกอนจระเข เราสามารถยกตนขึ้นจาก
น้ําสูบกไดแลว บัดนี้ เราจะไมตกอยูใน
อํานาจของทานอีกตอไป.
[๖๖๗] เราไมตองการดวยผลมะมวง ผลหวา
และผลขนุนทั้งหลาย ที่จะตองขามฝงแมน้ํา
ไปบริโภค ผลมะเดื่อของเราดีกวา.
[๖๖๘] ผูใ ดไมรูเทาถึงเหตุการณอันเกิดขึ้นแลว
โดยฉับพลัน ผูนั้นจะตองตกอยูในอํานาจ
ของศัตรู และตองเดือดรอนใจในภายหลัง.
[๖๖๙] สวนผูใ ดรูเทาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นโดย
ฉับพลัน ผูนั้นยอมพนจากความคับขันอัน
เกิดแตศัตรู และไมตองเดือดรอนใจใน
ภายหลัง.
จบ วานรชาดกที่ ๒
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อรรถกถาวานรชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงปรารภ
พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อจะฆาพระองค จึงตรัสพระธรรมเทศนา
นี้ มีคําเริ่มตนวา อสกฺขึ วต อตฺตาน ดังนี้. เรื่องปจจุบันได
ใหพิสดารไวแลวทีเดียว.
สวนเรือ่ งในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ
ในนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดกระบี่ ในหิมวันตประเทศ เจริญวัยแลวอยู ณ ที่ฝงแมน้ําคงคา. ครั้งนั้น นางจระเข
ตัวหนึ่งในแมน้ําคงคา เกิดแพทอง อยากกินเนื้อหัวใจของพระโพธิสัตว จึงบอกแกจระเขสามี. จระเขสามีนั้นคิดวา เราจักใหกระบี่
นั้นดําลงในน้ําแลวฆาเสีย ใหเนื้อหัวใจแกนางจระเขผูภรรยา จึงกลาว
กะพระมหาสัตววา มาเถิดเพื่อน พวกเราจะไปกินผลมะมวงที่ระหวาง
เกาะดวยกัน. พระมหาสัตวกลาววา เราจักไปไดอยางไร. จระเข
กลาววา เราจักใหทานนั่งบนบัลลังเรานําไป. พระมหาสัตวนั้นไมรู
ความคิดของจระเขนั้น จึงโดดไปนั่งบนหลัง. จระเขไปไดหนอยหนึ่ง
จึงเริ่มจะดําน้ํา ลําดับนั้น วานรจึงกลาวกะจระเขนั้นวา ทานผูเจริญ
ทานจะใหเราดํารงในน้ําทําไม. จระเขกลาววา เราจักฆาทานแลวใหเนื้อ
หัวใจแกภรรยาของเรา. วานรกลาววา ชากอน ทานเขาใจวาเนื้อ
หัวใจของเราอยูที่อกหรือ. จระเขกลาววา เมื่อเปนเชนนั้น เนื้อหัวใจ
ของทานตั้งอยูที่ไหน. วานรกลาววา ทานไมเห็นเนื้อหัวใจนั้น ซึ่ง
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หอยอยูที่ตนมะเดื่อหรือ. จระเขกลาววา เห็นแตทานจักใหเราหรือ.
วานรกลาววา เออจักให. เพราะความโงเขา จระเขจึงพาวานรนั้น
ไปยังโคนตนมะเดื่อ ทีร่ ิมแมน้ํา. พระโพธิสัตวจึงโดดจากหลังของ
จระเขนั้นไปนั่งบนตนมะเดื่อ แลวไดกลาวคาถาเหลานี้วา:ดูกอนจระเข เราสามารถยกตนขึ้นจาก
น้ําสูบกได บัดนี้ เราจักไมตกอยูในอํานาจ
ของทานอีกตอไป.
เราไมตองการดวยผลมะมวง ผลหวา
และผลขนุนทั้งหลายที่จะตองขามแมน้ําไป
บริโภค ผลมะเดื่อของเราดีกวา.
ผูใดไมรูเทาทันเหตุการณอันเกิดขึน้
โดยฉับพลัน ผูนั้นจะตองตกอยูในอํานาจ
ของศัตรู และตองเดือดรอนในภายหลัง.
สวนผูใดรูเ ทาทันเหตุการณที่เกิดขึ้น
เคยฉับพลัน ผูนั้นยอมพนจากวงลอมของ
ศัตรูและไมตองเดือดรอนภายหลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสกฺขึ วต ความวา ไดเปน
ผูสามารถหนอ. บทวา อุฏาตุ ไดแก เพื่อยกขึ้น. วานรเรียกจระเข
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วา วาริชะ. บทวา ยานิ ปาร สมุทฺทสฺส ความวา วานรเมื่อจะ
เรียกแมน้ําคงคาโดยชื่อวาสมุทร จึงกลาววา พอกันทีดวยผลไมที่เรา
จะตองขามฝงแมน้ําไปกิน บทวา ปจฺฉา จ อนุตปฺปติ ความวา
บุคคลผูไมรูเรื่องที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ยอมไปสูอํานาจของศัตรู และ
ยอมตองเดือดรอนภายหลัง.
วานรนัน้ กลาวเหตุอันเปนเครื่องใหสําเร็จกิจฝายโลกิยะ ดวย
คาถาทั้ง ๔ ดวยประการฉะนี้แลว ก็ไปสูชัฏปาทีเดียว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา จระเขในครั้งนั้น ไดเปนพระเทวทัต สวนวานร
ในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาวานรชาดกที่ ๒
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๓. กุนตินชี าดก

วาดวยการเชื่อมิตรภาพ
[๖๗๐] หมอมฉันไดอาศัย อยูในพระราชนิเวศน
ของพระองค พระองคทรงอุปถัมภบํารุงมา
เปนอยางดีมิไดขาด มีบัดนี้ พระองคทีเดียว
ไดกอเหตุขึ้น ขาแตพระราชา ผิฉะนั้น
หมอมฉันจะขอทูลลาไปปาหิมพานต.
[๖๗๑] ผูใดแล เมื่อคนอื่นทําธรรนอันชั่วราย
ใหแกตนแลว และตนก็ไดทําตอบแทนแลว
ยอมรูสึกไดวา เราไดทําตอบแกเขาแลว
เวรของผูนั้นยอมสงบไปดวยอาการเพียงเทานี้
ดูกอนนางนกกะเรียน ทานจงอยูเถิด อยา
เพิ่งไปเลย.
[๖๗๒] มิตรภาพของผูที่ถูกทํารายกับผูที่ทําราย
ยอมเชื่อมกันไมติดอีก ใจของหมอมฉันไม
อนุญาตใหอยู ขาแตพระองคผูประเสริฐ
เพราะเหตุนั้น หมอมฉันขอทูลลาไป.
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[๖๗๓] มิตรภาพของผูที่ถูกทํารายกับผูที่ทําราย
ยอมกลับเชื่อมติดกันไดอีกเฉพาะพวกบัณฑิตดวยกัน ยอมเชือ่ มกันไมติดอีกเฉพาะ
พวกชนพาล ดูกอนนางนกกะเรียน ทาน
จงอยูเถิด อยาไปเลย.
จบ กุนตินีชาดกที่ ๓
อรรถกถากุนตินีชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
นางนกกะเรียนซึ่งอยูอาศัยในพระราชวังปองพระเจาโกศล จึงตรัส
พระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อวสิมฺหา ตวาคาเร ดังนี้.
ไดยินวา นางนกกะเรียนนั้นเปนผูจําทูลพระราชสาสนของ
พระราชา นางนกนั้นมีลูกนกอยู ๒ ตัว. พระราชาทรงใหนางนกนั้น
ถือพระราชหัตถเลขาไปสงแกพระราชาองคหนึ่ง. ในเวลาที่นางนกนั้น
ไปแลว พวกทารกในราชสกุลพากัน เอามือบีบลูกนกเหลานั้นจน
ตายไป. นางนกนั้นกลับมาแลวเห็นลูกนกเหลานั้นตายแลวจึงถามวา
ใครฆาลูกฉันตาย ? เขาบอกวา เด็กคนโนนและเด็กคนโนนฆา. ก็
ในเวลานั้น ในราชสกุล มีเสือโครงที่เลี้ยงไวตัวหนึ่งดุรายหยาบชา
มันอยูไดโดยการลามไว. ทีนั้นพวกเด็กเหลานั้น ไดไปเพื่อจะดูเสือ
โครงนั้น. นางนกแมนั้นก็ไดไปกับเด็กเหลานั้น คิดวา เราจักกระทํา
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เด็กเหลานั้นเหมือนมันฆาลูกของเรา จึงพาเด็กเหลานั้นไปทําใหลมลง
ใกลเทาเสือโครง. เสือโครงเคี้ยวกินกรวม ๆ. นางนกนั้นคิดวา บัดนี้
มโนรถของเราบริบูรณแลว จึงบินไปยังหิมวันตประเทศทันที. ภิกษุ
ทั้งหลายไดสดับเหตุนั้นแลวจึงนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโส
ทั้งหลาย ไดยินวา นางนกกะเรียนในราชสกุล กระตุนพวกเด็ก
ที่ฆาลูกของตนใหลมลงที่ใกลเทาเสือโครง แลวบินไปยังหิมวันตประเทศเลยทีเดียว. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทงั้ หลาย
บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากินเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา เรื่องนี้ พระเจาขา. จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้
เทานั้น แมในกาลกอนนางนกกะเรียนนี้ก็กระตุนพวกเด็กผูฆาลูก
ของตนใหลม แลวไปสูหิมวันตประเทศเหมือนกัน แลวทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระโพธิสัตวครองราชสมบัติในนครพาราณสี โดยธรรมโดยสม่ําเสมอ. ในพระราชนิเวศน มีนางนกกะเรียน
ตัวหนึ่ง เปนผูจําทูลพระราชสาสน. ขอความทั้งหมดเชนกับที่กลาว
มาแลวขางตนนั่นเอง. สวนความแผกกันมีดังตอไปนี้ :- นางนก
กะเรียนนั้นใหเสือโครงฆาเด็กทั้งหลายแลวคิดวา บัดนี้ เราไมอาจอยู
ในที่นี้ เราจักตองไป แตเมื่อจะไป ยังไมกราบทูลพระราชาใหทรงทราบ
กอนจักไมไป นางนกกะเรียนนั้นจึงเขาไปเฝาพระราชาแลวยืนอยู ณ
สวนสุดขางหนึ่ง กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเปนนาย พวกเด็กฆา
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ลูก ๆ ของขาพระองค เพราะความพลั้งเผลอของพระองค ขาพระองค
เปนผูตกอยูในอํานาจของความโกรธ จึงฆาเด็กพวกนั้นตอบแทน
บัดนี้ ขาพระองคไมอาจอยูในที่นี้ แลวกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาพระองคไดอาศัยอยูในพระราชนิเวศน
ของพระองค พระองคทรงอุปถัมภบํารุงเปน
อยางดีมิไดขาด มาบัดนี้ พระองคทีเดียวได
กอเหตุขึ้น ขาแตพระราชา ผิฉะนั้น ขา พระองคจะขอทูลลาไปปาหิมพานต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตฺวเมวทานิมกริ ความวา พระองคนั่นแหละใหขาพระองคถือพระราชหัตถเลขาไปสง ไมทรงปกปอง
บุตรทั้งหลายของขาพระองค เพราะความประมาทของพระองค ชื่อวา
ทรงกอเหตุใหขาพระองคไปนี้ ณ บัดนี้. ศัพทวา หนฺท เปนนิบาต
ใชในอรรถแหงอุปสรรค. นางนกกะเรียนเรียกพระโพธิสัตววา ราชา.
บทวา วชามห ความวา ขาพระองคจะไปยังหิมวันตประเทศ.
พระราชาทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๒ วา :ผูใดแล เมื่อคนอื่นทํากรรมอันชั่วราย
ใหแกตนแลว และตนไดทําตอบแทนแลว
ยอมรูสึกไดวา เราไดทําตอบแทนแลว
เวรของผูนั้นยอมสงบไปดวยอาการเพียงเทานี้
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ดูกอนนางนกกะเรียน ทานจงอยูเถิด อยา
ไปเลย.
คําที่เปนคาถานั้นมีใจความวา บุคคลใด เมื่อคนอื่นกระทํา
กรรมอันชั่วราย คือกระทํากรรมอันทารุณ มีฆา บุตรเปนตนของตน
เมื่อตนกลับทําตอบซึ่งกรรมอันชั่วรายตอบตอบุคคลนั้นได ยอมรูสึกวา
เราทําตอบเขาไดแลว. เวรนั้นยอมสงบไปดวยอาการอยางนี้ คือ เวร
นั้นยอมสงบคือเขาไปสงบดวยเหตุมีประมาณเทานี้
เพราะเหตุนั้น
นางนกกะเรียนเอย เจาอยูเถิดอยาไปเลย.
นางนกกะเรียนไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :มิตรภาพของผูที่ถูกทํารายกับผูที่ทําราย
ยอมเชื่อมกันอีกไมได ใจของขาพระองคไม
ยอมอนุญาตใหอยู ขาแตพระองคผูประเสริฐ
เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจะขอทูลลาไปให
ได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น กตสฺส จ กตฺตา จ ความวา
ขึ้นชื่อวามิตรภาพของตน ๒ จําพวกนี้ คือ คนผูถูกกระทํา ถูกขมเหง
ถูกเบียดเบียน และคนผูทําใหแปรปรวนไปโดยความแตกแยกในบัดนี้
ยอมเชื่อมกันไมได คือตอกันไมไดอีก. บทวา หทย นานุชานาติ
ความวา เพราะเหตุนั้น ใจของขาพระองคจึงไมอนุญาตการอยูในที่นี้.
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บทวา คจฺฉฺเว รเถสภ ความวา ขาแตมหาราช เพราะฉะนั้น
ขาพระองคจักขอไปอยางเดียว.
พระราชาทรงสดับดังนั้น จึงตรัสคาถาที่ ๔ วา :มิตรภาพของผูที่ถูกทํารายกับผูที่ทําราย
ยอมเชื่อมกันไดอีกเฉพาะพวกบัณฑิตดวย
กัน แตสําหรับพวกคนพาลยอมเชื่อมกันไม
ไดอีก ดูกอนนางนกกะเรียน เจาจงอยูเถิด
อยาไปเลย.
คําที่เปนคาถานั้นมีใจความวา ไมตรีของบุคคลผูถูกกระทํา
และบุคคลผูกระทํา ยอมเชื่อมกันไดอีก แตไมตรีนั้นยอมเชื่อมกันได
สําหรับพวกนักปราชญ สวนสําหรับพวกคนพาลยอมเชื่อม กันไมได
เพราะวา ไมตรีของนักปราชญทั้งหลาย แมจะแตกไปแลวก็กลับเชื่อม
ตอได สวนไมตรีของพวกคนพาล แตกกันคราวเดียว ยอมเปนอัน
แตกไปเลย เพราะฉะนั้น นางนกกะเรียนเอย เจาจงอยูเถิดอยาไปเลย.
แมเมื่อตรัสหามอยูอยางนั้น นางนกก็ยังทูลวา ขาแตพระองค
ผูเปนนาย ขาพระองคไมอาจอยูพระเจาเฝา จึงถวายบังคมพระราชา
แลวบินไปยังหิมวันตประเทศทีเดียว.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึง
ทรงประชุมชาดกวา ในกาลนั้นนางนกกะเรียนนั่นแหละ ไดมาเปน
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นางนกกะเรียนในบัดนี้ สวนพระเจาพาราณสีในครั้งนั้น ไดมาเปน
เราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากุนตินีชาดกที่ ๓
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๔. อัมพชาดก

วาดวยหญิงขะโมยมะมวง
[๖๗๔] หญิงคนใดลักมะมวงทั้งหลายของทาน
หญิงคนนัน้ จงตกอยูใตอํานาจของขายผูยอม
ผม และผูเดือดรอนเพราะแหนบ.
[๖๗๕] หญิงคนใดลักมะมวงทั้งหลายของทาน
หญิงคนนัน้ ถึงจะมีอายุตั้ง ๒๐ ป ๒๕ ป
หรือไมถึง ๓๐ ป ตั้งแตเกิดมาแมเปนเชนนั้น
อยาไดผัวเลย.
[๖๗๖] หญิงคนใดลักมะมวงทั้งหลายของทาน
หญิงคนนัน้ ถึงจะกระเสือกกระสันเที่ยวหาผัว
เดินไปสูหนทางไกลแสนไกล แตลาํ พังคน
เดียว ถึงจะไดนัดแนะกันไวแลว ก็ขออยา
ไดพบไดเห็นผัวเลย.
[๖๗๗] หญิงคนใดลักมะมวงทั้งหลายของทาน
หญิงคนนัน้ ถึงจะมีที่อยูสะอาด ตบแตง
รางกายทัดทรงดอกไม ลูบไลดวยกระแจะ
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จันทน ก็จงนอนอยูบนที่นอนแตเพียงคน
เดียวเถิด.
จบ อัมพชาดกที่ ๔
อรรถกถาอัมพชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชดวัน ทรงปรารภ
พระเถระผูเฝามะมวงรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
โย นีลิย มณฺฑยติ ดังนี้.
ไดยินวา พระเถระนั้นบวชเมื่อภายแก สรางบรรณศาลาอยู
ในสวนมะมวงทายพระเชตวัน ดูแลรักษามะมวง เคี้ยวกินมะมวงสุก
ที่หลนอยู. ยอมใหเฉพาะคนที่เกี่ยวของกับตน. เมื่อพระเถระนั้น
เขาไปภิกขาจาร คนลักมะมวง ทําผลมะมวงใหหลนแลวกินและถือ
เอาไป. ขณะนั้น ธิดาของเศรษฐี ๔ คน อาบน้ําในแมน้ําอจิรวดี
แลวเที่ยวไป จึงเขาไปยังสวนมะมวงนั้น. พระแกมาเห็นธิดาเศรษฐี
เหลานั้นจึงกลาววา พวกเจากินมะมวงของเรา. ธิดาเศรษฐีเหลานั้น
กลาววา. ทานผูเจริญ พวกดิฉันเพิ่งมา ไมไดกินมะมวงของทาน.
พระแกกลาววา ถาอยางนั้นพวกเจาจงสบถ. ธิดาเศรษฐีเหลานั้น
รับคําวาจะกระทําสบถ เจาขา แลวพากันกระทําสบถ. พระแกให
ธิดาเศรษฐีเหลานั้นทําสบถใหไดอาย แลวจึงปลอยตัวไป. ภิกษุ
ทั้งหลายไดฟงการกระทํานั้นของพระแกรูปนั้น จึงสนทนากันใน
โรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย ไดยินวาพระแกรูปโนน ใหธิดา
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เศรษฐีผูเขาไปยังสวนมะมวงอันเปนที่อยูของตนกระทําสบถ ทําใหได
อายแลวปลอยไป. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทงั้ หลาย
บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันเรื่องอะไร. เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูล
ใหทรงทราบแลว จงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย มิใชชาตินี้เทานั้น
แมชาติกอน พระแกนี้ไดเปนผูเฝามะมวง ยังธิดาเศรษฐีเหลานี้ให
ทําการสบถ ทําใหไดอายแลวปลอยไป แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีต
มาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวทรงครองความเปนทาวสักกเทวราช. ใน
กาลนั้น ชฏิลโกงผูหนึ่งเขาไปอาศัยนครพาราณสี สรางบรรณศาลา
ในสวนมะมวง ณ ที่ใกลฝงแมน้ํา รักษามะมวงอยู กินผลมะมวงสุก
ที่หลน ใหเฉพาะแกคนที่เกี่ยวของกัน เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ
มีประการตาง ๆ อยู. ในกาลนั้น ทาวสักกเทวราชทรงดําริวา ใครหนอบํารุงบิดามารดา ใครหนอประพฤติออนนอมตอผูเจริญที่สุดใน
สกุล ใครใหทานรักษาศีล กระทําอุโบสถกรรม ใครบวชแลว
ขวนขวายในสมณธรรมอยู ใครประพฤติอนาจาร จึงทรงตรวจดู
ชาวโลก ทรงเห็นชฏิลโกงผูเฝามะมวงผูนี้ไมมีอาจาระ จึงทรงดําริวา
ชฏิลโกงผูนี้ละทิ้งสมณธรรมของตนมีบริกรรมกสิณเปนตน รักษา
สวนมะมวงอยู เราจักทําเขาใหสังเวชสลดใจ จึงในเวลาที่ชฎิลโกงนั้น
เขาไปภิกขาจารยังบานจึงบันดาลมะมวงทั้งหลายใหลมลงดวยอานุภาพ
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ของพระองค ทรงทําใหเสมือนหนึ่งถูกพวกโจรปลน. ในคราวนั้น
ธิดาเศรษฐี ๔ คน จากนครพาราณสี เขาไปยังสวนมะมวงนั้น.
ชฎิลโกงเห็นธิดาเศรษฐีเหลานั้นจึงอางเอาวา พวกทานบริโภคมะมวง
ของเรา. ธิดาเศรษฐีเหลานั้นกลาววา ทานผูเจริญ พวกฉันเพิ่งมา
เดี๋ยวนี้เอง พวกดิฉันไมไดกินมะมวงของทาน. ชฏิลโกงพูดวา
ถาอยางนั้น พวกทานจงสบถ. ธิดาเศรษฐีเหลานั้นถามวา ก็พวก
ดิฉันสบถแลวจักไปไดกระมัง ? ชฎิลโกงกลาววา เออ สบถแลว
จักไดไป. ธิดาเศรษฐีเหลานั้นพากันรับคําวา ดีแลว ทานผูเจริญ
เมื่อธิดาเศรษฐีคนใหญจะสบถ จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :หญิงใดลักมะมวงของทาน หญิงนั้น
จงตกอยูในอํานาจของชายผูยอมผมใหดํา
และผูเดือดรอนเพราะ ตองถอนผมหงอก
ดวยแหนบ.
คําที่เปนคาถานั้นมีใจความวา ชายใดแตงใหผมดําซึ่งเอาผลไม
สีเขียวเปนตนมาประกอบทํา เพื่อตองการจะทําผมหงอกใหมีสีดํา และ
ผูถอนผมหงอกซึ่งแซมอยูกับผมดํา ชื่อวาเดือดรอน คือลําบากเพราะ
แหนบ หญิงผูลักมะมวงของทานจงตกอยูในอํานาจของชายแกเห็น
ปานนั้น คือจงไดผัวเห็นปานนั้น.
ดาบสกลาววา เจาจงยืนอยูในสวนขางหนึ่ง แลวใหธิดาเศรษฐี
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คนที่สองกระทําการสบถ. ธิดาเศรษฐีคนที่สองนั้น เมื่อจะสบถ
จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :หญิงใดลักมะมวงของทาน หญิงนั้น
ถึงจะมีอายุตั้ง ๒๐ ป ๒๕ ป หรือไมถึง
๓๐ ป โดยกําเนิด แมเปนผูมีวัยแกเชน
นัน้ ก็อยาไดผัวเลย.
คําที่เปนคาถานั้นมีใจความวา ธรรมดานารีทั้งหลาย ยอม
เปนที่รักของพวกบุรุษ ในคราวมีอายุประมาณ ๑๕ - ๑๖ ป แต
หญิงผูลักมะมวงของทาน อยาไดสามีในคราวเปนสาวเห็นปานนั้น
พอถึงอายุ ๒๐ ป หรือ ๒๕ ป หรือชื่อวาหยอน ๓๐ ป เพราะ
หยอนหนึ่งป สองปโดยชาติกําเนิด แมจะเปนผูเชนนั้น คือเปน
ผูมีวัยแกแลว ก็อยาไดสามี.
เมื่อธิดาเศรษฐีคนที่สองแมนั้นบถแลว ยืนอยู ณ สวนขาง
หนึ่ง ธิดาเศรษฐีคนที่สาม จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :หญิงใดลักมะมวงของทาน หญิงนั้น
ถึงจะกระเสือกกระสนเที่ยวหาผัว เดินทาง
ไกลแสนไกลลําพังผูเดียว ถึงจะไดนัดแนะ
กันไวแลว ขออยาไดพบไดเห็นผัวเลย.
คําที่เปนคาถานั้นมีใจความวา หญิงใดลักมะมวงของทาน หญิง
นั้นเมื่อปรารถนาผัว ชื่อวาเปนผูกระเสือกกระสน เพราะในไปใน
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สํานักของผัวนั้น ลําพังผูเดียว คือไมมีเพื่อน เดินทางไกลแสนไกล
ประมาณ ๑ คาวุต ๒ คาวุต และแมครั้นไปถึงแลวทําการนัดหมาย
กันวา ทานพึงมายังที่ชื่อโนน ก็อยาไดพบเห็นผัวนั้นเลย.
เมื่อธิดาเศรษฐีคนที่สามแมนั้นสบถแลวยืน ณ สวนขางหนึ่ง
ธิดาเศรษฐีคนที่สี่ จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :หญิงใดลักมะมวงของทาน หญิงนั้น
ถึงจะมีที่อยูสะอาด ตกแตงรางกาย ทัดทรง
ดอกไมลูบไลดวยกระแจะจันทน ก็จงนอน
อยูบ นที่นอนแตเพียงคนเดียวเถิด.
คาถานั้น มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
ดาบสโกงกลาววา ทานทั้งหลายทําการสบถแข็งแรงมาก คน
เหลาอื่นคงจักกินมะมวงของเรา บัดนี้พวกทานไปได แลวสงธิดา
เศรษฐีเหลานั้นไป. ทาวสักกะจึงทรงแสดงรูปารมณอันนากลัว ทํา
ดาบสโกงใหหนีไปจากที่นั้น.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา ชฎิลโกงในครั้งนั้น ไดเปนพระแกเฝามะมวงรูปนี้
ธิดาเศรษฐี ๔ คนในครัง้ นั้น ไดเปนธิดาเศรษฐีเหลานี้แหละ สวน
ทาวสักกเทวราชในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอัมพชาดกที่ ๔
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๕. คชกุมภชาดก

ชา ๆ จะไดพราสองเลมงาม
[๖๗๘] ดูกอนเจาตัวโยก ไฟไหมปาคราวใด
คราวนั้นเจาจะทําอยางไร เจาเปนสัตวมีความ
บากบั่นออนแออยางนี้.
[๖๗๙] โพรงไมและระแหงแผนดินมีอยูเปนอัน
มากถาพวกขาพเจาไปไมทันถึงโพรงไมและ
ระแหงแผนดินเหลานั้น พวกขาพเจาก็ตอง
ตาย.
[๖๘๐] ในเวลาที่จะตองทําชา ๆ ผูใดรีบดวนทํา
เสียเร็ว ในเวลาที่จะตองรีบดวนทํากลับทํา
ชาไป ผูน ั้นยอมตัดรอนประโยชนของตนเอง
เหมือนคนเหยียบใบตาลแหงแหลกละเอียด
ไปฉะนั้น.
[๖๘๑] ในเวลาที่จะตองทําชา ๆ ผูใดทําชา และ
ในเวลาที่จะตองรีบทําดวนก็รีบดวนทําเสีย
ประโยชนของผูนั้นยอมบริบูรณ เหมือน
ดวงจันทรกําจัดมืดเต็มดวงอยู ฉะนั้น.
จบ คชกุมภาชาดกที่ ๕
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อรรถกถาคชกุมภชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุเกียจครานรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
วน ยทคฺคิ ทหติ ดังนี้.
ไดยินวาภิกษุนั้นเปนกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถี แมบวชถวายตน
ในพระศาสนา ก็ไดเปนผูเกียจครานเหินหางจากอุทเทสการเรียน
พระบาลี การสอบถาม การโยนิโสมนสิการกัมมัฏฐาน และวัตรปฏิบัติ
กิจวัตรเปนตน เปนผูถูกนิวรณครอบงํา เปนอยูอยางนั้นทุกอิริยาบถ
มีการนั่งและการยืนเปนตน. ภิกษุทั้งหลายสนทนากันปรารภถึงความ
เกียจครานนั้นของเธอ ในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุชื่อ
โนน บวชในพระศาสนาอันเปนนิยยานิกะเครื่องนําออกจากทุกขเห็น
ปานนี้ ยังเปนผูขี้เกียจขี้คราน ถูกนิวรณครอบงําอยู. พระศาสดา
เสด็จมาตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันเรื่อง
อะไร ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบวา เรื่องชื่อนี้พระเจาขา
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน
ภิกษุนี้ก็เปนผูเกียจครานเหมือนกัน
แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีต
มาสาธกดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยแกวของพระเจาพาราณสีนั้น.
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พระเจาพาราณสีไดเปนผูมีพระอัธยาศัยเกียจคราน พระโพธิสัตวคิดวา
เราจักใหพระราชาทรงรูสึกพระองค จึงเที่ยวเสาะหาขอเปรียบเทียบ
อยางหนึ่ง. อยูมาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปพระราชอุทยาน อันหมู
อํามาตยหอมลอมเสด็จเที่ยวไปในพระราชอุทยานนั้น ทอดพระเนตร
เห็นตัวกระพองชางตัวหนึ่ง ซึ่งเปนสัตวเกียจครานเฉื่อยชา. เขาวา
สัตวจําพวกนั้นเปนสัตวเฉื่อยชา แมจะเดินไปตลอดทั้งวัน ก็ไปได
ประมาณนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้ว. พระราชาทรงเห็นดังนั้น จึงตรัสถาม
พระโพธิสัตววา สัตวนั้นชื่ออะไร ? พระมหาสัตวกราบทูลวา ขาแต
มหาราชเจา สัตวนั้นชื่อคชกุมภะตัวกระพองชาง แลวกราบทูลวา ก็
สัตวเห็นปานนี้ เฉื่อยชาแมจะเดินไปตลอดทั้งวัน ก็ไปไดเพียงนิ้วหนึ่ง
หรือสองนิ้วเทานั้น เมื่อจะเจรจากับตัวกระพองชางนั้น จึงกลาววา
ดูกอนคชกุมภะผูเจริญพวกทานเดินชา เมื่อไฟปาเกิดขึ้นในปานี้ พวก
ทานจะกระทําอยางไร แลวกลาวคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนเจาตัวโยก ไฟไหมปาคราวใด
คราวนั้น. เจาจะทําอยางไร เจาเปนสัตวมี
ความบากบั่นออนแออยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทคฺคิ ตัดเปน ยทา อคคิ. บทวา
ปาวโก กณฺหวตฺตนิ เปนชื่อของไฟ. พระโพธิสัตวเรียกตัวคชกุมภะ
นั้นวา ปจลกะ ตัวโยก. เพราะตัวคชกุมภะนั้นเดินโยกตัว หรือ
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โยกตัวอยูเปนนิตย เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ปจลกะ. บทวา
ทนฺธปรกฺกโม แปลวา มีความเพียรออน.
ตัวคชกุมภะไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :โพรงไมและชองแผนดิน (ระแหง) มี
อยูเ ปนอันมาก ถาพวกขาพเจาไปไมถึงโพรง
ไมหรือชองแผนดินเหลานั้น พวกขาพเจาก็
ตองตาย.
คําที่เปนคาถานั้นมีใจความวา ขาแตทานบัณฑิต ชื่อวาการไป
ที่ยิ่งกวานี้ของพวกขาพเจาไมมี ก็ในปานี้มีโพรงไมและชองแผนดิน
อยูเปนอันมาก ถาพวกขาพเจาไปไมทันถึงโพรงไมหรือชองแผนดิน
เหลานั้น พวกขาพเจาก็ตองตาย คือวา ความตายเทานั้นจะมีแกพวก
ขาพเจา.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถา ๒ คาถานอกนี้วา :ในเวลาที่จะตองทําชา ๆ ผูใดรีบดวน
ทําเสียเร็ว ในเวลาที่จะตองรีบดวนทํา กลับ
ทําชาไป ผูนั้นยอมตัดรอนประโยชนของตน
เอง เหมือนคนเหยียบใบตาลแหงใหแหลก
ละเอียดไปฉะนั้น.
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ในเวลาที่จะตองทําชา ๆ ผูใดทําชา และ
ในเวลาที่จะตองรีบดวนทํา ก็รบี ดวนทํา
ประโยชนของผูนั้นยอมบริบูรณ เหมือนดวง
จันทรกําจัดมืดเต็มดวงอยูฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทนฺธกาเล ความวา ในเวลาที่
จะตองคอยๆ ทําการงานนั้น ๆ ก็รีบดวนทําการงานนั้นๆ โดยเร็ว.
บทวา สุกฺขปณฺณว ความวา ผูนั้นยอมหักรานประโยชนของตน
เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียบใบตาลแหงเพราะลมและแดดใหยับเยิน
คือทําใหแหลกละเอียดลงในที่นั้นเทานั้น. บทวา ทนฺเธติ ความวา
ยอมชักชา คือ การงานที่จะตองทําชาๆ ก็กระทําใหชาไว. บทวา
ตารยิ ความวา และการงานที่จะตองรีบดวนกระทํา ก็ดวนกระทํา
เสีย. บทวา สสีว รตฺตึ วิภช นี้ ทานอธิบายวา ประโยชน
ของบุรุษนั้นยอมเต็มบริบูรณเหมือนดวงจันทร ทําราตรีขางแรมให
โชติชวง ชือ่ วากําจัดราตรีขางแรมเต็มดวงอยูทุกวัน ๆ ฉะนั้น.
พระราชาไดทรงสดับคําของพระโพธิสัตวแลว ตั้งแตนั้น ก็มิ
ไดทรงเกียจคราน.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรงประชุมชาดกวา ตัวคชกุมภะในครั้งนั้น ไดเปนภิกษุเกียจครานในบัดนี้
สวนอํามาตยผูเปนบัณฑิตในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนีแ้ ล
จบ อรรถกถาคชกุมภชาดกที่ ๕
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๖. เกสวชาดก

ความคุน เคยเปนรสอันยอดเยี่ยม
[๖๘๒] เปนอยางไรหนอ เกสวดาบสผูมีโชค
ของขาพเจาทั้งหลาย จึงละพระเจาพาราณสี
ผูเปนจอมมนุษย ซึ่งสามารถใหสําเร็จประสงคทุกประการ แลวมายินดีอยูในอาศรม
ของกัปปดาบส.
[๖๘๓] ดูกอนนารทอํามาตย สิ่งอันนารื่นรมย
ใจซึ่งยังประโยชนใหสําเร็จมีอยู หมูไมอัน
นารื่นรมยใจมีอยู ถอยคําอันเปนสุภาษิตของ
กัปปดาบส ยังอาตมาใหยินดี.
[๖๘๔] พระคุณเจาบริโภคขาวสุกสาลีที่ปรุงดวย
เนื้อสะอาด ไฉนขาวฟางและลูกเดือยอันหา
รสมิได จึงทําใหพระคุณเจายินดีไดเลา.
[๖๘๕] ของบริโภคจะดีหรือไมดีก็ตาม จะนอย
หรือมากก็ตาม บุคคลใดคุนเคยกันแลว จะ
พึงบริโภค ณ ทีใ่ ด การบริโภค ณ ที่นั้นแหละ
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ดี เพราะรสทั้งหลาย มีความคุนเคยกันเปน
ยอดเยี่ยม.
จบ เกสวชาดกที่ ๖
อรรถกถาเกสวชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
โภชนะแหงผูคุนเคยกัน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
มนุสฺสินฺท ชหิตฺวาน ดังนี้.
ไดยินวา ในเรือนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีภัตตาหาร
ไวถวายภิกษุ ๕๐๐ รูปเปนประจํา เรือนของทานเศรษฐีจึงเปนเสมือน
บอน้ําของภิกษุสงฆอยูเปนนิตยกาล เรืองรองดวยผากาสาวพัสตร
คลาคล่ําดวยหมูฤๅษีผูแสวงบุญ. อยูม าวันหนึ่ง พระราชาทรงกระทํา
ประทักษิณพระนคร ทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆในนิเวศนของ
เศรษฐี ทรงดําริวา แมเราก็จักถวายภิกษาหารเปนประจําแกภิกษุ ๕๐๐
รูป จึงเสด็จไปวิหาร ทรงนมัสการพระศาสดา แลวทรงเริ่มตั้ง
ภิกษาหารแกภิกษุ ๕๐๐ รูปเปนประจํา นับแตนนั้ มา ก็ทรงถวาย
ภิกษาหารในพระราชนิเวศนเปนประจํา. โภชนะแหงขาวสาลีมีกลิ่น
หอมซึ่งเก็บไวถึง ๓ ป เปนของประณีต. ผูถวายดวยมือของตน ดวย
ความคุนเคยก็ดี ดวยความสิเนหาก็ดี มิไดมี. พวกขาหลวงยอมจัดให
ถวาย. ภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาที่จะนั่งฉัน. รับเอาภัตตาหารมีรส
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เลิศตาง ๆ แลว ไปยังตระกูลอุปฏฐากของตน ๆ ใหภัตตาหารแกพวก
อุปฏฐากเหลานั้นแลว พากันฉันภัตตาหารที่อุปฏฐากเหลานั้นถวาย
ไมวาจะเศราหมองหรือประณีต. อยูมาวันหนึ่ง เขานําผลาผลเปนอัน
มากมาถวายพระราชา. ทาวเธอรับสั่งวา พวกทานจงถวายแดภิกษุสงฆ
คนทั้งหลายจึงพากันไปยังโรงภัตตาหาร ไมเห็นภิกษุสักรูปเดียว จึง
กราบทูลแกพระราชาวา แมภิกษุรปู เดียวก็ไมมี พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ยังไมถึงเวลากระมัง. คนทั้งหลายกราบทูลวา ถึงเวลา
แลว พระเจาขา แตภิกษุทั้งหลายรับภัตตาหารในวังของพระองคแลว
ไปในเรือนแหงอุปฏฐากผูคุนเคยของตน ๆ ใหภตั ตาหารนั้นแกอุปฏฐากเหลานั้น แลวฉันภัตตาหารที่อุปฏฐาก เหลานั้นถวาย จะเศราหมองหรือประณีตก็ตาม. พระราชาทรงดําริวา ภัตตาหารของเรา
ประณีต เพราะเหตุไรหนอ ภิกษุทั้งหลายจึงไมฉันภัตตาหารนั้น พา
กันฉันภัตตาหารอื่น เราจักทูลถามพระศาสดา จึงเสด็จไปพระวิหาร
ทรงนมัสการ แลวจึงทูลถาม. พระศาสดาตรัสวา มหาบพิตรธรรมดา
การบริโภคโภชนะมีความคุนเคยกันสําคัญยิ่ง เพราะในพระราชวัง
ของพระองคไมมีผูเขาไปตั้งความคุนเคย แลวใหดวยความสนิทสนม
ภิกษุทั้งหลายจึงรับภัตาตาหารแลวฉันในที่แหงคนผูมีความคุนเคยแก
ตน มหาบพิตร ชื่อวารสอื่นเชนกับความคุนเคย ยอมไมมี แมของ
อรอย ๔ อยางที่คนผูไมคุนเคยให ยอมไมถึงคาสักวาเปรียงที่คนผู
คุนเคยให แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ครั้นเมื่อโรคเกิดขึ้น เมื่อ
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พระราชาแมทรงพาหมอทั้ง ๕ ตระกูลไปใหกระทํายา เมื่อโรค
ไมสงบ ไดไปยังสํานักของคนผูคุนเคยกัน บริโภคยาคูอันทําดวยขาว
ฟางและลูกเดือยซึ่งไมเค็ม และผักซึ่งลาดดวยสักแตวาน้ําเปลา ไมมี
รสเค็ม ก็หายโรคอันพระราชานั้นทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ ณ กาสิกรัฐ
บิดามารดาตั้งชื่อกุมารนั้นวา กัปปกุมาร. กัปปกุมารนั้นเจริญวัยแลว
เรียนศิลปะทุกอยางในเมืองตักกศิลา ภายหลังตอมา ไดบวชเปนฤๅษี.
ครั้งนั้น เกสวดาบสหอมลอมดวยดาบส ๕๐๐ รูป เปนครูของคณะ
อยูในหิมวันตประเทศ. พระโพธิสัตวไดไปยังสํานักของเกสวดาบสนั้น
อยูเปนอันเตราสิกผูใหญแหงอันเตวาสิก ๕๐๐ รูป. แทจริง อัธยาศัย
ใจคอของพระโพธิสัตวนั้น ไดมีความสนิทสนมตอเกสวดาบส. ดาบส
เหลานั้นไดเปนผูคุนเคยกันและกันยิง่ นัก จําเนียรกาลนานมา เกสวดาบสไดพาดาบสเหลานั้นไปยังถิ่นมนุษย เพื่อตองการเสพรสเค็มและ
รสเปรี้ยว ถึงนครพาราณสีแลวอยูในพระราชอุทยาน วันรุงขึ้น
เขไปสูพระนครเพื่อภิกขาจาร ไดไปถึงประตูพระราชวัง. พระราชา
ทรงเห็นหมูฤๅษีจึงใหไปนิมนตมาแลวใหฉันในภายในพระราชนิเวศน
ทรงถือเอาปฏิญญาแลว ใหพักอยูในพระราชอุทยาน. ครั้นเมือ่ ลวง
กาลฤดูฝนแลว เกสวดาบสไดทูลอําลาพระราชา. พระราชาตรัสวา
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ทานผูเจริญ ทานทั้งหลายเปนผูแกเฒา จงอาศัยขาพเจาอยูกอน สง
แตดาบสหนุม ๆ ไปยังหิมวันตประเทศเถิด. เกสวดาบสรับวาดีละ
แลวสงดาบสเหลานั้นพรอมกับอันเตวาสิกผูใหญไปยังหิมวันตประเทศ
ตนเองผูเดียวยับยั้งอยู.
ฝายกัปปดาบสก็ไปยังหิมวันตประเทศอยูกับดาบสทั้งหลาย.
เกสวดาบสเมื่ออยูเหินหางกัปปดาบสก็รําคาญใจ เปนผูใครจะเห็น
กัปปดาบสนั้นไมเปนอันไดหลับนอน. เมื่อเกวสดาบสนั้นนอนไมหลับ
อาหารก็ไมยอยไปดวยดี โรคลงโลหิตก็ไดเกิดมีขึ้น ทุกขเวทนาเปน
ไปอยาแรงกลา. พระราชาทรงพาแพทย ๕ สกุลมาปรนนิบัติ
พระดาบส. โรคก็ไมสงบ. เกสวดาบสทูลพระราชาวา มหาบพิตร
พระองคปรารถนาใหอาตมภาพตาย หรือปรารถนาใหหายโรค.
พระราชาตรัสวา ปรารถนาใหหายโรคซิทานผูเจริญ. เกสวดาบสทูลวา
ถาอยางนั้น พระองคจึงสงอาตมภาพไปยังหิมวันประเทศ. พระราชา
ตรัสวา ดีละ ทานผูเจริญ แลวทรงสงนารทอํามาตยไปดวยพระดํารัส
วา ทานจงพาทานผูเจริญไปหิมวันตประเทศพรอมกับพวกพรานปา.
นารทอํามาตยนําเกสวดาบสนั้นไปหิมวันตประเทศแลวกลับมา. ฝาย
เกสวดาบส เมื่อพอไดเห็นกัปปดาบสเทานั้น โรคทางใจก็สงบ ความ
กระสันรําคาญใจก็ระงับไป. ลําดับนั้น กัปปดาบสไดใหยาคูที่หุงดวย
ขาวฟางและลูกเดือยพรอมกับผักที่ลาดรดดวยน้ําเปลาซึ่งไมเค็มไมได
อบแกเกสวดาบสนั้น โรคลงโลหิตของเกสวดาบสนั้นก็สงบระงับลงใน
ขณะนั้นเอง. พระราชาทรงสงนารทอํามาตยนั้นไปอีก ดวยรับสั่งวา
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เธอจงไปฟงขาวคราวของเกสวดาบสดูทีเถิด. นารทอํามาตยนั้นไปแลว
ไดเห็นเกสวดาบสนั้นหายโรคแลว จึงกลาววา ทานผูเจริญ พระเจา
พาราณสีทรงพาแพทย ๕ ตระกูลมาปรนนิบัติ ไมอาจทําทานใหหาย
โรค กัปปดาบสปรนนิบัติทานอยางไร? แลวกลาวคาถาที่ ๑ วา :เปนอยางไรหนอ เกสวดาบสผูมีโชค
จึงละพระเจาพาราณสีผูเปนจอมมนุษย ผูทํา
ความประสงคทั้งปวงใหสําเร็จได มายินดีอยู
ในอาศรมของกัปปดาบส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนุสฺสินฺท ไดแก พระเจา
พาราณสีผูเปนจอมแหงมนุษย. บทวา กถ นุ ภควา เกสี ความวา
เพราะอุบายอะไรหนอ เกสวดาบสผูมีโชคของพวกเรารูปนี้ จึงยินดี
อยูในอาศรมของกัปปดาบส. นารทอํามาตยทําทีเสมือนเจรจากับคน
อื่น ถามถึงเหตุในความยินดียิ่งของเกสวดาบส ดวยประการอยางนี้.
เกสวดาบสไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนนารทอํามาตย สิ่งอันนารื่นรมย
ใจซึ่งยังประโยชนใหสาเร็จมีอยู หมูไมอัน
ทาใจใหรื่นรมยมีอยู
แตถอยคําอันเปน
สุภาษิตของกัปปดาบส ยอมทาใหเราอภิรมย
ยินดี.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วกฺขา ไดแก ตนไม. แตใน
บาลีเขียนไววา รุกขฺ า. บทวา สุภาสิตานิ ความวา ถอยคําสุภาษิต
ที่กัปปดาบสกลาว ยอมทําเราใหอภิรมยยินดี.
ก็แหละ เกสวดาบสครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงกลาววา กัปปดาบสทําเราใหยินดีอยูอยางนี้ จึงใหเราดื่มยาคูที่หุงดวยขาวฟางและ
ลูกเดือยอันระคนดวยผักที่ลาดดวยน้ํา ซึ่งไมเค็มและไมไดอบกลิ่น
พยาธิในรางกายของเราสงบระงับเพราะขาวยาคูนั้น เราเปนผูหาย
โรคแลว. นารทอํามาตยไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :พระคุณเจาบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลี
ทีป่ รุงดวยเนื้อสะอาดมาแลว ไฉนขาวฟาง
และลูกเดือยอันหารสมิได จึงทําใหพระคุณเจายินดีไดเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภฺุเช แปลวา บริโภคแลว.
อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา นาทยนฺติ ไดแก
ใหยินดี คือ ใหอิ่มเอิบชอบใจ ก็เพื่อสะดวกในการประพันธคาถา ทาน
จึงลงนิคหิต. ทานกลาวคาอธิบายไววา ไฉนขาวฟางและลูกเดือย
อันหารสเค็มมิไดนี้ จึงทําทานผูบริโภคภัตแหงขาวสาลีอันปรุงดวย
มังสะที่สะอาด สมควรแกพระราชาในราชสกุล ใหอิ่มเอิบ ยินดีได
คือวา ไฉนทานจึงชอบใจอยางนี้.
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เกสวดาบสไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :ของบริโภคจะดีหรือไมดีก็ตาม จะนอย
หรือมากก็ตาม บุคคลผูคุนเคยกันแลว
บริโภคในที่ใด การบริโภคในที่นั้นแหละดี
เพราะรสทั้งหลายมีความคุนเคยเปนเยี่ยม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทิวาสาธุ ตัดเปน ยทิวา
อสาธุ แปลวา ไมมีก็ตาม. บทวา วิสฺสฏโ ความวา เปนผูปราศจาก
ความรังเกียจ ถึงความคุนเคยกัน. บทวา ยตฺถ ภฺุเชยฺย ความวา
พึงบริโภคอยางนี้ในนิเวศนใด โภชนะชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งบริโภค
แลวอยางนี้ในนิเวศนนั้น เปนดีทั้งนั้น. เพราะเหตุไร ? เพราะรส
ทั้งหลายมีความคุนเคยกันเปนยอดเยี่ยม อธิบายวา รสทั้งหลายชื่อวา
มีความคุนเคยเปนเยี่ยม เพราะความคุนเคยเปนยอดเยี่ยม คือสูงสุด
แหงรสทั้งหลายเหลานี้. เพราะขึ้นชื่อวารสจะเสมอกับรสคือความ
คุนเคยกันยอมไมมี เหตุนั้นโภชนาหารแมมีรสอรอย ๔ อยางที่คนผู
ไมคุนเคยจัดให ยอมไมถึงคาน้ําสมและน้ําขาวที่คนผูคุนเคยกันจัดให
แลว.
นารทอํามาตยไดฟงคําของเกสวดาบนั้นแลว จึงไปยังราชสํานักกราบทูลวา เกสวดาบสกลาวคําชื่อนี้.
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พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึง
ทรงประชุมชาดกวา พระราชาในครั้งนั้นไดเปนพระอานนท นารทอํามาตยในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตร เกสวดาบสในครั้งนั้น ได
เปนพกมหาพรหม สวนกัปปดาบส คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาเกสวชาดกที่ ๖
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๗. อยกูฏชาดก

วาดวยยักษถือกระบองเหล็กใหญ
[๖๘๖] ทานผูใด ยืนถือพะเนินเหล็กอันใหญ
โตเหลือขนาดอยูบนอากาศ ทานผูนั้นมาสถิต
อยูเพื่อจะคุมครองขาพเจาในวันนี้หรือ. หรือ
จะพยายามมาฆาขาพเจา.
[๖๘๗] ดูกอนพระราชา เราเปนทูตของพวก
ยักษ ถูกพวกยักษเหลานั้นสงมาที่นี้ เพื่อจะ
ปลงพระชนมพระองค แตทาวสักกรินทร
เทวราชคุม ครองพระองคอยู เพราะเหตุนั้น
เราจึงผาพระเศียรของพระองคไมได.
[๖๘๘] ก็ถาทาวมัฆวาฬเทวราช ผูเปนจอม
ทวยเทพ พระสวามีของนางสุชาดา คุม ครอง
ขาพเจาอยู ผูฉะนัน้ พวกปศาจก็คงคุกคาม
เหลาสัตวทั้งหลายเปนแน
ขาพเจาไมได
สะดุงกลัวตอพวกยักษเลย.
[๖๘๙] พวกภุมภัณฑ และพวกปศาจทั้งมวลจะ
คร่ําครวญกันไปก็ตามเถิด พวกมันคงไมอาจ
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จะตอยุทธกับขาพเจา กิริยาที่หลอกหลอน
ของพวกยักษซึ่งทําใหนากลัวตาง ๆ นั้น มีอยู
เปนอันมาก แตขาพเจาก็ไมกลัว.
จบ อยกูฏชาดกที่ ๗
อรรถกถาอยกูฏชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การประพฤติประโยชนเกื้อกูลแกสัตวโลก จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้
มีคําเริ่มตนวา สพฺพายส กูฏ ดังนี้. เรื่องปจจุบันจักมีแจงในมหา
กัณหชาดก. สวนเรื่องในอดีตมีดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของ
พระเจาพรหมทัตนั้น. เจริญวัยแลว เรียนศิลปศาสตรไดแลว เมื่อ
พระราชบิดาสวรรคตแลว ไดดํารงอยูในราชสมบัติ ทรงครองราชย
โดยธรรม. ในครั้งนั้น คนทั้งหลายเปนผูถือเทวดาเปนมงคล พากัน
ฆาแพะเปนตนมากมาย กระทําพลีกรรมแกเทวดาทั้งหลาย. พระโพธิสัตวใหเที่ยวตีกลองประกาศวา ไมควรฆาสัตวมีชีวิต. ยักษทั้งหลาย
เมื่อไมไดพลีกรรมจึงโกรธพระโพธิสัตว ไดไปยังสมาคมยักษในหิมวันประเทศ ใหสงยักษตนหนึ่งผูหยาบชาไป เพือ่ ตองการฆาพระโพธิสัตว. ยักษนั้นถือพะเนินเหล็กรอนอันใหญประมาณเทาชอฟา มา
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ดวยตั้งใจวา จักประหารพระโพธิสัตวนั้นดวยพะเนินเหล็กนี้ใหตาย
จึงไดยินอยูที่หัวนอนพระโพธิสัตว ในระหวางมัชฌิมยาม. ขณะนั้น
อาสนะของทาวสักกะแสดงอาการรอน ทาวเธอทรงรําพึงอยู ไดทรง
ทราบเหตุนั้น จึงทรงถืออินทวชิราวุธเสด็จไป แลวไดประทับยืน
เบื้องบนยักษ. พระโพธิสัตวไดเห็นยักษแลวคิดวา ยักษนี้ยืนอารักขา
เราหรือวายืนประสงคจะฆาเรา เมือ่ จะเจรจากับยักษนั้นจึงกลาวคาถา
ที่ ๑ วา :ทานผูใดยืนถือพะเนินเหล็กลวนอัน
ใหญโตเหลือขนาดอยูในอากาศ ทานผูนั้นมา
จัดแจงเพื่อจะคุมครองเราในวันนี้หรือ หรือ
วาจะพยายามฆาเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิหิโตนุสชฺช ตัดบทเปน วิหโิ ตนุสิ
อชฺช.
ก็พระโพธิสัตว เห็นแตยักษเทานั้นไมเห็นทาวสักกะ. ยักษ
ไมอาจประหารพระโพธิสัตวเพราะกลัวทาวสักกะ. ยักษนั้นไดฟงถอยคํา
ของพระโพธิสัตว จึงกลาววา ขาแตมหาราชเจา ขาพเจามิไดยิน
คุมครองทาน แตขาพเจามาดวยหวังใจวา จักเอาพะเนินเหล็กอัน
โชติชวงนี้ประหารทําทานใหตาย ขาพเจาไมอาจประหาร เพราะกลัว
ทาวสักกะ เมื่อจะแสดงเนื้อความนี้ จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :-
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ดูกอนพระราชา ขาพเจาเปนทูตของ
พวกยักษ ถูกพวกยักษเหลานั้นสงมาที่นี้
เพือ่ ฆาพระองค แตพระอินทรเทวราชคุม
ครองพระองคอยู เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึง
ผาพระเศียรของพระองคไมได.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้นจึงกลาว ๒ คาถานอกนี้วา :ถาทาวมัฆวาฬเทวราชผูเปนจอมเทพ
พระสวามีของนางสุชาดา คุมครองขาพเจา
อยู มิฉะนั้น พวกปศาจคงจะคุกคามสัตว
ทั้งหลายเปนแน แตขาพเจาไมไดสะดุงกลัว
ตอพวกยักษเลย.
พวกกุมภัณฑและพวกปศาจทั้งมวล จะ
คร่าํ ครวญกันไปก็ตามเถิด พวกปศาจไมอาจ
ตอยุทธกับขาพเจา กิริยาที่หลอกหลอนพวก
ยักษซึ่งทําใหนากลัวตาง ๆ นั้น มีอยูเปนอัน
มาก แตขาพเจาก็ไมกลัว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รกฺขสิยา ปชาย ความวา
เหลาสัตวคือรากษส ไดแก พวกสัตวที่เปนรากษส. บทวา กุมฺภณฺฑา
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ไดแก พวกยักษทองพลุย มีอัณฑะเทาหมอ. บทวา ปสุปสาจกา
ไดแก พวกปศาจในที่ทิ้งหยากเยื่อ. บทวา นาล ความวา ขึ้นชื่อวา
พวกปศาจไมสามารถจะตอยุทธกับขาพเจา. บทวา มหตี สา วิเภสิกา
ความวา ก็ยักษเหลานี้ประชุมกันแสดงกิริยานากลัวตาง ๆ อันใด
กิริยาที่นากลัวตาง ๆ อันนั้นถึงจะมากมาย ก็เปนเพียงแสดงอาการ
นากลัวแกเราเทานั้น แตเราหากลัวไม.
ทาวสักกะทรงขับยักษใหหนีไป โอวาทพระมหาสัตวแลวตรัส
วา ดูกอนมหาราช พระองคอยาไดทรงกลัวเลย จําเดิมแตนี้ไป การ
คุมครองพระองค เปนหนาที่ของขาพเจา แลวเสด็จสูสถานที่ของ
พระองคทีเดียว.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึง
ทรงประชุมชาดกวา ทาวสักกะในครั้งนั้น ไดเปนพระอนุรุทธะ
สวนพระเจาพาราณสี ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอยกูฏชาดกที่ ๗
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๘. อรัญญชาดก

วาดวยการเลือกคบคน
[๖๙๐] คุณพอ ผมออกจากปาไปสูบานแลว
พึงคบคนที่มีศีลอยางไร มีวัตรอยางไร
ผมถามแลว ขอคุณพอจงบอกขอนั้นแก
ผมดวย.
[๖๙๑] ลูกเอย ผูใดพึงคุนเคยกะเจาก็ดี พึง
อดทนความคุนเคยของเจาไดก็ดี เชื่อถือ
คําพูดของเจาก็ดี งดโทษใหเจาก็ดี เจาไป
จากที่นี้แลวจงคบหาผูนั้นเถิด.
[๖๙๒] ผูใ ดไมมีกรรมชั่วดวยกาย วาจาและใจ
เจาไปจากที่นี้แลวจงคบหาผูนั้น ทําตนให
เหมือนบุตรผูเกิดจากอกของผูนั้นเถิด.
[๖๙๓] ลูกเอย คนที่มีจิตเหมือนน้ํายอมขมิ้น
มีจิตกลับกลอก รักงายหนายเร็ว เจาอยา
คบหาคนเชนนั้นเลย ถึงหากวาพื้นชมพูทวีป
ทั้งหมดจะไมมีมนุษยก็ตาม.
จบ อรัญญชาดกที่ ๘
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อรรถกถาอรัญญชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประโยคทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การประเลาประโยคโลมของกุมาริกาอวนคนหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อรฺา คามมาคมฺม ดังนี้.
เรื่องปจจุบันจักมีแจงในจุลลนารทกัสสปชาดก. สวนเรื่องใน
อดีตมีดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ เจริญวัยแลว
เรียนศิลปศาสตรในเมืองตักกศิลาแลว เมื่อภรรยาถึงแกกรรมแลว
ไดพาบุตรไปบวชเปนฤๅษีอยูในหิมวันตประเทศ
ใหบุตรอยูใน
อาศรมบท. สวนตนไปเพื่อตองการผลาผล. ครั้งนั้น เมื่อพวก
โจรปลนปจจันตคามแลวพาพวกเชลยไป กุมาริกาคนหนึ่งหนีไปถึง
อาศรมบทนั้น ประเลาประโลมดาบสกุมารใหถึงศีลวินาศแลวกลาววา
มาเถิด พวกเราพากันไป. ดาบสกุมารกลาววา จงรอใหบิดาของเรา
มากอน เราพบบิดาแลวจักไป. กุมาริกากลาววาถาอยางนั้น ทาน
พบบิดาแลวจงมา แลวไดออกไปนั่งอยูที่ระหวางทาง. เมื่อบิดามาแลว
ดาบสกุมาร จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาแตพอ ฉันออกจากปาไปสูบานแลว
จะพึงคบคนที่มีศีลอยางไร มีวัตรอยางไร
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ฉันถามแลว ขอทานจงบอกขอนั้นแกฉัน
ดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรฺา คามมาคมฺม ความวา
ขาแตพอ ฉันจากปานี้ไปยังถิ่นมนุษย เพื่อจะอยู ถึงบานที่อยูแลว
จะกระทําอะไร.
ลําดับนั้น บิดาเมื่อจะใหโอวาทแกบุตรนั้น จึงกลาวคาถา
๓ คาถาวา :ลูกเอย ผูใดพึงคุนเคยกะเจาก็ดี พึง
อดทนความคุนเคยของเจาไดก็ดี เชือ่ ถือ
คําพูดของเจาก็ดี งดโทษใหเจาก็ดี เจาไป
จากที่นี้แลวจึงคบหาผูนั้นเถิด.
ผูใดไมมีกรรมชั่วดวยกาย วาจาและ
ใจ เจาไปจากที่นี้แลวจงคบหาผูนั้น ทําตน
ใหเหมือนบุตรผูเกิดจากอกของผูนั้นเถิด.
ลูกเอย คนที่มีจิตเหมือนน้ํายอมขมิ้น
มีจิตกลับกลอก รักงายหนายเร็ว เจาอยา
คบที่คนเชนนั้นเลย ถึงหากวาพื้นชมพูทวีป
ทั้งสิ้นจะไมมีมนุษยก็ตาม.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โย ต วิสฺสาสเย ความวา
บุรุษใดพึงคุนเคย คือ ไมรังเกียจเจา. บทวา วิสฺสาสฺจ ขเมยฺย เต
ความวา อนึ่ง บุคคลใดพึงคุนเคยแกเจาซึ่งเจากระทําตน ไม
รังเกียจ อดทนความคุนเคยนั้นได. บทวา สุสฺสสู ี ความวา อนึ่ง
บุคคลใดตองการฟงคํากลาวดวยความคุนเคยของเจา. บทวา ติติกฺขี
ความวา อนึ่ง บุคคลใดอดกลั้นความผิดที่เจากระทําได. บทวา
ต ภเชหิ ความวา เจาพึงคบคือพึงเขาไปนั่งใกลบุรุษนั้น. บทวา
โอรสีว ปติฏาย ความวา บุตรผูเกิดแตอกเจริญเติบโตอยูใน
ออมอกของบุคคลนั้น ฉันใดเจาพึงเปนเสมือนบุตรผูตั้งอยูในออมอก
เชนนั้น พึงคบหาบุรุษเห็นปานนั้น ฉันนั้น. บทวา หลิทฺทราค
ไดแก ผูมีจิตไมมั่นคงดุจยอมดวยขมิ้น. บทวา กปจิตฺต ไดแก
ชื่อวามีจิตเหมือนลิง เพราะเปลี่ยนแปลงเร็ว. บทวา ราควิราคิน
ไดแก มีสภาพรักและหนายโดยชั่วครูเทานั้น. บทวา นิมฺมนุสฺสมฺป
เจ สิยา ความวา พื้นชมพูทวีปทั้งสิ้น ชื่อวาพึงปราศจากมนุษย
เพราะไมมีมนุษยผูเวนจากกายทุจริตเปนตน แมถึงเชนนั้น เจาอยา
ไดซองเสพคนผูมีจิตใจเบาเชนนั้นเลย จงคนหาถิ่นมนุษยแมทั่ว ๆ ไป
แลวซองเสพคนผูสมบูรณดวยคุณดังกลาวในหนหลังเถิด.
ดาบสกุมารไดฟงดังนั้น จึงกลาววา ขาแตบิดา ฉันจักได
บุคคลผูประกอบดวยคุณเหลานี้ ณ ที่ไหน ? ฉันจะไมไป จักอยูใน
สํานักของทานบิดาเทานั้น ครั้นกลาวแลวก็หวนกลับมา. ลําดับนั้น
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บิดาจึงไดบอกกสิณบริกรรมแกดาบสกุมารนั้น. ดาบสทั้งสอง มีฌาน
ไมเสื่อมไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา บุตรและกุมาริกาในครั้งนั้นไดเปนคนเหลานี้ สวน
ดาบสผูบิดาในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอรัญญชาดกที่ ๘
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๙. สันธิเภทชาดก

วาดวยโทษที่เชื่อถือคําสอเสียด
[๖๙๔] ดูกอนนายสารถี สัตวทั้ง ๒ นี้ ไมได
มีความเสมอกันเพราะสตรีทั้งหลายเลย ไม
ไดมีความเสมอกันเพราะอาหารเลย ภายหลัง
เมื่อสุนขั จิง้ จอกยุยงทําลายความสนิทสนม
กันเสียจนถึงใหตาย ทานจงเห็นเหตุนั้นซึ่ง
ฉันคิดไวถูกตองแลว.
[๖๙๕] พวกสุนัขจิ้งจอกพากันกัดกินโคและ
ราชสีห เพราะคําสอเสียดใด คําสอเสียด
นั้น ยอมเปนไปถึงตัดมิตรภาพเพราะเนื้อ
ดุจดาบคม ฉะนั้น.
[๖๙๖] ดูกอนนายสารถี ทานจงดูการนอนตาย
ของสัตวทั้ง ๒ นี้ ผูใดเชื่อถือถอยคําของตน
สอเสียด ผูมุงทําลายความสนิทสนม ผูนั้น
จะตองนอนตายอยางนี้.
[๖๙๗] ดูกอนนายสารถี นรชนเหลาใดไมเชื่อ
ถือถอยคําของตนสอเสียด ผูม ุงทําลายความ
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สนิทสนม นรชนเหลานั้น ยอมไดประสบ
ความสุขเหมือนคนไปสวรรค ฉะนั้น.
จบ สันธิเภทชาดกที่ ๙
อรรถกถาสันธิเภทชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
เปสุญญสิกขาบท จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคาํ เริ่มตนวา เนว
อิตฺถีสุ สามฺ ดังนี้.
ไดยินวา สมัยหนึ่งพระศาสดาไดทรงสดับวา ภิกษุฉัพพัคคีย
นําความสอเสียดปายรายเขาไปให จึงรับสั่งใหเรียกภิกษุฉัพพัคคีย
เหลานั้นมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนําความ
สอเสียดปายรายเขาไปใหแกพวกภิกษุผูบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกัน
จริงหรือ ? เพราะเหตุนั้น ความบาดหมางที่ยังไมเกิดขึ้น และความ
บาดหมางที่เกิดขึ้นแลวก็ยอมเปนไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้น เมื่อพวก
ภิกษุฉัพพัคคียทูลรับวาจริงพระเจาขา จึงทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น
แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาวาจาสอเสียดคมกลาประดุจประหารดวยศาตรา ถึงความคุนเคยที่เหนียวแนนมั่นคงก็แตกสลายไป
ไดโดยรวดเร็ว เพราะวาจาสอเสียดนั้น ก็แหละชนผูเชื่อถือวาจา
สอเสียดนั้นแลวทําลายไมตรีของตนเสีย ยอมเปนเชนกับราชสีหและ
โคผูทีเดียว แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวเปนโอรสของพระเจาพาราณสีนั้น เจริญวัย
แลว เลาเรียนศิลปะในเมืองตักกศิลาเสร็จแลว เมือ่ พระบิดาสวรรคต
แลว ไดครองราชสมบัติโดยธรรม. ครั้งนั้น นายโคบาลคนหนึ่ง.
เลี้ยงโคทั้งหลายในตระกูลทั้งหลาย เมื่อจะมาจากปา ไมไดนึกถึงแม
โคตัวหนึ่งซึ่งมีครรภ จึงทิ้งไวแลวไปเสีย แมโคนั้นเกิดความคุนเคย
กับแมราชสีหตัวหนึ่ง. แมโคและแมราชสีหทั้งสองนั้นเปนมิตรกัน
อยางมั่นคงเที่ยวไปดวยกัน. จําเนียรกาลนานมา แมโคจึงตกลูกโค
แมราชสีหตกลูกราชสีห. ลูกโคและลูกราชสีหทั้งสองนั้นก็ไดเปนมิตร
กันอยางเหนียวแนน ดวยไมตรีซึ่งมีมาโดยสกุล จึงเที่ยวไปดวยกัน.
ครั้งนั้น พรานปาคนหนึ่งเขาปาเห็นสัตวทั้งสองนั้นคุนเคยกัน จึงถือ
เอาสิ่งของที่เกิดขึ้นในปา แลวไปเมืองพาราณสี ถวายแดพระราชา
อันพระราชาตรัสถามวา สหาย ทานเคยเห็นความอัศจรรยอะไร ๆ
ในปาบางไหม ? จึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคไมไดเห็น
อะไร ๆ อยางอื่น แตไดเห็นราชสีหตัวหนึ่งกับโคผูตัวหนึ่ง สนิทสนม
กันและกันเที่ยวไปดวยกัน. พระราชาตรัสวา เมื่อสัตวตัวที่สามเกิด
ขึ้นแกสัตวทั้งสองเหลานั้น ภัยจักบังเกิดมี เมื่อใดทานเห็นสัตวตัว
ที่สามเพิ่มขึ้นแกสัตวทั้งสองนั้น เมื่อนั้นทานพึงบอกเรา. นายพราน
ปานั้นทูลรับวา ไดพระเจาขา. ก็เมือ่ พรานปาไปเมืองพาราณสีแลว
มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเขาไปบํารุงราชสีหและโคผู. นายพรานปาไปปา
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ไดเห็นสุนัขจิ้งจอกนั้นคิดวา จักกราบทูลความที่สัตวตัวที่สามเกิดขึ้น
แลวแกพระราชา จึงไดไปยังพระนครพาราณสี. สุนัขจิ้งจอกคิดวา
เวนเนื้อราชสีหและเนื้อโคผูเสีย ขึ้นชื่อวาเนื้ออื่นที่เราไมเคยกิน ไมมี
เราจักยุยงทําลายสัตวทั้งสองนี้แลวกินเนื้อสัตวทั้งสองนี้. สุนัขจิ้งจอก
นั้นจึงยุยงสัตวทั้งสองนั้นใหทําลายกันและกันโดยพูดวา ผูนพี้ ูดอยาง
นี้กะทาน ผูน ี้พูดอยางนี้กะทาน ไมนานนัก ก็ไดทําใหถึงแกความตาย
เพราะทําการทะเลาะกัน. ฝายพรานปามาถึงแลวกราบทูลแกพระราชา
วา ขาแตสมมติเทพ สัตวตัวที่สามเกิดขึ้นแลวแกราชสีหและโคผู
เหลานั้น พระราชาตรัสถามวา สัตวตัวที่สามนั้น คืออะไร ? พราน
ปากราบทูลวา สุนัขจิ้งจอกพระเจาขา. พระราชาตรัสวา สุนัขจิ้งจอก
จักยุยงทําลายสัตวทั้งสองนั้นใหตาย พวกเราจักไปทันในเวลาสัตว
ทั้งสองนั้นจะตาย จึงเสด็จขึ้นทรงราชรถเสด็จไปตามทางที่พรานปาชี้
แสดงให เสด็จไปทันในเมื่อสัตวทั้งสองนั้นทําการทะเลาะกันและกัน
แลวถึงแกสิ้นชีวิตไป. สุนัขจิ้งจอกมีใจยินดีกินเนื้อราชสีหครั้งหนึ่ง
กินเนื้อโคผูครั้งหนึ่ง พระราชาทั้งเห็นสัตวทั้งสองนั้นถึงความสิ้น
ชีวิตไปแลว ทรงประทับยืนอยูบนรถนั่นแล เมื่อจะตรัสเจรจากับ
นายสารถี จึงตรัสคาถาเหลานี้วา :ดูกอนนายสารถี สัตวทั้งสองนี้ไมไดมี
ความเสมอกันเพราะสตรีทั้งหลาย ไมไดมี
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ความเสมอกันเพราะอาหาร คือตางก็มีสัตว
ตัวเมียและอาหารคนละชนิดไมเหมือนกัน
ภายหลัง เมื่อสุนัขจิ้งจอกยุยงทําลายความ
สนิทสนมจนถึงใหตาย ทานจงเห็นเหตุนั้น
ซึง่ ฉันคิดไวถูกตองแลว.
พวกสุนัขจิ้งจอกพากันกัดกินโคผูและ
ราชสีห เพราะคําสอเสียดใด คําสอเสียด
นัน้ ยอมเปนไปถึงตัดมิตรภาพ เพราะเนื้อ
คือสุนัขจิ้งจอกเปนเหตุ ดุจดาบคน ฉะนั้น.
ดูกอนนายสารถี ทานจงดูการนอนตาย
ของสัตวทั้งสองนี้ ผูใดเชื่อถือถอยคําของ
คนสอเสียด ผูมุงทําลายความสนิทสนม ผู
นัน้ จะตองนอนตายอยางนี้.
ดูกอนนายสารถี นรชนเหลาใดไมเชื่อ
ถือถอยคําของตนสอเสียด ผูมุงทําลายความ
สนิทสนม นรชนเหลานั้นยอมไดประสบ
สุขเหมือนคนไปสวรรค ฉะนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เนว อิตฺถีสุ ความวา ดูกอน
นายสารถีผูสหาย สัตวทั้งสองนี้ไมมีความเสมอกันในเพราะสตรี และ
ในเพราะอาหาร เพราะราชสีหยอมเสพสตรีเฉพาะอยางหนึ่ง โคผู
ยอมเสพสตรีอีกอยางหนึ่ง คนละอยาง อนึ่งราชสีหยอมกินภักษาหารอยางหนึ่ง และโคผูย อมกินภักษาหารอีกอยางหนึ่ง ไมเหมือน
กัน ในบทวา อถสฺส นี้ มีอธิบายวา เมื่อเหตุที่จะทําใหทะเลาะ
กันแมจะไมมีอยูอยางนี้ ภายหลังสุนัขจิ้งจอกชาติชั่วตัวนี้ผูทําลายความ
สนิทสนมกันฉันมิตร คิดวา จักกินเนื้อของสัตวทั้งสอง จึงฆาสัตว
ทั้งสองนี้ ทานจงเห็นดังที่เราคิดไวดีแลว. ในบทวา ยตฺถ นี้ ทาน
แสดงความวา เมื่อความสอเสียดใดเปนไปอยู พวกสุนัขจิ้งจอกผูฆา
เนื้อ ยอมเคี้ยวกินโคผูและราชสีห ความสอเสียดนั้นยอมตัดมิตรภาพ
ไปในเพราะเนื้อ เหมือนดาบอันคมกริบฉะนั้น. ดวยบทวา ยมิม
ปสฺสสิ นี้ ทานแสดงวา ดูกอนสารถีผูสหาย ทานจงดูการนอนตาย
ของสัตวทั้งสองเหลานี้ บุคคลแมอื่นใดรูสึก คือเชื่อถือวาจาสอเสียด
ของผูสอเสียดผูทําลายความสนิทสนม บุคคลนั้นยอมนอนเชนนี้ คือ
ตายอยางนี้ทีเดียว. บทวา สุขเมธนฺติ ความวา ยอมประสบคือได
ความสุข บทวา นรา สคฺคคตาริว ความวา ชนเหลานั้นยอม
ประสบความสุข เหมือนนรชนผูไปสวรรคพรั่งพรอมดวยโภคะอันเปน
ทิพยฉะนั้น. บทวา นาวโพเธนฺติ ความวา ยอมสํารวมระวังจาก
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สิ่งที่ไมใชสาระแกนสาร คือไดฟงคําแมเชนนั้นแลวก็ทักทวง ใหสํานึก
ไมทําลายไมตรี คงตั้งอยูตามปกติดังเดิม.
พระราชาครั้นตรัสคาถานี้แลว รับสั่งใหเก็บเอาหนัง เล็บ
และเขี้ยวของไกรสรราชสีห แลวเสด็จไปยังพระนครทีเดียว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประชุมชาดกวา พระราชาในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสันธิเภทชาดกที่ ๙
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๑๐. เทวตาปญหาชาดก

วาดวยปญหาของเทวดา
[๖๙๘] ดูกอนพระราชา บุคคลประหารผูอื่น
ดวยมือทั้ง ๒ ดวยเทาทั้ง ๒ แลวเอามือ
ประหารปากผูอื่น บุคคลนั้นกลับเปนที่รัก
ของผูถูกประหาร เพราะเหตุนั้น พระองคทรง
เห็นผูที่ถูกประหารนั้นวาไดแกใคร.
[๖๙๙] ดูกอนพระราชา บุคคลดาผูอื่นตามความ
พอใจ แตไมปรารถนาใหผูที่ถูกดานั้นไดรับ
ภัยอันตราย บุคคลนั้นกลับเปนที่รกั ของผูดา
เพราะเหตุนั้น พระองคทรงเห็นผูดานั้นวาได
แกใคร.
[๗๐๐] ดูกอนพระราชา บุคคลกลาวตูดวยถอย
คําไมเปนจริง และทวงติงดวยคําอันเหลาะ
แหละ บุคคลนั้นกลับกลับเปนที่รกั แหงกันและ
กัน เพราะเหตุนั้น พระองคทรงเห็นผูนั้นวา
ไดแกใคร.
[๗๐๑] ดูกอนพระราชา บุคคลผูนําเอาขาว น้ํา
ผาและเสนาสนะไป (ชื่อวาผูนําเอาไปมีอยู
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โดยแท ) บุคคลเหลานั้นกลับเปนที่รักของผู
เปนเจาของ เพราะเหตุนั้น พระองคทรงเห็น
ผูนั้นวาไดแกใคร.
จบ เทวตาปญหาชาดกที่ ๑๐
อรรถกถาเทวตาปญหาชาดกที่ ๑๐
ขอปุจฉาของเทวดานี้ มีคําเริ่มตนวา หนฺติ หตฺเถหิ ปาเทหิ
แปลวา ประหารผูอื่นดวยมือและเทา ดังนี้ จักมีแจงในมหาอุมังคชาดกแล.
จบ อรรถกถาเทวตปญหาชาดกที่ ๑๐

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุณฑาลิกชาดก ๒. วานรชาดก ๓. กุนตินีชาดก ๔. อัมพชาดก ๕. คชกุมภชาดก ๖. เกวสชาดก ๗. อยกูฏชาดก ๘. อรัญญชาดก ๙. สันธิเภทชาดก ๑๐. เทวดาปญหาชาดก ฯ
จบ จุลลกุณาลวรรคที่ ๕

รวมวรรคที่มีในจตุกกนิบาตนี้ คือ
๑. กาลิงควรรค ๒. ปุจิมันทวรรค ๓. กุฎิทูสกวรรค
๔. โกกิลวรรค ๕. จุลลกุณาลวรรค ฯ
จบ จตุกกนิบาต
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ปญจกนิบาตชาดก
๑. มณิกุณฑลวรรค
๑. มณิกุณฑลชาดก

ผูไมหวั่นไหวในโลกธรรม
[๗๐๒] พระองคทรงละแวนแควน มา กุณฑล
แกวมณี อนึ่ง ยังทรงละพระราชบุตรและ
เหลาพระสนมเสียได เมื่อโภคสมบัติทั้งสิ้น
ของพระองคไมมีเหลือเลย เหตุไฉนพระองค
จึงไมทรงเดือดรอน ในคราวที่มหาชนพากัน
เศราโศกอยูเลา.
[๗๐๓] โภคสมบัติยอมละทิง้ สัตวไปเสียกอนก็
มี บางทีสัตวยอมละทิ้งโภคสมบัติเหลานั้น
ไปกอนก็มี ดูกอนพระองคผูใครในกามารมณ
โภคสมบัติที่บริโภคกันอยูเปนของไมแน
นอน เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไมเดือดรอน
ในคราวที่มหาชนพากันเศราโศกอยู.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 708

[๗๐๔ ] พระจันทรอุทัยขึ้นเต็มดวง ก็จะกลับ
หายสิ้นไป พระอาทิตยกําจัดความมืด ทํา
โลกใหเรารอนแลวอัสดงคตไป
ดูกอน
พระองคผเู ปนศัตรู โลกธรรมทั้งหลายหมอม
ฉันชนะไดแลว เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไม
เศราโศกในคราวที่มหาชนพากันเศราโศกอยู.
[๗๐๕] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณ เกียจครานก็
ไมดี บรรพชิตไมสํารวมก็ไมดี พระเจา
แผนดินไมทรงใครครวญเสียกอนแลวทรงทํา
ก็ไมดี บัณฑิตมีความโกรธเปนเจาเรือน
ก็ไมด.ี
[๗๐๖] ขาแตพระองคผูเปนเจาทิศ กษัตริยควร
ใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา ไมใครครวญ
เสียกอนแลวไมควรทํา อิสริยยศ บริวารยศ
และเกียรติคุณ ของพระราชาผูทรงใครครวญ
กอนแลวจึงทํา ยอมเจริญขึ้น.
จบ มณิกุณฑลชวดกที่ ๑
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อรรถกถาชาดก
ปญจกนิบาต
อรรถกถามณิกุณฑลวรรคที่ ๑
อรรถกถามณิกุณฑลชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
อํามาตยชั่วผูจัดประโยชนทั้งปวง ในภายในพระราชวังของพระเจาโกศล จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ชินฺโน รฏสฺสมณิภุณฺฑเล จ ดังนี้.
เรื่องปจจุบันไดใหพิสดารไวแลวในหนหลังนั่นแล. สวนใน
ชาดกนี้ พระโพธิสัตวไดเปนพระเจาพาราณสี. อํามาตยชั่วนําพระเจาโกศลมายึดเอากาสิกรัฐ
จองจําพระเจาพาราณสีใสไวในเรือนจํา.
พระเจาพาราณสีทําฌานใหเกิดขึ้นแลวนั่งขัดสมาธิในอากาศ. ความ
เรารอนเกิดขึ้นในรางกายของราชาผูเปนโจร. พระราชาโจรนั้นเขา
ไปหาพระเจาพาราณสี แลวกลาวคาถาที่ ๑ วา :พระองคทรงละทิ้งแวนแควน มา
กุณฑล แกวมณี อนึ่ง ยังทรงละทิ้งราชบุตร
และเหลาสนม เมื่อโภคสมบัติทั้งสิ้น ของ
พระองคไมมีเหลือเลย เพราะเหตุไร พระองค
จึงไมทรงเดือดรอนในคราวเศราโศกเลา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชินฺโน รฏสฺสมณิกุณฺฑเล จ
ความวา ขาแตมหาราช พระองคทรงละทิ้งแวนแควน มา และกุณฑล
แกวมณีทั้งหลาย. บาลีวา รถมณิภณ
ุ ฺฑเล จ ดังนี้ก็มี. บทวา
อเสสเกสุ แปลวา ไมเหลือเลย.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถา ๒ คาถานี้วา :โภคสมบัติยอมละทิ้งสัตวไปเสียกอน
ก็มี บางทีสัตวก็ละทิ้งโภคสมบัติเหลานั้น
ไปกอนก็มี ดูกอนพระองคผูใครในกาม
โภคสมบัติที่บริโภคกันอยูเปนของไมแนนอน
เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไมเดือดรอนใน
คราวที่ควรเศราโศก.
พระจันทรอุทัยขึ้นเต็มดวง และจะหาย
ไป อนึ่ง พระอาทิตยกําจัดความมืด ทําโลก
ใหเรารอน แลวอัสดงคตไป ฉันใด โภคสมบัติทั้งหลายยอมเกิดขึ้นและพินาศไป ฉัน
นัน้ ดูกอนพระองคผูเปนศัตรู โลกธรรมทั้ง
หลายหมอมฉันชนะแลวเพราะฉะนั้น หมอม
ฉันจึงไมเศราโศกในคราวที่ควรเศราโศก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพว มจฺจ ความวา โภคะ
ทั้งหลายยอมละสัตวไปในเบื้องตน คือกอนทีเดียวบาง สัตวยอมละ
โภคะเหลานั้นไปกอนกวาบาง. พระโพธิสัตวเรียกพระราชาที่เปนโจร
ปลนราชสมบัติวา กามกามิ. อธิบายวา ดูกอนพระองคผูใครกาม
ทั้งหลาย ชือ่ วากามกามิ ธรรมดาคนผูมีโภคสมบัติเปนผูไมแนนอน
ในโลก คือ เมื่อโภคสมบัติทั้งหลายฉิบหายไปแลว ถึงจะมีชีวิตอยู
ก็เปนผูไมมีโภคสมบัติ หรือตนละทิ้งโภคสมบัติฉิบหายไปเอง เพราะ
ฉะนั้นหมอมฉันจึงไมเศราโศก แมในคราวเศราโศกของมหาชน.
พระโพธิสัตวเรียกราชาโจรดวยคําวา ดูกอนพระองคผูเปนศัตรู โลกธรรมทั้งหลายหมอมฉันชนะแลว ดังนี้. อธิบายวา ดูกอนพระองค
ผูเปนศัตรู โลกธรรมทั้งหลายมีอาทิวา มีลาภ เสือ่ มลาภ มียศ เสื่อม
ยศ ดังนี้ หมอมฉันชนะแลว เหมือนอยางวาพระจันทรอุทัยขึ้น
เต็มดวง และกลับสิ้นไป ฉันใด และเหมือนพระอาทิตยขจัดความมืด
ทําภูมิภาคของโลกอันใหญโตใหรอน แลวกลับถึงการตั้งอยูไมได คือ
อัสดงคตไปไมปรากฏในตอนเย็น ฉันใด โภคสมบัติทั้งหลายก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเกิดขึ้นและยอมฉิบหายไป จะประโยชนอะไร ดวย
การเศราโศกในเรื่องนั้น เพราะฉะนั้นหมอมฉันจึงไมเศราโศก.
พระมหาสัตวแสดงธรรมแกพระราชาผูเปนโจรอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะติเตียนพระราชาโจรนั้นนั่นแหละ จึงกลาววา :-
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คฤหัสถผบู ริโภคกาม เกียจครานไมดี
บรรพชิตไมสํารวม ไมดี พระราชาไมทรง
ใครครวญแลวกระทํา ไมดี การเปนบัณฑิต
ขี้โกรธก็ไมดี.
ทานผูเปนใหญในทิศ กษัตริยพึงใคร
ครวญกอนแลวจึงกระทํา ยังมิไดใครครวญ
แลวไมควรทํา ยศและเกียรติยอมเจริญแก
พระราชาผูทรงใครครวญเเลวทํา.
ก็คาถาทั้งสองนี้ ไดพรรณาใหพิสดารในหนหลังแลวแล.
พระราชาโจรขอษมาพระโพธิสัตวแลว มอบราชสมบัติใหทรง
รับไวแลว เสด็จไปยังชนบทของพระองคเอง.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประชุมชาดกวา พระเจาโกศลในครั้งนั้น ไดเปนพระอานนท ในบัดนี้
สวนพระเจาพาราณสี ในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนีแ้ ล.
จบ อรรถกถามณิกุณฑลชาดกที่ ๑
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๒. สุชาตชาดก

วาดวยคําคมของคนฉลาด
[๗๐๗] เหตุไรหนอ เจาจึงเปนเหมือนรีบดวน
เกี่ยวเอาหญาอันเขียวสดมาแลว บนเพอถึง
วัวแกผูปราศจากชีวิตแลววา จงเคี้ยวกินเสีย
วัวที่ตายแลวจะพึงลุกขึ้นไดเพราะหญาและ
น้ําเปนไมมีแน เจาบนเพอไปเปลา ๆ เหมือน
คนผูไรความคิด ฉะนัน้ .
[๗๐๘] ศีรษะ เทาหนา เทาหลัง หางและหู
ของวัว ก็ตั้งอยูตามที่อยางนั้น ผมเขาใจวา
วัวตัวนี้จะพึงลุกขึ้นได ศีรษะหรือมือเทาของ
คุณปูมิไดปรากฏเลย คุณพอนั่นเองมารองไหอยูที่สถูปดิน เปนคนไรความคิดมิใชหรือ.
[๗๐๙] เจารดพอผูเดือดรอนยิ่งนักใหหายรอน
ยังความกระวนกระวายของพอใหดับไดสิ้น
เหมือนบุคคลเอาน้ํารดไฟติดเปรียงใหดับไป
ฉะนั้น เจามาถอนลูกศรคือความโศกที่เสียบ
แนนอยูใ นหทัยของพอออกไดแลวหนอ เมื่อ
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พอถูกความโศกครอบงํา เจาไดบรรเทาความ
โศกถึงบิดาเสียได.
[๗๑๐] พอเปนผูถอนลูกศรคือความโศกออก
ไดแลว ปราศจากความเศราโศก หมดความ
มัวหมอง ลูกรัก พอจะไมเศราโศก จะไม
รองไห เพราะไดฟงถอยคําของเจา.
[๗๑๑] คนผูมปี ญญา มีใจอนุเคราะห ยอม
ทําบุคคลใหหลุดพนจากความเศราโศกได
เหมือนกับพอสุชาตบุตรของเรา ทําเราผูบิดา
ใหลวงพนจากความเศราโศก ฉะนั้น.
จบ สุชาตชาดกที่ ๒

อรรถกถาสุชาตชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
กฎมพีผูที่บิดาตาย จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กินฺนุ
สนฺตรมาโนว ดังนี้.
ไดยินวา กุฎมพีนั้น เมื่อบิดาตายแลว เที่ยวปริเทวนาการ
ร่ําไร ไมอาจบรรเทาความโศกได. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงเห็น
อุปนิสัยโสดาปตติผลของกุฎมพีนั้น ทรงพาปจฉาสมณะเสด็จเที่ยว
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บิณฑบาตในนครสาวัตถี เสด็จไปถึงเรือนของกุฎมพีนั้น ประทับนั่ง
บนอาสนะที่เขาปูลาดไวแลว จึงตรัสกะกุฎมพีนั้นผูนมัสการแลวนั่งอยู
วา อุบาสก ทานเศราโศกหรือ เมื่อกุฎมพีนั้นกราบทูลวา พระเจาขา
ขาแตพระองคผูเจริญ จึงตรัสวา อาวุโส โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย
ฟงถอยคําของบัณฑิตทั้งหลายแลว เมื่อบิดาตาย ไมเศราโศกเลย อัน
กุฎมพีนั้นทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอ
ไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดบังเกิดในเรือนของกุฎมพี ญาติทั้งหลาย
ตั้งชื่อของพระโพธิสัตวนั้นวา สุชาตกุมาร. เมื่อสุชาตกุมารนั้นเจริญ
วัยแลว ปูไดกระทํากาลกิริยาตายไป ลําดับนั้น บิดาของสุชาตกุมาร
นั้นก็เพียบพูนดวยความโศก จําเดิมแตบิดากระทํากาลกิริยา จึงไปยัง
ปาชา นํากระดูกมาจากปาชา สรางสถูปดินไวในสวนของตน แลว
ฝงกระดูกเหลานั้นไวในสวนนั้น ในเวลาที่ผานไป ๆ ไดบูชาสถูปดวย
ดอกไมทั้งหลาย เดินเวียนเจดียร่ําไรอยู ไมอาบน้ํา ไมลูบไล ไม
บริโภค ไมจดั แจงการงานทั้งปวง. พระโพธิสัตวเห็นดังนั้นจึงคิดวา
บิดาของเรา จําเดิมแตเวลาที่ปูตายไปแลว ถูกความโศกครอบงําอยู
ไมรูวาย ก็เวนเราเสีย ผูอื่นไมสามารถจะทําบิดาเรานั้นใหรูสึกตัวได
เราจักกระทําบิดานั้นใหหมดความโศก ดวยอุบายอยางหนึ่ง ไดเห็น
โคตายตัวหนึ่งที่ภายนอกบาน จึงนําหญาและน้ําดื่มมาวางไวขางหนา
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โคตายตัวนั้นแลวพูดวา จงกิน จงกิน จงดื่ม จงดื่ม. พวกคนที่ผาน
มา ๆ เห็นดังนั้น พากันกลาววา สุชาตะผูสหาย ทานเปนบาไปแลว
หรือ ทานจึงใหหญาและน้ําแกโดยตาย. สุชาตกุมารนั้นไมไดกลาว
ตอบอะไร ๆ. ลําดับนั้น ชนทั้งหลายจึงพากันไปยังสํานักแหงบิดาของ
สุชาตกุมารนั้นแลวกลาววา บุตรของทานเปนบาไปแลว ใหหญาและ
น้ําแกโคตาย. เพราะไดฟงคําของชนทั้งหลายนั้น ความโศกเพราะ
บิดาของกฎมพีก็หายไป ความโศกเพราะบุตรกลับดํารงอยู. กุฎมพี
นั้นจึงรีบมาแลวกลาววา พอสุชาตะ เจาเปนบัณฑิตมิใชหรือ เพราะ
เหตุไร จึงใหหญาและน้ําแกโคตาย แลวไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :เหตุไรหนอ เจาจึงเปนเหมือนรีบดวน
เกีย่ วเอาหญาอันเขียวสดมาแลว บนเพอถึง
วัวแกผูปราศจากชีวิตวา จงเคี้ยวกิน ๆ วัวที่
ตายแลวจะพึงลุกขึ้นไดเพราะหญาและน้ํา
เปนไมมีแน เจาบนเพอไปเปลา ๆ เหมือน
คนผูไรความคิด ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตรมาโนว ความวา เปน
เสมือนรีบดวน. บทวา ลายิตฺวา แปลวา เกี่ยวแลว. บทวา วิลป
แปลวา บนเพอแลว. บทวา คตสนฺต ชรคฺคว ไดแก โคแก
ที่ปราศจากชีวิต. บทวา ต ในบทวา ยถาต เปนเพียงนิบาต.
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อธิบายวา คนผูไมมีความคิด คือมีปญญานอย พึงบนเพอไป ฉันใด
เจาก็บนเพอไปเปลา ๆ คือไมเปนจริงได ฉันนั้น.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :ศีรษะ เทาหนา เทาหลัง หางและหู
ของวัว ยังตั้งอยูอยางนั้นตามเดิม ผมเขาใจ
วา วัวตัวนี้จะพึงลุกขึ้นได ศีรษะหรือมือ
และเทาของคุณปูมิไดปรากฏเลย คุณพอ
นัน่ เองมารองไหอยูที่สถูปดิน เปนคนไรความ
คิดมิใชหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตเถว ความวา ยังตั้งอยูเหมือน
ดังตั้งอยูในครั้งกอน. บทวา มฺเ ความวา ผมเขาใจวา โค
ตัวนี้จะลุกขึ้น เพราะอวัยวะมีศีรษะเปนตน เหลานั้นยังตั้งอยูเหมือน
เดิมอยางนั้น. บทวา เนวยฺยกสฺส สีส ความวา สวนศีรษะหรือ
หรือและเทาของคุณปูมิไดปรากฏ. บาลีวา ปฏิปาทา น ทิสฺสเร
ดังนี้ก็มี. บทวา นนุ ตฺวฺเว ทุมฺมติ ความวา เบื้องตน ผม
เห็นศีรษะเปนตนอยูจึงกระทําอยางนั้น สวนคุณพอไมเห็นอะไรเลย
เพราะเทียบกับผมแลว คุณพอนั้นแหละเปนผูไรความคิดตั้งรอยเทา
พันเทา มิใชหรือ. เพราะเหตุนั้น สังขารทั้งหลายชื่อวามีการแตกไป
เปนธรรมดา ยอมแตกไป จะมัวร่ําไรอะไรในขอนั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 718

บิดาของพระโพธิสัตวไดฟงดังนั้นจึงคิดวา บุตรของเราเปน
บัณฑิต รูกจิ ในโลกนี้และโลกหนา ไดกระทํากรรมนี้เพื่อตองการให
เรารูไดเอง จึงกลาววา พอสุชาตผูบัณฑิต พอรูแ ลววาสังขารทั้งปวง
ไมเที่ยง ตั้งแตนี้ไปพอจักไมเศราโศก ชื่อวาบุตรผูนําความโศกของ
บิดาออกไปได พึงเปนเชนตัวเจา เมื่อจะทําการชมเชยบุตร จึงกลาว
วา :เจารดพอผูเดือดรอนยิ่งนักใหหายรอน
ทําความกระวนกระวายของพอใหดับไดหมด
สิน้ เหมือนบุคคลเอาน้ํารดไฟที่ติดเปรียงให
ดับไปฉะนั้น เจามาถอนลูกศรคือความโศกที่
เสียบแนนอยูในหทัยของพอออกไดแลวหนอ
เมือ่ พอถูกความโศกครอบงํา เจาไดบรรเทา
ความโศกถึงบิดาเสียได.
พอเปนผูถอนลูกศรคือความโศกออก
ไดแลว ปราศจากความเศราโศก หมดความ
มัวหมอง ลูกรัก พอจะไมเศราโศก จะไม
รองไห เพราะไดฟงคําของเจา.
คนผูมีปญญา มีใจอนุเคราะห ยอม
ทําบุคคลใหหลุดพนจากความเศราโศกได
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เหมือนกับพอสุชาตบุตรของเรา ทําเราผูบิดา
ใหหลุดพนความโศก ฉะนัน้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิพพฺ าปเย แปลวา ใหดับแลว.
บทวา ทร ไดแก ความกระวนกระวาย เพราะความโศก. บทวา
สุชาโต ปตร ยถา ความวา พอสุชาตบุตรของเรา ทําเราผูเปน
บิดาใหพนจากความโศก เพราะความที่ตนเปนผูมีปญญา ฉันใด
แมคนอื่นผูมีปญญา ก็ยอมทําคนอื่นใหหลุดพนจากความเศราโศก
ฉันนั้น.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึง
ทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย แลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ
กุฎมพีก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล. สวนสุชาตกุมารในครั้งนั้น ไดเปน
เราตถาคต ฉะนั้นแล.
จบ อรรถกถาสุชาตชาดกที่ ๒
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๓. เวนสาขชาดก

ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
[๗๑๒] ดูกอนพรหมทัตกุมาร ความเกษม
สําราญ ภิกษาหารหาไดงายและความเปนผู
สําราญกายนี้ ไมพึงมีตลอดกาลเปนนิตย
เมื่อประโยชนของตนสิ้นไป ทานอยาเปนผู
ลมจมเสียเลยเหมือนคนเรือแตก ไมไดที่
พึ่งอาศัย ตองจมอยูในทามกลางทะเล
ฉะนั้น.
[๗๑๓] บุคคลทํากรรมใด ยอมมองเห็นกรรม
นั้นในตน ผูทํากรรมดียอมไดผลดี ผูทํา
กรรมชั่วยอมไดผลชั่ว บุคคลหวานพืชเชน
ใด ผลยอมงอกขึ้นเชนนั้น.
[๗๑๔] ปาจารยไดกลาวคําใดไววา ทานอยา
ไดทําบาปกรรมที่ทําแลวจะทําใหเดือดรอน
ในภายหลังเลย คํานั้นเปนคําสอนของ
อาจารยเรา.
[๗๑๕] ปงคิยปุโรหิตนั้น ยอมบนเพอแสดง
ตนไทรนีว้ ามีกิ่งแผไพศาล สามารถใหความ
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ชนะได เราไดใหฆากษัตริยผูประดับดวย
ราชาลังการ ลูบไลดวยแกนจันทนแดงทั้งพัน
พระองคเสีย ที่ตนไมใด ตนไมนั้น บัดนี้
ไมอาจทําการปองกันอะไรแกเราได ความ
ทุกขอันนัน้ แหละกลับมาสนองเราแลว.
[๗๑๖] พระนางอุพพรีอัครมเหสีของเรา มี
พระฉวีวรรณงามดังทองคํา ลูบไลตัวดวย
แกนจันทนแดง ยอมงามเจริญตา เหมือน
กับกิ่งไมสิงคุอันขึ้นตรงไป ไหวสะเทือนอยู
ฉะนั้น เรามิไดเห็นพระนางอุพพรีแลว คง
จักตองตายเปนแน การที่เราไมไดเห็นพระนางอุพพรีนั้น จักเปนทุกขยิ่งกวามรณทุกข
นี้อีก.
จบ เวนสาขชาดกที่ ๓
อรรถกถาเวนสาขชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยตําบลสุงสุมารคีรีในแขวงภัคคชนบท
ประทับอยูในเภสกฬาวัน ทรงปรารภโพธิราชกุมาร จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา นยิท นิจฺจ ภวิตพฺพ ดังนี้
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ครั้งนั้นพระโอรสของพระเจาอุเทนนามวา โพธิราชกุมาร
ประทับอยู ณ สุงสุมารคีรี รับสัง่ ใหเรียกชางไมผูชํานาญศิลปะ
คนหนึ่งมาใหสรางปราสาทชื่อโกกนุท โดยสรางไมใหเหมือนกับ
พระราชาอื่น ๆ ก็แหละครั้นใหสรางเสร็จแลว มีพระทัยตระหนี่วา
ชางไมคนนี้จะพึงสรางปราสาทเห็นปานนี้ แกพระราชาแมองคอื่น
จึงใหควักนัยนตาทั้งสองขางของชางไมนั้นเสีย. เพราะเหตุนั้น แม
ความที่พระโพธิราชกุมารใหควักนัยนตาของชางไมนั้น ก็เกิดปรากฏ
ในหมูภิกษุสงฆ. เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย จึงนั่งสนทนากันใน
โรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย ไดยินวา โพธิราชกุมารรับสั่งให
ควักนัยนตาทั้งสองขางของนายชางไมเห็นปานนั้น โอ ! ชางกักขฬะ
หยาบชา สาหัสนัก. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา เรื่องชื่อนี้ พระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน โพธิราชกุมารนี้ก็เปนผูกักขฬะ
หยาบชา สาหัส เหมือนกันและในบัดนี้เทานั้นยังไมสิ้นเชิง แมใน
กาลกอน โพริราชกุมารนี้ก็ใหควักพระเนตรของกษัตริย ๑,๐๐๐ องค
ใหปลงพระชนมทําพลีกรรมดวยเนื้อของกษัตริย ๑,๐๐๐ องคนั้น
แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนอาจารยทิศาปาโมกขอยูในเมืองตักก-
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ศิลา. ขัตติยมาณพและพราหมณมาณพในพื้นชมพูทวีป พากันเรียน
ศิลปะในสํานักของพระโพธิสัตวนั้นเอง พระโอรสแมของพระเจา
พาราณสี นามวา พรหมทัตกุมาร ก็เรียนพระเวททั้ง ๓ ในสํานัก
ของพระโพธิสัตวนั้น. แตตามปกติ พรหมทัตกุมารนั้นไดเปนผู
กักขฬะ หยาบชา ทารุณ. พระโพธิสัตวรูวาพรหมทัตกุมารนั้นเปน
ผูกักขฬะ หยาบชา ทารุณ ดวยอํานาจวิชาดูอวัยวะ ไดกลาวสอนวา
ดูกอนพอ เธอเปนผูกักขฬะ หยาบชา ทารุณ ความเปนใหญที่ได
ดวยความหยาบชา ยอมไมดํารงอยูนาน เมื่อความเปนใหญพินาศไป
คนผูหยาบชานั้นยอมไมไดที่พึ่งเหมือนคนเรือแตกไมไดที่พึ่งพํานักใน
สมุทรฉะนั้น เพราะฉะนั้น เธออยาไดเปนผูเห็นปานนั้น ดังนี้ จึงได
กลาวคาถา ๒ คาถาวา :ดูกอนพรหมทัตกุมาร ความเกษม
สําราญ ๑ ภิกษาหารที่หาไดงาย ๑ ความ
เปนผูสําราญกายนี้ ๑ ไมพึงมีตลอดกาล
เปนนิตย เมื่อประโยชนของตนสิ้นไป ทาน
อยาไดเปนผูลมจมเลย เหมือนคนเรือแตก
ไมไดที่พึ่งอาศัย จมอยูในทามกลางทะเล
ฉะนั้น.
บุคคลทํากรรมใด ยอมเห็นกรรมนั้น
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ในตน ผูทํากรรมดียอมไดผลดี ผูทํากรรมชั่ว
ยอมไดผลชั่ว บุคคลหวานพืชเชนใด ผล
ยอมงอกขึ้นเชนนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขตา จ กาเย ความวา
ดูกอนพอพรหมทัต ความเกษมสําราญก็ตาม ความมีภิกษาที่หาไดงาย
ก็ตาม หรือความสบายกายก็ตาม ทั้งหมดนี้ ยอมไมมีเปนนิตย
คือตลอดกาลทั้งปวงแกสัตวทั้งหลายเหลานี้ ก็ความเกษมสําราญเปน
ตนนี้เปนของไมเที่ยงมีความไมมีเปนธรรมดา. บทวา อตฺถจฺจเย
ความวา ทานนั้น ในเมือ่ ความเปนใหญปราศจากไปโดยความเปนของ
ไมเที่ยงคือ เพราะประโยชนของตนลวงไป อยาไดเปนผูลมจม
เหมือนคนเรือแตก เมื่อไมไดที่พึ่งอาศัยในทามกลางสาคร ยอมเปน
ผูจมลงฉะนั้น. บทวา ตานิ อตฺตนิ ปสฺสติ ความวา บุคคลผู
ประสบผลของกรรมเหลานั้น ชื่อวาเห็นกรรมในตน.
พรหมทัตกุมารนั้นไหวอาจารยแลวไปถึงนครพาราณสี แสดง
ศิลปะแกพระบิดา แลวดํารงอยูในตําแหนงอุปราช เมื่อพระบิดา
สวรรคตแลว ก็ไดเสวยราชสมบัติ. ทาวเธอมีปุโรหิตชื่อวาปงคิยะ
เปนคนกระดางหยาบชา เพราะความโลภในยศ เขาจึงคิดวา ถากระไร
เรายุใหพระราชานี้จับพระราชาทุกองคในชมพูทวีปทั้งสิ้น เมื่อ
เปนอยางนี้ พระราชานีจ้ ักเปนพระราชาแตพระองคเดียว แมเรา
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ก็จะไดเปนปุโรหิตแตผูเดียว. ปุโรหิตนั้นทําใหพระราชานั้นเชื่อถือ
ถอยคําของตน. พระราชาจึงยกกองทัพใหญออก ลอมนครของ
พระราชาองคหนึ่งแลวจับพระราชาองคนั้น. พระราชานั้นยึดราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น ดวยอุบายนี้นั่นแหละ หอมลอมดวย
พระราชา ๑,๐๐๐ องค ไดไปดวยหวังวา จักยึดราชสมบัติในนครตักกศิลา. พระโพธิสัตวปฏิสังขรณซอมแซมพระนครกระทําใหเปน
นครที่คนอื่นกําจัดไมได. ฝายพระเจาพาราณสีใหวงมานที่โคนตนไทร
ใหญริมแมนา้ํ คงคา แลวใหทําเพดานขางบน ลาดที่บรรทมแลว
พักอยู. ทาวเธอแมจะพาเอาพระราชา ๑,๐๐๐ องค ในพื้นชมพูทวีป
ออกรบอยู ก็ไมอาจยึดเมืองตักกศิลาได จึงตรัสถามปุโรหิตวา ทาน
อาจารย พวกเรามาพรอมกับพระราชาเหลานี้ ไมสามารถยึดเมือง
ตักกศิลาไดควรจะทําอยางไรดี. ปุโรหิตกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา
เราทั้งหลายจงควักนัยนตาของพระราชา ๑,๐๐๐ พระองคแลวปลง
พระชนมเสีย ผาทองถือเอาเนื้ออรอย ๕ ชนิด กระทําพลีกรรมแก
เทวดาผูบังเกิดอยูที่ตนไทรนี้ แลววงรอบตนไทรดวยเกลียวพระอันตะ
แลวเจิมดวยโลหิต ชัยชนะจักมีแกพวกเราอยางเร็วพลันทีเดียว ดวย
อุบายอยางนี้. พระราชาทรงรับวา ดีละ แลววางคนปล้ําผูมีกําลัง
มากไวภายในมาน ใหเรียกพระราชามาทีละองค แลวใหทําใหสลบ
ดวยการบีบรัดแลวควักเอานัยนตาแลวฆาใหตาย เอาแตเนื้อไว ลอย
ซากศพไปในแมน้ําคงคา ใหทําพลีกรรมมีประการดังกลาวแลว ให
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ตีกลองบวงสรวงแลวเสด็จไปรบ. ครั้งนั้น ยักษตนหนึ่งชื่ออัชชิสกตะ
มาควักพระเนตรเบื้องขวาของพระเจาพาราณสีนั้นแลวก็ไป. เวทนา
ใหญหลวงเกิดขึ้นแลว ทาวเธอไดรับเวทนา จึงเสด็จไปบรรทม
หงายบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ณ โคนตนไทร. ขณะนั้น แรงตัวหนึ่ง
คาบเอากระดูกชิ้นหนึ่งซึ่งมีปลายคมกริบ มาจับอยูบนยอดไม กินเนื้อ
หมดแลวทิ้งกระดูกลงมา ปลายกระดูกลอยมาตกลงที่พระเนตรซาย
ของพระราชา ทําพระเนตรทั้งสองแตกไปเหมือนหลาวเหล็กแทง
ฉะนั้น. ขณะนั้น ทาวเธอจึงกําหนดไดถึงถอยคําของพระโพธิสัตว.
พระองคจึงทรงบนเพอวา อาจารยของเรากลาวไววา สัตวเหลานี้
ยอมเสวยวิบากอันสมควรแกกรรม เหมือนบุคคลเสวยผลอันสมควร
แกพืช ดังนี้ เห็นจะเปนเหตุนี้จึงกลาวไว แลวไดกลาวคาถา
๒ คาถาวา :ปาจารยไดกลาวคํารดไววา ทานอยา
ไดทําบาปกรรมที่ทําแลวจะทําใหเดือดรอน
ในภายหลัง คํานั้นเปนคําสอนของอาจารย
เรา.
ปงคิยปุโรหิตนั้น มาบนเพอแสดงตน
ไทรนี้วา มีกงิ่ แผไพศาล มีเดชานุภาพ
สามารถใหความชนะได เราไดใหฆากษัตริย
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ผูป ระกอบดวยราชอลังการ ลูบไลดวยแกน
จันทนแดง ถึงพันพระองค ที่ตนไมใด
บัดนี้ ตนไมนั้นไมอาจทําการปองกันอะไร
แกเราได ความทุกขอันนัน้ แหละกลับมา
สนองเวรแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท ตทาจริยวโจ ความวา
คํานี้นั้น เปนคําของอาจารย. พระเจาพาราณสีตรัสเรียกอาจารยนั้น
โดยโคตรวา ปาจารย. บทวา ปจฺฉา กต ความวา อาจารยได
ให โอวาทวา บาปใดที่เธอกระทําไว บาปนั้นจะทําเจาใหเดือดรอน
ลําบาก ในภายหลัง เธออยาทําบาปนั้นเลย ดังนี้ แตเราไมไดกระทํา
ตามคําของอาจารยนั้น. ปงคิยปุโรหิตบนเพอแสดงตนไทรวา อยเมว
แปลวา ตนนี้แหละ. บทวา เวนสาโข ไดแก มีกิ่งแผกวางไป.
บทวา ยมฺหิ จ ฆาตฺยึ ความวา ใหปลงพระชนมกษัตริย ๑,๐๐๐
องค ที่ตนไมใด. บทวา อลงฺกเต จนฺทนสารลิตฺเต นี้ ทาน
แสดงวา เราใหฆากษัตริยเหลานั้น ผูประดับดวยราชอลังการลูบไล
ดวยแกนจันทนแดง ทีต่ นไมใด ตนไมนั้น คือตนนี้ บัดนี้ ไม
สามารถกระทําการตานทานอะไรแกเรา. บทวา ตเมว ทุกฺข ความวา
พระเจาพาราณสีทรงร่ําไรวา ทุกขอันเกิดจากควักนัยนตาของคนอื่น
อันใด ทีเ่ รากระทําแลวทุกขนี้กลับมาถึงเราเหมือนอยางนั้นแหละ
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บัดนี้ คําของอาจารยเราถึงที่สุดแลว.
ทาวเธอเมื่อทรงคร่ําครวญอยูอยางนี้แล ทรงหวนระลึกถึง
พระอัครมเหสี จึงกลาวาคาถาวา :พระนางอุพพรีอัครมเหสีของเรา มี
พระฉวีวรรณดังทองคํา ลูบไลทาตัวดวย
แกนจันทนแดง งดงามเจริญตา ยามเมื่อ
เยือ้ งกราย เหมือนกิ่งไมสงิ คุ ยามเมื่อตอง
ลมออน ๆ ไหวสะเทือนอยูฉะนั้น เรามิได
เห็นพระนางอุพพรีแลว เพราะตาบอด จัก
ตายแน การที่เราไมไดเห็นพระนางอุพพรีนั้น
จักเปนทุกขยิ่งกวามรณทุกขนี้เสียอีก
คําที่เปนคาถานั้นมีความวา พระนางอุพพรีอัครมเหสีเรา
มีพระฉวีวรรณงามดังทองคํา ยามเมื่อกระทําอิตถีวิลาศกิริยาเยื้อง
กรายของหญิงยอมงดงาม เหมือนกิ่งไมสิงคุที่ชี้ไปตรง ๆ ยามถูกลม
ออนรําเพยพัดไหวโอนงามอยูฉะนั้น. บัดนี้ เราไมไดเห็นพระนางอุพพรีนั้น เพราะนัยนตาทั้งสองขางแตกไปแลว จักตองตาย การที่
เรามองไมเห็นพระนางอุพพรีนั้น จักเปนทุกขยิ่งกวามรณทุกขนี้.
พระเจาพาราณสีนั้นทรงบนเพออยูอยางนี้ ตายแลวบังเกิดใน
นรก. ปุโรหิตผูอยากไดความเปนใหญไมอาจทําการตานทานพระเจา
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พาราณสีนั้น ไมอาจทําความเปนใหญแกตน. เมื่อพระเจาพาราณสี
นั้นพอสวรรคตเทานั้น พลนิกายตางพากันแตกสานซานเซ็นไป.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุมชาดกวา. พระราชาในครั้งนั้น ไดเปนโพธิราชกุมาร ปงคิย
ปุโรหิต ไดเปนพระเทวทัต อาจารยทิศาปาโมกขในครั้งนั้น ไดเปน
เราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาเวนสาขชาดกที่ ๓
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๔. อุรคชาดก

เปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบ
[๗๑๗] บุตรของขาพเจาละทิ้งรางกายของตนไป
ดุจงูละทิ้งคราบเกาไปฉะนั้น เมื่อรางกายแหง
บุตรของขาพเจาใชอะไรไมได กระทํากาละ
ไปแลวอยางนี้ บุตรขาพเจาถูกเผาอยู ยอม
ไมรูสึกถึงความร่ําไหของพวกญาติ เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาจึงไมเศราโศกถึงเขา คติของ
ตนมีอยางใด เขาก็ยอมไปสูคติของตนอยาง
นั้น.
[๗๑๘] บุตรของดิฉันนี้ ดิฉันมิไดเชื้อเชิญให
เขามาจากปรโลก เขาก็มาเอง แมเมื่อจะไป
จากมนุษยโลกนี้ ดิฉนั ก็มิไดอนุญาตใหเขา
ไป เขามาอยางใด เขาก็ไปอยางนั้น การ
ปริเทวนาถึงในการที่บุตรของดิฉันไปจาก
มนุษยโลกนั้น จะเกิดประโยชนอะไร บุตร
ของดิฉันถูกเผาอยูก็ไมรูสึกถึงความร่ําไหของ
พวกญาติ เพราะฉะนัน้ ดิฉันจึงไมเศราโศก
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ถึงเขา คติของตนมีอยางใด เขาก็ไปสูคติ
ของตนอยางนั้น.
[๗๑๙ ] เมื่อพี่ชายตายแลว หากวาดิฉนั จะพึง
รองไห ดิฉันก็จะผายผอม เมื่อดิฉันรองไห
อยู จะมีผลอะไร ความไมยินดีจะพึงมีแก
ญาติมิตรและสหายของดิฉันยิ่งขึ้น พี่ชาย
ของดิฉันถูกเผาอยูก็ไมรูสึกถึงความร่ําไห
ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมเศรา
โศกถึงพี่ชายนั้น คติของตนมีอยางใดเขา
ไปสูคติของตนอยางนั้น.
[๗๒๐] เด็กรองไหขอพระจันทรอันโคจรอยูใน
อากาศฉันใด การที่บคุ คลมาเศราโศกถึงผูที่
ละไปสูปรโลกแลวนี้ ก็มีอุปไมยฉันนั้น สามี
ของดิฉันถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไห
ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉนั จึงไมเศรา
โศกถึงสามีนั้น คติของตนมีอยางใด เขาก็ไป
สูคติของตนอยางนั้น.
[๗๒๑] หมอน้าํ ที่แตกแลว เชื่อมใหสนิทอีก
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ไมไดฉันใด การที่บุคคลมาเศราโศกถึงผูที่ละ
ไปสูปรโลกแลวนี้ ก็มีอุปไมยฉันนั้น นาย
ของดิฉันถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไห
ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมเศรา
โศกถึงนายนั้น คติของตนมีอยางใด นาย
ของดิฉันก็ไปสูคติของตนอยางนั้น.
จบ อุรคชาดกที่ ๔

อรรถกถาอุรคชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
กุฎมพีคนหนึ่งผูมีภรรยาตายแลว จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคํา
เริ่มตนวา อุรโคว ตจ ชิณฺณ ดังนี้
เรื่องปจจุบัน เปนเหมือนเรื่องกุฎมพีผูมีภรรยาตาย และมี
บิดาตายแลวนั่นแหละ. แมในชาดกนี้ พระศาสดาเสด็จไปยัง
นิเวศนของกุฎมพีนั้น อยางนั้นเหมือนกัน แลวตรัสถามกุฎมพีนั้น
ผูมาถวายบังคมแลวนั่งอยูวา อาวุโส ทานเศราโศกหรือ เมื่อกุฎมพี
นั้นกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเศราโศก
ตั้งแตบุตรของขาพระองคตายไปแลว จึงตรัสวา อาวุโส ชื่อวาสิ่งที่มีการ
แตกทําลายเปนธรรมดา ยอมจะแตกทําลายไป ชือ่ วาสิ่งที่มีการพินาศ
ไปเปนธรรมดา ยอมจะพินาศไป ก็แหละสิ่งที่มีการแตกและการพินาศ
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ไปนั้น จะมีแกคนผูเดียวเทานั้นก็หามิได จะมีในหมูบานเดียวเทานั้น
ก็หามิได ชือ่ วาสภาวธรรม คือ ความไมตายยอมไมมีในภพทั้งสาม
ในจักรวาลอันหาประมาณมิได แมสังขารอยางหนึ่งซึ่งสามารถดํารง
อยูโดยภาวะนั้นเทานั้น ชื่อวาเที่ยงยั่งยืนยอมไมมี สัตวทั้งปวงมีความ
ตายเปนธรรมดา สังขารทั้งหลายมีการแตกสลายไปเปนธรรมดา แม
โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย เมื่อบุตรตายแลว คิดวา สิ่งที่มีการพินาศ
ไปเปนธรรมดา พินาศไปแลว จึงไมเศราโศกเลย อันกุฎมพีนนั้ ทูล
อาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณ ณ หมูบานใกลประตู
เมืองพาราณสี สั่งสมทรัพยสมบัติไวเลี้ยงชีพดวยกสิกรรม. พระโพธิสัตวนั้นไดมีทารก ๒ คน คือ บุตร ๑ ธิดา ๑. พระโพธิสัตวนั้น
เมื่อบุตรเจริญวัยแลว ไดนํานางกุมาริกามาจากสกุลที่เสมอกัน. ดังนั้น
ชนเหลานั้นไดเปน ๖ คนดวยกันกับนางทาสี คือ พระโพธิสัตว
ภรรยา บุตร ธิดา ลูกสะใภ และทาสี. ชนเหลานั้นไดเปนผูสมัคร
สมานยินดีอยูกันดวยความรัก. พระโพธิสัตวไดใหโอวาทแกคนทั้ง ๕
ที่เหลืออยางนี้วา ทานทั้งหลายจงใหทานโดยนิยามตามทํานองที่หาได
เทานั้น จงรักษาศีล กระทําอุโบสถกรรม เจริญมรณัสสติ จงกําหนด
ถึงภาวะคือความตายของทานทั้งหลาย เพราะความตายของสัตวเหลานี้
เปนของยั่งยืน ชีวิตไมยั่งยืน สังขารทั้งปวงไมเที่ยง มีความเสื่อม
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สิ้นไปเปนธรรมเทียว ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาททั้งกลางคืน
และกลางวันเถิด. ชนทั้ง ๕ นั้นรับโอวาทวาสาธุ แลวเปนผูไมประมาท
เจริญมรณสติอยู. อยูมาวันหนึ่ง พระโพธิสัตวไปนาพรอมกับบุตร
ไถนาอยู บุตรลากหยากเหยื่อมาเผา ในที่ไมใกลบตุ รนั้น มีอสรพิษ
อยูในจอมปลวกแหงหนึ่ง ควันไฟกระทบตาของอสรพิษนั้น มันโกรธ
เลื้อยออกมาคิดวา ภัยเกิดแกเราเพราะอาศัยคนผูนี้ จึงกัดบุตรชาย
จมทั้ง ๔ เขีย้ ว เขาลมลงตายทันที พระโพธิสัตวเหลียวมาดูเห็นบุตร
ชายนั้นลมลงจึงหยุดโคแลวไปหา รูว าบุตรชายนั้นตายแลว จึงยก
บุตรนั้นขึ้นใหนอนอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง คลุมผาไว ไมรองไห ไมปริเทวนาการร่ําไร. ไถนาไปพลาง กําหนดถึงเฉพาะความเปนอนิจจังวา
ก็สิ่งที่ที่การแตกเปนธรรมดา แตกไปแลว สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา
ตายไปแลว สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สําเร็จดวยความตาย. พระโพธิสัตวนั้น เห็นบุรุษผูคุนเคยกันคนหนึ่งเดินไปทางใกลนาจึงถามวา จะ
ไปเรือนหรือพอ เมื่อเขากลาววาจะ จึงกลาววา ถาอยางนั้น ทาน
พึงแวะไปยังเรือน แมของพวกเรา
บอกกะนางพราหมณีเขาวา
วันนี้ ไมตอ งนําภัตตาหารไปเพื่อคนสองคนเหมือนดังกอน พึงนํา
อาหารไปเฉพาะสําหรับคนผูเดียวเทานั้น และเมื่อกอน ทาสีผูเดียว
เทานั้น นําอาหารมา แตวันนี้ คนทั้ง ๔ พึงนุงหมผาขาว ถือของ
หอมและดอกไมมา. บุรษุ นั้นรับคําแลวไปบอกแกนางพราหมณีเหมือน
อยางนั้น. นางพราหมณีถามวา ดูกอ นพอ ขาวนี้ใครใหทานมา ?
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บุรุษนั้นตอบวา พราหมณใหมาจะ แมเจา. นางพราหมณีนั้นรูไดวา
บุตรของเราตายแลว. แมความวิปริตสักวาความหวานใจก็มิไดมีแกนาง
พราหมณนั้น. ก็นางมีจิตอบรมไวดีแลวอยางนี้ นุงหมผาขาวถือของ
หอมและดอกไม ใหถืออาหารแลวไดไปพรอมกับคนที่เหลือ. แมคน
ผูเดียวก็มิไดมีความรองไหหรือความร่ําไร. พระโพธิสัตวนั่งในรมเงาที่
บุตรชายนอนอยูนั่นแหละบริโภคอาหาร. ในเวลาเสร็จการบริโภค
อาหาร คนแมทั้งหมดก็ขนฟนมา ยกบุตรชายนั้นขึ้นสูเชิงตะกอน
บูชาดวยของหอมและดอกไมแลวเผา. น้ําตาแมหยดเดียวก็ไมไดมีแก
ใคร ๆ. ทั้งหมดเปนผูเจริญมรณัสสติไวดีแลว. ดวยเดชแหงศีลของตน
เหลานั้น ภพแหงทาวสักกะจึงแสดงอาการรอน. ทาวสักกะนั้นทรง
ใครครวญอยูวา ใครหนอประสงคจะใหเราเคลื่อนจากที่ ทรงทราบวา
ภพรอนเพราะเดชแหงคุณของชนเหลานั้น เปนผูมีพระมนัสเลื่อมใส
ทรงดําริวา เราไปยังสํานักของชนเหลานี้ ทําใหเขาบันลือสีหในเวลา
เสร็จสิ้นการบันลือสีหนาท จึงกระทํานิเวศนของชนเหลานั้นใหเต็ม
ดวยรัตนะทั้ง ๗ แลวจึงมา ยอมจะควร จึงเสด็จไปในที่นั้นโดยเร็ว
แลวประทับยืนอยูที่ขางปาชาตรัสวา ดูกอนพอ พวกทานทําอะไรกัน.
ชนเหลานั้นกลาววา นาย พวกเราเผามนุษยคนหนึ่ง. ทาวสักกะ
ตรัสวา พวกทานจักไมเผามนุษย แตเห็นจะฆาเนื้อตัวหนึ่งแลวจึงปง
อยู. ชนเหลานั้นกลาววา นาย ขอนัน้ ก็หามิได พวกเราเผาเฉพาะ
มนุษยเทานั้น. ทาวสักกะตรัสวา ถาอยางนั้น เขาคงจะเปนมนุษย
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ที่มีเวรกับพวกทาน ลําดับนั้น พระโพธิสัตวจึงกลาวกะทาวสักกะนั้น
วา นาย เขาเปนบุตรผูเกิดแตอกของพวกเรา ไมใชคนมีเวรกัน.
ทาวสักกะตรัสวา ถาอยางนั้น เขาดงจะเปนบุตรผูที่ไมเปนที่รักของ
ทาน. พระโพธิสัตวกลาววา นาย เขาเปนบุตรที่รักยิ่งของขาพเจา.
ทาวสักกะตรัสวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ทานจึงไมรองไห.
พระโพธิสัตวนั้น เมื่อจะบอกถึงเหตุที่ไมรองไห จึงกลาวคาถาที่ ๑
วา :บุตรของขาพเจาละทิ้งรางกายของตนไป
ดุจงูละทิ้งคราบเกาฉะนั้น เมื่อรางกายแหง
บุตรของขาพเจาใชอะไรไมได ทํากาละไป
แลวอยางนี้ บุตรของขาพเจาถูกเผาอยู ยอม
ไมรูสึกถึงความร่ําไรของหมูญ
 าติ เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจึงไมเศราโศกถึงเขา คติของตนมี
อยางใด เขาก็ยอ มไปสูคติของตนอยางนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตนุ แปลวา รางกายของตน.
นิพฺโภเค ความวา ชื่อวาเวนจากการใชสอย เพราะไมมีชีวิตินทรีย
คือความเปนใหญคือชีวิต. บทวา เปเต ไดแก กลับไปยังปรโลก.
บทวา กาลกเต ไดแก กระทํากาละแลว อธิบายวา ตายแลว. ทาน
กลาวคําอธิบายนี้ไววา นาย บุตรของขาพเจาละทิ้งรางกายของตนไป
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เหมือนงูลอกคราบเกา ไมเหลียวแลหวงใย ละทิ้งไปฉะนั้น เมื่อ
รางกายแหงบุตรของเรานั้น เวนขาดจากชีวิตินทรียใชการไมไดอยาง
นี้ และเมื่อบุตรของเรานั้นละไปแลว คือหวนกลับไปแลว กระทํา
มรณกาลแลว ประโยชนอะไรดวยความการุณหรือความร่ําไห เพราะ
บุตรของเรานี้ยอมไมรู แมความร่ําไหของพวกญาติ เหมือนเอาหลาว
แทงแลวเผาอยู ยอมไมรสู ึกสุขและทุกขฉะนั้น เพราะเหตุนั้น เราจึง
ไมเศราโศกถึงเขา เขาไปตามคติแหงตนของเขาแลว.
ทาวสักกะไดทรงฟงคําของพระโพธิสัตว แลวจึงตรัสถามนาง
พราหมณีวา ดูกอนแม เขาเปนอะไรแกทาน ? นางพราหมณีตอบวา
นาย เขาเปนบุตรที่ขาพเจาบริหารดวยครรภถึง ๑๐ เดือน ใหดื่มถัญ
แลวบํารุงเลี้ยงใหเจริญเติบโต. ทาวสักกะตรัสวา ดูกอนแม บิดาไม
รองไห เพราะเปนบุรุษก็ยกไวสวนหทัยของมารดาออนโยน เพราะ
เหตุไร ทานจึงไมรองไห. นางพราหมณีนั้นเมื่อจะบอกเหตุที่ไมรองไห จึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา :บุตรของดิฉันนี้ ดิฉันมิไดเชื้อเชิญให
เขามาจากปรโลก เขาก็มาเอง แมเมื่อจะไป
จากมนุษยโลกนี้ ดิฉันก็มไิ ดอนุญาตใหเขา
ไป เขามาอยางใด เขาก็ไปอยางนั้น
การปริเทวนาถึงในการที่บุตรของดิฉันไปจาก
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มนุษยโลกนั้น จะเกิดประโยชนอะไร บุตร
ของดิฉันถูกเผาอยูก็ไมรูสึกถึงความร่ําไรของ
พวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมเศราโศก
ถึงเขา คติของเขามีอยางใด เขาก็ไปสูคติของ
ตนอยางนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนพฺภิโต ความวา ดูกอนพอ
บุตรของดิฉันนี้ ดิฉันมิไดเชื้อเชิญ คือมิไดขอรองใหมาจากปรโลก.
บทวา อาคา ความวา มาสูเรือนของดิฉันแลว. บทวา อิโต ความวา
แมเมื่อจะไปจากมนุษยโลกนี้ ดิฉันมิไดอนุญาตเลย ไดไปแลว. บทวา
ยถาคโต ความวา แมเมื่อจะมาก็มาตามความชอบใจของตนอยางใด
แมเมื่อจะไปก็ไปอยางนั้นนั่นแหละ. บทวา ตตฺถ ความวา จะมัวไป
ปริเทวนาการร่ําไหอะไร ในการที่เขาไปจากมนุษยโลกนี้นั้น. คาถาวา
ทยฺหมาโน ดังนี้ไปพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวแล.
ลําดับนั้น ทาวสักกะครั้นไดสดับถอยคําของนางพราหมณีแลว
จึงตรัสถามนองสาววา แนะแม เขาเปนอะไรแกเธอ ? นองสาวกลาว
วา เขาเปนพี่ชายของดิฉันจะนาย. ทาวสักกะตรัสวา แนะแม ธรรมดา
นองสาวทั้งหลายยอมมีความสิเนหารักใครพี่ชาย เพราะเหตุไร เธอ
จึงไมรองไห. ฝายนองสาวนั้น เมื่อจะบอกเหตุ ไมรูองใหแกทาวสักกะ
นั้น จึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา :-
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เมื่อพี่ชายตายแลว หากวาดิฉันจะพึง
รองไห ดิฉันก็จะผายผอม เมื่อดิฉันรองไห
อยู จะมีผลอะไร ความไมยินดีก็จะพึงมีแก
ญาติ มิตร และสหายของดิฉันยิ่งขึ้น พี่ชาย
ของดิฉันถูกเผาอยูก็ไมรูสึกถึงความร่ําไหของ
พวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมเศราโศก
ถึงพี่ชายนั้น คติของตนมีอยางใด เขาก็ไป
สูค ติของตนอยางนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเจ นี้ ทานแสดงวา ถาเมื่อพี่
ชายตาย ดิฉันจะพึงรองใหไซร ดิฉันจะพึงเปนผูมีรางกายผายผอม
อนึ่ง ชื่อวาความเจริญอันมีการรองไหนั้นเปนปจจัย ก็ไมมีแกพี่ชาย
ของดิฉัน. ดวยบทวา ตสฺสา เม นี้ แสดงวา เมื่อดิฉนั นั้นรองไหอยู
ผลอะไร คืออานิสงสอะไร จะพึงมี แตความไมเจริญจะปรากฏ. บทวา
าติมิตฺตาสุหชฺชาน ไดแก ญาติ มิตร และสหาย. อีกอยางหนึ่ง.
บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา ภิยฺโย โน ความวา ความไมยินดี
อยางยิ่ง จะพึงมีแกญาติ มิตร และสหายเหลานั้น ขอดิฉัน.
ครั้นทาวสักกะไดทรงสดับถอยคําของหญิงผูเปนนองสาวแลว
จึงตรัสถามภรรยาของบุตรที่ตายนั้นวา แนะแม เขาเปนอะไร
แกเธอ ? ภรรยาตอบวา นาย เขาเปนสามีดิฉัน. ทาวสักกะตรัสวา
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ธรรมสตรีทงั้ หลาย เมื่อสามีตายไป ยอมเปนหมาย ไรที่พึ่ง เพราะ
เหตุไร เธอจึงไมรองให. ฝายภรรยานั้น เมื่อจะบอกเหตุที่ไมรองไห
แกทาวสักกะนั้น จึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา :เด็กรองไหขอพระจันทรอันโคจรอยูใน
อากาศฉันใด การที่บุคคลมาเศราโศกถึงผูที่
ละไปสูปรโลกแลวนี้ ก็มอี ุปไมยฉันนั้น
สามีของดิฉันถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความ
ร่ําไหของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม
เศราโศกถึงสามีนั้น คติของตนมีอยางใด เขา
ก็ไปสูคติของตนอยางนั้น.
คําที่เปนคาถานั้นมีเนื้อความวา ทารกผูออนเยาวไมรูสิ่งที่ควร
และไมควร สิ่งที่ควรไดและไมควรได ในที่ใดทีห่ นึ่ง นั่งอยูบนตัก
ของมารดา เห็นพระจันทรเต็มดวงในเดือนวันเพ็ญ ลอยเดนอยูใน
อากาศ ยอมรองไหแลว ๆ เลา ๆ วา แมจา จงใหพระจันทรฉัน แมจา
จงใหพระจันทรฉัน ดังนี้ ฉันใด ความถึงพรอมอุปไมยก็ฉันนั้น
เหมือนกัน คือ ความรองไหของตนผูเศราโศกถึงคนที่ละไป คือตาย
ไปแลวนั้น สําเร็จความอุปไมยเหมือนฉันนั้น ทัง้ ไมมีประโยชนยิ่ง
กวาพาลทารกผูรองไหอยากไดพระจันทรแมนี้ เพราะเหตุไร ? เพราะ
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พาลทารกเด็กออนนั้นรองไหถึงพระจันทรที่มีอยู สวนสามีของดิฉัน
ตายแลว บัดนี้ ไมปรากฏอยู แมเขาเอาหลาวแทงเผาอยูก็ไมรูอะไร ๆ.
ทาวสักกะไดทรงสดับถอยคําของภรรยา แลวจึงตรัสถามทาสี
วา ดูกอนแม เขาเปนอะไรแกเจา ? ทาสีตอบวา ขาแตนาย เขา
เปนนายของดิฉัน. ทาวสักกะตรัสวา เจาจักไดถูกบุรุษนี้เบียดเบียน
โบยตีแลวใชสอยเปนแน เพราะฉะนั้น เจาจึงไมรองไหเพราะคิดวา
บุรุษนี้พนไปเสียดีแลว. ทาสีกลาววา นายทานอยาพูดอยางนั้น คําที่
ทานพูดนี้ไมสมควรแกนายดิฉันนี้ ลูกเจานายของดิฉัน เพียบพรอมดวย
ขันติ เมตตา และความเอ็นดู ไดเปนผูเสมือนบุตรที่ดิฉันใหเจริญ
เติบโตในอก. ทาวสักกะตรัสวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร เจาจึง
ไมรองไห. ฝายทาสีนั้น เมื่อจะบอกเหตุที่ไมรองไหแกทาวสักกะนั้น
จึงกลาวคาถา ๒ คาถาวา :หมอน้ําทีแ่ ตกแลว เชื่อมใหสนิทอีก
ไมได ฉันใด การที่บุคคลเศราโศกถึงผูที่ละ
ไปสูปรโลกแลวนี้ ก็มีอุปไมยฉันนั้น นาย
ของดิฉันถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไห
ของพวกญาติ เพราะฉะนัน้ ดิฉันจึงไมเศรา
โศกถึงนายนั้น คติของตนมีอยางใด นาย
ของดิฉันก็ไปสูคติของตนอยางนั้น
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คําที่เปนคาถานั้นมีความวา หมอนําอันเขายกขึ้น พลัดตก
แตกออก ๗ เสี่ยง ยอมไมอาจที่จะเรียงเชื่อมกระเบื้องเหลานั้นแลว ทํา
ใหกลับเปนของปกติไดอีก ชื่อฉันใดความเศราโศกของตนผูเศราโศก
ถึงคนที่ละไปแลวนั้น ก็ใหสําเร็จความอุปไมยเหมือนฉันนั้น เพราะ
ไมอาจทําคนตายใหเปนขึ้นมาไดอีก อีกอยางหนึ่ง ผูมีฤทธิไ์ มอาจ
เชื่อมหมอที่แตกแลวใหเต็มดวยน้ํา ดวยอานุภาพแหงฤทธิ์ ฉันใด
ถึงผูที่ตายแลว ใครๆ ก็ไมอาจทําใหกลับเปนปกติตามเดิม แมดวย
กําลังฤทธิ์ไดฉันนั้น. คาถานอกนี้ มีเนื้อความไดกลาวไวแลวในคาถา
กอนทั้งนั้น.
ทาวสักกะทรงสดับธรรมกถา ของคน ทั้งหมดแลวทรงเลื่อมใส
ตรัสวา ทานทั้งหลายเปนผูไมประมาทเจริญมรณัสสติแลว จําเดิมแต
นี้ไป ทานทั้งหลายไมตองทําการงานดวยมือของตน เราเปนทาวสักกะเทวราช เราจักทํารัตนะทั้ง ๗ อันหาประมาณมิไดไวในเรือนของ
พวกทาน ทานทั้งหลายจงใหทาน รักษาศีลอยูจําอุโบสถ จงเปนผูไม
ประมาทเถิด ครั้นใหโอวาทแกชนเหลานั้นแลว ทรงกระทําเรือนให
มีทรัพยนับประมาณไมได แลวเสด็จหลีกไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะแลวประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะกุฎมพีดํารงอยูใน
โสดาปตติผล. ทาสีในครั้งนั้น ไดเปนนางขุชชุตตรา ธิดาไดเปนนาง
อุบลวรรณา บุตรไดเปนพระราหุล มารดาไดเปนนางเขมา สวน
พราหมณไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอุรคชาดกที่ ๔
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๕. ธังกชาดก

วาดวยการรองไหไมมีประโยชน
[๗๒๒] ชนเหลาอื่นเศราโศกอยู รองไหอยู
ชนเหลาอืน่ มีหนาชุมไปดวยน้ําตา พระองค
เปนผูมีผิวพระพักตรผองใส ดูกอนฆฏราชา
เพราะเหตุไรพระองคจึงไมเศราโศก.
[๗๒๓] ความเศราโศกหาไดนําสิ่งที่ลวงไปแลว
มาไดไม หาไดนําความสุขในอนาคตมาไดไม
ดูกอนธังกราชา เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึง
ไมเศราโศก ความเปนสหายในความโศก
ยอมไมม.ี
[๗๒๔] บุคคลเศราโศกอยู ยอมเปนผูผอมเหลือง
และไมพอใจบริโภคอาหาร เมื่อเขาถูกลูกศร
คือความเศราโศกเสียบแทงแลว เรารอนอยู
ศัตรูทั้งหลายยอมดีใจ.
[๗๒๕] ความฉิบหายอันมีความเศราโศกเปนมูล
จักไมมาถึงหมอมฉันผูอยูในบานหรือในปา
ในที่ลมุ หรือในที่ดอน หมอมฉันเห็นบทฌาน
แลวอยางนี้.
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[๗๒๖] คนผูเดียวเทานั้นสามารถจะนํากามรส
ทั้งปวงมาใหได สหายของพระราชาพระองค
ใด ไมสามารถจะนํามาใหได ถึงสมบัติใน
แผนดินทัง้ สิ้น ก็จกั นําความสุขมาใหแก
พระราชาพระองคนั้นไมได.
จบ ธังกชาดกที่ ๕
อรรถกถาธังกชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
อํามาตยผูหนึ่งของพระเจาโกศล จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่ม
ตนวา อฺเ โสจนฺติ โรทนฺติ ดังนี้.
เรื่องปจจุบัน เปนเชนกับที่กลาวไวแลวในหนหลังนั่นแหละ.
สวนในชาดกนี้ พระราชาประทานยศใหญแกอาํ มาตยผูอุปการะชวย
เหลือพระองค ภายหลังทรงเชื่อถือถอยคําของผูยุยง จึงจองจําอํามาตย
นั้นแลวใหขังไวในเรือนจํา. อํามาตยนั้นนั่งยูในเรือนจํานั้นแหละ
ทําโสดาปตติมรรคใหบังเกิดแลว. พระราชาทรงกําหนดไดถึงคุณความ
ดีของอํามาตยนั้น จึงรับสั่งใหปลอยจากเรือนจํา. อํามาตยนั้นจึง
ถือของหอมและดอกไมไปยังสํานักของพระศาสดา ถวายบังคมแลว
นั่งอยู. ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามอํามาตยนั้นวา เขาวา
ความฉิบหายมิใชประโยชนเกิดขึ้นแลวแกทานหรือ เมื่ออํามาตย
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นั้นกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ประโยชนก็มาถึง
ขาพระองค ดวยสิ่งที่ไมเปนประโยชน คือ โสดาปตติมรรคบังเกิด
แลว พระเจาขา. พระศาสดาจึงตรัสวา ดูกอนอุบาสก มิใชแตทาน
เทานั้น จะนําเอาประโยชนมาดวยสิ่งอันไมเปนประโยชน แม
โบราณกบัณฑิตทั้งหลายก็นํามาแลว อันอํามาตยนั้นทูลอาราธนา
แลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวใตบังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของ
พระเจาพรหมทัตนั้น พระญาติทั้งหลายขนานพระนามพระโพธิสัตว
นั้นวา ฆฏกุมาร. สมัยตอมา ฆฏกุมารนั้น เรียนศิลปะในเมืองตักกศิลาแลวครองราชสมบัติโดยธรรม. อํามาตยคนหนึ่งในภายในพระราชวังของพระราชานั้นคิดประทุษราย. พระราชานั้นทรงทราบโดย
ชัดแจงจึงใหขับไลอํามาตยนั้นออกจากแวนแควน. ครั้นนั้น พระเจา
ธังกราชครองราชสมบัติในนครสาวัตถี. อํามาตยนั้นไดไปยังราชสํานักของพระเจาธังกราชนั้นอุปฏฐากทาวเธอ ใหเชื่อถือคําของตน โดย
นัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ แลวใหยดึ ราชสมบัติในนคร
พาราณสี. พระเจาธังกราชนั้น ครั้นยึดราชสมบัติไดแลว ใหเอาโซ
ตรวนพันธนาการพระโพธิสัตวไว แลวสงใหเขาไปอยูในเรือนจํา.
พระโพธิสัตวทําฌานใหบังเกิดแลวนั่งขัดสมาธิอยูในอากาศ. ความ
เรารอนตั้งขึ้นในพระสรีระของพระเจาธังกราช ทาวเธอจึงไปไดเห็น
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หนาพระโพธิสัตวมีสงางามดุจแวนทองและดอกบัวบาน เมื่อจะถาม
พระโพธิสัตว จึงตรัสคาถาที่ ๑ วา :ชนเหลาอันเศราโศก รองไหอยู ชน
เหลาอื่นมีหนาชุมไปดวยน้ําตา สวนพระองค
เปนผูมีผิวพระพักตรผองใส ดูกอนฆฏราชา
เพราะเหตุไร พระองคจึงไมเศราโศก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺเ หมายถึงวามนุษยที่เหลือ
เวนพระโพธิสัตวนั้น.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวเมื่อจะบอกเหตุที่ไมเศราโศกแกพระเจาธังกราชนั้น จึงไดกลาวคาถาที่เหลือวา :ความเศราโศกหาไดนําสิ่งที่ลวงไปแลว
มาไดไม หาไดนําความสุขในอนาคตมาไดไม
ดูกอนธังกราชา เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึง
ไมเศราโศก ความเปนสหายในความโศก
ยอมไมม.ี
บุคคลผูเศราโศกอยู ยอมเปนผูผอมเหลืองและไมพอใจบริโภคอาหาร เมื่อเขาถูก
ลูกศรคือความเศราโศกเสียบแทงแลวเรารอน
อยู พวกศัตรูยอมดีใจ.
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ความฉิบหายอันมีความเศราโศกเปนมูล
จักไมมาถึงหมอมฉันผูอยูในบานหรือในปา
ในที่ลุมหรือในที่ดอน หมอมฉันเห็นบทฌาน
แลวอยางนี้.
ตนผูเดียวเทานั้นจะสามารถนํากามรส
ทั้งปวงมาใหได สหายของพระราชาพระองค
ใด ไมสามารถจะนํามาใหไดถึงสมบัติใน
แผนดินทั้งสิ้น ก็จักนําความสุขมาใหแกพระราชานั้นไมได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาพฺภตีตหโร แปลวา นําสิ่งที่
ลวงไปแลวมาไมได. อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. ขึ้น
ชื่อวาความโศกยอมนําเอามาอีกไมไดซึ่งสิ่งที่ลวงเลยดับลับหายไปแลว
บทวา ทุตยี ตา ไดแก ความเปนสหาย. พระโพธิสัตวกลาววา
ขึ้นชื่อวาความโศกยอมไมเปนสหายของใคร ๆ ในการที่จะนําเอาอดีต
มา หรือในการที่จะนําเอาอนาคตมา ดวยเหตุแมนั้น เราจึงไมเศราโศก. บทวา โสจ แปลวา เศราโศกอยู. บทวา สลฺลวิทธฺ สฺส
รุปฺปโต ความวา เมื่อบุคคลถูกลูกศรคือความโศกเสียบแทง คือถูก
ลูกศรคือความโศกกระทบอยู ศัตรูทงั้ หลายยอมดีใจวา พวกเราเห็น
หลังขาศึกแลว. บทวา ิต ม นาคมิสฺสติ ความวา ดูกอนพระ-
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สหายธังกราชความพินาศฉิบหายอันมีความโศกซึ่งมีสภาวะเปนผูผอมเหลืองเปนตนเปนมูล จักไมมาถึงเราผูสถิตอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง ใน
บรรดาบานเปนตนเหลานี้. บทวา เอว ทิฏปโท ความวา เรา
ไดเห็นบทแหงฌานโดยประการที่ความพินาศฉิบหายนั้นยังไมมาถึง.
บางอาจารยกลาววา บทคือโลกธรรม ๘ ดังนี้กม็ ี. แตในบาลีเขียนวา
น มตฺต นาคมิสฺสติ ความตายจักไมมาถึง. คําที่เขียนไวนั้น ยอม
ไมมีแมในอรรถกถาทั้งหลาย.
ในคาถาสุดทายมีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ตนที่ชื่อวานํามาซึ่งกามรส
ทั้งปวง เพราะนํามาซึ่งสรรพกามรสกลาวคือฌานสุข เพราะอรรถวา
นาอยากไดนาปรารถนา. ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา. ก็ตนผูเดียวละ
เวนสหายอื่น ๆ เสีย ไมอาจนํากามรสทั้งปวงมา คือไมสามารถนํามา
ซึ่งกามรสทั้งปวง กลาวคือความสุขในฌานทั้งปวงแกพระราชาใด
ทรัพยสมบัติในแผนดินแมทั้งสิ้นก็จักไมนําความสุขมาใหแกพระราชา
นั้น เพราะธรรมดาความสุข ยอมไมมีแกผูเดือดรอนเพราะกาม
สวนพระราชาผูสามารถนํามาซึ่งความสุขในฌานอันเวนจากความกระวนกระวาย เพราะกิเลส ยอมเปนผูมีความสุข. สวนเนื้อความของ
บาลีในคาถานี้ที่วา ยสฺสตฺถา นาลเมโก ดังนี้ก็มนี ั้น ไมปรากฏแล.
พระเจาธังกราชไดสดับคาถาทั้ง ๔ คาถา ดวยประการดังนี้แลว
จึงขอษมาพระโพธิสัตวแลวมอบราชสมบัติคืน ไดเสด็จหลีกไปแลว.
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ฝายพระมหาสัตวมอบราชสมบัติแกอํามาตยทั้งหลาย แลวไปยังหิมวันตประเทศ บวชเปนฤาษีมีฌานไมเสื่อม ไดเปนผูมีพรหมโลกเปน
ที่ไปในเบื้องหนา.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึง
ทรงประชุมชาดกวา พระเจาธังกราชในครั้งนั้น ไดมาเปนพระอานนท สวนพระเจาฆฏราช ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาธังกชาดกที่ ๕
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๖. การันทิยชาดก

วาดวยการทําที่เหลือวิสัย
[๗๒๗] ทานผูเ ดียวรีบรอน ยกเอากอนหินใหญ
กลิ้งลงไปในซอกเขาในปา ดูกอนการันทิยะ
จะเปนประโยชนอะไรแกทาน ดวยการทิ้ง
กอนหินลงในซอกเขานี้เลาหนอ.
[๗๒๘] ขาพเจาเกลี่ยหินกอนเล็กกอนใหญลง
จักกระทําแผนดินใหญนี้ซึ่งมีมหาสมุทรสี่เปน
ขอบเขต ใหราบเรียบเพียงดังฝามือ เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาจึงไดทิ้งหินลงในซอกเขา.
[๗๒๙] ดูกอนการันทิยะ เราสําคัญวา มนุษย
คนเดียวยอมไมสามารถจะทําแผนดินใหราบ
เรียบดังฝามือได ทานพยายามจะทําซอกเขา
นี้ใหเต็มขึน้ ทานก็จกั ละชีวโลกนี้ไปเสีย
เปลาเปนแน.
[๗๓๐] ขาแตทานพราหมณ หากวามนุษย
คนเดียวไมสามารถจะทําแผนดินใหญนี้ให
ราบเรียบไดฉันใด ทานก็จักนํามนุษยเหลานี้

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 751

ผูมีทิฐิตาง ๆ กันมาไมได ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๗๓๑] ดูกอนการันทิยะ. ทานไดบอกความจริง
โดยยอแกเรา ขอนี้เปนอยางนั้น แผนคนนี้
มนุษยไมสามารถจะทําใหราบเรียบไดฉันใด
เราก็ไมอาจจะทําใหมนุษยทั้งหลายมาอยูใน
อํานาจของเราได ฉันนั้น.
จบ การันทิยชาดกที่ ๖
อรรถกถาการันทิยชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พระธรรมเสนาบดี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา เอโก
อรฺเ ดังนี้.
ไดยินวา พระเถระใหศีลแกคนทุศีลทั้งหลาย มีพรานเนื้อและ
คนจับปลาเปนตน ที่ผาน ๆ มา ซึ่งทานไดพบไดเห็นเทานั้นวา ทาน
ทั้งหลายจงถือศีล ทานทัง้ หลายจงถือศีล. ชนเหลานั้น มีความเคารพ
ในพระเถระ ไมอาจขัดขืนถอยคําของพระเถระนั้น จึงพากันรับศีล
ก็แหละครั้นรับแลวก็ไมรักษา คงกระทําการงานของตน ๆ อยูอยางเดิม
พระเถระเรียกสัทธิวิหาริกทั้งหลายของตนมาแลวกลาววา อาวุโสทั้ง
หลายคนเหลานี้รับศีลในสํานักของเรา ก็แหละครัน้ รับแลวก็ไมรักษา.
สัทธิวิหาริกทั้งหลายกลาววา ทานขอรับ ทานใหศีลโดยความไมพอใจ
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ของชนเหลานั้น พวกเขาไมอาจขัดขืนถอยคําของทานจึงรับเอา ตั้งแต
นี้ไป ขอทานอยาไดใหศีลแกชนทั้งหลายเห็นปานนี้. พระเถระไม
พอใจตอถอยคําของสัทธิวิหาริก.
ภิกษุทั้งหลายไดสดับเรื่องราว
นั้นแลวก็สนทนากันขึ้นในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย ไดยินวา
พระสารีบุตรใหศีลแกคนที่ทานไดประสบพบเห็นเทานั้น. พระศาสดา
เสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนา
กันเรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบวา เรื่อง
ชื่อนี้พระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชในบัดนี้เทานั้น
แมในกาลกอน พระสารีบุตรนี้ก็ใหศีลแกคนที่ตนไดประสบพบเห็น
ซึ่งไมขอศีลเลย แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้.
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณ เจริญวัยแลว ไดเปน
อันเตวาสิกผูใหญของอาจารยทิศาปาโมกขในเมืองตักกศิลา ชื่อวา
การันทิยะ. ครั้งนั้น อาจารยนั้นใหศีลแกคนที่ไดประสบพบเห็นมีชาว
ประมงเปนตนผูไมขอศีลเลยวา ทานทั้งหลายจงรับศีล ทานทั้งหลาย
จงรับศีล ดังนี้. ชนเหลานั้นแมรับเอาแลวก็ไมรักษา. อาจารยจึงบอก
ความนั้นแกอันเตวาสิกทั้งหลาย อันเตวาสิกทั้งหลายจึงพากัน กลาววา
ทานผูเจริญ ทานใหศีลโดยความไมชอบใจของชนเหลานั้น เพราะ
ฉะนั้น พวกเขาจึงพากันทําลายเสีย จําเดิมแตบัดนี้ไป ทานพึงให
เฉพาะแกคนที่ขอเทานั้น อยาใหแกคนที่ไมขอ. อาจารยนั้นไดเปน
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ผูวิปฏิสารเดือดรอนใจ. แมเมื่อเปนอยางนั้น ก็ยังคงใหศีลแกพวกคน
ที่ตนไดประสบพบเห็นอยูนั่นแหละ. อยูมาวันหนึ่ง มนุษยทั้งหลาย
มาจากบานแหงหนึ่ง เชิญอาจารยไปเพื่อการสวดของพราหมณ.
อาจารยนั้นเรียกการันทิยมาณพมาแลวกลาววา ดูกอนพอ ฉันจะไม
ไป เธอจงพามาณพ ๕๐๐ นี้ไปในที่สวดนั้น รับการสวดแลว จง
นําเอาสวนที่เขาใหเรามา ดังนี้ แลวจึงสงไป. การันทิยมาณพนั้นไป
แลวกลับมา ในระหวางทาง เห็นซอกเขาแหงหนึ่งจึงคิดวา อาจารย
ของพวกเราใหศีลแกคนที่ไดประสบพบเห็น ซึ่งไมขอศีลเลย จําเดิม
แตบัดนี้ไป เราจะทําอาจารยนั้นไดใหศีลเฉพาะแกพวกคนที่ขอเทานั้น
เมื่อพวกมาณพนั้นกําลังนั่งสบายอยู เขาจึงลุกขึ้นไปยกศิลากอนใหญ
โยนลงไปในซอกเขา โยนซ้ําแลวซ้ําเลาอยูนั่นแหละ. ลําดับนั้น
มาณพเหลานั้นจึงลุกขึ้นพูดกะการันทิยมาณพนั้นวา อาจารย ทานทํา
อะไร. การันทิยมาณพนั้นไมกลาวคําอะไร ๆ. มาณพเหลานั้นจึงรีบไป
บอกอาจารย. อาจารยมาแลว เมื่อจะเจรจากับการันทิยมาณพนั้น
จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ทานผูเดียวรีบรอน ยกกอนหินใหญ
กลิง้ ลงไปในซอกเขาในปา ดูกอนการันทิยะ
จะประโยชนอะไรแกทาน ดวยการทิ้งกอน
หินลงในซอกเขาเลานี้หนอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกนุ ตวยิธตฺโถ ความวา
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ประโยชนอะไรหนอ ดวยการที่ทานทิ้งศิลาลงในซอกเขานี้.
การันทิยมาณพนั้นไดฟงคําของอาจารยนั้นแลว ประสงคจะ
ทวงอาจารย จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ขาพเจาเกลี่ยหินกอนเล็กกอนใหญลง
จักกระทําแผนดินใหญนี้ ซึ่งมีมหาสมุทรสี่
เปนขอบเขต ใหราบเรียบเพียงดังฝามือ
เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไดทิ้งหินลงในซอก
เขา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อห หิม ความวา ก็ขาพเจา
เกลี่ยหินกอนเล็กกอนใหญลง จักกระทําแผนดินใหญนี้ ใหราบ
เรียบ. บทวา สาครเสวิตนฺต ไดแก อันสาครทะเลใหญบรรจบแลว
มีมหาสมุทรทั้งสี่เปนที่สุด. บทวา ยถาป ปาณิ ความวา เราจัก
กระทําใหราบเสมอดังฝามือ. บทวา วิกีริย แปลวา เกลี่ยแลว. บทวา
สานูนิ จ ปพฺพตานิ ไดแก ภูเขาดินและภูเขาหิน.
พราหมณไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ดูกอนการันทิยะ เราสําคัญวา มนุษย
คนเดียวยอมไมสามารถจะทําแผนดินใหราบ
เรียบดังฝามือได ทานพยายามจะทําซอกเขา
นี้ใหเต็มขึ้น ทานก็จักละชีวโลกนี้ไปเสีย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 755

เปลาเปนแน.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา กรณายเมยเมโก นี้ ทานแสดง
วา คนผูเดียวไมอาจกระทําได คือไมสามารถจะกระทําได. บทวา
มฺามิมฺเว ทรึ ชิคึส ความวา เรายอมสําคัญวา แผนดิน
จงยกไวกอนเถิด ซอกเขานี้เทานั้น ทานพยายามเพื่อตองการจะทําให
เต็มขึ้น เที่ยวแสวงหาหินทั้งหลายมา คิดคนหาอุบายอยูนั่นแล. จะ
ละคือจักละชีวโลกนี้ไป อธิบายวา จักตายเสียเปลา.
มาณพไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :ขาแตทานพราหมณ หากวามนุษยคน
เดียวไมสามารถจะทําแผนดินใหญนี้ใหราบ
เรียบได ฉันใด ทานก็จักนํามนุษยเหลานี้ผูมี
ทิฏฐิตาง ๆ กันมาไมได ฉันนั้นเหมือนกัน.
คําที่เปนคาถานั้นมีความวา ถามนุษยคนเดียวนี้ ไมอาจ คือ
ไมสามารถทําแผนดิน คือ ปฐพีใหญนี้ใหราบเรียบ ฉันใด ทานก็จัก
นํามนุษยทุศีลผูมีทิฏฐิตางกันมาไมได ฉันนั้นเหมือนกัน คือทานกลาว
กะมนุษยเหลานั้นวา พวกทานจงรับศีล จักนํามาสูอํานาจของตนไมได
ฉันนั้น ดวยวาคนที่เปนบัณฑิตเทานั้น ยอมติเตียนปาณาติบาตวา
เปนอกุศล สวนคนพาลไมเชื่อสังสาระ เปนผูมีความสําคัญในขอ
นั้นวาเปนกุศล ทานจักนําคนเหลานั้นมาไดอยางไร เพราะฉะนั้น
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ทานอยาใหศีลแกคนที่ไดประสบพบเห็น จงใหแกคนที่ขอเทานั้น.
อาจารยไดฟงดังนั้นคิดวา การันทิยะพูดถูกตอง บัดนี้ เรา
จักไมกระทําอยางนั้น ครั้นรูวาตนผิดแลว จึงกลาวคาถาที่ ๕ วา :ดูกอนการันทิยะ ทานไดบอกความ
จริงโดยยอแกเรา ขอนี้เปนอยางนั้นจริง
แผนดินนั้นมนุษยไมสามารถจะทําใหราบ
เรียบได ฉันใด เราก็ไมอาจทํามนุษยทั้งหลาย
ใหมาอยูในอํานาจของเราได ฉันนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมาย ตัดเปน สมา อย.
อาจารยไดทําความชมเชยมาณพอยางนี้. ฝายมาณพนั้นทวง
อาจารยนั้นแลว ตนเองก็นําทานไปยังเรือน
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พราหมณในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตร สวน
การันทิยบัณฑิตในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาการันทิยชาดกที่ ๖
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๗. ลฏกิกชาดก

คติของคนมีเวร
[๗๓๒] ดิฉันขอไหวพระยาชางผูมีกําลังเสื่อม
ในกาลที่มอี ายุไดหกสิบปแลว ผูอยูในปา
เปนเจาโขลง เพรียบพรอมดวยบริวารยศนั้น
ดิฉันขอทําอัญชลีทานดวยปกทั้งสอง ขอ
ทานอยาไดฆาลูกนอย ๆ ของฉันผูม ีกําลั
ทุรพลเสียเลย.
[๗๓๓] ดิฉันขอไหวพระยาชางผูเที่ยวไปตัวเดียว ผูอ ยูในปา เที่ยวหาอาการกินตามเชิง
ภูเขา ดิฉันขอทําอัญชลีทานดวยปกทั้งสอง
ขอทานอยาไดฆาลูกนอย ๆ ของดิฉนั ผูมีกําลัง
ทุรพลเสียเลย.
[๗๓๔] แนะนางนกไส เราจักฆาลูกนอยของ
เจาเสีย เจามีกําลังนอยจักทําอะไรเราได
เราจะขยีน้ กไสอยางเจาตั้งแสนตัวใหละเอียด
ไปดวยเทาขางซาย.
[๗๓๕] กิจที่จะพึงทําดวยกําลังกายยอมสําเร็จ
ไมไดในทีท่ ั้งปวง เพราะกําลังกายของคน
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พาล ยอมมีเพื่อฆาคนอื่น แนะพระยาชาง
ทานผูใดฆาลูกนอย ๆ ของเราผูมีกาํ ลังทุรพล
เราจักทําสิง่ ที่ไมใชความเจริญใหแกทานผู
นั้น.
[๗๓๖] ทานจงดูกา นางนกไส กบและ
แมลงวันหัวเขียว สัตวทั้งสี่เหลานี้ไดรวมใจ
กันฆาชางเสียได ทานจงเห็นคติแหงเวร
ของตนมีเวรทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล ทาน
ทั้งหลายอยาไดกระทําเวรกับใคร ๆ ถึงจะไม
เปนที่รักใครกันเลย.
จบ ลฏกิกชาดกที่ ๗
อรรถกถาลฏกิกชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงปรารภ
พระเทวทัต จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา วนฺทามิ ต
กฺุชร สฏิหาย ดังนี้ :ไดยินวา วันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตเปนคนกักขฬะ
หยาบชา สาหัส พระเทวทัตนั้น ไมมีแมแตความกรุณาในหมูสัตว.
พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวก
เธอนั่งสนทนากันเรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรง
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ทราบวา เรือ่ งชื่อนี้ พระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มิใชแตบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน พระเทวทัตนี้ก็เปนผูไมมีความ
กรุณาเหมือนกัน แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
นครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดชาง เจริญวัยแลว
มีรางกายใหญนาเลื่อมในเปนจาโขลงมีชางแปดหมื่นเปนบริวาร อยูใ น
หิมวันตประเทศ. ครั้งนั้น นางนกไสตัวหนึ่งตกฟองใหในที่เปนที่
เที่ยวไปของพวกชาง. ลูกนกทั้งหลายทําลายฟองไขที่แก ๆ ออกมา
เมื่อลูกนกเหลานั้น. ปกยังไมงอกไมสามารถจะบินไดเลย พระมหาสัตวอันชางแปดหมื่นหอมลอม เที่ยวหาอาหารไปถึงประเทศ
ถิ่นนั้น. นางนกไสเห็นดังนั้นจึงคิดวา พระยาชางนี้จักเหยียบย่ํา
ลูกทั้งหลายของเราตาย เอาเถอะ เราจักขอการอารักขาอันประกอบ
ดวยธรรมกะพระยาชางนั้น เพื่อจะปองกันลูกนอยทั้งหลายของเรา.
ครั้นคิดแลว นางนกนั้นจึงประคองปกทั้งสองขางเขาดวยกันแลวยืน
อยูขางหนาพระยาชางนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาพเจาขอไหวพระยาชางผูมีกําลัง
เสือ่ มโดยกาลที่มีอายุได ๖๐ ป ผูอยูในปา
เปนเจาโขลง เพรียบพรอมดวยบริวารยศนั้น
ขาพเจาขอทําอัญชลีทานดวยปกทั้งสอง ขอ
ทานอยาไดฆาลูกนอย ๆ ของขาพเจาผูยังมี
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กําลังทุรพลอยูเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฏิหายน ไดแก ผูมีกําลังกาย
เสื่อมโดยเวลามีอายุ ๖๐ ป. บทวา ยสสฺสึ ไดแก ผูเพรียบพรอม
ดวยบริวาร. บทวา ปกฺเขหิ ต อฺชลิก ความวา ขาพเจาขอ
กระทําอัญชลีทานดวยปกทั้งสอง.
พระมหาสัตวกลาววา ดูกอนนางนกไส เจาอยาไดคิดเสียใจ
เลย เราจักรักษาบุตรนอย ๆ ของเจา แลวจึงยืนคลอมอยูเบื้องบน
ลูกนกทั้งหลาย เมื่อชางแปดหมื่นเชือกผานไปแลวจึงเรียกนางนกไส
มาพูดวา ดูกอนนางนกไส มีชางเชือกหนึ่งซึ่งมีปกติเที่ยวไปผูเดียว
จะมาขางหลังพวกเรา ขางนั้นจักไมกระทําตามคําของเราทั้งหลาย
เมื่อชางนั้นมาถึง เจาพึงออนวอนชางแมนั้น กระทําความปลอดภัย
แกลูกนอยทัง้ หลาย ดังนี้แลวหลีกไป. ฝายนางนกไสนั้นก็กระทําการ
ตอนรับชางนั้นเอาปกทั้งสองกระทําอัญชลี แลวกลาวคาถาที่ ๒ วา :ขาพเจาขอไหวพระยาชางผูเที่ยวไป
ผูเดียว ผูอยูใ นปา เที่ยวหาอาหารกินตาม
เชิงเขา ขาพเจาขอทําอัญชลีทานดวยปก
ทั้งสอง ขอทานอยาไดฆาลูกนอย ๆ ของ
ขาพเจา ซึ่งยังมีกําลังทุรพลอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปพฺพตสานุโคจร ความวา
ผูหาอาหารที่ภูเขาหินทึบและที่ภูเขาดินรวน.
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พระยาชางนั้นไดฟงคําของนางนกไสนั้นแลว จึงกลาวคาถา
ที่ ๓ วา :แนะนางนกไส เราจะฆาลูกนอยของ
เจาเสีย เจามีกําลังนอยจักทําอะไรเราได
เราจะขยี้นกไสอยางเจาตั้งแสนตัวใหละเอียด
ดวยเทาขางซาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วธิสสฺ ามิ เต ความวา พระยา
ชางกลาววา เพราะเหตุไร เจาจึงวางลูกนอยทั้งหลายไวในทางเปน
ที่เที่ยวไปของเรา เพราะเหตุที่เจาวางไว ฉะนั้นเราจึงจักฆาลูกนอย
ทั้งหลายของเจา. บทวา กึ เม ตุว กาหสิ ความวา เจาเปน
ผูทุรพลจักกระทําอะไรแกเราผูมีเรี่ยวแรงมากมาย. บทวา โปถเปยฺย
ความวา แมเราจะพึงทํานางนกไสเชนเจาตั้งแสนตัวใหแหลกละเอียด
ดวยเทาซาย ก็จะปวยกลาวไปไยถึงเทาขวา.
ก็แล ครั้นชางนั้นกลาวอยางนี้แลว ก็ทําลูกนอยของนางนก
ไสนั้นใหแหลกละเอียดดวยเทา แลวทําใหลอยไปดวยน้ํามูตร รอง
บันลือเสียงแลวก็หลีกไป. นางนกไสจับอยูที่กิ่งไมจึงกลาววา แนะชาง
บัดนี้ เจาจงบันลือไปกอน ตอลวงไป ๒-๓ วัน เจาจักเห็นการ
กระทําของเรา เจายอมไมรูวากําลังความรูยิ่งใหญกวากําลังกายขอนั้น
จงยกใหเรา เราจักใหเจารูกําลังความรูนั้น เมื่อจะคุกคามขางนั้น
จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :๑

๑. บาลี เปน โปถเยฺย.
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กิจที่จะพึงทําดวยกําลังกายยอมสําเร็จ
ไมไดในที่ทั้งปวง เพราะกําลังกายของตน
พาล ยอมมีเพื่อฆาคนอื่น แนะพระยาชาง
ทานผูใดฆาลูกนอย ๆ ของเราผูมีกําลังทุรพล
เราจักทําสิ่งที่ไมใชความเจริญใหแกทานผู
นัน้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พเลน ไดแก กําลังกาย. บทวา
อนตฺถ ไดแก ความไมเจริญ. บทวา โย เม ความวา ทานผูใด
ฆาคือพิฆาตลูกนอย ๆ ผูย ังทุรพลของเรา.
นางนกไสนั้นครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงอุปฏฐากกาตัวหนึ่ง
อยู ๒ - ๓ วัน อันกานั้นยินดีแลวจึงกลาววา เราจะกระทําอะไร
ใหแกทาน จึงกลาววา นาย กิจอยางอื่นที่ทานจะพึงทําแกขาพเจาไมมี
แตขาพเจาหวังใหทานเอาจะงอยปากประหารนัยนตาทั้งสองขางของชาง
ที่มีปกติเที่ยวไปผูเดียวเชือกหนึ่งใหแตก. นางนกไสนั้นอันกานั้นรับ
คําวา ได จึงไปอุปฏฐากแมลงวันหัวเขียวตัวหนึ่ง อันแมลงวัน
หัวเขียวแมนั้นก็กลาววา เราจะทําอะไรใหแกทาน จึงกลาววา เมื่อ
นัยนตาทั้งสองขางของชางที่มีปกติเที่ยวไปผูเดียว แตกไปเพราะเหตุ
นี้แลว ขาพเจาปรารถนาใหทานหยอดไขขังลงในนัยนตาทั้งสองขาง
นั้น เมื่อแมลงวันหัวเขียวแมนั้นกลาววา ได จึงไปอุปฏฐากกบตัวหนึ่ง
อันกบนั้นกลาววา เราจะทําอะไรใหแกทาน จึงกลาววา ในกาลใด
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ชางตัวหนึ่งที่มีปกติเที่ยวไปผูเดียว เปนชางตาบอดแลวเที่ยวแสวงหา
น้ําดื่ม ในกาลนั้น ทานพึงเกาะอยูที่ยอดเขาแลวสงเสียงรอง เมื่อ
ชางนั้นขึ้นถึงยอดเขา พึงลงมาสงเสียงรองอยูที่เหว ขาพเจาหวัง
การกระทํามีประมาณเทานี้จากสํานักของทาน. กบนั้นไดฟง คําของ
นางนกไสนั้นแลว จึงรับคําวา ได. อยูมาวันหนึ่งกาเอาจะงอยปาก
ทําลายตาทั้งสองขางของชางแตกแลว. แมลงวันจึงหยอดไขขังลงไป
ที่นัยนตา. ชางนั้นถูกตัวหนอนทั้งหลายชอนไชอยู ไดรับทุกขเวทนา
อยากจะดื่มน้ําเปนกําลัง จึงเที่ยวแสวงหาน้ําดื่ม. ในกาลนั้น กบจึง
เกาะอยูบนยอดเขาสงเสียงรอง ชางคิดวา น้ําดื่มจักมี ณ ที่นี้ จึงขึ้น
ไปยังภูเขา. ลําดับนั้น กบจึงลงมาเกาะอยูที่เหวสงเสียงรอง. ชาง
คิดวา น้ําดืม่ จักมี จึงบายหนาไปทางเหว ไดลนื่ พลัดตกลงไปที่
เชิงเขาถึงสิ้นชีวิต. นางนกไสรูวาชางนั้นตายแลว จึงราเริงดีใจวา
เราเห็นหลังปจจามิตรแลว จึงเดินไป ๆ มา ๆ บนรางของชางนั้น
แลวก็ตามยถากรรม.
พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชือ่ วาเวร ไมควร
ทํากับใคร ๆ สัตวทั้ง ๔ เหลานี้ รวมกันแลว ทําชางผูถึงพรอมดวย
กําลัง ใหถึงสิ้นชีวิตได แลวตรัสอภิสัมพุทธคําถานี้วา :ทานจงดูกา นางนกไส กบ และ
แมลงวันหัวเขียว สัตวทั้ง ๔ เหลานี้ไดรวม
ใจกันฆาชางเสียได ทานทัง้ หลายจงเห็นคติ
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แหงเวรของตนผูมีเวรทั้งหลาย เพราะเหตุ
นัน้ แล ทานทั้งหลายอยาพึงกระทําเวรกับ
ใคร ๆ แมผูไมเปนที่รักใครเลย.
ครั้นตรัสแลว จึงทรงประชุมชาดก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสฺส นี้ เปนคําเรียกซึ่งไม
กําหนดแนนอนลงไป. แตเพราะตรัสหมายเอาภิกษุทั้งหลาย จึงเปน
อันตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทั้งหลายจงเห็น. บทวา เอเต
ไดแก สัตวทั้ง ๔ ไดรวมกัน. บทวา อฆาเตสุ ไดแก ฆาชางนั้น.
บทวา ปสฺส เวรสฺส เวริน ความวา ทานทั้งหลายจงเห็น
คติแหงเวรของคนที่มีเวรกัน.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา ชางตัวที่มีปกติเที่ยวไปผูเดียว ในกาลนั้น ไดเปน
พระเทวทัต สวนชางจาโขลงในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาลฏกกิ ชาดกที่ ๗
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๘. จุลลธรรมปาลชาดก

ความรักของแมที่มีตอลูก
[๗๓๗] หมอมฉันผูเดียวที่ตัดความเจริญ กระทํา
ความผิดตอพระเจามหาปตาปะ ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงโปรดปลอยธรรมปาลกุมารนี้เสียเถิด โปรดรับสั่งใหตัดมือของ
หมอมฉันเถิด.
[๗๓๘] หมอมฉันผูเดียวที่ตัดความเจริญ กระทํา
ความผิดตอพระเจามหาปตาปะ ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงโปรดปลอยธรรม.
ปาลกุมารนี้เสียเถิด โปรดรับสั่งใหตัดเทา
ของหมอมฉันเถิด.
[๗๓๙] หมอมฉันผูเดียวที่ตัดความเจริญ กระทํา
ความผิดตอพระเจามหาปตาปะ ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงโปรดปลอยธรรม.
ปาลกุมารนี้เสียเถิด โปรดรับสั่งใหตัดศีรษะ
ของหมอมฉันเถิด.
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[๗๔๐] ใคร ๆ ผูเปนมิตรและอํามาตยของพระราชานี้ ที่มีใจดี คงจะไมมีแนนอน ผูที่จะ
ทูลหามพระราชาวา อยาทรงปลงพระชนม
พระราชบุตรซึ่งเกิดแตพระอุระเสียเลย ก็
ไมมี.
[๗๔๑] ใคร ๆ ผูเปนมิตรและพระญาติของพระราชานี้ ที่มีใจดี คงจะไมมีแนนอน ผูที่หาม
พระราชาวา อยาทรงปลงพระชนมพระราชบุตรที่เกิดจากพระองคเสียเลย ก็ไมม.ี
[๗๔๒] แขนของธรรมปาลกุมารผูเปนทายาท
แหงแผนดิน อันลูบไลดวยแกนจันทนแดง
มาขาดไปเสีย ขาแตสมมติเทพ ชีวิตของ
หมอมฉันก็คงจะดับไป.
จบ จุลลธรรมปาลชาดกที่ ๘
อรรถกถาจุลลธรรมปาลชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงปรารภ
การพยายามของพระเทวทัต เพื่อจะปลงพระชนมพระองค จึงตรัส
พระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อหเมว ทูสิยา ภูนหตา ดังนี้.
ในชาดกอื่น ๆ พระเทวทัตไมไดอาจเพื่อจะทํา แมมาตรวาความ
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สะดุงแกพระโพธิสัตว. สวนในจุลลธรรมปาลชาดกนี้ พระเทวทัตให.
ตัดมือ เทา และศีรษะและใหทํากรรมกรณชื่ออสิมาลกะ ในเวลาที่
พระโพธิสัตวมีอายุ ๗ เดือน. ในทัททรชาดก พระเทวทัตหักคอให
ตายแลวปงเนื้อบนเตากิน. ในขันติวาทีชาดก ใหเอาแชหวายสองเสน
เฆี่ยนพันครั้ง ใหตัดมือ เทา หู และจมูก แลวจับที่ชฎาดึงมาให
นอนหงาย กระทืบที่อกแลวไป. พระโพธิสัตวถึงความสิ้นชีวิต ใน
วันนั้นเอง. ในจุลลนันทิกชาดกก็ดี ในมหากปชาดกก็ดี ไดแตฆา
ใหตายเทานั้น. พระเทวทัตนี้ พยายามปลงพระชนมอยูตลอดกาลนาน
ดวยประการอยางนี้ ในครั้งพุทธกาล ไดพยายามอยูเหมือนกัน อยู
มาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโส
ทั้งหลาย พระเทวทัตกระทําอุบายเพื่อปลงพระชนมพระพุทธเจาเทา
นั้น พระเทวทัตคิดวา จักปลงพระชนมพระสัมมาสัมพุทธเจา จึง
ประกอบนายขมังธนูกลิ้งศิลา และใหปลอยชางนาฬาคิรี. พระศาสดา
เสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งสนทนาดวย
เรื่องอะไรในบัดนี้ เมือ่ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบวา เรื่องชื่อ
นี้พระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้เทานั้น แม
ในกาลกอน พระเทวทัตก็พยายามฆาเราเหมือนกัน แตวา ในบัดนี้
พระเทวทัตไมอาจทําแมสักวาความสะดุงตกใจ ในกาลกอน ในเวลา
ที่เราเปนธรรมปาลกุมาร พระเทวทัตทําเราผูเปนบุตรของตนใหถึง
๑

๑. กรรมกรณ ชนิดโยนซากศพขึ้นบนอากาศแลวรับดวยปลายดาบ ในฎีกาวา
เอาดาบสับใหเนื้อละเอียด.
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ความสิ้นชีวิต แลวใหทาํ กรรมกรณชื่อ อสิมาลกะ ครั้นตรัสแลว
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจามหาปตาปะ ครองราชสมบัติอยูใน
นครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในพระครรภของพระนางจันทาเทวี
อัครมเหสีของพระเจามหาปตาปราชนั้น พระญาติทั้งหลายขนานนาม
พระโพธิสัตวนั้นวา ธรรมปาละ. ในเวลาที่ธรรมปาลกุมารนั้นมีอายุ
ได ๗ เดือน พระมารดาใหสรงสนานธรรมปาลกุมารนั่นนั้น โดยน้ํา
ผสมดวยของหอม แตงพระองคแลวประทับนั่งใหเลนอยู. พระราชา
เสด็จมายังสถานที่พระเทวีนั้นประทับอยู. พระเทวีนั้นใหพระโอรส
เลนอยู เปนผูทรงเปยมดวยความสิเนหา แมไดเห็นพระราชาก็
มิเสด็จลุกขึ้นรับ. พระราชานั้นทรงดําริวา เดี๋ยวนี้ นางจันทานี้
กระทํามานะถือตัวเพราะอาศัยบุตรกอน ไมสําคัญเราในเรื่องไร ๆ ก็
เมื่อบุตรเติบโตขึ้น นางจักไมกระทําความสําคัญเราวาเปนมนุษยก็ได
เราจักฆาเสียในบัดนี้แหละ. ทาวเธอจึงเสด็จกลับไปประทับนั่งบน
ราชอาสน แลวรับสั่งใหเรียกเพชฌฆาตมา โดยพระโองการวา เพชฌฆาตจงมาโดยพิธีธรรมเนียมของตน. เพชฌฆาตนั้นจึงนุงหมผายอม
น้ําฝาด ทัดทรงดอกไมแดง แบกขวาน ถือทอนไมสําหรับวางพาดมือ
และเทา มีปุมเปนที่รองรับมาถวายบังคมพระราชากราบทูลวา เทวะ
ขาพระพุทธเจาจะกระทําอะไร ครัน้ กราบทูลแลว ไดยืนคอยรับ
พระบัญชาอยู. พระราชารับสั่งวา ทานจงเขาไปยังหองอันมีสิริ
ของพระเทวี แลวนําธรรมปาลกุมารมา. ฝายพระเทวีทรงทราบวา
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พระราชาทรงกริ้วแลวเสด็จกลับไป จึงใหพระโพธิสัตวนอนแนบพระอุระ ประทับนั่งทรงพระกรรแสงอยู. นายเพชฌฆาตมาถึงเอามือตบ
พระปฤษฎางคพระเทวีนั้นแลว ชิงพระกุมารไปจากพระหัตถ พามายัง
สํานักของพระราชาแลวกราบทูลวา เทวะ ขาพระพุทธเจาจะกระทํา
อะไร. พระราชารับสั่งวา ทานจงใหนําเอาแผนกระดานมาแลวให
เรียบลงขางหนา แลวใหกุมารนั้นนอนบนแผนกระดานนี้. นาย
เพชฌฆาตนั้นไดกระทําตามรับสั่งอยางนั้น. พระนางจันทาเทวีทรง
ปริเทวนาการร่ําไรมาขางหลังพระโอรสนั่นแล. เพชฌฆาตกราบทูล
อีกวา เทวะ ขาพระพุทธเจาจะกระทําอะไร. พระราชารับสั่งวา จง
ตัดมือทั้งสองของธรรมปาลกุมาร. พระนางจันทาเทวีกราบทูลวา ขา
แตมหาราช บุตรของหมอมฉันเพิ่งมีอายุได ๗ เดือน ยังออนอยู ไม
รูอะไร บุตรของหมอมฉันนั้น ไมมีโทษผิด ก็โทษผิดแมจะยิ่งใหญก็
ควรจะมีในหมอมฉัน เพราะฉะนั้น ขอพระองคจงรับสั่งใหตัดมือทั้ง
สองของหมอมฉันเถิด เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ จึงกลาวคาถา
ที่ ๑ วา :หมอมฉันผูเดียวที่ตัดความเจริญ กระทํา
ความผิดตอพระเจามหาปตาปะ ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงโปรดปลอยธรรมปาลกุมารนี้เสียเถิด โปรดรับสั่งใหตดั มือทั้ง
สองของหมอมฉันเถิด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทูสยิ า ไดแก ผูทาใหเสียหาย
อธิบายวา เห็นพระองคแลวไมลุกขึ้นรับ ชื่อวาผูกระทําผิด. บาลีวา
ทูสิกา ดังนี้ก็มี เนื้อความก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา ภูนหตา ไดแก
ขจัดความเจริญ อธิบายวา กําจัดความเจริญ. บทวา รฺโ พึง
ประกอบกับบทวา ทูสิยา. ในขอนี้มีอธิบายดังนี้วา หมอมฉันทําความ
ผิดตอพระเจามหาปตาปะ มิใชกุมารนี้ เพราะฉะนั้น ขอพระองคโปรด
ปลดปลอยธรรมปาละ ผูยังออนหาความผิดมิไดนี้เสียเถิด ก็ถาพระองคประสงคจะตัดมือทั้งสอง ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคจงตัดมือ
ทั้งสองของหมอมฉัน ผูกระทําผิด.
พระราชาทรงแลดูนายเพชฌฆาตๆ จึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคจะการทําอยางไร. พระราชาตรัสวา ทานอยาชักชา
จงตัดมือทั้งสองเสีย. ขณะนั้น นายเพชฌฆาตถือขวานอันคมกลา
ตัดมือทั้งสองของพระกุมารเหมือนตัดหนอไมออนฉะนั้น. เมื่อนาย
เพชฌฆาตตัดมือทั้งสองอยู ธรรมปาลกุมารนั้น ไมรองไห ไมร่ําไร
กระทําขันติและเมตตาใหเปนปุเรจาริก อดกลัน้ อยู. สวนพระนางจันทาเทวีถือเอาปลายมือที่ขาดใสไวในพก มีโลหิตไหลอาบพระองค
ทรงเที่ยวปริเทวนาการอยู. นายเพชฌฆาตทูลถามอีกวา ขาแตสมมติ
เทพ ขาพระองคจะทําอะไร. พระราชาตรัสวา จงตัดเทาทั้งสองเสีย.
พระนางจันทาเทวีไดสดับดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :-
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หมอมฉันผูเดียวที่ตัดความเจริญ กระทํา
ความผิดตอพระเจามหาปตาปะ ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงโปรดปลอยธรรมปาลกุมารนั้นเสียเถิด โปรดรับสั่งใหตดั เทา
ของหมอมฉันเถิด.
อธิบายในคาถาที่ ๒ นั้น พึงทราบโดยนัยคาถาแรกนั่นแล.
ฝายพระราชาทรงสั่งบังคับเพชฌฆาตอีก. นายเพชฌฆาตนั้น
ไดตัดเทาทั้งสองขาด. พระนางจันทาเทวีถือเอาปลายเทาใสไวในพก
มีโลหิตโซมกาย ทรงร่ําไหกราบทูลวา ขาแตพระเจามหาปตาปะผูเปน
พระสวามี ทารกชื่อวามีมือและเทาอันพระองคใหตัดแลว อันมารดา
จําตองเลี้ยงดูมิใชหรือ หมอมฉันจักรับจางเลี้ยงบุตรของหมอมฉัน ขอ
พระองคจงประทานบุตรนั่นแกหมอมฉันเถิด. นายเพชฌฆาตกราบทูลถามวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคกระทําตามพระราชอาชญาแลว
กิจของขาพระองคเสร็จแลวหรือ ? พระราชาตรัสวา ยังไมเสร็จกอน.
นายเพชฌฆาตกราบทูลวา เมื่อเปนเชนนั้น ขาพระองคจะทําอะไร.
พระราชาตรัสวา จงตัดศีรษะธรรมปาลกุมารนี้. ลําดับนั้น พระนางจันทาเทวี จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :หมอมฉันผูเดียวที่ตัดความเจริญ กระทํา
ความผิดตอพระเจามหาปตาปะ ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงโปรดปลอยธรรม-
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ปาลกุมารนี้เสียเถิด โปรดรับสั่งใหตัดศีรษะ
ของหมอมฉันเถิด.
ก็แหละครั้นตรัสแลว พระนางจึงนอมศีรษะเขาไป. เพชฌฆาต
กราบทูลถามพระราชาอีกวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคจะกระทํา
อะไร ? พระราชาตรัสวา จงตัดศีรษะของธรรมปาลกุมารนั้นเสีย. นาย
เพชฌฆาตนั้นครั้นตัดศีรษะแลว จึงกราบทูลถามวา ขาแตสมมติเทพ
ขาพระองคกระทําตามพระราชอาชญาแลวหรือ. พระราชาตรัสวา ยัง
ไมไดกระทํากอน. นายเพชฌฆาตกราบทูลถามวา ขาแตสมมติเทพ
เมื่อเปนเชนนั้น ขาพระองคจะกระทําอะไรอีก ? พระราชาตรัสวา ทาน
จงเอาปลายดาบรับรางธรรมปาลกุมารนั้น กระทํากรรมกรณชอื่ อสิมาลกะ. นายเพชฌฆาตนั้นจึงโยนรางของธรรมปาลกุมารนั้นขึ้นไปใน
อากาศ แลวเอาปลายดาบรับรางของธรรมปาลกุมารนั้น กระทํากรรม
กรณชื่อ อสิมาลกะ แลวโปรยลงที่ทอ งพระโรง. พระนางจันทาเทวีจึง
ใสเนื้อของพระโพธิสัตวไวในพก ทรงรองไหคร่ําครวญไดกลาวคาถา
เหลานี้วา :ใครๆ ผูเปนมิตรและอามาตยของพระราชานั้น ทีม่ ีใจดี คงจะไมมีแนนอน ผูที่จะ
ทูลหามพระราชาวา อยาทรงปลงพระชนม
พระราชบุตรซึ่งเกิดแตพระอุระเลย ก็ไมมี.
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ใคร ๆ ผูเปนมิตร และพระญาติของ
พระราชานั้น ที่มีใจดี คงจะไมมีแนนอน ผูที่
จะทูลหามพระราชาวา อยาทรงปลงพระชนม
พระราชบุตรซึ่งเกิดแตพระอุระเลย ก็ไมม.ี
แขนของธรรมปาลกุมารผูเปนทายาท
แหงแผนดิน อันลูบไลดวยแกนจันทรแดง
มาขาดไปเสีย ขาแตสมมติเทพ ชีวิตของ
หมอมฉันก็คงจะดับไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิตฺตามจฺจา จ วิชฺชเร ความวา
ใครๆ ผูเปนมิตรสนิทของพระราชานี้ หรืออํามาตยผูรวมในกิจทั้งปวง
หรือผูที่ชื่อวามีใจดี เพราะมีหทัยออนโยน จะไมมีแนนอน. บทวา เย
น วทนฺติ ความวา ชนเหลาใดมาทันเวลา ไมพูด คือหามพระราชา
นี้วา อยาปลงพระชนมพระปโยรสของพระองค ชนเหลานั้น เรา
เขาใจวา ไมมีเลย. บทวา าตี ในคาถาที่ ๒ ไดแกญาติหลายคน.
ก็พระนางจันทาเทวี ครั้นกลาวคาถา ๒ คาถานี้แลว จึงกลาว
คาถาที่ ๓ วา :พระพาหาทั้งสองของธรรมปาลกุมารผู
เปนทายาทแหงแผนดิน อันลูบไลดวยแกน
จันทรแดง มาขาดไป ขาแตสมมติเทพ ชีวิต
ของหมอมฉันก็คงจะดับไป.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทายาทสฺส ปพฺยา ความวา
พระนางจันทาเทวีรําพันคํามีอาทิอยางนี้วา มือของทายาทแหงแผนดิน
มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขต อันเปนของพระบิดา ซึ่งไลทาดวย
แกนจันทรแดงขาดไป เทาขาด ศีรษะขาดทั้งถูกลงกรรมกรณชอื่ อสิมา
ลกะ บัดนี้ พระองคไดตัดวงศของพระองคเอง ดังนี้ จึงตรัสอยางนั้น.
บทวา ปาณา เม เทว รุชฺฌติ ความวา ขาแตสมมติเทพ เมื่อ
หมอมฉันไมอาจสามารถกลั้นความโศกนี้ได ชีวิตคงจะดับไป.
เมื่อพระนางทรงร่ําไหอยูอยางนั้น พระหทัยก็แตกไป เหมือน
ไมไผถูกไฟไหมอยูอยางนั้นฉะนั้น พระนางไดถึงความสิ้นพระชนม
ลง ณ ที่นั้นเอง. ฝายพระราชาก็ไมอาจดํารงอยูบนบัลลังกได จึงตก
ลงไปที่ทองพระโรง. พืน้ ที่อันเรียบสนิทแยกออกเปนสองภาค. พระเจามหาปตาปะนั้นพลัดตกจากพื้นเรียบแมนั้นถึงพื้นดิน. แตนั้น แผน
ดินทึบหนาถึงสองแสนสี่หมื่นโยชน ไมอาจรองรับโทษผิดของพระราชานั้นได จึงไดแยกใหชอง. เปลวไฟตั้งขึ้นจากอเวจีมหานรก หอบ
เอาพระเจามหาปตาปะไปโยนลงในอเวจีมหานรก ประดุจหุมดวยผา
กัมพลที่ตระกูลมอบใหฉะนั้น. สวนพระนางจันทาเทวี และพระโพธิสัตว อํามาตยทั้งหลายไดปลงพระศพใหแลว.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึง
ทรงประชุมชาดกวา พระราชาในครั้งนั้น ไดเปนพระเทวทัต พระนางจันทาเทวี ไดเปนพระมหาปชาบดีโคตมี สวนธรรมปาลกุมาร
ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาจุลลธรรมปาลชาดกที่ ๘
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๙. สุวรรณมิคชาดก

วาดวยเนื้อติดบวงนายพราน
[๗๔๓] ขาแตเนื้อผูมีกําลังมาก ทานจงพยายาม
ดึงบวงออก ขาแตทานผูมีเทาดุจทองคํา ทาน
จงพยายามคือบวงที่ติดแนนใหขาดเถิด ฉัน
ผูเดียวจะไมพึงยินดีอยูในปา.
[๗๔๔] ฉันพยายามดึงอยู แตไมสามารถจะ
ทําบวงใหขาดได ฉันเอาเทาตะกุยแผนดิน
ดวยกําลังแรง บวงติดแนนเหลือเกิน จึง
ครูดเอาเทาของฉันเขา.
[๗๔๕] ขาแตนายพราน ทานจงปูใบไมลง จง
ชักดาบออก จงฆาฉันเสียกอน แลวจึงฆา
พระยาเนือ้ ตอภายหลัง.
[๗๔๖] เราไมเคยไดยินไดฟง หรือไดเห็นเนื้อ
ที่พูดภาษามนุษยได แนะนางผูมีหนาอันเจริญ
ตัวทานและพระยาเนื้อนี้จงเปนสุขเถิด.
[๗๔๗] ขาแตนายพราน วันนี้ฉันเห็นพระยาเนื้อหลุดพนมาไดแลวยอมชื่นชมยินดี ฉันใด
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ขอใหทานพรอมดวยญาติทั้งมวลของทานจง
ชื่นชมยินดี ฉันนั้น.
จบ สุวรรณมิคชาดกที่ ๙
อรรถกถาสุวรรณมิคชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
กุลธิดาคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่ม
ตนวา วิกฺกม เร มหามิค ดังนี้.
ไดยินวา นางนั้นเปนธิดาจองสกุลอุปฏฐากแหงพระอัครสาวก
ทั้งสอง ในกรุงสาวัตถี เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส นับถือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ สมบูรณดวยมารยาท เปนผูฉลาด ยินดียิ่งใน
บุญมีทานเปนตน. ตระกูลบุคคลมิจฉาทิฏฐิอื่นที่มีชาติเสมอกัน ใน
นครสาวัตถีนั้นแล ไดมาขอนางนั้น. ลําดับนั้น บิดามารดาของนาง
กลาววา ธิดาของเรามีศรัทธาเลื่อมใส นับถือพระรัตนตรัย ยินดียิ่ง
ในการบุญมีทานเปนตน ทานทั้งหลายเปนมิจฉาทิฏฐิ จักไมใหธิดา
ของเราแมนี้ใหทาน ฟงธรรม ไปวิหาร รักษาศีล หรือทําอุโบสถกรรม ตามความชอบใจ เราจะไมใหทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจง
สูขอเอานางกุมาริกาจากตระกูลมิจฉาทิฏฐิที่เหมือนกับตนเถิด. ชนที่
มาขอเหลานั้นถูกบิดามารดาของนางกุมาริกานั้นบอกคืนแลว
จึง
กลาววา ธิดาของทานทั้งหลายไปเรือนของพวกเราแลวจงกระทํากิจ
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ทั้งปวงตามความประสงคเถิด พวกเราจักไมหาม ขอทานจงใหธิดานั้น
แกพวกเราเถิด ผูอันบิดามารดาของนางกลาววา ถาอยางนั้น ทาน
ทั้งหลายจะเอาไปเถิด เมื่อถึงฤกษดี จึงกระทํามงคลพิธีแลวนํานางไป
เรือนของตน. นางกุลธิดานั้นไดเปนผูเพียบพรอมดวยความประพฤติ
และมารยาท มีสามีเปนดังเทวดา. วัตรปฏิบัติสําหรับพอผัว แมผัว และ
สามียอมเปนอันทําแลวอยางครบถวน. วันหนึ่ง นางกลาวกะสามีวา
ขาแตลูกเจา ดิฉันปรารถนาจะใหทานแกพระเถระประจําสกุลของพวก
เรา. สามีกลาววา ตีละนางผูเจริญ เธอจงใหทานตามอัธยาศัยเถิด.
นางจึงใหนิมนตพระเถระทั้งสองมาแลวกระทําสักการะใหญ ใหฉัน
โภชนะอันประณีตแลวนิมนตใหนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง กลาววา ทาน
ผูเจริญ ตระกูลนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ ไมมีศรัทธา ไมรูคุณของพระรัตนตรัย ขาแตพระคุณเจาทั้งหลาย ดังดิฉันขอโอกาส ขอพระคุณเจา
ทั้งหลายจงรับภิกษาหารในที่นี้แหละจนกวาตระกูลนี้จะรูคุณของพระรัตนตรัย. พระเถระทั้งหลายรับนิมนตแลวฉันเปนประจําอยูในตระกูลนั้น. นางกลาวกะสามีอีกวา ขาแตลูกเจา พระเถระทั้งหลายมา
เปนประจํา ณ ตระกูลนี้ เพราะเหตุไร ทานจึงไมไปดูพระเถระเลา.
สามีกลาววา เราจักไปดู. วันรุงขึ้น นางจึงบอกแกสามีนั้น ในตอน
พระเถระทั้งหลาย ทําภัตกิจเสร็จแลว. สามีของนางนั้นเขาไปหา
แลวทําปฏิสันถารกับพระเถระทั้งหลายแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. ลําดับ
นั้น พระธรรมเสนาบดีจึงกลาวธรรมกถาแกสามีของนางนั้น เขา
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เลื่อมใสในธรรมกถาและอิริยาบถของพระเถระ ตัง้ แตนั้น จึงใหปูลาด
อาสนะเพื่อพระเถระทั้งหลาย กรองน้ําดื่ม ฟงธรรมกถาในระหวางภัต.
ในกาลตอมา มิจฉาทิฏฐิของเขาก็ทําลายไป. อยูม าวันหนึ่ง พระเถระ
เมื่อกลาวธรรมกถาแกสามีภรรยาแมทั้งสองนั้น จึงประกาศสัจจะ ๔.
ในเวลาจบสัจจะ สามีภรรยาทั้งสอง ดํารงอยูในโสดาปตติผล. จําเดิม
แตนั้นมา ชนแมทั้งหมดมีบิดามารดาของเขาเปนตน จนชั้นที่สุดแม
ทาสและกรรมกรไดทําลายมิจฉาทิฏฐิ เกิดเปนผูนับถือพระพุทธเจา
พระธรรม และพระสงฆ. อยูมาวันหนึ่ง นางทาริกานั้นกลาวกะสามี
วา ขาแตลูกเจา ดิฉันจะประโยชนอะไรดวยการอยูครองเรือน ดิฉัน
ปรารถนาจะบวช. สามีนั้นกลาววา ดีละนางผูเจริญ แมฉันก็จักบวช
แลวนําภรรยานั้นไปยังสํานักภิกษุณี ดวยบริวารมากมายใหบวชแลว
ฝายตนเองก็เขาไปเฝาพระศาสดาทูลขอบรรพชา.
พระศาสดาให
บรรพชาอุปสมบทแลว. เธอแมทั้งสองเจริญวิปสสนาไมนานนัก ก็ได
บรรลุพระอรหัต. อยูมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันใน
โรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุณีสาวชื่อโนนเกิดเปนปจจัย
แกตนและแกสามี แมตนบวชแลวบรรลุพระอรหัต ก็ใหสามีแมนั้น
บรรลุดวย. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนังสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรง
ทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นางภิกษุณีนี้จะไดปลดเปลื้องสามีจากบวงคือราคะ ในบัดนีเ้ ทานั้นก็หามิไดกอน แมในกาล
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กอน นางภิกษุณีนี้ก็ไดปลดเปลื้องโบราณกบัณฑิตทั้งหลายจากบวงคือ
มรณะ แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวไดบังเกิดในกําเนิดมฤค เจริญวัยแลว เปน
ผูมีรูปงาม นารักใคร นาดู มีผิวพรรณเหมือนทอง ประกอบดวย
เทาหนาและเทาหลังประหนึ่งกระทําบริกรรมยอมดวยน้ําครั่ง เขาเชน
กับพวงเงิน นัยนตาทั้งสองมีสวนเปรียบดวยกอนแกวมณี และหาง
ประดุจกลุมผากัมพล. ฝายภรรยาของเนื้อนั้นก็เปนนางเนื้อสาวมีรูป
งามนารัก. เนื้อทั้งสองนั้นอยูรวมกันดวยความพรอมเพรียง. มีเนื้อ
อันงดงามตระการตาแปดหมื่นตัวคอยอุปฏฐากบํารุงพระโพธิสัตวอยู.
ในกาลนั้น พวกพรานฆาเนื้อทั้งหลายและดักบวง อยูมาวันหนึ่ง
พระโพธิสัตวเดินไปขางหนาเนื้อทั้งหลาย เทาติดบวง จึงดึงเทามา
ดวยคิดวา จักทําบวงนั้นใหขาด. หนังจึงขาด เมื่อดึงเทามาอีก เนื้อ
ขาด เอ็นขาด. บวงไดรดั จนจดถึงกระดูก. พระโพธิสัตวนั้นเมื่อไม
อาจทําบวงใหขาดก็สดุงกลัวตอมรณภัยจึงรองบอกใหรูวาติดบวง. หมู
เนื้อไดฟงดังนั้นก็กลัวจึงพากันหนีไป. สวนภรรยาของพระโพธิสัตว
นั้น หนีไปแลวแลดูในระหวางพวกเนื้อไมเห็นพระโพธิสัตวนั้น คิด
วา ภัยนี้คงจักเกิดแกสามีที่รักของเรา จึงรีบไปยังสํานักของพระโพธิสัตวนั้น รองไหมีหนานองดวยน้ําตากลาววา ขาแตสามี ทาน
เปนผูมีกําลังมาก ทานจักไมอาจทนบวงนี้หรือ ทานจงรวบรวมกําลัง
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ทําบวงนั้นใหขาด เมื่อจะยังความอุตสาหะใหเกิดแกพระโพธิสัตวนั้น
จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาแตเนื้อผูมีกําลังมาก ทานจงพยายาม
ดึงบวงออก ขาแตทานผูมีเทาดุจทองคํา
ทานจงพยายามดึงบวงที่ติดแนนใหขาดออก
ฉันผูเดียวเวนทานเสีย จะไมรื่นรมยอยูใน
ปา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิกฺกม ไดแก จงพยายาม
อธิบายวา จงดึงออก. ศัพทวา เร เปนนิบาตใชในอรรถรองเรียก.
บทวา หรีปท แปลวา ผูมีเทาดุจทองคํา. แมในสรีระทั้งสิ้นของ
พระโพธิสัตวนั้นก็มีวรรณดุจทองคํา. แตนางเนื้อนี้กลาวอยางนั้น ดวย
อํานาจราคะ. ดวยบทวา นาห เอกา นี้ แสดงวา ดิฉันเวนทานเสีย
ผูเดียวจักไมรื่นรมยในปา ก็ดิฉันจักไมรับหญาและน้ํา ซูบผอมตาย.
เนื้อไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ฉันพยายามดึงอยู แตไมสามารถทําบวง
ใหขาดได ฉันเอาเขาตะกุยแผนดินดวยกําลัง
แรง บวงติดแนนเหลือเกิน จึงบาดเทาฉัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิกกฺ มามิ ความวา นางผูเจริญ
ฉันทําความพยายามเพื่อเธออยู. บทวา น ปาเทมิ ความวา แต
๑

๑. บาลี น ปเรมิ.
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ฉันไมอาจทําบวงใหขาด. บทวา ภูมึ สุมฺภามิ ความวา ฉันเอาเทา
ตะกุยแผนดินที่บวงดวยหวังวาบวงจะขาดบาง. บทวา เวคสา แปลวา
ดวยกําลังแรง. บทวา ปริกนฺตติ ความวา บวงตัดหนังเปนตนบาด
ไปรอบดาน.
ลําดับนั้น นางเนื้อจึงกลาวกะเนื้อนั้นวา ขาแตสามี ทาน
อยากลัวเลย ดิฉันจะออนวอนนายพรานตามกําลังของตน จักนําชีวิต
มาเพื่อทาน ถาดิฉันเมื่อออนวอนจักอาจเปนไปได ดิฉันจักใหแมชีวิต
ของดิฉันแลวนําเอาชีวิตมาเพื่อทาน แลวปลอบโยนพระมหาสัตวให
เบาใจแลวไดยืนชิดพระโพธิสัตวผูมีตัวอาบดวยโลหิต. ฝายนายพราน
ถือดาบและหอกเดินมาดุจไฟลุกติดกัป. นางเนื้อเห็นนายพรานนั้นแลว
ปลอบโยนพระโพธิสัตวนั้นวา ขาแตสามี นายพรานเนื้อกําลังมา
ดิฉันจักกระทําตามกําลังของตน ทานอยากลัว แลวเดินสวนทางตอ
นายพรานแลวถอยไปยืน ณ สวนขางหนึ่ง ไหวนายพรานนั้นแลว
กลาวคุณสมบัติของพระโพธิสัตววา ขาแตนาย สามีของขาพเจามีผิวพระดุจทองคํา สมบูรณดวยศีลและอาจารมารยาท เปนราชาของ
หมูเนื้อแปดหมื่นตัว เมือ่ พระยาเนื้อยังคงยืนอยูนั่นแล เมื่อจะขอให
ฆาตน จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ขาแตนายพราน ทานจงปูใบไมลง จง
ชักดาบออก จงฆาขาพเจากอนแลวจึงฆา
พระยาเนื้อตอภายหลัง.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปลาสานิ ความวา ทานจงปูใบไมทั้งหลาย เพื่อจะไดวางเนื้อ. บทวา อสึ นิพฺพาห ความวา ทาน
จงชักดาบออกจากฝก.
นายพรานไดฟงดังนั้นจึงคิดวา คนที่เปนมนุษยยังไมใหชีวิต
ตนเพื่อประโยชนแกสามีไดเลย นางเนื้อนี้เปนสัตวดิรัจฉานยัง
บริจาคชีวิตได ทั้งยังกลาวเปนภาษามนุษยดวยเสียงอันไพเราะ วันนี้
เราจะใหชีวิตของสามีแหงนางเนื้อนี้
และชีวิตของนางเนื้อนี้ดวย
ครั้นคิดฉะนั้นแลว ก็มจี ิตเลื่อมใส จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :เราไมเคยไดยินไดฟง หรือไดเห็นเนื้อ
ทีพ่ ูดภาษามนุษยได แนะนางผูมีหนาอันเจริญ ตัวทานและพระยาเนื้อนี้จงเปนสุขเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุต วา ทิฏ วา ความวา ใน
กาลกอนแตนี้ สิ่งที่ขาพเจาไดเห็นหรือไดฟงมาเห็นปานนี้ ยอมไมมี.
บทวา ภาสนฺตึ มานุสึ มิคึ ความวา เพราะในกาลกอนแตนี้
ขาพเจาไมไดเห็นเนื้อพูดวาจามนุษยไดเลย. บาลีวา น จ เม สุตา
วา ทิฏา วา ภาสนฺตี มานุสี มิคี แปลวา เนื้อพูดภาษามนุษย
ขาพเจาไมไดยินไดฟงหรือเห็นมาเลย ดังนี้ก็มี เนื้อความของบทบาลี
เหลานั้น ยอมปรากฏตามบาลีนั่นแหละ. นายพรานผูเปนบัณฑิต
ฉลาดในอุบายเรียกนางเนื้อนั้นวา ภทฺเท แนะนางผูมีหนาอันเจริญ
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ดวยประการฉะนี้แลว ปลอบโยนนางเนื้อนั้นอีกวา ทานแมทั้งสองคือ
ตัวทานและพระยาเนื้อนี้จงเปนผูมีความสุข ปราศจากทุกขเถิด แลว
ไดไปยังสํานักของพระโพธิสัตว เอามีดตัดบวงที่หนัง คอย ๆ นําบวง
ที่ติดเทาออก แลวเอาเอ็นปดเอ็น เอาเนื้อปดเนื้อ เอาหนังปดหนัง
แลวเอามือบีบนวดเทา. ดวยอานุภาพบารมีที่พระโพธิสัตวไดบําเพ็ญมา
ดวยอานุภาพแหงเมตตาจิตของนายพราน และดวยอานุภาพมิตรธรรม
ของนางเนื้อ บันดานใหเอ็น เนื้อและหนังติดกับเอ็น เนื้อ หนัง ใน
ขณะนั้นทันที. ฝายพระโพธิสัตวมีความสุข ปราศจากทุกขไดยืนอยู.
นางเนื้อเห็นพระโพธิสัตวมีความสุขสบาย จึงเกิดความโสมนัส เมื่อ
จะกระทําอนุโมทนาแกนายพราน จึงกลาวคาถาที่ ๕ วา :ขาแตนายพราน วันนีข้ าพเจาเห็นพระยาเนื้อหลุดพนมาไดแลวชื่นชมยินดีอยู
ฉันใด ขอใหทานพรอมดวยญาติทั้งปวงของ
ทาน จงชื่นชมยินดี ฉันนั้น.
ดวยบทวา ลุทฺทก นี้ ในคาถานั้นนางเนื้อเรียก โดยอํานาจ
ชื่อที่ไดดวยการทํากรรมอันรายกาจ.
พระโพธิสัตวคิดวา นายพรานนี้เปนที่พึ่งอาศัยของเรา แม
เราก็ควรเปนที่พึ่งอาศัยของนายพรานนี้บาง จึงมอบกอนแกวมณีให
แกนายพรานกอนหนึ่งซึ่งตนไดพบในภาคพื้นที่เที่ยวหากิน แลวให
โอวาทแกพรานนั้นวา ดูกอนสหาย ตั้งแตนี้ไป ทานอยาไดกระทํา
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บาปมีปาณาติบาตเปนตน จึงรวบรวมทรัพยสมบัติเลี้ยงดูลูกเมียกระทํา
บุญมีทานและศีลเปนตน ดวยกอนแกวมณีนี้เถิด แลวก็เขาปาไป.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประชุมชาดกวา นายพรานในครั้งนั้น ไดเปนพระฉันนะ นางเนื้อ
ไดเปนภิกษุณีสาว สวนพระยาเนื้อ ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสุวรรณมิคชาดกที่ ๙
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๑๐. สุสันธีชาดก
วาดวยนางผิวหอม
[๗๔๘] กลิ่นดอกไมติมิระหอมฟุงไป น้ําทะเล
คะนองใหญ พระนางสุสันธีอยูหางไกลจาก
นครนี้ ขาแตพระเจาตัมพราช กามทั้งหลาย
เสียบแทงหัวใจขาพระบาทอยู.
[๗๔๙] ทานขามทะเลไปไดอยางไร ทานได
เห็นเกาะเสรุมไดอยางไร ดูกอนนายอัคคะ
ความสมาคมของนางและทานไดมีขึ้นอยาง
ไร.
[๗๕๐] เมือ่ พวกพอคาผูแสวงหาทรัพย ออก
ไปจากทาชื่อภรุกัจฉะ พวกมังกรทําใหเรือ
แตกแลว เราไดลอยไปกับแผนกระดาน.
[๗๕๑] พระนางสุสันธีมีกลิ่นพระกายหอมดุจ
แกนจันทนอยูเปนนิตยนาดูนาชม ทรงเห็น
ขาพระบาทเขาแลว ปลอบโยนดวยวาจาอัน
ออนหวาน ไดทรงอุมขาพระบาทดวยแขน
ทั้งสองเหมือนกับมารดาอุมบุตรผูเกิดจากอก
ฉะนั้น.
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[๗๕๒] พระนางผูมีพระเนตรออนหวาน ทรง
บํารุงบําเรอขาพระบาทดวยขาว น้ํา ผา
ที่นอน และแมดวยพระองค ขาแตพระเจาตัมพราช ขอพระองคโปรดทรงทราบอยางนี้
เถิด.
จบ สุสันธีชาดกที่ ๑๐

อรรถกถาสุสันธีชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกระสันอยากสึก จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
วาติ คนฺโธ ติมิราน ดังนี้ :ไดยินวา พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ ไดยนิ วา
เธอกระสันอยากสึกจริงหรือ เมื่อภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระเจาขา
จึงตรัสวา เพราะเห็นอะไร เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา เพราะเห็น
มาตุคามประดับประดาแตงตัว พระเจาขา จึงตรัสวา ดูกอ นภิกษุ
ธรรมดาวามาตุคามนี้ ใครๆ ไมอาจรักษาไวได แมโบราณกบัณฑิต
จะรักษาไวในสุบรรณพิภพ ก็ไมอาจรักษาไวได อันภิกษุนั้นทูล
อาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล พระราชาพระนามวาตัมพราช ครองราชสมบัติอยู
ในนครพาราณสี พระอัครมเหสีของพระเจาตัมพราชนั้น พระนามวา
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สุสันธี ทรงพระรูปโฉมอันล้ําเลิศ. ครั้งนั้น พระโพธิสัตวบังเกิด
ในกําเนิดสุบรรณพิภพ. ในกาลนั้น ไดมีเกาะนาคชื่อวา เสรุมทวีป.
พระโพธิสัตวอยูในสุบรรณพิภพ เกาะนี้. พระโพธิสัตวออกจาก
สุบรรณพิภพไปยังนครพาราณสี แปลงเพศเปนมาณพ เลนสกากับ
พระเจาตัมพราช. หญิงผูเปนปริจาริกาเห็นรูปสมบัติของมาณพนั้น
จึงทูตพระนางสุสันธีวา มาณพชื่อเห็นปานนี้ เลนสกากับพระราชา
ของเราทั้งหลาย. พระนางสุสันธีนั้นไดฟงดังนั้น มีความประสงค
จะดูมาณพนั้น วันหนึ่ง ทรงแตงองคแลวเสด็จมายังสนามเลนสกา
ประทับยืนอยูในระหวางพวกนางปริจาริกาทรงแลดูมาณพนั้น. ฝาย
มาณพนั้นก็แลดูพระเทวี ชนทั้งสองตางมีจิตปฏิพัทธกันและกัน.
พระยาสุบรรณทําลมใหตั้งขึ้นในนครดวยอานุภาพของตน มนุษย
ทั้งหลายพากันออกจากพระราชนิเวศน เพราะกลัวเรือนพัง. พระยา
สุบรรณนั้นกระทําความมืดมนดวยอานุภาพของตนแลว พาพระเทวี
มาทางอากาศ แลวเขาไปยังพิภพของตน ณ เกาะนาคทวีป. ชื่อวา
คนผูจะรูสถานที่ที่พระนางสุสันธีเสด็จไป มิไดมีเลย. พระยาสุบรรณ
นั้นอภิรมยอยูกับพระนางสุสันธีนั้น ไปเลนสกากับพระราชา. ก็
พระราชานั้นมีคนธรรพ ชื่อวา อัคคะ. ทาวเธอไมทรงทราบสถานที่
ที่พระเทวีเสด็จไป จึงตรัสเรียกคนธรรพนั้นมาแลวทรงสงไปดวย
พระดํารัสวา ดูกอนพอคนธรรพ เธอจงไป จงเที่ยวไปตามทางบก
และทางน้ําใหทั่วจนพบเห็นสถานที่ที่พระเทวีเสด็จไป. คนธรรพนั้น
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ถือเอาเสบียงทางแลวคนหาไปตั้งแตบานใกลประตูจนถึงทาภารุกัจฉา.
ครั้งนั้น พอคาชาวภารุกัจฉาจะแลนเรือไปยังสุวรรณภูมิ. คนธรรพ
นั้นจึงเขาไปหาพอคาเหลานั้น แลวกลาววา ขาพเจาเปนคนธรรพ
นักขับรองจักทําการขับรองใหแกพวกทาน โดยหักเปนคาเรือ ของทาน
ทั้งหลายจงพาขาพเจาไปดวย. พอคาเหลานั้นรับวาได แลวใหเขา
ขึ้นไปยังเรือแมนั้นแลวออกเรือไป. เมื่อเรือแลนไปแลว พอคา
เหลานั้นจึงเรียกคนธรรพนั้นมาแลวกลาววา จงทําการขับรองใหแก
พวกเรา. คนธรรพกลาววา ถาขาพเจาจะทําการขับรองไซร ก็เมื่อ
กําลังขับรองอยูฝูงปลาทั้งหลายจักเคลื่อนไหว เมื่อเปนเชนนั้นเรือ
ของทานทั้งหลายจักแตก. พวกพอคากลาววา เมื่อกระทําการขับรอง
อยูในทางของมนุษย ชื่อวาพวกปลาจะเคลื่อนไหวยอมไมมี ทานจง
ขับรองเถอะ. คนธรรพจึงกลาววา ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายอยาโกรธ
ขาพเจา. แลวแกพิณออกทําการขับรองใหเสียงดีดพิณเขากับเสียงขับ
และใหเสียงขับเขากับเสียงดีดพิณ. ปลาทั้งหลายเคลิบเคลิ้มเพราะ
เสียงนั้นจึงพากันเคลื่อนไหว. ครั้งนั้น มังกร (ชนิดของปลา) ตัวหนึ่ง
กระโดดตกลงไปในเรือทําใหเรือแตก. นายอัคคะนั้นนอนอยูในแผนกระดานลอยไปตามลมจนถึงแหลงของตนไทรอันเปนสุบรรณพิภพ
ณ เกาะนาคทวีป. ฝายพระนางสุสันธีเทวี ในเวลาที่พระยาสุบรรณไป
เลนสกากับพระราชา ก็ลงจากวิมานเดินเที่ยวไปที่ชายฝง เห็นคนธรรพชื่อวาอัคคะนั้น ทรงจําได จึงถามวา ทานมาไดอยางไร ?
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คนธรรพนั้นจึงทูลใหทราบทั้งหมด. พระนางสุสันธีจึงปลอบโยน
คนธรรพนั้นวา ถาอยางนั้น ทานอยากลัวไปเลย แลวเอาแขน
ทั้งสองโอบอุมขึ้นไปยังวิมาน ใหนอนบนที่นอน ในเวลาที่นาย
อัคคะกระปรี้กระเปลาขึ้นแลว ก็ใหโภชนาหารทิพย ใหอาบน้ําหอมทิพย ใหนุงหมผาทิพย ประดับดวยของหอมและดอกไมทิพย แลวกลับ
ใหันอนบนที่นอนทิพยอีก. พระนางปฏิบัติคนธรรพนั้น ดวยประการ
อยางนี้ เวลาพระยาสุบรรณมา ก็ปกปดไวเสีย เวลาพระยาสุบรรณ
ไป ก็อภิรมยดวยอํานาจกิเลสกับคนธรรพนั้น. จากนั้น ลวงไปได
กึ่งเดือน พอคาชาวเมืองพาราณสีมาถึงที่โคนตนไทร ในเกาะนั้น
เพื่อตองการจะเอาฟนและน้ํา. นายอัคคะนั้นนั่งเรือไปยังนครพาราณสี
กับพระเทวีนั้น ไดเฝาพระราชาเสร็จเรียบรอยแลว ครั้นในเวลา
พระยาสุบรรณนั้นมาเลนสกาจึงถือพิณ เมื่อจะขับรองถวายพระราชา
จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา
กลิ่นดอกติมิระฟุงตลบไป น้ําทะเล
ก็กกึ กองคนองลั่น พระนางสุสันธีอยูหาง
ไกลนครนี้แท ขาแตพระเจาคัมพราช กาม
ทั้งหลายเสียบแทงหัวใจขาพระบาทอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติมิราน ไดแก ดอกของ
ตนติมิระ. เขาวา มีตนติมิระลอมรอบตนไทรนั้น. นายอัคคคนธรรพ
กลาวอยางนั้น โดยหมายเอาตนติมิระเหลานั้น. บทวา กุสมุทฺโท
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ไดแก น้ําทะเล. บทวา โฆสวา แปลวา มีเสียงดังลั่น. นายอัคคคนธรรพกลาวอยางนั้น โดยเอาทะเลใกล ๆ ตนไทรนั้นเทานั้น. บทวา
อิโต หิ แปลวา จากนครนี้. นายอัคคนธรรพเรียกพระราชาวา
ตมฺพ. อีกอยางหนึ่ง ดวยบทวา ตมฺพกามา นี้ ทานแสดงวา
กามที่พระเจาตัมพราชทรงใคร ชื่อวา ตัมพกาม กามนั้นเสียบแทง
หัวใจขาพระบาทอยู.
พระยาสุบรรณไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ทานขามทะเลไปไดอยางไร ทานได
เห็นเกาะเสรุมะไดอยางไร ดูกอนนายอัคคะ
ความสมาคมของนางและทานไดมีขึ้นอยาง
ไร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสรุม ไดแก เกาะชื่อเสรุมะ.
ลําดับนั้น อัคคคนธรรพไดกลาวคาถา ๓ คาถาวา :เมื่อพวกพอคาผูแสวงหาทรัพย ออก
ไปจากทาชื่อภรุกัจฉา พวกมังกรทําใหเรือ
แตก เราไดลอยไปกับแผนกระดาน
พระนางสุสันธีมีกลิ่นภายหอมดังแกน
จันทนอยูเปนนิจ ผูนาดูนาชม ทรงเห็น
ขาพระบาทผูขา มหวงมหรรณพไดเพราะแผน
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กระดานแลว ปลอบโยนดวยวาจาอันออนหวาน ทรงอุมขาพระบาทดวยแขนทั้งสอง
ประหนึ่งมารดาอุมบุตรผูเกิดจากอกฉะนั้น.
พระนางผูม ีพระเนตรออนหวาน ทรง
บํารุงบําเรอขาพระบาทดวยขาว น้ํา ผา
ทีน่ อน และแมดวยตัวพระองคเอง ขาแต
พระเจาตัมพราช ขอพระองคโปรดทรงทราบ
อยางนี้เถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สา ม สณฺเหน มุทุนา ความวา
พระนางทรงเที่ยวไปที่ฝงสมุทร ทรงเห็นขาพระบาทผูขามขึ้นฝงดวย
แผนกระดานอยางนี้แลว ทรงปลอบโยนดวยวาจาอันไพเราะออน
หวานวาอยากลัวเลย. ดวยบทวา องฺเคน นี้ แขนทั้งคูทานเรียกวา
อังเคนะ ในที่นี้. บทวา ภทฺทา ไดแก นาดู นาพิศมัย. บทวา
สา ม อนฺเนน ความวา พระนางบําเรอขาพระบาทใหอิ่มหนํา
ดวยขาวเปนตนนี้. บทวา อตฺตนาป จ นี้ ทานแสดงวา มิใช
แตขาวเปนตนอยางเดียวเทานั้น แมตัวพระองคเองก็ทรงบําเรอให
อิ่มหนําอภิรมยอยู. บทวา มทฺทกฺขี แปลวา มีนยั นตาออนหวาน
ทานอธิบายวา มีการแลดูดวยอาการออนโยนเปนปกติธรรมดา. บาลีวา
มตฺตกฺขี ดังนี้ก็มี. อธิบายวา ประกอบดวยดวงตาประหนึ่งวามัวเมา
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ดวยความเมา ดวงตาหยาดเยิ้ม บทวา เอว ตมฺพ ความวา
ขาแตพระเจาตัมพราช ขอพระองคโปรดทรงทราบอยางนี้.
เมื่อคนธรรพอยูนั้นแหละ พระยาสุบรรณ มีความรอนใจ
คิดวา เราแมอยูในสุบรรณพิภพ ก็ไมอาจรักษานางได เราจะ
ประโยชนอะไรดวยนางผูทุศีล จึงนําพระนางมาถวายคืนพระราชา
แลวหลีกไป. ตั้งแตนั้น ก็ไมไดมาอีกเลย.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประกาศสัจจะ แลวทรงประชุมชาดกวา ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผู
กระสันจะสึก ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล. พระราชาในครั้งนั้น ได
เปนพระอานนท สวนพระยาสุบรรณในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสุสันธีชาดกที่ ๑๐

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มณิกุณฑลชาดก ๒. สุชาตชาดก ๓. เวนสาขชาดก
๔. อุรคชาดก ๕. ธังกชาดก ๖ การันทิยชาดก ๗. ลฏกกิ ชาดก
๘. จุลลธรรมปาลชาดก ๙. สุวรรณมิคชาดก ๑๐. สุสันธีชาดก.
จบ มณิกุณฑลวรรคที่ ๑
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๒. วรรณาโรหวรรค
๑. วรรณาโรหชาดก

วาดวยผูมีใจคอหนักแนน
[๗๕๓] ทานผูมีเขี้ยวงามกลาววา เสื้อโครงชื่อ
สุพาหุนี้ มีวรรณะ ลักษณะ ชาติ กําลังกาย
และกําลังความเพียร ไมประเสริฐไปกวาเรา.
[๗๕๔] เสือโครงชื่อสุพาหุกลาววา ราชสีหผูมี
เขี้ยวงาม มีวรรณะ. ลักษณะ ชาติ กําลังกาย
และกําลังความเพียร ไมประเสริฐไปกวาเรา.
[๗๕๕] แนะเพื่อนสุพาหุ ถาทานจะประทุษรายเราผูอยูกับทานอยางนี้ บัดนี้ เราก็ไมพึง
ยินดีอยูรวมกับทานตอไป.
[๗๕๖] ผูใ ดเชื่อคําของคนอื่นโดยเปนจริงเปนจัง ผูนั้นตองพลันแตกจากมิตร และตอง
ประสบเวรเปนอันมาก.
[๗๕๗] ผูใดไมประมาททุกขณะ มุงความแตก
ราว คอยแตจับความผิด ผูนั้นไมชื่อวาเปน
มิตร สวนผูใดอันคนอื่นยุใหแตกกันไมได

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 794

ไมมีความรังเกียจในมิตร นอนอยูอยาง
ปลอดภัย เหมือนบุตรนอนแอบอกมารดา
ฉะนั้น ผูน ั้นนับวาเปนมิตรแท.
จบ วรรณาโรหชาดกที่ ๑
อรรถกถาวรรณาโรหวรรคที่ ๒
อรรถกถาวรรณาโรหชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่ออาศัยพระนครสาวัตถีประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภพระเถระอัครสาวกทั้งสอง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา วณฺณาโรเหน ดังนี้.
ไดยินวา สมัยหนึ่ง พระมหาเถระทั้งสองคิดกันวา พวกเรา
จักพอกพูนการอยูปาตลอดภายในพรรษานี้ จึงทูลลาพระศาสดา แลว
ละหมูคณะ ถือบาตรจีวรดวยตนเอง ออกจากพระเชตวัน อาศัย
ปจจันตคามแหงหนึ่งอยูในปา. บุรุษกินเดนแมคนหนึ่ง ทําการอุปฏฐากพระเถระทั้งสองอยู ณ สวนขางหนึ่งในปานั้นนั่นแหละ บุรุษนั้น
เห็นการอยูอยางพรอมเพรียงของพระเถระทั้งสอง จึงคิดวา พระเถระ
ทั้งสองนั้นอยูพรอมเพรียงกันเหลือเกิน เราอาจไหมหนอที่จะทําลาย
พระเถระเหลานี้ใหแตกกันและกัน จึงเขาไปหาพระสารีบุตรเถระแลว
ถามวา ทานผูเจริญ ทานมีเวรอะไร ๆ กับพระมหาโมคคัลลานเถระผู
เปนเจาหรือหนอ ? พระสารีบุตรเถระถามวา ก็เวรอะไรเลา ? ผูมีอายุ.
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บุรุษนั้นกลาววา ทานผูเจริญ ในเวลาที่กระผมมา พระมหาโมคคัลลานเถระนี้ กลาวแตโทษของทานเทานั้นวา ชื่อวาพระสารีบุตร
จะพออะไรกับเรา โดยชาติ โคตร ตระกูล และประเทศก็ตาม โดย
สุตตะและคันถะก็ตาม หรือโดยปฏิเวธและอิทธิฤทธิ์ก็ตาม. พระเถระ
ทําการแยมหัวแลวกลาววา อาวุโส ทานไปเสียเถอะ. ในวันแมอื่น
บุรุษนั้นเขาไปหาพระโมคคัลลานเถระบาง แลวก็กลาวเหมือนอยาง
นั้นแหละ. ฝายพระมหาโมคคัลลานเถระก็กระทําการแยมหัวแลว
กลาวกะบุรุษนั้นวา ทานไปเสียเถอะ ผูมีอายุ. แลวจึงเขาไปหาพระสารีบุตรเถระถามวา ทานผูมีอายุ คนกินเดนนั้นกลาวอะไร ๆ ใน
สํานักของทาน. พระสารีบุตรกลาววา ทานผูมีอายุ เขากลาวแมกับ
ผม ควรนําคนกินเดนนั้นออกไปเสีย เมื่อพระมหาโมคคัลลานเถระ
กลาววา ดีละทานผูมีอายุ ทานจงนําออกไปเสีย พระเถระจึงดีดนิ้วมือ
อันเปนเหตุใหรูวา ทานอยาอยูที่นี้ แลวนําเขาออกไป. พระเถระ
ทั้งสองนั้นอยูอยางสมัครสมานกัน แลวไปยังสํานักของพระศาสดา
ถวายบังคมแลวจึงนั่งอยู. พระศาสดาทรงกระทําปฏิสันถารแลวตรัส
ถามวา เธอทั้งสองอยูตลอดพรรษาโดยสบายหรือ ? เมื่อพระเถระทั้งสองกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ คนกินเดนคนหนึ่งเปนผูประสงคจะทําลายพวกขาพระองค เมื่อไมอาจทําลาย จึงหนีไป. พระองค
จึงตรัสวา ดูกอนสารีบุตร มิใชบัดนีเ้ ทานั้นที่เขาไมอาจทําลาย แม
ในกาลกอน คนกินเดนนี้ก็คิดวา จักทําลายพวกเธอ เมื่อไมอาจ
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ทําลายก็ไดหนีไปแลว อันพระเถระทั้งสองนั้นทูลอาราธนาแลว จึง
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนรุกขเทวดาอยูในปา. ครั้งนั้น ราชสีห
กับเสือโครงอยูกันในถ้ําแหงภูเขาในปา. สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอุปฏฐาก
สัตวทั้งสองนั้น กินเดนของสัตวทั้งสองนั้น. จนมีรางกายใหญโต
วันหนึ่ง คิดวา เราไมเคยกินเนื้อของราชสีหและเสือโครง เราควร
จะทําใหสัตวทั้งสองนี้ใหแตกกัน แตนั้น เราจักกินเนื้อของสัตวทั้งสองนั้นที่ตายเพราะทะเลาะกัน. สุนัขจิ้งจอกนั้นจึงเขาไปหาราชสีห
แลวถามวา ขาแตนาย ทานมีเวรอะไร ๆ กับเสือโครงหรือ ? ราชสีห
กลาววา เวรอะไรเลาสหาย. สุนัขจิ้งจอกกลาววา ทานผูเจริญ ในตอน
ที่ขาพเจามาเสือโครงนั้นกลาวแตโทษของทานเทานั้นแหละวา ขึ้น
ชื่อวาราชสีหยอมไมถึงสวนแหงเสี้ยวของเรา โดยผิวพรรณแหงรางกายก็ตาม โดยลักษณะสูงใหญก็ตาม หรือโดยชาติกําลัง และความ
เพียรก็ตาม. ราชสีหกลาววา จะไปเสียเถอะเจา เสือโครงนั้นคงจัก
ไมกลาวอยางนั้น. แมเสือโครงสุนัขจิ้งจอกก็เขาไปหาแลวก็กลาวโดย
อุบายนั้นเหมือนกัน. เสือโครงไดฟงดังนั้น จึงเขาไปหาราชสีหแลว
กลาววา สหาย ไดยินวา ทานพูดอยางนี้และอยางนี้ เมื่อจะถามจึง
กลาวคาถาที่ ๑ วา :ทานผูมีเขีย้ วงามกลาววา เสือโครงชื่อวา
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สุพาหุนี้ มีวรรณะ ลักษณะ ชาติ กําลังกาย
และกําลังความเพียร ไมประเสริฐไปกวาเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พลนิกฺกมเนน จ ความวา มี
กําลังกาย และกําลังความเพียร. บทวา สุพาหุ น มยา เสยฺโย
ความวา ไดยินวา ทานพระยาเนื้อผูประกอบดวยเขี้ยวทั้งหลายงดงาม
ชื่อวาผูมีเขี้ยวงาม กลาวอยางนี้จริงหรือวา เสือโครงชื่อวาสุพาหุนี้
ไมแมนเหมือน คือไมยงิ่ ไปกวาเราดวยเหตุเหลานี้ .
ราชสีหไ ดฟงดังนั้นจึงไดกลาว ๔ คาถาที่เหลือวา :เสือโครงชือ่ สุพาหุกลาววา ราชสีหผูมี
เขีย้ วงาม มีวรรณะ ลักษณะ ชาติ กําลังกาย
และกําลังความเพียร ไมประเสริฐไปกวาเรา.
แนะเพื่อนสุพาหุ ถาทานจะประทุษราย
เราผูอยูกับทานอยางนี้ บัดนี้ เราก็จะไมพึง
ยินดีอยูรวมกับทานตอไป.
ผูใดเชื่อคําของคนอื่นโดยถือเปนจริง
เปนจัง ผูนั้นตองพลันแตกจากมิตร และ
ตองประสบเวรเปนอันมาก.
ผูใดระมัดระวังอยูทุกขณะ มุงความ
แตกราว คอยแตจับผิด ผูน ั้นไมชื่อวาเปน
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มิตร สวนผูใดอันผูอื่นยุใหแตกกันไมได ไม
มีความรังเกียจในมิตร นอนอยูอยางปลอดภัยเหมือนบุตรุนอนแอบอกมารดาฉะนั้น ผู
นัน้ นับวาเปนมิตรแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺม แปลวา เพื่อน. บทวา
ทุพฺภสิ ความวา ถาทานเชื่อถือถอยคําของสุนัขจิ้งจอกแลวประทุษราย คือปรารถนาจะฆาเราผูอยูอยางพรอมเพรียงกับทานอยางนี้ไซร
จําเดิมแตบัดนี้ไป เราจะไมพึงยินดีอยูกับทาน. บทวา ยถาตถ ความ
วา พึงเธอคําอารยชนผูไมกลาวใหคลาดเคลื่อนกลาวแลวตามความ
เปนจริง คือตามความจริงความแท. อธิบายวา ผูใดพึงเชื่อคําของคน
อื่นคนใดคนหนึ่ง ดวยประการอยางนี้. บทวา โย สทา อปฺปมตฺโต ความวา ผูใดเปนผูไมประมาทระมัดระวังเปนนิจ ไมใหความ
คุนเคยแกมิตร ผูนั้นไมชื่อวามิตร. บทวา เภทาสงฺกี ความวา
ยอมหวังแตความแตกราวของมิตรอยูอยางนี้วา จักแตกกันวันนี้ จัก
แตกกันพรุงนี้. บทวา รนฺธเมวานุปสฺสี ไดแก มองเห็นแตชอง
บกพรองเทานั้น. บทวา อุรสีว ปุตฺโต ความวา เปนผูไมรังเกียจ
ในมิตร เปนผูปลอดภัยนอนอยู เหมือนบุตรนอนที่หทัยของมารดา
ฉะนั้น.
เมื่อราชสีหกลาวคุณของมิตรดวยคาถาทั้ง ๔ คาถานี้ดวยประ-
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การฉะนี้ เสือโครงกลาววา โทษผิดของขาพเจา แลวขอษมาราชสีห.
สัตวทั้งสองนั้นไดอยูพรอมเพรียงกันเหมือนอยางเดิม สวนสุนัขจิ้งไดหนีไปอยูที่อื่นแล.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประชุมชาดกวา สุนัขจิ้งจอกในกาลนั้น ไดเปนคนกินเดน ราชสีห
ในกาลนั้น ไดเปนพระสารีบุตร เสือโครงในกาลนั้น ไดเปนพระโมคคัลลานะ สวนรุกขเทวดาผูสิงสถิตอยูในปานั้นเห็นเหตุการณนั้น
โดยจัดแจง ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถา วรรณาโรหชาดกที่ ๑
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๒. สีลวีมังสชาดก

ผูป ระพฤติธรรมยอมเปนผูเสมอกัน
[๗๕๘] ขาพระองคมีความสงสัยวา ศีลประเสริฐ
หรือสุตะ ประเสริฐศีลนี่แหละประเสริฐกวา
สุตะ ขาพระองคไมมีความสงสัยเเลว.
[๗๕๙] ชาติและวรรณะเปนของเปลา ไดสดับ
มาวา ศีลเทานั้นประเสริฐที่สุด บุคคลผูไม
ประกอบดวยศีล ยอมไมไดประโยชนเพราะ
สุตะ.
[๗๖๐] กษัตริยและแพศยผูไมตั้งอยูในธรรม ไม
อาศัยธรรม ชนทั้งสองนั้นละโลกนี้ไปแลว
ยอมเขาถึงทุคติ.
[๗๖๑] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คน
จัณฑาล และคนเทหยากเยื่อ ประพฤติธรรม
ในธรรมวินัยนี้แลวยอมเปนผูเสมอกันในไตร
ทิพย.
[๗๖๒] เวท ชาติ แมพวกพอง ก็ไมสามารถ
จะใหอิสริยยศ หรือความสุขในภพหนาได
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สวนศีลของตนเองที่บริสุทธิ์ดีแลว ยอมนํา
ความสุขในภพหนามาใหได.
จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๒
อรรถกถาสีลวีมังสชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
พราหมณผูทดลองศีลคนหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคาํ เริ่มตน
วา สีล เสยฺโย ดังนี้.
ไดยินวา พระราชาทรงเห็นพรามณนั้นวา พราหมณนี้
เปนผูเพียบพรอมดวยศีล จึงทรงตั้งใหยิ่งกวาพราหมณทั้งหลายอื่น.
พราหมณนั้นคิดวา พระราชาทรงกระทําความเคารพนับถือเรา ทรง
เห็นเราวาเปนผูมีศีล หรือวาทรงเห็นวาเปนผูประกอบดวยการจํา
ทรงสุตะไวได เราจักทดลองดูกอนวาศีลหรือสุตะสําคัญกวากัน.
วันหนึ่งพราหมณนั้นจึงหยิบเอากหาปณะจากแผนกระดานนับเงินของ
เหรัญญิกไป. เหรัญญิกก็ไมพูดอะไร เพราะความเคารพ. แมในครั้ง
ที่สอง ก็ไมพูดอะไร แตในครั้งที่สาม เหรัญญิกกลาวหาวา เปนโจร
ปลนเงิน แลวใหจับพราหมณนั้นมาถวายพระราชา เมื่อพระราชาตรัส
วา พราหมณนี้ทําอะไร จึงกราบทูลวา ปลนทรัพยพระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา เขาวา จริงหรือพราหมณ. พราหมณกราบทูลวา
ขาแตมหาราชเจา ขาพระบาทมิไดปลนทรัพย แตขาพระบาทมีความ
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รังเกียจสงสัยวา ศีลเปนใหญหรือวาสุตะเปนใหญ ขาพระบาทนั้น
เมื่อจะทดลองวา บรรดาศีลและสุตะนั้น อยางไหนหนอเปนใหญ จึง
หยิบเอากหาปณะไป ๓ ครั้ง เหรัญญิกนี้ใหจําขาพระบาทนั้นแลวนํา
มาถวายพระองค บัดนี้ ขาพระบาททราบแลววา ศีลใหญกวาสุตะ
ขาพระบาทไมมีความตองการอยูครองเรือน ขาพระบาทจักบวช. ดังนี้
แลว ขอใหทรงอนุญาตการบวช แลวไมเหลียวดูประตูเรือนเลยไป
ยังพระเชตวัน ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา พระศาสดาทรงสั่งให
บรรพชาและอุปสมบทแกพราหมณนั้น. ทานอุปสมบทแลวไมนาน
เจริญวิปสสนา ไดดํารงอยูในอรหัตตผล.
ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย พราหมณชื่อโนนทดลองศีลของตนแลว ก็บวชเจริญวิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัตแลว. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? เมื่อ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เรื่องชื่อนี้พระเจาขา. จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พราหมณนี้เทานั้นทดลองศีลแลวบรรพชาบรรลุพระอรหัต
เฉพาะในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอน บัณฑิตทั้งหลาย
ทดลองศีลแลวบรรพชา ไดกระทําที่พึ่งแกตนแลวเหมือนกัน. แลว
ทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพระพรหมทัตครองราชสมบัติอยูใน
นครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณ เจริญวัยแลว
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เรียนศิลปะทุกอยางในเมืองตักกศิลาเสร็จแลว กลับไปเมืองพาราณาสี
แสดงใหพระราชา ทอดพระเนตร. พระราชาไดประทานตําแหนง
ปุโรหิตแกพระโพธิสัตวนั้น พระโพธิสัตวนั้นรักษาศีลหา. ฝายพระราชาก็ทรงเคารพพระโพธิสัตวนั้นทรงเห็นวาเปนผูมีศีล. พระโพธิสัตวนั้นคิดวา พระราชาทรงเคารพเห็นวาเราเปนผูมีศีล หรือทรง
เห็นวาเปนผูประกอบการทรงจําสุตะไวได. เรื่องทั้งปวงเหมือนเรื่อง
ปจจุบันนั่นแล. แตในที่นี้ พราหมณนั้นกลาววา บัดนี้ เรารูแ ลววา
ศีลเปนใหญสําคัญวาสุตะ. จึงไดกลาวคาถา ๕ คาถานี้วา :ขาพระองคไดมีความสงสัยวา ศิลประเสริฐหรือสุตะประเสริฐ ศีลนี่แหละประเสริฐ
กวาสุตะ ขาพระองคไมมีความสงสัยแลว.
ชาติและวรรณะเปนของเปลา ไดสดับ
มาวา ศีลเทานั้นประเสริฐที่สุด บุคคลผูไม
ประกอบดวยศีล ยอมไมไดประโยชนเพราะ
สุตะ.
กษัตริยและแพศยผูไมตั้งอยูในธรรม
ไมอาศัยธรรม ชนทั้งสองนั้น ละโลกนีไ้ ป
แลว ยอมเขาถึงทุคติ.
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 804

จัณฑาลและคนเทหยากเหยื่อ ประพฤติธรรม
ในพระธรรมวินัยนี้แลว ยอมเปนผูเสมอกัน
ในไตรทิพย
เวท ชาติ แมพวกพอง ก็ไมสามารถจะ
ใหอิสริยยศหรือความสุขในภพหนาได สวน
ศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแลว ยอมนํามาซึง่ ความ
สุขในภพหนา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลเมว สุตา เสยฺโย ความวา
ศีลเทานั้นยิ่งกวาปริยัติคือสุตะ โดยรอยเทา พันเทา. ก็แหละครั้น
กลาวอยางนี้แลวจึงตั้งหัวขอวา ชือ่ วาศีลนี้มีอยางเดียวดวยอํานาจ
สังวรศีล มีสองอยาง ดวยอํานาจจารีตศีลและวารีตศีล มีสามอยาง
ดวยอํานาจศีลที่เปนไปทางกาย วาจา และใจ มีสี่อยาดวยอํานาจ
ปาติโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทฐิศีล และปจจยสันนิสิตศีล แลวไดกลาวคุณของศีลใหพิสดาร. บทวา โมฆา ไดแก
ไรผล คือเปนของเปลา. บทวา ชาติ ไดแก การเกิดในขัตติยสกุล
เปนตน. บทวา วณฺโณ ไดแก ผิวพรรณแหงรางกาย คือ ความ
เปนผูมีรูปงาม. ก็เพราะเหตุที่ความถึงพรอมดวยชาติก็ดี ความถึง
พรอมดวยวรรณะก็ดี ยอมไมสามารถจะใหความสุขในสวรรค แกคน
ผูเวนจากศีล ฉะนั้น พระโพธิสัตวนั้น จึงกลาวความถึงพรอมดวย
ชาติและวรรณะทั้งสองนั้นวาเปนโมฆะ. ดวยบทวา สีลเมว กิร นี้ ทาน
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กลาวตามที่ไดยินไดฟงมา แตไมไดรดู วยตนเอง. บทวา อนฺเปตสฺส
แปลวา ผูไมประกอบแลว. บทวา สุเตนตฺโถ น วิชฺชติ ความวา
บุคคลผูเวนจากศีล ยอมไมมีความเจริญอะไรในโลกนี้หรือโลกหนา
เพราะเหตุสักวาปริยัติคือสุตะ. จากนั้นไดกลาวคาถา ๒ คาถาขางหนา
ตอไป เพื่อจะแสดงถึงความที่ชาติเปนของเปลา. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา เต ปริจฺจชฺชุโภ โลเก ความวา คนไมมีศีลเหลานั้นละโลก
ทั้งสองคือ เทวโลกและมนุษยโลก ยอมเขาถึงทุคติ. บทวา จณฺฑาลปุกฺกุสา ไดแก คนจัณฑาลผูทิ้งซากศพ และคนชาติปุกกุสะผูทิ้ง
ดอกไม. บทวา ภวนฺติ ติทเว สมา ความวา ชนเหลานั้นทั้งหมด
บังเกิดในเทวโลก ดวยอานุภาพแหงศีล ชื่อวาเปนผูเสมอกัน คือไม
พิเศษกวากัน ถึงการนับวาเทพเหมือนกัน. ทานกลาวคาถาที่ ๕ เพื่อ
แสดงวา สุตเปนตนทั้งหมดเปนของเปลา. เนื้อความของคาถาที่ ๕ นั้น
วา ขาแตมหาราชเจา เวทเปนตนเหลานี้ เวนการใหเพียงสักวายศ
ในโลกนี้เสีย ยอมไมสามารถจะใหยศหรือสุขในโลกหนา คือในภพ
ที่ ๒ หรือภพที่ ๓ ไดสวนศีลของตนเทานั้นอันบริสุทธิ์ ยอมอาจให
ยศหรือสุขนั้นได.
พระมหาสัตวกลาวคุณของศีลอยางนี้แลว จึงขอใหพระราชา
ทรงอนุญาตการบวช แลวเขาไปยังประเทศหิมพานตในวันนั้นเอง
บวชเปนฤๅษี ทําอภิญญาและสมาบัติใหบังเกิดแลว ไดมีพรหมโลกเปน
ที่ไปในเบื้องหนา.
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พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา พราหมณผูทดลองศีลแลวบวชเปนฤๅษีในครั้งนั้น
ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสีลวีมังสชาดกที่ ๒
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๓. หิริชาดก

การกระทําที่สอใหรูวามิตรหรือมิใชมิตร
[๗๖๓] ผูใ ดหมดความอาย เกลียดชังความมี
เมตตา กลาวอยูวาเราเปนมิตร. สหายของทาน
ไมไดเอื้อเฟอทําการงานที่ดีกวา บัณฑิตรูจัก
ผูนั้นไดดีวา ผูนมี้ ิใชมิตรสหายของเรา.
[๗๖๔] เพราะวาบุคคลทําอยางไร ก็พงึ กลาว
อยางนั้น ไมทําอยางไร ก็ไมพึงกลาวอยางนั้น
บัณฑิตทั้งหลายรูจักบุคคลนั้นวา ผูไมทําให
สมกับพูด เปนแตกลาวอยูวา เราเปนมิตร
สหายของทาน.
[๗๖๕] ผูใดไมประมาทอยูทุกขณะ มุง ความ
แตกราว คอยแตจับความผิด ผูนนั้ ไมชื่อวา
เปนมิตร สวนผูใดอันคนอื่นยุใหแตกกันไม
ได ไมมีความรังเกียจในมิตร นอนอยูอยาง
ปลอดภัย เหมือนบุตรนอนแอบอกมารดา
ฉะนั้น ผูน ั้นนับวาเปนมิตรแท.
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[๗๖๖] กุลบุตรผูมองเห็นผลและอานิสงส เมื่อ
นําธุระของบุรุษไปอยู ยอมทําฐานะ คือ การ
ทําความปราโมทย และความสุขอันนํามาซึ่ง
ความสรรเสริญใหเกิดมีขึ้น.
[๗๖๗] บุคคลไดดื่มรสอันเกิดจากวิเวก รส
แหงความสงบ และรสคือธรรมปติ ยอมเปน
ผูไมมีความกระวนกระวาย เปนผูห มดบาป.
จบ หิรชิ าดกที่ ๓
อรรถกถาหิริชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
เศรษฐีชาวปจจันตคามผูเปนสหายของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงตรัส
พระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา หิรินฺตรนฺต ดังนี้.
เรื่องทั้งสอง คือเรื่องปจจุบันและเรื่องในอดีต ไดมีพิสดาร
แลวในชาดกจบสุดทายแหงนวมวรรค เอกนิบาต. แตในชาดกนี้ เมื่อ
คนมาบอกแกพาราณสีเศรษฐีวา คนของเศรษฐีชาวปจจันตคามถูก
ชิงทรัพยสมบัติ ไมเปนเจาของของที่เปนของตน พากันหนีไปแลว
พาราณสีเศรษฐีจึงกลาววา ธรรมดาคนผูไมกระทํากิจที่จะพึงทําแก
คนผูมายังสํานักของตน ยอมไมไดคนผูกระทําตอบแทนเหมือนกัน
แลวไดกลาวคาถาเหลานี้วา :-
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ผูใดหมดความอาย เกลียดชังความมี
เมตตา กลาวอยูวา เราเปนมิตรสหายของ
ทาน แตไมไดเอื้อเฟอทําการงานที่ดีกวา
บัณฑิตรูจักผูนั้นไดดีกวา ผูนี้มใิ ชมิตรสหาย
ของเรา.
เพราะวาบุคคลทําอยางไร ก็พึงกลาว
อยางนั้น ไมทาํ อยางไร ก็ไมพึงกลาวอยางนั้น
บัณฑิตทั้งหลายรูจักบุคคลนั้นวา ผูไมทําให
สมกับพูด เปนแตพูดอยูวา เราเปนมิตร
สหายของทาน.
ผูใดไมประมาทอยูทุกขณะ. มุงความ
แตกราว คอยแตจับความผิด ผูนั้นไมชื่อวา
เปนมิตร สวนผูใดอื่นคนอันยุใหแตกกันไม
ได ไมรังเกียจในมิตร นอนอยูอยางปลอดภัยเหมือนบุตรนอนแนบอกมารดาฉะนั้น ผู
นัน้ นับวาเปนมิตรแท.
กุลบุตรผูมองเห็นผลและอานิสงส เมื่อ
นําธุระหนาที่ของลูกผูชายไปอยู ยอมทําเหตุ
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คือการทําความปราโมทย และความสุขอัน
นํามาซึ่งความสรรเสริญใหเกิดมีขึ้น.
บุคคลไดดื่มรสอันเกิดจากวิเวก รส
แหงความสงบ และรสคือธรรมปติ ยอม
เปนผูไมมีความกระวนกระวาย เปนผูหมด
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิรนิ ฺตรนฺต ไดแก กาวลวง
ความละอาย. บทวา วิชคิ ุจฺฉมน ไดแก ผูเกลียดการเจริญเมตตา.
บทวา ตวาหมสฺมิ ความวา พูดแตคําพูดอยางเดียวเทานั้วา เรา
เปนมิตรของทาน. บทวา เสยฺยานิ กมฺมานิ ความวา ผูไมเอื้อเฟอ คือไมกระทํากรรมอันสูงสุดซึ่งสมควรแกคําพูดวา จักให จักทํา.
บทวา เนโส มม ความวา พึงรูแจงบุคคลเห็นปานนั้นวา นั่นไม
ใชมิตรของเรา. บทวา ปาโมชฺชกรณ าน ไดแก ทาน ศีล
ภาวนา และความเปนมิตรกับบัณฑิตผูเปนกัลยาณมิตร. แตในที่นี้
ทานกลาวหมายเอาเฉพาะความเปนมิตรซึ่งมีประการดังกลาวแลว. จริง
อยู ความเปนมิตรกับบัณฑิตผูเปนกัลยาณมิตร ยอมนําซึ่งความปราโมทย ทั้งนํามาซึ่งสรรเสริญ ทานเรียกวา ความสุขดังนี้ก็มี เพราะ
เปนเหตุแหงสุขทางกายและทางใจ ในโลกนี้และโลกหนา. เพราะ
ฉะนั้น กุลบุตรผูเห็นผลและอานิสงสนี้ ชื่อวาผูมีผลานิสงส เมื่อนํา-
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พาธุระหนาที่ของลูกผูชายทั้ง ๔ อยาง คือ ทาน ศีล ภาวนา และ
มิตรภาพ ที่ลูกผูชายทัง้ หลายจะพึงนําพา ยอมยังเหตุเครื่องกระทํา
ความปราโมทยกลาวคือมิตรภาพนี้ และสุขอันเปนเหตุนํามาซึ่งสรรเสริญใหเกิด คือ ใหเจริญ ทานแสดงวา ไมทําลายมิตรภาพใหแตก
จากบัณฑิตทั้งหลาย. บทวา ปวิเวกรส ไดแก รสแหงกายวิเวก
จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก คือ รสแหงความโสมนัสอันอาศัยวิเวก
เหลานั้นเกิดขึ้น. บทวา อุปสมสฺส จ ไดแก โสมนัสอันไดแลว
เพราะความสงบระงับกิเลส. บทวา นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป ความวา
ชื่อวาเปนผูไมมีความกระวนกระวาย เพราะไมมีความกระวนกระวาย
ดวยอํานาจของกิเลิสทั้งปวง ชื่อวาเปนผูไมมีบาป เพราะไมมีกิเลส.
บทวา ธมฺมปติรส ความวา ดื่มรสกลาวคือธรรมปติ ไดแก ปติอัน
เกิดแตวิมุตติ.
พระมหาสัตวสยดสยองการเกลือกกลั้วกับปาปมิตร จึงถือเอา
ยอดแหงเทศนา โดยใหบรรลุพระอมตมหานิพพาน ดวยรสแหงวิเวก
ดวยประการฉะนี้.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึง
ทรงประชุมชาดกวา เศรษฐีชาวปจจันตคามในครั้งนั้น ไดเปนเศรษฐี
ชาวปจจันตคามนี้แหละ สวนพาราณสีเศรษฐีในครั้งนั้น ไดเปนเรา
ตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาหิริชาดกที่ ๓
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๔. ขัชโชปนกชาดก

วาดวยเห็นหิ่งหอยวาเปนไฟ
[๗๖๘] ใครหนอ เมือ่ ไฟมีอยู ยังเที่ยวแสวงหา
ไฟอีก เห็นหิ่งหอยในเวลากลางคืน ก็มา
สําคัญวาเปนไฟ.
[๗๖๙] บุคคลนั้น เอาจุรณโคมัยและหญาขยี้
ใหละเอียดโปรยลงบนหิ่งหอย เพื่อจะให
เกิดไฟ ก็ไมสามารถจะใหไฟลุกได ดวย
ความสําคัญวิปริต ฉันใด.
[๗๗๐] คนพาล ยอมไมไดสิ่งที่ตองประสงค
โดยมิใชอบุ าย นมโคไมมีที่เขาโค คนรีด
นมโคจากเขาโค ยอมไมไดนม ก็ฉันนั้น.
[๗๗๑] ชนทัง้ หลาย ยอมบรรลุถึงประโยชน
ดวยอุบายตาง ๆ คือดวยการขมศัตรู และ
ดวยการยกยองมิตร.
[๗๗๒] พระเจาแผนดินทั้งหลาย ยอมครอบครองแผนดินอยูได ก็ดวยการไดอํามาตยผู
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เปนประมุขของเสนี และดวยการแนะนํา
ของอํามาตยผูที่ทรงโปรดปราน.
จบ ขัชโชปนกชาดกที่ ๔
อรรถกถาขัชโชปนกชาดกที่ ๔
ปญหาวาดวยหิ่งหอยนี้ มีคําเริ่มตนวา โกนุ สนฺตมฺหิ
ปชฺโชเต ดังนี้. จักมีแจงโดยพิสดาร ในมหาอุมังคชาดกแล.
จบ อรรถกถาขัชโชปนกชาดกที่ ๔
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๕. อหิตุณฑิกชาดก

วาดวยลิงกับหมองู
[๗๗๓] ดูกอนสหายผูมีหนางาม เราเปนนักเลง
สะกา แพเขาเพราะลูกบาศก ทานจงทิ้ง
มะมวงสุกลงมาบาง เราจะไดบริโภคเพราะ
ความเพียรของทาน.
[๗๗๔] ดูกอนสหาย ทานมากลาวสรรเสริญเรา
ผูลอกแลก ดวยคําไมเปนจริง ขึ้นชื่อวาลิง
ที่มหี นางาม ทานเคยไดยินหรือเคยไดเห็น
ที่ไหนมาบาง.
[๗๗๕] ดูกอนหมองู ทานทํากรรมใดไวกะเรา
กรรมนั้นยังปรากฏอยูในหัวใจของเราจนวันนี้
ทานเขาไปยังตลาดขายขาวเปลือก เมาสุรา
แลว ตีเราผูกําลังหิวโหยถึงสามครั้ง.
[๗๗๖] เราระลึกถึงการนอนเปนทุกขอยูที่ตลาด
นั้นได อนึ่ง ถึงทานจะยกราชสมบัติใหเรา
ครอบครอง ทานขอมะมวงเราแมผลเดียว
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เราก็ไมให เพราะวาเราถูกทานคุกคามให
กลัวเสียแลว.
[๗๗๗] อนึ่ง บัณฑิตรูจักผูใดที่เกิดในตระกูล
เอิบอิม่ อยูใ นหอง ไมมคี วามตระหนี่ ก็ควร
จะผูกความเปนสหายและมิตรภาพกับผูนั้น
ไวใหสนิท.
จบ อหิตุณฑิกชาดกที่ ๕
อรรถกถาอหิตุณฑิกชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุแกรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา ธุตฺโตมฺหิ
ดังนี้.
เรื่องปจจุบันไดใหพิสดารแลวในสาลกชาดกในหนหลัง. แม
ในชาดกนี้ ภิกษุแกนั้นใหเด็กชาวบานคนหนึ่งบวช แลวดาและ
ประหาร. เด็กจึงหนีไปสึก. แมครั้งที่สอง ใหเด็กนั้นบวชแลวก็ได
กระทําเหมือนอยางเดิม แมครั้งที่สองเด็กนั้นก็สึก ผูอันพระแกนั้น
ออนวอนอีก ก็ไมปรารถนาแมเพื่อจะแลดู. ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนา
กันในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุแกชื่อโนนไมอาจเปน
ไปเพื่อจะรวมและจะพรากจากสามเณรของตน สวนสามเณรเห็นโทษ
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ของพระแกนั้น ไมปรารถนาแมเพื่อจะแลดูอีก สามเณรนั้นเปนเด็ก
ใจดี. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทงั้ หลาย บัดนี้ เธอ
ทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
เรื่องชื่อนี้ พระเจาขา. จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิใชบัดนี้
เทานั้น แมในปางกอน สามเณรนี้กเ็ ปนคนใจดีแท เห็นโทษคราว
เดียวไมปรารถนาแมเพื่อจะแลดูอีก แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพอคาขาวเปลือก เจริญวัยแลว
จึงเลี้ยงชีวิตดวยการขายขาวเปลือก. ครั้งนั้น มีหมองูคนหนึ่งจับลิง
มาฝกใหเลนกับงู เมื่อเขาโฆษณาการมหรสพในนครพาราณสี จึง
พักลิงนั้นมาไวในสํานักของพอคาขาวเปลือกแลวเที่ยวเลนอยูตลอด ๗
วัน. พอคาแมนั้นไดใหของเคี้ยว ของบริโภคแกลิง. ในวันที่ ๗
หมองูเลิกเลนมหรสพกลับมา ไดเอาซี่ไมไผตีลิงนั้น ๓ ครั้ง แลว
พาลิงนั้นไปยังอุทยาน ผูกไวแลวจึงหลับไป. ลิงแกเครื่องผูกออกแลว
ขึ้นไปยังตนมะมวง นั่งกินมะมวงอยู. หมองูนั้นตื่นขึ้นแลว แลเห็น
ลิงอยูบนตนไม จึงคิดวา เราควรจะหลอกลอจับลิงนั้น เมื่อจะเจรจา
กับลิงนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ดูกอนสหายผูมีหนางาม เราเปนนักเลง
สะกาแพเขาเพราะลูกบาศกทานจงทิ้งมะมวง
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สุกลงมาบาง เราจะไดบริโภคก็เพราะความ
เพียรของทาน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกฺขปราชิโต แปลวา แพเพราะ
ลูกบาศกทั้งหลาย. บทวา หเรหิ ความวา จงใหตกลงมา. บาลีวา
ปาเตหิ ดังนี้ก็มี.
ลิงไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาทั้งหลายที่เหลือวา :ดูกอนสหาย ทานมาสรรเสริญเราผู
ลอกแลกดวยคําไมเปนจริง ขึ้นชื่อวาลิงที่มี
หนางาม ทานเคยไดยินหรือเคยไดเห็นที่
ไหนมาบาง.
ดูกอนหมองู ทานทํากรรมใดไวกะเรา
กรรมนั้นยังปรากฏอยูในหัวใจของเราจนบัดนี้
ทานเขาไปยังรานตลาดขาวเปลือก เมาสุรา
แลว ติเราผูกําลังหิวโหยถึงสามที.
เราระลึกถึงการนอนเปนทุกข ณ ที่
ตลาดนั้นได อนึ่ง ถึงทานจะยกราชสมบัติ
ใหเราครอบครอง ถึงอยางนั้น ทานขอ
มะมวงเราแมผลเดียว เราก็ไมให เพราะวา
เราถูกทานคุกคามใหกลัวเสียแลว.
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อนึ่ง บัณฑิตรูจักผูใดที่เกิดในตระกูล
เอิบอิ่มอยูใ นหอง ไมมีความตระหนี่ ก็ควร
จะผูกความเปนสหายและมิตรภาพกับผูนั้น
ไวใหสนิท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลิก ไดแก เหลวไหลหนอ.
บทวา อภูเตน แปลวา ไมมีอยู. บทวา โก เต แกเปน กตฺถ
ตยา. บทวา สุมุโข แปลวา ผูมีหนางาม. ลิงเรียกหมองูนั้นวา
อหิตุณฑิกะ. บาลีวา อหิคุณฺฑิก ดังนี้ก็มี. บทวา ฉาต ไดแก
ถูกความหิวครอบงํา คือ ทุรพล กําพรา. บทวา หนาสิ ไดแก
ตีดวยซี่ไมไผ ๓ ครั้ง. บทวา ตาห แยกเปนศัพทวา ต อห.
บทวา สร แปลวา ระลึกถึงอยู. บทวา ทุกฺขเสยฺย ไดแก นอน
เปนทุกขอยูที่ตลาดนั้น. บทวา อป รชฺชมฺป การเย ความวา
ถาแมทานจะเอาราชสมบัติในเมืองพาราณสีมาใหเรา แลวใหเราครอง
ราชสมบัติไซร แมถึงอยางนั้น เราผูอันทานออนวอนขอก็จะไมให
มะมวงนั้น คือ เราถูกทานขอก็จะไมใหมะมวงสุกนั้นแมแตผลเดียว.
เพราะเหตุไร ? เพราะเราถูกทานคุกคามใหกลัวเสียแลว อธิบายวา
จริงอยางนั้น เราถูกทานคุกดามดวยความกลัว. บทวา คพฺเภ ติตฺต
ความวา ผูอิ่มเอิบดวยสุธาโภชนอยูเฉพาะในทองมารดา หรือใน
หองนอนที่ประดับและตกแตงแลว ชื่อวาผูไมจนเพราะหวังได
โภคทรัพย. บทวา สขิจฺ มิตฺตฺจ ความวา บัณฑิตควรจะเชื่อม
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คือเชื่อมตอความเปนเพื่อนและความเปนมิตรกับบุคคลเห็นปานนี้
ผูเกิดในตระกูล ผูเอิบอิ่ม ไมยากจน ไมมีความตระหนี่ ก็ใครเลาจะ
เชื่อมตอความเปนมิตรกับทานผูเปนหมองูยากจน.
ก็แหละวานรครั้นกลาวอยางนี้แลว ก็ผลุนผลันเขาชัฏปาไป.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา หมองูในครั้งนั้น ไดเปนพระเถระแก ลิงในครั้งนั้น
ไดมาเปนยามเณร สวนพอคาขาวเปลือกในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาอหิตุณฑิกชาดกที่ ๕
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๖. คุมพิยชาดก

เปรียบวัตถุกามเหมือนยาพิษ
[๗๗๘] ยักษชอื่ คุมพิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู
ไดวางยาพิษอันมีสี กลิ่น และรสเหมือน
น้ําผึ้งไวในปา.
[๗๗๙] สัตวเหลาใดมาสําคัญวาน้ําผึ้ง กินยาพิษ
นั้นเขาไป ยาพิษนั้นเปนของรายแรงแกสัตว
เหลานั้น สัตวเหลานั้นตองพากันเขาถึงความ
ตาย เพราะยาพิษนั้น.
[๗๘๐] สวนสัตวเหลาใดพิจารณาดูรูวาเปนยาพิษ
แลวละเวนเสีย สัตวเหลานั้น เมื่อสัตวที่
บริโภคยาพิษเขากระสับกระสายอยู ถูกฤทธิ์
ยาพิษแผดเผาอยู ก็เปนผูมีความสุข ดับ
ความทุกขเสียได.
[๗๘๑] วัตถุกามทั้งหลายฝงอยูในมนุษย บัณฑิต
พึงทราบวาเปนยาพิษ เหมือนกับยาพิษอัน
ยักษวางไวที่หนทางฉะนั้น กามคุณนี้ชื่อวา
เปนเหยื่อของสัตวโลก และชือ่ วาเปนเครื่อง
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ผูกมัดสัตวโลกไว มฤตยูมีถ้ําคือรางกายเปน
ที่อยูอาศัย.
[๗๘๒] บัณฑิตเหลาใดผูมีความเรารอน ยอม
ละเวนกามคุณเหลานี้ อันเปนเครื่องบํารุง
ปรุงกิเลสเสียไดในกาลทุกเมื่อ บัณฑิต
เหลานั้นนับวา ไดกาวลวงกิเลสเครื่องของ
ในโลกแลว เหมือนกับผูละเวนยาพิษที่ยักษ
วางไวในหนทางใหญฉะนั้น.
จบ คุมพิยชาดกที่ ๖

อรรถกถาคุมพิยชาดกที่ ๖
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูกระสันจะสึก จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
มธุวณฺณ มธุรส ดังนี้.
ไดยินวา พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ ไดยิน
วาเธอกระสันจะสึกจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา จริงพระเจาขา. จึงตรัสถามวา เพราะเห็นอะไร ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา เพราะ
เห็นมาตุคามผูประดับแตงตัว พระเจาขา. จึงตรัส วา ดูกอนภิกษุ ขึ้น
ชื่อวาเบญจกามคุณเหลานั้น เปนเสมือนน้ําผึ้งที่ยักษชื่อวา คุมพิยะ
ตนหนึ่งใสน้ําผึ้งวางไวที่หนทาง อันภิกษุนั้นทูลอาราธนาแลว จึงทรง
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นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลสัตถวาหะคือพอคาเกวียน พอ
เจริญวัย จึงเอาเกวียน ๕๐๐ เลม บรรทุกสินคาจากเมืองพาราณสีไป
เพื่อคาขาย บรรลุถึงประตูดงชื่อมหาวัตตนี จึงใหพวกเกวียนประชุม
กันแลวใหโอวาทวา ทานผูเจริญทั้งหลาย ในหนทางนี้ มีใบไมดอกไม
และผลไมเปนตนมีพิษ ทานทั้งหลายเมื่อจะกินอะไรที่ไมเคยกิน ยัง
ไมไดถามขาพเจา อยาเพิ่งกิน แมพวกอมนุษยก็จะใสยาพิษวางหอภัต
ชิ้นน้ําออย และผลไมเปนตนไวในหนทาง พวกทานยังไมไดถาม
ขาพเจา จงอยากินหอภัตเปนตนแมเหลานั้น ดังนี้แลวก็เดินทางไป.
ครั้งนั้น ยักษตนหนึ่งชื่อวาคุมพิยะลาดใบไมวางกอนน้ําออย ผสม
ยาพิษอยางแรงไวในหนทาง ในที่ทามกลางดง สวนตนเองเที่ยวเคาะ
ตนไมในที่ใกลทางทําที่หาน้ําผึ้งอยู. พวกคนที่ไมรูคิดวา เขาคงจะ
วางไวเพื่อตองการบุญ จึงกินเขาไปแลวก็ถึงแกความสิ้นชีวิต. พวก
อมนุษยจึงพากันมากินคนเหลานั้น แมมนุษยชาวเกวียนของพระโพธิสัตวเห็นสิ่งของเหลานั้น บางพวกมีสันดานละโมบ ไมอาจอดกลั้น
ไดก็กินเขาไป พวกที่มชี าติกําเนิดเปนคนฉลาดคิดวา จักถามกอน
แลวจึงจะกิน จึงไดถือเอาไปแลวยืนอยู. พระโพธิสัตวเห็นชนเหลา
นั้นแลวจึงใหทิ้งสิ่งของที่อยูในมือเสีย. คนเหลาใดกินเขาไปกอนแลว
คนเหลานั้นก็ตายไป คนเหลาใดกินเขาไปครึ่งหนึ่ง พระโพธิสัตวจึงให
ยาสํารอกแกคนเหลานั้นแลวไดใหรสหวานสี่อยาง ในเวลาที่สํารอก
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ออกแลว. ดังนั้น ชนเหลานั้นจึงไดรอดชีวิตดวยอานุภาพของพระโพธิสัตวนั้น พระโพธิสัตวไปถึงที่ที่ปรารถนาโดยปลอดภัย แลว
จําหนายสินคา ไดกลับมายังเรือนของตนตามเดิม.
พระศาสดาเมื่อจะตรัสเนื้อความนั้น จึงไดตรัสอภิสัมพุทธคาถา
คือคาถาที่ตรัสในเวลาที่ไดตรัสรูแลวเหลานี้วา :ยักษชื่อคุมพิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู
ดวยวางยาพิษอันมีสี กลิ่นและรสเหมือนน้ําผึ้ง
ไวในปา.
สัตวเหลาใด มาสําคัญวาน้ําผึ้ง กิน
ยาพิษนั้นเขาไป ยาพิษนัน้ เปนของรายแรง
แกสัตวเหลานั้น สัตวเหลานั้น ตองพากัน
เขาถึงความตาย เพราะยาพิษนั้น.
สวนสัตวเหลาใด พิจารณาดูรูวาเปนยา
พิษแลวละเวนเสีย สัตวเหลานั้น เมื่อสัตว
ทีบ่ ริโภคยาพิษเขาไปกระสับกระสายอยู ถูก
ยาพิษแผดเผาอยู ตัวเองก็เปนผูมีความสุข
ดับความทุกขไดเสีย.
วัตถุกามทัง้ หลายฝงอยูในมนุษย บัณฑิต
พึงทราบวาเปนยาพิษ เหมือนยาพิษอันยักษ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๔ - หนาที่ 824

วางไวที่หนทางฉะนั้น กามคุณนี้นับวาเปน
เหยื่อของสัตวโลก และนับวาเปนเครื่องผูก
มัดสัตวโลกไว มฤตยูมีถ้ําคือรางกายเปนที่
อยูอ าศัย.
บัณฑิตเหลาใดผูมีความรอนใจ ยอมละ
เวนกามคุณเหลานี้อันเปนเครื่องบํารุงปรุงกิเลสเสียไดในกาลทุกเมื่อ บัณฑิตเหลานั้น
นับวา ไดกาวลวงกิเลสเครื่องของในโลก
แลว เหมือนกับผูละเวนยาพิษที่ยักษวางไว
ในหนทางใหญฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คุมฺพโิ ย ไดแก ยักษผูไดชื่ออยาง
นั้น เพราะเที่ยวไปในพุมไมในปานั้น. บทวา ฆาสเมสาโน ไดแก
ผูแสวงหาเหยื่อของตนอยูอยางนี้วา เราจักกินคนที่กินยาพิษนั้นตาย.
บทวา โอทหี ความวา วางยาพิษนั้นอันมีสี กลิ่น และรส เสมอดวย
น้ําผึ้ง. บทวา กฎก อาสิ ความวา ไดเปนยาพิษรายแรง. บทวา
มรณ เตนุปาคมุ ความวา สัตวเหลานั้นเขาถึงความตายเพราะยา
พิษนั้น. บทวา อาตุเรสุ ไดแก ผูจวนจะตายเพราะกําลังยาพิษ. บทวา
ทยฺหมาเนสุ ไดแก ผูอันเดชของยาพิษนั้นแหละแผดเผาอยู. บทวา
วิสกามา สโมหิตา ความวา แมในจําพวกมนุษย วัตตุกาม ๕ มีรูป
เปนตนนี้นั้นและฝง คือ วางอยูในที่นั้น ๆ วัตถุกาม ๕ นั้นพึง
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ทราบวาเปนยาพิษ เหมือนยาพิษที่ยักษฝง คือวางใวในหนทางใหญ
ในดงวัตตทีนั้น ฉะนั้น.บทวา อามิส พนฺธนฺเจต ความวา ธรรมดา
วากามคุณหานี้ ชื่อวาเปนเหยื่ออันนายพรานเบ็ดคือมารใสลอชาวโลก
ผูเปนสัตวที่มีอันจะตองตายเปนสภาวะนี้ และชือ่ วาเปนเครื่องจองจํามี
ประการตาง ๆ มีชื่อเปนตนเปนประเภท เพราะไมยอมใหออกไปจาก
ภพนอยภพใหญ ดวยประการอยางนี้. บทวา มจฺจุวโส คุหาสโย
ความวา ความตายชื่อวา มัจจุวสะ เพราะมีถ้ําคือรางกายเปนที่อยู.
บทวา เอวเมว อิเม กาเม ไดแก กามเหลานั้นที่ฝงอยูในรางกาย
นั้น ๆ เหมือนยาพิษที่ยักษวางไวในหนทางใหญในดงชื่อวาวัตตนี
ฉะนั้น. บทวา อาตุรา ความวา มนุษยผูเปนบัณฑิตใกลจะตาย
ชื่อวาผูรอนใจกระสับกระสาย เพราะมีความตายโดยแท. บทวา
ปริจาริเก ไดแก บําเรอกิเลส คือผูกมัดกิเลสไว บทวา เย สทา
ปริวชฺชนฺติ ความวา มนุษยผูเปนบัณฑิตเหลาใดผูมีประการยัง
กลาวแลว งดเวนกามทั้งหลายเห็นปานนี้ ไดเปนนิจ. บทวา สงฺค
โลเก ไดแก กิเลสชาตชนิดราคะเปนตน ซึ่งไดนามวาเครื่องของ
เพราะอรรถวาเปนเครื่องของอยูในโลก. บทวา อุปจฺจคา ความวา
บัณฑิตเหลานั้นพึงทราบวา ชื่อวาผูลวงไปไดแลว อีกอยางหนึ่ง
อธิบายวา ยอมกาวลวงไป.
พระศาสดา ครั้นทรงประกาศสัจจะแลว จึงทรงประชุมชาดก.
ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสันจะสึกดํารงอยูในโสดาปตติผล. พอคา
เกวียนในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาคุมพิยชาดกที่ ๖
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๗. สาลิยชาดก

ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว
[๗๘๓] ผูใดลวงใหเราจับงูเหาวา นี่ลกู นก
สาลิกา ผูน ั้นตามพร่ําสอนสิ่งที่ลามก ถูกงู
นั้นกัดตายแลว.
[๗๘๔] คนใดปรารถนาจะฆาบุคคลผูไมฆาเอง
และผูไมใชคนอันใหฆา ตน คนนั้นถูกฆา
แลวนอนตายอยู เหมือนกับบุรุษผูถูกงูกัด
ตายแลวฉะนั้น.
[๗๘๕] คนใดปรารถนาจะฆาบุคคลผูไมเบียดเบียนตน และไมฆาตน คนนั้นถูกฆาแลว
นอนตายอยู เหมือนกับบุรษุ ถูกงูกัดตายแลว
ฉะนั้น.
[๗๘๖] บุรุษผูก ําฝุนไวในมือ พึงซัดฝุนไปในที่
ทวนลม ละอองฝุนนั้น ยอมหวนกลับมา
กระทบบุรุษนั้นเอง เหมือนบุรุษถูกงูกัดตาย
แลวฉะนัน้ .
[๗๘๗] ผูใดประทุษรายผูไมประทุษรายตน เปน
คนบริสุทธิ์ ไมมีความผิดเลย บาปยอมกลับ
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มาถึงคนพาลผูนั้นเอง เหมือนกับละอองละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้น.
จบ สาลิยชาดกที่ ๗
อรรถกถาสาลิยชาดกที่ ๗
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
คําวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตไมอาจเพื่อแมจะกระทําความ
สะดุงแกพระพุทธองคได จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา
ยฺวาย สาลิยจฺฉาโป ดังนี้.
จริงอยู ในครั้งนั้น พระศาสดาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน พระเทวทัตนี้ก็ไมอาจเปนผูแมจะ
กระทําความสะดุงแกเราได แลวทรงนําเอาเรื่องในยินดีมาสาธก ดังตอ
ไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวไดบังเกิดในตระกูลกุฎม พีในหมูบาน ใน
คราวมีอายุยังนอย เลนอยูที่โคนตนไทรใกลประตูบานกับพวกเด็กที่
เลนฝุนกัน. ครั้งนั้นมีหมอทุรพลคนหนึ่ง ไมไดการงานอะไรในบาน
จึงออกไปถึงที่นั้น เห็นงูตัวหนึ่งนอนหลับโผลหัวออกมาจากระหวางคา
คบไม จึงคิดวา เราไมไดอะไรในบาน เราจักลวงเด็กพวกนี้ใหงูกัด
เเลวเยียวยารักษา คงจะไดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีเดียว จึงไดกลาวกะพระโพธิสัตววา ถาเธอจะพบลูกนกสาลิกา เธอจะจับเอาไหม. พระโพธิ-
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สัตวกลาววา จะ ฉันจะจับเอา. หมอกลาววา จงดู นั่นลูกนกสาลิกา
มันนอนอยูระหวางคาคบไม. พระโพธิสัตวนั้นไมรูวานั้นเปนงู จึงขึ้น
ไปยังตนไม จับที่คอมัน พอรูวาเปนงูจึงไมใหมันหดเขาไป จับไว
มั่นแลวรีบเหวี่ยงไป. งูนั้นปลิวไปตกลงที่คอหมอ รัดคออยูกัดเสียง
ดังกรุบ ๆ ทําใหหมอนั้นลมลงตรงที่นั้นแลวเลื้อยหนีไป. คนทั้งหลาย
พากันหอมลอม. พระมหาสัตวเมื่อจะแสดงธรรมแกบริษัทผูประชุม
พรอมกันอยู จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา :ผูใดลวงใหเราจับงูเหาวา นี่ลกู นก
สาลิกา ผูนั้นตามพร่ําสอนสิ่งที่ลามก ถูกงู
นัน้ กัดตายแลว.
คนใดปรารถนาจะฆาบุคคลผูไมฆาเอง
และผูไมใชใหคนอื่นฆาตน คนนั้นถูกฆาแลว
นอนตายอยู. เหมือนกับบุรุษผูถูกงูกดั ตาย
แลวฉะนั้น.
คนใดปรารถนาจะฆาบุคคลผูไมเบียดเบียนตน และไมฆาตน คนนั้นถูกฆาแลว
นอนตายอยู เหมือนกับบุรุษผูถูกงูกดั ตาย
แลวฉะนั้น.
บุรุษผูกําฝุน ไวในมือ พึงซัดฝุนไปใน
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ทีท่ วนลม ละอองฝุนนั้นยอมหวนกลับมา
กระทบบุรุษนั้นเอง เหมือนบุรุษผูถูกงูกดั ตาย
แลวฉะนั้น.
ผูใดประทุษรายคนผูไมประทุษรายเปน
คนบริสุทธิ์ ไมมีความผิดเลย บาปยอมกลับ
มาถึงคนพาลนั้นเอง เหมือนกับละอองละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยฺวาย ตัดเปน โย อย. อีก
อยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา สปฺเปนย ความวา ผู
นี้ใด ถูกงูนั้นกัดแลว. บทวา ปาปานุสาสโก แปลวา ผูพร่าํ สอน
สิ่งที่ลามก. บทวา อหนฺตร แปลวา ผูไมฆาเอง. บทวา อหนฺตาร
แปลวา ผูไมใหคนอื่นฆา. บทวา เสติ ไดแก ยอมนอนตาย. บทวา
อฆาเตนฺต แปลวา ไมใชใหคนอื่นฆา. บทวา สุทฺธสฺส ไดแก
ผูไมมีความผิด. บทวา โปสสฺส ไดแก สัตว. แมคํานี้วา อนงฺคณสฺส ทานกลาวหมายเอาความเปนผูไมมีความผิดเหมือนกัน. บทวา
ปจฺเจติ ความวา ยอมกลับถึงเปนสิ่งที่เห็นสมกับกรรม.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึงทรง
ประชุมชาดกวา หมอทุรพลในครั้งนั้น ไดเปนพระเทวทัต สวนเด็ก
ที่เปนบัณฑิต คือเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาสาลิยชาดกที่ ๗
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๘. ตจสารชาดก

คนฉลาดยอมไมแสดงอาการใหศัตรูเห็น
[๗๘๘] พวกเจาตกอยูในเงื้อมมือของศัตรู ถูก
เขาจองจําดวยทอนไมไผแลว ยังเปนผูมี
สีหนาผองใส เพราะเหตุไรพวกเจาจึงไม
เศราโศกเลา.
[๗๘๙] บุคคลไมพึงไดความเจริญแมแตเล็ก
นอย ดวยความเศราโศกและความร่ํารําพัน
พวกศัตรูรูวาบุคคลนั้นเศราโศก ไดรับความ
ทุกข ยอมดีใจ.
[๗๙๐] สวนบัณฑิตผูฉลาดในการวินิจฉัยความ
ยอมไมสะทกสะทาน เพราะอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นไมวาเมื่อไร พวกศัตรูไดเห็นหนาของ
บัณฑิตนั้น อันไมเปลีย่ นแปลง เปนเหมือน
แตกอนยอมเกิดความทุกข.
[๗๙๑] บุคคลจะพึงไดประโยชนในที่ใด ดวย
ประการใด ๆ เชนการรายมนต การปรึกษาผูรู
การกลาววาจาออนหวาน การใหสนิ บน หรือ
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การสืบวงศตระกูล พึงพากเพียรทําประโยชน
ในที่นั้น ดวยประการนั้น ๆ เถิด.
[๗๙๒] ก็ในกาลใด บัณฑิตพึงรูวา ประโยชน
นี้เราหรือคนอื่นไมพึงไดรับ ในกาลนั้น ก็ไม
ควรเศราโศก ควรอดกลั้นไวดวยคิดเสียวา
กรรมเปนของมั่นคง บัดนี้ เราจะกระทํา
อยางไรดี.
จบ ตจสารชาดกที่ ๘
อรรถกถาตจสารชาดกที่ ๘
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ปญญาบารมี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อมิตฺตหตฺถตฺถคตา ดังนี้.
จริงอยู ในกาลนั้น พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอนตถาคตก็เปนผูมีปญญา ฉลาดใน
อุบายเหมือนกัน อันภิกษุเหลานั้นทูลอาราชนาแลว จึงทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :เรื่องอดีตทั้งปวงซึ่งมีคําเริ่มวา ในอดีตกาล เมื่อพระเจา
พรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดใน
ตระกูลกุฎมพีในหมูบาน ดังนี้ไปพึงกลาวตามทํานองชาดกแรกนั่น
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แหละ. ก็ในชาดกนี้เมื่อหมอตายแลว ชาวบานกลาววา. เด็กเหลานั้น
เปนผูฆามนุษย จึงจองจําเด็กเหลานั้นดวยไมตะโหงกแลวนําไปยัง
นครพาราณสีดวยหวังใจวา จักถวายพระราชาทอดพระเนตร. ใน
ระหวางทางนั่นแล พระโพธิสัตวไดใหโอวาทแกพวกเด็กที่เหลือวา
ทานทั้งหลายอยากลัว ทานทั้งหลายเฝาพระราชาแลวก็อยากลัว พึง
เปนผูมีอินทรียราเริง พระราชาจักตรัสกับพวกเรากอน จําเดิมแตนั้น
เราจักรู. เด็กเหลานั้นรับคําวาได แลวจึงกระทําเหมือนอยางนั้น.
พระราชาทรงเห็นเด็กเหลานั้นไมกลัว มีอินทรียรา เริง ทรงดําริวา
เด็กเหลานั้นถูกหาวาเปนผูฆาคนถูกจําดวยไมตะโหงกนํามา แมจะถึง
ความทุกขเห็นปานนี้ก็ไมกลัว มีอินทรียราเริงยินดีทีเดียว อะไรหนอ
เปนเหตุไมเศราโศกของเด็กพวกนี้ เราจักถามพวกเขาดู เมื่อจะ
ตรัสถาม จึงตรัสคาถาที่ ๑ วา :พวกเจาตกอยูในเงื้อมมือของศัตรู ถูก
เขาจองจําดวยทอนไมไผ ยังเปนผูมีสีหนา
ผองใส เพราะเหตุไรพวกเจาจึงไมเศราโศก
เลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมิตฺตหตฺถตฺถคตา ความวา
อยูในเงื้อมมือของพวกอมิตรผูเอาไมตะโหงกจําที่คอแลวนํามา. บทวา
ตจสารสมปฺปตา ความวา พระราชาตรัสอยางนี้ เพราะเด็กเหลานั้น
ถูกจองจําดวยทอนไมไผ. บทวา กสฺมา ความวา พระราชาตรัส
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ถามวา พวกเจาแมไดรับความพินาศเห็นปานนี้ เพราะเหตุไรจึงไม
เศราโศก.
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงไดกลาวคาถาที่เหลือวา
บุคคลไมพึงไดความเจริญแมแตเล็ก
นอย ดวยความเศราโศกและความร่าํ ไห
พวกศัตรูรูวาบุคคลนั้นเศราโศก ไดรับความ
ทุกข ยอมจะดีใจ.
สวนบัณฑิตผูฉลาดในการวินิจฉัยความ
ยอมไมสะทกสะทานเพราะอันตรายที่จะเกิด
ขึน้ ไมวาเมื่อไร พวกศัตรูไดเห็นหนาบัณฑิต
นัน้ อันไมเปลี่ยนแปลงเปนเหมือนแตกอน
ยอมเกิดความทุกข.
บุคคลพึงไดประโยชนในที่ใด ดวย
ประการใด เชน การรายมนต การปรึกษา
ทานผูรู การกลาววาจาออนหวาน การให
สินบน หรือการสืบวงศตระกูล บัณฑิต
พึงพากเพียรทําประโยชนในที่นั้น ดวย
ประการนั้น ๆ เถิด.
ก็ในกาลใด บัณฑิตพึงรูวาประโยชน
นี้เราหรือคนอืน่ ไมพึงไดรับ ในกาลนัน้ ก็
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ไมควรเศราโศก ควรอดกลัน้ ไวดวยคิดเสีย
วากรรมเปนของมั่นคง บัดนี้เราจะกระทํา
อยางไรดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺโถ ไดแก ความเจริญ.
ดวยบทวา ปจฺจตฺถิกา อตฺตมนา นี้ ทานแสดงวา พวกปจจามิตร
รูวาบุรุษนั้นเศราโศก มีทุกข ยอมจะดีใจ บัณฑิตไมควรต่ําชื่อซึ่ง
เหตุแหงความยินดีของพวกปจจามิตรนั้น. บทวา ยโต แปลวา
ในกาลใด. บทวา น เวธติ ความวา ยอมไมหวั่นไหวเพราะความ
กลัวอันเกิดจากความสะดุงแหงจิต. บทวา อตฺถวินิจฺฉยฺู ไดแก
ผูฉลาดวินิจฉัยอรรถคดีนั้น ๆ. บทวา ชปฺเปน แปลวา ดวยการ
รายมนต. บทวา มนฺเตน ไดแก ดวยการถือเอาความคิดกับบัณฑิต
ทั้งหลาย. บทวา สุภาสิเตน ไดแก ดวยคําพูดอันนารัก. บทวา
อนุปฺปทาเนน ไดแก ดวยการใหสินบน. บทวา ปเวณิยา ไดแก
ดวยตระกูลวงศ. ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา ขาแตมหาราช ธรรมดา
บัณฑิต เมือ่ อันตรายเกิดขึ้น ไมควรเศราโศก ไมควรลําบากใจ
ก็บุคคลพึงชนะพวกปจจามิตรไดดวยอํานาจเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ใน
บรรดาเหตุ ๕ ประการนี้ ก็ถาอาจทําไดไซร พึงรายมนตผูกปากไว
ไมใหพูด ก็จะพึงชนะพวกปจจามิตรนั้นได บัณฑิตเมื่อไมอาจทํา
อยางนั้น พึงใหสินบนแกพวกอํามาตยผูตัดสินความ ก็จะพึงชนะได
เมื่อไมอาจทําอยางนั้น พึงพูดถึงวงศตระกูล แมจะลําดับญาติที่มีอยู
อยางนี้วา พวกขาพเจามาจากเชื้อสายชื่อโนน และบรรพบุรุษของ
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ทานก็เปนอันเดียวกัน ก็พึงชนะไดเหมือนกัน. บทวา ยถา ยถา
ความวา บุคคลพึงไดความเจริญแหงตนในที่ใด ๆ ดวยเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง ในบรรดาเหตุ ๕ ประการนี้. บทวา ตถา ตถา ความวา
พึงพากเพียรในที่นั้น ๆ ดวยเหตุนั้น ๆ. อธิบายวา พึงทําความบาก
บั่นจนชนะพวกขาศึก. บทวา ยโต จ ชาเนยฺย ความวา ก็ใน
กาลใด บัณฑิตพึงรูวา ประโยชนนอี้ ันเราหรือคนอื่นก็ตามไมควรได
แมจะพยายามโดยประการตาง ๆ ก็ไมอาจไดแมในกาลนั้น บุรุษผูเปน
บัณฑิตก็ไมเสียใจ ไมลาํ บากใจ พึงอดกลั้นไวดวยคิดเสียวา กรรม
ที่เราทําไวในปางกอน เหนียวแนน มั่นคง ไมอาจจะหามได เดี๋ยวนี้
เราจะสามารถทําอะไรได.
พระราชาไดสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตว แลวทรงสะสาง
การกระทําดวยพระองคเอง ทรงทราบวาพวกเด็กไมมีโทษผิด จึงรับ
สั่งใหนําไมตะโหงกออก แลวพระราชทานยศยิ่งใหญแกพระมหาสัตว
แลวไดทรงกระทําใหเปนอํามาตยแกวอนุศาสกอรรถธรรมแกพระองค
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุมชาดกวา. พระเจาพาราณสีในครั้นนั้น ไดเปนพระอานนท พวก
เด็ก ๆ ในครัง้ นั้น ไดเปนพระเถรานุเถระ สวนเด็กผูเปนบัณฑิต
ใดครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาตจสารชาดกที่ ๘
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๙. มิตตวินทุกชาดก

วาดวยจักรกรดพัดบนหัว
[๗๙๓] ขาพเจาไดกระทําอะไรไวแกเทวดาทั้ง
หลาย ขาพเจาไดกระทําบาปกรรมอะไรไว
จักรกรดจึงไดมากระทบศีรษะของขาพเจาพัด
อยูบ นกระหมอม.
[๗๙๔] ทานลวงเลยปราสาทแกวผลึก ปราสาท
แกวมณี ปราสาทเงินและปราสาททอง แลว
มาในที่นี้เพราะเหตุอะไร.
[๗๗๕] เชิญทานดูขาพเจาผูถึงความฉิบหาย
เพราะความสําคัญเชนนี้วา โภคสมบัติในที่นี้
เห็นจะมีมากกวาโภคสมบัติในปราสาททั้งสี่
นั้น.
[๗๙๖] ทานละทิ้งนางเวมานิกเปรต ๔ มาได
นางเวมานิกเปรต ๘ ละทิ้งนางเวมานิกเปรต
๘ มาไดนางเวมานิกเปรต ๑๖ ละทิ้งนางเวมานกเปรต ๑๖ มาไดนางเวมานิกเปรต ๓๒
ปรารถนาไมรูจักพอ มายินดีจักรกรด จักร-
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กรดจึงพัดอยูบนกระหมอมของทาน ผูถูก
ความปรารถนาครอบงําไว.
[๗๙๗] อันธรรมดาตัณหาเปนสิ่งที่กวางขวางอยู
ณ เบื้องบน ใหเต็มไดยาก มักเปนไปตาม
อํานาจของความปรารถนา เพราะฉะนั้น ชน
เหลาใดมีกําหนัดยินดีตัณหานั้น ชนเหลานั้น
จึงตองเปนผูทูนจักรกรดไว.
จบ มิตตวินทุกชาดกที่ ๙
อรรถกถามิตตวินทุกชาดกที่ ๙
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุวายากรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กฺยาห
เทวานมกร ดังนี้.
เรื่องปจจุบันจักมีแจงในมหามิตตวินทุกชาดก. ก็นายมิตตวินทุกะนี้ถูกเขาโยนทิ้งในทะเล แลวไดไปพบนางเวมานิกเปรตแหงหนึ่ง
๔ นาง แหงหนึ่ง ๘ นาง แหงหนึ่ง ๑๖ นาง แหงหนึ่ง ๓๒ นาง
ก็ยังเปนผูปรารถนายิ่งขึ้นไมรูจักพอ จึงเปนตอไปขางหนา ไดพบ
อุสสุทนรกอันเปนสถานที่เสวยวิบากของพวกสัตวนรก จึงไดเขาไป
ดวยสําคัญวา เปนเมือง ๆ หนึ่ง เห็นจักรกรดพัดอยูบนหัวสัตวนรก
สําคัญวาเปนเครื่องประดับ จึงยินดีชอบใจจักรกรด ออนวอนขอไดมา.
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คราวนั้น พระโพธิสัตวเปนเทวบุตรเที่ยวจาริกไปในอุสสุทนรก. นาย
มิตตวินทุกะนั้นเห็นพระโพธิสัตวนั้นแลว เมื่อจะถาม จึงกลาวคาถา
ที่ ๑ วา :ขาพเจาไดกระทําอะไรไวแกเหลาเทวดา
บาปอะไรที่ขาพเจาไดกระทําไว จักรกรดจึง
ไดมากระทบศีรษะของขาพเจาแลวพัดอยูบน
กระหมอม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กฺยาห เทวานมกร ความวา
ขาแตเทพบุตรผูเปนนาย ขาพเจาไดกระทํากรรมชื่ออะไรไว แกเหลา
เทพดา เหลาเทพดาเบียดเบียนขาพเจาทําไม. บทวา กึ ปาป
ปกต มยา ความวา นายมิตตวินทุกะไดรับทุกขเวทนา กําหนด
บาปที่คนทําไวไมได เพราะมีทุกขมาก จึงไดกลาวอยางนั้น. บทวา
ย เม ความวา จักรกรดนี้จรดคือกระทบศีรษะขาพเจา แลวหมุน
อยูบนกระหมอมขอขาพเจา เพราะบาปใด บาปนั้นชื่ออะไร ?
พระโพธิสัตวไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ทานลวงเลยปราสาทแลวผลึก ปราสาทแกวมณี ปราสาทเงิน และปราสาททอง
แลวมาที่นี้เพราะเหตุอะไร ?
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รมณภ ไดแก ปราสาทแกวผลึก.
บทวา ทุพฺพก ไดแก ปราสาทแกวมณี. บทวา สทามตฺต ไดแก
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ปราสาทเงิน. บทวา พฺรหฺมตรฺจ ปาสาท ไดแก ปราสาททอง.
บทวา เกนฏเน ความวา ทานละนางเทพธิดาเหลานี้ คือ เทพธิดา
๔ นาง ๘ นาง ๑๖ นาง และ ๓๒ นาง ในปราสาทแกวผลึกเปน
ตนเหลานี้ แลวกาวลวงปราสาทเหลานั้นมาที่นี้ เพราะเหตุอะไร ?
ลําดับนั้น นายมิตตวินทุกะกลาวคาถาที่ ๓ วา :เชิญทานดูขาพเจาผูถึงความฉิบหาย
เพราะความสําคัญนี้วา โภคสมบัติในที่นี้
เห็นจะมีมากกวาโภคสมบัติในปราสาททั้งสี่
นัน้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิโต พหุตรา ความวา จักมี
เหลือเฟอกวาโภคสมบัติในปราสาททั้งสี่นี้.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวไดกลาวคาถาที่เหลือวา :ทานละทิ้งนางเวมานิกเปรต ๔ มาได
นางเวมานิกเปรต ๘ ละทิ้งนางเวมานิกเปรต
๘ มาไดนางเวมานิกเปรต ๑๖ ละทิ้งนางเวมานิกเปรต ๑๖ มาไดนางเวมานิกเปรต ๓๒
ยังปรารถนายิ่งขึ้นไมรูจักพอ มายินดีจักรกรด จักรกรดจึงพัดอยูบนกระหมอมของ
ทานผูถูกความปรารถนาครอบงํา.
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อันธรรมดาตัณหาเปนสิ่งที่กวางขวางอยู
ในเบื้องบน ใหเต็มไดยาก มักเปนไปตาม
อํานาจของความปรารถนา เพราะฉะนั้น ชน
เหลาใดมากําหนัดยินดีตัณหานั้น ชนเหลา
นัน้ จึงตองเปนผูทูนจักรกรดไว.
ดวยบทวา อุปริ วิสาลา นี้ ในคาถานั้น พระโพธิสัตว
กลาววา ดูกอ นมิตตวินทุกะ ขึ้นชื่อวาตัณหานี้ เมื่อบุคคลสองเสพอยู
ยอมเปนของกวางขวางอยูเบื้องบน คือเปนของแผไป ธรรมดาตัณหา
ใหเต็มไดโดยยาก เสมือนมหาสมุทร มีปกติไปตามอํานาจความอยาก
ได คือความปรารถนาซึ่งอยากไดอารมณนั้น ๆ ในบรรดารูปารมณ
เปนตน เพราะฉะนั้น คนเหลาใดมากําหนัดยินดีตัณหานั้นคือเห็น
ปานนั้น คือเปนผูอยากไดแลว ๆ เลา ๆ ยึดถืออยู. บทวา เต โหนฺติ
จกฺกธาริโน ความวา ชนเหลานั้นยอมทูนจักรกรดนั้นไว.
ก็นายมิตตวินทุกะกําลังพูดอยูนั่นแหละ จักรแมนั้นก็พัดกดลง
ไป ดวยเหตุนั้น เขาจึงไมอาจจะกลาวอีกตอไป. เทพบุตรจึงไปยัง
เทวสถานของตนทีเดียว.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประชุมชาดกวา นายมิตตวินทุกะในครั้งนั้น ไดมาเปนภิกษุวายาก
สวนเทพบุตรในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามิตตวินทุกชาดกที่ ๙
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๑๐. ปลาสชาดก

วาดวยเหตุที่จะตองหนีจากไป
[๗๙๘] พระยาหงสไดกลาวกะปลาสเทวดาวา
ดูกอนสหาย ตนไทรเกิดติดอยูที่คาคบของ
ทานแลว มันเจริญขึ้นแลว จะตัดสิ่งอัน
เปนที่รักของทานเสีย.
[๗๙๙] ขาพเจาจะเปนที่พึ่งทําตนไทรใหเจริญ
ขึ้น ตนไทรนี้จักเปนที่พึ่งของขาพเจา
เหมือนมารดาบิดาเปนที่พึ่งของบุตรแลว
บุตรกลับเปนที่พึ่งของมารดาบิดาฉะนั้น.
[๘๐๐] มหาใดทานจึงใหตนไมที่นาหวาดเสีย
ดุจขาศึก เจริญขั้นอยูท ี่ดาคบ เหตุนั้น
ขาพเจาบอกทานแลวจะไป ความเจริญแหง
ตนไทรนัน้ ขาพเจาไมชอบใจเลย.
[๘๐๑] บัดนี้ ตนไทรนี้ทําใหเราหวาดเสียว ภัย
อันใหญหลวงไดมาถึงเรา เพราะไมรูสึกถึง
คําของพระยาหงสอันใหญหลวง ซึ่งควร
เปรียบดวยขุนเขาสิเนรุราช.
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[๘๐๒] ผูใดเมือ่ กําลังเจริญอยู กระทําที่พึ่ง
อาศัยใหพินาศไปเสีย ความเจริญของผูนั้น
ทานผูฉลาดไมสรรเสริญ นักปราชญรังเกียจ
ความพินาศ จึงเพียรพยายามเพื่อจะตัดราก
เหงาของอันตรายนั้นเสีย.
จบ ปลาสชาดกที่ ๑๐
อรรถกถาปลาสชาดกที่ ๑๐
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
การขมกิเลส จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา หโส
ปลาสมวจ ดังนี้.
เรื่องปจจุบันจักมีแจงในปญญาสชาดก. สวนในชาดกนี้
พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขึ้นชื่อวากิเลสควรจะรังเกียจแท กิเลสแมจะมีประมาณนอยก็ทําให
ถึงความพินาศไดเหมือนหนอตนไทร. แมโบราณกบัณทิตทั้งหลาย
ก็รังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจมาแลวเหมือนกัน ครั้นตรัสแลว ทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดหงสทอง เจริญวัยแลว
อยูในถ้ําทอง ณ เขาจิตตกูฏ กินขาวสาลีที่เกิดเองในสระที่เกิดเอง
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ณ หิมวันตประเทศแลวกลับมา. ในหนทางที่พระโพธิสัตวนั้นไป ๆ
มา ๆ มีตนทองหลางใหญอยูตนหนึ่ง. พระโพธิสัตวนั้นแมเมื่อไป
ก็พักที่ตนทองหลางนั้นแลวก็ไป แมเมื่อกลับมา ก็พักที่ตนทองหลาง
นั้นแลวจึงมา. ครั้งนั้น พระโพธิสัตวนั้นไดมีความคุนเคยกับเทวดา
ผูบังเกิดอยูที่ตนทองหลางนั้น เวลาตอมา นางนกตัวหนึ่งกินผลไทร
สุกที่ตนไทรตนหนึ่ง แลวบินมาจับที่ตนทองหลางนั้น ถายคูถลงใน
ระหวางคาคบ. แตนั้นจึงเกิดหนอไทรขึ้น. ในเวลามีขนาดได ๔ นิ้ว
ตนทองหลางงดงาม เพราะเปนตนทองหลางที่มีหนอแดงและใบเขียว
พระยาหงสเห็นดังนั้น จึงเรียกรุกขเทวดามาพูดวา ทานปลาสเทวดา
ผูสหาย ธรรมดาตันไทรเกิดที่ตนไมใด เมื่อโตขึ้นยอมทําตนไมนั้น
ใหฉิบหาย ทานจงอยาใหตนไมนี้เติบโตเลย มันจักทําวิมานของทาน
ใหพินาศ ทานจงถอนมันทิ้งเสียกอนทีเดียว ขึน้ ชื่อวาสิ่งที่ควรจะ
รังเกียจ ก็ควรจะรังเกียจ เมื่อปรึกษากับปลาสเทวดา จึงกลาวคาถา
ที่ ๑ วา :พระยาหงสไดกลาวกะปลาสเทวดาวา
ดูกอนสหาย ตนไทรเกิดติดอยูที่คาคบของ
ทานแลว มันเจริญเติบโตขึ้นจะตัดสิ่งอัน
เปนที่รักของทานเสีย.
ก็บาททีห่ นึ่งในคาถานี้ พระศาสดาทรงเปนผูตรัสรูพรอมเฉพาะ
แลวจึงตรัสไว. บทวา ปลาส ไดแก ปลาสเทวดา. บทวา สมฺม
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แปลวา เพื่อน. บทวา องฺกสฺมึ ไดแก ที่คาคบ. บทวา โส เต
มมฺมานิ เฉจฺฉติ ความวา ตนไทรนั้นเจริญเติบโตที่คาคบนั้นแลว
จักตัดชีวิตประดุจขาศึกฉะนั้น. จริงอยู สังขารที่มีชีวิตทานเรียกวา
มัมมะ ในทีน่ ี้.
ปลาสเทวดาไดฟงดังนั้น มิไดเชื่อถือคําของพระโพธิสัตวนั้น
จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ตนไทรจงเจริญเติบโตเถิด ขาพเจาจะ
เปนที่พึ่งของมัน ตนไทรนี้จักเปนที่พึ่งของ
ขาพเจา เหมือนมารดาบดาเปนที่พึงของบุตร
แลวบุตรกลับเปนที่พึ่งของมารดาบิดา ฉะนั้น.
คําอันเปนคาถานั้น มีความวา ดูกอนสหาย ทานยังไมรู
ตนไทรนี้จะเปนที่พึ่งของขาพเจาในตอนมันเติบโต ขาพเจาจักเปน
ที่พึ่งของตนไทรนี้เหมือนมารดาบิดาเปนที่พึ่งของบุตรในคราวเปนเด็ก
ออนฉะนั้น อนึ่ง ตนไทรนี้จักเปนที่พึ่งแมของขาพเจาในภายหลัง
ตอนแก เหมือนบุตรเติบโตขึ้นแลว ยอมเปนที่พึ่งของมารดาบิดาใน
ภายหลังตอนแก ฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระยาหงส จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ทานใหตนไมซึ่งอาจนําภัยมาดังขาศึก
เจริญเติบโตขึ้นที่คาคบเพราะเหตุใด เหตุนั้น
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เราขอบอกทานใหรูแลวจะไป ความเจริญ
เติบโตของตนไทรนั้น ขาพเจาไมชอบใจ
เลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย ตฺว ความวา เพราะเหตุที่
ทานใหเกษียรพฤกษนี้ชื่อวานากลัว เพราะเปนผูใหความนากลัว
ประดุจขาศึก เจริญอยูทคี่ าคบ. บทวา อามนฺต โข ต ความวา
เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงเรียกทานมาปรึกษาใหรูแลวก็จะไป. บทวา
วุฑฺฒิมสฺส ความวา ความเจริญของตนไทรนั้น ไมชอบใจขาพเจา
เลย.
ก็แหละพระยาหงสครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงกางปกบินไปยัง
ภูเขาจิตตกูฏทีเดียว. ตั้งแตนั้นก็ไมไดมาอีกเลย. ในเวลาตอมา ตนไทร
ก็เจริญเติบโตขึ้น. ก็มีรกุ ขเทวดาตนหนึ่งบังเกิดที่ตนไทรนั้น. ตนไทร
นั้นเจริญขึ้นหักรานตนทองหลาง วิมานของเทวดาพรอมกับกิ่งไม
ทั้งหลายก็รวงลงไป. ในกาลนั้น เทวดานั้นจึงกําหนดคําของพระยาหงสได ร่ําไหวา พระยาหงสเห็นภัยในอนาคตขอนี้จึงกลาวไว สวน
เราไมกระทําตามคําพูดของพระยาหงส แลวกลาวคาถาที่ ๔ วา :บัดนี้ ตนไทรนี้ทําใหเราหวาดกลัว ภัย
อันใหญหลวงไดมาถึงเรา เพราะไมรสู ึกถึง
คําของพระยาหงส อันใหญหลวงซึง่ ควร
เปรียบดวยขนเขาสิเนรุราช.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิทานิ โข น ภายติ ความวา
ตนไทรนี้ทําใหเรายินดีในตอนยังออน บัดนี้ ทําใหกลัวหวาดสะดุง.
บทวา มหาเนรุนิทสฺสน ความวา เพราะไดฟงคําของพระยาหงส
อันใหญหลวงดุจภูเขาสิเนรุ แลวไมรูสุกจึงไดถอนตนไทรนี้เสียใน
คราวยังออนอยู. ดวยบทวา มหา เม ภยมาคต นี้ เทวดาคร่ํา
ครวญวา บัดนี้ ภัยใหญมาถึงเราแลว.
ฝายตนไทรก็เจริญเติบโตขึ้นหักรานตนทองหลางทั้งตนไดกระ
ทําใหเปนสักแตตอเทานั้น. วิมานของเทวดาก็หายไปหมดสิ้น.
ผูใดเมื่อเจริญขึ้นทําที่พึ่งอาศัยใหพินาศ
ไปเสีย ความเจริญของผูนั้น ผูฉลาดไม
สรรเสริญ นักปราชญรังเกียจความพินาศ
จึงเพียรพยายามตัดรากเหงาของอันตรายนั้น
เสีย.
คาถาที่ ๕ ดังกลาวมานี้ เปนอภิสัมพุทธคาถา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุสลปฺปสตฺถา ความวา อันทาน
ผูฉลาดทั้งหลายสรรเสริญแลว. บทวา ฆสเต แปลวา ยอมกิน
อธิบายวา ทําใหพินาศ. บทวา ปตารยิ แปลวา ยอมกลิ้งเกลือก
คือ ยอมพยายาม. ทรงอธิบายไวดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใด.
เจริญขึ้นทําที่พึ่งอาศัยของตนใหพินาศ ความเจริญของผูนั้น บัณฑิต
ไมสรรเสริญ สวนนักปราชญ คือทานผูสมบูรณความรูรังเกียจความ
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ดับคือความพินาศอยางนี้วา ความดับสูญจักมีแกเรา เพราะอันตราย
นี้ยอมพากเพียรเพื่อขจัดรากเหงาของอันตรายทั้งภายในหรือภายนอก
นั้นเสีย.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงประกาศ
สัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุ ๕๐๐ รูป ได
บรรลุพระอรหัต. หงสทองในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาปลาสชาดกที่ ๑๐
รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วรรณาโรหชาดก ๒. สีลวีมังสชาดก ๓. หิริชาดก
๔. ขัชโชปนกชาดก ๕. อหิตุณฑิกชาดก ๖. คุมพิยชาดก
๗. สาลิยชาดก ๘. ตจสารชาดก ๙. มิตตวินทุกชาดก
๑๐. ปลาสชาดก.
จบ วรรณาโรหวรรคที่ ๒
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๓. อัฑฒวรรค
๑. ทีฆีติโกสลชาดก
วาดวยเวรยอมไมระงับดวยเวร
[๘๐๓] ขาแตพระราช เมื่อพระองคตกอยูใน
อํานาจของขาพระองคอยางนี้แลว เหตุอันใด
อันหนึ่งที่จะทําใหพระองคพนจากทุกขได มี
อยูห รือ.
[๘๐๔] พอเอย เมื่อฉันตกอยูในอํานาจของทาน
ถึงอยางนี้แลว เหตุอันใดอันหนึ่งที่จะทําให
ฉันพนจากทุกขได ไมมีเลย.
[๘๐๕] ขาแตพระราชา เวนสุจริตและวาจา
สุภาษิตเสีย เหตุอยางอื่นจะปองกันไดใน
เวลาใกลมรณกาล ไมมีเลย ทรัพยนอกนี้ก็
เหมือนกันแหละ.
[๘๐๖] ชนเหลาใดเขาไปผูกเวรวา คนนี้ไดดา
เรา คนนี้ไดฆาเรา คนนี้ไดชนะเรา คนนี้
ไดลักของ ๆ เรา เวรของชนเหลานั้นยอมไม
สงบ สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกเวรวา คน
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นี้ไดดาเรา คนนี้ไดฆา เรา คนนี้ไดชนะเรา
คนนี้ไดลักของ ๆ เรา เวรของชนเหลานั้น
ยอมสงบ.
[๘๐๗] ในกาลไหน ๆ เวรในโลกนี้ยอมไมระงับ
ดวยเวรเลย แตยอมระงับไดดวยความไมมี
เวร ธรรมนี้เปนของเกา.
จบ ทีฆีติโกสลชาดกที่ ๑
อรรถกถาอัฑฒวรรคที่ ๓
อรรถกถาทีฆีติโกสลชาดกที่ ๑
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผูกระทําการทะเลาะทุมเถียงกัน จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา เอวภตู สฺส เต ราช ดังนี้.
ไดยินวา ในกาลทีภ่ ิกษุเหลานั้นมายังพระเชตวันวิหาร ขอให
พระศาสดาทรงอดโทษ พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นมาแลวตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเปนโอรสของเรา ชื่อวาบุตร
ผูเกิดจากปาก อันบุตรทัง้ หลายไมควรทําลายโอวาทที่บิดาไดไว ก็เธอ
ทั้งหลายไมกระทําตามโอวาท โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย แมโจรผูฆา
มารดาบิดาของตนแลวยึดครองราชสมบัติ ตกอยูในเงื้อมมือในปา ก็
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ยังไมฆาดวยคิดวา จักไมทําลายโอวาทที่มารดาบิดาใหไว ดังนี้ แลว
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ก็ในชาดกนี้ เรื่องทั้งสอง คือเรื่องปจจุบันและเรื่องในอดีต จัก
มีแจงโดยพิสดารในสังฆเภทกะ. ก็ทีฆาวุกุมารนั้นจับพระจุฬาพระเจาพาราณสีผูบรรทมหลับอยูบนตักของตนในปา เงื้อดาบขึ้นดวยหมาย
ใจวา บัดนี้ เราจักตัดโจรผูฆามารดาบิดาของเรา ใหเปน ๑๔ ทอน
ขณะนั้น ระลึกถึงโอวาทที่มารดาบิดาใหไว จึงคิดวา เราแมจะสละ
ชีวิตก็จักไมทําลายโอวาทของทาน จักคุกคามพระเจาพาราณสีนั้นอยาง
เดียว จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :ขาแตพระราชา เมื่อพระองคตกอยูใน
อํานาจของขาพระองคอยางนี้แลว เหตุอันใด
อันหนึ่งที่จะทําใหพระองคพนจากทุกขได มี
อยูห รือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วเส มม ไดแก ผูมาสูอํานาจ
ของขาพระองค. บทวา ปริยาโย ไดแก เหตุ.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสคาถาที่ ๒ วา :พอเอย เมื่อฉันตกอยูในอํานาจของ
ทานอยางนี้แลว เหตุอันใดอันหนึ่งที่จะทําให
ฉันพนทุกขได ไมมีเลย.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา โน เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา
เหตุอะไร ๆ ที่จะทําใหฉันพนจากทุกขนั้น ยอมไมมี.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวไดกลาวคาถาที่เหลือวา :ขาแตพระราชา เวนสุจริตและวาจาที่
เปนสุภาษิตเสีย เหตุอยางอื่นจะปองกันได
ในเวลาจะตาย ไมมีเลย ทรัพยนอกนี้ก็
เหมือนกันนั่นแหละ.
ชนเหลาใดเขาไปผูกเวรวา คนนี้ไดดา
เรา คนนี้ไดฆา เรา คนนี้ไดชนะเรา คนนี้ได
ลักของ ๆ เรา เวรของชนเหลานั้นยอมไม
สงบ สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกเวรวา คน
นี้ไดดาเรา คนนั้นไดฆาเรา คนนั้นไดชนะเรา
คนนี้ไดลักของ ๆ เรา เวรของชนเหลานั้น
ยอมเขาไปสงบ.
ในกาลไหน ๆ เวรในโลกนี้ยอมไมระงับ
ดวยเวรเลย แตยอมระงับไดดวยความไมมี
เวร ธรรมนี้เปนของเกา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาฺ สุจริต แกเปน นาฺ
สุจริตา. อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้แหละ อธิบายวา เวนสุจริตเสีย
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เราไมเห็นอยางอื่น. ก็ในคาถานี้ พระโพธิสัตวกลาววา สุจริตบาง
สุภาษิตบาง ก็หมายเอาโอวาทที่มารดาบิดาใหไวเทานั้น. บทวา เอวเมว ไดแก ไมมีประโยชนเลย. ทานกลาวอธิบายนี้ไววา ขาแต
มหาราชเจา เวนจากสุจริตและวาจาสุภาษิต กลาวคือการกลาวสอน
และการพร่ําสอน อยางอื่นชื่อวาสามารถเพื่อตอตานบอกกันในเวลาจะ
ตายยอมไมมี ทรัพยนอกนี้ก็เหมือนกัน คือไมมีประโยชนเลย ก็บัดนี้
พระองคจะใหทรัพยแมตั้งแสนโกฏิ แกขาพระองค ก็จะไมไดชีวิต
เพราะฉะนั้น ขอนี้พึงทราบวา สุจริตและคําสุภาษิตเทานั้น ยิง่ กวา
ทรัพย.
แมคาถาที่เหลือก็มีเนื้อความสังเขปดังตอไปนี้ :- ขาแตมหาราชเจา คนเหลาใดเขาไปผูกเวร คือตั้งเวรไวในหทัยเหมือนผูกไว
อยางนี้วา ผูนี้ดาเรา ผูนี้ประหารเรา ผูนี้ไดชนะเรา ผูนี้ไดลกั ของ
เรา เวรของคนเหลานั้นยอมไมสงบ. สวนคนเหลาใดไมเขาไปผูก
คือไมตั้งเวรนั้นไวในหทัย เวรของตนเหลานั้นยอมสงบ เพราะใน
กาลไหน ๆ เวรทั้งหลายยอมไมระงับดวยเวร แตจะระงับดวยความไม
มีเวร ธรรมนั้นเปนของเกา อธิบายวา ธรรมเกากอน คือสภาวะที่
เปนไปตลอดกาลนาน.
ก็แหละ พระโพธิสตั วครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงกราบทูลวา
ขาแตมหาราชเจา ขาพระองคไมประทุษรายพระองค แตพระองคจง
ฆาขาพระองคเสียเถิด แลววางดาบในพระหัตถของพระราชานั้น. ฝาย
พระราชาก็ทรงกระทําการสบถวา เราจักไมประทุบรายทาน แลวเสด็จ
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ไปพระนครพรอมกับพระโพธิสัตวนั้น ทรงแสดงพระโพธิสัตวนั้นแก
อํามาตยทั้งหลายแลวตรัสวา ดูกอนพวกทานทั้งหลาย ผูนี้ คือทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจาโกศล แมผูนี้ก็ไดใหชีวิตเรา เราก็ไมได
ทําอะไรกะผูนี้ ครั้นตรัสแลว ไดประทานธิดาของพระองคแลวให
ดํารงอยูในราชสมบัติอันเปนของพระบิดา. ตั้งแตนั้นมา พระราชา
ทั้งสองพระองคทรงสมัครสมานบันเทิงพระทัยครองราชสมบัต.ิ
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประชุมชาดกวา บิดามารดาในครั้งนั้น ไดมาเปนตระกูลมหาราช
สวนทีฆาวุกุมาร ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาทีหีติโกสลชาดกที่ ๑
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๒. มิคโปตกชาดก

คําพูดที่ทําใหหายเศราโศก
[๘๐๘] การทีท่ านเศราโศกถึงลูกเนื้อผูละไปแลว
เปนการไมสมควรแกทานผูหลีกออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต สงบระงับ.
[๘๐๙] ดูกอนทาวสักกะ ความรักของมนุษย
หรือเนื้อยอมเกิดขึ้นในใจ เพราะอยูรวมกัน
มา มนุษยหรือเนื้อนัน้ อาตมภาพไมสามารถ
ที่จะไมเศราโศกถึงได.
[๘๑๐] ชนเหลาใดมารองไหรําพัน บนเพอถึง
ผูตายไปแล และผูจะตายอยู ณ บัดนี้ การ
รองไหของชนเหลานั้น สัตบุรุษทั้งหลาย
กลาววา เปลาจากประโยชน ดูกอ นฤๅษี
เพราะฉะนั้น ทานอยารองไหเลย.
[๘๑๑] ดูกอนพราหมณ ผูทตี่ ายไปแลว ละไป
แลว หากจะพึงกลับเปนขึ้นไดเพราะการ
รองไห เราก็จะประชุมกันทั้งหมดรองไหถึง
พวกญาติของกันและกัน.
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[๘๑๒] มหาบพิตรมารดาอาตมภาพผูเดือดรอน
ยิ่งนักใหหายรอน ดับความกระวนกระวาย
ไดทั้งสิ้น เหมือนบุคคลเอาน้ํารดไฟติดที่
เปรียงใหดับไปฉะนั้น มหาบพิตรมาถอนลูก
ศรคือความโศกที่เสียบแนนอยูในหทัยของ
อาตมภาพออกไดแลวหนอ เมื่ออาตมภาพถูก
ความโศกครอบงํามหาบพิตรก็ไดบรรเทาความ
โศกถึงบุตรเสียได ดูกอนทาววาสวะ อาตมภาพเปนผูถอนลูกศรออกไดแลว ปราศจาก
ความเศราโศก ไมมีความมัวหมอง อาตมภาพ
จะไมเศราโศกรองไห เพราะไดฟงถอยคํา
ของมหาบพิตร.
จบ มิคโปตกชาดกที่ ๒
อรรถกถามิคโปตกชาดกที่ ๒
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุแกรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อคารา
ปจจุเปตสฺส ดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุแกนั้นใหเด็กคนหนึ่งบวช. สามเณรบํารุงภิกษุ
แกนั้นโดยเคารพ ครั้นกาลตอมา ไดกระทํากาละโดยความไมผาสุก.
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เพราะการทํากาละของสามเณรนั้น ภิกษุแกถูกความโกรธครอบงํา
เที่ยวร่ําไหดวยเสียงอันดัง. ภิกษุทั้งหลายไมอาจใหยินยอมได จึงสั่ง
สนทนากันในโรงธรรมสภาวา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุแกชื่อโนนเที่ยว
ร่ําไห เพราะการทํากาละของสามเณร ภิกษุแกนนั่ คงจักเหินหางการ
เจริญมรณัสสติ. พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? เมื่อภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา เรื่องชื่อนี้ พระเจาขา. จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มิใชบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน ภิกษุแกนี้ เมื่อสามเณรนั้นตายแลว
ก็เที่ยวร่ําไหอยู แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวครองความเปนทาวสักกะ. ครั้งนั้น มีบุรุษ
ชาวแควนกาสีคนหนึ่ง เขาไปยังหิมวันตประเทศ บวชเปนฤๅษี ยัง
อัตภาพใหเปนไปดวยผลไมนอยใหญ. วันหนึ่ง ฤๅษีนั้นเห็นลูกเนื้อ
แมตายตัวหนึ่งในปา จึงนํามายังอาศรมบท ใหเหยื่อเลี้ยงดูไว. ลูก
เนื้อเติบโตขึ้นมีรูปรางงามถึงความงามอันเลิศ. ดาบสกระทําลูกเนื้อ
นั้นใหเปนลูกของตนอยู. วันหนึ่ง ลูกเนื้อกินหญามากไป ไดกระทํา
กาละเพราะไมยอยดาบสเที่ยวร่ําไหวา ลูกเราตายเสียแลว. ในกาลนั้น
ทาวสักกเทวราชทรงพิจารณาดูชาวโลก ทรงเห็นดาบสนั้น ดําริวา
จักทําดาบสนั้นใหสลดใจ จึงเสด็จมาแลวประทับยืนในอากาศ ตรัส
คาถาที่ ๑ วา :-
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การที่ทานเศราโศกถึงลูกเนื้อผูละไปแลว
เปนการไมสมควรแกทานผูหลีกออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตสงบระงับ.
ดาบสไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :ดูกอนทาวสักกะ ความรักของมนุษย
หรือเนื้อ ยอมเกิดขึ้นในใจ เพราะอยูร วมกัน
มา มนุษยหรือเนื้อนั้น อาตมภาพไมสามารถ
ทีจ่ ะไมเศราโศกถึงได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ต สกฺกา ความวา อาตมภาพไมอาจเพื่อจะไมโศกถึงมนุษยหรือสัตวดิรัจฉานนั้น คือ อาตมภาพเศราโศกถึงทีเดียว.
ลําดับนั้น ทาวสักกะไดตรัสคาถา ๒ คาถาวา :ชนเหลาใดรองไหรําพัน บนเพอถึงผูตาย
ไปแลว และผูจ ะตายอยูในบัดนี้ การรองไห
ของชนเหลานั้น สัตบุรษุ ทั้งหลายกลาววา
เปลาจากประโยชน ดูกอนฤาษี เพราะฉะนั้น
ทานอยารองไหเลย.
ดูกอนพราหมณ ผูทตี่ ายไปแลว ละไป
แลว หากจะกลับเปนขึ้นไดเพราะการรองไห
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เราก็จะประชุมกันทั้งหมด รองไหถึงญาติ
ของกันและกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มริสสฺ  ไดแก บุคคลผูจักตายใน
บัดนี้. บทวา ลปนฺติ จ ไดแก บนเพอ. ทานกลาวคําอธิบายนี้
ไววา ชนเหลาใดรองไหถึงคนผูตายแลว และผูจักตายอยูในโลก
ชนเหลานั้นก็คงจะรองไหและบนเพออยู. ชื่อวาวันที่จะขาดน้ําตาของ
ชนเหลานั้น ยอมไมมี เพราะเหตุไร ? เพราะคนผูตายไปแลวและคนผู
ที่จะตายยังมีอยูเสมอ. บทวา อิสิ มา โรทิ ความวา ดูกอนฤๅษี
เพราะฉะนั้น ทานอยารองไหเลย. เพราะเหตุไร ? เพราะสัตบุรุษ
ทั้งหลายกลาววาการรองไหเปลาประโยชน. อธิบายวา สัตบุรุษ
ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ยอมกลาวการรองไหวาเปนหมัน.
บทวา มโต เปโต ความวา ถาบุคคลที่เรียกวา ผูตายแลว ผูละ
ไปแลว จะพึงฟนขึ้นเพราะการรองใหไซร เมื่อเปนเชนนั้น พวก
เราจะอยูเฉยทําไม พวกเราทั้งหมดทีเดียว จะพากันประชุมรองใหถึง
ญาติทั้งหลายของกันและกัน ก็เพราะเหตุที่ญาติเหลานั้นไมฟนขึ้น
เพราะเหตุรองไห เพราะฉะนั้น ทาวสักกะ จึงทรงประกาศการรองไห
วาเปนหมัน.
เมื่อทาวสุกกะตรัสไป ๆ อยูอยางนี้ ดาบสกําหนดไดวา การ
รองไหไรประโยชน เมื่อจะกระทําการชมเชยทาวสักกะ จึงไดกลาว
คาถา ๓ คาถาวา :-
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มหาบพิตรมารดาอาตมภาพผูเดือดรอน
ยิ่งนักใหหายรอน ดับความกระวนกระวายได
ทั้งสิ้น เหมือนบุคคลเอาน้ํารดไฟติดที่เปรียง
ใหดับไปฉะนั้น มหาบพิตรมาถอนลูกศรคือ
ความโศกที่เสียบแนนอยูในหทัยของอาตมภาพออกไดแลวหนอ เมื่ออาตมภาพถูกความ
โศกครอบงํา มหาบพิตรก็ไดบรรเทาความ
โศกถึงบุตรเสียได ดูกอนทาววาสวะ อาตมภาพเปนผูถอนลูกศรออกไดแลว ปราศจาก
ความเศราโศก ไมมีความมัวหมอง อาตมภาพจะไมเศราโศกรองไห เพราะไดฟงถอยคําของมหาบพิตร.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยมาสิ ตัดบทเปน ย เม อาสิ.
บทวา หทยนิสฺสิต ไดแก เสียบแนนอยูในหทัย. บทวา อปานุทิ
ไดแก นําออกแลว.
ทาวสักกะครั้นประทานโอวาทแกดาบส แลวก็เสด็จไปเฉพาะ
ยังสถานที่ของพระองค.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึง
ทรงประชุมชาดกวา ดาบสในครั้งนั้น ไดมาเปนภิกษุแกในบัดนี้
๑

๑. บาลีวา หทยสฺสิต.
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เนื้อในครั้งนั้น ไดมาเปนสามเณรในบัดนี้ สวนทาวสักกะในครั้งนั้น
ไดมาเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามิคโปตกชาดกที่ ๒
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๓. มูสิกชาดก

ควรเรียนทุกอยางแตไมควรใชทุกอยาง
[๘๑๓] คนบอพร่ําอยูวา นางทาสีชื่อมูสิกาไป
ไหน ๆ เราคนเดียวเทานั้นรูวา นางทาสีชื่อ
วามูสิกา ตายอยูในบอน้ํา.
[๘๑๔] เหตุใดทานจึงคิดอยางนี้ และมองหา
โอกาสจะประหารทางนี้ ๆ กลับไปแลว
เหมือนลา เพราะฉะนั้นเราจึงรูวา ทานฆา
นางทาสีชื่อวามูสิกาตายทิ้งไวในบอน้ํา วันนี้
ปรารถนาจะกินขาวเหนียวอีกหรือ.
[๘๑๕] แนเจาผูโงเขลา เจายังเปนเด็กออน
ตั้งอยูในปฐมวัย มีผมดําสนิท มายืนถือ
ทอนไมยาวนี้อยู เราจะไมยอมยกชีวิตให
แกเจา.
[๘๑๖] เราเปนผูอันบุตรปรารถนาจะฆาเสีย จะ
พนจากความตาย เพราะภพในอากาศหรือ
เพราะบุตรที่รักเปรียบดวยอวัยวะก็หาไม เรา
พนจากความตายเพราะคาถาที่อาจารยผูให.
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[๘๑๗] บุคคลควรเรียนวิชาที่ควรเรียนทุกอยาง
ไมวาจะเลว ดี หรือปานกลางก็ตาม บุคคล
ควรรูประโยชนของวิชาที่เรียนทุกอยาง แต
ไมควรประกอบทั้งหมด ศิลปที่ศกึ ษาแลว
นําประโยชนใหในเวลาใด แมเวลาเชนนั้น
ยอมมีแท.
จบ มูสิกชาดกที่ ๓
อรรถกถามูสิกชาดกที่ ๓
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงปรารภ
พระเจาอชาตศัตรู จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา กุหึ
คตา กตฺถ คตา ดังนี้.
เรื่องปจจุบันไดใหพิสดารมาแลวในถุสชาดก ในหนหลังนั่นแล
สวนในชาดกนี้ พระศาสดาทรงเห็นพระราชาทรงหยอกเลนกับพระโอรสพลาง ทรงฟงธรรมพลางอยางนั้น ทรงทราบวา ภัยจักเกิดขึ้น
แกพระราชา เพราะอาศัยพระโอรสนั้น จึงตรัสวา มหาบพิตร
พระราชาครั้งเกากอนทั้งหลาย ทรงรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ ไดทรง
การทําโอรสของพระองคไว ณ สวนขางหนึ่ง ดวยทรงดําริวา
พระโอรสจงครองราชสมบัติในเวลาเราแกชราตามัว แลวทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-
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ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณในเมืองตักกศิลา ได
เปนอาจารยทิศาปาโมกข. โอรสของพระเจาพาราณสี พระนามวา
ยวกุมาร ไดเรียนศิลปะทุกอยางในสํานักของพระโพธิสัตวนั้น แลว
ใหการซักถามคือทดสอบวิชาแลว ประสงคจะกลับมาบานเมือง จึง
อําลาอาจารยนั้น. อาจารยรูไดดวยอํานาจวิชาดูอวัยวะวา อันตราย
จักมีแกกุมารนี้เพราะอาศัยบุตรเปนเหตุ คิดวาเราจักบําบัดอันตราย
ของพระกุมารนั้น จึงเริ่มไตรตรองหาขอเปรียบเทียบสักขอหนึ่ง.
ก็ในกาลนั้น มาของอาจารยทิศาปาโมกขนั้นมีอยูตัวหนึ่งแผลเกิดขึ้น
ที่เทาของมานั้น.
พวกคนเลี้ยงมาจึงกระทํามาตัวนั้นไวเฉพาะใน
เรือน เพื่อจะตามรักษาแผล. ในที่ไมไกลเรือนนั้นมีบอน้ําอยูบอหนึ่ง
ครั้งนั้น หนูตัวหนึ่งออกจากเรือนกัดแผลที่เทาของมา. มาไมสามารถ
จะหามมันได. วันหนึ่ง มานั้นไมอาจอดกลั้นเวทนาได จึงเอาเทา
ดีดหนูซึ่งมากัดกินแผลใหตายตกลงไปในบอน้ํา. พวกคนเลี้ยงมาไม
เห็นหนูมาจึงกลาวกันวา ในวันอื่น ๆ หนูมากัดแผล บัดนี้ไมปรากฏ
มันไปเสียที่ไหนหนอ. พระโพธิสัตวกระทําเหตุนั้นใหประจักษแลว
กลาววาคนอื่น ๆ ไมรู จึงพากันกลาววา หนูไปเสียที่ไหน แตเรา
เทานั้นยอมรูวาหนูถูกมาฆาแลวดีดลงไปในบอน้ํา. พระโพธิสัตวนั้น
จึงกระทําเหตุนี้นั่นแหละใหเปนขอเปรียบเทียบ แลวประพันธเปน
คาถาที่หนึ่งมอบใหแกพระราชกุมาร. พระโพธิสตั วนั้นไตรตรองหาขอ
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เปรียบเทียบขออื่นอีก ไดเห็นมาตัวนั้นแหละมีแผลหายแลว ออกไป
ที่ไรขาวเหนียวแหงหนึ่ง แลวสอดปากเขาไปทางชองรั้ว ดวยหวังวา
จักกินขาวเหนียว จึงกระทําเหตุนั้นแหละใหเปนขอเปรียบเทียบ แลว
ประพันธเปนคาถาที่ ๒ มอบใหแกพระราชกุมารนั้น สวนคาถาที่ ๓
พระโพธิสัตวประพันธโดยกําลังปญญาของตน มอบคาถาที่ ๓ แมนั้น
ใหแกพระราชกุมารนั้นแลวกลาววา ดูกอนพอ เธอดํารงอยูในราชสมบัติแลว เวลาเย็นเมื่อจะไปสระโบกขรณีสําหรับสรงสนาน พึงเดิน
ทองบนคาถาที่ ๑ ไปจนถึงบันใดอันใกล เมื่อจะเขาไปยังปราสาท
อันเปนที่อยูของเธอ พึงเดินทองบนคาถาที่ ๒ ไปจนถึงที่ใกลเชิง
บันได ตอจากนั้นไป พึงเดินทองบนคาถาที่ ๓ ไปจนถึงหัวบันได
ครั้นกลาวแลวจึงสงพระกุมารไป. พระกุมารนั้นครั้นไปถึงแลวไดเปน
อุปราช เมื่อพระบิดาสวรรคตแลว ไดครองราชสมบัติ. โอรส
องคหนึ่งของพระองคประสูติแลว. พระโอรสนั้น ในเวลามีพระวัสสา
๑๖ ป คิดวาจักปลงพระชนมพระบิดา เพราะความโลภในราชสมบัติ
จึงตรัสกะอุปฏฐาก (มหาดเล็ก) ทั้งหลายวา พระบิดาของเรายังหนุม
เราคอยเวลาถวายพระเพลิงพระบิดานี้ จักเปนคนแกคร่ําคราเพราะ
ชรา ประโยชนอะไรดวยราชสมบัติแมที่ไดในกาลเชนนั้น. อุปฏฐาก
เหลานั้นทูลวา ขาแตสมมติเทพ พระองคไมอาจไปยังประเทศชาย
แดนแลวกระทําความเปนโจร พระองคจงปลงพระชนมพระบิดาของ
พระองคดวยอุบายบางอยางแลวยึดเอาราชสมบัติ. พระโอรสนั้นรับวา
ได แลวไปยังที่ใกลสระโบกขรณีสําหรับสรงสนานตอนเย็นของพระ-
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ราชา ในภายในพระราชนิเวศน ไดถือพระขรรคยืนอยูดวยตั้งใจวา
จักฆาพระบิดานั้น ณ ทีน่ ี้. ในเวลาเย็น พระราชาทรงสั่งนางทาสี
ชื่อหนูไปดวยพระดํารัสวา เจาจงไปชําระหลังสระโบกขรณีใหสะอาด
แลวจงมา เราจักอาบน้ํา. นางทาสีนั้นไปชําระหลังสระโบกขรณีอยู
เห็นพระกุมาร. พระกุมารจึงฟนนางทาสีนั้นขาด ๒ ทอน แลวทิ้ง
ใหตกลงไปในสระโบกขรณี เพราะกลัววากรรมของตนจะปรากฏขึ้น.
พระราชาไดเสด็จไปเพื่อจะสรงสนาน. ชนที่เหลือกลาววา แมจนวันนี้
นางหนูผูเปนทาสียังไมกลับมา นางหนูไปไหน ไปที่ไร. พระราชา
ตรัสคาถาที่ ๑ วา :คนพร่ําบนอยูวา นางหนูไปไหน นาง
หนูไปไหน เราคนเดียวเทานั้นรูวา นางหนู
ตายอยูในบอน้ําดังนี้.
พระองคไดเสด็จไปถึงฝงสระโบกขรณี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุหึ คตา กตฺถ คตา เปนคํา
ไวพจนของกันและกัน. บทวา อิติ ลาลปฺปตี ไดแก บนเพออยู
อยางนั้น. ดังนั้น คาถานี้แสดงเนื้อความนี้แกพระราชาผูไมทรง
ทราบเลยแหละวา ชนผูไมรูยอมพร่ําบนวา นางหนูผูเปนทาสีไปไหน
แตเราผูเดียวเทานั้นรูวา นางหนูถูกพระราชกุมารฟนขาดสองทอน
แลวโยนใหตกลงในสระโบกขรณี.
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พระราชาไดเสด็จดําเนินตรัสคาถาที่ไปถึงฝงสระโบกขรณี.
พระกุมารคิดวา พระบิดาของเราไดทรงทราบกรรมที่เรากระทําไว
จึงกลัวหนีไปบอกเรื่องนั้นแกพวกอุปฏฐาก. พอลวงไป ๗ - ๘ วัน
อุปฏฐากเหลานั้นจึงทูลพระกุมารนั้นอีกวา ขาแตสมมติเทพ ถา
พระราชาจะทรงทราบไซร จะไมทรงนิ่งไว ก็คํานั้นคงจะเปนคําที่
พระราชานั้นตรัสโดยทรงคาดคะเนเอา พระองคจงปลงพระชนม
พระบิดานั้นเถิด. วันรุงขึ้น พระกุมารนั้นถือพระขรรคประทับยืนที่
ใกลเชิงบันใด ในเวลาพระราชาเสด็จมา ทรงมองหาโอกาสที่จะ
ประหารไปรอบดาน. พระราชาไดเสด็จดําเนินสาธยายคาถาที่ ๒ วา :เหตุใดทานจึงคิดอยางนี้ และมองหา
โอกาสจะประหารทางโนนทางนั้นแลวกลับไป
เสมือนลา เพราะฉะนั้น เราจึงรูวา ทานฆา
ทาสีชื่อวานางหนูตายทิ้งไวในบอน้ํา วันนี้
ยังปรารถนาจะบริโภคโภชนะขาวเหนียวอีก
หรือ.
แมคาถานี้ก็แสดงเนื้อความนี้สําหรับพระราชาผูไมทรงทราบ
เลยวา เพราะเหตุที่นั้นคิดอยางนี้ และมองหาโอกาสจะประหารอยู
ทางโนนทางนี้แลวกลับไปเสมือนลาฉะนั้น เพราะฉะนั้น เราจึงรูจัก
ทานวา วันกอนทานฆาทาสีชื่อนางหนูที่สระโบกขรณี วันนี้ ยัง
ปรารถนาจะบริโภคโภชนะขาวเหนียวอีก.
๑

๑

๑. ตรงนี้นาจะเปนวา "วันนี้ ยังปรารถนาจะฆาพระเจายวราชอีก."
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พระกุมารสะดุงพระทัยหนีไปดวยคิดวา พระบิดาเห็นเราแลว.
พระกุมารนั้นใหเวลาลวงไปประมาณกึ่งเดือนแลวคิดวา จักเอาทอนไม
ประหารพระราชาใหตาย จึงถือทอนไมสําหรับประการทอนหนึ่งมี
ดามยาวแลวไดยืนกุมอยู. พระราชาตรัสวา :แนะเจาผูโงเขลา เจายังเปนเด็กออน
ตั้งอยูในปฐมวัย มีผมดําสนิท มายืนถือ
ทอนไมยาวนี้อยู เราจะไมยอมยกชีวิตให
แกเจา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปมุปฺปตฺติโต ไดแก อุบตั ิคือ
ประกอบดวยปฐมวัย อธิบายวา ตั้งอยูในปฐมวัย. บทวา สุสู
แปลวา ยังเปนหนุม. บทวา ทีฆ ไดแก ทอนไมสําหรับประหาร
มีดามยาว. บทวา สมาปชฺช ความวา เจามายืนถือกุมไว. คาถา
แมนี้ก็ขมขูพระกุมาร แสงเนื้อความนี้ สําหรับพระราชาผูไมรู
นั้นแลวา เจาคนโงเจาจักไมไดบริโภคขาวเหนียวของตน บัดนี้
เราจักไมใหชีวิตแกเจาผูไมมีความละอาย เราจักฆาตัดใหเปนทอน
นอยทอนใหญ แลวใหเสียบไวบนหลาวนั่นแหละ.
พระราชาทรงสาธยายคาถาที่ ๓ พลางขึ้นถึงหัวบันใด. วันนั้น
พระกุมารนั้นไมอาจหลบหนี กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขอพระองค
โปรดประทานชีวิตแกขาพระองคเถิดพระเจาขา แลวหมอบลงที่ใกล
พระบาทของพระราชา. พระราชาทรงคุกคามพระกุมารนั้นแลว ให
๑

๑. บาลี เปน ปมุปฺปตฺติโก.
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จองจําดวยโซตรวน แลวใหขังไวในเรือนจํา ทรงนั่งเหนือราชอาสน
ที่ประดับประดา ณ ภายใตเศวตฉัตร ทรงดําวา พราหมณทิศาปาโมกขผูอาจารยของเรา เห็นอันตรายนี้แกเรา จึงไดใหคาถา ๓
คาถานี้ จึงราเริงยินดี เมื่อจะเปลงอุทาน จึงไดตรัสคาถาที่เหลือวา :เราเปนผูอันบุตรปรารถนาจะฆาเสีย จะ
พนจากความตายเพราะภพในอากาศ หรือ
เพราะบุตรที่รบั เปรียบดวยอวัยวะก็หาไม เรา
พนจากความตายเพระคาถาที่อาจารยผูกให.
บุคคลควรเรียนวิชาที่ควรเรียนทุกอยาง
ไมวาจะเลว ดี หรือปานกลาง บุคคลควรรู
ประโยชนของวิชาที่เรียนทั้งหมด แตไมควร
ประกอบใชทั้งหมด ศิลปะที่ศึกษาแลวนํา
ประโยชนมาใหในเวลาใด แมเวลาเชนนั้น
ยอมจะมีแท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นานฺตลิกฺขภวเนน ความวา
ทิพยวิมานเรียกกวาภพในอากาศ วันนี้ เรามิไดขึ้นแมสูภพในอากาศ
เพราะฉะนั้น เราจึงมิไดพนจากความตายในวันนี้ แมเพราะภพใน
อากาศ. บทวา นางฺคปุตฺตสิเรน วา ความวา หรือวา เรามิได
พนจากความตาย แมเพราะบุตรอันเห็นเสมอดวยอวัยวะ. บทวา
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ปุตฺเตน หิ ปฏิยิโต ความวา ก็เราอันบุตรของตนเองปรารถนา.
จะฆาในวันนี้. บทวา สิโลเกหิ ปโมจิโต ความวา เรานั้นเปนผู
พนจากความตาย เพราะคาถาทั้งหลายที่อาจารยของตนประพันธใหมา
บทวา สุต ไดแก ปริยตั ิการเลาเรียน. บทวา อธีเยถ ไดแก
พึงเรียน คือ ศึกษาเอา. ดวยบทวา หีนมุกฺกฏมชฺฌิม นี้ ทาน
แสดงวา วิชาที่เรียนไมวาจะต่ํา ปานกลาง หรือ ชั้นสูงก็ตาม
บุคคลควรเรียนทั้งหมด. บทวา น จ สพฺพ ปโยชเย ความวา
ไมควรประกอบใชมนตชนั้ ต่ํา หรือศิลปะชั้นกลาง ควรประกอบใช
แตชั้นสูงเทานั้น. บทวา ยตฺถ อตฺถําวห สุต ความวา ศิลปะ
ที่ไดศึกษาแลวชนิดใดชนิดหนึ่ง เชนการปนหมอของมโหสถบัณฑิต
ยอมนําประโยชนมาใหในกาลใด กาลแมนั้นยอมจะมีทีเดียว.
ในกาลตอมา เมื่อพระบิดาสวรรคตแลว พระกุมารก็ไดดํารง
อยูในราชสมบัติ.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว จึง
ทรงประชุมชา กวา ก็อาจารยทิศาปาโมกขในครั้งนั้น ไดเปนเรา
ตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามูสิกชาดกที่ ๓
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๔. จุลลธนุคคหชาดก
วาดวยจุลลธนุคคหบัณฑิต
[๘๑๘] ขาแตพราหมณ ทานถือเอาหอเครื่อง
ประดับทัง้ หมดขามฝง ไปแลว ขอจงรีบกลับ
มา รีบเอาฉันขามไปบัดนี้ดวย.
[๘๑๙] แนะนางผูเจริญ ทานนับถือเราผูอันทาน
ไมเคยเชยชิด ยิ่งเสียกวาสามีผูที่เคยเชยชิด
มานาน นับถือเราผูไมใชผัวเสียยิง่ กวาผัว นาง
ผูเจริญจะพึงนับถือผูอื่นยิ่งกวาเราอีก เราจัก
ไปใหไกลยิ่งกวาที่นี้อีก.
[๘๒๐] ใครนี่มาทําการหัวเราะอยูในพุมตะไตรน้ํา
ในที่นี้ก็ไมมีการฟอนรําขับรอง หรือการดีดสี
ตีเปา แนะนางงามผูมีตะโพกอันผึ่งผาย ทําไม
เจาจึงมาหัวเราะอยูในเวลาที่ควรรองไห.
[๘๒๑] แนะสุนัขจิ้งจอกพาลผูโงเขลาชาติชัมพุกะ เจาเปนสัตวมีปญญานอย เสื่อมจาก
ปลาและชิน้ เนื้อ ซบเซาอยู เหมือนคน
กําพรา.
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[๘๒๒] โทษของผูอื่นเห็นไดงาย สวนโทษของ
ตนเห็นไดยาก เจานัน่ แหละเสื่อมจากผัว
และชายชูแ ลว ซบเซาแมกวาเราเสียอีก.
[๘๒๓] แนะพระยาเนื้อชาติชัมพุกะ ทานกลาว
อยางใด ขอนี้ก็เปนอยางนั้น ฉันไปจากที่นี้
แลว จักเปนหญิงอยูในอํานาจของผัว.
[๘๒๔] ผูใดนําภาชนะดินไป ถึงผูนั้นจะพึงนํา
ภาชนะสําริดไป บาปที่เจาทําไวแลวนั่นแหละ
เจาจะทําอยางนั้นอีก.
จบ อรรถกถาจุลลธนุคคหชาดกที่ ๔
อรรถกถาจุลลธนุคคหชาดกที่ ๔
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุผูถูกภรรยาเกาประเลาประโลม จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคํา
เริ่มตนวา สพฺพ ภณฺฑ ดังนี้.
เมื่อพระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธออันใครทําใหกระสัน
อยากสึก. ครั้นเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา ภรรยาเกา พระเจาขา พระศาสดาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ หญิงนี้กระทําความพินาศใหแกเธอใน
บัดนี้เทานั้นหามิได แมในกาลกอน เธออาศัยหญิงนี้ถูกตัดศีรษะดวย
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ดาบ อันภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนาแลว จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา
สาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
พาราณสี พระโพธิสัตวไดเปนทาวสักกะ ในกาลนั้น พราหมณมาณพ
ชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง เรียนศิลปศาสตรทั้งปวงในเมืองตักกศิลา
ไดบรรลุความสําเร็จในธนูกรรมวิชายิงธนู ไดเปนผูมีนามวา จุลลธนุคคหบัณฑิต. ครั้งนั้นอาจารยของจุลลธนุคคหบัณฑิตนั้นคิดวา
มาณพนี้เรียนศิลปศาสตรไดเหมือนเรา จึงไดใหธิดาของตน. จุลลธนุคคหบัณฑิตนั้นพานางเดินทางไปดวยหวังใจวา
จักไปเมือง
พาราณสี. ในระหวางทาง ชางเชือกหนึ่งไดทําภูมิประเทศแหงหนึ่ง
ใหปลอดคน. ใคร ๆ ไมอาจขึ้นไปยังสถานที่นั้น. จุลลธนุคคหบัณฑิต
เมื่อคนทั้งหลายพากันหามอยูก็พาภรรยาขึ้นสูปากดง. ครั้งนัน้ ชาง
ไดปรากฏขึ้นแกจุลลธนุคคหบัณฑิตนั้น ในทามกลางดง เขาจึงเอา
ลูกศรยิงชางนั้นที่กระพองลูกศรทะลุออกทางสวนเบื้องหลัง ชางไดลม
ลง ณ ที่นนั้ เอง. ธนุคคหบัณฑิตไดกระทําที่นั้นใหปลอดภัย แลวได
ไปถึงดงอื่นขางหนา. แมในดงนั้นก็มีโจร ๕๐ คน คอยปลนคน
เดินทาง. ธนุคคหบัณฑิตนั้นอันคนทั้งหลายพากันหามอยู ก็ยังขึ้นไป
สูดงแมนั้น. เขาไดไปถึงสถานที่ตั้งของโจรเหลานั้น ซึ่งฆาเนื้อแลว
ปงเนื้อกินอยู ณ ทีใ่ กลหนทาง. ครั้งนั้น โจรทั้งหลายเห็นธนุคคห
บัณฑิตนั้นมากับภรรยาผูประดับตกแตงรางกาย จึงทําความอุตสาหะวา
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จักจับธนุคคหบัณฑิตนั้น. หัวหนาโจรเปนผูฉลาดในลักษณะของ
บุรุษ, เขาแลดูธนุคคหบัณฑิตนั้นเทานั้นก็รูวา ผูน ี้เปนอุดมบุรุษ จึง
ไมใหแมโจรคนหนึ่งลุกขึ้น. ธนุคคหบัณฑิตสงภรรยาไปยังสํานักของ
พวกโจรเหลานั้นดวยสั่งวา เธอจงไปพูดวา ทานทั้งหลายจงใหเนื้อยาง
ไมหนึ่งแกเราทั้งสองแลวนําเนื้อมา. ภรรยานั้นไดไปพูดวา ไดยินวา
ทานทั้งหลายจะใหเนื้อยางไมหนึ่ง. หัวหนาโจรคิดวาบุรุษผูหาคามิได
จึงใหเนื้อยาง พวกโจรพูดกันวา พวกเราจะกินเนื้อยางสุก. จึงไดให
เนื้อยางดิบไป. ธนุคคหบัณฑิตยกยองลําพองตนจึงโกรธพวกโจรวา
ใหเนื้อดิบแกเรา พวกโจรก็โกรธวา เจาคนนี้เทานั้นเปนผูชายคนเดียว
พวกเราเปนผูหญิงหรือ จึงพากันลุกฮือขึ้น. ธนุคคหบัณฑิตยิงโจร
๔๙ คน ดวยลูกศร ๔๙ ลูกใหลมลง. ลูกศรไมมียิงหัวหนาโจร.
ไดยินวา ในกลองลูกศรของเขา มีลูกศรอยู ๕๐ ลูกพอดี บรรดา
ลูกศรเหลานัน้ เขายิงชางเสียลูกหนึ่ง จึงยิงพวกโจรดวยลูกศร ที่
เหลืออยู ๔๙ ลูก แลวทําใหหัวหนาโจรลมลง นั่งทับบนอกของ
หัวหนาโจรนั้น คิดวาจักตัดศีรษะของนายโจรนั้น จึงใหนําดาบมา
จากมือของภรรยา. ภรรยานั้นกระทําความรักในหัวหนาโจรขึ้นใน
ทันใดนั้น จึงวางตัวดาบที่มือโจร วางฝกดาบที่มือของสามี นายโจร
จับถูกดามของตัวดาบจึงชักมีดออกตัดศีรษะของธนุคคหบัณฑิต. นาย
โจรนั้นครั้นฆาธนุคคหบัณฑิตแลว จึงพาเอาผูหญิงไปไดถามถึงชาติ
และโคตร. นางบอกวา ดิฉันเปนธิดาของอาจารยทิศาปาโมกขในเมือง
ตักกศิลา. นายโจรถามวา ชายผูนี้ไดเธอดวยเหตุอะไร ? นางกลาว
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วา บิดาของดิฉันยินดีวา นายธนุคคหะนี้ศึกษาศิลปะไดเหมือนกับเรา
จึงไดใหแมดิฉันแกนายธนุคคะนี้ ดิฉันนั้นมีความเสนหาในทาน จึง
ใหฆาสามีที่ตระกูลใหแกตนเสีย. นายโจรเดินคิดไปวาเบื้องตน หญิงนี้
ใหฆาสามีที่ตระกูลใหกอ น ก็ครั้นเห็นคนอื่นอีกคนหนึ่งเขา ก็จัก
กระทําอยางนั้นนั่นแหละแมกะเรา เราควรทิ้งหญิงนี้เสีย ครั้นใน
ระหวางทางไดเห็นแมน้ํานอยสายหนึ่งมีพื้นตื้น มีน้ําเต็มมาชั่วคราว
จึงกลาววา นางผูเจริญจระเขในแมน้ํานี้ดุราย พวกเราจะกระทํา
อยางไร ? นางกลาววา ขาแตสามี ทานจงกระทําเครื่องอาภรณภัณฑ
ใหเปนหอของดวยผาหมของดิฉัน นําไปฝงโนนแลวจงกลับมาพาดิฉัน
ไป. นายโจรนั้นรับคําวา ตกลงแลวถือเอาเครื่องอาภรณภัณฑทั้งหมด
ลงสูแมน้ํา ทําที่เปนวายขามไปถึงฝงโนนแลว ไดทิ้งนางไปเสีย. นาง
เห็นดังนั้นจึงกลาววา ขาแตสามี ทําไมทานจึงทําทีเหมือนจะทิ้งดิฉัน
ไป เพราะเหตุไร ? ทานจึงกระทําอยางนี้ มาเถิด จงพาดิฉันไปดวย
เมื่อจะเจรจากับนายโจรนั้น จึงกลาวคาถา ๑ คาถาวา :ขาแตพราหมณ ทานถือเอาหอเครื่อง
ประดับทั้งหมดขามฝงไปแลว ขอทานจงรีบ
กลับมา รีบนําดิฉันขามไปในบัดนี้ดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลหุ ขิปฺป ความวา ทานจงรีบ
กลับมา ทานผูเจริญขอทานจงรีบนําฉันขามไปในบัดนี้ดวย.
นายโจรไดฟงดังนี้น ยืนอยูที่ฝง โนนนั่นแหละ. จึงกลาวคาถา
ที่ ๒ วา :-
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แนะนางผูเ จริญ ทานนับถือเราผูอันทาน
ไมเคยเชยชิด ยิ่งเสียกวาสามีผูที่เคยเชยชิด
มานาน นับถือเราผูไมใชผัว ยิ่งเสียกวาผัว
นางผูเจริญจะพึงนับถือผูอื่นยิ่งกวาเราอีก เรา
จักไปจากที่นี้ใหไกลลิบ.
คาถานั้น มีเนื้อความดังกลาวในหนหลังแล.
สวนนายโจรกลาววา เราจักไปจากที่แมนี้ใหไกลลิบ ทานจง
อยูเถิด เมื่อนางร่ํารองอยูนั่นแล พาเอาสิ่งของเครื่องประดับหนีไป.
ลําดับนั้น หญิงพาลนั้นถึงความพินาศฉิบหายเห็นปานนี้ เพราะความ
อยากไดเกินไป จึงเปนคนไรที่พึ่งพา ไดเขาไปยังกอตะไครน้ํากอหนึ่ง
ในที่ไมไกล นั่งรองไหอยู.
ขณะนั้น ทาวสักกะทรงตรวจดูโลกอยู ทรงเห็นนางผูถูก
ความอยากไดเกินไปครอบงําผูเสื่อมจากสามีและโจร กําลังรองไหอยู
ทรงดําริวา จักขมหญิงนี้ใหไดอายแลวจักกลับมา จึงทรงพาสารถีมาตลี
และปญจสิขเทพบุตร เสด็จมา ณ ทีน่ ั้น ประทับยืนที่ฝงแมน้ําแลว
ทรงรับสั่งวา ดูกอนมาตลี เธอจงเปนปลา ดูกอนปญจสิขะ เธอจงเปน
นก สวนเราจักเปนสุนัขจิ้งจอกดาบชิ้นเนื้อไปยังที่ตรงหนาของนาง
เมื่อเราไปที่นั้น เธอจงโดดขึ้นจากน้ําตกลงตรงหนาเรา เมื่อเปนเชน
นั้น เราจักทิ้งชิ้นเนื้อที่คาบเสีย แลววิ่งไปจะงับปลา ขณะนั้น ตัวทาน
ปญจสิขะ ที่แปลงเปนนก จงโฉบเอาชิ้นเนื้อนั้นบินไปในอากาศ
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ตัวทานมาตลี ที่แปลงเปนปลา จงโดดลงไปในน้ํา เทพบุตรทั้งสอง
รับเทวบัญชาวา ดีละ ขาแตเทวะ. มาตลีสารถีไดแปลงเปนปลา
ปญจสิขเทพบุตรไดแปลงเปนนก. ทาวสักกะแปลงเปนสุนัขจิ้งจอก
คาบชิ้นเนื้อไปยังที่ตรงหนาของนาง. ปลาโดดขึ้นจากน้ําตกลงตรงหนา
สุนัขจิ้งจอก. สุนัขจิ้งจอกทั้งชิ้นเนื้อที่คาบแลววิ่งไปเพื่อจะเอาปลา.
ปลากระโดดไปตกลงในน้ํา นกโฉบเอาชิ้นเนื้อบินไปในอากาศ. สุนัขจิ้งจอกไมไดทั้งสองอยาง มีน้ํานองดวยน้ําตา หมอบดูกอตะไครน้ํา
อยู. นางเห็นดังนั้นคิดวา สุนัขจิ้งจอกนี้ถูกความหยากเกินไปครอบงํา
ไมไดทั้งเนื้อและปลา จึงหัวเราะลั่นประดุจทุบหมอใหแตกฉะนั้น.
สุนับจิ้งจอกไดฟงเสียงหัวเราะนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ใครนี่มาทําการหัวเราะอยูที่กอตะไครน้ํา
ในที่นี้ก็ไมมีการฟอนรํา ขับรองหรือการดีดสี
ตีเปา แนะนางผูมีตะโพกอันผึ่งผาย ทําไม
เจาจึงมาหัวเราะในเวลาที่ควรจะรองไห.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาย แยกออกเปน กา อย
แปลวา ใครนี้ บทวา เอฬคณิคุมฺเพ ไดแก ที่สมุ ทุมพุมไม การ
หัวเราะดังจนเห็นฟน ทานเรียกวา อหุหาสิยะ. สุนัขจิ้งจอกถามวา
ใครนี่มาทําการหัวเราะลั่นอยูในพุมไมนั้น. ดวยบทวา นยิธ นจฺจ วา
นี้ ทานแสดงวา ในที่นี้ การฟอนรําของใคร ๆ ผูฟอนรําอยู การ
ขับรองของใคร ๆ ผูขับรองอยู หรือเครื่องดุริยางคที่บรรเลงดวยมือ
ซึ่งจัดไวดีแลวของใคร ๆ ผูกระทํามือใหตั้งไดที่ดีแลวบรรเลงอยู ก็ไมมี
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ทานเห็นสิ่งใดจึงหัวเราะ. บทวา อนมฺหิกาเล แปลวา ในกาลเปน
ที่รองไห. บทวา สุสฺโสณิ แปลวา ผูมีตะโพกงาม. บทวา กินฺนุ
ชคฺฆสิ ความวา เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงไมรองไหในกาลที่ควรจะ
รองไห กลับหัวเราะเสียงลั่น. สุนัขจิ้งจอกเมื่อจะสรรเสริญนางรอง
เรียกวา โสภเน แปลวา แนะนางงาม.
นางไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๔ วา :แนะสุนขั จิ้งจอกพาลผูโงเขลาชาติชัมพุกะ เจาเปนสัตวมีปญญานอย เสื่อมจาก
ปลาและชิ้นเนื้อ ซบเซาอยูเหมือนคนกําพรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชินฺโน ไดแก เปนผูถึงความเสื่อม
บทวา เปสิฺจ ไดแก ชิ้นเนื้อ. บทวา กปโณ วิย ฌายสิ ความวา
ทานซบเซา คือ เศราโศก เสียใจ เหมือนคนกําพราแพหอทรัพย
ตั้งพันฉะนั้น.
ลําดับนั้น สุนัขจิ้งจอกจึงกลาวคาถาที่ ๕ วา :โทษของผูอื่นเห็นไดงาย สวนโทษ
ของตนเห็นไดยาก เจานัน่ แหละเสื่อมจาก
ผัวและชายชู ซบเซาแมกวาเราเสียอีก.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา มมฺป ตฺวฺเว ฌายสิ
นี้ พระมหาสัตวเมื่อจะใหนางละอายแลวถึงประการอันผิดแผกจึงกลาว
อยางนี้วา ดูกอนนางผูทุศีล มีธรรมอันลามก เราจักไมใหเหยื่อของ
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เรากอน แตเจาถูกความหยากเกินไปครอบงํา มีจิตปฏิพันธในโจรที่
เห็นชั่วครู เสื่อมจากชายชูนั้นและจากผัวที่ตระกูลแตงให วาโดย
เปรียบเทียบกะเราแลว เจาเปนผูกําพรากวารอยเทาพันเทา ซบเซา
รองไห ร่ําไรอยู.
นางไดฟงคําของสุนัขจิ้งจอกนั้นแลว จึงกลาวคาถาวา :แนะพระยาเนื้อชาติชัมพุกะ ทานกลาว
อยางใด ขอนี้ก็เปนอยางนั้น ฉันไปจากที่นี้
แลว จักเปนหญิงอยูในอํานาจของผัวแน
นอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นูน เปนนิบาตใชในอรรถวา
แนนอน. นางกลาววา ฉันไปจากนี้แลวไดผัวใหม จักอยูในอํานาจ
คือเปนไปในอํานาจของผัวนั้น โดยแนนอนทีเดียว.
ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชครั้นทรงสดับถอยคําของนางผูทุศีล
ไรอาจาระจึงตรัสคาถาสุดทายวา :ผูใดนําภาชนะดินไป แมภาชนะสําริด
ผูน ั้นก็จะตองนําไป บาปที่เจาทําไวนั่นแหละ
เจาจะทําอยางนั้นอีก.
คําที่เปนคาถานั้น มีความหมายวา ดูกอนนางผูอาจาระ เจา
พูดอะไร ผูใ ดนําภาชนะดินไปได แมภาชนะสําริดชนิดภาชนะทอง
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และภาชนะเงินเปนตน ผูนั้นก็จะนําเอาไปเหมือนกัน ก็บาปนี้เจาทํา
ไวนั่นแหละ ใคร ๆ ไมอาจชําระสะสางใหแกเจา เจานั้นจักกระทํา
อยางนี้อีกแนนอน.
ทาวสักกะนั้น ครัน้ ทรงทํานางใหไดอายถึงประการอันแปลก
อยางนี้แลว ไดเสด็จไปยังสถานที่ของพระองคทีเดียว.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงทรง
ประกาศสัจจะแลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูกระสัน
จะสึกดํารงอยูในโสดาปตติผล. ธนุคคหบัณฑิตในครั้งนั้น ไดมาเปน
ภิกษุผูกระสันจะสึก หญิงนั้นในครั้งนั้น ไดมาเปนภรรยาเกา สวน
ทาวสักกเทวราชในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถาจุลลธนุคคหชาดกที่ ๔
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๕. กโปตกชาดก

วาดวยโภคะของมนุษย
[๘๒๕] บัดนี้ เราเปนสุข ไมมีโรค นกพิราบ
ผูเหมือนหนามในหทัยบินไปแลว บัดนี้ เรา
จักกระทําความยินดีแหงหทัย เพราะเหตุวา
ชิ้นเนื้อและแกงจะทําใหเราเกิดกําลัง.
[๘๒๖] นกยางอะไรนี่มีหงอน ขีข้ โมย เปน
ปูนก โลดเตนอยู แนะนกยาง ทานจง
ออกมีขางนอกเสีย กาผูเปนสหายของเรา
ดุราย.
[๘๒๗] ทานไดเห็นเรามีขนปก อันพอครัวถอน
แลวทาดวยน้ําขาวเชนนี้ ไมควรจะมาหัวเราะ
เยาะเลย.
[๘๒๘] ทานอาบดีแลว ลูบไลดีแลว เอิบอิ่ม
ไปดวยขาวแลน้ํา และมีแกวไพฑูรยอยูที่คอ
ไดไปกชังคละประเทศมาหรือ.
[๘๒๙] เราจะเปนมิตรหรือมิใชมิตรของทานก็
ตาม ทานอยาไดกลาววา ทานไดไปยังกชัง-
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คละประเทศมีหรือ เพราะวาในกชังคละประเทศนัน้ ชนทั้งหลายถอนขนของเราออก
แลว ผูกชิ้นกระเบื้องไวที่คอ.
[๘๓๐] แนะสหาย ทานจะประสบสภาพเห็น
ปานนี้อีก เพราะปกติของทานเปนเชนนั้น
อันโภคของพวกมนุษยไมใชเปนของที่นก
จะกินไดงายเลย.
จบ กโปตกชาดกที่ ๕
อรรถกถากโปตกชาดกที่ ๕
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุโลภรูปหนึ่ง จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา อิทานิ
โขมฺหิ ดังนี้.
เรื่องภิกษุโลภ ไดใหพิสดารแลวโดยเรื่องราวมิใชนอยเลย.
สวนในชาดกนี้ พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา กอนภิกษุ ได
ยินวาเธอเปนผูโลภจริงหรือ ? เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา พระเจาขา ขา
แตพระองคผูเจริญ. จึงตรัสวา ดูกอ นภิกษุ มิใชในบัดนี้เทานั้น แม
ในกาลกอน เธอก็เปนคนโลภมาแลว ก็เพราะความเปนคนโลภ จึง
ไดถึงความสิ้นชีวิต แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนคร
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พาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดนกพิราบอยูในกระเชาที่เขา
ทําเปนรังนก ในโรงครัวของทานพาราณสีเศรษฐี. ครั้งนั้น มีกา
ตัวหนึ่งอยากไดเนื้อปลา จึงกระทําไมตรีกับนกพิราบนั้น ไดอยูใน
กระเชารังนั้นเหมือนกัน. วันหนึ่ง กานั้นเห็นเนื้อปลามากมาย คิดวา
จักกินเนื้อปลานี้ จึงนอนถอนใจอยูในกระเชาที่เปนรังนั่นแหละ แม
นกพิราบจะกลาววา มาเถอะสหาย พวกเราจักไปหากินกัน ก็กลาว
วา ฉันมึนเมาเพราะอาหารไมยอย ทานจงไปเถอะ. เมื่อนกพิราบนั้น
ไปแลว คิดอยูวา เสี้ยนหนามคือศัตรูของเราไปแลว บัดนี้ เราจัก
กินเนื้อปลาไดตามชอบใจ จึงกลาวคาถาที่ ๑ วา :บัดนี้ เราเปนสุข ไมมโี รค นกพิราบ
เปนเสี้ยนหนามในหทัย บินไปแลว บัดนี้
เราจักกระทําความยินดีแหงหทัย เพราะเหตุ
วาชิ้นเนื้อและแกงจะทําใหเราเกิดกําลัง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิปปฺ ติโต แปลวา ออกไปแลว.
บทวา กโปโต ไดแก นกพิราบ. บทวา กาหามิทานิ แปลวา บัดนี้
เราจักกระทํา. บทวา ตถา หิ ม มสสาก พเลติ ความวา เพราะ
เนื้อและแกงที่เหลือ ยอมทํากําลังใหแกเราโดยแท อธิบายวา เนื้อ
และแกงยอมทําความอุตสาหะแกเรา เสมือนจะพูดวา จงลุกขึ้นกินเถิด.
กานั้น เมื่อพอครัวทอดเนื้อปลาแลวออกไปเช็ดเหงื่อออกจาก
ตัว จึงออกจากกระเชาแลว แอบอยูในภาชนะใสเครื่องปรุงอาหารให
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มีรส ภาชนะใสเครื่องเทศ ทําใหเกิดสียงดังกริ้ก ๆ. พอครัว
จึงมาจับกาถอนขนออกหมด แลวบดขิงสดกับแปงและเมล็ดผักกาด
ขยํากระเทียมเขากับเปรียงบูด ทาจนทั่วตัว แลวเราะกระเบื้องอันหนึ่ง
เจาะใหทะลุรอยดายผูกไวที่คอกานั้น ใสมันเขาไวในรังกระเชาตาม
เดิม ไดไปแลว. นกพิราบกลับมาเห็นดังนั้น เมือ้ จะทําการเยาะเยย
วา นี่นกยางอะไรมานอนอยูในกระเชาของสหายเรา ก็สหายของเรา
นั้นดุราย กลับมาแลวจะพึงฆาเจาเสีย จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :นี่นกยางอะไรมีหงอน ขี้ขโมยเปนปูน ก
โลดเตนอยู แนะนกยาง ทานจงออกมาขาง
นอกเสีย กาผูเปนสหายของเราดุราย.
คาถานั้น มีเนื้อความไดกลาวไวแลวในหนหลังแล. กาไดฟง
ดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๓ วา :ทานไดเห็นเรามีขนอันพอครัวถอนหมด
แลวทาดวยแปงเชนนี้ ไมควรจะหัวเราะเยาะ
เลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อล เปนนิบาต ใชในอรรถวา
ปฏิเสธ. บทวา ชคฺฆิตาเส แปลวา หัวเราะ. ทานกลาวอธิบายนี้
ไววา บัดนี้ ทานเห็นเราไดรับทุกขเชนนี้ คืออยางนี้ ไมควรจะหัวเราะ
คือ ทานอยากระทําการหัวเราะเยาะในกาลเชนนี้.
นกพิราบนั้น กระทําการหัวเราะอยูนั่นแล จึงกลาวคาถาที่
๑

๑. บาลีวา ชคฺฆิตาเย.
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๔ อีกวา :ทานอาบดีแลว ลูบไลดีแลว เอิบอิม่ ไป
ดวยขาวและน้ํา และมีแกวไพฑูรยอยูที่คอ
ไดไปกชังคละประเทศมาหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา กณฺเ จ เต เวฬุริโย นี้
นกพิราบหมายเอา กระเบื้องนั่นแหละ กลาววา แมแกวไพฑูรย
ขอทานนี้ ก็ประดับอยูที่คอ. ตลอดกาลมีประมาณเทานี้ ทานไมแสดง
แกวไพฑูรยนี้แกเราเลย. ดวยบทวา กชงฺคล นี้ เมืองพาราณสีเทานั้น
ทานประสงคเอาวา กชังคละประเทศ ในที่น.ี้ นกพิราบถามวา ทาน
ออกจากที่นี้ไป ไดไปยังภายในเมืองมาหรือ ?
ลําดับนั้น กาจึงกลาวคาถาที่ ๕ วา :คนผูเปนมิตรหรือเปนศัตรูของทานก็ตาม
อยูไ ดไปกชังคละประเทศเลย เพราะใน
กชังคละประเทศนั้น คนทั้งหลายถอนขน
ของเราออกแลวผูกกระเบื้องกลมไวที่คอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปชฺ านิ ไดแก ขนหางทั้งหลาย
บทวา ตตฺถ ลายิตฺวา ความวา ในนครพาราณสีนั้น ชนทั้งหลาย
ถอน. บทวา วฏฎน ไดแก กระเบื้อง.
นกพิราบไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาสุดทายวา :-
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แนะสหาย ทานจะประสบสภาพเห็น
ปานนี้อีก เพราะปกติของทานเปนเชนนี้
ธรรมดาของบริโภคของมนุษย ไมเปนของที่
พวกนกจะกินไดงายเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุนปาปชฺชสี ความวา ทาน
จักถึงสภาพเห็นปานนี้แมอีก เพราะปกติของทานเห็นปานนี้.
นกพิราบนั้นโอวาทกานั้น ดวยประการยังนี้แลวก็ไมอยูในที่
นั้น ไดกางปกบินไปที่อื่นแลว. ฝายกาก็ถึงความสิ้นชีวิตอยูในที่นั้น
นั่นเอง.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว ทรง
ประกาศสัจจะทั้งสี่ แลวทรงประชุมชาดก. ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผู
โลภไดดํารงอยูในอนาคามิผล. กาในครั้งนั้น ไดมาเปนภิกษุผูโลภใน
บัดนี้ สวนนกพิราบในครั้งนั้น ไดเปนเราตถาคต ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถากโปตกชาดกที่ ๕

รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ
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