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                                     พระสุตตันตปฎก  
          
                                  ขุททกนิกาย   ชาดก 
 
                                   เลมท่ี  ๓   ภาคที่  ๑ 
 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 
                                       เอกนิบาตชาดก 
 
                                     ๑.  อปณณกวรรค 
 
                                     ๑.  อปณณกชาดก 
 
                              วาดวยการรูฐานะและมิใชฐานะ 
 
         [๑]   คนพวกหน่ึงกลาวฐานะอันหนึ่งวาไมได    นัก  
         เดาท้ังหลาย   กลาวฐานะอันนั้นวา  เปนที่สอง  คนม ี
         ปญญารูฐานะและมใิชฐานะนั้นแลว  ควรถือเอาฐานะ 
         ที่ไมผิดไว. 
                             จบอปณณกชาดกที่  ๑  
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                                       ชาตกัฏฐกถา   

                           อรรถกถาชาดก  เอกนิบาต 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสมัพุทธเจาพระองคนั้น 
 
                                           ทูเรนิทาน 
 
                                       ประณามคาถา 
 
                     ขาพเจาขอกราบไหวพระพุทธเจา    ผูประเสริฐ 
         สุดหาบุคคลผูเปรียบปานมิได     ผูเสด็จขึ้นจากสาคร 
         แหงไญยธรรม       ผูทรงขามสงสารสาครเสียไดดวย 
         เศียรเกลา     พรอมท้ังพระธรรมอันลึกซึ้ง    สงบย่ิง 
         ละเอียดยากท่ีคนจะมองเห็นได  ที่ทําลายเสียไดซึ่งภพ 
         นอยและภพใหญ  สะอาดอันเขาบูชาแลว  เพราะพระ- 
         สัทธรรม  อีกท้ังพระสงฆผูไมมีกิเลสเครื่องของ ผูสูง 
         สุดแหงหมู  ผูสูงสุดแหงทักขิไณยบุคคล   ผูมีอินทรีย       
         อันสงบแลว  หาอาสวะมิได. 
                     ดวยการประณามท่ีขาพเจาไดกระทําแลวตอ- 
         พระรตันตรัยดวยความนับถือเปนพิเศษน้ีนั้น   ขาพเจา 
         อันผูที่เปนนักปราชญยิ่งกวานักปราชญ       ผูรูอาคม 
         [ปริยัติ]    เปนวิญูชน    มียศใหญไดขอรองดวยการ 
         เอาใจแลว  ๆ  เลา  ๆ   เปนพิเศษวา   ทานขอรับ   ทาน  
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         ควรจะแตงอรรถกถาอปทาน   [ชีวประวัติ]     เพราะ 
         ฉะนั้นขาพเจาจักแสดงการพรรณนาเนื้อความอันงาม 
         แหงพระบาลีในพระไตรปฎกทีเดียว      พรอมท้ังชีว- 
         ประวัติที่ยังเหลืออยู  เรื่องราวอันดีเย่ียมนี้ใครกลาวไว 
         กลาวไวที่ไหน   กลาวไวเมื่อไรและกลาวไวเพ่ืออะไร 
         ขาพเจาจักกลาวเรื่องน้ัน ๆ  แลว  ก็มาถึงวิธีเพ่ือที่จะให 
         ฉลาดในเรื่องนิทาน  เพราะจะทําใหเลาเรียนและทรง 
         จําไดงายขึ้น  เพราะฉะน้ัน  เรื่องราวท่ีทานจัดใหแปลก 
         ออกไปตามท่ีเกิดกอนและหลัง       รจนาไวในภาษา 
         สิงหลของเกาก็ดี  ในอรรถกถาของเกาก็ดี   เมื่อมาถึง 
         วิธีนั้น  ๆ แลว   ยอมไมใหสําเร็จประโยชนตามท่ีสาธุ- 
         ชนตองการ    เหตุนั้นขาพเจาก็จักอาศัยนัยตามอรรถ 
         กถาของเกาน้ัน  เวนไมเอาเน้ือความท่ีผิดเสีย   แสดง 
         แตเน้ือความท่ีแปลกออกไป      กระทําการพรรณนา 
         เฉพาะแตที่แปลก  ซึ่งดีที่สุดเทาน้ัน ดวยประการฉะนี้. 
         เพราะเหตุที่ไดปฏิญาณไวแลววา       เรื่องราวอันดีเยี่ยมใครกลาวไว 
กลาวไวในท่ีไหนและกลาวไวเมื่อไร และวาขาพเจาจักทําการพรรณนาเนื้อความ 
ดังน้ี    ก็การพรรณนาเน้ือความแหงชีวประวัตินั้น  เม่ือขาพเจาแสดงนิทานสาม 
อยางเหลาน้ี   คือ  ทูเรนิทาน   [นิทานในท่ีไกล]    อวิทูเรนิทาน   [นิทานในท่ีไม 
ไกลนัก]    สนัติเกนิทาน   [นิทานในท่ีใกล]    พรรณนาอยูก็จักเปนที่เขาใจได 
แจมแจง  เพราะคนท่ีไดฟง ไดเขาใจมาต้ังแตไดอานแลว  เพราะฉะนั้นขาพเจา 
จึงจักแสดงนิทานเหลานั้นพรรณนาชีวประวัตินั้น บรรดานิทานเหลาน้ัน  กอน-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 4 

อ่ืนควรทราบปริเฉท [ขอความท่ีกําหนดไวเปนตอนๆ]  เสียกอน.   กถามรรค 
ที่เลาเรื่องต้ังแตพระะมหาสัตวไดต้ังปรารถนาอยางจริงจัง ณ เบื้องบาทมลของ 
พระพุทธเจาทรงพระนามวาท่ีปงกร     จนถึงจุติจากอัตภาพเปนพระเวสสันดร 
แลวไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิต  จัดเปนทูเรนิทาน. 
         กถามรรคที่เลาเรื่องทั้งแตจุติจากภพสวรรคชั้นดุสิตจนถึงบรรลุพระ- 
สัพพัญุตญาณท่ีควงไมโพธิ์  จัดเปนอวิทูเรนิทาน. 
         สวนสันติเกนิทานมีปรากฏอยูในที่ตาง ๆ ของพระองคที่เสด็จประทับ 
อยูในที่นั้น ๆ ดวยประการฉะน้ี. 

                                         ทูเรนิทาน 
         ในนิทานเหลาน้ัน  ที่ชื่อทูเรนิทานมีดังตอไปนี้   เลากันมาวา  ในท่ีสุด 
สี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปนับแตนี้   ไดมีนครหน่ึงนามวา  อมรวดี   ในนครน้ันมี 
พราหมณชื่อสุเมธอาศัยอยู เขามีกําเนิดดี   มีครรภอันบริสุทธิ์ ทั้งทางฝายมารดา 
และฝายบิดานับไดเจ็ดชั่วตระกูลใครจะดูถูกมิได    หาผูตําหนิมิไดเกี่ยวกับเรื่อง 
เชื้อชาติ  มีรปูสวย  นาดู   นาเลื่อมใส  ประกอบดวยผิวพรรณอันงามยิ่ง  เขา 
ไมการทําการงานอยางอ่ืนเลย ศึกษาแตศิลปะของพราหมณ บิดาและมารดาของ 
เขาไดถึงแกกรรมเสียต้ังแตเขารุนหนุม   ตอมาอํามาตยผูจัดการผลประโยชนนํา 
เอาบัญชีทรัพยสินมา   เปดหองคลังที่เต็มไปดวยทองเงินแกวมณีและแกวมุกดา 
เปนตน  บอกใหทราบถึงทรัพยตลอดเจ็ดชั่วตระกูลวา  ขาแตกุมาร  ทรัพยสนิ 
เทาน้ีเปนของมารดา   เทาน้ีเปนของบิดา  เทาน้ีเปนของปูตาและทวดแลวเรียน 
วา   ขอทานจงจัดการเถิด  สุเมธบัณฑิตคิดวา  ปูเปนตนของเราสะสมทรัพยนี้  
ไวแลว  เมื่อจะไปสูปรโลกที่ชื่อวาจะถือเอาทรัพยเเมกหาปณะหนึ่งติดตัวไปดวย 
หามีไม    แตเราควรการทําเหตุที่จะใหถือเอาทรัพยไปดวยได     ดังน้ีแลวได  
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กราบทูลแดพระราชา   ใหตีกลองปาวรองไปในพระนครใหทานแกมหาชนแลว 
ออกบวชเปนดาบส   ก็เพ่ือท่ีจะใหเนื้อความน้ีแจมแจงควรจะกลาวสุเมธกถาไว 
ในที่นี้ดวย   แตสุเมธกถานี้มีมาแลวในพุทธวงศติดตอกัน   แตเพราะเลาเรื่อง 
ประพันธเปนคาถาจึงไมใครจะแจมชัดดีนัก.       เพราะฉะน้ันขาพเจาจักกลาว 
พรอมกับแสดงคําท่ีประพันธเปนคาถาแทรกไวในระหวางๆ ในที่สุดแหงส่ีอสง- 
ไขยย่ิงดวยแสนกัป   ไดมพีระนครมีนามวา  อมรวดี  และอีกนามหนึ่งวา  อมร 
อึกทึกไปดวยเสียง ๑๐ เสียง  ที่ทานหมายถึงเสียงที่กลาวไวในพุทธวงศ  วา  
                       ในส่ีอสงไขยย่ิงดวยแสนกัป     มีพระนครหน่ึง 
         นามวา   อมร     เปนเมืองสวยงามนาดู     นารินรมย 
         สมบรูณดวยขาวและน้ํา  อึกทึกไปดวยเสียง  ๑๐ เสียง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ทสหิ  สทฺเทห ิ  อวิวิตฺต   ความวา 
อึกทึกไปดวยเสียงเหลาน้ีคือ    เสียงชาง   เสียงมา   เสียงรถ   เสียงกลอง   เสยีง 
ตะโพน   เสยีงพิณ   เสียงขับรอง    เสียงสังข    เสียงกังสดาล    เสียงที่   ๑๐  วา 
เชิญกิน    เชญิขบเค้ียว     เชิญด่ืม     ซึง่ทานถือเอาเพียงเอกเทศหน่ึงแหงเสียง 
เหลาน้ันจึงกลาวคาถานี้ไวในพุทธวงศวา 
                       กึกกองดวยเสียงชาง  เสียงมา  เสียงกลอง เสียง 
         สังขและเสียงรถ  เสียงปาวรองดวยขาวและน้าํวา  เชิญ  
         ขบเคี้ยว  เชิญด่ืม. 
แลวกลาววา 
                       พระนครอนัสมบูรณดวยคุณลักษณะทุกประการ 
         เขาถึงความเปนพระนครท่ีมีสิ่งตองการทุกชนิด      สม - 
         บูรณดวยแกวเจ็ดประการ        ขวักไขวไปดวยเหลาชน  
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         ตาง ๆ มั่งค่ังเปนดุจเทพนารี   เปนที่อาศัยอยูของเหลา 
         ผูมีบุญ.   พราหมณชื่อสุเมธ   มสีมบัติสะสมไวนั้นได 
         หลายโกฏิ   มีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย  เปนผูคง 
         แกเรียน ทรงมนตไดมาก   เรียนจบไตรเพท  ถึงความ 
         สําเร็จบริบูรณในลกัขณศาสตร  อิติหาสศาสตร  และ 
         ในสัทธรรม. 
         ตอมาวันหน่ึง  สุเมธบัณฑิตน้ัน ไปในที่เรน ณ พ้ืนปราสาทชั้นบนนั่ง 
ขัดสมาธิคิดวา นี่แนะบัณฑิตการเกิดอีก. ชื่อวาการถือปฏิสนธิเปนทุกข  การแตก 
ดับแหงสรีระในที่ที่เกิดแลว ก็เปนทุกขเชนกัน    และเราก็มีการเกิดเปนธรรมดา 
มีความแกเปนธรรมดา   มีความเจ็บปวยเปนธรรมดา   มีความตายเปนธรรมดา 
ควรท่ีเราผูเปนเชนนี้ จะแสวงหาพระมหานิพพานท่ีไมมีเกิด  ไมมีแก  ไมมทีุกข 
มีแตสุข     เยือกเย็น    ไมรูจักตาย     ทางสายเดียวท่ีพนจากภพมีปรกตินําไปสู 
พระนิพพานจะพึงมีแนนอน  ดังนี้   เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  
                      เราเขาไปสูที่เรนนั่งแลวในตอนนั้นไดคิดวา  ขึ้น 
         ชื่อวา  การเกิดใหมเปนทุกข  การแตกดับแหงสรีระก ็
         เปนทุกข  เรามีความเกิดเปนธรรมดา  มีความแกเปน 
         ธรรมดา  มีความเจ็บปวยเปนธรรมดาเชนกัน   เราจัก 
         แสวงหาพระนิพพานท่ีไมแก  ไมตาย  เปนแดนเกษม 
         ไฉนหนอเราไมพึงมีเย่ือใย ไรความตองการท้ิงรางกาย 
         เนาซ่ึงเต็มไปดายทรากศพนานาชนิดน้ีเสียได  แลวไป 
         ทางน้ันมีอยู  จักมแีน ทางน้ันอันใคร ๆ ไมอาจท่ีจะไม 
         ใหมีได  เราจักแสวงหาทางน้ัน  เพื่อพนจากภพใหได 
         ดังน้ี. 
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         ตอจากนั้นก็คิดยิ่งข้ึนไปอีกอยางนี้วา   เหมือนอยางวา  ชือ่วาสุขที่เปน   
ปฏิปกษตอทุกขมีอยูในโลกฉันใด  เมื่อภพมีอยูแมสิ่งที่ปราศจากภพอันเปนปฏ-ิ 
ปกษตอภพนั้น    ก็พึงมีฉันนั้น และเหมือนเมื่อความรอนมีอยู  แมความเย็นที่จะ 
ระงับความรอนน้ันก็ตองมีฉันใด     แมพระนิพพานที่ระงับไฟมีราคะเปนตนก็ 
พึงมีฉันนั้น     ธรรมที่ไมมีโทษอันงามท่ีเปนปฏิปกษตอธรรมอันเปนบาปอัน 
ลามก  ยอมมีอยูฉันใด   เม่ือชาติอันลามกมีอยู  แมพระนิพพานกลาวคือความไม 
เกิด   เพราะใหความเกิดทุกอยางสิ้นไป   ก็พึงมีฉันนั้น  ดังน้ี      เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา 
                     เมื่อทุกขมีอยู   ขึ้นชื่อวาสุขก็ตองมีฉนัใด   เมื่อ 
         ภพมีอยู   แมสภาพท่ีปราศจากภพกค็วรปรารถนาฉัน 
         นั้น    เมื่อความรอนมีอยู    ความเย็นอีกอยางก็ตองมี 
         ฉันใด ไฟสามอยางมีอยู พระนพิพานก็ควรปรารถนา 
         ฉันนั้น  เมื่อสิ่งชั่วมอียู   แมความดีงามก็ตองมีฉันใด 
         ความเกิดมีอยู แมความไมเกิด กค็วรปรารถนาฉันนั้น 
         ดังน้ี. 
         ทานยังคิดขออ่ืน ๆ อีกวา  บุรุษผูจมอยูในกองคูถเห็นสระใหญดาดาษ 
ไปดวยดอกปทุมหาสีแตไกล ควรท่ีจะแสวงหาสระน้ันดวยคิดวา เราควรจะไปที่ 
สระนั้นโดยทางไหนหนอ การไมแสวงหาสระนั้น หาเปนความผิดของสระนั้นไม 
แตเปนความผิดของบุรุษนั้นเทาน้ัน    ฉันใด  เมื่อสระใหญคืออมตนิพพานเปน 
ที่ชําระลางมลทินคือกิเลสมีอยู   การไมแสวงหาสระนั้นไมเปนความผิดของสระ 
ใหญคืออมตนิพพาน  แตเปนความผิดของบุรุษนั้นเทาน้ัน    ฉันน้ันเหมือนกัน 
อน่ึงบุรุษผูถูกพวกโจรหอมลอม  เมื่อทางหนีมีอยู   ถาเขาไมหนีไป  ขอน้ันหา 
เปนความผิดของทางไม  แตเปนความผิดของบุรุษนั้นเทาน้ันฉันใด   บุรุษผูถูก  
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กิเลสหอมลอมจับไวไดแลว     เมื่อทางอันเยือกเย็นเปนที่ไปสูพระนิพพานมีอยู 
แตไมแสวงหาทางนั้น   หาเปนความผิดของทางไม แตเปนความผิดของบุคคลน้ัน 
เทาน้ัน  ฉันนั้นเหมือนกัน และบุรุษผูถูกพยาธิเบียดเบียน เมื่อหมอผูรักษาความ 
เจ็บปวยมีอยู  หากเขาไมแสวงหาหมอนั้นใหรักษาความเจ็บปวย   ขอน้ันหาเปน 
ความผิดของหมอไม แตเปนความผิดของบุรุษนั้นฉันใด ผูใดถกูพยาธิคือกิเลส 
เบียดเบียน  ไมแสวงหาอาจารยผูฉลาดในการระงับกิเลสซึ่งมีอยู      ขอน้ันเปน 
ความผิดของผูนั้นเทาน้ัน     หาเปนความผิดของอาจารยผูทํากิเลสใหพินาศไม 
ฉันนั้นเหมือนกัน ดังน้ี  เพราะฉะน้ัน ทานจึงกลาววา 
                        บรุุษผูตกอยูในคูถ  เหน็สระมีน้ําเต็มเปยม ไมไป 
         หาสระนั้น   ขอนั้นหาเปนความผิดของสระไมฉันใด 
         เมื่อสระคืออมตะในการท่ีจะชําระลางมลทนิคือกิเลส 
         มีอยู เขาไมไปหาสระนั้น ขอนัน้หาเปนความผิดของ 
         สระคืออมตะไม  ฉนันั้นเหมือนกัน. 
                       คนผูถูกศัตรูกลุมรมุเมื่อทางหนีไปมีอยูไมหนีไป 
         ขอนั้นหาเปนความผิดของทางไมฉันใด  คนที่ถูกกิเลส 
         กลุมรมุ    เมื่อทางปลอดภัยมีอยูไมไปหาทางน้ัน   ขอ 
         นั้น  หาเปนความผิดของทางท่ีปลอดภัยน้ันไม  ฉันนั้น 
         เหมือนกัน. 
                          คนผูเจ็บปวยเมื่อหมอรักษาโรคมอียู  ไมยอมให 
         รักษาความเจ็บปวยน้ัน     ขอนัน้หาเปนความผิดของ 
         หมอนัน้ไม   ฉันใด   คนผูไดรับทุกขถูกความเจ็บปวย 
         คือกิเลสเบียดเบียนแลว  ไมไปหาอาจารยนั้น  ขอนั้น  
         หาเปนความผิดของอาจารยผูแนะนําไม         ฉันนั้น 
         เหมือนกัน.  
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         ทานยังนึกถึงแมขออ่ืน ๆ อีกวา       คนผูขอบแตงตัวพึงท้ิงซากศพที่   
คลองไวที่คอไปไดอยางมีความสุข    ฉันใด    แมเราก็ควรท้ิงกายอันเนาน้ีไมมี 
อาลัยเขาไปสูนิพพานนครฉันนั้น  ชายหญิงท้ังหลายถายอุจจาระและปสสาวะรด 
บนพ้ืนที่อันสกปรกแลว    ยอมไมเก็บใสพกหรือเอาชายผาหอไป    ตางรังเกียจ 
ไมมีอาลัยเลย   กลับทิ้งไปเสียฉันใด    แมเราก็ควรจะไมมีอาลัยทิ้งกายเนานี้เสีย 
เขาไปสูนิพพานนครอันเปนอมตะฉันนั้น     และนายเรือไมมีอาลัยทิ้งเรือลําเกา 
คร่ําคราไปฉันใด   แมเราก็จะละกายอันเปนที่หลั่งไหลออกจากปากแผลท้ังเกาน้ี 
ไมมีอาลัยเขาไปสูนิพพานบุรี  ฉันนั้น   อน่ึง บุรุษพาเอาแกวนานาชนิดเดินทางไป 
พรอมกับโจร      จึงละทิง้พวกโจรเหลาน้ันเสีย     เพราะกลัวจะเสียแกวของตน 
ถือเอาทางท่ีปลอดภัย   ฉันใด    กรชกาย  (กายท่ีเกิดจากธุลี)   แมนี้   ก็ฉันนั้น  
เปนเชนกับโจรปลนแกว    ถาเราจักกอตัณหาข้ึนในกายนี้     แกวคือพระธรรม 
อันเปนกุศล    คืออริยมรรคจะสูญเสียไป     เพราะฉะนั้นควรท่ีเราจะละท้ิงกาย 
อันเชนกับโจรน้ีเสีย   แลวเขาไปสูนิพพานนคร  ดังนี้    เพราะเหตุนั้นทาน  จึง 
กลาววา 
                        บรุุษปลดเปลื้องซากศพท่ีนาเกลียด     ซึ่งผูกไว 
         ที่คอแลวไป  อยูอยางสุขเสรี  อยูลําพังตนได  ฉันใด 
         คนก็ควรละทิ้งรางกายเนา       ที่มากมูลดวยซากศพ 
         นานาชนิดไปอยางไมมีอาลัย  ไมมีความตองการอะไร 
         ฉันนั้น. 
                         ชายหญิงท้ังหลายถายกรีสลงในที่ถายอุจจาระท้ิง 
         ไปอยางไมมีอาลัย   ไมมีความตองการอะไร    ฉันใด 
         เราจะละท้ิงกายท่ีเต็มไปดวยซากศพนานาชนิดนี้ไป 
         เหมือนคนถายอุจจาระแลวละทิ้งสวมไปฉะนั้น.  
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                       เจาของละท้ิงเรือท่ีเกาคร่ําคราผุพัง   น้ํารั่วเขาไป 
         ได   ไมมีความอาลัย  ไมมีความตองการอะไร  ฉันใด 
         เราจักละท้ิงกายน้ีที่มีชองเกาชอง    หลั่งไหลออกเปน 
         นิตย  เหมือนเจาของท้ิงเรือเกาไป ฉะนั้น. 
                        บรุุษไปพรอมกับโจรถือหอของไป  เห็นภัยท่ีจะ 
         เกิดจากการตัดหอของจึงท้ิงแลวไปเสียฉันใด    กายน้ี  
         เปรียบเหมือนมหาโจร      เราจักละท้ิงกายน้ีไปเพราะ 
         กลัวจะถูกตัดกุศล   ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         สุเมธบัณฑิตคิดเน้ือความประกอบดวยเนกขัมมะนี้   ดวยอุปมาตาง ๆ 
อยางแลว     สละกองแหงโภคสมบัตินับไมถวนในเรือนของตน    แกเหลาชนม ี
คนกําพราและคนเดินทางไกลเปนตน    ตามนัยที่กลาวมาแลวแตหนหลัง  ถวาย 
มหาทานละวัตถุกามและกิเลสกามแลว ออกจากอมรนครคนเดียวเทาน้ัน   อาศัย 
ภูเขาชื่อธรรมิกะในปาหิมพานต  สรางอาศรม   เนรมิตบรรณศาลาและที่จงกรม 
เนรมิตข้ึนดวยกําลังแหงบุญของตน     เพ่ือจะละเวนเสียจากโทษแหงนิวรณทั้ง 
หา  นํามาซึ่งกําลัง  กลาวคืออภิญญาท่ีประกอบดวยเหตุ  อันเปนคุณ  ๘ อยางตาม 
ที่ทานกลาวไวโดยนัยเปนตนวา  เมื่อจิตม่ันคงแลวอยางนี้   ดังน้ี    แลวละท้ิงผา 
สาฎกท่ีประกอบดวยโทษ ๙ ประการไวในอาศรมบทนั้น   แลวนุงหมผาเปลือก 
ไมที่ประกอบดวยคุณ  ๑๒  ประการบวชเปนฤาษี.    ทานเมื่อบวชแลวอยางนี้  
ก็ละบรรณศาลาน้ัน      ซึง่เกลื่อนกลนไปดวยโทษ  ๘ ประการ    เขาไปหาโคน 
ตนไมซึ่งประกอบดวยคุณ  ๑๐  ประการ  เลิกละขาวตาง ๆ อยางทั้งปวง  หันมา 
บริโภคผลไมที่หลนจากตนเอง  เริ่มต้ังความเพียรดวยอํานาจการน่ังการยืนและ 
การจงกรม   ในภายในเจ็ดวันนั่นเองก็ไดอภิญญา  ๕  สมาบัติ  ๘  ทานไดบรรล ุ
กําลังแหงอภิญญาตามท่ีปรารถนาไวนั้นดวยประการฉะน้ี.    เพราะเหตุนั้น  ทาน 
จึงกลาววา  
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                            เราคิดอยางน้ีแลวไดใหทรัพยนั้นไดหลายรอย   
         โกฏิ    แกคนยากจนอนาถา  แลวเขาไปสูปาหิมพานต 
         ในท่ีไมไกลแหงปาหิมพานตมีภูเขาชื่อธรรมิกะ    เรา 
         สรางอาศรมอยางดีไว    เนรมิตบรรณศาลาไวอยางดี 
         ทั้งยังเนรมิตท่ีจงกรมเวนจากโทษ   ๕  ประการไวใน 
         อาศรมนั้น  เราไดกําลังอภิญญาประกอบดวยองคแปด 
         ประการ   เราเลิกใชผาสาฎกอันประกอบดวยโทษ  ๙ 
         ประการ    หันมานุงผาเปลือกไมอันประกอบดวยคุณ  
         ๑๒  ประการ       เราเลิกละบรรณศาลาท่ีเกลื่อนกลน 
         ไปดวยโทษ  ๘  ประการ  เขาไปสูโคนไมอันประกอบ 
         ดวยคุณ  ๑๐  ประการ  เราเลิกละขาวท่ีหวานที่ปลูกโดย 
         ไมมีสวนเหลือเลย       หันมาบริโภคผลไมหลนเองท่ี 
         สมบรูณดวยคุณเปนอเนกประการ      เราเริม่ต้ังความ 
         เพียรในท่ีนั่งท่ียืนและที่จงกรมในอาศรมบทนั้น  ภาย 
         ในเจ็ดวันก็ไดบรรลุกําลังแหงอภิญญา  ดังนี้. 
         ในคาถาน้ันดวยบาลีนี้วา    อสฺสโม   สุกโต  มยฺห   ปณฺณสาล 
สุมาปต    ทานกลาวถึงบรรณศาลาและที่จงกรมไวราวกะวาสุเมธบัณฑิตสราง 
ข้ึนดวยมือของตนเอง    แตในคาถาน้ีมีใจความดังตอไปนี้   ทาวสักกะทรงเห็น 
วา   พระมหาสัตวจักเขาไปสูปาหิมพานตแลววันนี้จักถึงภูเขาชื่อธรรมิกะ   จึง 
รับสั่งเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรวา  นี่พอ  สุเมธบัณฑิตออกมาดวยคิดวา  เราจัก 
บวช ทานจงเนรมิตท่ีอยูใหแกพระมหาสัตวนั้น  วิสสุกรรมเทพบุตรนั้น รบัพระ 
ดํารัสของพระองคแลว  จึงเนรมิตอาศรมนารื่นรมย    บรรณศาลาสรางอยางดี  
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ที่จงกรมนาเบิกบานใจ     แตพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอาศรมบทนั้น    ที ่ 
สําเร็จดวยอานุภาพแหงบุญของพระองค   จึงตรัสวา   ดูกอนสารีบุตรที่ธรรมิก- 
บรรพตนั้น     อาศรมเราไดสรางข้ึนอยางดีแลว    เนรมิตบรรณศาลาไวอยางดี 
ทั้งยังเนรมิตที่จงกรมเวนจากโทษ  ๕ ประการไวใกลอาศรมน้ันดวย   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สุกโต   มยฺห   แปลวา   เราสรางอาศรม 
ไวอยางดีแลว.  บทวา  ปณฺณสาล   สมมาปต   ความวา   แมบรรณศาลาท่ี 
มุงดวยใบไมเราก็สรางไวดีแลว.    บทวา     ปฺจโทสวิวชฺชิต   ความวา   ชื่อ 
วาโทษของท่ีจงกรมมี ๕ อยางเหลาน้ี คือ แข็งกระดางและขรุขระ  มีตนไมภายใน 
มุงไวรกรุงรัง    คับแคบมากนัก     กวางขวางเกินไป    จริงอยู  เมื่อบุคคลเดิน 
จงกรมบนท่ีจงกรมมีพ้ืนดินแข็งกระดางและขรุขระ        เทาท้ังสองจะเจ็บปวด 
เกิดการพองข้ึน   จิตจึงไมไดความเเนวแน   และกรรมฐานก็จะวิบัติ   แตกรรม 
ฐานจะถึงพรอมเพราะอาศัยการอยูสบาย ในพ้ืนที่ออนนุมและราบเรียบ  เพราะ 
ฉะน้ัน  พึงทราบวา  พ้ืนที่แข็งกระดางและขรุขระเปนโทษอันหน่ึง.   เม่ือตนไม 
มีอยูภายในหรือทามกลาง    หรือท่ีสดุแหงท่ีจงกรม    เมื่ออาศัยความประมาท 
เดินจงกรม  หนาผากหรือศีรษะก็จะกระทบ  เพราะฉะน้ัน   มตีนไมภายในจึง 
เปนโทษขอที่  ๒.  เม่ือเดินจงกรมบนท่ีจงกรมมุงไวรกรุงรังดวยหญาและเถาวัลย 
เปนตน   ในเวลากลางคืนก็จะเหยียบสัตวมีงูเปนตน    ทําใหมนัตาย    หรือจะ 
ถูกพวกมันกดัไดรับความเดือดรอน  เพราะฉะนั้น    การท่ีมุงบังรกรุงรังจึงจัด 
เปนโทษขอที่  ๓.    เมื่อเดินจงกรมบนท่ีจงกรมแคบเกินไป   จึงมีกําหนดโดย 
กวางเพียงศอกเดียวหรือครึ่งศอก  เลบ็บาง  นิ้วมือบาง  จะไปสะดุดเขาแลวแตก 
เพราะฉะนั้น    ความคับแคบเกินไปจึงเปนโทษขอที่   ๔.    เมื่อเดินจงกรมบนท่ี 
จงกรมกวางขวางเกินไปจิตยอมว่ิงพลาน         จะไมไดความมีอารมณแนวแน 
เพราะฉะนั้น  การท่ีที่กวางขวางเกินไปจึงเปนโทษขอท่ี ๕.   ที่เดินจงกรมโดย  
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สวนกวางไดศอกครึ่ง   ในสองขางมีประมาณศอกหนึ่ง   ที่เดนิจงกรมโดยสวน  
ยาวมีประมาณ  ๖๐  ศอก    มีพ้ืนออนนุม   มีทรายโรยไวเรียบเสมอ    ก็ใชได 
เหมือนท่ีเดินจงกรมของพระมหินทเถระ.   ผูปลูกฝงความเลื่อมใสใหชาวเกาะที่ 
เจติยคิรีวิหารก็ไดเปนเชนนี้   เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา   เราไดสรางที่ 
เดินจงกรมไวในอาศรมนั้น  อันเวนจากโทษ ๕ ประการ. 
         บทวา  ปฏคุณสมุเปต   คือประกอบดวยสุขของสมณะ    ๘  ประการ 
ชื่อวาสุขของสมณะ ๘ ประการน้ันมีดังนี้คือ     ไมมีการหวงแหนทรัพยสินและ 
ขาว  แสวงหาแตบิณฑบาตที่ไมมีโทษ    บรโิภคแตบิณฑบาตท่ีเย็น  ไมมีการ 
บีบบังคับราษฎร      ในเมื่อพวกลูกหลวงทั้งหลายเท่ียวบีบบังคับราษฎรถือเอา 
ทรัพยมีคาและเหรียญกษาปณตะกั่วเปนตน    ปราศจากความกําหนัดดวยอํานาจ 
ความพอใจในเครื่องอุปกรณทั้งหลาย     ไมมีความกลัวภัยในเรือ่งถูกโจรปลน 
ไมตองไปคลุกคลีกับพระราชาและราชอํามาตย    ไมถูกกระทบกระท่ังในทิศทั้ง 
๔.   ทานกลาวอธิบายไววา  ผูอยูในอาศรมนั้นสามารถท่ีจะประสบสุขของสมณะ 
๘   อยาง เหลาน้ีไดฉันใด เราสรางอาศรมน้ันประกอบดวยคุณ  ๘ อยาง ฉันนั้น. 
บทวา   อภิฺาพลมาหรึ   ความวา  ภายหลังเมื่อเราอยูในอาศรมนั้น  กระ- 
ทําบริกรรมในกสิณแลว    เริ่มวิปสสนาโดยความเปนของไมเที่ยงและโดยความ 
เปนทุกข เพ่ือตองการความเกิดข้ึนแหงอภิญญาและสมาบัติ  แลวก็ไดกําลังแหง 
วิปสสนาอันทรงเรี่ยวแรง.   อธิบายวา  เมื่อเราอยูในอาศรมนั้นสามารถนํากําลัง 
นั้นมาได  ฉันใด  เราไดสรางอาศรมน้ันกระทําใหเหมาะสมแกกําลังแหงวิปสสนา 
นั้น  เพ่ือประโยชนแกอภิญญา. 
         ในคาถาน้ีวา     วสฏก    ปชหึ   ตตฺถ   นวโทสมุปาคต    มีคําท่ีจะ 
กลาวไปตามลําดับดังตอไปนี้      ไดยนิวาในกาลนั้น    เมื่อวิสสุกรรมเทพบุตร 
เนรมิตอาศรม  ที่ประกอบดวยกระทอม  ที่เรน   และที่เดินจงกรมโดยทางโคง  
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ดาดาษไปดวยตนไมผลิดอกออกผล  มีน้ํามีรสอรอยนารื่นรมย   ปราศจากสัตว  
รายและนกมีเสียงรองนาสะพรึงกลัวตาง ๆ   ควรแกการสงบสงัด   จัดหาพะนัก 
สําหรับพิงไวที่ที่สุดสองขางแหงท่ีเดินจงกรมอันตกแตงแลว     ต้ังแผนหินมีสี 
ดังถั่วเขียวมีหนาเสมอไวที่ตรงทามกลางที่เดินจงกรม     ในภายในบรรณศาลา 
เนรมิตส่ิงของทุกอยางที่จะเปนไปเพ่ืออุปการะแกบรรพชิตอยางนี้คือ   ชฎามณ- 
ฑล (ชฎาทรงกลม)  ผาเปลือกไม  บรขิารของดาบสมีไมสามงามเปนตน ที่ซุม 
นามีหมอน้ําดื่ม  สังขตักน้ําด่ืม  ขันตักน้ําด่ืม   ทีโ่รงไฟมีกะทะรองถานและไม 
ฟนเปนตน   ที่ฝาผนังแหงบรรณาศาลาเขียนอักษรไววา  ใคร ๆ มีประสงคจะ 
บวชจงถือเอาบริขารเหลาน้ีบวชเถิด   แลวไปสูเทวโลก    สุเมธบัณฑิตไปสูปา 
หิมพานตตามทางแหงซอกเขา  มองหาที่ผาสุกควรจะอาศัยอยูไดของตน  มองเห็น 
อาศรมนารื่นรมย  ที่วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตไว   อันทาวสักกะประทานใหที่ 
ทางไหลกลับแหงแมน้ํา    จึงไปท่ีทายที่เดินจงกรม    มิไดเห็นรอยเทาจึงคิดวา 
บรรพชิตแสวงหาภิกขาในบานใกล แลวเหน็ดเหน่ือยจักมา เขาไปสูบรรณศาลา 
แลวน่ังแนแท  จึงรออยูหนอยหน่ึงคิดวา   บรรพชติชักชาเหลือเกิน   เราอยาก 
จะรูนัก  จึงเปดประกุฏิในบรรณศาลาเขาไปขางใน    ตรวจดูขางโนนและขาง 
นี้     อานอักษรท่ีฝาผนังแผนใหญแลวคิดวา   กัปปยะบริขารเหลาน้ันเปนของเรา 
เราจักถือเอาบริขารเหลานั้นบวช    จึงเปลื้องทิ้งผาสาฎกท้ังคูที่ตนนุงและหมแลว 
ไว  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา   เราเปลื้องทิ้งผาสาฎกไวในบรรณศาลานั้น. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  ดูกอนสารีบุตร เราเขาไปอยางนี้แลว เปลื้องท้ิง 
ผาสาฎกอันประกอบดวยโทษ ๙ ประการ  ไวในบรรณศาลาน้ัน   เพราะฉะนั้น  
เราเม่ือจะเปล้ืองทิ้งผาสาฎก   จึงเปลื้องทิ้งไปเพราะเห็นโทษ  ๙ ประการ.   จริง 
อยูสําหรับผูที่บวชเปนดาบส โทษ ๙ ประการยอมปรากฏในผาสาฎก  คือ มคีา 
มากเปนโทษอันหน่ึง.  เกิดข้ึนเพราะเกี่ยวเนื่องกับคนอ่ืนหน่ึง  เศราหมองเร็ว  
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เพราะการใชสอยหน่ึง     เศราหมองแลวจะตองชักและตองยอม    การท่ีเกาไป  
เพราะการใชสอยเปนโทษอันหน่ึง.  ก็สําหรับผาที่เกาแลวจะตองทําการชุนหรือ 
ใชผาดาม    การท่ีจะไดรับดวยการแสวงหาอีกก็ยาก   เปนโทษอันหน่ึง,   ไม 
เหมาะสมกับการบวชเปนดาบส    เปนโทษอันหน่ึง.     เปนของท่ัวไปแกศัตรู 
เปนโทษอันหน่ึง.  เพราะจะตองคุมครองไวโดยอาการท่ีศัตรูจะถือเอาไมไดเปน 
เครื่องประดับประดาของผูใชสอยเปนโทษอันหน่ึง.  สําหรับผูถอืเท่ียวไปเปน 
คนมักมากในสิ่งท่ีเปนของใชประจําตัว   เปนโทษอันหน่ึง.    บทวา    วากจีร 
นิวาเสสึ   ความวา  ดูกอนสารีบุตร ครัง้น้ันเราเห็นโทษ ๙ ประการเหลาน้ันจึง 
เปลื้องทิ้งผาสาฎกนุงผาเปลือกไม      คือใชผาเปลือกไมที่ฉีกหญามุงกระตายให 
เปนชิ้นนอยใหญถักเขากันกระทําข้ึน  เพ่ือประโยชนจะใชเปนผานุงและผาหม. 
         บทวา ทฺวาทสคุณมุปาคต   คือประกอบดวยอานิสงส  ๑๒ ประการ 
ก็ในผาเปลือกไมมีอานิสงส  ๑๒  ประการ คือราคาถูกดีสมควร  นี้เปนอานิสงสอัน 
หน่ึงกอน  สามารถทําดวยมือตนเอง  นี้เปนอานิสงสที่ ๒  จะเศราหมองชา  ๆ 
ดวยการใชสอย  แมซักกไ็มชักชา   นี้เปนอานิสงสที่  ๓  แมจะเกาไปเพราะการ 
ใชสอยก็ไมตองเย็บ  นี้เปนอานิสงสที่ ๔   เมื่อแสวงหาใหมก็ทําไดงาย  นี้เปน 
อานิสงสที่ ๕  เหมาะกับการบวชเปนดาบส  เปนอานิสงสที่ ๖   ผูเปนศัตรูไม 
ใชสอย   เปนอานิสงสที่ ๗   เมื่อใชสอยอยูก็ไมเปนที่ต้ังแหงการประดับประดา 
เปนอานิสงสที่  ๘   จะนุงหมก็เบา   นี้เปนอานิสงสที่   ๙    แสดงวามักนอยใน 
ปจจัยคือจีวร  นี้เปนอานิสงสที่ ๑๐  การเกิดข้ึนแหงเปลือกไม   เปนของชอบ 
ธรรมและไมมีโทษ  เปนอานิสงสที่  ๑๑   เมื่อผาเปลือกไมแมจะสูญหายไปก็ไม 
มีอาลัย  นี้เปนอานิสงสที่  ๑๒. 
         บทวา    อฏโทสสมากิณฺณ   ปชหึ   ปณฺณสาลก   ความวา   เราละ 
อยางไร  ไดยินวาสุเมธบัณฑิตนั้นเปลื้องผาสาฎกเน้ือดีทั้งคูออกแลว   ถือเอาผา  
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เปลือกไมสีแดงเชนกับพวงแหงดอกอังกาบ     ซึง่คลองอยูที่ราวจีวร     แลวนุง 
หมผาเปลือกไมสีดังทองอีกผืนหน่ึงบนผาเปลือกไมนั้น   กระทาํหนังเสือพรอม 
ทั้งเล็บเชนกับสัณฐานของดอกบุนนาคพาดเฉวียงบา   รวบชฎามณฑลแลวสอด 
ปนปกผมทําดวยไมแข็งเขาไปตรึงไวกับมวย เพ่ือทําใหไมไหวติง ไดวางคนโท 
น้ํามีสีดังแกวประพาฬในสาแหรกเชนกับพวงแกวมุกดา     ถอืเอาหาบโคงในท่ี 
สามแหง  คลองคนโทนํ้าไวที่ปลายหาบ  ขอและตะกรา   ไมสามงามเปนตน ไว 
ที่ปลายขางหน่ึง   เอาหาบดาบสบริขารวางบนบา    เอามือขวาถือไมเทาออกไป 
จากบรรณศาลาเดินจงกรมอยูไปมาบนที่เดินจงกรม  มีประมาณ  ๖๐  ศอก  มอง 
ดูเพศของตนแลวคิดวา    มโนรถของเราถึงท่ีสุดแลว   การบรรพชาของเรางาม 
จริงหนอ  ข้ึนชื่อวาบรรพชานี้อันทานผูเปนธีรบุรุษท้ังปวง  มีพระพุทธเจาและ 
พระปจเจกพุทธเจาเปนตน     สรรเสรญิชมเชยแลว     เครื่องผูกมัดของคฤหัสถ 
เราละแลว   เรากําลังออกบวช    เราออกบวชแลวไดบรรพชาอันสูงสุด    เราจัก 
กระทําสมณธรรม   เราจักไดสุขอันเกิดแตมรรคผล  ดังน้ีแลวเกิดความอุตสาหะ 
วางหาบดาบสบริขารลง    นั่งลงบนแผนหินมีสีดังถั่วเขียวเหมือนดังรูปปนทอง 
ฉะน้ัน    ใหเวลากลางวันส้ินไป    เขาไปสูบรรณศาลาในเวลาเย็น  นอนบนเสื่อ 
ที่ถักดวยแขนงไมขางเตียงหวาย  ใหตัวไดรับอากาศพอสบาย   แลวต่ืนข้ึนตอน 
ใกลรุง   คํานึงถึงการมาของตนวา   เราเห็นโทษในฆราวาสแลวสละโภคสมบัติ 
นับไมถวน ยศอันหาที่สุดมิได  เขาไปสูปาแสวงหาเนกขัมมะบวช  จําเดิมแตนี้ 
ไปเราจะประพฤติตัวดวยความประมาทหาควรไม   เพราะแมลงวัน คือมิจฉาวิตก 
ยอมจะกัดกินผูที่ละความสงบสงัดเท่ียวไป   บัดนี ้ควรท่ีเราจะพอกพูนความสงบ 
สงัด    ดวยวาเรามองเห็นการอยูครองเรือนโดยความเปนของมีแตกังวลจึงออก 
มา    บรรณศาลานาพอใจนี้    พ้ืนที่ซึ่งลอมรั้วไวราบเรียบแลวมีสีดังมะตูมสุก 
ฝาผนังสีขาวมีสีราวกะเงิน  หลังคาใบไมมีสีดังเทานกพิราบ   เตียงหวายมีสีแหง  
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เครื่องปูลาดอันงดงาม     ที่อยูพออยูอาศัยไดอยางผาสุก   ความพรอมมูลแหง   
เรือนของเรา  ปรากฏเหมือนจะมียิ่งกวาน้ี    ดังน้ีเลือกเฟนโทษของบรรณศาลา 
อยู     ก็ไดเห็นโทษ ๘ ประการ.     จริงอยูในการใชสอยบรรณศาลามีโทษ  ๘ 
ประการ   คือ  จะตองแสวงหาดวยการรวบรวมข้ึนดวยทัพสัมภาระที่มีน้ําหนัก 
มากกระทํา  เปนโทษขอหน่ึง   จะตองชอมแซมอยูเปนนิตย   เพราะเมื่อหญา 
ใบไมและดินเหนียวรวงหลนลงมาจะตองเอาของเหลาน้ัน วางไวที่เดิมแลว  ๆ 
เลา ๆ    เปนโทษขอท่ี  ๒    ธรรมดาเสนาสนะจะตองตกแกคนแกกอน    เม่ือ 
เขาเขามาใหเราลุกข้ึนในเวลาที่ไมเหมาะ        ความแนวแนแหงจิตก็จะมีไมได 
เพราะฉะนั้น   การท่ีถูกปลุกใหลกุข้ึนจึงเปนโทษขอท่ี ๓ เพราะกําจัดเสียไดซึ่ง 
หนาวและรอน   ก็จะทําใหรางกายบอบบาง   (ไมแข็งแรง)    เปนโทษขอท่ี   ๔  
คนเขาไปสูเรือนอาจทําความชั่วอยางใดอยางหน่ึงได    เพราะฉะนั้น   การที่ปก 
ปดสิ่งนาติเตียน   เปนโทษขอท่ี   ๕  การหวงแหนดวยคิดวาเปนของเรา   เปน 
โทษขอท่ี ๖   ธรรมดาการมีเรือนแสดงวาตองมีภรรยา  เปนโทษขอท่ี   ๗  เปน 
ของท่ัวไปแกตนหมูมาก    เพราะเปนสาธารณะแกสัตวมีเล็น เรือด และตุกแก 
เปนตน   เปนโทษขอท่ี   ๘.   บทวา  อิเม   ความวา   พระมหาสัตวเห็นโทษ 
๘ ประการเหลาน้ี แลวจึงเลิกละบรรณศาลา.        เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
เราเลิกละบรรณศาลาที่เกลื่อนกลนดวยโทษ  ๘ ประการ. 
         บทวา    อุปาคม ึ   รกฺุขมูล   คุเณ   ทสหุปาคต   ความวา     พระมหา- 
สัตวกลาววา  เราหามท่ีมุงบัง  เขาหาโคนตนไมที่ประกอบดวยคุณ   ๑๐ ประการ 
ในขอน้ัน  คุณ  ๑๐ ประการมีดังตอไปนี้  มีความยุงยากนอยเปนคุณขอท่ี ๑ เพราะ 
เพียงแตเขาไปเทานั้นก็อยูที่นั่นได   เพราะฉะนั้นจึงไมตองดูแลรักษา  เปนคุณ 
ขอท่ี ๒  ก็ทีน่ั้น  จะหัดกวาดก็ตาม    ไมปดกวาดก็ตาม  ก็ใชสอยไดอยางสบาย 
เหมือนกัน  การท่ีไมตองบากบ่ันนัก  เปนคุณขอท่ี ๓  ที่นั้น ปกปดความนินทา  
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ไมได  เพราะเม่ือคนทําความชั่วในที่นั้นยอมละอาย   เพราะฉะนั้น  การปกปด   
ความนินทาไมได  เปนคุณขอท่ี  ๘  โคนไมเหมือนกับอยูในที่กลางแจง   ยอม 
ไมยังรางกายใหอึดอัด       เพราะฉะนั้นการที่รางกายไมอึดอัดจึงเปนคุณขอ  ๕ 
ไมมีการตองทําการหวงแหนไว   เปนคุณขอท่ี ๖   หามเสียไดซึ่งความอาลัยใน 
บานเรือน    เปนคุณขอท่ี ๗   ไมมีการที่จะตองพูดวา    เราจักปดกวาดเช็ดถู 
พวกทานจงออกไป    แลวก็ไลไปเหมือนในเรือนท่ีทั่วไปแกคนหมูมาก    เปน 
คุณขอท่ี ๘ ผูอยูก็ไดรับความเอิบอ่ิมใจ  เปนคุณขอท่ี  ๙  ไมตองอาลัยอาวรณ 
เพราะเสนาสนะคือโคนตนไมหาไดงายไมวาจะไปท่ีไหน      เปนคุณขอท่ี  ๑๐. 
พระมหาสัตวเห็นคุณ ๑๐ อยางเหลาน้ัน    จึงกลาววา    เราเขาอาศัยโคนตนไม 
ดังน้ี.  พระมหาสัตวกําหนดเหตุมีประมาณเทาน้ีเหลาน้ันแลว   วันรุงข้ึนก็เขาไป 
เพ่ือภิกษา.     ครั้งน้ัน   พวกมนุษยในบานท่ีทานไปถึงไดถวายภิกษาดวยความ 
อุตสาหะใหญ   ทานทําภัตกิจเสร็จแลวมายังอาศรม  นั่งลงแลวคิดวา   เราบวช 
ดวยคิดวาเราจะไมไดอาหารก็หาไม     ธรรมดาวาอาหารท่ีอรอยนี้ยอมยังความ 
เมาดวยอํานาจมานะและความเมาในความเปนบุรุษใหเจริญ  และที่สุดแหงทุกข 
อันมีอาหารเปนมูลไมมี   ถากระไรเราพึงเลิกละอาหารท่ีเกิดจากขาวที่เขาหวาน 
และปลูก  บริโภคผลไมที่หลนเองดังนี้.     จําเดิมแตนั้นทานกระทําอยางนั้น  
พากเพียรพยายามอยูในภายในสัปดาหหน่ึง   ทําใหสมาบัติ  ๘   และอภิญญา ๕ 
เกิดข้ึนไดแลว.   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                          เราเลิกละขาวท่ีหวานท่ีปลูกโดยเด็ดขาด   มา 
         บริโภคผลไมที่หลนเอง  ที่สมบูรณดวยคุณเปนอันมาก  
         เราเริ่มต้ังความเพียรในการนั่ง  การยืน  และการเดิน 
         จงกรมที่โคนตนไมนั้น  ในภายในสัปดาหหน่ึง  ก็ได 
         บรรลุอภิญญาพละ  ดังนี้.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 19 

         เมื่อสุเมธดาบสบรรลุอภิญญาพละอยางนี้แลว    ใหเวลาลวงไปดวยสุข   
อันเกิดจากสมาบัติ     พระศาสดาทรงพระนามวาที่ปงกร   เสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
แลว   ในการถือปฏิสนธิ   การอุบัติข้ึน   การตรัสรูและการประกาศพระธรรม- 
จักร   โลกธาตุหม่ืนหน่ึงแมทั้งส้ินหว่ันไหวสั่นสะเทือนรองลั่นไปหมด   บรุพ- 
นิมิต ๓๒ ประการปรากฏข้ึนแลว.    สุเมธบัณฑิตใหเวลาลวงเลยไปดวยสุขอัน 
เกิดแตสมาบัติ     ไมไดยนิเสียงนั้นเลย        ทั้งไมไดเห็นนิมิตแมเหลาน้ันดวย. 
เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
                        เมื่อเราบรรลุความสําเร็จในศาสนาเปนผูมีความ 
         ชํานิชํานาญอยางน้ี     พระชินเจาผูเปนโลกนายกทรง 
         พระนามวาท่ีปงกร   เสด็จอุบัติขึ้นแลว   เมือ่พระองค 
         ทรงถือกําเนิด  เสด็จอุบัติขึ้น  ตรัสรู   แสดงพระธรรม 
         เทศนา  เราเอิบอิม่อยูดวยความยินดีในณาน  มิไดเห็น 
         นิมิตท้ัง  ๔  เลย. 
         ในกาลนั้นพระทศพลทรงพระนามวาทีปงกร      มีพระขีณาสพส่ีแสน 
หอมลอมแลว    เสด็จจาริกไปตามลําดับเสด็จถึงนครชื่อรัมมกะ๑   เสด็จประทับ 
ณ  สุทัสนมหาวิหาร.  พวกชาวรัมมกนครไดกลาววา  ไดยินวาพระพุทธเจาทรง 
พระนามวาทีปงกร  ผูเปนใหญกวาสนณะ   ทรงบรรลุอภิสัมโพธิอยางยิ่ง  ทรง 
ประกาศพระธรรมจักรอันบวร  เสด็จจาริกไปโดยลําดับ  เสด็จถึงรัมมกนครแลว 
เสด็จประทับอยูที่สุทัสนมหาวิหาร    ตางพากันถือเภสัชมีเนยใสและเนยขนเปน 
นี้     และผาเครื่องนุงหม     มีมือถือของหอมและดอกไมเปนตน     พระพทุธ 
พระธรรม  พระสงฆอยู  ณ ที่ใด   ก็หลั่งไหลพากันติดตามไป ณ ที่นั้น  ๆ  เขา 
ไปเฝาพระศาสดาแลวถวายบังคม   บูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตนแลวนั่ง 
ณ  ที่ควรขางหน่ึง        ฟงพระธรรมเทศนาแลวทูลนิมนตเพ่ือเสวยในวันรุงข้ึน 
๑.  บางแหงเปนรัมมนคร  
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พากัน ลุกจากท่ีนั่งแลวหลีกไป.  ในวันรุงข้ึนตางพากันตระเตรียมมหาทานประดับ  
ประดานคร    ตกแตงหนทางที่จะเสด็จมาของพระทศพล     ในท่ีมีน้ําเซาะก็เอา 
ดินถมทําพ้ืนที่ดินใหราบเสมอ    โรยทรายอันมีสีดังแผนเงิน    โปรยปรายขาว 
ตอกและดอกไม    ปกธงชายและธงแผนผาพรอมดวยผายอมสีตาง ๆ    ต้ังตน 
กลวยและหมอนํ้าเต็มดวยดอกไมเรียงรายเปนแถว.  ในกาลน้ันสุเมธดาบสเหาะ 
จากอาศรมบทของตน     มาโดยทางอากาศ   เบื้องบนของพวกมนุษยเหลานั้น  
เห็นพวกเขาราเริงยินดีกันคิดวา    มีเหตุอะไรกันหนอ   จึงลงจากอากาศยืน  ณ 
ที่ควรขางหน่ึง  ถามพวกเขาวา   ทานผูเจริญ    พวกทานพากันประดับ ประดา 
ทางนี้เพ่ือใคร   ดังน้ี    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                      พวกมนษุยมีใจยินดีนิมนตพระตถาคต    ในเขต 
         แดนแหงปจจันตประเทศแลว  พากันชําระสะสางทาง 
         เสด็จดําเนินมาของพระองค    สมัยน้ันเราออกไปจาก 
         อาศรมของตน  สะบัดผาเปลือกไมไปมาแลว   ที่นั้นก็  
         เหาะไปทางอากาศ. 
                     เราเห็นชนตางเกิดความดีใจ   ตางยินดีราเริง  ตาง 
         ปราโมทย  จึงลงจากทองฟาไตถามพวกมนุษยทันที่วา 
         มหาชนยินดีราเริงปราโมทย    เกิดความดีใจ    พวกเขา 
         ชําระสะสางถนนหนทางเพ่ือใคร. 
         พวกมนุษยจึงเรียนวา ขาแตทานสุเมธผูเจริญ ทานไมทราบอะไร พระ- 
ทศพลทีปงกรทรงบรรลสุัมโพธิญาณแลว    ประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ 
เสด็จจาริกมาถึงนครของพวกเราแลว    เสด็จพํานักที่สุทัสนมหาวิหาร   พวกเรา 
นิมนตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นมา  จึงตกแตงทางน้ี   ทีจ่ะเปนที่เสด็จมา 
ของพระผูมีพระภาคพุทธเจาพระองคนั้น.   สุเมธดาบสคิดวา  แมเพียงคําประกาศ  
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วา  พระพุทธเจา  ก็หาไดยากในโลก จะปวยกลาวไปไยถึงการอุบัติข้ึนแหงพระ-  
พุทธเจา      แมเราก็ควรจะรวมกับมนุษยเหลาน้ันตกแตงทางเพ่ือพระทศพลดวย. 
ทานจึงกลาวกะพวกมนุษยเหลาน้ันวา ทานผูเจริญ ถาพวกทานตกแตงทางน้ีเพ่ือ 
พระพุทธเจา     ขอจงใหโอกาสสวนหน่ึงแกเราบาง    แมเราก็จักตกแตงทางเพ่ือ 
พระทศพลพรอมกับพวกทาน  พวกเขาก็รับปากวา   ดีแลว    ตางรูวา   สุเมธ- 
ดาบสมีฤทธิ์   จึงกําหนดท่ีวางซึ่งมีน้ําเซาะใหกลาววา   ทานจงแตงท่ีนี้เถิด  แลว 
มอบใหไป สุเมธดาบสยึดเอาปติซึ่งมีพระพุทธเจาเปนอารมณคิดวา เราสามารถ 
จะตกแตงท่ีวางนี้ดวยฤทธิ์ได   แตเมื่อเราตกแตงเชนนี้    ใจก็จะไมยินดีนัก   วัน 
นี้เราควรจะกระทําการรับใชดวยกาย   ดังน้ีแลว    ขนดินมาเทลงในที่วางนั้น. 
เมื่อท่ีวางแหงน้ัน  ยังตกแตงไมเสร็จเลย   พระทศพลทีปงกร  มพีระขีณาสพผูได 
อภิญญา ๖ มอีานุภาพมาก  สี่แสนรูปหอมลอม  เมื่อเหลาเทวดาบูชาอยูดวยของ 
หอมและดอกไมทิพย    เม่ือสังคีตบรรเลงอยู     เมือ่เหลามนุษยบูชาอยูดวยของ 
หอมและดอกไม เสด็จเยื้องกรายบนพ้ืนมโนสิลา ดวยพระพุทธลีลาอันหาที่สุดมิ 
ได     ประดุจราชสีห     เสด็จดําเนินนาสูทางที่ตกแตงประดับประดาแลวน้ัน. 
สุเมธดาบสลืมตาทั้งสองข้ึนมองดูพระวรกายของพระทศพลผูเสด็จดําเนินมาตาม 
ทางที่ตกแตงแลว    ซึ่งถึงความเลิศดวยพระรูปโฉม   ประดับดวยพระมหาปุริส- 
ลักษณะ ๓๒ ประการ  สวยงามดวยพระอนุพยัญชนะ  (ลักษณะสวนประกอบ) 
๘๐ ประการ   แวดวงดวยแสงสวางมีประมาณวาหน่ึง   เปลงพระพุทธรัศมีหนา 
ทึบมีสี ๖ ประการออกนาดูประหน่ึงสายฟาหลายหลาก ในพ้ืนทองฟามีสีดุจแกว 
มณี    ฉายแสงแปลบปลาบอยูไปมาและเปนคู ๆ กนั    จึงคิดวา  วันนี้เราควร 
กระทําการบริจาคชีวิตแดพระทศพล  เพราะฉะน้ัน    ขอพระผูมีพระภาคเจาอยา 
ไดทรงเหยียบเปอกตม    แตจงทรงย่ําหลังของเรา   เสด็จพรอมกับพระขีณาสพ 
สี่แสนเหมือนทรงเหยียบสะพานแกวมณีเถิด  ขอน้ันจักเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือ  
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ความสุขแกเราตลอดกาลนาน  ดังนี้แลวแกผมออก   ลาดหนังเสือ   ชฎาและผา   
เปลือกไมวางลงบนเปอกตม  ซึ่งมีสีดํา  อนบนหลงัเปอกตมเหมือนสะพานแผน 
แกวมณี   เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา 
                        พวกมนษุยเหลาน้ัน  ถูกเราถามแลวยืนยันวา 
         พระพุทธเจาผูยอดเยี่ยมเปนพระชินะเปนพระโลกนายก 
         ทรงพระนานวา    ทีปงกร    เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก 
         พวกเขาแลวถางถนนหนทางเพ่ือพระองค   ปติเกิดขึ้น 
         แลวแกเราทันใดเพราะไดฟงคําวา  พุทโธ  เราเมื่อกลาว 
         อยูวา  พุทโธ   พุทโธ   ก็ไดเสวยโสมนัสแลว   เรายืน 
         อยูในท่ีนั้นยินดี   มีใจเกิดความสังเวชจึงคิดวา   เราจัก 
         ปลูกพืชไวในท่ีนั้น   ขณะอยาไดลวงเลยเราไปเสียเปลา 
         ขาพวกทานจะแผวถางหนทางเพ่ือพระพุทธเจา     ก็จง 
         ใหที่วางแหงหน่ึงแกเรา  แมเราก็จักแผวถาง    ถนนหน 
         ทางท่ีนั้น  พวกเขาไดใหที่วางแกเราเพ่ือจะแผวถางทาง. 
                         เวลาน้ันเรากําลังคิดอยูวา   พุทโธ   พุทโธ   แผว 
         ถางทาง    เมื่อท่ีวางของเราทําไมเสร็จ    พระมหามุน ี
         ทีปงกรผูเปนพระชินเจา  พรอมกับพระขีณาสพสี่แสน 
         ไดอภิพญา   ๖   ผูคงท่ีปราศจากมลทินเสด็จดําเนินมา  
         ทางน้ัน  การตอนรับตาง ๆ   กม็ีขึ้น    กลองมากมาย   
         บรรเลงขึ้น    เหลาคนและเทวดาลวนราเริง    ตางทํา 
         เสียงสาธุการลั่นไปทั่ว เหลาเทวดาเห็นพวกมนุษยและ 
         แมเหลามนุษยก็เหน็เทวดา   แมทั้งสองพวกน้ันตาง   
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         ประคองอัญชลีเดินตามพระตถาคตไป   เหลาเทวดาท่ี   
         เหาะมาทางอากาศก็โรยปรายดอกมณฑารพ  ดอกบัว 
         หลวง  ดอกปาริฉัตรอันเปนทิพยไปทั่วทุกทิศ เหลาคน 
         ที่อยูบนพ้ืนดินตางก็ชูดอกจําปา ดอก  (สลัลชะ)  ดอก  
         กระทุม ดอกกากะทิง ดอกบุนนาค  ดอกการะเกดไปทั่ว 
         ทุกทิศ    เราแกผมออก   เปลื้องผาเปลือกไมและหนัง 
         เสือ   ในที่นั้นลาดลงบนเปอกตมนอนคว่ําหนา  พระ 
         พุทธเจาพรอมดวยศิษยจงทรงเหยียบเราเสด็จไป  อยา 
         ไดเหยียบบนเปอกตมเลย        ขอนั้นจักเปนไปเพ่ือ 
         ประโยชนแกเรา  ดงัน้ี. 
         สุเมธดาบสน้ันนอนบนหลังเปอกตมน้ันแล     ลืมตาทั้งสองเห็นพระ- 
พุทธสิริของพระทศพลทีปงกรจึงคิดวา  ถาเราพึงตองการ  ก็พึงเผากิเลสทั้งปวง 
หมดแลวเปนพระสงฆนวกะเขาไปสูรัมมกนครได แตเราไมมีกิจดวยการเผากิเลส 
ดวยเพศท่ีใครไมรูจักแลวบรรลุนิพพาน     ถากระไรเราพึงเปนดังพระทศพล 
ทีปงกรบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณอยางสูงยิ่งแลวข้ึนสูธรรมนาวา  ใหมหาชนขาม 
สงสารสาครไดแลวปรินิพพานภายหลัง   ขอน้ีสมควรแกเรา  ดังนี้แลว    ตอจาก 
นั้น ประมวลธรรม  ๘  ประการกระทําความปรารถนาอยางยิ่งใหญเพ่ือความเปน 
พระพุทธเจาแลวนอนลง.   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                        เมื่อเรานอนบนแผนดินไดมีความคิดอยางน้ีวา 
         วันนี้เราเมื่อปรารถนาอยูก็พึงเผากิเลสของเราได  จะม ี
         ประโยชน อะไรแกเราเลาดวยการทําใหแจงธรรมในท่ี 
         นี้ดวยเพศท่ีใคร ๆ ไมรูจัก   เราบรรลุพระสัพพัญุต-  
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         ญาณจักเปนพระพุทธเจาในโลกพรอมท้ังเทวโลก   จะ  
         มีประโยชนอะไรแกเราดวยลูกผูชาย     ผูมีรปูรางแข็ง 
         แรงนี้ขามฝงไปคนเดียว เราบรรลุพระสัพพัญุตญาณ 
         แลวจักใหมนษุยพรอมทั้งเทวดาขามฝง  ดวยการกระ- 
         ทําอันยิ่งใหญของเรา  ดวยลูกผูชายผูมีรูปรางแข็งแรง 
         นี้   เราบรรลุพระสพัพัญุตญาณแลว  จะใหเหลาชน 
         มากมายขามฝง   เราตัดกระแสน้ําคือสงสาร   ทําลาย 
         ภพท้ังสามแลว  ขึน้สูธรรมนาวา   จักใหมนุษยพรอม 
         ทั้งเทวดาขามฝง ดังน้ี. 
         ก็เม่ือบุคคลปรารถนาความเปนพระพุทธเจาอยู     ความปรารถนาที่ยิ่ง 
ใหญจะสําเร็จไดเพราะประมวลมาซึ่งธรรม ๘ ประการ   คือความเปนมนุษย ๑ 
ความถึงพรอมดวยเพศ  ๑ เหตุ  ๑ การเห็นพระศาสดา ๑ การบรรพชา ๑ การ 
สมบูรณดวยคุณ   ๑   การกระทํายิ่งใหญ   ๑    ความพอใจ  ๑. 
         จริงอยู      เมื่อบุคคลดํารงอยูในภาวะแหงความเปนมนุษยนั่นแหละ 
ปรารถนาความเปนพระพุทธเจา    ความปรารถนายอมสําเร็จ    ความปรารถนา 
ของนาค  ครุฑหรือเทวดาหาสําเร็จไม   แมในภาวะแหงความเปนมนุษยเมื่อเขา 
ดํารงอยูในเพศบุรุษเทานั้นความปรารถนาจึงจะสําเร็จ  ความปรารถนาของหญิง 
หรือบัณเฑาะกกระเทยและอุภโตพยัญชนก  ก็หาสําเร็จไม  แมสําหรับบุรุษความ 
ปรารถนาของผูสมบูรณดวยเหตุที่จะบรรลุอรหัต      แมในอัตภาพนั้นเทาน้ันจึง 
จะสําเร็จได นอกน้ีหาสําเร็จไม  แมสําหรับผูที่สมบูรณดวยเหตุถาเมื่อปรารถนา 
ในสํานักของพระพุทธเจาเทาน้ัน    ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ  เมื่อพระพุทธ. 
เจาปรินิพพานแลว      เมือ่ปรารถนาในที่ใกลเจดียหรือท่ีโคนตนโพธิ์        กห็า 
สําเร็จไม   แมเมื่อปรารถนาในสํานักของพระพุทธเจา   ความปรารถนาของผูที่  
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ดํารงอยูในเพศบรรพชิตเทาน้ันจึงจะสําเร็จ  ผูที่ดํารงอยูในเพศคฤหัสถหาสําเร็จ   
ไม    แมผูเปนบรรพชิต    ความปรารถนาของผูที่ไดอภิญญา ๕ และสมาบัติ  ๘ 
เทาน้ันจึงจะสําเร็จ  ผูที่เวนจากคุณสมบัตินี้  นอกน้ีหาสําเร็จไม  แมผูที่สมบูรณ 
ดวยคุณแลวก็ตาม    ความปรารถนาของผูที่ไดกระทําการบริจาคชีวิตของตนแด 
พระพุทธเจา   ซึ่งเปนผูสมบูรณดวยการกระทําอันยิ่งใหญนี้เทานั้น  จึงจะสําเร็จ 
ของตนนอกน้ีหาสําเร็จไม     แมผูที่จะสมบูรณดวยการกระทําอันยิ่งใหญแลวยัง 
จะตองมีฉันทะอันใหญหลวง   อุตสาหะ   ความพยายามและการแสวงหาอันใหญ 
เพ่ือประโยชนแกธรรมทีก่ระทําใหเปนพระพุทธเจาอีก     ความปรารถนาจึงจะ 
สําเร็จ   คนอ่ืนนอกจากน้ีหาสําเร็จไม. 
         ในขอท่ีฉันทะจะตองยิ่งใหญนั้น มีขออุปมาดังตอไปนี้.  ก็ถาจะพึงเปน 
ไปอยางนี้วา   ผูใดสามารถท่ีจะใชกําลงัแขนของตนขามหวงแหงจักรวาลท้ังส้ิน 
ที่เปนน้ําผืนเดียวกันหมดแลวถึงฝงได    ผูนั้นยอมบรรลุความเปนพระพุทธเจา 
ได    หรือวา    ผูใดเดินดวยเทาสามารถท่ีจะเหยียบย่ําหวงแหงจักรวาลท้ังส้ินที่  
ปกคลุมดวยกอไผแลวถึงฝงได  ผูนั้นยอมบรรลุความเปนพระพุทธเจาได หรือ 
วาผูใดปกดาบท้ังหลายลงแลวเอาเทาเหยียบหวงแหงจักรวาลท้ังส้ินซึ่งเต็มไป 
ดวยฝกดาบสามารถท่ีจะถึงฝงได     ผูนั้นยอมบรรลุความเปนพระพุทธเจาได 
หรือวาผูใดเอาเทาย่ําหวงแหงจักรวาลท้ังส้ิน      ซึ่งเต็มไปดวยถานมีเปลวเพลิง 
ลุกโชติชวงสามารถท่ีจะถึงฝงได    ผูนั้นยอมไดบรรลุความเปนพระพุทธเจาได. 
ผูใดไมสําคัญเหตุเหลาน้ันแมเหตุหน่ึงวาเปนของท่ีคนทําไดยาก  คิดแตวาเราจัก 
ขามหรือไปถือเอาซึ่งฝงขางหน่ึงจนได   ดังน้ี   เขาผูนั้นจัดวาเปนผูประกอบดวย 
ฉันทะอุตสาหะความพยายามและการแสวงหาอันใหญ     ความปรารถนาของเขา 
ยอมสําเร็จ     คนนอกน้ีหาสําเร็จไม.     ก็สุเมธดาบสแมจะประมวลธรรมท้ัง  ๘ 
ประการเหลาน้ันไดแลว     ยังการทําความปรารถนาอยางยิ่งใหญ    เพ่ือความเปน  
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พระพุทธเจาแลวนอนลง.   ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาทีปงกรเสด็จ  
มาประทับยืนที่เบื้องศีรษะของสุเมธดาบส   ทรงลมืพระเนตรท้ังสองอันสมบูรณ 
ดวยประสาทมีวรรณะ ๕ ชนิด  ประหน่ึงวา  เปดอยูซึ่งสีหบัญชรแกวมณี  ทอด 
พระเนตรเห็นสุเมธดาบสนอนบนหลังเปอกตมทรงดําริวา   ดาบสน้ีกระทําความ 
ปรารถนาอยางยิ่งใหญเพ่ือความเปนพระพุทธเจาความปรารถนาของเขาจักสําเร็จ 
หรือไมหนอ ทรงสงพระอนาคตังสญาณใครครวญอยู  ทรงทราบวา ลวงส่ีอสง- 
ไขยย่ิงดวยแสนกัปนับแตนี้    เขาจักไดเปนพระพุทธเจานามวาโคดม  ยังประทับ 
ยืนอยูนั่นแหละทรงพยากรณแลวดวยตรัสวา พวกทานจงดาบสผูมีตบะสูงนี้ ซึ่ง 
นอนอยูบนหลังเปอกตม.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็นแลวพระเจาขา จึงตรัสวา 
ดาบสน้ีกระทําความปรารถนายิ่งใหญ    เพ่ือความเปนพระพุทธเจา    นอนแลว 
ความปรารถนาของเขาจักสําเร็จ    ในที่สุดแหงส่ีอสงไขยยิ่งดวยแสนกัปนับแตนี้ 
เขาจักไดเปนพระพุทธเจานามวาโคดม   ก็ในอัตภาพน้ัน  ของเขา  นครนามวา 
กบิลพัสดุจักเปนที่อยูอาศัย พระเทวีทรงพระนามวามายาเปนพระมารดา   พระ- 
ราชาทรงพระนามวาสุทโธทนะเปนพระราชบิดา     พระเถระชือ่อุปติสสะเปน 
อัครสาวก พระเถระชื่อโกลิตะเปนอัครสาวกท่ีสอง พุทธอุปฐากชื่ออานนท  พระ 
เถรีนามวาเขมาเปนอัครสาวิกา พระเถรีนามวาอุบลวรรณาเปนอัครสาวิกาท่ีสอง  
เขามีญาณแกกลาแลว   ออกมหาภิเนษกรมณ  ต้ังความเพียรอยางใหญ   รบัขาว 
ปายาสท่ีโคนตนไทร    เสวยท่ีฝงเเมน้ําเนรัญชรา    ข้ึนสูโพธมิณฑลจักตรัสรูที่   
โคนตนอัสสัตถพฤกษ  ดงัน้ี  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
                      พระพุทธเจาทรงพระนามวา  ทีปงกร ผูทรงรูแจง 
         ซึ่งโลก   ผูทรงรับเครื่องบูชา   ประทับยืน  ณ  เบื้องศีรษะ 
         ไดตรัสคําน้ีกะเราวา   พวกทานจงดูดาบสผูเปนชฏิลผูม ี
         ตบะสงูน้ี   เขาจักไดเปนพระพุทธเจาในโลกในกัปท่ีนับ  
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         ไมถวนแตกัปนี้     เขาเปนตถาคตจะออกจากนครช่ือ   
         กบิลพัสดุ  อันนารืน่รมย   ต้ังความเพียร   กระทําทุกร- 
         กิริยา   นั่งท่ีโคนตนอชปาลน้ีโครธประคองขาวปายาส 
         ไปยังแมน้ําเนรัญชราในท่ีนั้น    พระชินเจาพระองคนั้น 
         ทรงถือขาวปายาสไปที่ฝงแมน้ําเนรัญชรา เสด็จถึงโคน 
         ตนโพธ์ิโดยทางท่ีเขาแตงไวดีแลว    ลําดับน้ันพระสัม- 
         พุทธเจาผูทรงมีพระยศใหญมิมใีครยิ่งกวากระทําประ- 
         ทักษิณโพธิมณฑลแลว  จักตรัสรูที่โคนตนโพธิ  พระ- 
         มารดาผูเปนชนนีของเขาจักมีนามวา  มายา พระบิดาจัก 
         มีนามวาสุทโธทนะ เขาจักมีนามวา โคดม พระโกลิตะ 
         และอุปติสสะจักเปนอัครสาวก   ผูหาอาสวะมิไดปราศ 
         จากราคะแกว    มีจติอันสงบต้ังมั่น.     อุปฐากนามวา 
         อานนทจักเปนอุปฐากพระชินเจาน้ัน.     นางเขมาและ 
         นางอุบลวรรณาจักเปนอัครสาวิกา    ผูหาอาสวะมิได 
         ปราศราคะแลว   มจีิตสงบต้ังมั่น.   ตนไมทีต่รัสรูของ 
         พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  จักเรียกกันวา อัสสตัถพฤกษ                  
         ดังน้ี. 
         สุเมธดาบสไดบังเกิดโสมนัสวา   นัยวาความปรารถนาของเราจักสําเร็จ 
ดังน้ี   มหาชนไดฟงพระดํารัสของพระทศพลทีปงกรแลวตางไดพากันราเริงยินดี 
วา   นัยวาสุเมธดาบสเปนพืชแหงพระพุทธเจา    เปนหนอแหงพระพุทธเจาและ 
พวกเขาเหลานั้นก็ไดมีความคิดอยางนี้วา   ธรรมดาวาบุรุษเมื่อจะขามแมน้ํา  ไม 
สามารถขามโดยทาโดยตรงได      ยอมขามโดยทาขางใตฉันใด      แมพวกเราก็ 
ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อไมไดมรรคและผลในศาสนาของพระทศพลทีปงกร ใน 
กาลใดในอนาคตทานจักเปนพระพุทธเจา   ในกาลนั้นพวกเราพึงสามารถกระทํา  
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ใหแจงซ่ึงมรรคและผลในท่ีตอหนาของทานดังน้ี  ตางพากันต้ังความปรารถนาไว.   
แมพระทศพลทีปงกรทรงสรรเสริญพระโพธิสัตว ทรงบูชาดวยดอกไม ๘ กาํมือ 
ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป     แมพระขีณาสพนับไดสี่แสนตางก็พา 
กันบูชาพระโพธิสัตว   ดวยของหอมและพวงดอกไม      กระทําประทักษิณแลว 
หลีกไป     พระโพธิสัตวลุกข้ึนจากท่ีนอนในเวลาท่ีคนทั้งปวงหลีกไปแลว คิดวา 
เราจักตรวจตราดูบารมีทั้งหลาย    ดังน้ี    จึงน่ังขัดสมาธิบนที่สุดของกองดอกไม 
เมื่อพระโพธิสัตวนั่งแลวอยางนี้       เทวดาในหม่ืนจักรวาลท้ังสิ้นไดใหสาธุการ 
กลาววา  ขาแดพระผูเปนเจาสุเมธดาบสในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเกากอนท้ังหลาย 
นั่งขัดสมาธิดวยคิดวา    เราจักตรวจตราบารมีทั้งหลาย   ชื่อวาบุรพนิมิตเหลาใด 
จะปรากฏ     บุรพนิมิตเหลาน้ันแมทั้งหมดปรากฏแจมแจงแลวในวันนี้     ทาน 
จักเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย     พวกเราก็รูขอน้ัน    นิมิตเหลาน้ีปรากฏ 
แกผูใด   ผูนั้นจะเปนพระพุทธเจาโดยสวนเดียว      ทานจงประคองความเพียร 
ของตนใหมั่นดังน้ี  กลาวสรรเสริญพระโพธิสัตว ดวยคําสรรเสริญนานาประการ. 
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                        คนและเทวาดาไดฟงคําน้ี   ของพระพุทธเจาผูหา 
         ผูเสมอมิได  ผูทรงแสวงหาคุณใหญ  ตางยินดีวา   ดาบส 
         นี้เปนพืชและเปนหนอพระพุทธเจา     เสียงโหรองดัง 
         ลั่นไป  มนุษยพรอมเทวดาในหมืน่โลกธาตุ ตางปรบมือ 
         หัวเราะรา    ตางประคองอัญชลีนมัสการ    ถาพวกเรา 
         จักพลาดศาสนาของพระโลกนาถ   ก็จักอยูเฉพาะหนา 
         ทานผูนี้ในกาลไกลในอนาคต      มนุษยเมื่อจะขามฝง 
         พลาดทาท่ีต้ังอยูเฉพาะหนาก็จะถือเอาทาขางใตขามแม- 
         น้ําใหญตอไปไดฉันใด     พวกเราแมทั้งหมดก็ฉันนั้น  
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         เหมือนกัน   ถาพนพระชินเจาน้ีไปก็จักอยูเฉพาะหนา  
         ทานผูนี้ในกาลไกลในอนาคต    พระพุทธเจาทรงพระ 
         นามวา ทีปงกร  ผูทรงรูแจงโลก  ผูทรงรับเครื่องบูชา 
         ทรงกําหนดกรรมของเราไวแลว  จึงทรงยกพระบาท 
         เบื้องขวาเสด็จไป    พระสาวกผูเปนพระชินบุตรเหลา 
         ใดไดมอียูในท่ีนั้น    เหลาน้ันทั้งหมดไดทําประทักษิณ 
         เรา. คน นาค  คนธรรพ   ตางก็กราบไหวแลวหลีกไป 
         เมื่อพระโลกนายกพรอมดวยพระสงฆลวงทัศนวิสัย 
         ของเราแลว    มีจิตยินดีและราเริง     เราจึงลุกขึ้นจาก 
         อาสนะในบัดน้ัน    ครั้งน้ันเราสบายใจดวยความสุข 
         บันเทิงใจดวยความปราโมทย  ทวมทนดวยปติ  นั่งขัด 
         สมาธิอยู  ที่นั้นเราน่ังขัดสมาธิแลวคิดไดอยางน้ีวา  เรา 
         เปนผูชํานาญในฌาน ถึงความเต็มเปยมในอภิญญาแลว 
         ในโลกตั้งพันฤๅษีที่เสมอกับเราไมม ี เราไมมีใครเสมอ 
         ในฤทธธิรรม   จึงไดความสุขเชนนี้      ในการน่ังขัด 
         สมาธขิองเราเทวดาและมนุษยผูอาศัยอยูในหมื่นจักร- 
         วาลตางเปลงเสียงบรรลือลั่นวา   ทานจักเปนพระพุทธ 
         เจาแนนอน  นมิิตใดจะปรากฏในการน่ังขัดสมาธิของ 
         พระโพธิสัตวในกาลกอนนิมิตเหลาน้ัน  ก็ปรากฏแลว 
         ในวันนี้.     ความหนาวก็เหือดหาย    ความรอนก็ระงับ 
         เหลาน้ีก็ปรากฏในวนันี้     ทานจักเปนพระพุทธเจา 
         แนนอน   โลกธาตุหมื่นหน่ึงกป็ราศจากเสียง    ไมมี  
         ความยุงเหยิง   เหลาน้ีก็ปรากฏในวันนี้   ทานจักเปน  
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         พระพุทธเจาแนนอน พายุใหญกไ็มพัด  แมน้าํลําคลอง  
         ก็ไมไหล   เหลาน้ีปรากฏในวันนี้    ทานจักเปนพระ 
         พุทธเจาแนนอน  ดอกไมทั้งหลายท่ีเกิดบนบกและเกิด 
         ในนํ้า  ทั้งหมดตางก็บานในทันใด   ดอกไมเหลาน้ัน 
         ทั้งหมดก็ผลิตผลในวันนี้    รัตนะท้ังหลายท่ีต้ังอยูใน 
         อากาศและต้ังอยูบนพ้ืนดิน    ตางก็สองแสงในทันใด 
         รัตนะแมเหลาน้ัน ก็สองแสงในวันนี้  ทานจักเปนพระ- 
         พุทธเจาแนนอน  ดนตรีทั้งของมนุษยและเปนทิพยตาง 
         บรรเลงขึ้นในทันใด  แมทั้งสองอยางน้ันก็ขับขานขึ้น 
         ในวันนี้  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน   ทองฟามี 
         ดอกไมสวยงาม  ก็ตกลงเปนฝนในทันใด  แมเหลาน้ัน 
         ก็ปรากฏในวันนี้    ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน 
         มหาสมุทรก็มวนตัวลง   โลกธาตุหมื่นหน่ึงกห็ว่ันไหว 
         แมทั้งสองอยางน้ันก็ดังลั่นไปในวันนี้      ทานจักเปน 
         พระพุทธเจาแนนอน      พระอาทิตยก็ปราศจากเมฆ- 
         หมอก  ดาวท้ังปวงก็มองเห็นได  แมเหลาน้ี  ก็ปรากฏ 
         ในวันนี้    ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน    น้ําพุง 
         ประทขุึ้นจากแผนดินโดยท่ีฝนมิไดตกเลย   วันนี้น้ําก็ 
         พุงประทุขึ้นในทันใดน้ัน     ทานจักเปนพระพุทธเจา 
         แนนอน  หมูดาวก็สวางไสว   ดาวฤกษก็สวางไสวใน 
         ทองฟา  พระจันทรประกอบดวยวิสาขฤกษ    ทานจัก 
         เปนพระพุทธเจาแนนอน     สัตวที่อาศัยอยูในโพรง  
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         อาศัยอยูในซอกเขา      ตางถืออกมาจากท่ีอยูของตน 
         วันนี้แมสัตวเหลาน้ีก็ทิ้งท่ีอยูอาศัย  ทานจักเปนพระ- 
         พุทธเจาแนนอน     ความไมยินดีไมมีแกสัตวทั้งหลาย 
         เขาตางถือสันโดษ   วันนี้สัตวแมเหลาน้ันทั้งหมดก็ถือ 
         สันโดษ  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน    คราวน้ัน 
         โรคทั้งหลายก็สงบระงับและความหิวก็พินาศไป วันนี้ 
         ก็ปรากฏ  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน  คราวน้ัน 
         ราคะก็เบาบาง    โทสะโมหะก็พินาศ    กิเลสเหลาน้ัน 
         ทั้งปวงก็ปราศจากไป  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน 
         คราวน้ันภัยก็ไมมี   แมวันนี้ขอนัน้ก็ปรากฏ  พวกเรารู 
         ไดดวยนิมิตน้ัน       ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน 
         ธุลีไมฟุงขึ้นเบื้องบน   แมวันนี้ขอนั้นก็ปรากฏ   พวก 
         เรารูไดดวยนิมิตน้ัน       ทานจักเปนพระพุทธเจาแน 
         นอน  กลิ่นที่ไมพึงปรารถนาก็ถอยหางไป  มแีตกลิ่น 
         ทิพยฟุงไปท่ัว    วันนี้แมกลิ่นก็ฟุงอยู     ทานจักเปน 
         พระพุทธเจาแนนอน     เหลาเทวดาท้ังส้ินเวนอรูป- 
         พรหมก็ปรากฏ   วนันี้เทวดาแมเหลาน้ันทั่งหมดก็มอง 
         เห็นได  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน    ขึน้ชื่อวา 
         นรกมีเพียงใด  ทั้งหมดน้ันก็เห็นไดในทันใด แมวันนี้  
         ก็ปรากฏท้ังหมด     ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน 
         คราวน้ันฝาผนัง  บานประตู  แผนหิน  ไมเปนเครื่อง 
         กีดขวางได  แมสิ่งเหลาน้ันวันนี้ก็กลายเปนที่วางหมด 
         ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน    การจุติ   การอุบัติ  
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         ไมมใีนขณะนั้น    วนันี้นิมิตเหลาน้ัน  ก็ปรากฏ   ทาน 
         จักเปนพระพุทธเจาแนนอน      ทานจงประคองความ 
         เพียรใหมั่นอยาไดลอยกลับ  จงกาวหนาไป   แมพวก 
         เราก็รูขอนั้น  ทานจักเปนพระพุทธเจาแนนอน   ดังน้ี. 
         พระโพธิสัตวไดฟงพระดํารัสของพระทศพลทีปงกรและถอยคําของ 
เทวดาในหม่ืนจักรวาล  เกิดความอุตสาหะโดยประมาณย่ิงข้ึนจึงคิดวา  ธรรมดา 
พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระดํารัสไมวางเปลา    ถอยคําของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ไมมีเปนอยางอ่ืน  เหมือนอยางวา  กอนดินที่ขวางไปในอากาศจะตองตก  สัตวที่ 
เกิดแลว จะตองตาย   เมื่ออรุณข้ึนพระอาทิตยก็ตองข้ึน   ราชสีหที่ออกจากถ้ําที่ 
อาศัยจะตองบันลือสีหนาท    หญิงท่ีครรภแกจะตองปลดเปลื้องภาระ   [คลอด] 
เปนของแนนอน   จะตองมีเปนแนแทฉันใด   ธรรมดาพระดํารัสของพระพุทธ- 
เจาท้ังหลาย   ยอมเปนของแนนอนไมวางเปลาฉันน้ัน     เราจักเปนพระพุทธเจา 
แน   ดังนี้    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                       เราฟงพระดํารัสของพระพุทธเจา     และของ 
         เทวดาในหมื่นจักรวาลท้ังสองฝายแลว    มีความราเริง 
         ยินดีเกิดปราโมทย      จึงคิดขึ้นอยางน้ีในคราวนั้นวา 
         พระพุทธเจาท้ังหลายผูเปนพระชินเจาไมมีพระดํารัส 
         เปนสอง  มีพระดํารสัไมวางเปลา พระพุทธเจาท้ังหลาย 
         ไมมีพระดํารัสไมจริง  เราจะเปนพระพุทธเจาแนนอน 
         กอนดินที่ขวางไปในทองฟายอมตกบนพ้ืนดินแนนอน 
         ฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐก็ฉันนั้น 
         เหมือนกัน   ยอมแนนอนและเที่ยงตรงแมฉันใด  พระ  
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         ดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
         ยอมแนนอนและเที่ยงตรง   เมือ่ถึงเวลาราตรีสิ้น  พระ- 
         อาทิตยก็ขึ้นแนนอนฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจา 
         ผูประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอมแนนอนและเท่ียง 
         ตรง   ราชสีหที่ลุกขึ้นจากท่ีนอนจะตองบันลือสีหนาท 
         แนนอนฉันใด  พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
         ก็ฉันนัน้เหมือนกัน  ยอมแนนอนและเที่ยงตรง   สัตว 
         ผูมีครรภจะตองเปลื้องภาระ      [หญิงมีครรภจะตอง 
         ตลอด] ฉันใด  พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐ  
         ก็ฉันนัน้เหมือนกัน  ยอมแนนอนและเที่ยงตรง  ดังนี้. 
         สุเมธดาบสน้ัน  กระทําการตกลงใจอยางนี้วา     เราจักเปนพระพุทธเจา 
แนนอน เพ่ือที่จะใครครวญถึงธรรมทีก่ระทําใหเปนพระพุทธเจา  เมื่อตรวจตรา 
ดูธรรมธาตุทั้งส้ินโดยลําดับวา     ธรรมที่กระทําใหเปนพระพุทธเจามีอยู ณ  ที่ 
ไหนหนอ  เบ้ืองสูงหรือเบ้ืองตํ่าในทิศใหญหรือทิศนอย  ดังนี้    ไดเห็น   ทาน 
บารมขีอท่ี ๑      ที่พระโพธิสัตวแตเกากอนท้ังหลายถือปฏิบัติเปนประจําจึงกลาว 
สอนตนอยางนี้วา   ดูกอนสุเมธบัณฑิต  จําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญทานบารมี 
ขอแรกใหเต็ม    เหมือนอยางวาหมอน้ําท่ีควํ่าแลวยอมคายนํ้าออกไมเหลือไมนํา 
กลับเขาไปอีกฉันใด    แมทานเมื่อไมเหลียวแลทรพัย    ยศ     บุตร      ภริยาหรือ 
อวัยวะใหญนอย   ใหสิ่งท่ีเขาตองการอยากไดทั้งหมดแกผูขอที่มาถึงกระทํามิให 
มีสวนเหลืออยูจักไดนังที่โคนตนโพธิ์เปนพระพุทธเจาไดดังนี้  ทานไดอธิษฐาน 
ทานบารมีขอแรกทําใหมั่นแลว   เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา 
                     เอาเถอะเราจะเลือกเฟนธรรม ที่กระทําใหเปน 
         พระพุทธเจา  ทางโนนและทางนี้ทั้งเบื้องสูงและเบื้อง  
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         ตํ่า  ตลอดสิบทิศ   ตราบเทาถึงธรรมธาตุนี้   ครั้งน่ัน   
         เมื่อเราเลือกเฟนอยูจึงไดเห็นทานบารมีที่เปนทางใหญ 
         เปนขอแรก          ทีท่านผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอน 
         ประพฤติสืบกันมาแลว    ทานจงยึดทานบารมีขอท่ี ๑  
         นี้ทําใหมั่นกอน  จงถึงความเปนทานบารมี   หากทาน 
         ปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ  หมอท่ีเต็มน้ําใครผูใดผู- 
         หน่ึงควํ่าลงก็จะคายน้ําออกจนไมเหลือ  ไมยอมรักษา 
         ไว  แมฉันใด  ทานเห็นยาจกไมวาจะตํ่าทราม  สูงสง 
         และปานกลาง    จงใหทานอยาใหเหลือไว    เหมือน 
         หมอน้าํท่ีเขาควํ่าลงฉันนั้นเถิด  ดังนี้. 
         ลําดับนั้น    เมื่อเขาใครครวญอยูยิ่ง ๆ ข้ึนดวยคิดวา    ธรรมท่ีกระทํา 
ใหเปนพระพุทธเจาไมพึงมีเพียงเทาน้ีเลย    เขาไดเห็นศีลบารมขีอท่ี    ๒   ได 
มีความคิดวา  ดูกอนสุเมธบัณฑิต นับจําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญศีลบารมีให 
เต็มเปยม   เหมือนอยางวา    ธรรมดาวาเนื้อจามรีไมเหลียวแลแมชีวิต    รกัษา 
หางของตนอยางเดียว  ฉันใด  จําเดิมแตนี้แมทานก็ไมเหลียวแลแมชีวิต    รกัษา 
ศีลอยางเดียว    จักเปนพระพุทธเจาไดดังนี้     เขาไดอธิษฐานศีลบารมีขอท่ีสอง 
ทําใหมั่นแลว.   เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา 
                      ความจริงพุทธธรรมเหลาน้ี  จักหามีเพียงเทาน้ีไม 
         เราจักเลือกเฟนธรรมแมอยางอ่ืนที่เปนเครื่องบมโพธิ- 
         ญาณ  ครั้งน้ันเราเมื่อเลือกเฟนอยู  ก็ไดเห็นศีลบารมขีอ 
         ๒ ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอนถือปฏิบัติเปน 
         ประจํา ทานจงยึดถือศีลบารมขีอท่ี  ๒ นี้  กระทําใหมั่น 
        กอน  จงถึงความเปนศีลบารม ี  หากทานปรารถนาจะ  
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         บรรลุโพธิญาณ   จามรี   หางคลองติดในที่ไหนก็ตาม   
         ก็จะยอมตายในท่ีนั้น   ไมยอมใหทางหลุดลุย   ฉันใด 
         ทานจงบําเพ็ญศีลใหบรบิูรณ ในภูมิทั้งส่ี    จงรักษาศีล  
         ในกาลทุกเมื่อ    เหมือนจามรีรกัษาหาง    ฉนันั้นเถิด 
         ดังน้ี. 
         ลําดับนั้น   เมื่อเขาใครครวญอยูยิ่ง ๆ ข้ึนดวยคิดวา  ธรรมท่ีกระทําให 
เปนพระพุทธเจาไมพึงมีเพียงเทาน้ีเลย  เขาไดเห็นเนกขันมบารมีขอท่ี   ๓  ได 
มีความคิดวา    ดูกอนสุเมธบัณฑิตนับจําเดิมแตนี้ไป  ทานพึงบําเพ็ญเนกขัมม- 
บารมีใหเต็มเปยม    เหมือนอยางวาบุรุษผูอยูในเรือนจํา   มิไดมีความรักใครใน 
เรือนจําน้ันเลย      โดยทีแ่ทเขายอมรําคาญอยางเดียว      และไมอยากจะอยูเลย 
ฉันใด   แมทานก็จงทําภพทั้งปวงใหเปนเชนกับเรือนจํา   รําคาญอยากจะพนไป 
จากภพท้ังปวง  มุงหนาตอการออกบวช  ฉันนั้นเหมือนกัน   ทานจักเปนพระ- 
พุทธเจาโดยอาการอยางน้ี  ดังนี้  เขาไดอธิษฐานเนกขัมมบารมีขอท่ีสามม่ันแลว. 
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา 
                      ความจริงพุทธธรรมเหลาน้ีจักไมมีอยูเพียงเทาน้ี 
         แน  เราจักเลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่นที่เปนเครื่องบม 
         โพธิญาณ  คราวน้ันเราเมื่อเลือกเฟนอยู   กไ็ดเห็นเนก- 
         ขมัมบารมีขอท่ี  ๓    ที่ทานผูแสวงทาคุณใหญแตเกากอน 
         ทั้งหลายถือปฏิบัติเปนประจําทานจงยึดเนกขัมมบารม ี
         ขอท่ี ๓ นี้  กระทําใหมั่นกอน จงถึงความเปนเนกขัมม- 
         บารมี   หากทานปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ    บุรษุผู 
         อยูในเรือนจํานาน  ลําบากเพราะทุกข   มิไดเถิดความ 
         ยินดีในที่นั้น        ยอมแสวงหาทางท่ีจะพนไปฝายเดียว  
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         ฉันใด   ทานจงเห็นภพท้ังปวงเหมือนเรือนจํา   จงต้ัง 
         หนามุงตอการออกบวช   เพ่ือพนจากภพ   ฉนันั้นเถิด 
         ดังน้ี. 
         ลําดับนั้น   เมื่อเขาใครครวญยิ่ง ๆ ข้ึนไปดวยคิดวา    ธรรมท่ีกระทํา 
ใหเปนพระพุทธเจา  ไมพึงมีเพียงเทานั้นเลย  เขาไดเห็นปญญาบารมขีอที่    ๔ 
ไดมีความคิดวา  ดูกอนสุเมธบัณฑิต  นับจําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญปญญา 
บารมีใหบริบูรณ  ทานอยาไดเวนใคร  ๆ เลยไมวาจะเปนคนชั้นเลว   ชั้นปาน- 
กลางและชั้นสูง     พึงเขาไปหาบัณฑิตทุกคนแลวถามปญหา     เหมือนอยางวา 
ภิกษุผูเที่ยวไปบิณฑบาตมิไดเวนตระกูลไร ๆ  ในบรรดาตระกูลที่แตกตางกันมี 
ตระกูลชั้นตํ่าเปนตน     เที่ยวไปบิณฑบาตตามลําดับยอมไดอาหารพอยังชีพโดย 
พลัน   ฉันใด.  แมทานก็เขาไปหาบัณฑิตแลวไดถามอยู  จักเปนพระพุทธเจาได 
ฉันนั้น  ดังน้ี   เขาไดอธิษฐานกระทําปญญาบารมีขอท่ี    ๔   ใหมั่น.     เพราะเหตุ 
นั้น  ทานจึงกลาววา 
                      ก็พุทธธรรมเหลาน้ีจักไมมีเพียงเทาน้ีแน  เราจัก 
         เลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่นที่บมโพธิญาณอีก     ในกาล 
         นั้นเราเมื่อเลือกเฟนอยู    ก็ไดเหน็ปญญาบารมีขอท่ี   ๔ 
         ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตครั้งเกากอน   ทัง้หลายถือ 
         ปฏิบัติเปนประจํา    ทานจงยึดปญญาบารมีขอท่ี  ๔  นี ้
         กระทําใหมั่นกอน  จงถึงความเปนปญญาบารมี   หาก 
         ทานปรารถนาท่ีจะบรรลุโพธิญาณ   ภิกษุเมือ่ขอเขาไม 
         เวนตระกูลสูงปานกลางและตํ่ายอมไดภิกษาพอเลี้ยงชีพ 
         โดยอาการอยางน้ี  ฉันใด  ทานเมื่อไตถามชนผูรูตลอด 
         กาลทุกเมื่อ  ถึงความเปนปญญาบารมีจักบรรลุสัมโพธ ิ
         ญาณได  ดังนี้.  
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         ลําดับนั้น   เมื่อเขาใครครวญยิ่ง ๆ ข้ึนไปดวยคิดวา    ธรรมท่ีกระทํา 
ใหเปนพระพุทธเจา    ไมพึงมีเพียงเทาน้ีเลย     เขาไดเห็นวิริยบารมขีอท่ี   ๕  
ไดมีความคิดวา    ดกูอนสุเมธบัณฑิต    นับจําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญวิริย- 
บารมีใหเต็มเปยม   เหมือนอยางวาราชสีหพระยามฤดูราชเปนสัตวมีความเพียร 
มั่นในทุกอิรยิาบถ    ฉันใด  แมทานเมื่อเปนผูมีความเพียรนั่น      มีความเพียร 
ไมยอหยอน  จักเปนพระพุทธเจาได  เขาไดอธิษฐานวิริยบารมีขอท่ี ๕ กระทาํ 
ใหมั่นแลว.   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                       ความจริงพุทธธรรมเหลาน้ีจักไมมีอยูเพียงเทาน้ี 
         เลย    เราจักเลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่น   ที่เปนเครื่องบม 
         โพธิญาณ      ครั้งน้ันเมื่อเราเลือกเฟนอยูก็ไดเห็นวิริย- 
         บารมีขอท่ี    ๕     ทีท่านผูแสวงหาคุณใหญเกากอนท้ัง 
         หลายถือปฏิบัติเปนประจํา    ทานจงยึดวิริยบารมขีอท่ี 
         ๕  นี ้   กระทําใหมัน่กอน    จงถึงความเปนวิริยบารม ี
         หากทานปรารถนาบรรลุโพธิญาณ      ราชสหีพระยา- 
         มฤคราชมีความเพียรไมยอหยอน  มีใจประคบัประคอง 
         ตลอดเวลาฉันใด     ทานประคองความเพียรใหมั่นใน 
         ภพท้ังปวง     ถึงความเปนวิริยบารมีแลว     จักบรรล ุ
         โพธิญาณ  ฉันนั้นเหมือนกัน  ดงัน้ี. 
         ลําดับนั้นเมื่อเขาใครครวญยิ่ง ๆ ข้ึนไปดวยคิดวา    ธรรมที่กระทําให 
เปนพระพุทธเจา  ไมพึงมีเพียงเทาน้ีเลย   เขาไดเห็นขันติบารมีขอท่ี   ๖  ได 
มีความคิดวา   ดูกอนสุเมธบัณฑิต  นับจําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญขันติบารมี 
ใหเต็มเปยม   พึงเปนผูอดทนไดทั้งในความนับถือท้ังในความดูหม่ิน    เหมือน 
อยางวา   คนทั้งหลายท้ิงของสะอาดบางไมสะอาดบางลงบนแผนดิน    แผนดิน  
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ยอมไมกระทําความชอบใจ  ไมกระทําความแคนใจ  มีแตอดทนอดกลั้นเทาน้ัน 
ฉันใด  แมทานเมื่ออดทนไดในความนับถือก็ดี    ในความดูหม่ินก็ดี     จักเปน 
พระพุทธเจาได    ดังน้ี     เขาไดอธิษฐานขันติบารมีขอท่ี   ๖    เพราะทําใหมั่น 
แลว    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                        ความจริงพุทธธรรมเหลาน้ี  จักไมมีอยูเพียงเทาน้ี 
         เลย  เราจักเลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่นที่เปนเครื่องบม 
         โพธิญาณ  ครั้งน้ันเมื่อเราเลือกเฟนอยู   ก็ไดเห็นขันติ 
         บารมีขอท่ี   ๖   ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอนท้ัง 
         หลาย  ถือปฏิบัติเปนประจํา   ทานจงยึดขันติบารมีขอ 
         ที่ ๖ นี้   กระทําใหมัน่กอน    มีใจไมลังเลในขอนั้น 
         จักบรรลุสัมโพธิญาณ   ธรรมดาแผนดินยอมทนตอสิ่ง 
         ของที่เขาท้ิงลง  สะอาดบางไมสะอาดบางทุกอยาง ไม 
         กระทําความแคนใจมีแตเอ็นดู  ฉนัใด  แมทานเปนผู 
         อดทนตอความนับถือและความดูหมิ่นของตนท้ังปวง 
         ได  ถึงความเปนขันติบารมีแลว  จักบรรลุโพธิญาณได 
         ดังน้ี. 
         ลําดับนั้น   เมื่อเขาใครครวญยิ่ง ๆ ข้ึนไปดวยคิดวา  ธรรมท่ีกระทํา 
ใหเปนพระพุทธเจา     ไมพึงมีเพียงเทาน้ีเลย     เขาไดเห็นสัจบารมีขอท่ี   ๗ 
ไดมีความคิดอยางนี้วา   ดูกอนสุเมธบัณฑิต   นับจําเดิมแตนี้ไปทานพึงบําเพ็ญ 
สัจบารมีใหเต็มเปยม   อยาไดกระทําการพูดเท็จทั้งรูตัวอยูดวยมุงทรัพยเปนตน 
แมเม่ืออสนีบาตจะตกลงบนกระหมอมของทาน    เหมือนอยางวา    ธรรดาดาว 
ประกายพฤกษในทุกฤดูหาเวนทางโคจรของตนไม      จะไมโคจรไปในทางอ่ืน 
โคจรไปเฉพาะในทางของตนเทาน้ัน   ฉันใด    แมทานไมละสัจจะ   ไมกระทํา  
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การพูดเท็จเด็ดขาด    จักเปนพระพุทธเจาได   ดังน้ี     เขาไดอธิษฐานสัจบารมี 
ขอท่ี   ๗  การทําใหมั่นแลว.   เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา   
                      ความจริงพุทธธรรมเหลาน้ีจักไมมีอยูเพียงเทาน้ี 
         เราจักเลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่น       ที่เปนเครื่องบม 
         โพธิญาณ     คราวนั้นเราเมื่อเลือกเฟนอยู    ก็ไดเห็น 
         สัจบารมีขอท่ี  ๗   ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอน 
         ทั้งหลาย   ถือปฏิบัติเปนประจํากันมา   ทานจงยึดสัจ- 
         บารมีขอท่ี  ๗  นี้กระทําใหมั่นกอน  มีคําพูดไมเปนสอง 
         ในขอนั้น     จักบรรลุสัมโพธิญาณได    ธรรมดาวาดาว 
         ประกายพฤกษนั้นเปนคันชั่ง  (เท่ียงตรง)  ในโลกพรอม 
         ทั้งเทวโลก  ยอมไมโคจรแวะเวียนไปนอกทาง   ไมวา 
         ในสมัยหรือในฤดูและปใด  ฉันใด  แมทานก็ฉันนั้น 
         เหมือนกัน   อยาเดินเฉไปจากทางในสัจจะทั้งหลาย ถึง 
         ความเปนสัจบารมแีลว  จักบรรลุสัมโพธิญาณ  ดังนี้. 
         ลําดับนั้น  เมื่อเขาใครครวญยิ่ง ๆ ข้ึนไปโดยคิดวา  ธรรมท่ีกระทํา 
ใหเปนพระพุทธเจา   ไมพึงมีเพียงเทานี้เลย   เขาไดเห็นอธิษฐานบารมขีอท่ี    
๘   ไดมีความคิดอยางนี้วา   ดูกอนสุเมธบัณฑิต    นับจําเดิมแตนี้ไป   ทานพึง 
บําเพ็ญอธิษฐานบารมี ทานอธิษฐานสิงโตไว พึงเปนผูไมหว่ันไหวในอธิษฐาน 
นั้น    เหมือนอยางวา    ธรรมดาภูเขาเม่ือลมทั่วทุกทิศพัดกระทบอยู    ยอมไม 
สะเทือน  ไมหว่ันไหว   ยงัคงต้ังอยูในท่ีเดิมของตน   ฉันใด   แมทานก็ฉันนั้น 
เปนผูไมหว่ันไหวในความต้ังใจม่ันของตน    จักเปนพระพุทธเจาไดดังน้ี    เขา 
ไดอธิษฐานอธิษฐานบารมีขอท่ี   ๘  กระทําใหมั่นแลว     เพราะเหตุนั้น    ทาน 
จึงกลาววา  
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                   ความจริง    พุทธธรรมเหลาน้ี   จักไมมีอยูเพียง   
         เทาน้ีแน     เราจักเลือกเฟนธรรมแมเหลาอื่น    ที่เปน 
         เครื่องบมโพธิญาณ   คราวน้ันเราเมื่อเลือกเฟนอยู   ก ็
         ไดเห็น  อธษิฐานบารมีขอท่ี  ๘  ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญ 
         แตเกากอนท้ังหลาย     ถือปฏิบติัเปนประจําสืบกันกอน 
         ทานจงยึดอธิษฐานบารมขีอท่ี ๘ นี้  กระทาํใหมั่นกอน 
         ทานเปนผูไมหว่ันไหวในขอนั้น  แลว จักบรรลุสัมโพธิ- 
         ญาณ    ภูเขาหินไมหว่ันไหวต้ังมั่นแลว    ยอมไมสะ- 
         เทือนดวยลมกลา    ยอมต้ังอยูในท่ีเดิมของตนเทาน้ัน 
         ฉันใด ทานจงไมหว่ันไหวในความต้ังใจจริงตลอดกาล 
         ทุกเมื่อ     ถึงความเปนอธิษฐานบารมีแลว    จักบรรล ุ
         สัมโพธิญาณ  ดังนี้. 
         ลําดับนั้นเมื่อเขาไดใครครวญยิง่ ๆ ข้ึนไปดวยคิดวา ธรรมที่กระทําให 
เปนพระพุทธเจา   ไมพึงมีเพียงเทาน้ีเลย   เขาไดเห็นเมตตาบารมีขอท่ี    ๙   ได 
มีความคิดอยางนี้วา.  ดูกอนสุเมธบัณฑิต   นับจําเดิมแตนี้ไป   ทานพึงบําเพ็ญ 
เมตตาบารมีใหเต็มเปยม  ในสิ่งท่ีเปนประโยชนเกือ้กูลและมิใชประโยชนเกื้อกูล 
พึงมีจิตเปนอยางเดียวกัน   เหมือนอยางวา   ธรรมดาวาน้ํายอมกระทําใหเย็นแผ 
ซานไปเชนเดียวกัน    ทั้งแกคนชั่วท้ังแกคนดีฉันใด   แมทานเมื่อเปนผูมีน้ําใจ 
เปนอันเดียวกัน ดวยเมตตาจิตในสัตวทั้งปวงจักเปนพระพุทธเจาได   ดังน้ี    เขา 
ไดอธิษฐานเมตตาบารมีขอท่ี  ๙ กระทําใหมั่นแลว.   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาว 
วา       
                   ความจริงพุทธธรรมเหลาน้ีจักไมมีอยูเพียงเทาน้ี 
         แน  เราจักเลือกเฟนธรรมเหลาอื่นที่เปนเครื่องบมโพธิ-           
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         ญาณ    คราวน้ันเมือ่เราเลือกเฟนอยู  ก็ไดเหน็  เมตตา 
         บารมีขอท่ี   ๙   ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอนท้ัง 
         หลาย    ถือปฏิบัติเปนประจํากันมา   ทานจงยึดเมตตา 
         บารมีขอท่ี  ๙   นี ้  กระทําใหมั่นกอน   ถาทานปรารถนา 
         จะบรรลุพระโพธิญาณ    ก็จงเปนผูไมมีใครเสมอดวย 
         เมตตา    ธรรมดานํ้ายอมแผความเย็นไปใหคนดีและ 
         คนเลวเสมอกัน  ชะลางมลทินคือธุลีออกไดฉันใด แม 
         ทานก็จงเจริญ  เมตตาใหสม่ําเสมอ  ไปในคนท้ังท่ีเกื้อกูล 
         และไมเกื้อกูลฉันนั้นเถิด ทานถึงความเปนเมตตาบาร- 
         มีแลว  จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ  ดังนี้. 
         ตอมาเม่ือเขาใครครวญแมยิ่งข้ึนไปอีกดวยคิดวา ธรรมที่กระทําใหเปน 
พระพุทธเจา  ไมพึงมีเพียงเทาน้ีเลย   จึงไดเห็นอุเบกขาบารมขีอท่ี   ๑๐   ไดมี 
ความคิดอยางนี้วา   ดูกอนสุเมธบัณฑิต   นับจําเดิมแตนี้ไป   ทานพึงบําเพ็ญ 
อุเบกขาบารมี  พึงวางใจเปนกลาง ในสุขก็ดีในทุกขก็ดี  เหมือนอยางวา  ธรรมดา 
แผนดิน   เมือ่คนท้ังของสะอาดบาง  ไมสะอาดบาง  ยอมวางใจเปนกลางทีเดียว 
ฉันใด   แมทานก็ฉันนั้น   เม่ือวางใจเปนกลางไดในสุขและทุกขก็จักไดเปนพระ- 
พุทธเจา.  เขาไดอธิษฐานอุเบกขาบารมีขอท่ี  ๑๐ ทําใหมั่นแลว.  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา 
                   ความจริง   พุทธธรรมนีจ้ักไมมีอยูเพียงเทาน้ีแน 
         เราจักเลือกเฟนธรรมเหลาอื่นที่เปนเครื่องบมโพธิญาณ 
         คราวน้ัน   เราเมื่อเลอืกเฟนอยู   ก็ไดเห็นอุเบกบารม ี
         ขอท่ี  ๑๐  ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตเกากอนท้ังหลาย 
         ถือปฏิบัติเปนประจําสืบกันมา ทานจงยืดอุเบกขาบารมี  
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         ขอท่ี ๑๐ นี้ กระทําใหมั่นกอน  ทานเปนผูมั่นคงประดุจ 
         ตราชู    จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ    ธรรมดาแผนดิน 
         ยอมวางเฉยตอของท่ีไมสะอาดและของที่สะอาด  ซึ่ง 
         เขาท้ิงลงไป  เวนขาดจากความโกรธและความยินดีตอ 
         สิบท้ังสองนั้น  ฉันใด แนทานก็ฉันนั้น  ควรเปนประ- 
         ดุจตราชูในสุขและทุกขในกาลทุกเมื่อ    ถึงความเปน 
         อุเบกขาบารมีแลว   จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได  ดังนี้. 
         ตอน้ัน เขาจึงคิดวา  พุทธการกธรรมท่ีเปนเครื่องบมโพธิญาณ  มีเพียง 
เทาน้ีเทาน้ัน     ยกเวนบารมี  ๑๐  เสียธรรมเหลาอ่ืนไมมี    บารมีทั้ง ๑๐  แมเหลา 
นี้   แมในเบื้องสูง   แมในอากาศก็ไมมี   ภายใตแผนดินก็ดี   ในทิศทั้งหลายมี 
ทิศตะวันออกเปนตนก็ดี     ก็ไมม ี    แตมีต้ังอยูภายในหทัยของเรานี้เองดังนี้. 
เขาเมื่อเห็นวาบารมีเหลานั้นต้ังอยูในหทัยแลว       จึงอธิษฐานบารมีแมทั้งหมด 
กระทําใหมั่น   พิจารณาอยูแลว  ๆ  เลา ๆ  พิจารณากลับไปกลับมา  ยึดเอาตอน 
ปลายทวนมาใหถึงตน      ยึดเอาตอนตนมาต้ังไวในตอนปลาย    และยึดเอาตรง 
กลางใหจบลงตรงขางทั้งสอง  ยึดที่ที่สุดขางทั้งสองมาไหจบลงตรงกลาง  ยึดเอา 
บารมี  ๑๐  อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถบารมี ๑๐   คือ  การบริจาคส่ิงของภายนอก 
เปนทานบารมี    การบริจาคอวัยวะเปนทานอุปบารมี  การบริจาคชีวิตเปน 
ทานปรมัตบารมี  ที่ตรงทามกลางแลว  พิจารณาวกวนไปมาเหมือนคนหมุน 
เครื่องยนตหีบน้ํามัน ไปมาและพิจารณาคลุกเคลาเขาดวยกัน     เหมือนคนกวน 
ระคนกระทํายอดภูเขาใหญสิเนรุใหเปนมหาสมุทรในหองจักรวาลฉะนั้น.    เมื่อ 
เขาพิจารณาบารมีทั้ง  ๑๐  อยู   ดวยเดชแหงธรรม   แผนดินใหญนี้ที่หนาไดสอง 
แสนโยชนยิง่ดวยส่ีนหุต   เปนราวกะวามัดตนออที่ชางเหยียบแลวและเครื่องยนต  
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หีบออยท่ีกําลังหีบอยู  รองดังลั่นหว่ันไหวสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมด หมุนควางไม 
ตางอะไรกับวงลอเครื่องปนหมอและวงลอของเครื่องยนตบีบน้ํามัน    เพราะเหตุ 
นั้นทานจึงกลาววา 
                   ธรรมที่เปนเครื่องบมโพธิญาณในโลกน้ีเพียงน้ี 
         เทาน้ัน  ไมนอกไปจากน้ี   ยิ่งขึ้นไปกวาน้ีก็ไมมี  ทาน 
         จงต้ังมั่นอยูในธรรมนั้น  เมื่อเราไตรตรองธรรมเหลาน้ี 
         พรอมท้ังสภาวะกิจและลักษณะอยู   ดวยเดชแหงธรรม 
         แผนดินพรอมโลกธาตุหมื่นหนึง่ส่ันสะเทือนแลว  ปฐพี 
         ก็ไหวรองลั่น  ด่ังเครื่องยนตหีบออยที่หีบอยู  เมทนีดล 
         ก็เลื่อนลั่นประดุจดังวงลอเครื่องยนตบีบน้ํามนั   ฉะนั้น  
         ดังน้ี. 
         เมื่อมหาปฐพีไหวอยู   ผูคนที่อาศัยอยูในรัมมนครตางมิสามารถทรงตัว 
ยืนอยูได  ประหนึ่งวาศาลาหลังใหญ   ที่ถูกลมบาหมู   โหมพัดอยางหนักพากัน 
เปนลมลมลง  ภาชนะของชางหมอมีหมอน้ําเปนตน   ที่กําลังทําอยูตางกระทบกัน 
และกันแตกเปนจุรณวิจุรณไป     มหาชนสะดุงกลัวจึงเขาไปเฝาพระศาสดาแลว 
ทูลถามวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองคไมทราบขอน้ันอยางไรเลย 
วา    นี้นาคทําใหหมุนวน     หรือวาบรรดาภูตยักษและเทวดาพวกใดพวกหนึ่ง 
ทําใหหมุนวน   อีกประการหน่ึง  มหาชนแมทั้งหมดน้ีถูกทําใหเดือนรอน ความ 
ชั่วหรือความดีจักมีแกโลกนี้       ขอพระองคจงตรัสบอกเหตุนั้น       แกพวกขา- 
พระองคเถิด.  พระศาสดาทรงสดับถอยคําของพวกเขาแลวตรัสวา พวกทานอยา 
ไดกลัวเลย   อยาคิดอะไรเลย   ภัยจากเหตุนี้ไมมีแกพวกทาน  วันนี้สุเมธบัณฑิต  
เราพยากรณใหแลววา       จักเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวาโคดมในอนาคต 
บัดนี้ เขาไตรตรองบารมีทั้งหลายอยู   เมื่อเขาไตรครองอยูตรวจตราอยู     เพราะ  
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เดชแหง     ธรรม    โลกธาตุทั้งสิ้นหม่ืนหน่ึงสูเทือนและรองลั่นไปพรอมกัน   
ทีเดียวดังนี้    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                   ในที่อังคาสพระพุทธเจา บริษัทมีประมาณเทาใด  
         บรษิัทในท่ีนั้น  มีประมาณเทาน้ัน ตางตัวส่ันอยู เปนลม 
         ลมลงบนแผนดิน หมอน้ําหลายพันและหมอขาวหลาย 
         รอยเปนจํานวนมาก   ในท่ีนั้นตางกระทบกระแทกกัน 
         แตกละเอียดไปหมด  มหาชนตางหวาดเสียวสะดุงกลัว 
         ภัย  หวัหมุน  มใีจวาวุน  จึงมาประชุมกัน  เขาไปเฝา 
         พระพุทธเจาทีปงกร  กราบทูลวาอะไรจักมีแกโลก  ดี  
         หรือชัว่    หรือโลกท้ังปวงจะถูกทําใหเดือดรอน    ขอ 
         พระองคผูเปนดวงตาของโลก    จงทรงบรรเทาเหตุนั้น 
         คราวน้ันพระมหามนุีทีปงกรใหพวกเขาเขาใจไดแลว 
         ดวยตรัสวา     พวกทานจงวางใจเสียเถิด    อยาได 
         กลัวเลย   ในการไหวของแผนดินนี้   วันนี้เราไดพยา- 
         กรณแลว ถึงบุคคลใดวาจักไดเปนพระพุทธเจา บุคคล 
         นั้นไตรตรองถึงธรรมท่ีพระชินเจาถือปฏิบัติมาแลว 
         แตเลากอน    เมื่อเขาไตรตรองฟงธรรม     อันเปน 
         พุทธภูมิโดยไมเหลือเพราะเหตุนั้น  ปฐพีนีพ้รอมหมื่น 
         โลกธาตุในโลกพรอมท้ังเทวโลกจึงไหวแลว   ดังน้ี. 
         มหาชนฟงพระดํารัสของพระตถาคตยินดีและราเริงแลว   พากันถือเอา 
ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล     ออกจากรัมมนครเขาไปหาพระโพธิสัตว 
บูชาดวยดอกไมเปนตน    ไหวกระทําประทักษิณแลว    เขาไปยังรัมมนครตาม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 45 

เดิม      ฝายพระโพธิสัตวไตรตรองบารมีทั้งส้ิน     กระทําความเพียรใหมั่น    
อธิษฐานแลว   ลุกจากอาสนะท่ีนั่ง.   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                   เพราะไดฟงพระดํารัสของพระพุทธเจา    ใจเย็น 
         แลวในทันใดนั้น    ทุกคนเขาไปหาเรา  กราบไหวแลว 
         อีก เรายึดมั่นพระพุทธคุณกระทําใจไวใหมั่น นมัสการ 
         พระทปีงกร  ลุกจากอาสนะในกาลน้ัน  ดังนี้. 
         ลําดับนั้น    เทวดาในหมื่นจักรวาลท้ังส้ินประชุมกันแลว บูชาพระโพธิ- 
สัตวผูลุกจากอาสนะ  ดวยดอกไมและของหอมอันเปนทิพยแลว ปาวประกาศคํา 
สรรเสริญอันเปนมงคลเปนตนวา    ขาแตทานสุเมธดาบสผูเปนเจา    วันนี้ทาน 
ต้ังปรารถนาอยางใหญที่บาทมูลของพระทศพลทีปงกร   ขอความปรารถนาของ 
ทานจงสําเร็จโดยไมมีอันตราย   ความกลัวหรือความหวาดเสียวอยาไดมีแกทาน 
โรคแมแตนอยหน่ึง   อยาไดเกิดในรางกาย   ขอทานจงบําเพ็ญบารมีใหเต็มโดย 
พลันแลวบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  ตนไมที่จะเผล็ดดอกออกผล  ยอมเผล็ด 
ดอกและออกผลตามฤดูกาลฉันใด    แมทานก็จงไดสัมผัสพระโพธิญาณอันอุดม 
โดยพลัน อยาไดลวงเลยสมัยนั้นเลยฉันนั้นเหมือนกัน  เทวดาทั้งหลายครั้นปาว 
ประกาศอยางนี้แลว   ไดกลับไปยังเทวสถานของตน ๆ  ตามเดิม   ฝายพระโพธิ- 
สัตวผูอันเทวดาสรรเสริญแลวคิดวา  เราจักบําเพ็ญบารมี  ๑๐  แลว  ในที่สดุแหง 
สี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปจักไดเปนพระพุทธเจา   ดงัน้ี    อธิษฐานกระทําความ 
เพียรใหมั่นแลว   เหาะข้ึนไปยังทองฟา  ไปสูปาหิมพานตทันที.  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา 
                   เหลาเทวดาและมนุษยทั้งสองพวก    ตางโปรย- 
         ปรายดอกไมอันเปนทิพยและอันเปนของมนุษย    แก 
         เขาผูกาํลังลุกจากอาสนะ      ทั้งเทวดาและมนุษยสอง 
         ฝายน้ันตางก็ไดรับความยินดีทั่วหนา  ความปรารถนา  
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         ของทานยิ่งใหญ      ขอทานจงไดสิ่งน้ันตามท่ีทาน   
         ปรารถนาไว    ขอสรรพเสนียดจัญไรจงแคลวคลาดไป 
         ขอโรคภัยจงพินาศไป  ขออันตรายจงอยามีแกทานเถิด 
         ขอทานจงไดรับสัมผัสพระโพธิญาณโดยพลัน   ขาแต 
         ทานมหาวีระ  ขอทานจงเบิกบานดวยพุทธญาณเหมือน 
         ตนไมที่มีดอกเมื่อถึงฤดูกาลก็เผล็ดดอกฉันนั้นเถิด 
         พระสมัพุทธเจาเหลาใดเหลาหน่ึง  พึงบําเพ็ญบารมี  ๑๐ 
         ใหเต็มเปยมฉันใด   ขาแตทานมหาวีระ  ขอทานจงบํา- 
         เพ็ญบารมี  ๑๐  ใหเต็มเปยมฉันนั้นเถิด พระสัมพุทธเจา 
         เหลาใดเหลาหนึ่ง  ตรัสรูที่โพธิมณฑลฉันใด    ขาแต 
         ทานมหาวีระ  ขอทานจงตรัสรูที่โพธิมณฑลของพระ- 
         ชินเจาฉันนั้น   พระสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งทรง 
         ประกาศพระธรรมจักร   ฉันใด    ขอทานจงประกาศ 
         พระธรรมจักรฉันนัน้   พระจันทรในวันเพ็ญผองแผว 
         ยอมรุงโรจนฉันใด    ขอทานจงมีใจเต็มเปยมรุงโรจน  
         ในหมืน่โลกธาตุฉันนั้นเถิด  พระอาทิตยที่พ้ืนจากราหู 
         แลว  ยอมแผดแสงดวยความรอนแรงฉันใด  ขอทาน 
         จงปลดเปลื้องเรื่องโลกียออกแลวสวางไสวอยูดวยสิริ 
        ฉันนั้นเถิด    แมน้ําใด ๆ  ก็ตามยอมไหลไปลงทะเล 
         ใหญฉนัใด     ขอชาวโลกพรอมทั้งเทวดาจงรวมลงที ่
         สํานักของทานฉันนั้นเถิด    ในกาลน้ันเขาอันเทวดา 
         และมนุษยชมเชยและสรรเสรญิแลวยึดมั่นบารมีธรรม 
         ๑๐   เมือ่จะบําเพ็ญบารมีธรรมเหลาน้ัน     เขาไปสูปา  
         หิมพานตแลว. 
                        กถาวาดวยสุเมธดาบส  จบ  
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         ฝายชาวเมืองรัมมนครเลาไดเขาไปสูนครแลว     ถวายมหาทานแกภิกษุ 
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข    พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกพวกเขาใหมหา- 
ชนดํารงอยูในสรณะเปนตนแลว       เสด็จออกจากรัมมนครไป     ตอจากนั้น 
พระองคทรงดํารงอยูตลอดพระชนมายุขัย  ทรงกระทําพุทธกิจครบทุกอยางแลว 
เสด็จดับขันธปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุโดยลําดับ      คําท่ีควรจะ 
กลาวในท่ีนั้นทั้งหมด   พึงทราบตามนัยที่ทานกลาวไวแลวในพุทธวงศนั้นเถิด 
จริงอยูทานกลาวไวในพุทธวงศนั้นวา 
                        ในกาลน้ัน   ชนเหลาน้ันอังคาสพระโลกนาถ  
         พรอมท้ังพระสงฆแลว   ไดถึงพระศาสดาทีปงกรเปน 
         สรณะ      พระตถาคตยังคนบางคนใหต้ังอยูในสรณะ 
         คมน   บางพวกก็ใหต้ังอยูในศีล  ๕  อีกพวกกใ็หต้ังอยู 
         ในศีล   ๑๐  ทรงประทานสามัญผลสูงสุด  ๔ แตบางคน 
         บางคนก็ทรงประทานธรรมที่ไมมีสิ่งใดเสมอคือปฏิ- 
         สัมภิทา   บางคนพระนราสภกท็รงประทานสมบัติอัน 
         ประเสริฐ  ๘ อยาง    บางคนก็ทรงมอบใหซึง่วิชชา ๓ 
         อภิญญา ๖   พระมหามุนีทรงสั่งสอนหมูชนดวยความ 
         พยายามน้ัน      ศาสนาของพระโลกนาถไดแผไพศาล 
         แลว  เพราะเหตุนั้น  พระทีปงกรผูเปนผูนํามีพระหน ุ
         ใหญ    [ผ่ึงผาย]    มพีระวรกายเหมือนของโคอุสภะ 
         [สงางาม]  ทรงใหชนเปนอันมากขามถึงฝง  ทรงปลด 
         เปลื้องทุคติใหพระมหามุนีทอดพระเนตรเห็นชนที่พอ 
         จะตรสัรูธรรมไดแมในท่ีไกลไดแสนโยชน  ก็เสด็จไป 
         ถึงโดยขณะเดียว ใหเขาตรัสรูได  ในการไดบรรลมุรรค  
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         ผล  ครัง้แรก  [ปฐมโพธิกาล]   พระพุทธเจาใหสัตวตรัสรู 
         ไดหน่ึงรอยโกฏิ    ในการไดบรรลุมรรคผลครั้งท่ีสอง 
         [มัชฌิมโพธิกาล] พระนาถะใหสัตวตรัสรูไดแสนโกฏิ 
         และการไดบรรลุมรรคผลครั้งท่ีสาม  [ปจฉมิโพธิกาล] 
         ไดมีแตสัตวเกาสับพันโกฏิ  ในเมือ่พระพุทธเจาไดทรง 
         แสดงพระธรรมในเทวพิภพ     การประชุมของพระ - 
         ศาสดาทีปงกรไดมีสามครั้ง     การประชุมครั้งแรกมีชน 
         แสนโกฏิ  อกีครั้งเมือ่พระชินเจาประทับอยูวิเวกท่ียอด 
         เขานารทะ     พระขีณาสพผูปราศจากมลทินรอยโกฏ ิ
         ประชมุกัน     ในกาลใดพระมหาวีระประทับอยูบนเขา 
         ในเมืองสุทัสนะ ในกาลน้ันพระมหามุนีทรงหอมลอม 
         ไปดวยพระขีณาสพเกาสิบพันโกฏิ  เราในสมยัน้ัน  เปน 
         ชฏิลผูมีตบะกลา  เหาะไปในท่ีกลางหาวได  ไดสําเร็จ 
         ในอภญิญา  ๕   การตรัสรูธรรมไดมีแตชนนับไดเปน 
         สิบพันยี่สิบพัน   การตรัสรูของคนเพียงหน่ึงคน  สอง 
         คน ไมจําเปนตองนับ.  ในกาลน้ัน  ศาสนาของพระผูมี  
         พระภาคเจาทรงพระนามวาทีปงกร   แผไปกวางขวาง 
         ชนรูกนัมากมาย  มั่งค่ัง   แพรหลาย    บริสทุธิผุดผอง 
         พระผูไดอภิญญา  ๖  มีฤทธ์ิมากนับไดสี่แสนหอมลอม 
         พระทปีงกรผูทรงรูแจงโลกในกาลทุกเมื่อ ในสมัยน้ัน 
         ใคร ๆ  ก็ตามจะละภพมนุษยไป  [ตาย]   เขาเหลาน้ัน  
          มิไดบรรลุอรหัต  ยงัเปนเสขบุคคลจะตองถูกเขาตําหนิ 
         ติเตียน   พระพุทธศาสนาก็บานเบิกดวยพระอรหันตผู     
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         คงท่ี    งามสงาอยูในโลกพรอมท้ังเทวโลกดวยพระ   
         ขีณาสพผูปราศจากมลทิน   นครช่ือรัมมวดี    กษัตริย  
         ทรงพระนามสุเมธ   เปนพระชนก    พระชนนีทรง 
         พระนามวาสุเมธา   ของพระศาสดาทีปงกร  พระองค  
         ทรงครองเรือนอยูหมื่นป      มีปราสาทอยางดีที่สุดอยู 
         สามหลัง   ชื่อรัมมะ   สุรัมมะและสุภะ    มีเหลานารี 
         แตงตัวสวยงามนับไดสามแสน    มีพระจอมนารีพระ- 
         นามวา  ยโสธรา  มพีระโอรสพระนามวา  อสุภขันธะ 
         พระองคทรงเห็นนิมิต  ๔  อยาง      เสด็จออกบวช 
         ดวยยานคือชาง     พระชินเจาทรงต้ังความเพียรอยู 
         ไมหยอนกวาหมื่นป   พระมุนทีรงบําเพ็ญเพียรทางใจ 
         ไดตรัสรูแลว  พระมหาวีระทรงประกาศพระธรรมจักร 
         ที่ปานันทวัน  อันหนาแนนไปดวยสิริ  ไดทรงกระทํา 
         การยํ่ายีเดียรถียที่โคนตนซึกอันนารื่นรมย  มีพระอัคร- 
         สาวกคือ    พระสมุงัคละและพระติสสะ   พระศาสดา 
         ทีปงกรมีพระอุปฐากนามวา  สาคระ  มีพระอัครสาวิกา 
         คือ  พระนางนันทาและพระนางสุนันทา  ตนไมตรัสรู 
         ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น       เรยีกกันวาตน 
         ปปผลิ  พระมหามนุีที่ปงกรมีพระวรกายสูงได  ๘๐ ศอก  
         พญาไมสาละมีดอกบานสะพรั่ง  เปนตนไมประจําทรีป 
         ดูงาม       พระผูแสวงหาพระคุณใหญนั้นมพีระชนมาย ุ
         ไดแสนป        พระองคทรงพระชนมอยูเทาน้ันทรง 
         ใหเหลาชนเปนอันมากขามถึงฝง   [นิพพาน]  พระ-  
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          องคพรอมท้ังพระสาวก    ใหพระสัทธธรรมสวางไสว 
         แลว  ใหมหาชนขามถึงฝง   รุงโรจนอยูราวกะกองอัคคี 
         ปรินิพพานแลว.   พระฤทธิ์   พระยศและจักรรัตนะท่ี 
         พระบาทท้ังสอง  ทุกอยางก็อันตรธานไปหมด  สังขาร 
         ทั้งหลายเปนของวางเปลา   ดังน้ี    และหลังจากพระ- 
         ทีปงกร    กม็ีพระนายกทรงพระนามวา   โกณฑัญญะ  
         ทรงมพีระเดชหาท่ีสุดมิได  ทรงมีพระยศนับไมได  ม ี
         พระคุณหาประมาณมิได  ยากที่ใครจะตอกรได. 
         ก็ในกาลตอจากพระผูมีพระภาคเจาทีปงกร   ลวงมาไดหนึ่งอสงไขย 
พระศาสดาทรงพระนามวา  โกณฑัญญะ  เสด็จอุบัติข้ึนแลว    แมการประชุม 
สาวกของพระองคก็ไดมีสามครั้ง    ในการประชมุครั้งแรกมีสาวกแสนโกฏิ  ใน 
ครั้งท่ีสองมีพันโกฏิ    ในครั้งท่ีสามมีเกาสิบโกฏิ    ในกาลน้ัน พระโพธสิัตวเปน 
พระเจาจักรพรรดิทรงพระนามวาวิชิตาวี  ไดถวายมหาทานแดพระภิกษุสงฆ มี 
พระพุทธเจาเปนประมุขนับไดแสนโกฏิ  พระศาสดาทรงพยากรณพระโพธิสัตว 
วาจักไดเปนพระพุทธเจาแลวทรงแสดงธรรม   เขาฟงธรรมกถาของพระศาสดา 
แลวสละราชสมบัติออกบวช     เขาเรียนพระไตรปฎก    ทําสมบัติ   ๘    และ 
อภิญญา   ๕  ใหเกิดข้ึนแลว   มีฌานไมเสื่อมไปเกิดในพรหมโลก. 
         ก็สําหรับพระโกณฑัญญพุทธเจา พระนครนามวา รัมมวดี   กษัตริย 
พระนามวา อานันทะ  เปนพระราชบิดา  พระเทวีพระนามวา สุชาดา  เปน 
พระราชมารดา   พระภัตทะและพระสุภัททะเปนพระอัครสาวก  พระพุทธอุป- 
ฐากนามวา   อนุรุทธะ  พระติสสาเถรีและพระอุปติสสาเถรี เปนพระอัครสาวิกา 
ตนไมที่ตรัสรูชื่อ    สาลกัลยาณี    [ตนขานาง]     พระวรกายสูงได  ๘๘  ศอก 
ประมาณพระชนมายุไดแสนป.  
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         ในกาลตอจากพระองคลวงไดหนึ่งอสงไขย   ในกัปเดียวกันนั่นแหละมี 
พระพุทธเจาอุบัติข้ึน    ๔  พระองคคือ   พระมังคละ    พระสมุนะ   พระเรวตะ 
พระโสภิตะ. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   มังคละ    ไดมีการประชุมสาวก 
๓  ครั้ง  ในการประชุมครั้งแรกไดมีภิกษุแสนโกฏิ   ครั้งท่ี  ๒   แสนโกฏ ิ ครัง้ท่ี 
๓  เกาสิบโกฏิ   ไดยินวาพระภาดาตางพระมารดาของพระองค นามวา อานันท- 
กุมารไดเสด็จมายังสํานักของพระศาสดา  เพ่ือตองการฟงธรรมพรอมกับบรษัิท 
นับได  ๙๐ โกฏิ  พระศาสดาตรัสอนุบุพพิกถาแกพระองค   พระองคพรอมกับ 
บริษัทไดบรรลุพระอรหตัพรอมดวยปฏิสัมภิทา  พระศาสดาทรงเล็งดูบุรพจริยา 
ของกุลบุตรเหลาน้ัน       ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยเเหงบาตรและจีวร      อัน 
สําเร็จดวยฤทธ์ิจึงทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวา   ตรัสวา   พวกเธอจงเปนภิกษุ 
มาเถิด  ในขณะนั้นนั่นเอง    เขาทั้งหมดก็ทรงบาตรและจีวรอัน สําเร็จดวยฤทธิ ์
สมบูรณดวยอากัปกิริยาประดุจพระเถระมีพรรษาได  ๖๐  ถวายบังคมพระศาสดา 
หอมลอมแลว  นี้เปนการประชุมของพระสาวกครั้งท่ี ๓ ของพระองค  พระรัศมี 
จากพระสรีระของพระพุทธเจาทุกพระองคมีประมาณ   ๘๐  ศอกเทาน้ันโดยรอบ 
ฉันใด  แตของพระมังคละหาเปนฉันน้ันไม    สวนพระรัศมีจากพระสรีระของ 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  แผไปตลอดหมั่นโลกธาตุต้ังอยูตลอดกาลเปนนิตย ตนไม 
แผนดิน  ภูเขา  และทะเล  เปนตน   โดยท่ีสุดจนชั้นหมอขาวเปนตน     ไดเปน 
ประหน่ึงวาปกคลุมไวดวยแผนทองคํา    อนึ่งประมาณพระชนมายุของพระองค 
ไดเกาหมื่นป     ตลอดเวลาประมาณเทาน้ีดวงจันทรและดวงอาทิตยเปนตน ไม 
สามารถที่จะสองแสงดวยรัศมีของตน    การกําหนดเวลากลางคืนและกลางวัน 
ไมปรากฏมี    ตอนกลางวัน เหลาสัตวทองเที่ยวไปดวยแสงสวางของพระพุทธเจา 
เทาน้ันเหมือนกับดวยแสงสวางของดวงอาทิตย   ชาวโลกรูกําหนดเวลากลางคืน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 52 

และกลางวันไดดวยอํานาจแหงดอกไมที่บานในเวลาเย็น     และนกเปนตนใน   
เวลาเชา.   ถามวาก็พระพุทธเจาท้ังหลายองคอ่ืนไมมีอานุภาพนี้หรือ ?    แกวา 
ไมมีหามิได    จริงอยูพระพุทธเจาแมเหลาน้ัน       เม่ือทรงมุงหวังอยู     พึงแผ 
พระรัศมีไปไดตลอดโลกธาตุหม่ืนหนึ่งหรือยิ่งกวาน้ัน    ก็พระรัศมีจากพระสรีระ 
ของพระผูมีพระภาคเจามังคละไดแผไปตลอดโลกธาตุหม่ืนหนึ่งตลอดกาลเปน 
นิตยทีเดียว   เหมือนพระรัศมีเเควาหน่ึงของพระพุทธเจาองคอ่ืน   ดวยอํานาจ 
ความปรารถนาในกาลกอน      ไดยินวาในกาลที่ทองเท่ียวไปเปนพระโพธิสัตว 
พระองคดํารงอยูในอัตภาพเชนกับพระเวสสันดร       พรอมดวยบุตรและภริยา 
อยูที่ภูเขาเชนกับเขาวงกต   ครั้งน้ัน   มียักษคนหน่ึงชื่อขรทาฐิกะไดยินวาพระ 
มหาบุรุษมีอัธยาศัยชอบใหทาน    จึงเขาไปหาดวยเพศแปลงเปนพราหมณแลว 
ขอทารกสองคนกะพระมหาสัตว พระมหาสัตวกลาววา ดูกอนพราหมณ  เราให 
ลูกนอย  ดังน้ีแลว  ยินดรีาเริงทําใหแผนดินมีน้ําลอมรอบไหวอยู   ไดใหทารก 
แมทั้งสองแลว     ยักษยนืพิงพะนักพิงในท่ีสุดแหงท่ีจงกรม    เมื่อพระมหาสัตว 
เห็นอยูนั่นเองเค้ียวกินทารกเหมือนกํารากไม  ความโทมนัสแมเทาปลายเสนผม 
มิไดเกิดข้ึนแกพระมหาบุรุษ    เพราะมองดูยักษ    แมจะเห็นปากของมัน กําลัง 
หลั่งสายเลือดออกมาอยู   ดูราวกะวาเปลวไฟในปากที่พออาข้ึน    เมื่อเขาคิดอยู 
วา  ทานอันเราใหดีแลวหนอ   ปติและโสมนัสอยางใหญหลวงไดเกิดข้ึนทั่วตัว  
เขาไดกระทําความปรารถนาวา  ดวยผลแหงทานของเราน้ีในอนาคต ขอรัศมีจง 
ฉายออกโดยทํานองนี้นี่แหละ  เพราะอาศัยความปรารถนาน้ันของเขา   รัศมีจึง 
ฉายออกจากสรีระของเขาผูเปนพระพุทธเจาแผซานไปตลอดท่ีเพียงนั้น   บรุพ- 
จริยาแมอ่ืนอีกของพระองคก็ยังมี  ไดยินวา  พระองคในกาลเปนพระโพธิสัตว 
เห็นเจดียของพระพุทธเจาองคหน่ึง    คิดวาเราควรบริจาคชีวิตแดพระพุทธเจา 
องคนี้    จึงพันสรีระทั้งหมดโดยทํานองท่ีพันประทีปดาม  เอาเนยใสใสจนเต็ม  
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ถาดทองคําน้ีคาแสนหน่ึงสูงไดหน่ึงศอกกํา      จุดไสตะเกียงพันหน่ึงในถาดน้ัน   
เอาศีรษะเทินถาดนั้นไว  แลวใหจุดไฟทั่วตัว  กระทําประทักษิณเจดียใหลวงไป 
ตลอดคืนหน่ึง   เมื่อเขาแมพยายามอยูอยางนี้จนถึงเวลาอรุณข้ึนความรอนก็มิได 
ระคายเคืองแมเพียงขุมขน    ไดเปนประหน่ึงวาเขาไปในหองแหงดอกบัวหลวง 
จริงอยู   ธรรมดาวาธรรมนี้ยอมรักษาคนผูรักษาตนอยู    เพราะเหตุนั้น พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสวา 
                        ธรรมแลยอมรักษาบุคคลผูปกติประพฤติธรรม 
         ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําสุขมาให       นี้เปน 
         อานิสงสในธรรมทีบุ่คคลประพฤติดีแลว       ผูมีปกติ 
         ประพฤติธรรมยอมไมไปสูทุคติ. 
         เพราะผลแหงกรรมแมนี้   แสงสวางจากพระสรีระของพระผูมีพระภาค 
เจาพระองคนั้น   จึงแผซานไปต้ังอยูตลอดหมื่นโลกธาตุ. 
         ในกาลนั้นพระโพธิสัตวของพวกเรา   เปนพราหมณชื่อ สุรุจิ   คิดวา 
เราจักนิมนตพระศาสดา   จึงเขาไปเฝาฟงธรรมกถาอันไพเราะแลว    กราบทูล 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ  พรุงน้ีขอพระองคจงรับภิกษาในเรือนของขาพระองค 
เถิด. 
         ดูกอนพราหมณ     ทานมีความตองการดวยภิกษุมีประมาณเทาไร ? 
พระศาสดาตรัส. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ภิกษุผูเปนบริวารของพระองคมีประมาณเทา 
ไร ?  พราหมณทูลถาม. 
         ในคราวน้ัน    พระศาสดาทรงมีการประชุมเปนครั้งแรกพอดี    เพราะ 
ฉะน้ันจึงตรัสวา   มีประมาณแสนโกฎิ.  พราหมณจึงทูลวา   ขาแตพระองคผู 
เจริญ  ขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆแมทั้งหมดจงทรงรับภิกษาของขาพระองค  
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เถิด.  พระศาสดาทรงรับแลว.   พราหมณครั้นนิมนตเพ่ือเสวยในวันรุงข้ึนแลว 
ไปสูเรือนคิดวา     เราสามารถถวายขาวตมภัตและผาเปนตน      แตภิกษุสงฆมี 
ประมาณเทานี้ได     แตทีน่ั่งจักเปนอยางไร ดังน้ี.    ความคิดนั้นของเขาทําให 
เกิดความรอนข้ึนแกบัณฑุกัมพลศิลาอาสนของทาวเทวราช   ผูประทับยืนอยูใน 
ที่สุดแหงแปดหมื่นสี่พันโยชน.   ทาวสักกะทรงดําริวา   ใครหนอแลตองการจะ 
ใหเราเคลื่อนจากอาสนะน้ี    ทรงตรวจตราอยูดวยทิพยจักษุ   ทรงเห็นพระมหา 
บุรุษ ทรงดําริวา  สุรุจิพราหมณนี้  นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
คิดแลว เพ่ือตองการท่ีนั่ง   ควรท่ีเราจะไปในท่ีนั้น    ถือเอาสวนบุญบาง   จึงทรง 
เนรมิตรางเปนเพศชางไม    มีมือถือมีดและ.  ขวาน    ไดปรากฏตัวขางหนาของ 
พระมหาบุรุษกลาววา  ใคร ๆ มีงานที่จะตองจางทําบาง.  พระมหาบุรุษเห็นเขา 
แลวจึงถามวา   ทานจักทํางานอะไร   ?   เขากลาววา     ข้ึนชื่อวาศิลปะที่ขาพเจา 
ไมรูไมมี   ผูใดจะใหเราทํางานใด   เปนบานก็ตาม   มณฑปก็ตาม    เรารูทีจ่ะ 
ทํางานน้ัน  แกผูนั้น.   พระมหาบุรุษกลาววา   ถากระน้ันงานของเรามีอยู. เขา 
กลาววา  งานอะไรนะทาน. 
         ภิกษุแสนโกฏิขาพเจานิมนตเพ่ือฉันในวันพรุงน้ี         ทานจักกระทํา 
มณฑปท่ีนั่งของภิกษุเหลาน้ันไดไหม. 
         ขาพเจาทําได   ถาทานจักสามารถใหคาจางแกขาพเจาได. 
         เราจักสามารถ  พอ. 
         เขารับปากวา   ดีละ  ขาพเจาจักกระทํา  จึงไปตรวจดูที่วางแหงหนึ่ง  
ที่วางมีประมาณสิบสองโยชน  ไดมีพ้ืนราบเรียบประหนึ่งมณฑลกสิณ.   เขาคิด 
วา   ขอมณฑปสําเร็จดวยแกว  ๗ ประการ   จงปรากฏข้ึนในที่มปีระมาณเทานี้  
ในทันใดนั้น  มณฑปก็แทรกแผนดินข้ึนมา. ที่เสาสําเร็จดวยทองคําของปราสาท 
นั้น     มีหมอน้ําสําเร็จดวยเงินต้ังอยู.  ที่เสาสําเร็จดวยเงิน   มหีมอน้ําสําเร็จดวย  
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ทองคํา    ที่เสาแกวมณีมีหมอน้ําสําเร็จดวยแกวประพาฬ.    ที่เสาสําเร็จดวยแกว   
ประพาฬ   มหีมอน้ําสําเร็จดวยแกวมณี.   ที่เสาสําเร็จดวยแกว  ๗ ประการ   ม ี
หมอน้ําสําเร็จดวยแกว  ๗ ประการเหมือนกัน.   ตอจากนั้นเขาก็มองดูดวยคิดวา 
ขอน้ําขายกระดึง    จงหอยยอยอยูตามระหวางแหงมณฑป   พรอมกับการมองดู 
นั่นเอง   ตาขายกระดึงก็หอยยอยลงแลว   เสียงอันไพเราะของตาขายกระดึงท่ีถูก 
ลมออนรําเพยพัด   ก็เปลงเสียงออกมาราวกะวาเสียงอันไพเราะแหงดนตรี   ซึ่ง 
ประกอบดวยองค ๕   จึงดูไมตางอะไรกับเวลาที่ทิพยสังคีตบรรเลงอยู.   เขาคิด 
วา  ในระหวาง ๆ ขอใหพวงของหอมและพวงดอกไมจงหอยยอยลงมา    พวง 
ของหอมและพวงดอกไมก็หอยยอยลงมาแลว.   เขาคิดวา   ขออาสนะและแทนที่ 
รองนั่งสําหรับภิกษุที่นับไดแสนโกฏ ิ จงแทรกแผนดินข้ึนมา. ในทันใดนั้นเอง 
ตางก็แทรกข้ึนมา   เขาคิดวา   ที่ทุก ๆ มุม   ขอใหหมอน้ําแทรกข้ึนมามุมละใบ. 
หมอน้ําก็แทรกข้ึนมา   เขาเนรมิตส่ิงตาง ๆ มีประมาณเทาน้ี    เสร็จแลวจึงไปยัง 
สํานักของพราหมณแลวกลาววา   มาน่ีแนะทาน   ทานจงตรวจดูมณฑปแลวให 
คาจางแกเรา.     พระมหาบุรุษไปตรวจดูมณฑปแลว.     เมื่อเขากําลังตรวจดูอยู 
นั่นแหละทั่วตัวไดสัมผัสกับปติ ๕ ชนิดตลอดเวลา.  ทีนั้นเมื่อเขามองดูมณฑป 
อยูไดมีความคิดอยางนี้วา     มณฑปน้ีคนเปนมนุษยกระทําไมได     แตเพราะ 
อาศัยอัธยาศัยของเรา   คุณของเรา   ภพของทาวสักกะจะรอนแนนอน   กอนน้ี  
ทาวสักกเทวราชจักสรางมณฑปน้ีข้ึน  ดังนี้.   เขาคิดวา   การถวายทานเพียงวัน 
เดียวเทาน้ัน     ในมณฑปเห็นปานน้ี    ไมสมควรแกเราเลย    เราจักถวายทาน 
ตลอด ๗ วัน.   จริงอยูทานภายนอก    แมมีประมาณสักเทาไร   ก็ไมสามารถที ่
จะทําความยินดีใหแกพระโพธิสัตวได แตในเวลาท่ีเขาตัดศีรษะที่ประดับประดา 
แลว      ควักลูกตาทั้งสองขางที่หยอดยาตาแลว      ฉีกเน้ือหัวใจออกแลวใหไป 
พระโพธิสัตวจะมีความยินดีนักเพราะอาศัยการบริจาคน้ี    เม่ือพระโพธิสัตวแม  
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ของพวกเราสละกหาปณะหาแสนทุกวัน    ใหทานอยูที่ประตูทั้ง   ๔  และที่ทาม   
กลางพระนคร  ในเรื่องสิวิราชชาดก   ทานน้ันก็หาสามารถใหเกิดความยินดีใน 
การบริจาคไม.   แตในกาลใด  ทาวสักกเทวราชปลอมตัวมาในรูปของพราหมณ 
ขอลูกตาทั้งสองขางของเขา  ในกาลน้ัน เมื่อเขาควักลูกตาเหลาน้ัน ใหอยูนั่นแหละ 
ความราเริงไดเกิดข้ึนแลว   จิตมิไดเปนอยางอ่ืนแมเทาปลายเสนผม.  ข้ึนชือ่วา 
อ่ิมใจเพราะอาศัยทานท่ีใหแลวโดยอาการอยางนี้หามีแกพระโพธิสัตวไม. เพราะ 
ฉะน้ัน       พระมหาบุรุษแมนั้น จึงคิดวา    เราควรจะถวายทานแกภิกษุทั้งหลาย 
นับไดแสนโกฏิตลอด ๗ วัน      จึงใหพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
ประทับนั่งในมณฑปน้ัน     ไดถวายทานชื่อควปานะตลอด ๗ วัน     ที่เรียกวา 
ควปานะน้ันไดแก  โภชนะท่ีเขาใสนมจนเต็มหมอใหญแลว  ยกข้ึนต้ังบนเตาไฟ 
ใสขาวสารนิดหนอยในน้ํานมท่ีตมสุกแลวในหมอตม       แลวปรุงรสดวยนํ้าผ้ึง 
ผงนํ้าตาลกรวดและเนยใสที่ตมแลว    ก็มนุษยนี้แหละไมสามารถที่จะเลี้ยงดูได 
แมแตเทวดาก็ตองสลับกันจึงจะเลี้ยงดูได.  แมที่มปีระมาณ  ๑๒ และ ๑๓ โยชน 
ก็ไมเพียงพอที่จะบรรจุภิกษุทั้งหลายไดเลย  แกภิกษุเหลาน้ัน นั่งไดดวยอานุภาพ 
ของตน. 
         ในวันสุดทาย   เขาใหลางบาตรของภิกษุทุกรูปแลว    ใสเนยใส   เนย 
ขน    น้ําผ้ึงและน้ําออยเปนตนจนเต็มบาตร    เพ่ือตองการใหเปนเภสัช   พรอม 
ดวยไตรจีวร   ผาสาฎกท่ีเปนจีวร   ซึ่งภิกษุนวกะในหมูสงฆไดรับ ไปไดมีราคา 
ถึงหนึ่งแสน.  พระศาสดาเมื่อจะทรงกระทําอนุโมทนาทรงใครครวญดูวา  บุรุษ 
นี้ไดถวายมหาทานเห็นปานน้ี      เขาจักไดเปนอะไรหนอ       ทอดพระเนตร 
เห็นวา    เขาจักไดเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวาโคดม      ในท่ีสุดแหงสอง 
อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปในอนาคต     ดังน้ี      จึงตรัสเรียกพระมหาบุรุษมาแลว 
ทรงพยากรณวา    ทานลวงกาลมีประมาณเทาน้ีแลว    จักไดเปนพระพุทธเจา 
ทรงพระนามวาโคดม.  
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         พระมหาบุรุษไดฟงคําพยากรณแลวคิดวา     นัยวาเราจักไดเปนพระ- 
พุทธเจา    จะประโยชนอะไรของเราดวยการอยูครองเรือน    เราจักบวช    จึง 
ทอดท้ิงสมบัติเห็นปานน้ัน    ประดุจกอนเขฬะ  แลวบวชในสาํนักของพระศาสดา 
ครั้น  บวชแลวเลาเรียนพระพุทธวจนะ  ใหอภิญญาและสมาบัติเกิดข้ึนแลว   ใน 
เวลาส้ินอายุไดไปบังเกิดในพรหมโลก. 
         ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวามังคละ  มีชื่อวา 
อุตตระ   แมพระราชมารดาก็ทรงพระนามวา   อุตตรา   แมพระราชบิดาทรง 
เปนกษัตริยทรงพระนามวา  อุตตระ   พระอัครสาวกสององคนามวา   สุเทวะ- 
หน่ึง  ธรรมเสนะหนึ่ง   พระอุปฐากนามวา  ปาลิตะ   พระอัครสาวิกาสององค 
นามวา   สิมพลี  ๑   นามวา    อโสกา ๑     ตนไมตรัสรู   ชื่อนาคพฤกษ 
(ตนกากะทิง).  พระสรีระสูงได ๘๘ ศอก.   พระองคทรงดํารงพระชนมชีพอยู 
๙๐,๐๐๐  พรรษา  ก็ปรินพิพาน.  ก็เม่ือพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นปรินิพ- 
พานแลว   จักรวาลหมื่นหน่ึงไดมืดเปนอันเดียว    โดยพรอมกันทีเดียว.  พวก 
มนุษยทั้งหลายในจักรวาลท้ังส้ินตางรองไหคร่ําครวญกันไปหมด. 
                        กาลภายหลังของพระพุทธเจาทรงพระนามวา 
         โกณฑญัญะ    พระนายกทรงพระนามวามังคละ   ทรง 
         ถือดวงประทีปธรรม     กําจัดความมิดในโลกแลวดวย 
         ประการฉะนี้. 
         ในกาลภายหลังแหงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น       ผูปรินิพพาน 
กระทําหมื่นโลกธาตุใหมืดอยางนี้แลว      พระศาสดาทรงพระนามวา    สุมนะ 
เสด็จอุบัติข้ึนแลว.   สาวกสันนิบาตแมของพระองคก็มีสามครั้ง    ในสันนบิาต  
ครั้งแรก  มีภิกษุเเสนโกฏิ   ครั้งท่ี ๒   ที่กาญจนบรรพตมีภิกษุเกาสิบแสนโกฏิ  
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ครั้งท่ี ๓   แปดสิบแสนโกฏิ.  ในกาลนั้น     พระมหาสัตวไดเปนนาคราชนามวา  
อตุละมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก. พระยานาคน้ันไดยินวา พระพุทธเจาอุบัติข้ึน 
แลว   มีหมูญาติหอมลอมแลว   ออกจากนาคพิภพ   ใหกระทาํการบรรเลงถวาย 
ดวยทิพยดนตรี      แดพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆบริวารแสนโกฎิ 
ถวายผาคูเฉพาะองคแลวต้ังอยูในสรณะ    พระศาสดาแมนั้นก็ทรงพยากรณเขา 
วา  จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต    พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระ 
องคนั้น  ชื่อ  เมขลา  พระราชาทรงพระนามวา  สุทัตตะ   เปนพระราชบิดา 
พระราชมารดาทรงพระนามวา   สิรมิา  พระอัครสาวกสององค   นามวาสรณะ 
หน่ึง  นามวาภาวิตัตตะหน่ึง   พระอุปรากนามวา  อุเทนะ  พระอัครสาวิกาสอง 
องคนามวา    โสณาหน่ึง    นามวาอุปโสณาหน่ึง     และตนนาคพฤกษเปนไม 
ตรัสรู   พระสรีระสูงได  ๙๐ ศอก    ประมาณพระชนมายุได ๙๐,๐๐๐ ป ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                        กาลภายหลังของพระพุทธเจา    ทรงพระนามวา 
         มังคละ   พระนายกทรงพระนามวาสุมนะ   หาผูเสมอ 
         มิไดโดยธรรมทั้งปวง  สูงสุดกวาสัตวทั้งปวง. 
         ในกาลภายหลังแหงพระองค    พระศาสดาทรงพระนามวา     เรวตะ 
ไดเสด็จอุบัติข้ึน   แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็ไดมีสามครั้ง    ในสันนิบาต  
ครั้งแรก   นบัไมได    ครัง้ท่ี   ๒   มีภิกษุแสนโกฏ ิ   ครั้งท่ี  ๓    ก็เชนกัน.      ใน 
ครั้งน้ัน  พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อ     อติเทพ    ฟงพระธรรมเทศนาของ 
พระศาสดาแลว       ต้ังอยูในสรณะ    ประคองอัญชลีเหนือศีรษะแลว     ไดฟง 
พระคุณในการละกิเลสของพระศาสดานั้น    ไดกระทําการบูชาดวยผาหม    แม 
พระองคก็ทรงพยากรณเขาวา  จักไดเปนพระพุทธเจา.  ก็พระนครของพระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น  มีชื่อวา    สธุัญญวดี     แมพระราชบิดาก็เปนกษัตริย  
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ทรงพระนามวา  วิปุละ  พระราชมารดาทรงพระนามวา   วิมลา   พระ อัคร- 
สาวก ๒ องคนามวา   วรณุะหน่ึง  นามวา  พรหมเทวะหนึ่ง  พระอุปฐากนาม 
วา  สัมภวะ   พระอัครสาวิกา ๒ องคนามวา   ภัตทาหน่ึง   นามวา   สุภัททา 
หน่ึง   และตนนาคพฤกษเปนไมตรัสรู   พระสรีระสูงได  ๘๐  ศอก   ประมาณ 
พระชนมายุได ๖๐,๐๐๐ ป  ดวยประการน้ี. 
                        กาลภายหลังแหงพระพุทธเจา   ทรงพระนามวา 
         สุมนะ  พระนายกทรงพระนานวา   เรวตะ  เปนพระ 
         ชินเจา   หาผูเปรียบปานมิได   หาผูเสมอมิได   ไมม ี
         ผูเทียมทัน  เปนผูสูงสุด  ดวยประการฉะนี้. 
         ในกาลภายหลังพระองค   พระศาสดาทรงพระนามวา  โสภิตะ ได 
เสด็จอุบัติข้ึนในโลก.      แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็ไดมีสามครั้ง 
ในสันนิบาตครั้งแรก     ไดมีภิกษุรอยโกฏ ิ    ในครั้งท่ี   ๒   เกาสิบโกฏ ิ
ในครั้งท่ี ๓ แปดสิบโกฏ.ิ  ในกาลน้ันพระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อวา อชิตะ 
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว  ต้ังอยูในสรณะ  ไดถวายมหาทานแต 
พระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข     แมพระองคก็ไดทรงพยากรณเขาวา 
จักไดเปนพระพุทธเจา.    ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจา    พระองคนั้นชื่อ 
สุธรรม  พระราชาทรงพระนามวา   สุธรรม  ไดเปนพระราชบิดา   พระราช 
มารดาทรงพระนามวา  สุธรรมา  พระอัครสาวกนามวาอสมะองคหน่ึง  นามวา 
สุเนตตะองคหน่ึง   พระอปุฐากนามวา  อโนมะ พระอัครสาวิกา  นามวานกุลา 
องคหน่ึง    นามวาสุชาดาองคหน่ึง    ตนนาคพฤกษเปนไมตรัสรู    พระสรรีะ 
สูงได ๕๘ ศอก   ประมาณพระชามายุได  ๙๐,๐๐๐ ป   ฉะน้ีแล. 
                        ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวาเรวตะ  พระ 
         นายกทรงพระนามวาโสภิตะ  มีพระทัยต้ังมั่น   มีพระ-  
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         ทัยสงบ   หาผูเสนอมิได   หาผูเปรียบปานมไิด   ดวย 
         ประการฉะนี้.   
         ในกาลภายหลังของพระองคครั้นลวงไดอสงไขยหนึ่ง     ในกัปเดียวกัน 
มีพระพุทธเจาสามพระองค  เสด็จอุบัติข้ึนแลว   คือพระอโนมทัสสี    พระ- 
ปทุมะ พระนารทะ สําหรับพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   อโนมทัสสี  
มีสาวกสันนิบาตสามครั้ง  ครั้งแรกมีภิกษุแปดแสน ครั้งท่ี ๒ เจ็ดสิบแสน  ครั้ง 
ที่ ๓ แปดสิบหกพันโกฏ.ิ   ในกาลน้ัน    พระโพธิสตัวไดเปนเสนาบดีของยักษ 
ตนหน่ึง   มฤีทธิ์มากมีอานุภาพมาก   เปนอธิบดีของยักษแสนโกฏิเปนอันมาก. 
เขาไดยินวา     พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนแลวจึงมา     แลวไดถวายมหาทานแต 
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข.   แมพระศาสดาก็ทรงพยากรณเขาวา   จัก 
ไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต.    ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจาอโนมทัสสี 
ชื่อวา  จันทวดี  พระราชาทรงพระนามวา  ยสวา   เปนพระราชบิดา  พระราช. 
มารดาทรงพระนามวา   ยโสธรา  พระอัครสาวกนามวา   นิสภะองคหน่ึง  นาม 
วา  อโนมะองคหน่ึง  พระอุปฐากนามวาวรุณะ  พระอัครสาวิกา นามวาสุนทรี 
องคหน่ึง   นามวาสุมนาองคหน่ึง   อัชชุนพฤกษ   (ตนรกฟา)   เปนไมตรัสรู 
พระสรีระสูงได  ๕๘  ศอก  พระชนมาย ได  ๑๐๐,๐๐๐ ป. 
                        ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา     โสภิตะ 
         พระสมัพุทธเจาทรงพระนามวา   อโนมทัสส ี  ผูสูงสุด 
         แหงทวีป  มีพระยศอันประมาณมิได  มีพระเดชยากท่ี 
         คนจะกาวลวงได  ฉะนี้แล. 
         ในกาลภายหลังของพระองค    พระศาสดาทรงพระนามวา     ปทุมะ 
เสด็จอุบัติข้ึนแลว.     แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง   ในสันนบิาต 
ครั้งแรก   มภิีกษุแสนโกฏิ   ครั้งท่ี ๒ มีสามแสน   ครั้งท่ี ๓  มีภิกษุผูอยูในชัฎ  
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แหงปามหาวันในปาท่ีมิใชบานสองแสน.    ในคราวน้ัน     เมือ่พระตถาคต    
ประทับอยูในชัฏแหงปาน้ัน    พระโพธิสัตวเปนราชสีห     เห็นพระศาสดา 
เขานิโรธสมาบัติอยู    มีจิตเลื่อมใสไหวกระทําประทักษิณ    เกดิปติและโสมนัส 
บันลือสีหนาทสามครั้ง  ตลอดเจ็ดวันมิไดละปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณเพราะ 
สุขอันเกิดจากปตินั่นเองไมออกไปหากิน  กระทําการบริจาคชีวิต   ไดเขาไปเฝา 
ยืนอยู.  พระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติเม่ือลวงไดเจ็ดวันแลว  ทอดพระ- 
เนตรเห็นราชสีห    ทรงดําริวา    เขาจักใหจิตเลื่อมใสแมในภิกษุสงฆแลวไหว 
ขอภิกษุสงฆจงมา  ในทันใดนั่งเองภิกษุทั้งหลายก็มา  ราชสีหทําจิตใหเลื่อมใส 
แลวในพระสงฆ.   พระศาสดาทรงตรวจดูใจของเขาแลว   ทรงพยากรณวา   จัก 
ไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต.    ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจาปทุมะ   ชื่อ 
จัมปกะ   พระราชาทรงพระนามวาปทุมะเปนพระราชบิดา   พระราชมารดาทรง 
พระนามวา   อสมา  พระอัครสาวกนามวาสาละองคหน่ึง   นามวาอุปสาละองค 
หน่ึง  พระอุปฐากนามวาวรุณะ  พระอัครสาวิกานามวา รามาองคหน่ึง  นามวา 
สุรามาองคหนึ่ง     โสณพฤกษเปนตน ไมที่ตรัสรู     พระสรีระสงูได ๕๘ ศอก 
พระชนมายุไดแสนป   ฉะนี้แล. 
                        ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา   อโนมทัสส ี 
         พระสมัพุทธเจาทรงพระนามวา   ปทุมะ   เปนผูสูงสุด 
         แหงทวีป   หาผูเสมอมิได  ไมมีผูใดเปรียบปาน   ฉะนี ้
         แล. 
         ในกาลภายหลังของพระองค  พระศาสดาทรงพระนามวา นารทะเสด็จ 
อุบัติข้ึนแลว.   แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง  ในสันนิบาตครั้งแรก 
 มีภิกษุแสนโกฏ ิ ครั้งท่ี ๒ มีภิกษุเกาสิบแสนโกฏ ิ ครั้งท่ี ๓ มภิีกษุแปดสิบแสน 
โกฏ.ิ  ในกาลน้ันแมพระโพธิสัตวก็ไดบวชเปนฤๅษี   เปนผูปฏบิัติจนชํานาญใน  
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อภิญญา ๕ ในสมาบัติ  ๘  ถวายมหาทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
ไดกระทําการบูชาดวยจันทนแดง.   แมพระองคก็ไดพยากรณฤาษีนั้น วาจักเปน 
พระพุทธเจาในอนาคต. พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นชื่อธัญญวดี 
กษัตริยทรงพระนามวา   สุเมธะเปนราชบิดา    พระราชมารดาทรงพระนามวา 
อโนมา  พระอัครสาวกพระนามวาภัททปาละองคหน่ึง นามวาชิตมิตะองคหน่ึง 
พระอุปฐากนามวาวาเสฏฐะ     พระอัครสาวิกนามวาอุตตราองคหน่ึง    นามวา 
ผัคคุณีองคหนึ่ง    ตนมหาโสณพฤกษเปนไมตรัสรู  พระสรรีะสูงได  ๘๘  ศอก 
พระชนมายุ  ๙๐,๐๐๐   ป   
                        ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา ปทุมะ  พระ 
         สัมพุทธเจาทรงพระนามวา  นารทะ  ผูสูงสุดแหงทวีป 
         หาผูเสมอมิได  หาผูเปรียบปานมิได  ฉะนี้แล. 
         ในกาลตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา   นารทะ  ในกัปหน่ึงในท่ี 
สุดแหงแสนกัปแตนี้     ลวงไดอสงไขยหนึ่ง    พระพุทธเจาองคหน่ึงพระนามวา 
ปทุมุตตระ    เสด็จอุบัติข้ึนแลว.    แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง 
ในครั้งแรก   มีภิกษุแสนโกฏ ิ ครั้งท่ี ๒ ที่เวภารบรรพต  มีภิกษุเกาสิบแสนโกฏ ิ
ครั้งท่ี ๓   มภิีกษุแปดสิบพันโกฏิ    ในกาลน้ัน     พระโพธิสัตวเปนชฏิลนามวา 
มหารัฏฐิยะ ไดถวายจีวรทานแกพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข.  แมพระ 
องคก็ไดพยากรณเขาวา   จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต.    กใ็นกาลแหงพระ- 
ผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ    พวกเดียรถียยังมิไดมี.    พวกเทวดาและมนุษยทั้ง 
ปวง  ไดถึงพระพุทธเจาเทาน้ันเปนสรณะ  พระนครของพระองคนามวาหังสวดี 
กษัตริยทรงพระนามวาอานันทะเปนพระราชบิดา     พระมารดาทรงพระนามวา 
สุชาดา  พระอัครสาวกนามวา  เทวละองคหน่ึง  นามวาสุชาตะองคหน่ึง   พระ 
อุปฐากนามวาสุมนะ   พระอัครสาวิกานามวา   อมิตตาองคหน่ึง   นามวาอสมา  
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องคหน่ึง  ตนสาลพฤกษเปนไมที่ตรัสรู   พระสรรีะสูงได ๘๘ ศอก   รัศมีจาก   
พระสรีระพุงไปจดท่ี ๑๒ โยชนโดยรอบ      พระชนมายุได  แสนป    ฉะน้ีแล. 
                        ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา นารทะ พระ 
         สัมพุทธเจาทรงพระนามวา   ปทุมุตตระ   ผูสูงสุดแหง 
         นระเปนพระชินะ       อุปมาดวยสาครที่ไมกระเพ่ือม 
         ฉะนี้แล. 
         ในกาลตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา    ปทุมุตตระ    ลวงไปได 
สามหม่ืนกัป    ในกัปหน่ึงมีพระพุทธเจาสองพระองคคือ    พระสุเมธะและพระ- 
สุราตะ   เสด็จอุบัติข้ึนแลว.     แมสาวกสันนิบาตของพระพุทธเจาทรงพระนาม 
สุเมธะก็มีสามครั้ง ในสันนิบาตครั้งท่ี ๑ ในสุทัสสนนคร  ไดมพีระขีณาสพรอย 
โกฏ ิ  ครั้งท่ี ๒ มีเกาสิบโกฏิ  ครั้งท่ี  ๓ มีแปดสิบโกฏ.ิ  ในกาลน้ันพระโพธิสัตว 
เปนมาณพชื่อ   อุตตระ   สละทรัพยแปดสิบโกฏิทีฝ่งเก็บไวทั้งหมด  ถวายมหา 
ทานแตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข     ฟงธรรมแลวต้ังอยูในสรณะออก 
บวช     แมพระองคก็ทรงพยากรณเขาวา     จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต. 
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สุเมธะ ชื่อสุทัสสนะ พระราชา 
ทรงพระนามสุทัตตะ  เปนพระราชาบิดา  พระราชมารดาทรงพระนามวาสุทัตตา 
พระอัครสาวกสององคนามวาสุมนะองคหน่ึง   นามวาสัพพกามะองคหน่ึง   พระ 
อุปฐากนามวาสาตระ  พระอัครสาวิกาสององค   นามวารามาองคหน่ึง   นามวา 
สุรามาองคหนึ่ง  มหานิมพพฤกษตนสะเดาใหญ   เปนตน ไมที่ตรัสรู พระสรีระ 
สูงได ๘๘ ศอก  พระชนมายุได  ๙๐,๐๐๐ ป  ฉะน้ีแล 
                        ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา   ปทุมุตตระ 
         พระนายกทรงพระนามวา  สุเมธะ   หาผูที่จะตอกรได 
         ยาก    มีพระเดชาแกกลา   เปนพระมุนีผูสูงสุดในโลก  
         ทั้งปวง  ฉะนี้แล.  
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         ในกาลตอจากพระองค   พระศาสดาทรงพระนามวา  สุขาตะอุบัติข้ึน 
แลว.  แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง  ในสันนิบาตครั้งท่ี  ๑  มีภิกษุ 
หกหม่ืน ครัง้ท่ี  ๒ มีหาหมื่น  ครั้งท่ี ๓ มีสี่หม่ืน.   ในกาลน้ันพระโพธิสัตวเปน 
พระเจาจักรพรรดิ    ไดยนิวาพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลว     จึงเขาไปเฝาฟงธรรม 
แลวถวายราชสมบัติในสี่ทวีป พรอมดวยรัตนะ ๗ ประการแตสงฆ  มีพระพุทธ. 
เจาเปนประมุข   แลวบวชในสํานักของพระศาสดา  ชาวแวนแควนทั้งสิ้นตางถือ 
เอาเงินที่เกิดข้ึนของรัฐรับหนาที่เปนคนทะนุบํารุงวัด.     ไดถวายมหาทานแต 
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขเปนนิตย.   แมพระศาสดาก็ทรงพยากรณเขา 
วาจักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต. พระนครของพระผูมีภาคเจาพระองคนั้น 
มีชื่อวา   สุมงัคละ  พระราชาทรงพระนามวา  อุคคตะ  เปนพระราชบิดา  พระ 
ราชมารดาทรงพระนามวา  ประภาวดี   พระอัครสาวกมีนามวา   สุทัสสนะองค 
หน่ึง   มีนามวาสุเทวะองคหน่ึง   พระอุปฐากมีนามวานารทะ   พระอัครสาวิกา 
มีนามวา  นาคาองคหน่ึง มีนามวา นาคสมาลาองคหน่ึง  มหาเวฬุพฤกษ  (ตน 
ไผใหญ)   เปนตน ไมตรัสรู  ไดยินวาตนไมนั้นไมใครมีรูโปรง  ลําตนแข็งแรง 
มีกิ่งใหญพุงข้ึนเบื้องบนแลดูงดงาม   ราวกะกําแววหางนกยูง.    พระสรีระของ  
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นสูงได  ๕๐ ศอก พระชนมายุ  ๙๐,๐๐๐ ป ฉะน้ีแล 
                        ในมัณฑกัปน้ันนั่นแหละ  มีพระนายกทรงพระ- 
         นามวาสุชาตะ    ผูมพีระหนุดังคางราชสีห   (ผ่ึงผาย) 
         มีพระวรกายดังโคอุสภะ  (สงางาม)  หาผูเปรียบน้ีได 
         หาผูตอกรไดยาก  ฉะนั้นแล. 
         ในกาลตอจากพระสุชาตพุทธเจา     ในกัปหนึ่งในท่ีสุดแหงสิบแปดกัป 
แตนี้  มีพระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนสามองคคือ พระปยทัสสี  พระอัตถทัสสี 
พระธรรมทัสสี.   แมสาวกสันนิบาตของพระปยทัสสีก็มีสามคร้ัง   ครั้งแรกมี  
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ภิกษุแสนโกฏิ   ครั้งท่ี ๒   มีเกาสิบโกฏิ   ครั้งท่ี ๓   มีแปดสิบโกฏิ.  ในกาลน้ัน 
พระโพธิสัตวเปนมาณพนามวา  กัสสปะ.   เรียนจบเวทท้ังสาม   ไดฟงพระธรรม 
เทศนาของพระศาสดา ไดบริจาคทรัพยแสนโกฏิสรางสังฆาราม  ต้ัง อยูในสรณะ 
และศีลแลว      ที่นั้นพระศาสดาทรงพยากรณเขาวา      จักไดเปนพระพุทธเจา 
เมื่อลวงไปพันแปดรอยกัป.    พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นนาม 
อโนปมะ   พระราชาทรงพระนามวา  สุทินนะ   เปนพระราชบิดา   พระราช 
มารดาทรงพระนามวา  จันทา  พระอัครสาวกนามวา  ปาลิตะองคหน่ึง  นามวา- 
สัพพทัสสีองคหน่ึง  พระอุปฐากนามวา โสภิตะ  พระอัครสาวิกานามวา  สุชาตา 
องคหน่ึง   นามวา  ธรรมทินนาองคหนึ่ง   กกุธพฤกษ   (ตนกุม)   เปนไมที่ 
ตรัสรู  พระสรีระสูงได   ๘๐  ศอก  พระชนมายุได   ๙๐,๐๐๐  ป. 
                        ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา  สุชาตะ 
         พระปยทัสสี  ผูเปนพระโลกนาถ ผูเปนพระสยัมภู  ยาก 
         ที่ใครจะตอกรได  หาใครเสมอมิได   ผูมีพระยศใหญ 
         ฉะนั้นแล. 
         ในกาลตอจากพระองค พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา อัตถทัสสี 
เสด็จอุบัติข้ึนแล.     แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง    ในสันนิบาต  
ครั้งแรก   มภิีกษุเกาลานแปดแสน   ครั้งท่ี ๒   แสนแปด   ครั้งท่ี ๓   ก็เทากนั 
ในกาลน้ัน     พระโพธิสตัวเปนดาบสผูมีฤทธิ์มากชื่อวา   สุสมิะ   นําฉัตรดอก 
มณฑารพ   มาจากเทวโลก   บชูาพระศาสดา   แมพระองคก็ไดทรงพยากรณเขา 
วา   จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต  พระนครของพระผูมีพระภาคเจา   นาม 
วา  โสภิตะ  พระราชาทรงพระนามวา     สาคระ     เปนพระราชบิดา    พระ- 
ราชมารดาทรงพระนามวา  สุทัสสนา  พระอัครสาวกนามวา  สันตะองคหน่ึง 
นามวา  อุปสันตะองคหนึ่ง  พระอุปฐากนามวา  อภยา.   พระอัครสาวิกานามวา 
ธรรมาองคหน่ึง    นามวา    สุธรรมาองคหน่ึง    จัมปกพฤกษ    (ตนจัมปา)  
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เปนตนไมที่ตรัสรู.    พระสรีระสูงได ๘๘ ศอก    รัศมีจากพระสรีระแผไปโดย 
รวมประมาณโยชนหน่ึง   ต้ังอยูตลอดเวลา   พระชนมายุได   แสนป. 
                        ในมัณฑกัปน้ันนั่นแล   พระนาราสภ  อัตถทัสสี 
         ทรงกําจัดความมืดอยางใหญแลว   บรรลุพระสัมโพธิ- 
         ญาณอันอุดม. 
         ในกาลตอจากพระองค      พระศาสดาทรงพระนามวา    ธรรมทัสสี  
เสด็จอุบัติข้ึนแลว.   แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง  ครั้งแรกมีภิกษุ 
รอยโกฏ ิ    ครั้งท่ี    ๒    เจ็ดสิบโกฏิ    ครั้งท่ี    ๓   เเปดสิบโกฏ.ิ  ในครั้งน้ัน  พระ  
มหาสัตว  เปนทาวสักกเทวราช  ไดกระทําการบูชา  ดวยดอกไมมีกลิ่นอันเปน 
ทิพย   และดวยเครื่องดนตรีทิพย   แมพระองคก็ไดทรงพยากรณเขาวา   จักได 
เปนพระพุทธเจาในอนาคต.  พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นนาม 
วา  สรณะ   พระราชาทรงพระนามวา  สรณะ   เปนพระราชบิดา   พระราช- 
มารดาทรงพระนามวา  สุนันทา  พระอัครสาวกนามวา  ปทุมะองคหน่ึง   นาม 
วา  ปุสสเทวะองคหน่ึง  พระอุปฐากนามวา  สุเนตตะ   พระอัครสาวิกานามวา 
เขมาองคหน่ึง นามวา สัพพนามาองคหน่ึง    ตนรตัตกุรวกพฤกษเปนไมตรัสรู. 
ตนพิมพชาละ๑  (ไมมะกล่าํเครือ)  ก็เรียก.    ก็พระสรีระของพระองคสงได ๘๐ 
ศอก  พระชนมายุได  แสนป. 
                        ในมัณฑกัปน้ันนั่นแหละ  พระธรรมทัสสี  ผูมี  
         พระยศใหญ  ทรงกําจัดความมืดมนอนธการแลว   รุง- 
         โรจนอยูในโลก   พรอมทั้งเทวโลก. 
         ในกาลตอจากพระองค ในกัปหน่ึงในท่ีสุดแหงเกาสิบกัปแตกัปนี้ พระ- 
พุทธเจาพระองคเดียวทรงพระนามวา  สิทธัตถะ  เสด็จอุบัติข้ึนแลว.  แมสาวก 
๑.  บาลีพุทธวงศ  เปน  ติมพชาละ  (ไมพลับ)  
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สันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง          ในสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุแสนโกฏ ิ
ครั้งท่ี ๒   เกาสิบโกฏิ  ครัง้ท่ี ๓   แปดสิบโกฏ.ิ     ในครั้งน้ันพระโพธิสัตวเปน 
ดาบส  นามวา  มังคละ   มีเดชกลาสมบูรณดวยอภิญญาพละ   ไดนําผลหวา 
ใหญมาถวายแดพระตถาคต. แมพระศาสดาเสวยผลไมนั้นแลว  ไดทรงพยากรณ 
พระโพธิสัตววา     ในทีสุ่ดแหงกัปเกาสิบสี่กัป       ทานจักไดเปนพระพุทธเจา. 
พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  นามวา    เวภาระ   พระราชาทรง 
พระนามวา    ชยเสนะ     เปนพระราชบิดา    พระราชมารดาทรงพระนามวา 
สุผัสสา  พระอัครสาวกนามวา    สัมพละองคหน่ึง   นามวา   สุมิตตะองคหน่ึง 
พระอุปฐากนามวา   เรวตะ   พระอัครสาวิกานามวา   สิจลาองคหน่ึง   นามวา 
สุรามาองคหนึ่ง  กัณณิกพฤกษ  เปนตนไมที่ตรัสรู  พระสรีระสูงได  ๖๐  ศอก 
พระชนมายุได  แสนป. 
                        หลังจากพระธรรมทัสสี  พระโลกนายกทรงพระ- 
         นามวาสิทธัตถะ   ทรงกําจัดความมืดเสียส้ิน   เหมือน 
         ดวงอาทิตยโผลขึ้นมาแลว  ฉะนัน้. 
         ในกาลตอจากพระองค    ในท่ีสดุแหงกัปที่เกาสิบสอง  มีพระพุทธเจา 
เสด็จอุบัติข้ึนสององคในกัปหน่ึงคือ    ทรงพระนามวาติสสะ  ทรงพระนามวา 
ปุสสะ   สําหรับพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวา ติสสะ มีสาวกสันนิบาต  
สามครั้ง   ในครั้งแรกมีภิกษุรอยโกฏิ   ครั้งท่ี ๒   มีเกาสิบโกฏิ    ครั้งท่ี ๓  ม ี
แปดสิบโกฏ ิ   ในกาลน้ัน     พระโพธิสัตวเปนกษัตริยมีโภคสมบัติมาก    มียศ 
ใหญนามวา สุชาตะ  ทรงผนวชเปนฤาษี  ถึงความเปนผูมีฤทธ์ิมาก  ไดสดับ 
วา  พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนแลว    ถือเอาดอกมณฑารพ   ดอกบัวหลวงและ 
ดอกปาริฉัตรอันเปนทิพยมาบูชาพระตถาคต   ผูประทับอยูในทามกลางบริษัท  
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สี่     ในอากาศไดกระทําเพดานดอกไมไว.     แมพระศาสดาพระองคนันก็ทรง 
พยากรณเขาวา  ในกัป ที่เกาสิบแตกัปนี้  จักไดเปนพระพุทธเจา.  พระนครของ 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน   นามวา   เขมะ   กษัตริยทรงพระนามวา     ชนสันธะ 
เปนพระราชบิดา  พระราชมารดาทรงพระนามวา  ปทุมา   พระอัครสาวกนาม 
วา  พรหมเทวะองคหน่ึง  นามวาอุทยะองคหน่ึง  พระอุปฐากนามวา   สัมภวะ 
พระอัครสาวิกา  นามวาปุสสาองคหน่ึง  นามวา สุทัตตาองคหนึ่ง  อสนพฤกษ 
(ตนประดูลาย)  เปนตนไมที่ตรัสรู  พระสรีระสูงได ๖๐ ศอก   พระชนมายุได 
แสนป. 
                        กาลตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวาสิทธัตถะ 
         ก็มาถึงพระนายกผูเลิศในโลก    ทรงพระนามวาติสสะ 
         หาผูเสมอมิได หาผูเปรียบมิได  ทรงมีศีลหาที่สุดมิได 
         ทรงมพีระยศนับไมได. 
         กาลตอจากพระองค  พระศาสดาทรงพระนามวา ปุสสะ   เสด็จอุบัติ  
ข้ึนแลว.   แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง  ในสันนิบาตครั้งแรก  ม ี
ภิกษุหกสิบแสน   ครั้งท่ี ๒   หาสิบแสน   ครั้งท่ีสาม    สามสิบสองแสน.   ใน 
กาลน้ัน  พระโพธิสัตวเปนกษัตริย   ทรงพระนามวา   วิชิตาวี   ทรงสละราช- 
สมบัติอันใหญ  แลวผนวชในสํานักของพระศาสดา  ทรงเลาเรียนพระไตรปฎก 
แลวทรงแสดงธรรมกถาแกมหาชน     ทรงบําเพ็ญศีลบารมี.    แมพระปุสสะก็ 
พยากรณเขาวา จักเปนพระพุทธเจา.  พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น  นามวา   กาสี   พระราชาทรงพระนามวา    ชยเสนะ    เปนพระราชบิดา 
พระราชมารดาทรงพระนามวา   สิรมิา   พระอัครสาวกนามวา   สุรกัขิตะองค 
หน่ึง  นามวา   ธรรมเสนะองคหน่ึง   พระอุปฐากนามวา  โสภิยะ.   พระอัคร- 
สาวิกานามวา  จาลาองคหน่ึง  นามวา  อุปจาลาองคหน่ึง  อามลกพฤกษ (ตน  
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มะขามปอม)    เปนตนไมตรัสรู    พระสรีระสูงได ๕๘ ศอก    พระชนมายุ   
๙๐,๐๐๐  ป. 
                        ในมัณฑกัปน้ันนั่นแหละ      ไดมีพระศาสดาผู 
         ยอดเยี่ยมหาผูเทียมมิได    ไมเปนเชนกับใคร    ผูเปน 
         พระนายกผูยอดเยี่ยมในโลก   ทรงพระนามวา  ปุสสะ. 
         กาลตอจากพระองค   ในกัปที่เกาสิบเจ็ดแตกัปนี้    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวา  วิปสสี   เสด็จอุบัติข้ึนแลว.  แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มี 
สามครั้ง   ในสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุหกสิบแปดแสน   ครั้งท่ี ๒   มีเกาสิบเจ็ด 
แสน  ครั้งท่ี ๓   มีแปดหม่ืน.   ในกาลนั้น   พระโพธิสัตวเปนพระยานาคนาม 
วา   อตุละ   มีฤทธิ์มาก   มีอานุภาพมาก   ไดถวายต่ังใหญทําดวยทองคําขจิต 
ดวยแกว เจ็ดประการ แดพระผูมีพระภาคเจา. แมพระองคทานก็ไดทรงพยากรณ 
เขาวา  ในกัปที่เกาสิบเอ็ดแตกัปนี้   ทานจักไดเปนพระพุทธเจา.   พระนครของ 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน     นามวา  พันธุมดี   พระราชาทรงพระนามวา  พันธุมะ 
เปนพระราชบิดา   พระราชมารดาทรงพระนามวา   พันธุมดี    พระอัครสาวก 
นามวาขันธะองคหน่ึง   นามวา   ติสสะองคหน่ึง  พระอุปฐากนามวา  อโศกะ 
พระอัครสาวิกานามวา  จันทาองคหน่ึง  นามวา  จันทมิตตาองคหน่ึง   ปาตล-ิ 
พฤกษ   (ตนแคฝอย)    เปนตนไมตรัสรู   พระสรรีะสูงได  ๘๐  ศอก   พระ- 
รัศมีจากพระสรีระแผออกไปจด ๗ โยชน   พระชนมายุ   ๘๐,๐๐๐  ป. 
                        ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา     ปุสสะ 
         พระสมัพุทธเจา    ผูสูงสุดในทวีป    ทรงพระนามวา 
         วิปสสี   ผูมีพระจกัษุ  ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก. 
         ในกาลตอจากพระองค  ในกัปทีส่ามสิบเอ็ดแตกัปนี้  ไดมพีระพุทธเจา 
สองพระองคคือ    พระสิขีและพระเวสสภู.     แมสาวกสันนิบาตของพระสิขีก็มี  
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สามครั้ง    ในสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุแสนหน่ึง   ครั้งท่ี ๒   มแีปดหม่ืน   ครั้ง 
ที่ ๓  มีเจ็ดหม่ืน.  ในกาลครั้งน้ัน    พระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระนามวา 
อรินทมะ   ไดถวายมหาทานพรอมดวยจีวรแดพระสงฆ    มีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข     ถวายชางแกวซึ่งตกแตงดวยแกวเจ็ดประการ    ไดถวายกัปปยะภัณฑ 
ทําใหมีขนาดเทาตัวชาง.   แมพระองคก็ไดทรงพยากรณเขาวา   จักไดเปนพระ 
พุทธเจาในกัปที่สามสิบเจ็ดแตกัปนี้    พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น   มีนามวา  อรุณวดี    กษัตริยนามวา  อรุณะ  เปนพระราชบิดา พระราช- 
มารดาทรงพระนามวา  ปภาวดี  พระอัครสาวกนามวา   อภิภูองคหน่ึง  นาม 
วา  สัมภวะองคหน่ึง    พระอุปฐากนามวา  เขมังกระ     พระอัครสาวิกานามวา 
เขมาองคหน่ึง    นามวา    ปทุมาองคหน่ึง    ปุณฑรกีพฤกษ     (ตนมะมวง) 
เปนตนไมตรัสรู   พระสรีระสูงได ๓๗ ศอก     พระรัศมีจากพระสรีระแผซาน 
ไปจด  ๓๐๐ โยชน  พระชนมายุได ๓๗,๐๐๐ ป 
                        ในกาลตอจากพระวิปสสี   พระสัมพุทธเจาผูสูง 
         สุดในทวีป  เปนพระชินเจาทรงพระนามวา    สขิี   หา 
         เสมอมไิด  หาบุคคลเปรียบปานมิได. 
         ในกาลตอจากพระองค    พระศาสดาทรงพระนามวา   เวสสภู   เสด็จ 
อุบัติข้ึน  แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีสามครั้ง  ในสันนบิาตครั้งแรกไดมี 
ภิกษุแปดลาน  ครั้งท่ี  ๒ มีเจ็ดลาน  ครั้งท่ี ๓ มีหกลาน ครั้งน้ัน  พระโพธิสตัว 
เปนพระราชาทรงพระนามวา  สุทัสนะ  ถวายมหาทานพรอมท้ังจีวร แดพระ- 
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข    แลวทรงผนวชในสํานักของพระองคไดเปนผู 
สมบูรณดวยอาจารคุณ มากไปดวยความยําเกรงและปติในพระพุทธรัตนะ  แม 
พระองคก็ไดทรงพยากรณพระองควา   ในกัปที่สามสิบเอ็ดแตกัปนี้   จักไดเปน  
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พระพุทธเจา    ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นนามวา   อโนมะ   
พระราชาทรงพระนามวา สุปปติตะ เปนพระราชบิดา  พระราชมารดาทรงพระ 
นามวา  ยสวดี  พระอัครสาวกนามวา  โสณะองคหน่ึง นามวา อุตตระองคหน่ึง 
พระอุปฐากนามวา   อุปสันตะ    พระอัครสาวิกานามวา  รามาองคหน่ึง   นามวา 
สมาลาองคหนึ่ง     สาลพฤกษเปนตนไมที่ตรัสรู     พระสรีระสงูได   ๖๐  ศอก 
พระชนมายุได   ๖๐,๐๐๐  ป 
                        ในมัณกัปนั้นนั่นแล   พระชินเจาผูหาใครเสมอ 
         มิได  หาใครเปรียบปานมิได  ทรงพระนามวา  เวสสภู 
         เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก. 
         ในกาลตอจากพระองคในกัปนี้มีพระพุทธเจาอุบัติข้ึนสี่พระองค   คือ 
พระกกุสันธะ    พระโกนาคมนะ  พระกัสสปะ  พระผูมีพระภาคเจา 
ของพวกเรา     สําหรับพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   กกุสันธะ    ม ี
สาวกสันนิบาตครั้งเดียว   ในสาวกสันนิบาตนั้นนั่นแหละมีภิกษุสี่หม่ืน   ในกาล 
นั้นพระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระนามวา  เขมะ  ถวายมหาทานพรอมดวย 
จีวรและเภสัชมียาหยอดดาเปนตน แกพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขสดับ 
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว ทรงผนวช  แมพระศาสดาพระองคนั้นก็ได 
ทรงพยากรณเขาไวแลว      ก็พระนครของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
กกุสันธะนามวา   เขมะ   พราหมณนามวา   อัคคิทัตตะ   เปนพระบิดา  นาง 
พราหมณีนามวา วิสาขา เปนพระมารดา  พระอัครสาวกนามวาวิธุระองกหนึ่ง 
นามวา   สัญชีวะองคหน่ึง   พระอุปฐากนามวาพุทธิชะ  พระอคัรสาวิกานามวา 
สาขาองคหนึ่ง นามวา สารัมภาองคหนึ่ง   มหาสิรสิพฤกษ [ตนซึกใหญ]   เปน 
ตนไมตรัสรู   พระสรรีะสูงได  ๔๐  ศอก  พระชนมายุได  ๔๐,๐๐๐  ป.  
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                        ตอจากพระเวสสภูก็มาถึง  พระสัมพุทธเจาผูเปน  
         ใหญในทวีป ทรงพระนามวา  กกุสันธะ    หาคนเทียบ 
         เคียงมิได  ยากท่ีใครๆ จะตอกรได. 
         ในกาลตอจากพระองค     พระศาสดาทรงพระนามวา  โกนาคมนะ 
เสด็จอุบัติข้ึนแลว  แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีครั้งเดียว  ในสันนิบาตน้ัน 
ไดมีภิกษุสามหม่ืนรูป     ในกาลน้ันพระโพธิสัตวเปนพระราชาทรงพระนามวา 
ปพพตะ    มหีมูอํามาตยแวดลอมเสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา   สดับพระ- 
ธรรมเทศนาแลวนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ถวายมหาทานแลว 
ถวายผาปตตุณณะ  [ผาไหม]  จีนปฏะ  [ผาขาวในเมืองจีน]   ผาไหมผากัมพล 
และผาเปลือกไมเนื้อดี    รวมทั้งผาที่ทอดวยทองคํา    แลวทรงผนวชในสํานัก 
ของพระศาสดา    แมพระองคก็ทรงพยากรณเขาไว  พระนครของพระผูมีพระ 
ภาคเจาพระองคนั้น นามวา  โสภวดี   พราหมณนามวา   ยัญญทัตตะ  เปน 
พระบิดา  นางพราหมณนามวา  อุตตรา เปนพระมารดา พระอัครสาวกนามวา 
ภิยโยสะองคหน่ึง  นามวาอุตตระองคหน่ึง  อุทุมพรพฤกษ  [ตนมะเด่ือ]  เปน 
ตนไมตรัสรู พระสรีระสูงได  ๒๐ ศอก  พระชนมายไุด   ๓๐,๐๐๐  ป. 
                        ตอจากพระกกุสันธะ  พระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวา 
         นระทรงพระนามวา โกนาคมนะ  ผูเปนพระชินเจา  ผู 
         เปนพระโลกเชษฐพระนราสภ. 
         ในกาลตอจากพระองค  พระศาสดาทรงพระนามวากัสสปะเสด็จอุบัติ  
ข้ึนแลว   แมสาวกสันนิบาตของพระองคก็มีครั้งเดียวเทาน้ัน   ในสันนิบาตน้ันมี 
ภิกษุสองหม่ืน  ในคราวน้ันพระโพธิสัตวเปนมาณพชื่อ    โชติปาละ    เรียนจบ 
ไตรเทพ  เปนผูมีชื่อเสียงท้ังบนแผนดินและกลางหาว  ไดเปนมิตรของชางหมอ  
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ชื่อฆฏิการะ เขาพรอมกับชางหมอน้ันเขาไปเฝาพระศาสดา    ฟงธรรมกถาแลว 
บวชลงมือทําความเพียร   เลาเรียนพระไตรปฎก    ดูงดงามในพระพุทธศาสนา 
เพราะถึงพรอมดวยวัตรปฏิบัติ    พระศาสดาก็ไดทรงพยากรณเขาไวแลว   พระ 
นครอัน เปนที่ประสูติของพระผูมีพระภาคเจาน้ันมีนามวา พาราณสี  พราหมณ 
นามวา   พรหมทัต   เปนพระบิดา   นางพราหมณีนามวา   ธนวดี     เปนพระ- 
มารดา  พระอัครสาวกนามวา   ติสสะองคหน่ึง   นามวา   ภารทวาชะองคหนึ่ง 
พระอุปฐากนามวา   สัพพมิตตะ   พระอัครสาวิกานามวาอนุลาองคหน่ึง  นามวา 
อุรุเวลาองคหน่ึง   ตนนิโครธพฤกษ  [ตนไทร]   เปนตนไมตรัสรู    พระสรีระ 
สูงได   ๒๐  ศอก   พระชนมายุได   ๒๐,๐๐๐  ป 
                        ตอจากพระพุทธเจาทรงพระนามวา  โกนาคมนะ 
         พระสมัพุทธเจา    ผูสูงสุดกวานระ    ทรงพระนามวา 
         กัสสปะ ผูเปนพระชินเจา เปนพระธรรมราชา ทรงทํา 
         โลกใหสวาง. 
         ก็ในกปัที่พระทศพลทีปงกรเสด็จอุบัติข้ึน       แมพระพุทธเจาจะมีถึง 
สามองค     พระโพธิสัตวไมไดรับการพยากรณจากสํานักพระพุทธเจาเหลาน้ัน  
เพราะฉะนั้น  พระพุทธเจาเหลาน้ัน ทานจึงมิไดแสดงไวในที่นี้   แตในอรรถ- 
กถา    เพ่ือท่ีจะแสดงพระพุทธเจาท้ังหมดจําเดิมแตกัปนั้น      ทานจึงกลาวคําน้ี 
ไววา 
                        พระสมัพุทธเจาเหลาน้ีคือ  พระตัณหังกร  พระ- 
         เมธังกรและพระสรณังกร     พระทีปงกรสัมพุทธเจา 
         พระโกณฑัญญะผูสูงสุดกวานระ พระมังคละ   พระส-ุ 
         มนะ   พระเรวตะ   พระมุนีโสภิตะ   พระอโนมทัสสี  
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         พระปทุมะ  พระนารทะ  พระปทุมุตตระ  พระสุเมธะ  
         พระสชุาตะ  พระปยทัสสีผูมีพระยศใหญ   พระอัตถ- 
         ทัสสี   พระธรรมทัสสี    พระสทิธัถะผูเปนโลกนายก 
         พระติสสะ พระปุสสสัมพุทธเจา พระวิปสสี  พระสขิี  
         พระเวสสภู   พระกกุสันธะ    พระโกนาคมนะ   และ 
         พระนายกกัสสปะ     ลวนทรงมรีาคะกําจัดไดแลว   ม ี
         พระหทัยต้ังมั่นทรงกําจัดความมืดอยางใหญหลวงได 
         ประหน่ึงดวงอาทิตยเสด็จอุบัติขึ้นแลว     ลกุโพลงอยู 
         ราวกะวากองไฟ เสด็จปรินิพพานแลว  พรอมท้ังสาวก 
         ดังน้ี. 
         ในเรื่องน้ัน       พระโพธิสัตวของพวกเราสรางคุณงามความดีในสํานัก 
ของพระพุทธเจายี่สิบสี่องค    มีพระทปีงกรเปนตน มาถึงตลอดส่ีอสงไขยย่ิงดวย 
แสนกัป   ตอจากพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสปะ  ไมมีพระพุทธเจา 
องคอ่ืน  เวนพระสัมมาสัมพุทธเจาองคนี้    ก็พระโพธิสัตวไดรับคําพยากรณ  ใน 
สํานักของพระพุทธเจายี่สิบสี่องค  มีพระทีปงกรเปนตนดวยประการฉะน้ี  เพราะ 
เหตุนั้น    ทานจึงกลาววา 
                        เพราะประมวลธรรม  ๘  ประการ     คือ  ความ 
         เปนมนุษย  ความสมบูรณ ดวยเพศ  ดวยเหตุ  การไดพบ 
         พระศาสดา  การบรรพชา  การถึงพรอมดวยคุณ  การ 
         กระทําย่ิงใหญ ความพอใจ ความปรารถนาที่ต้ังใจจริง 
         ยอมสําเร็จได.  
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         พระมหาสัตวผูไดกระทําความปรารถนาท่ีต้ังใจจริงไวแทบบาทมูลของ 
พระพุทธเจาทรงพระนามวา ทีปงกร  ประมวลธรรม     ประการเหลาน้ี มาแลว 
กระทําอุตสาหะวา   เอาเถอะ  เราจะเลือกเฟนธรรมท่ีกระทําใหเปนพระพุทธเจา 
จากท่ีโนน บางที่นี้บาง   ไดเห็นพุทธการกธรรมมีทานบารมีเปนตน ดวยกลาววา 
ในกาลเมื่อเราเลือกเฟนอยูไดเห็นทานบารมีเปนขอแรก   เขาบําเพ็ญธรรมเหลา 
นั้น อยูมาจนถึงอัตภาพเปนพระเวสสันดร     และเม่ือมาถึงก็ไดมาบรรลุอานิสงส 
สําหรับพระโพธิสัตวผูไดกระทําความปรารถนาท่ีต้ังใจจริง  ดังที่ทานพรรณนา 
ไวมากมายวา 
                        นรชนผูสมบูรณดวยองคคุณทุกประการผูเท่ียง 
         ตอโพธิญาณ  ตลอดสงสารอันมีระยะกาลยาวนาน  แม 
         นับดวยรอยโกฎิกัป   จะไมเกิดในอเวจี  แมในโลกันตร- 
         นรกก็เชนกัน  แมเมื่อเกิดในทุคติ  จะไมเกิดเปนนิช-    
         ฌามตัณหิกเปรต    ขุปปปาสาเปรต   กาลกญัชิกาสูร 
         ไมเปนสัตวตัวเล็ก ๆ    เมื่อจะเกิดในมนุษย    ก็ไมเปน 
         คนบอดแตกําเนิด         ไมเปนคนหูหนวก      ไมเปน 
         คนใบ  ไมเกิดเปนสตรี  ไมเปนอภุโตพยัญชนก  (คน 
         สองเพศ) และกะเทย  นรชนผูเท่ียงตอโพธิญาณจะไม 
         มีใจติดพันในสิงใด   พนจากอนันตริยกรรม  เปนผูมี  
         โคจรสะอาดในท่ีทั้งปวง ไมซองเสพมิจฉาทิฏฐ ิเพราะ 
         เห็นผลในการกระทาํกรรม    แมจะอยูในพวกสัตวทั้ง  
         หลายกไ็มเกิดเปนอสัญญีสัตว    ในพวกที่อยูในสุทธา-  
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         วาส  กไ็มมีเหตุไปเกิด เปนสัตบุรุษนอมใจไปในเนก- 
         ขมัมะ    ปลดเปลื้องภพนอยใหญออก    ประพฤติแต 
         ประโยชนแกโลก  มุงบําเพ็ญบารมีทุกประการเท่ียวไป. 
         เมื่อพระมหาสัตวทรงบําเพ็ญบารมีอยูนั่นแหละ   อัตภาพท่ีบําเพ็ญทาน 
บารมีคือในกาลเปนพราหมณชื่อ  อกติติ    ในกาลเปนพราหมณชื่อสังขะ    ใน 
กาลเปนพระราชาทรงพระนามวา  ธนัญชยะ   ในกาลเปนพระเจามหาสุทัสสนะ 
ในกาลเปนมหาโควินทะ   ในกาลเปนนิมิมหาราช   ในกาลเปนจันทกุมาร   ใน 
กาลเปนวิสัยหเศรษฐี    ในกาลเปนพระเจาสิวิราช   ในกาลเปนพระเวสสันดรก็ 
เหลือท่ีจะนับได    แตทานบารมีของพระโพธิสัตวผูกระทําการบริจาคตน    ใน 
สสบัสณฑิตชาดก  อยางนี้วา 
                        เราเห็นเขาเขามาเพ่ือขอ  จึงไดบริจาคตัวของตน 
         สิ่งท่ีเสมอดวยทานของเราไมม ี    นี้เปนทานบารมขีอง                     
         เรา  ดังน้ี. 
จัดเปน   ปรมัตถบารมีแนนอน. 
         ก็เชนเดียวกัน  อัตภาพที่บําเพ็ญศีลบารมี คือ  ในกาลเปนสีลวนาคราช 
ในกาลท่ีเปนจัมเปยยนาคราช     ในกาลท่ีเปนภูริทัตตนาคราช    ในกาลท่ีเปน 
ฉัททันตนาคราช     ในกาลเปนชัยทิสราชบุตร     ในกาลท่ีเปนอลีนสัตตุกุมาร 
ก็เหลือท่ีจะนับได    แตศีลบารมีของพระโพธิสัตวผูทําการบริจาคตน       ใน 
สังขปาลชาดกอยางนี้วา  
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                        เราเมื่อถูกทิ่มแทงอยูดวยหลาว     แมจะถูกตีซ้ํา 
         ดวยหอกก็มิไดโกรธเคืองลูกผูใหญบานเลย  นี้เปนศีล  
         บารมีของเรา  ดังนี้. 
จัดเปน  ปรมตัถบารมีแนนอน. 
         ก็เชนเดียวกัน   อัตภาพที่พระโพธิสัตวสละราชสมบัติอยางใหญบําเพ็ญ 
เนกขัมบารมีคือ  ในกาลที่เปนโสมนัสกุมาร ในกาลท่ีเปนหัตถิปาลกุมาร ในกาล 
ที่เปนอโยฆรบัณฑิต  ก็เหลือท่ีจะนับได.   แตเนกขัมมบารมีของพระโพธิสัตวผู 
ทิ้งราชสมบัติออกบวช   เพราะเปนผูปราศจากเครื่องของในจูฬสุตโสมชาดก 
อยางนี้วา 
                        เราละท้ิงราชสมบัติอยางใหญหลวง    ที่อยูใน 
         เง้ือมมอืแลวไปดุจกอนเขฬะ   เมื่อเราสละแลว    ไมมี  
         ความของอยูเลย    นี้เปนเนกขัมมบารมีของเรา   ดังน้ี. 
จัดเปน  ปรมตัถบารมีแนนอน. 
         ก็เชนเดียวกัน   อัตภาพที่บําเพ็ญปญญาบารมีคือ    ในกาลท่ีเปนวิธูร- 
บัณฑิต  ในกาลท่ีเปนมหาโควินทบัณฑิต  ในกาลที่เปนขุททาลบัณฑิต  ในกาล 
ที่เปนอรกบัณฑิต   ในกาลท่ีเปนโพธิปริพพาชก    ในกาลท่ีเปนมโหสถบณัฑิต 
ก็เหลือท่ีจะนับได     แตปญญาบารมีของพระโพธิสัตวผูแสดงงูที่อยูขางในกระ- 
สอบ  ในกาลที่เปนเสนกบัณฑิต   ในสัตตุภัตตชาดกอยางนี้วา 
                        เราเมื่อใครครวญอยูดวยปญญา    ปลดเปลื้อง 
         พราหมณใหพนจากทุกขได   ผูที่เสมอดวยปญญาของ 
         เราไมมี   นี้เปนปญญาบารมีของเรา  ดังนี้. 
จัดเปน   ปรมัตถบารมีแนนอน.  
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         ก็เชนเดียวกัน     อัตภาพที่บําเพ็ญแมวิริยบารมีเปนตน     ก็เหลือท่ีจะ   
นับได.    แตวิริยบารมีของพระโพธิสัตวผูขามมหาสมุทร  ในมหาชนกชาดก 
อยางนี้วา 
                        ในทามกลางน้ําเราไมเห็นฝงเลย   พวกมนุษยลกู 
         ฆาตายหมด  ความเปนอยางอ่ืนแหงจิตไมมีเลย   นี้เปน 
         วิริยบารมีของเรา  ดังน้ี. 
จัดเปน  ปรมตัถบารมี. 
         ขันติบารมีของพระโพธิสัตวผูอดกลั้นทุกขหนัก   เพราะทําเปนเหมือนกับ 
ไมมีจิตใจในขันติวาทีชาดก  อยางนี้วา 
                        เราไมโกรธในพระเจากาสิกราช      ผูทุบตีเราผู 
         เหมือนกับไมมีจิตใจ    ดวยขวานอันคมกริบ     นี้เปน 
         ขันติบารมีของเรา  ดังน้ี. 
จัดเปนปรมัตถบารมี. 
         สัจบารมีของพระโพธิสัตว  ผูสละชีวิตคามรักษาอยูซึ่งสัจจะ ในมหา 
สุตโสมชาดก  อยางนี้วา 
                        เราเมื่อตามรักษาอยูซึง่สัจวาจา  สละชีวิตของเรา 
         ปลดเปลื้องกษัตริย  ๑๐๑  พระองคไดแลว     นี้เปนสัจ- 
         บารมีของเรา  ดังนี้. 
จัดเปนปรมัตถบารมี. 
         อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว   ผูถึงกับสละชีวิตอธิษฐานวัตร  ใน 
มูคปกขชาดก   อยางนี้วา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 79 

                        มารดาบิดามิไดเปนที่เกลียดชังของเรา    ทั้งยศ 
         ใหญเราก็มิไดเกลียดชัง  แตพระสัพพัญุตญาณเปนที่ 
         รักของเรา  เพราะฉะน้ันเราจึงอธิษฐานวัตร  ดังน้ี. 
จัดเปนปรมัตถบารมี. 
         เมตตาบารมีของพระโพธิสัตวผูไมเหลียวแลแมแตชีวิต   ยังคงมีเมตตาอยู 
ในเอกราชชาดก   อยางนี้วา 
                        ใคร ๆ  ก็ทาํใหเราสะดุงไมได  ทั้งเรา  มิไดหวาด 
         ตอใคร ๆ      เราไมแข็งกระดางเพราะกําลังเมตตา   จึง 
         ยินดีอยูในปาเขาทุกเมื่อ  ดังน้ี. 
จัดเปนปรมัตถบารมี. 
         อุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว   ผูไมประพฤติลวงอุเบกขา   เมื่อพวก 
เด็กชาวบาน   แมจะกอใหเกิดทุกขและสุขดวยการถมน้ําลายใสเปนตนบาง  ดวย 
การนําดอกไมและของหอมมาใหบาง    ในโลมหังสชาดกอยางนี้วา 
                        เราหนุนซากศพเหลือแตกระดูกสําเร็จการนอน 
         ในปาชา  พวกเด็กตางพากันกระโดดจากสนามวัวแลว 
         แสดงรปูตาง ๆ เปนอันมาก  ดังน้ี. 
จัดเปนปรมัตถบารมี. 
         ความสังเขปในท่ีนี้มีเพียงเทาน้ี.  สวนโดยพิศดารพึงถือใจความน้ันจาก 
จริยาปฎก.     พระโพธิสตัวบําเพ็ญบารมีอยางนี้แลว      ดํารงอยูในอัตภาพเปน 
พระเวสสันดร   กระทําบุญใหญ   อันเปนเหตุใหแผนดินใหญไหวอยางนี้วา  
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                        แผนดินนีไ้มมีจิตใจ  ไมรับรูสุขทุกข   แมแผน-   
         ดินนั้นก็ไดไหวแลวถึง  ๗  ครั้ง    เพราะอํานาจแตงทาน 
         ของเรา  ดังนี้ 
         ในเวลาส้ินสุดแหงอายุ   จุติจากนั้นไดไปเกิดในดุสิตพิภพ.   จําเดิมแต 
บาทมูลของพระพุทธเจาทรงพระนามวาทีปงกร      จนถึงพระโพธิสัตวนี้เกิดใน 
ดุสิตบุรี  ขอน้ันพึงทราบวา  ชื่อทูเรนทิาน. 
 
                                        อวิทูเรนิทาน 
 
         ก็เม่ือพระโพธิสัตวอยูในดุสิตบุรีนั่นแล    ความแตกต่ืนเรื่องพระพุทธ- 
เจาไดบังเกิดข้ึนแลว.     จริงอยู      ในโลกยอมมีโกลาหล    ๓    อยางเกิดข้ึนคือ 
โกลาหลเรื่องกัป      ๑      โกลาหลเรื่องพระพุทธเจา      ๑      โกลาหลเรื่องพระ 
เจาจักรพรรดิ ๑ 
         พวกเทวดาชั้นกามาวจรที่ชื่อวาโลกพยุหะทราบวา        เหตุที่จะเกิด 
เมื่อส้ินกัปจักมีโดยลวงไปไดแสนปนั้น   ดังน้ี  ตางมีศีรษะเปยก   สยายผมมีหนา 
รองไห     เอามือท้ังสองเช็ดน้ําตา      นุงผาแดง     มีรูปรางแปลก     เที่ยวเดิน 
บอกกลาวไปในเมืองมนุษยวา    ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย    โดยกาลลวงไป 
แหงแสนปแตนี้   เหตุที่จะเกิดเม่ือสิ้นกัปจักมีข้ึน    แมโลกน้ีก็จักพินาศไป   แม 
มหาสมุทรก็จักพินาศ   แผนดินใหญนี้และพญาแหงภูเขาสิเนรุ    จักถูกไฟไหม 
จักพินาศไป   ความพินาศจักมีจนถึงพรหมโลก    ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย 
ขอพวกทานจงเจริญเมตตา  กรุณา  มทุิตา  อุเบกขาจงบํารุงมารดาบิดา  จงเปน 
ผูนอบนอมตอผูใหญในตระกูลดังน้ี   นี้ชื่อวาโกลาหลเรื่องกัป.  
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         พวกเทวดาชื่อวาโลกบาลทราบวา ก็โดยลวงไปแหงพันป พระสัพพัญู  
พุทธเจาจักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  ดังนี ้ แลวพากันเที่ยวปาวรอง  นี้ชื่อวาโกลา- 
หลเรื่องพระพุทธเจา. 
         เทวดาพวกน้ันแหละทราบวา   โดยลวงไปแหงรอยปพระเจาจักรพรรดิ 
จักเสด็จอุบัติข้ึนพากันเที่ยวปาวประกาศวา  ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย  โดย 
ลวงไปแหงรอยปแตนี้      พระเจาจักรพรรดิจักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก       ดังน้ี. 
นี้ชื่อวาโกลาหลเรื่องพระเจาจักรพรรดิ. 
         โกลาหลทั้งสามประการน้ีนับวาเปนของใหญ.   บรรดาโกลาหลท้ังสาม 
นั้น  เทวดาในหม่ืนจักรวาลท้ังส้ินไดฟงเสียงโกลาหลเรื่องพระพุทธเจาแลว  จึง 
รวมประชุมพรอมกันทราบวา   สัตวชื่อโนนจักเปนพระพุทธเจา    เขาไปหาเขา 
แลวตางจะออนวอนและเมื่อออนวอนอยูก็จะออนวอนในเมื่อบุรพนิมิตเกิดข้ึน 
แลว.   กใ็นกาลน้ันเทวดาแมทั้งปวง    พรอมกับทาวจาตุมมหาราช  ทาวสักกะ 
ทาวสุยาม  ทาวสันดุสิต  ทาวนิมมานรดี   ทาวปรนิมมิตวสวัตดี   และทาวมหา-  
พรหม   ในแตละจักรวาลมาประชุมพรอมกันในจักรวาลหนึ่ง   แลวพากันไปยัง 
สํานักของพระโพธิสัตว     ในภพดุสิตตางออนวอนวา    "ขาแตทานผูนิรทุกข 
ทานเมื่อบําเพ็ญบารมีสิบ   ก็มิไดปรารถนาสมบัติของทาวสักกะ   สมบัติของมาร 
สมบัติของพระเจาจักรพรรดิ   สมบัติของพรหมบําเพ็ญ   แตทานปรารถนาพระ 
สัพพัญุตญาณบําเพ็ญแลว   เพ่ือตองการจะขนสัตวออกจากโลก   ขาแตทานผู 
นิรทุกข   บัดนี้ถึงเวลาที่ทานจะเปนพระพุทธเจาแลว   ถึงสมัยที่ทานจะเปนพระ 
พุทธเจาแลว". 
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตวยังไมใหปฏิญาณแกเทวดาทั้งหลาย  จะตรวจดู 
มหาวิโลกนะ คือท่ีจะตองเลือกใหญ  ๕ ประการคือ  กาล  ทวีป  ประเทศ  ตระกูล 
และการกําหนดอายุของมารดา.   ใน  ๕ ประการนั้น  พระโพธสิัตวจะตรวจดูกาล 
กอนวา   เปนกาลสมควรหรือไมสมควร.    ในขอน้ันกาลแหงอายุที่เจริญข้ึนถึง  
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แสนปจัดวา  เปนกาลไมสมควร. เพราะเหตุไร.   เพราะในกาลน้ัน   ชาติชราและ 
มรณะไมปรากฏแกสัตวทั้งหลาย  และพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ที่จะพนจากไตรลักษณไมมี  เมื่อพระองคตรัสวา  อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา  พวก 
เขาก็จะคิดวา  พระองคตรัสขอน้ันทําไม   แลวจะไมเห็นเปนสําคัญวาควรจะฟง 
ควรจะเชื่อ  ตอนั้นก็จะไมมีการตรัสรู  เมื่อไมมีการตรัสรูศาสนาก็จะไมเปนสิ่งนํา 
ออกจากทุกข   เพราะฉะน้ัน     จึงเปนกาลที่ยังไมควร.    แมกาลแหงอายุหยอน 
กวารอยป   ก็จัดเปนกาลที่ยังไมควร.   เพราะเหตุไร.    เพราะในกาลน้ัน   สตัว 
ทั้งหลายมีกิเลสหนา  และโอวาทท่ีใหแกผูมีกิเลสหนาจะไมต้ังอยูในท่ีเปนโอวาท 
โอวาทน้ัน ก็จะพลันปราศไปเร็วพลันเหมือนรอยไมเทาในนํ้าฉะนั้น เพราะฉะนั้น  
แมกาลน้ัน กจั็ดไดวาเปนกาลไมควร.   กาลแหงอายุตํ่าลงมาต้ังแตแสนป   สูงข้ึน 
ไปต้ังแตรอยป    จัดเปนกาลอันควร.   และในกาลน้ันก็เปนกาลแหงอายุรอยป. 
ที่นั้นพระมหาสัตวก็มองเห็นวาเปนกาลที่ควรจะเกิดไดแลว.    ตอจากนั้นเมื่อจะ 
ตรวจดูทวีปก็ตรวจดูทวีปใหญ ๔ ทวีป เห็นทวีปหน่ึงวา ในทวีปทั้งสามพระพุทธ 
เจาท้ังหลายยอมไมเสด็จอุบัติข้ึน  เสด็จอุบัติข้ึนในชมพูทวีปเทานั้น.  ตอจากนั้น 
ก็ตรวจดูประเทศวา   ธรรมดาชมพูทวีปกวางใหญมาก   มีปริมาณถึงหมื่นโยชน 
พระพุทธเจาทั้งหลาย  เสด็จอุบัติข้ึนในประเทศไหนหนอ.    จึงมองเห็นมัชฌิม 
ประเทศ.  ชือ่วามัชฌิมประเทศ  คือประเทศท่ีทานกลาวไวในวินัยอยางนี้วา  ใน 
ทิศตะวันออกมีนิคมชื่อกชังคละ  ที่อ่ืนจากนิคมน้ันเปนที่กวางขวาง   อ่ืนไปจาก 
ที่นั้น เปนชนบทต้ังอยูในชายแดน  รวมในเปนมิชฌิมประเทศ ในทิศใต มีแมน้ํา 
ชื่อสัลลวด ี ตอจากนั้น  เปนชนบทต้ังอยูชายแดน  รวมในเปนมัชฌิมประเทศ ใน 
ทิศทักษิณมีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ  ตอจากนั้นเปนชนบทต้ังอยูในชายแดน  รวม 
ในเปนมัชฌมิประเทศ ในทิศตะวันตก  มีพราหมณคามชื่อถูนะ  ตอจากนั้นเปน 
ชนบทต้ังอยูในชายแดน  รวมในเปนมัชฌิมประเทศ   ในทิศเหนือ   มีภูเขาชื่อ 
อุสีรธชะ  ตอจากนั้นเปนชนบทต้ังอยูในชายแดน   รวมในเปนมัชฌิมประเทศ.  
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มัชฌิมประเทศน้ันโดยยาววัดไดสามรอยโยชน  โดยกวางไดสองรอยหาสิบโยชน   
โดยวงรอบไดเการอยโยชน.  ในประเทศน้ัน  พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา 
พระอัครสาวก  พระเจาจักรพรรดิ   และกษัตริยพราหมณคฤหบดีมหาศาล   ผูม ี
ศักดาใหญเหลาอ่ืนยอมเกิดข้ึน  และนครชื่อวากบิลพัสดุนี้ก็ต้ังอยูในมัชฌิมประ- 
เทศน้ี     พระโพธิสัตวจึงไดถึงความตกลงใจวา    เราควรจะไปเกิดในนครน้ัน. 
ตอจากนั้นพระโพธิสัตวเมื่อจะเลือกตระกูล จึงเห็นตระกูลวา มารดาพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   ยอมไมเสด็จอุบัติในตระกูลแพศย   หรอืในตระกูลศูทร   แตจะเสด็จ 
อุบัติในตระกูลกษัตริยหรือในตระกูลพราหมณที่โลกยกยอง  สองตระกูลนี้เทาน้ัน 
ก็บัดนี้มีตระกูลกษัตริยทีโ่ลกยกยองแลว    เราจักเกิดในตระกูลนั้น    พระเจาสุท- 
โธทนมหาราช  จักเปนพระราชบิดาของเราดังน้ี.  ตอจากนั้นเม่ือจะเลือกมารดา 
ก็เห็นวา ธรรมดาพระพุทธมารดายอมไมโลเลในบุรุษ ไมเปนนักเลงสุรา แตจะ 
เปนผูบําเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป    จําเดิมแตเกิดจะมีศีล ๕ ไมขาดเลย    และ 
พระเทวีทรงพระนามวา  มหามายา  นี้ทรงเปนเชนนี้   พระนางจะทรงเปน  พระ- 
ราชมารดาของเรา  ดังนี้    เม่ือตรวจดูวา   ก็พระนางจะทรงมีพระชนมายุเทาไร 
ก็เห็นวามีอายุเกินกวา ๑๐ เดือนไป  ๗  วัน. 
         พระโพธิสัตวตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ ประการนี้   ดวยประการฉะน้ีแลว 
คิดวา   ดูกอนทานผูนิรทุกข    ถึงกาลอันควรของเราแลวที่จะเปนพระพุทธเจา 
เมื่อจะกระทําการสงเคราะหเทวดาทั้งหลายจึงใหปฏิญญาแลวกลาววา  ขอพวก 
ทานไปได    สงเทวดาเหลานั้นกลับไป    มีเทวดาชั้นดุสิตหอมลอมแลว   ไปสู 
นันทวันในดุสิตบุรี.  จริงอยู  นันทวันมีอยูในทุกเทวโลกทีเดียว.     เทวดาใน 
นันทวันในเทวโลกนั้น  กลาววา  ขาแตทานผูนิรทุกข   ขอทานจงจุติจากนันทวัน 
นี้ไปสูสุคติเถิด   เที่ยวคอยเตือนใหพระมหาสัตวรําลึกถึงโอกาสแหงกุศลกรรมที่ 
เคยกระทําไวครั้งกอน.  พระโพธิสัตวอันพวกเทวดาผูคอยเตือนใหรําลึกถึงกุศล 
กรรมหอมลอมแลวอยางนี้    เที่ยวไปอยูในเทวโลกน้ัน   จุติแลวถือเอาปฏิสนธิ  
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ในพระครรภของพระมหามายาเทวี      ก็เพ่ือท่ีจะใหชัดแจงถึงวิธีที่พระโพธิสัตว 
ถือปฏิสนธิ   มีถอยคําท่ีจะบรรยายตามลําดับ ดังน้ี  
         ไดยินวา    ในกาลน้ันในนครกบิลพัสดุไดมีงานนักขัตฤกษ  เดือน   ๘ 
กันอยางเอิกเกริก    มหาชนเลนงานนักขัตฤกษกัน      ฝายพระนางมหามายาเทวี 
อีก ๗ วันจะถึงวันบุรณมี     ทรงรวมเลนงานนักขัตฤกษแตไมมีการด่ืมสุรากัน 
มีแตจัดดอกไมของหอมและเครื่องประดับ       ในวันที่ ๗ ทรงลุกข้ึนแตเชาตรู 
ทรงสนานดวยนํ้าหอม      ทรงสละพระราชทรัพยสี่แสน     ถวายมหาทานแลว 
ทรงแตงพระองคดวยเครื่องประดับครบทุกอยาง      เสวยพระกระยาหารอยางดี 
ทรงอธิษฐานองคอุโบสถ    เสด็จเขาหองอันมีสิริ    บรรทมบนพระสิริไสยาสน 
กาวลงสูนิทรารมณ     ไดทรงพระสุบินนี้วา    นยัวาทาวมหาราชท้ัง  ๔    ยก 
พระนางข้ึนพรอมกับพระแทนที่บรรทมทีเดียว    ไปยังปาหิมพานต    แลววาง 
บนพ้ืนแผนศิลามีประมาณ  ๖๐ โยชน  ภายใตตนสาละใหญมีประมาณ ๗ โยชน 
ไดยืน ณ ที่ควรขางหน่ึง.  ที่นั้นเหลานางเทวีของทาวมหาราชทั้ง ๔ นั้น    ตาง 
พากันมานําพระเทวีไปยังสระอโนดาต     ใหสรงสนานเพ่ือท่ีจะชําระลางมลทิน 
ของมนุษยออก  ใหทรงนุงหมผาทิพย  ลูบไลดวยของหอมทิพย  ประดับประ- 
ดาดวยดอกไมทิพย  ในทีไ่มไกลจากท่ีนั้น  มีภูเขาเงินอยูลูกหนึ่ง  ภายในภูเขา 
นั้นมีวิมานทอง    พวกเขาก็ต้ังพระแทนที่บรรทมอนัเปนทิพย    บายพระเศียร 
สูงข้ึนทางปราจีนทิศ (ตะวันออก)  ทูลใหบรรทมในวิมานทองนั้น   พระโพธิ- 
สัตวเปนพระยาชางตัวประเสริฐสีขาวผอง   เดินเที่ยวไปท่ีภูเขาทองลูกหนึ่ง  ใน 
ที่ไมไกลแตที่นั้น  เดินลงจากภูเขาทองน้ัน    ข้ึนไปยังภูเขาเงิน  มาทางดานอุตตร 
ทิศ   (ทิศเหนือ)   เอางวงอันมีสีราวกะวาพวงเงินจับดอกปทุมชาติสีขาว   เปลง 
โกญจนาท   เขาไปยังวิมานทอง   กระทําประทักษิณแทนบรรทมของพระราช- 
มารดา ๓ รอบแลว    ปรากฏเหมือนกับวาทะลุทางดานเบื้องขวาเขาไปในพระ  
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อุทรของพระนาง.   พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิ    ในวันนักขัตฤกษเดือน ๘ หลัง 
ดวยประการฉะน้ี. 
         ในวันรุงข้ึนพระเทวีทรงตื่นบรรทมแลว   กราบทูลถึงพระสุบินนั้นแด 
พระราชา    พระราชารับสั่งใหเชิญพราหมณชั้นหัวหนา  ๖๔  คนเขาเฝา   ให 
จัดปูลาดอาสนะมีคามากบนพ้ืนที่ฉาบดวยโคมัยสด     มีเครื่องสักการะอันเปน 
มงคลกระทําดวยขาวตอกเปนตน     ใหใสขาวปายาสอยางเลิศ     ซึ่งปรุงดวยเนย 
ใส   น้ําผ้ึง    และน้ําตาลกรวดลงจนเต็มถาดทองและเงิน    เอาถาดทองและเงิน 
ครอบแลว ถวายใหพวกเขาอ่ิมหนํา  พรอมกับถวายผาหมและแมโคแดงเปนตน 
ที่นั้น  เมื่อพวกพราหมณเหลาน้ัน  อ่ิมหนําดวยของที่ตองการทุกอยางแลว   จึง 
ตรัสบอกพระสุบิน  แลวตรัสถามวา   จักมีอะไรเกิด.   พวกพราหมณกราบทูล 
วา   ขาแตมหาราช   พระองคอยาทรงวิตกอะไรเลย    พระเทวีทรงตั้งพระครรภ 
แลว   และพระครรภที่ต้ังข้ึนนั้น  เปนครรภบุรุษ   มิใชครรภของสตรี   พระองค 
จักมีพระราชบุตร    ถาพระราชบุตรนั้นทรงอยูครองเรือน    จักไดเปนพระเจา 
จักรพรรดิ  ถาเสด็จออกจากเรือนบวชจักไดเปนพระพุทธเจา   ผูทรงมีกิเลส 
ประดุจหลังคาอันเปดแลวในโลก. 
         ก็ในขณะท่ีพระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิในพระคัพโภทรของพระมารดา 
นั่นแหละ         ตลอดหม่ืนโลกธาตุก็ไหวหว่ันสะเทือนเลื่อนลั่นข้ึนพรอมกันทันที. 
บุรพนิมิต   ๓๒  ประการปรากฏข้ึนแลว.    ในหมื่นจักรวาลไดมีแสงสวางสุดจะ 
ประมาณแผซานไป.   พวกคนตาบอดตางก็ไดตาดีข้ึน   ดูประหน่ึงวามีประสงค 
จะดูพระสิรินั้นของพระโพธิสัตวนั้น.  พวกคนหูหนวกก็ฟงเสียงได  พวกคนใบ 
ก็พูดจาได    พวกคนคอมก็มีตัวตรงข้ึน    คนงอยเปลี้ยเสียขาก็เดินดวยเทาได. 
สัตวทั้งปวงที่ถูกจองจําก็พนจากเครื่องจองจํามีข่ือคาเปนตน.     ในนรกทุกแหง 
ไฟก็ดับ.  ในเปรตวิสัยความหิวกระหายก็สงบระงับ.   เหลาสัตวดิรัจฉานก็ไม 
มีความกลัวภัย.       โรคและไฟกิเลสมีราคะเปนตนของสัตวทั้งปวงก็สงบระงับ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 86 

สัตวทั้งปวงตางมีวาจานารัก      มาท้ังหลายตางก็รอง     ชางท้ังหลายตางก็รอง 
ดวยอาการอันออนหวาน.   บรรดาดนตรีทุกชนิดตางก็เปลงเสียงกึกกองของตน 
ไดเอง    ไมตองมีใครตีเลย     เครื่องอาภรณที่สวมอยูที่มือของมนุษยทั้งหลาย 
รองข้ึนได     ทิศทุกทิศตางก็แจมใสไปท่ัว      สายลมออนเย็นที่จะใหเกิดสุขแก 
สัตวทั้งหลายก็พัดโชยมา.  เมฆท่ีมิใชกาลก็ใหฝนตก.  แมจากแผนดิน  น้ําก็ชํา- 
แรกไหลออกมา    เหลานกก็ไมบินไปในอากาศ     แมน้ําก็นิ่งไมไหล   น้ําใน 
มหาสมุทรก็มีรสอรอย       พ้ืนทั่วไปทุกแหงก็ดาดาษดวยดอกบัวหลวงมี ๕ สี. 
ดอกไมทุกชนิดที่เกิดบนพ้ืนดินและเกิดในน้ําตางก็บานไปท่ัว.   ที่ลําตนตนไมก็ 
มีดอกปทุมลาํตนบาน  ที่กิ่งก็มีดอกปทุมกิ่งบาน  ที่เถาวัลยก็มีดอกปทุมเถาวัลย 
บาน.   ที่พ้ืนดินก็มีดอกปทุมมีกานชําแรกพ้ืนหินโผลข้ึนเบ้ืองบน ๆ  แหงละ ๗ 
ดอก     ในอากาศก็มีดอกปทุมหอยยอยเกิดข้ึน     ฝนดอกไมโปรยปรายไปโดย 
รอบ ๆ    ทิพยดนตรีตางก็บรรเลงข้ึนในอากาศ.    ทั้งหมื่นโลกธาตุเปนประดุจ 
พวงมาลัยที่เขาจับเหวี่ยงใหหมุนแลวปลอยไป  ดรูาวกะวากําดอกไมที่เขาจับบีบ 
เขาแลวมัดใหรวมกัน       และเปนเสมือนท่ีนอนดอกไมที่ประดับประดาและตก- 
แตงแลว     มีดอกไมเปนพวงเดียวกัน  เหมือนพัดวาสวีชนีที่กําลังโบกสะบัดอยู 
อบอวลไปดวยกลิ่นของดอกไมและธูป     ไดเปนโลกธาตุที่ถึงความงามสุดยอด 
แลว. 
         จําเดิมแตปฏิสนธิของพระโพธิสัตว   ผูถือปฏิสนธิแลวอยางนี้   เพ่ือท่ี  
จะปองกันมิใหเกิดอันตรายแกพระโพธิสัตว   และพระราชมารดาของพระโพธิ 
สัตว   เทวบุตร  ๔  องค  มีมือถือพระขรรคคอยใหการอารักขา   ความคิดเกี่ยว 
กับราคะในบุรุษทั้งหลาย   มิไดเกิดแตพระราชมารดาของพระโพธิสัตว.   พระ- 
นางมีแตถึงความเลิศดวยลาภและความเลิศดวยยศ    มีความสุข    มีพระวรกาย 
ไมลําบาก      และทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว      ซึ่งอยูในพระคัพโภทร 
ประดุจดายสีขาวท่ีรอยไวในแกวมณีที่ใสแจว   ธรรมดาคัพโภทรท่ีพระโพธิสัตว  
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อาศัยอยูเปนเชนกับทองของเจดีย     สตัวอ่ืนไมสามารถจะอาศัยอยูหรือบรโิภค 
ได     เพราะฉะนั้น     พระราชมารดาของพระโพธิสัตวจึงสวรรคต     แลวไป 
อุบัติในดุสิตบุรี     ในเมื่อพระโพธิสัตวประสูติแลวได  ๗  วัน    หญิงอ่ืนไมถึง 
๑๐ เดือนบาง   เลยไปบาง   นั่งคลอดบาง   นอนตลอดบาง   ฉันใด   พระราช- 
มารดาของพระโพธิสัตวหาเปนฉันนั้นไม.    แตพระนางจะบริบาลพระโพธิสัตว 
ไวในพระคัพโภทรส้ิน   ๑๐   เดือน    แลวประทับยืนตลอด    และก็ขอน้ีเองเปน 
ธรรมดาของพระราชมารดาของพระโพธิสัตว       แมพระนางมหามายาเทวีทรง 
บริบาลพระโพธิสัตวในพระคัพโภทรส้ิน  ๑๐  เดือน     ประดุจบริบาลนํ้ามันไว 
ดวยบาตรฉะน้ัน   มีพระครรภแกเต็มที่แลว     มีพระราชประสงคจะเสด็จไปยัง 
เรือนพระญาติ     จึงกราบทูลพระเจาสุทโธทนมหาราชวา     ขาแตสมมติเทพ 
หมอมฉันปรารถนาจะไปยังนครเทวหะที่เปนของตระกูล.     พระเจาสุทโธทนะ 
ทรงรับวาได    แลวรับสั่งใหปราบทางจากพระนครกบิลพัสดุจนถึงเทวทหนคร 
ใหราบเรียบดีแลว   ประดับประดาดวยตนกลวย   หมอเต็มดวยน้ํา   ธงชายและ 
ธงแผนผา ใหพระเทวีประทับนั่งในพระวอทอง  ใหอํามาตยพันคนหามไป ทรง 
สงไปพรอมดวยบริวารเปนอันมาก.   ก็ในระหวางพระนครท้ังสองแมชาวพระ 
นครท้ังสอง   ก็มีสาลวันอันเปนมงคล   ชื่อวาลุมพินีวัน.   ในสมัยนั้น   สาลวัน 
ทั้งปวงไดมีดอกไมบานเปนอยางเดียวกัน   ต้ังแตโคนตนจนถึงปลายก่ิง.   จาก 
ระหวางกิ่งและระหวางดอก   มีฝูงนกหาสี   มีสีดั่งแมลงภูจํานวนมากมาย   เที่ยว 
บินรองประสานเสียง    ลุมพินีวันทั้งสิ้นจึงเปนเชนกับจิตรลดาวัน    ดูประหนึ่ง 
เปนมณฑลของพ้ืนที่มารวมด่ืมกัน.     พระเทวีไดเกิดมีพระประสงคจะทรงเลน 
กีฬาในสาลวัน  เพราะทอดพระเนตรเห็นลุมพินีวันนั้น.   พวกอํามาตยพาพระ- 
เทวีเขาไปยังสาลวัน    พระนางไดทรงมีพระประสงคจะเสด็จไปยังโคนตนสาละ 
อันเปนมงคลแลว     ทรงจับที่กิ่งตนสาละ    กิ่งตนสาละก็นอมลง   ประดจุยอด  
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หวายที่ถูกรมใหรอนแลว     พระหัตถพระเทวีพอจะเอ้ือมถึงได.    พระนางทรง 
เหยียดพระหัตถออกจับกิ่ง. 
         ก็ในขณะนั้นนั่นเองลมกันมัชวาตของพระนางเกิดปนปวน       ทีนั้น 
มหาชนแวดวงพระวิสูตรแกพระนางแลวก็หลีกไป.    เมื่อพระนางทรงจับกิ่งตน 
สาละประทับยืนอยูนั่นแหละ     ไดทรงประสูติแลว.     ในขณะนั้นนั่นเอง 
ทาวมหาพรหมผูมีจิตบริสุทธิ์  ๔ องค  ก็มาถึงพรอมกับถือขายทองมาดวย   เอา 
ขายทองนั้นรับพระโพธสิัตว   วางไวตรงพระพักตรของพระราชมารดา   พลาง 
ทูลวา   ขาแตพระเทวี   ขอพระองคจงดีพระทัยเถิด   พระราชบุตรของพระองค 
มีศักดาใหญอุบัติข้ึนแลว   เหมือนอยางวา   สัตวเหลาอ่ืนเมื่อตลอดออกจากทอง 
มารดายอมแปดเปอนดวยสิงปฏิกูลอันไมสะอาดตลอดออกมาฉันใด   พระโพธิ- 
สัตวหาเปนฉันนั้นไม   ก็พระโพธิสัตวนั้นเหยียดมือและเทาสองขางออกยืนตรง 
ดุจพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน    และดุจบุรุษลงจากบันได   มิไดแปดเปอน 
ดวยของไมสะอาดใด ๆ  ที่มีอยูในครรภมารดา      เปนผูสะอาดบริสุทธิ์รุงโรจน 
อยูประดุจแกวมณีที่เขาวางไวบนผากาสิกพัสตร   ตลอดออกมาจากครรภมารดา 
แมเม่ือเปนเชนนั้นแลวกต็าม     สายธารแหงนํ้าสองสายก็พลุงออกมาจากอากาศ 
โสรจสรงพระสรีระของพระโพธิสัตวและพระมารดาทําใหอบอุนสบาย  เพ่ือเปน 
เครื่องสักการะแกพระโพธิสัตวและพระมารดา  ตอนั้นทาวมหาราช ๘ องคได 
รับพระโพธิสัตวนั้น      จากมือของพรหมผูยืนเอาขายทองรับอยู     ดวยเครื่องปู 
ลาดที่ทําดวยหนังเสือดาวที่มีสัมผัสออนนุมซึ่งสมมติกันวาเปนมงคล     พวก 
มนุษยจึงเอาพระยี่ภูผาทุกูลพัสตรรับจากมือของทาวมหาราชเหลาน้ัน    พอพน 
จากมือของพวกมนุษย  พระโพธิสัตวก็ประทับยืนบนแผนดินทอดพระเนตรดู 
ทิศตะวันออก จักรวาลนับไดหลายพันไดเปนที่โลงเปนอันเดียวกัน   พวกเทวดา 
และมนุษยในที่นั้นตางพากัน  บูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน  กราบทูลวา 
ขาแตทาน  บุรุษคนอ่ืนในที่นี้เชนกับทานไมมี   คนที่ยิ่งกวาทานจักมีแตที่ไหน  
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พระโพธิสัตวมองตรวจดูตลอดทิศใหทิศเล็กแมทั้ง ๑๐ คือทิศใหญ ๔ ทิศเลก็ 
๔ เบื้องลาง  เบื้องบน  ก็มิไดทรงมองเห็นใครที่เชนกับคนทรงดําริวา   นี้เปน 
ทิศเหนือ   แลวไดเสด็จไปโดยยางพระบาท ๗ กาว   มีทาวมหาพรหมก้ันเศวต- 
ฉัตร    ทาวสุยามเทวบุตรถือพัดวาลวีชนี     และเทวดาเหลาอ่ืนมีมือถือเครื่อง 
ราชกกุธภัณฑที่เหลือเดินตามเสด็จ   ตอจากนั้นประทับยืนที่พระบาทท่ี ๗ ทรง 
เปลงอาสภิวาจา [วาจาแสดงความยิ่งใหญ]   เปนตนวา    เราเปนผูเลิศของโลก 
ทรงบรรลือสีหนาทแลว. 
         จริงอยูพระโพธิสัตว  เพียงตลอดออกมาจากครรภมารดาเทาน้ัน   ก็เปลง 
วาจาไดในสามอัตภาพเทาน้ันคือ   ในอัตภาพเปนมโหสถ   ในอัตภาพเปนพระ- 
เวสสันดร   ในอัตภาพนี้.   นัยวาในอัตภาพเปนมโหสถเมื่อพระโพธิสัตวตลอด 
ออกจากครรภมารดาเทานั้น     ทาวสักกเทวราชเสด็จมา   ทรงวางแกนจันทนที่ 
มือแลวเสด็จไป   พระโพธิสัตวกําแกนจันทรนั้นไวในกํามือตลอดออกมา. ทีนั้น 
มารดาจึงถามเขาวา  แนะพอ  ลูกถืออะไรมา.   ขาแตแม  ยาครับ  พระโพธิสัตว 
ตอบ. เพราะเหตุที่ถือเอายามา คนทั้งหลายจึงต้ังชื่อใใหแกเขาวา โอสถทารก[เด็ก 
ถือยา] ชนทัง้หลายจึงถือเอายาน้ันใสไวในตุม โอสถน้ันนั่นแหละไดเปนยารักษา 
โรคสารพัดใหหายได   แกคนตาบอดและหูหนวกเปนตน ที่พากันมา  ๆ  ตอมา 
เพราะถือเอาคําท่ีพูดกันวา  โอสถนี้มคุีณมาก โอสถน้ีมีคุณมาก เขาจึงไดเกิดมีชื่อ 
ข้ึนอีกวา  มโหสถ. สวนในอัตภาพเปนพระเวสสันดร  พระโพธิสัตวเพียงตลอด 
ออกจากครรภของมารดา  ก็เหยียดแขนออก พลางกลาววา   ขาแตแม   ในเรอืน 
มีทรัพยบางไหม ลูกจะใหทาน แลวตลอดออกมาทีนั้น  พระมารดาของพระโพธิ- 
สัตวนั้นกลาววา  แนะพอ ลูกเกิดในตระกูลที่มีทรพัย    วาแลวใหวางถุงเงินพัน 
หน่ึงไวแลว   จึงวางมือของลูกไวบนฝามือของพระองค  ในอัตภาพเปนพระโพธิ 
สัตวบรรลือสีหนาทแมนี้  ดวยประการฉะน้ี.  
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         พระโพธิสัตวเพียงแตวาตลอดออกจากครรภมารดาเทานั้น  ก็เปลงวาจา   
ไดในสามอัตภาพโดยอาการอยางนี้.    เหมือนอยางวาในขณะถือปฏิสนธิฉันใด 
แมในขณะอุบัติข้ึนก็ฉันน้ัน.    บุรพนิมิต  ๓๒  ประการก็ไดปรากฏข้ึน    ก็ใน 
สมัยที่พระโพธิสัตวของพวกเราอุบัติ  แลวในลุมพินีวัน  ในสมัยนั้นนั่นแล  พระ- 
เทวีผูเปนพระราชมารดาของพระราหุล     ฉะน้ันอํามาตย    กาฬุทายีอํามาตย 
ราชกุมารอานนท พระยามากัณฐกะ  มหาโพธิพฤกษ  ชุมทรัพย ๔  ขุมก็เกดิข้ึน 
พรอมกัน  บรรดาชุมทรพัยเหลาน้ัน   ขุมทรัพยหน่ึงมีประมาณคาวุตหนึ่ง ขุมหน่ึง 
ประมาณก่ึงโยชน  ขุมหน่ึงมีประมาณ ๓ คาวุต  ขุมหน่ึงมีประมาณโยชนหน่ึง 
เพราะฉะนั้น  จึงรวมเปนสหชาต  ๗  อยางเหลาน้ี.   พวกชาวเมืองลองนครตางได 
พาพระโพธิสัตวกลับ ไปยังนครกบิลพัสดุเลยทีเดียว   ในวันนั้นนั่นเอง  ชุมนุม 
เทวดาในดาวดึงสพิภพตางราเริงยินดีวา    พระราชโอรสของพระเจาสุทโธทน- 
มหาราช  อุบติัแลวในนครกบิลพัสดุ    พระราชกุมารน้ีจักประทับนั่งท่ีลานตน 
โพธิแลวจักเปนพระพุทธเจาดังน้ี   แลวพากันโบกสะบัดผา  [แสดงความยินดี] 
เลนสนุกกัน. 
         ในสมยันั้นมีดาบสผูคุนเคยกับตระกูลของพระเจาสุทโธทนมหาราชได 
สําเร็จสมาบัติ  ๘   ชื่อกาลเทวละ     เขาฉันเสร็จสรรพแลวจึงเหาะไปยังดาวดึงส 
พิภพ  เพ่ือพักผอนในเวสากลางวัน   นั่งพักผอนกลางวันในที่นั้น     เห็นเทวดา 
เหลาน้ัน    จึงถามวาเพราะเหตุไรพวกทานจึงมีใจยินดีเลนสนุกกันอยางนี้  ขอ 
ไดโปรดบอกเหตุนั้นแกอาตมภาพดวย    พวกเทวดาไดบอกเหตุนั้นวา    ขาแต 
ทานผูนิรทุกข   พระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะอุบัติข้ึนแลว   ในกาลน้ัน 
พระองคจักประทับนั่งท่ีลานแหงตนโพธิแลวจักเปนพระพุทธเจาประกาศพระ- 
ธรรมจักร   พวกขาพเจาตางยินดีเพราะเหตุนี้วา   พวกเราจักไดเห็นพระพุทธลีลา 
อันหาที่สุดมิได  และจักไดฟงพระธรรมของพระองค  ดาบสน้ันฟงคําของเหลา 
เทวดาแลว   ลงจากเทวโลกทันทีเขาไปยังพระราชนิเวศน   นั่งบนอาสนะท่ีเขาปู  
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ไวแลว  กราบทูลวา  ขาแตมหาบพิตร ไดยินวาพระราชโอรสของพระองคอุบัติ   
แลว  อาตมภาพอยากเห็นพระองค   พระราชามีรับสั่งใหพาพระราชกุมารผูประ- 
ดับประดาตกแตงแลวมา    ทรงอุมไปเพ่ือใหนมัสการดาบส    พระบาทท้ังสอง 
ของพระโพธิสัตวกลับไปประดิษฐานอยูบนชฎาของดาบส     จริงอยูบุคคลอ่ืน 
ที่ชื่อวาพระมหาสัตวจะพึงไหวโดยอัตภาพน้ันไมมี     ถาคนผูไมรูพึงวางศีรษะ 
ของพระโพธิสัตวที่บาทมูลของดาบส   ศีรษะของดาบสน้ัน  พึงแตกออก ๗ เสี่ยง 
ดาบสคิดวา      การทําคนของเราใหพินาศไมสมควร     จึงลุกจากอาสนะแลว 
ประคองอัญชลีแกพระโพธิสัตว    พระราชาทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรยนั้น 
จึงทรงไหวบุตรของตน.  ดาบสระลึกไดชาติ  ๘๐  กัป คือ  ในอดีต  ๔๐ กัป  ใน 
อนาคต  ๔๐ กัป เห็นลักษณสมบัติของพระโพธิสัตวจึงใครครวญดูวา เธอจักได 
เปนพระพุทธเจาหรือไมหนอ  ทราบวา  จักไดเปนพระพุทธเจาโดยมิตองสงสัย 
คิดวา พระราชบุตรนี้เปนอัจฉริยบุรุษจึงไดกระทําความย้ิมแยมใหปรากฏ   ตอ 
นั้นจึงใครครวญดูวา  เราจักไดทันเห็นความเปนพระพุทธเจาน้ีหรือไมหนอ   ก็ 
เห็นวา   เราจักไมไดทันเห็น  จักดายเสียกอนในระหวางนั้นแหละ   แลวจักไป 
บังเกิดในอรูปภพที่พระพุทธเจาต้ังรอยพระองคก็ดี  ต้ังพันพระองคก็ดี  ไมสา- 
มารถที่จะเสด็จไปเพ่ือใหตรัสรูได  แลวคิดวา   เราจักไมเห็นอัจฉริยบุรุษผูเปน 
พระพุทธเจาเห็นปานน้ี   และเราจักมีความเส่ือมใหญ    ดังน้ีแลวรองไหลั่นไป. 
พวกมนุษยเห็นแลวจึงเรียนถามวา   พระผูเปนเจาของพวกเรา   เมื่อตะกี้นี้เอง 
หัวเราะแลวกลับปรากฏรองไหอีกเลา   ขาแตทานผูเจริญ   อันตรายอะไรจักเกิด 
แกพระลูกเจาของพวกเราหรือหนอ.  ดาบสตอบวา พระองคไมมีอันตรายจักได 
เปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย. 
         พวกมนุษยถามวา เมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไร ทานจึงรองไหลั่นไป. 
ดาบสตอบวา   เราเศราโศกถึงตนวา   จักไมไดทันเห็นพระมหาบุรุษผูเปนพระ- 
พุทธเจา   เห็นปานน้ี   ความเส่ือมใหญจักมีแกเราดังน้ี  จึงไดรองไห.  
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         ตอจากนั้น    ดาบสใครครวญอยูวา    ในวงญาติของเรามีใครบางจักได   
เห็นความเปนพระพุทธเจาน้ัน   ไดมองเห็นนาลกทารกผูเปนหลาน  เขาจึงไปยัง 
เรือนของนองสาว  ถามวา  นาลกะ. บตุรของเจาอยูไหน.   ขาแตพระคุณเจา  เขา 
อยูในเรือน  นองสาวตอบ.  จงเรียกเขามาที  ใหเรียกมาแลว. ดาบสพูดกะเขาผู 
มายังสํานักของตนวา  นี่แนะพอ  พระราชโอรสอุบติัแลวในตระกูลของพระเจา 
สุทโธทนมหาราชเปนหนอพุทธางกูร พระองคจักไดเปนพระพุทธเจาเม่ือลวงได 
๓๕  ป   เจาจักไดเห็นพระองค   เจาจงบวชในวันนี้ทีเดียว.  เดก็เกิดในตระกูลนี ้
ทรัพยได ๘๗ โกฏิ  คิดวา  ลุงคงจักไมชักชวนเราในสิ่งท่ีไมมีประโยชนทนัใด 
นั้นนั่นเองใหคนซื้อผากาสาวพัสตร    และบาตรดินจากตลาด    ใหปลงผมและ 
หนวด   นุงหมผากาสาวพัสตรประคองอัญชลีบายหนาไปทางพระโพธิสัตว ดวย 
กลาววา  บุคคลผูสูงสุดในโลกพระองคใด  ขาพเจาขอบวชอุทิศบุคคลน้ัน  แลว 
กราบดวยเบญจางคประดิษฐ   เอาบาตรใสถุง    คลองที่จะงอยบาแลวไปยังหิม- 
วันตประเทศบําเพ็ญสมณธรรม    ทานเขาไปเฝาพระตถาคตผูไดบรรลุพระอภิ- 
สัมโพธิครั้งแรก   ทลูขอใหพระองคทรงแสดงนาลกปฏิปทา     แลวเขาไปยังปา 
หิมพานตอีก   บรรลุพระอรหัตปฏิบัติขอปฏิปทาอยางเครงครัด  รกัษาอายุมาได 
ตลอด ๗ เดอืน  ยืนพิงภูเขาทองอยูนั่นแหละ  ปรนิิพพานแลวดวยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ. 
         ในวันที่  ๕ พระประยูรญาติทั้งหลายคิดวาในวันที่  ๕ พวกเราจักโสรจ- 
สรงเศียรเกลาพระโพธิสัตว   แลวเฉลมิพระนามแดพระองคดังนี้   แลวฉาบทา 
พระราชมณเฑียรดวยคันธชาติ ๔ ชนดิ    โปรยดอกไมมีขาวดอกเปนที่   ๕ ให 
หุงขาวปายาสลวนๆ   แลวนิมนตพรหมณผูเรียนจบไตรเพทจํานวน   ๑๐๘  คน 
ใหนั่งในพระราชมณเฑียร   ใหฉันโภชนะอยางดี    ถวายสักการะมากมายแลว 
ถามวา  อะไรหนอจักมี  แลวใหตรวจดูพระลักษณะ  บรรดาพราหมณเหลานั้น.  
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                        พราหมณ  ๘  คนเหลาน้ีคือ     พราหมณชื่อรามะ 
         ชื่อธชะ    ชื่อลักขณะ   ชื่อสุชาติมันตี   ชื่อโภชะ    ชื่อ   
         สุยานะ  ชื่อโกณฑัญญะ  ชื่อสุทัตตะ  ในครั้งน้ันพวก 
         เขาไดเปนพราหมณ ๘ คน   ผูเรียนจบเวทางคศาสตร  
         ทั้ง  ๖  พยากรณมนตแลว. 
         ไดเปนผูตรวจดูพระลักษณะ แมพระสุบินในวันที่ถือปฏิสนธิ พราหมณ 
เหลาน้ีแหละก็ไดตรวจดูแลว    บรรดาพราหมณทั้ง  ๘ นั้น    ๗   คนยกสองนิ้ว 
พยากรณเปนสองทางวา     ผูประกอบดวยลักษณะเหลาน้ี      เม่ืออยูครองเรือน 
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ      เมื่อบวชจักไดเปนพระพุทธเจา     ดังน้ี     ตางพา 
กันบอกถึงสมบัติอันมีสิริของพระเจาจักรพรรดิ.    แตมาณพชื่อโกณฑัญญะโดย 
โคตร     เด็กกวาพราหมณเหลาน้ันทุกคน     พิจารณาดูความสมบูรณแหงพระ- 
ลักษณะของพระโพธิสัตว     ชูนิ้วมือน้ิวเดียวเทานั้นแลวพยากรณอยางเดียววา 
พระโพธิสัตวนี้ไมมีเหตุที่จะดํารงอยูในทามกลางเรือน  จักไดเปนพระพุทธเจา 
ผูทรงปราศจากกิเลสประดุจหลังคาโดยสวนเดียวเทาน้ัน.     จริงอยูโกณฑัญญ- 
พราหมณนี้เปนผูสรางความดียิ่งมาแลว    เปนสัตวที่จะเกิดเปนภพสุดทาย    ม ี
ปญญาเหนือกวาคนท้ัง   ๗     ไดเห็นคติเดียวเทานั้นวา     สําหรับผูที่ประกอบ 
ดวยลักษณะเหลาน้ัน  ไมมีฐานะท่ีจะดํารงอยูในทามกลางเรือน  จักตองเปนพระ- 
พุทธเจาอยางไมตองสงสัย   เพราะฉะน้ัน  เขาจึงชูนิ้วข้ึนนิ้วเดียว  แลวพยากรณ 
อยางเดียว.   ตอมา  พวกพราหมณเหลาน้ัน  กลับไปยังเรือนของตน   แลวตาง 
พากันเรียกบุตรมาบอกวา    นี่แนะพอทั้งหลาย    พวกเราแกแลวจะทันไดเห็น 
พระราชบุตรของพระเจาสุทโธทนมหาราช  ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณหรือ 
ไมก็ไมรู  พวกเจาเมื่อพระราชกุมารน้ีบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว   พึงบวช 
ในศาสนาของพระองคเถิด   ชนแมทั้ง ๗  คนเหลาน้ัน  ดํารงอยูตราบเทาอายุขัย 
ก็ตายไปตามยถากรรม    โกณฑัญญมาณพเทาน้ัน    ไมมีโรคภัยไขเจ็บ   (ยังมี  
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ชีวิตอยู).   เมือ่พระมหาสัตวเติบโตเจริญวัยข้ึนแลว    เสด็จออกพระมหาภิเนษ-   
กรมณ   เสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศตามลําดับ    ทรงเกิดพระดําริวา   ภูมิภาคนี้ 
นารื่นรมยจริงหนอ   สถานที่นี้เหมาะท่ีจะบําเพ็ญเพียร  สําหรบักุลบุตรผูมคีวาม 
ตองการความเพียร    ดังน้ีแลวเสด็จเขาจําพรรษา ณ ที่นั้น       เขาไดฟงขาววา 
พระมหาบุรุษทรงผนวชแลว    จึงเขาไปหาบุตรของพราหมณเหลาน้ัน พูดอยาง 
นี้วา     ไดทราบขาววา  พระสิทธีตถกุมารทรงผนวชแลว   พระองคจักไดเปน 
พระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย     ถาบิดาของพวกทานยังมีชีวิตอยู    พวกเขาพึง 
ออกบวชในวันนี้แน    หากพวกทานพึงตองการเชนนั้นบาง   มาซิ    เราจักบวช 
ตามพระมหาบุรุษน้ัน       พวกเขาทุกคนไมสามารถที่จะมีความเห็นเปนเอกฉันท 
กันได.  สามคนไมบวช.   สี่คนนอกน้ีบวชต้ังใหโกณฑัญญพราหมณเปนหัวหนา 
ชนทั้ง ๕ คนเหลาน้ัน   จึงไดมีชื่อวา  พระปญจวัคคียเถระ. 
         ก็ในกาลน้ัน     พระราชาตรัสถามวา    บุตรของเราเห็นอะไรจึงจักบวช 
พวกอํามาตยกราบทูลวา     บุพนิมิต  ๔  (ลางบอกเหตุลวงหนา).    ตรัสถามวา 
อะไรบาง ๆ กราบทูลวา   คนแกเพราะชรา  คนเจ็บปวย   คนตาย   บรรพชติ  
พระราชาตรัสวา  จําเดิมแตนี้ไป   พวกทานอยาไดใหนิมิตเห็นปานน้ี   เขาไป 
สํานักแหงบุตรของเรา     เราไมตองการใหบุตรเราเปนพระพุทธเจา     เราตอง 
การอยากจะเห็นบุตรของเรา       ครอบครองราชสมบัติที่เปนใหญและปกครอง 
ทวีปใหญทั้ง   ๔   ซึ่งมีทวีปเล็กสองหม่ืนเปนบริวาร     หอมลอมไปดวยบริษัท 
มีปริมณฑลไดสามสิบหกโยชน     ทองเท่ียวไปในพ้ืนนภากาศ.     ก็แล   เม่ือ 
พระองคตรัสอยางนั้นแลว   ทรงมีรบัสั่งใหวางอารักขาไวในท่ีทุก ๆ คาวุต  ใน 
ทิศทั้งส่ี   เพ่ือจะหามมิใหบริษัท ๔ ประการเหลาน้ัน     เขามายังคลองจักษุของ 
พระกุมาร  กใ็นวันนั้น   เมื่อตระกูลพระญาติแปดหม่ืนประชุมกันในที่มงคลสถาน 
พระญาติแตละพระองคตางยินยอมยกบุตรให     แตละคนวา     พระราชกมุาร  
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สิทธัตถะนี้จะเปนพระพุทธเจาหรือพระราชาก็ตาม  พวกเราจักใหบุตรคนละคน     
แมถาจักเปนพระพุทธเจา    ก็จักมีสมณกษัตริยไหเกียรติและหอมลอม   แมถา 
เปนพระราชา    ก็จักมีขัตติยกุมารใหเกียรติและหอมลอม     เที่ยวไป.     ฝาย 
พระราชาก็ทรงตั้งนางนม     ลวนมีรูปทรงชั้นเยี่ยม     ปราศจากสรรพโทษทกุ 
ประการแกพระโพธิสัตว       พระโพธสิัตวทรงเจริญวัยดวยบรวิารอเนกอนันต 
ดวยสวนแหงความงามอันยิ่งใหญ. 
         ตอมาวันหน่ึง    พระราชาไดมีพระราชพิธีวัปปมงคล    (แรกนาขวัญ) 
วันนั้น พวกชาวนครตางประดับประดา  พระนครทุกหนทุกแหงดุจดังเทพวิมาน 
เหลาพวกทาสและกรรมกรท้ังหมด   ตางนุงหมผาใหม   ประดบัประดาดวยของ 
หอมและดอกไม    ประชมุกันในราชตระกูล.    ในพระราชพิธีมีการเทียมไถถึง 
พันคัน   ก็ในวันนั้น    ไถ ๑๐๘  อันหยอนหนึ่งคัน  (๑๐๗  คัน)   หุมดวยเงิน 
พรอมดวยโคผู     ตะพาย    และเชือก.    สวนท่ีงอนพระนังคัลของพระราชา 
หุมดวยทองคําสุกปลั่ง.     เขาของโคผู   ตะพาย   เชือก   และปฏัก   ก็หุมดวย 
ทองคําท้ังน้ัน.  พระราชาทรงพรอมดวยบริวารเปนอันมาก   เสด็จออกจากพระ 
นครทรงพาพระราชโอรสไปดวย.   ในท่ีประกอบพระราชพิธี   มีตนหวาอยูตน 
หน่ึง   มีใบหนาแนน   มีเงาทึบ.   ภายใตตนหวาน้ันนั่นแหละ  พระราชาทรง 
รับสั่งใหปูลาดพระแทนบรรทมของพระราชโอรส      เบื้องบนใหผูกเพดานปก 
ดวยดาวทองคํา  ใหแวดวงดวยปราการพระวิสูตร   วางอารักขา   สวนพระองค 
ก็ทรงประดับประดาดวยเครื่องสรรพอลงกรณ  มหีมูอํามาตยแวดลอม  ไดเสด็จ. 
ไปยังท่ีจรดพระนังคัล    ในที่นั้น      พระราชาทรงถือพระนังคัลทองคํา    พวก 
อํามาตยถือคันไถเงิน ๑๐๗ คัน    พวกชาวนาตางพากัน ถือคันไถท่ีเหลือ.   เขา 
เหลาน้ันตางถือคันไถไถไปขางโนนบางขางนี้บาง.    แตพระราชาทรงไถไปจาก 
ดานในสูดานนอก   จากดานนอกสูดานใน.   ในทีน่ั้นมีมหาสมบัติ.   นางนมท่ี  
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นั่งหอมลอมพระโพธิสัตวอยู   ตางพากันออกมาขางนอก   จากภายในพระวิสูตร   
ดวยคิดวา    พวกเราจะดูสมบัติของพระราชา.     พระโพธิสัตวทอดพระเนตรดู 
ขางโนนและขางนี้     ไมทรงเห็นใครจึงเสด็จลุกข้ึนโดยเร็ว     ทรงนั่งขัดสมาธิ 
กําหนดลมหายใจเขาออก     ทําปฐมฌานใหเกิดข้ึนแลว.     พวกนางนมพากัน 
เที่ยวไปในระหวางเวลากินอาหาร   ชกัชาไปหนอยหน่ึง.   เงาของตนไมที่เหลือ 
ชายไป  สวนเงาของตนไมนั้นต้ังเปนปรมิณฑลตรงอยู.    พวกนางนมคิดไดวา 
พระลูกเจาประทับอยูพระองคเดียว     จึงรีบเปดพระวิสูตรข้ึน     เขาไปขางใน 
เห็นพระโพธิสัตวประทับนั่งขัดสมาธิบนแทนบรรทม    และปาฏิหาริยนั้น   จึง 
ไปกราบทูลแดพระราชาวา  ขาแตสมมติเทพ   พระราชกุมารประทับนั่งอยางนี้  
เงาของตนไมเหลาอ่ืนชายไป         ของตนหวาต้ังเปนปริมณฑลตรงอยูอยางนี้. 
พระราชารีบเสด็จมา  ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยจึงตรัสวา  นี่แนะพอ นี้เปน 
การไหวเจาครั้งท่ีสอง   แลวทรงไหวลูก. 
         ตอมา   พระโพธิสัตวมีพระชนมายุได  ๑๖  พรรษาโดยลําดับ    พระ- 
ราชาทรงมีรับสั่งใหสรางปราสาทสามหลังเหมาะสมกับสามฤดู  คือ  หลังหนึง่มี 
๙  ชั้น   หลังหนึ่งมี  ๗   ชั้น    หลังหนึ่งมี   ๕  ชัน้    และใหจัดหาหญิงฟอนรําไว 
สี่หม่ืนคน      พระโพธิสตัวมีหญิงฟอนรําแตตัวสวยหอมลอมอยูเปนประหน่ึง 
เทพเจาผูหอมลอมอยูดวยหมูนางอัปสร  ฉะนั้น   ถูกบําเรออยูดวยดนตรี  ไมมี 
บุรุษเลย    ทรงเสวยสมบัติใหญ    ประทับอยูในปราสาทเหลานั้นตามคราวแหง 
ฤดู.    สวนพระราหุลมารดาไดเปนพระอัครมเหสีของพระองค.    เมื่อพระองค 
เสวยมหาสมบัติอยู       วันหน่ึงไดมีพูดกันข้ึนในระหวางหมูพระญาติอยางนี้วา 
พระสิทธัตถะทรงขวนขวายอยูแตการเลนเทาน้ัน        มิไดทรงศึกษาศิลปะใด ๆ 
เลย    เมื่อเกิดสงความข้ึนจักทําอยางไรกัน.  พระราชาทรงมีรับสั่งใหเรียกพระ- 
โพธิสัตวมาแลวตรัสวา     นี่แนะพอ     พวกญาติ  ๆ  ของลูกพูดกันวา   พระ-  
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สิทธัตถะมิไดศึกษาศิลปะใด ๆ เลย   เท่ียวขวนขวายแตการเลน   ดังน้ี   ลูกจะ  
เห็นวาถึงกาลอันควรหรือยัง   พระโพธิสัตวทูลวา  ขาแตสมมติเทพ  ขาพระองค 
ไมมีกิจท่ีจะตองศึกษาศิลปะ   ขอพระองคไดโปรดใหตีกลองปาวรองไปในพระ 
นคร   เพ่ือใหมาดูการแสดงศิลปะของขาพระองค   แตนี้อีก ๗ วันขาพระองคก็ 
จักแสดงศิลปะแกพระญาติทั้งหลาย. พระราชาไดทรงกระทําตามเชนนั้น.  พระ- 
โพธิสัตวรับสั่งใหประชุมเหลานายขมังธนูที่สามารถยิงไดดังสายฟาแลบ   ยิงขน 
หางสัตวได     ยิงตานลูกศรได     ยิงตามเสียงได     และยิงลูกศรตามลูกศรได 
แลวไดทรงแสดงศิลปะ ๑๒ อยาง   ทีพ่วกนายขมังธนูเหลาอ่ืนไมมีแกพระญาติ 
ทั้งหลาย   ในทามกลางมหาชน   ขอนั้นพึงทราบตามนัยที่มีมาในสรภังคชาดก 
นั้นเถิด   ในคราวน้ัน   หมูพระญาติของพระองคไดหมดพระทัยสงสัยแลว. 
         ตอมาวันหน่ึง   พระโพธิสัตวมีพระประสงคจะเสด็จยังภูมิภาคในพระ 
อุทยานจึงตรัสเรียกสารถมีาตรัสวา  จงเทียมรถ   เขารับพระดํารัสวาดีแลว จึง 
ประดับประดารถชั้นดีทีสุ่ด  มีดามากดวยเครื่องอลังการทุกชนิด  เทียมมาสินธพ 
อันเปนมงคล ซึ่งมีสีดุจกลีบดอกบัวขาว ๔ ตัวเสร็จแลวไปทูลบอกแดพระโพธิ- 
สัตว       พระโพธิสัตวเสด็จข้ึนรถอันเปนเชนกับเทววิมานทรงบายพระพักตร 
สูพระอุทยาน  เทวดาทั้งหลายคิดวา    กาลท่ีจะตรัสรูของพระสิทธัตถราชกุมาร 
ใกลเขามาแลว     พวกเราจักแสดงบุพนิมิต      เเลวแสดงเทวบุตรคนหน่ึงทําให 
เปนคนแกหงอม  มีฟนหัก   มีผมหงอก   มีหลังโกงดุจกลอนเรือน  มีตัวโคงลง 
มีมือถือไมเทา  เดินงก ๆ  เงิน  ๆ  อยู   พระโพธิสัตวและสารถีก็ไดทอดพระเนตร 
เห็นและแลเห็นภาพนั้น.    ทีนั้นพระโพธิสัตวตรัสถามตามนัยที่มีมาในอุปทาน 
นั่นแหละวา  นี่แนะสหายผูเจริญชายคนนี้ชื่ออะไรกันนะ  แมแตผมของเขาก็ไม 
เหมือนของผูอ่ืนดังนี้   ทรงสดับคําของสารถีแลว  ทรงมีพระทัยสังเวชวา  นี่แนะ 
ผูเจริญ    นาติเตียนจริงหนอความเกิดนี้    ความแกจักตองปรากฏแกสัตวผูเกิด  
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แลวอยางแนนอน     ดังน้ีแลว      เสด็จกลับจากพระอุทยานเสด็จข้ึนสูปราสาท 
ทีเดียว  พระราชาตรัสถามวา    เพราะเหตุไรบุตรของเราจึงกลับเร็วนัก   พวก 
อํามาตยทูลวา   เพราะทอดพระเนตรเห็นคนแก  พระเจาขา     พระราชาตรัสวา 
พวกเจาพูดวา  ลูกของเราเห็นคนแกแลวจักบวช   เพราะเหตุไร   จึงมาทําลาย 
เราเสียเลา   จงรีบจัดหาละครมาแสดงแกบุตรของเรา    เธอเสวยสมบัติอยูจักไม 
ระลึกถึงการบรรพชา  แลวใหเพ่ิมอารักขามากข้ึน  วางไวทุก ๆ  ครั้งโยชนในทุก 
ทิศ. ในวันรุงข้ึน พระโพธิสัตวก็เสด็จไปยังพระอุทยานเหมือนเดิม  ทอดพระ 
เนตรเห็นคนเจ็บที่เทวดาเนรมิตข้ึน   จึงตรัสถามโดยนัยกอนน่ันแหละ   ทรงมี 
พระหฤทัยสังเวชแลวกลับในรูปสูปราสาท.  ฝายพระราชาก็ตรัสถามแลวทรงจัด 
แจงตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ   ทรงวางอารักขาเพ่ิมข้ึนอีก  ในที่มี 
ประมาณ ๓ คาพยุตโดยรอบ.    ตอมาอีกวันหน่ึงพระโพธิสัตวเสด็จไปยังพระ- 
อุทยานเหมือนเดิม  ทอดพระเนตรเห็นคนตายท่ีเทวดาเนรมิตข้ึน   ตรัสถามโดย 
นัยกอนน่ันแหละ  มีพระหฤหัยสังเวชแลว   เสด็จกลับในรูปสูปราสาทอีก  ฝาย 
พระราชาก็ตรัสถามแลวทรงจัดแจงตามนัยทีกลาวแลวในหนหลังน่ันแหละ ทรง 
วางอารักขาเพ่ิมข้ึนอีกในที่ประมาณโยชนหน่ึงโดยรอบ.   ก็ในวันหน่ึงตอมาอีก 
พระโพธิสัตวเสด็จไปสูพระอุทยาน  ไดทอดพระเนตรเห็นบรรพชิตนุงหมเรียบ 
รอย  มีเทวดาเนรมิตข้ึนเชนเดิมนั่นแหละ  จึงตรัสถามสารถีวา   นี่แนะเพ่ือน 
คนนั้นเขาเรียกชื่ออะไรนะ      สารถไีมทราบถึงบรรพชิตหรอืคนท่ีทําใหเปน 
บรรพชิตเลย   เพราะไมมีการอุบัติข้ึนแหงพระพุทธเจาก็จริง   แตดวยอานุภาพ 
แหงเทวดาจึงกราบทูลวา    คนนั้นเขาเรียกชื่อวาบรรพชิตพระเจาขา      แลว 
พรรณนาคุณแหงการบวช พระโพธิสัตวใหรูสึกเกิดความพอพระทัยในบรรพชิต 
ไดเสด็จไปยังพระอุทยานในวันนั้น.    แตทานผูกลาวทีฆนิกายกลาววา    พระ- 
โพธิสัตวไดเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นนิมิตท้ัง  ๔  ในวันเดียวเทาน้ัน  พระโพธิ-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 99 

สัตวเสด็จเทียวเตรตลอดวัน    ทรงสระสนานในสระโบกขรณีอันเปนมงคล  เมื่อ 
พระอาทิตยอัสดงแลว      ประทับนั่งบนแผนศิลาอันเปนมงคลมีพระประสงคจะ 
ประดับประดาพระองค    ทีนั้นพวกบริจาริกาของพระองคพากันถือผามีสีตาง ๆ 
เครื่องอาภรณตางชนิดมากมาย   และดอกไมของหอม    เครื่องลูบไล    มายืน 
หอมลอมอยูโดยรอบ   ในขณะนั้น  อาสนะที่ประทับนั่งของทาวสักกะไดเกิดรอน 
ข้ึนแลว    ทาวเธอทรงใครครวญดูวา    ใครหนอมีประสงคจะใหเราเคลื่อนจาก 
ที่นี้   ทอดพระเนตรเห็นกาลที่จะตองประดับประดาพระโพธิสัตว   จึงตรัสเรียก 
วิสสุกรรมเทพบุตรมาตรัสวา  ดูกอนวิสสุกรรมผูสหาย   วันนีส้ิทธัตถราชกุมาร 
จักเสด็จออกมหาภิเนษกรมนในเวลาเท่ียงคืน     นีเ้ปนเครื่องประดับอันสุดทาย 
ของพระองค   ทานจงไปยังพระอุทยานพบพระมหาบุรุษแลว     จงประดับดวย 
เครื่องประดับทุกชนิด  วิสสุกรรมเทพบุตรทูลรับ พระดํารัสวาดีแลว   เขาไปหา 
ในขณะนั้นน่ันเองดวยเทวานุภาพ        แปลงเปนชางกัลบกของพระองคทีเดียว 
แลวรับเอาผาโพกจากมือของชางกัลบก   มาพันพระเศียรของพระโพธิสัตวพระ- 
โพธิสัตวทรงทราบดวยสัมผัสแหงมือเทาน้ันวา   ผูนี้มิใชมนุษยเขาเปนเทวบุตร 
พอพันผาโพกเขา   ผาพันผืนก็ปลิวสูงข้ึนโดยอาการเหมือนแกวมณี   ที่พระเมาลี 
บนพระเศียร     เมื่อพันอีกก็เปนผาพันผืน   เพราะฉะนั้น     เมื่อพันสิบครั้ง   ผา 
หม่ืนผืนก็ปลิวสูงข้ึน. ไมควรคิดวา พระเศียรเล็กผามีมาก ปลิวสูงข้ึนไดอยางไร 
ก็บรรดาผาเหลาน้ันผืนที่ใหญที่สุด    มีประมาณเทาดอกสามลดา   (เถาจิงจอ) 
ที่เหลือนอกน้ีมีประมาณเทาดอกกุตุมพกะ      พระเศียรของพระโพธิสัตวหนา 
แนนดวยศก  เปนเหมือนดอกสารภีที่แนนทึบดวยเกสร  ตอมาเมื่อพวกนักดนตรี 
แสดงปฏิภาณของตน ๆ  อยู      เมื่อพวกพราหมณกลาวยกยองดวยคําเปนตนวา 
ขาแตพระจอมนรินทร    ขอพระองคจงทรงชํานะเถิด     และเม่ือพวกสารถีและ 
มาฆตันธกะเปนตน   กลาวยกยองอยูดวยถอยคําอันเปนมงคล    คําชมเชยและ  
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คําปาวประกาศนานัปการแกพระโพธิสัตวผูประดับประดาแลวดวยเครื่องประดับ   
สารพัด   พระองคก็เสด็จข้ึนยังพระราชรถอันประเสริฐ    ซึ่งประดับดวยเครื่อง 
ประดับทุกอยาง. 
         ในสมยันั้น   พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงสดับขาววา    พระราชมารดา 
ของพระราหุล  ทรงประสูติพระราชโอรสแลว  จึงทรงสงขาวสารไปดวยตรัสวา 
พวกเธอจงบอกความดีใจของเราแกลูกดวย  พระโพธิสัตวทรงสดับขาวน้ันแลว 
ตรัสวา  ราหุลเกิดแลว  เครื่องจองจําเกิดแลว   พระราชาตรัสถามวา  ลูกของเรา 
พูดอะไรบาง   ทรงสดับคํานั้นแลว  จึงตรัสวา   จําเดิมแตนี้หลานของเราจงมีชื่อ 
วา  ราหุลกมุาร   เถิด    ฝายพระโพธิสัตวเสด็จข้ึนยังพระราชรถอันประเสริฐ 
เสด็จเขาพระนครดวยพระยศอันยิ่งใหญดวยพระสิริโสภาคยอันนารื่นรมยใจย่ิง 
นัก  ในสมัยนั้นพระนางกิสาโคตมีขัตติยกัญญา  เสด็จอยู ณ พ้ืนปราสาทชั้นบน 
ทอดพระเนตรเห็นพระรูปสิริของพระโพธิสัตว    ผูทรงกระทําประทักษิณพระ 
นครอยู   ทรงเกิดพระปติและโสมนัส   จึงทรงเปลงอุทานน้ีวา 
                        หญิงใดเปนมารดาของพระกุมารนี้  หญิงน้ันดับ 
         ทุกขได  ชายใดเปนบิดาของพระกุมารนี ้  ชายน้ันดับ 
         ทุกขได  พระกุมารนี้เปนพระสวามีของหญิงใด  หญิง 
         นั้นดับทุกขได 
         พระโพธิสัตวสดับคําเปนคาถาน้ันแลว      ทรงดําริวา   พระนางกิสา- 
โคตมีนี้ตรัสอยางนี้วา  หทัยของมารดา  หทัยของบิดา  หทัยของภริยา   ดูเห็น 
อัตภาพเห็นปานนี้อยู  ยอมดับทุกขได  เมื่ออะไรหนอดับ   หทัยจึงชื่อวาดับทุกข 
ได ทีนั้น พระโพธิสัตวผูมีน้ําพระทัยคลายกําหนัดแลวในกิเลสท้ังหลาย ไดทรง 
มีพระดําริวา เมื่อไฟคือราคะดับ    ข้ึนชื่อวาความดับทุกขก็มีได  เมื่อไฟคือโทสะ 
ดับ  ข้ึนชื่อวาความดับทุกขก็มีได  เมื่อไฟคือโมหะดับ    ข้ึนชือ่วาความดับทุกข  
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ก็มีได   เมื่อความเรารอนท้ังหลายในกิเลสทั้งปวงมีฐานะและทิฏฐิเปนตน   ดับ 
แลว  ข้ึนชื่อวาความดับทุกขก็มีได   พระนางใหเราไดฟงคําท่ีดี    ความจริงเรา 
ก็กําลังเที่ยวแสวงหานิพพานอยู   เราควรจะท้ิงฆราวาสออกไปบวชและแสวงหา 
นิพพานเสียวันนี้ทีเดียว       แลวทรงปลดสรอยไขมุกมีคาพันหน่ึงจากพระศอก 
สงไปมอบใหแกพระนางกิสาโคตมี     ดวยทรงดําริวา     นี้จงเปนอาจริยภาค 
[คาเลาเรียนของครู]     สาํหรับพระนางเถิด.      พระนางเกิดปติและโสมนัสวา 
สิทธัตถราชกุมารมีจิตรักใครในเรา   จึงสงบรรณาการมาให. 
         ฝายพระโพธิสัตว  เสด็จข้ึนสูปราสาทของพระองค  ดวยพระสิริโสภาคย 
อันใหญหลวง   เสด็จบรรทมบนพระสิริไสยาสน  ในทันใดนั่งเอง   เหลาสตรีผู 
ประดับประดาดวยเครื่องประดับทุกอยาง ไดศึกษามาดีแลวในเรื่องการฟอนและ 
การขับเปนตน  ทั้งมีรูปโฉมเลอเลิศ   ประดุจดังนางเทพกัญญา    ถือเอาดนตรี 
นานาชนิดมาลอมวงเขาแลวบําเรอพระโพธิสัตวใหรื่นรมย  ตางพากันแสดงการ 
ฟอนรําขับรองและการบรรเลง  พระโพธิสัตวเพราะเหตุที่พระองคทรงมีพระทัย 
คลายกําหนัดแลวในกิเลสท้ังหลาย  จึงมิตรงอภิรมยในการฟอนรําเปนตน  ครู 
เดียวก็ทรงเขาสูนิทรา     พวกสตรีเหลาน้ันคิดวา     พวกเราแสดงการฟอนรํา 
เปนตน   เพ่ือประโยชนแกพระราชกมุารใด    พระราชกุมารน้ันทรงเขาสูนิทรา 
แลว    บัดนี ้    จะลําบากไปเพ่ืออะไร   ตางพากันวางเครื่องดนตรีที่ถือไว ๆ ลง 
แลวก็นอนหลับไป  ควงประทีปน้ํามันหอมยังคงลุกไหมอยู    พระโพธิสัตวทรง 
ต่ืนบรรทม ประทับนั่งขัดสมาธิบนพระแทนบรรทม ไดทอดพระเนตรเห็นสตรี 
เหลาน้ัน  นอนหลับทับเครื่องดนตรีอยู  บางพวกมีน้ําลายไหล   มีตัวเปรอะเปอน 
ดวยนํ้าลาย  บางพวกกัดฟน  บางพวกกรน  บางพวกละเมื่อ  บางพวกอาปาก  บาง 
พวกผานุงหลุดลุย  ปรากฏใหเห็นอวัยวะสตรีเพศท่ีนาเกลียด พระโพธิสัตวทอด  
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พระเนตรเห็นอาการผิดปกติของสตรีเหลาน้ัน      ไดทรงมีพระทัยคลายกําหนัด 
ในกามทั้งหลายเปนอยางมาก  พ้ืน [ปราสาท] ใหญนั้นประดับประดาตกแตงแลว 
แมจะเปนเชนกับพิภพของทาวสักกะ     ไดปรากฏแกพระโพธิสัตวนั้น  ประหนึ่ง 
วาปาชาผีดิบ    ที่กองเต็มไปดวยซากศพตาง ๆ  ที่เขาท้ิงไว     ภพสามปรากฏ 
ประหน่ึงวาเรือนท่ีไฟลุกไหม  พระอุทานจึงมีข้ึนวา   วุนวายจริงหนอ   ขัดของ 
จริงหนอ   พระทัยทรงนอมไปในการบรรพชาเหลอืเกิน. 
         พระโพธิสัตวทรงดําริวา     ควรเราจะออกมหาภิเนษกรมนเสียวันนี้ที 
เดียว   จึงเสด็จลุกข้ึนจากที่บรรทม   ไปยังท่ีใกลประตูตรัสวา     ใครอยูในที่นี้ 
นายฉันนะนอนเอาศีรษะหนุนธรณีประตูอยูทูลตอบวา ขาแตพระลุกเจา ขาพระ- 
องคฉันนะ.  นี่แนะฉันนะ วันนี้เรามีประสงคจะออกมหาภิเนษกรมน  จงจัดหา 
มาใหเราตัวหนึ่ง   เขาทูลรับวาไดพระเจาขา   แลวเอาเครื่องแตงมาไปยังโรงพัก 
มา   เมื่อดวงประทีปน้ํามันหอมลุกโพลงอยู   เห็นพระยามากัณฐกะยืนอยูบนภูมิ 
ภาคนารื่นรมย     ภายใตเพดานท่ีขึงไวโดยรอบ    คิดวา     วันนี้เราควรจัดมา 
กัณฐกะตัวน้ีแหละถวาย  จึงจัดมากัณฐกะถวาย   มากัณฐกะน้ันเมื่อเขาจัดเตรียม 
อยูไดรูวา   การจัดเตรียมเราคราวนี้กระชับแนนจริงไมเหมือนกับการจัดเตรียม 
ในเวลาเสด็จไปทรงเลนในพระราชอุทยานในวันอ่ืนเปนตน    วันนี้พระลูกเจา 
ของเราคงจักทรงมีพระประสงคจะเสด็จออกมหาภิเนษกรมน     ทีนั้นมีใจยินดี 
จึงรองเสียงดังลั่นไปหมด   เสียงนั้นพึงดังลั่นกลบท่ัวพระนครท้ังส้ิน   แตเทวดา 
คอยปดกั้นไวมิใหใคร ๆ  ไดยิน     ฝายพระโพธิสัตวทรงใชนายฉันนะไปแลว 
ทรงดําริวา  เราจักดูลูกเสียกอน    จึงเสด็จลุกข้ึนจากที่ประทับนั่งขัดสมาธิ  ไป 
ยังที่บรรทมของพระมารดาของพระราหุล   เปดพระทวารหองแลว   ในขณะนั้น 
ประทีปที่เต็มดวยนํ้ามันหอมยังคงลุกไหมอยู    แมพระราหุลมารดาก็บรรทมวาง  
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พระหัตถบนพระเศียรของพระโอรส    บนที่บรรทมอันเกลื่อนกลนไปดวยดอก   
มะลิซอนและดอกมะลิลาเปนตน ประมาณ ๑ อัมมณะ  [มาตราตวงขาวสารมีนา- 
หนัก ๑๑ โทณะ  (ทะนาน)]     พระโพธิสัตวประทับยืนวางพระบาทบนธรณี 
ประตูนั่นแหละ ทอดพระเนตรดูแลวทรงดําริวา     ถาเราจักจับมือพระเทวีออก 
แลวจับลูกของเรา   พระเทวีจักต่ืน   เมื่อเปนเชนนี้อันตรายแหงการไปจักมีแก 
เรา     แมเราเปนพระพุทธเจาแลว  ก็จักมาเย่ียมลูกได      ดังน้ีจึงเสด็จลงจากพ้ืน 
ปราสาทไป    ก็คําที่ทานกลาวไวในอรรกถาชาดกวา     ตอนน้ันพระราหุลกุมาร 
ประสูติได  ๗  วัน     ไมมีในอรรกถาที่เหลือ     เพราะฉะน้ัน    พึงถือเอาคํานี้ 
นี่แหละ. 
         พระโพธิสัตวเสด็จลงจากพ้ืนปราสาทโดยประการนี้แลว  ไปใกลมาแลว 
ตรัสวา   นี่แนะพอกัณฐกะ   วันนี้เจาจงใหเราขามฝงสักคืนหน่ึงเถิด   เราอาศัย 
เจาเปนพระพุทธเจาแลว    จักใหโลกพรอมท่ังเทวโลกขามฝงดวย.   ทีนั้นพระ- 
โพธิสัตวก็ทรงกระโดดข้ึนหลังมากัณฐกะ.     มากณัฐกะโดยยาววัดได ๑๘ ศอก 
เริ่มแตคอประกอบดวยสวนสูงก็เทากัน สมบูรณดวยกําลังและความเร็ว ขาวลวน 
ประดุจสังขที่ขัดสะอาดแลว. ถามากัณฐกะน้ันพึงรองหรือย่ําเทา เสียงก็จะดังกลบ 
ทั่วพระนครหมด   เพราะเหตุนั้นเทวดาจึงกั้นเสียงรองของมาน้ัน    โดยอาการท่ี 
ใคร ๆ จะไมไดยิน   ดวยอานุภาพของตน.   พระโพธิสัตวเสด็จข้ึนสู หลังมาตัว 
ประเสริฐ ทรงใหนายฉันนะจับทางของมาไวเสด็จถึงท่ีใกลประตูใหญตอนเที่ยง 
คืน    ก็ในกาลน้ันพระราชาทรงดําริวา     พระโพธิสัตวจักไมสามารถเปดประตู 
พระนครออกไปได    ไมวาในเวลาใด ๆ จึงรับสั่งใหกระทําบานประตูสองบาน 
แตละบาน  บุรุษพันคนจึงจะเปดไดดวยประการฉะน้ี.     พระโพธิสัตวทรง 
สมบูรณพระกําลังยิ่ง   ทรงมีพระกําลัง   เมื่อเทียบกับชางก็นับไดพันโกฏิ   เม่ือ 
เทียบกับบุรุษ   ก็ทรงมีพระกําลังนับไดสิบแสนโกฏิ.    เพราะฉะนั้นพระองคจึง  
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ทรงดําริวา   ถาประตูไมเปด   วันนี้เรานั่งอยูบนหลังมากัณฐกะนี่แหละจักเอาขา 
ออนหนีบมากัณฐกะแลว  กระโดดขามกําแพงซึ่งสูงได ๑๘ ศอกไป.  นายฉันนะ 
ก็คิดวา     ถาประตูไมเปด     เราจักใหพระลูกเจาประทับนั่งท่ีคอของเราแลวเอา 
แขนขวาโอบรอบมากัณฐกะท่ีทอง   กระทําใหอยูในระหวางรักแร   จักกระโดด 
ขามกําแพงไป   แมมากัณฐกะก็ติดวา   ถาประตูไมเปดเราจักยกนายของเราท้ัง ๆ 
ที่นั่งอยูบนหลังน่ีแหละ  พรอมกันทีเดียวกับนายฉันนะผูจับทางยืนอยู  กระโดด 
ขามกําเเพงไป    ถาประตูจะไมมีใครเปดให   บรรดาคนท้ังสามคนใดคนหน่ึงคง 
จะทําสมกับท่ีคิดไวแนเเทเทวดาผูสิงอยูที่ประตูเปดประตูให. 
         ในขณะนั้นนั่นเอง   มารผูมีบาปมาดวยคิดวา   เราจักใหพระโพธิสัตว 
กลับ   แลวยนือยูในอากาศทูลวา  ขาแตทานผูนิรทุกขผูเจริญ  ทานอยาออกไป 
ในวันที่ ๗  นับเเตวันนี้ไปจักรรัตนะจักปรากฏแกทาน  ทานจักครอบครองราช 
สมบัติแหงทวีปใหญทั้ง ๔ มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร   ขาแตทานผูนิรทุกข 
ทานจงกลับเสียเถิด.    จึงตรัสถามวา    ทานเปนใคร.    มารตอบวา    เราเปน 
วสวัตดีมาร.  ตรัสวา  ดูกอนมาร  เราทราบวาจักรรัตนะจะปรากฏแกเรา  เราไม 
มีความตองการดวยราชสมบัตินั้น     เราจักไหหม่ืนโลกธาตุบรรลือแลนแลวเปน 
พระพุทธเจา.   มารกลาววา   นับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป   ในเวลาท่ีทานทรงดําริ 
ถึงกามวิตกก็ดี   พยาบาทวิตกก็ดี   วิหงิสาวิตกก็ดี   เราจักรูดังน้ี   คอยแสวงหา 
ชองอยู   ติดตามพระองคไปประดุจเงา. 
         ฝายพระโพธิสัตวมิไดมีความอาลัยละทิ้งจักรพรรดิราชสมบัติอันอยูใน 
เง้ือมพระหัตถ ประหน่ึงทิ้งกอนเขฬะเสด็จออกจากพระนครดวยสักการะอันใหญ 
ก็แหละในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ   เดือน ๘    เมื่อนักขัตฤกษในเดือนอุตตรา- 
สาฬหะ เดือน ๘ หลัง  กาํลังดําเนินไปอยู  ครั้น เสด็จออกจากพระนครแลว    ม ี
พระประสงคจะแลดูพระนคร.     ก็แหละเมื่อพระโพธิสัตวนั้นมีความคิดพอเกิด  
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ข้ึนเทาน้ัน    ปฐพีประหน่ึงจะทูลวา  ขาแตพระมหาบุรุษ พระองคไมตองหันกลับ 
มากระทําการทอดพระเนตรดอก  จึงแยกหมุนกลับ ประดุจจักรของนายชางหมอ.   
พระโพธิสัตวประทับยืนบายพระพักตรไปทางพระนคร    ทอดพระเนตรดูพระ-  
นครแลวทรงแสดงเจดียสถานเปนที่กลับของมากัณฐกะ ณ ที่นั้น    ทรงกระทํามา 
กัณฐกะใหบายหนาตอหนทางที่จะเสด็จ   ไดเสด็จไปแลวดวยสักการะอันยิ่งใหญ 
ดวยความงามสงาอันโอฬาร.    ไดยนิวา    ในกาลน้ันเทวดาทั้งหลายชูคบเพลิง 
๖๐,๐๐๐  อันขางหนาพระโพธิสัตวนั้น  ขางหลัง  ๖๐,๐๐๐  อัน ขางขวา ๖๐,๐๐๐ 
อัน  ขางซาย ๖๐,๐๐๐ อัน.   เทวดาอีกพวกหนึ่ง  ชคูบเพลิงหาประมาณมิได  ณ 
ที่ขอบปากจักรวาล.   เทวดา   กับนาคและครุฑเปนตนอีกพวกหนึ่ง   เดินบชูา 
ดวยของหอม   ดอกไม   จุรณและธูปอันเปนทิพย.    พ้ืนทองฟานภาดลไดตอ 
เนื่องกันไปไมวางเวนดวยดอกปาริชา และดอกมณฑารพ  เหมือนเวลามีเมฆฝน 
อันหนาทึบ   ทิพยสังคีตท้ังหลายไดเปนไปแลว.   ดนตรีหกหมื่นแปดพันชนิด 
บรรเลงข้ึนแลวโดยท่ัว ๆ ไป.    กาลยอมเปนไป    เหมือนเวลาที่เมฆคํารามใน 
ทองมหาสมุทร  และเหมือนเวลาท่ีสาครมีเสียงกึกกองในตองภูเขายุคนธร. 
         พระโพธิสัตว   เมื่อเสด็จไปอยูดวยสิริโสภาคยนี้  ลวงเลยราชอาณาจักร 
ทั้ง ๓ โดยราตรีเดียวเทาน้ัน       เสด็จถึงฝงแมน้ําอโนมานท่ีในท่ีสุดหนทาง  ๓๐ 
โยชน.  ถามวา   ก็มาสามารถจะไปใหยิ่งกวานั้นไดหรือไม ?   ตอบวา  สามารถ 
ไปได     เพราะมาน้ันสามารถเท่ียวไปตลอดหวงจักวาลโดยไมมีขอบเขตอยางน้ี 
เหมือนเหยียบวงแหงกงลอท่ีสอดอยูในดุมแลว   กลับมากอนอาหารเชา   บริโภค 
อาหารท่ีเขาจัดไวสําหรับตน.   ก็ในกาลน้ัน   มาดึงรางอันทับถมดวยของหอมและ 
ดอกไมเปนตน ซึ่งเทวดา  นาค  และครุฑเปนตน  ยืนอยูในอากาศแลวโปรยลงมา 
ทวมจนกระทั่งอุรุประเทศขาออน  เเลวตลุยชัฏแหงของหอมและดอกไมไป  จึง  
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ไดมีความลาชามาก  เพราะฉะนั้นมาจึงไดไปเพียง ๓๐ โยชนเทาน้ัน    พระโพธิ-   
สัตวประทับยืนที่ฝงแมน้ําแลวตรัสถามนายฉันนะวา   แมน้ํานี้ชื่ออะไร ?   นาย 
ฉันนะกราบทูลวา  ชื่ออโนมานทีพะยะคะ.  พระโพธิสัตวทรงดําริวา  บรรพชา 
แมของเราก็จักไมทราม จึงเอาสนพระบาทกระตุนใหสัญญาณมา.  มาไดโดดขาม 
แมน้ําอันกวางประมาณ      ๘    อุสภะไปยืนที่ฝงโนน       พระโพธิสัตวเสด็จลง 
จากหลังมาประทับยืนที่เนินทรายอันเหมือนแผนเงิน      ตรัสเรียกนายฉันนะมา 
วา  ฉันนะผูสหาย  เธอจงพาเอาอาภรณและมาของเราไป     เราจักบวช ณ ที่นี้ 
แหละ.  นายฉันนะกราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ   แมขาพระพุทธเจาก็จักบวช 
กับพระองค   พระเจาขา.   พระโพธิสตัวตรัสหามถึง  ๓  ครั้งวา   เธอยังบวชไม 
ได   เธอจะตองไป   แลวทรงมอบเครื่องอาภรณและมากัณฐกะใหนายฉันทะรับ 
ไปแลว   ทรงดําริวา   ผมท้ังหลายของเรานี้     ไมสมควรแกสมณะ      ทรงดําริ 
ตอไปวา  ผูอ่ืนที่สมควรจะตัดผมของพระโพธิสัตว   ยอมไมม ี  เพราะเหตุนั้น 
เราจักตัดดวยพระขรรคนั้นดวยตนเอง   จึงเอาพระหัตถขวาจับพระขรรค   เอา 
พระหัตถซายจับพระจุฬา  (จุก) พรอมกับพระโมลี  (มวยผม)   แลวจึงตัดออก  
เสน พระเกศาเหลือประมาณ  ๒  องคุลีเวียนขวาแนมติดพระเศียร    พระเกศา 
ไดมีประมาณเทาน้ัน     จนตลอดพระขนมชีพ.   และพระมัสสุ  (หนวด) ก็ไดมี 
พอเหมาะพอควรกับพระเกศานั้น   ชื่อวากิจดวยการปลงผมและหนวดมิไดมีอีก 
ตอไป. พระโพธิสัตวจับพระจุฬาพรอมดวยพระโมลีทรงอธิษฐานวาถาเราจักได 
เปนพระพุทธเจาไซร  พระโมลีจงต้ังอยูในอากาศ  ถาจักไมไดเปนพระพุทธเจา 
จงตกลงบนภาคพ้ืน  แลวทรงโยนข้ึนไปในอากาศ   มวนพระจุฬามณีนั้นไปถึง 
ที่ประมาณโยชนหน่ึงแลวไดคงอยูในอากาศ.   ทาวสักกเทวราชตรวจดูดวยทิพย- 
จักษุ จึงเอาผอบแกวประมาณโยชนหน่ึงรับไว  นําไปประดิษฐานไวในพระเจดีย 
ชื่อวาจุฬามณีในภพชั้นดาวดึงส  เหมือนดังที่ทานกลาวไววา  
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                        อัครบุคคลผูเลิศไดตัดพระโมลีอันอบดวยกลิ่น  
         หอมอันประเสริฐแลว  โยนขึ้นไปยังเวหา  ทาววาสวะ 
         ผูมีพระเนตรต้ังพันเอาผอบทองอันประเสริฐทูนพระ 
         เศียรรบัไวแลว. 
         พระโพธิสัตวทรงพระดําริอีกวา   ผากาสิกพัสตรเหลานั้นไมสมควรแก 
สมณะสําหรับเรา.   ลําดับนั้น     ฆฏกิารมหาพรหมผูเปนสหายเกาในครั้งพระ- 
กัสสปพุทธเจา    มีความเปนมิตรยังไมถึงพุทธันดร   คิดวา  วันนี้สหายของเรา 
ออกมหาภิเนษกรมณ   เราจักถือเอาสมณบริขารของสหายเราน้ันไป   จึงไดนํา 
เอาบริขาร ๘ เหลาน้ันคือ 
                        บริขารเหลาน้ีคือ   ไตรจีวร   บาตร   มีด   เข็ม 
         รัดประคด   เปน  ๘  กับผากรองน้ํา    ยอมควรแกภิกษ ุ
         ประกอบความเพียร. 
ไปให     พระโพธิสัตวทรงนุงหมธงชัยแหงพระอรหัตแลว     ถือเพศบรรพชา 
อันสูงสุด     จึงทรงสงนายฉันนะไปดวยพระดํารัสวา   ฉันนะ   เธอจงทูลถึง 
ความไมมีโรคปวยไขแกพระชนกเเละชนนี   ตามคําของเราดวยเถิด.  นายฉันนะ 
ถวายบังคมพระโพธิสัตว  กระทําประทักษิณแลวหลีกไป.  สานมากัณฐกะยืนฟง 
คําของพระโพธิสัตวซึ่งตรัสกับนายฉันนะ  คิดวา  บัดนี้    เราจะไมมีการไดเห็น 
นายอีกตอไป   เมื่อละคลองจักษุไป   ไมอาจอดกลั้นความโศกไวได   เมื่อหทัย 
แตก   ตายไปบังเกิดเปนกัณฐกเทวบุตรในภพดาวดึงส.  ครั้งแรก   นายฉันนะ 
ไดมีความโศกเพียงอยางเดียว    แตเมื่อมากัณฐกะตายไป    นายฉันนะถูกความ 
โศกครั้งท่ีสองบีบค้ัน  ไดรองไหคร่ําครวญเดินไป. 
         ฝายพระโพธิสัตวครั้นบรรพชาแลว    ไดยับยั้งอยูดวยความสุขอันเกิด 
จากการบรรพชา     ตลอดสัปดาห     ในอนุปยอัมพวันซึ่งมีอยูในประเทศน้ันนั่น  
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แล   แลวเสด็จดําเนินดวยพระบาทส้ินหนทาง ๓๐ โยชน   โดยวันเดียวเทานั้น  
แลวเสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห  ก็แหละครั้นเสด็จเขาไปแลว   เสด็จเที่ยวบิณฑ- 
บาตรไปตามลําดับตรอก.      พระนครท้ังสิ้นไดถึงความต่ืนเตน     เพราะไดเห็น 
พระรูปโฉมของพระโพธิสัตว  เหมือนตอนชางธนบาลเขาไปกรุงราชคฤห  และ 
เหมือนเทพนครตอนจอมอสูรเขาไปฉะนั้น.    ลําดับนั้น      ราชบุตรทั้งหลายมา 
กราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ   บุคคลชื่อเห็นปานน้ีเที่ยวบิณฑบาตอยูในพระ- 
นคร  ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไมทราบเกลาวา   ผูนี้ชื่อไร  จะเปนเทพ  มนุษย 
นาค  หรือครุฑ พระราชาประทับยืนที่พ้ืนปราสาททอดพระเนตรเห็นพระมหา- 
บุรุษ   เกิดอัศจรรยไมเคยเปน  ทรงสัง่พวกราชบุรุษวา   แนะพนาย   ทานท้ัง 
หลายจงไปพิจารณาดู   ถาจักเปนอมนุษย    เขาออกจากพระนครแลวจักหายไป 
ถาเปนเทวดาจักเหาะไป    ก็ถาเปนนาคจักดําดินไป    ถาเปนมนุษยจักบริโภค 
ภิกษาหารตามที่ได.   ฝายพระมหาบุรุษแล   รวบรวมภัตอันสํารวมกันแลวรูวา 
ภัตมีประมาณเทาน้ีพอสําหรับเรา     เพ่ือยังอัตภาพใหเปนไป     เสด็จออกจาก 
พระนครทางประตูที่เสด็จเขามานั่นแล       บายพระพักตรไปทางทิศตะวันออก 
ประทับนั่งท่ีรมเงาของปณฑวบรรพต  เริ่มเพ่ือเสวยพระกระยาหาร.  ลําดับนั้น 
พระอันตะไสใหญของพระมหาบุรุษไดถึงอาการจะออกมาทางพระโอษฐ. ลําดับ 
นั้น   พระโพธิสัตวทรงอึดอัดกังวลพระทัยดวยอาหารอันปฏิกูล   เพราะดวยท้ัง 
อัตภาพนั้น     พระองคไมเคยเห็นอาหารเห็นปานน้ัน      แมดวยพระเนตร    จึง 
ทรงโอวาทตนดวยพระองคเองอยางนี้วา  ดูกอนสิทธัตถะ   เธอเกิดในสถานที่มี 
โภชนะมีรสเลิศตาง ๆ  ดวยโภชนะแหงขาวสาลีมีกลิ่นหอม     ซึ่งเก็บไว  ๓ ป  
ในตระกูลอันมีขาวและนํ้าหาไดงายมาก     ไดเห็นบรรพชิตผูทรงผาบังสุกุลรูป 
หน่ึงแลวคิดวา     เมื่อไรหนอ     แมเราก็จักเปนผูเห็นปานน้ันเท่ียวบิณฑบาต  
บริโภค  กาลนั้น  จักมีไหมหนอสําหรับเรา   จึงออกบวช   บัดนี ้   เธอจะทําขอ  
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นั้นอยางไร    ครั้นทรงโอวาทพระองคอยางนี้แลว   ไมทรงมีอาการอันผิดแผก  
ทรงเสวยพระกระยาหาร     ราชบุรุษท้ังหลายเห็นความเปนไปน้ันแลว     จึงไป 
กราบทูลพระราชาใหทรงทราบ   พระราชาไดสดับคําของทูตเทาน้ัน   รีบเสด็จ 
ออกจากพระนคร    เสด็จไปยังสํานักของพระโพธิสัตว    ทรงเลื่อมใสเฉพาะใน 
พระอิริยาบถเทาน้ัน    จึงทรงมอบความเปนใหญใหแกพระโพธิสัตว.     พระ- 
โพธิสัตวตรัสวา มหาบพิตร อาตมภาพไมมีความตองการวัตถุกามหรือกิเลสกาม 
ทั้งหลาย  อาตมภาพปรารถนาปรมาภิสัมโพธิญาณ   จึงออกบวช.     พระราชา 
แมจะทรงออนวอนเปนอเนกประการ   ก็ไมไดน้ําพระทัยของพระโพธิสัตวนั้น 
จึงตรัสวา  พระองคจักไดเปนพระพุทธเจาแนแลว  ก็พระองคไดเปนพระพุทธ 
เจาแลว   พึงเสด็จมายังแควนของหมอมฉันกอน   นี้เปนความยอในที่นี้   สวน 
ความพิศดาร   พึงตรวจดูศัพทในบรรพชาสูตรนี้วา   เราจักสรรเสริญการบวช 
เหมือนผูมีจักษุบวชแลว  ดังน้ี   ในอรรถกถา   แลวพึงทราบเถิด. 
         ฝายพระโพธิสัตวทรงใหปฏิญญาแกพระราชาแลว     เสด็จจาริกไปโดย 
ลําดับ   เขาไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร  และอุทกดาบสรามบุตร  ทําสมาบัติ  
ใหบังเกิดแลว     ทรงดําริวา  นี้มิใชทางเพ่ือจะตรัสรู   จึงยังไมทรงพอพระทัย 
สมาบัติภาวนาแมนั้น  มีพระประสงคจะเริ่มต้ังมหาปธานความเพียรใหญ   เพ่ือ 
จะทรงแสดงเรี่ยวแรงและความเพียรของพระองคแกโลก       พรอมท้ังเทวโลก 
จึงเสด็จไปยังตําบลอุรุเวลา    ทรงพระดํารัสวา  ภูมิภาคนินารื่นรมยหนอ    จึง 
เสด็จเขาอยู ณ  ตําบลอุรุเวลาน้ัน  ทรงเริ่มต้ังมหาปธานความเพียรใหญ.  บรรพ- 
ชิต  ๕ รูป  มโีกณฑัญญะเปนประธานแมเหลาน้ันแล  พากันเที่ยวภิกขาจารไป 
ในคาน  นิคม และราชธานีไดถึงทันพระโพธิสัตว ณ ตําบลอุรุเวลาน้ัน.  ลาํดับ 
นั้น  บรรพชติท้ัง  ๕ รูปนั้น   อุปฏฐากพระโพธิสัตวนั้นผูเริ่มต้ังมหาปธานความ 
เพียรตลอด ๖ พรรษา  ดวยวัตรปฏิบัติมีการกวาดบริเวณเปนตน   ดวยหวังใจ  
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วา    จักเปนพระพุทธเจาในบัดนี้    และไดเปนผูอยูในสํานักของพระโพธิสัตว 
นั้น.   
         ฝายพระโพธิสัตวทรงพระดําริวา       จักกระทําทุกรกิริยาใหถึงท่ีสุด 
จึงทรงยับยั้งอยูดวยขาวสารเพียงเมล็ดงาหน่ึงเปนตน        ไดทรงกระทําการตัด 
อาหารเสียโดยประการทั้งปวง.  ฝายเทวดาก็นําเอาโอชะใสเขาไปทางขุมพระโลมา 
ทั้งหลาย   ครั้นเมื่อพระโพธิสัตวนั้น  มีพระวรกายอันถึงความออนเปลี้ยอยางยิ่ง 
เพราะความเปนผูที่ไมมีพระกระยาหารน้ัน      พระวรกายอันมีฉวีวรรณดุจทอง 
ไดมีพระฉวีวรรณคําไป  พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ  ก็ไดถูกปกปดไม 
ปรากฏ.     ในกาลบางคราว    เมื่อทรงเพงฌานอันไมมีลมปราณ     ถูกเวทนา 
ใหญหลวงครอบงํา  ทรงวิสัญญีสลบลมลงในที่สดุที่จงกรม.  ลําดับนั้น  เทวดา 
บางพวกกลาวถึงพระโพธิสัตวนั้นวา  พระสมณโคดมกระทํากาลกิริยาแลวเทวดา 
บางพวกกลาววา  นี้เปนธรรมเครื่องอยูของพระอรหันตทีเดียว    บรรดาเทวดา 
เหลาน้ัน   เหลาเทวดาผูพูดวา พระสมณโคดมไดกระทํากาลกิริยาแลวน้ัน  พากัน 
ไปกราบทูลแกพระเจาสุทโธทนะมหาราชวา  พระราชโอรสของพระองคสวรรคต 
แลว.  พระเจาสุทโธทนะมหาราชตรัสวา   บุตรของเรายังไมเปนพระพุทธเจาจะ 
ยังไมตาย.  เทวดาเหลาน้ันกราบทูลวา   พระโอรสของพระองคไมอาจเปนพระ- 
พุทธเจา  ทรงลมลงที่พ้ืนสําหรับบําเพ็ญเพียรสวรรคตแลว.  พระราชาทรงสดับ 
คําน้ีจึงตรัสหามวา     เราไมเชื่อ    ชือ่วาบุตรของเรายังไมบรรลุโพธิญาณแลว 
กระทํากาลกิริยา  ยอมไมมี.   ถามวา  ก็เพราะเหตุไร   พระราชาจึงไมทรงเชื่อ ? 
ตอบวา  เพราะพระองคไดทรงเห็นปาฏิหาริยทั้งหลาย  ในวันทีใ่หไหวพระกาล- 
เทวลดาบส   และที่ควงไมหวา.    พระโพธิสัตวทรงกลับไดสัญญาลุกข้ึนไดอีก  
เมื่อพระมหาสัตวลุกข้ึนแลว  เทวดาเหลาน้ันมากราบทูลแกพระราชาวา  ขาแต  
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มหาราช  พระราชโอรสของพระองคไมมีพระโรคแลว.  พระราชาตรัสวา   เรา   
ยอมรูวาบุตรของเราไมตาย. 
         เมื่อพระมหาสัตวทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาอยู   ๖  พรรษา       กาลเวลา 
ไดเปนเหมือนขอดปมในอากาศ.   พระมหาสัตวนั้นทรงพระดําริวา   ชื่อวาการ 
ทําทุกรกิริยานี้     ไมใชทาง    (บรรลุ)    จึงเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในคามและ 
นิคมท้ังหลาย       เพ่ือตองการอาหารหยาบ       แลวนําอาหารมา       ครั้งน้ัน 
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของพระโพธิสัตวนั้นไดกลับเปนปกติ  พระกาย 
ไดมีพระฉวีวรรณดุจทองคํา  พระภิกษุปญจวัคคียพากันคิดวา   พระมหาบุรุษ 
นี้แมกระทําทุกรกิริยาถึง ๖ ป    ก็ไมสามารถแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณได 
บัดนี้     เที่ยวบิณฑบาตไปในบานเปนตน   นําอาหารหยาบมา    จักสามารถ 
ไดอยางไร   พระมหาบุรุษนี้กลายเปนผูมักมากคลายความเพียร   ชื่อการคาด 
คะเนถึงคุณวิเศษจากสํานักของพระมหาบุรุษนี้แหงพวกเรา    กเ็หมือนคนผูจะ 
สรงสนานศีรษะคิดคาดคะเนเอาหยาดนํ้าคางฉะนั้น  พวกเราจะประโยชนอะไร 
ดวยพระมหาบุรุษน้ี      จึงพากันละพระมหาบุรุษ      ถือเอาบาตรและจีวรของ 
ตน ๆ   เดินทางไปประมาณ  ๑๘ โยชน   เขาไปยังปาอิสิปตนะ. 
         ก็สมัยน้ันแล   ทารกิาชื่อวา  สุชาดา บังเกิดในเรือนของเสนากุฎมพี  
ในตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  พอเจริญแลว  ไดกระทําความปรารถนาท่ีตนไทร 
แหงหน่ึงวา  ถาเราไปยังเรือนสกุลที่มชีาติเสมอกัน  จักไดบุตรชายในครรภแรก 
เราจักทําพลีกรรม    โดยบริจาคทรัพยแสนหน่ึงแกทานทุกป ๆ ความปรารถนา 
อันนั้นของนางก็สําเร็จแลว.   เมื่อพระมหาสัตวนั้นกระทําทุกรกิริยา.    เมื่อครบ 
ปที่ ๖ บริบรูณ นางสุชาดานั้นประสงคจะพลีกรรมในวันเพ็ญเดือน ๖. และกอน 
หนานั้นแหละ  ไดปลอยโคนม ๑,๐๐๐ ตัว ใหทองเท่ียวอยูในปาชะเอม ใหโคนม 
๕๐  ตัว  ดื่มน้ํานมองโคนม  ๑,๐๐๐  ตัวนั้น   แลวใหโคนม  ๒๕๐  ตัว   ดื่มน้ํา  
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นมของโคนม  ๕๐๐  ตัวน้ัน    นางปรารถนานํ้านมขนและมีโอชะจึงไดกระทําการ 
หมุนเวียนใหโคดื่มน้ํานมตราบเทา ๘ ตัว   ดื่มน้าํนมของแมโคนม ๑๖ ตัวน้ัน 
อยางนี้ดวยประการฉะน้ี.   เชาตรูวันวิสาขบูรณมี   นางสุชาดาน้ันลุกข้ึนในเวลา 
ใกลรุงแหงราตรี     ใหรีดนมโคนม  ๘ ตัวน้ัน.     ลกูโคทั้งหลายยังไมไดไปถึง 
เตานมเหลานั้น    แตพอนําภาชนะใหมเขาไปใกลเตานมเทานั้น    ธารนํ้านมก็ 
ไหลออกตามธรรมดาของตน   นางสุชาดาไดเห็นความอัศจรรยนั้น    จึงตักน้ํา 
นมดวยมือของตนเองใสลงในภาชนะใหมแลวกอไฟดวยมือของตนเอง    เริ่มจะ 
หุง เมื่อกําลังหุงขาวปายาสนั้นนั่นแหละ ฟองใหญ ๆ ต้ังข้ึนไหลวนเปนทักษิณา 
วัฏ.  แมหยาดสักหยดหนึ่งก็ไมหกออกภายนอก   ควันไฟแมมีประมาณนอยก็ไม 
ต้ังข้ึนจากเตา    สมัยนั้น    ทาวจตุโลกบาลมาถือการอารักขาที่เตา.    ทาวมหา- 
พรหมกั้นฉัตร   ทาวสักกะนําดุนฟนมาใสไฟใหลุกโพลงอยู.    จริงอยู   เทวดา 
ทั้งหลายรวบรวมโอชะอันเขาไปสําเร็จแกเทวดา        และมนุษยทั้งหลายใน 
ทวีปทั้ง  ๔  อันมีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร     ใสเขาไปในขาวปายาสน้ันดวย 
เทวานุภาพของตน ๆ เหมือนบุคคลค้ันรวงผ้ึงอันติดอยูที่ทอนไม     แลวถือเอา 
แตน้ําหวานฉะนั้น. 
         จริงอยูในเวลาอ่ืน ๆ   เทวดาทั้งหลายใสโอชะในคําขาว   ก็แตวาในวัน 
ตรัสรูและวันปรินิพพาน  ใสโอชะในหมอเลยทีเดียว. 
         นางสุชาดาไดเห็นความอัศจรรยมิใชนอย     ซึ่งปรากฏแกตนในที่นั้น 
โดยวันเดียวเทาน้ัน  จึงเรียกนางปุณณาทาสีมาพูดวา แนะแมปุณณา  วันนี้เทวดา 
ของเราท้ังหลายนาเลื่อมใสยิ่งนัก   ในกาลมีประมาณเทาน้ี   เราไมเคยเห็นความ 
อัศจรรยเห็นปานน้ี    เธอจงรีบไปดูแลเทวสถานโดยเร็ว.  นางปุณณาทาสีนั้น  รับ 
คําของนางสุชาดาน้ันแลว    ไดรีบดวนไปยังโคนตนไม.    ฝายพระโพธิสัตวได  
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ทรงเห็นมหาสุบิน ๕ ประการ ในตอนกลางคืนนั้น   ทรงใครครวญอยู   จึงทรง   
กระทําสันนิษฐานวา   วันนี้    เราจักไดเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย   พอ 
ราตรีนั้นลวงไป  ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระ   คอยเวลาภิกขาจารอยู    พอ 
เชาตรู  จึงเสด็จมาประทับนั่งที่โคนไมนั้น   ทรงกระทําโคนไมทั้งสิ้นใหสวางไสว 
ดวยรัศมีของพระองค. 
         ลําดับนั้น     นางปุณณาทาสีนั้นมา    ไดเห็นพระโพธิสัตวประทับนั่ง 
ที่โคนไมทอดพระเนตรดูโลกธาตุดานทิศตะวันออก.      และเพราะไดเห็น 
ตนไมทั้งสิ้นมีสีดังสีทอง      ดวยพระรัศมีอันซานออกจากพระสรีระของพระ 
โพธิสัตวนั้น  นางจึงไดคิดดังน้ีวา   วันนี้     เทวดาของเราทั้งหลาย    เห็นจะลง 
จากตนไมมานั่งเพ่ือจะรับพลีกรรมดวยมือของตนเองทีเดียว     จึงเปนผูถึงความ 
สลดใจ    รีบไปบอกเนื้อความน้ัน  แกนางสุชาดา.    นางสุชาดาไดฟงคําของนาง 
ปุณณาทาสีนั้น  แลวก็ดใีจจึงกลาววา  วันนี้   ต้ังแตบัดนี้ไปเจาจงดํารงอยูในฐานะ 
ธิดาคนใหญของเรา  แลวไดใหเครื่องประดับทั้งปวงอันสมควรแกธิดา.  ก็เพราะ 
เหตุที่ในวันจะบรรลุความเปนพระพุทธเจา    การไดถาดทองมีคาแสนหน่ึงจึงจะ 
ควร  เพราะฉะนั้น  นางสุชาดาน้ันจึงทําความคิดใหเกิดข้ึนวา  จักใสขาวปายาส 
ในถาดทองจึงใหคนใชนําถาดทองมีคาแสนหนึ่งออกมา  ประสงคจะใสขาวปายาส 
ในถาดทองน้ัน     จึงรําพึงถึงโภชนะท่ีลุกแลว.     ขาวปายาสท้ังหมดก็กลิ้งไป 
ประดิษฐานอยูในถาด     เหมือนนํ้ากลิ้งจากใบบัวฉะนั้น       ขาวปายาสน้ันได 
มีปริมาณเต็มถาดหน่ึงพอดี.  นางจึงเอาถาดทองใบอ่ืน  ครอบถาดใบน้ัน  แลว 
เอาผาขาวหอ     ประดับรางกายดวยเครื่องอลังการท้ังปวง     เอาถาดน้ันทูน 
บนศีรษะของตน   เดินไปยังโคนตนไทรน้ันดวยอานุภาพใหญ   แลดูพระโพธิ- 
สัตว  เกิดความโสมนัสเปนกําลัง  สําคัญวาเปนเทวดา  จึงคอมกายลงเดินไปจํา 
เดิมแตที่ไดเห็น ปลงถาดลงจากศีรษะแลว  เปดฝาเอาสุวรรณภิงคารใสน้ําอันอบ  
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ดวยดอกไมหอมแลวไดเขาไปยืนอยูใกล ๆ พระโพธิสัตว.   บาตรดินที่ทาวฆฏิ-   
การมหาพรหมถวาย  ไมหางพระโพธิสัตวมาตลอดกาลนานมีประมาณเทาน้ี  ได 
หายไปในขณะน้ัน.   พระโพธิสัตวเมื่อแลไมเห็นบาตร   จึงเหยียดพระหัตถขวา 
ออกรับ.   นางสุชาดาจึงวางถาดทองขาวปายาสในพระหัตถของพระมหาบุรุษ. 
พระมหาบุรุษทอดพระเนตรดูนางสุชาดา.  นางสุชาดากําหนดอาการแลวจึงทูลวา 
ขาแตเจา   ขอทานจงถือเอาส่ิงที่ขาพเจาบริจาคแกทานไปเถิด    ไหวแลวทูลวา 
มโนรถความปรารถนาจงสําเร็จแกทานเหมือนดังสําเร็จแกขาพเจาเถิด    นางไม 
หวงอาลัยถาดทองอันมีคาแสนหน่ึง   เปนเหมือนภาชนะดินเกา  หลีกไปแลว. 
         ฝายพระโพธิสัตวเสด็จลุกข้ึนจากที่ประทับทรงทําประทักษิณตนไม 
ถือถาดเสด็จไปยังฝงแมน้ําเนรัญชรา    ในวันที่พระโพธิสัตวหลายแสนจะตรัสรู 
มีทาชื่อวาสุปติฏฐิตะ     (สุประดิษฐ)     เปนสถานที่เสด็จลงสรงสนาน     จึง 
ทรงวางถาดท่ีฝงแหงทาชื่อวาสุปติฏฐิตะนั้น   เสด็จลงสรงสนานเสร็จแลวทรงน่ัง 
ธงชัยแหงพระอรหัตอันเปนเครื่องนุงหมของพระพุทธเจาหลายแสนพระองค 
ทรงนั่งผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก  ทรงกระทําปนขาว ๔๙ ปนประมาณ 
เทาจาวตาลสุกจาวหน่ึง ๆ   แลวเสวยมธุปายาสมีน้ํานอยท้ังหมด.      ก็เปนอยาง 
นั้น   ขาวมธุปายาสน้ันไดเปนอาหารอยูไดตลอด  ๗ สัปดาห   สําหรับพระโพธิ 
สัตวนั้น ผูจะไดเปนพระพุทธเจาซ่ึงประทับอยูที่โพธิมัณฑ    ประเทศเปนท่ีผอง 
ใสแหงพระปญญาเครื่องตรัสรู.   ในกาลมีประมาณเทาน้ัน  ไมมีอาหารอยางอ่ืน 
ไมมีการสรงสนาน ไมมีการชําระพระโอษฐ  ไมมีการถายพระบังคนหนัก   ทรง 
ยับยั้งอยูดวยฌานสุข  มรรคสุขและผลสุขเทาน้ัน.   ก็พระโพธสิัตวครั้นเสวยขาว 
ขาวปายาสน้ันแลว  จับถาดทองทรงอธิษฐานวา  ถาเราจักไดเปนพระพุทธเจาใน 
วันนี้ไซร   ถาดของเราใบน้ี    จงลอยทวนกระแสนํ้าไป   ถาจักไมไดเปน    จง 
ลอยไปตามกระแสนํ้า    ครั้นทรงอธิษฐานแลวไดลอยถาดไป.    ถาดนั้นลอยตัด  
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กระแสน้ําไปถึงกลางแมน้ํา ณ ที่ตรงกลางแมน้ํานั่นแลไดลอยทวนกระแสนํ้าไป     
สิ้นสถานที่ประมาณ  ๘๐  ศอก   เปรียบเหมือนมาซึ่งเพียบพรอมดวยฝเทาอันเร็ว 
ไวฉะนั้น แลวจมลงที่น้ําวนแหงหนึ่งจมลงไปถึงภพของกาลนาคราช กระทบถาด 
เครื่องบริโภคของพระพุทธเจาท้ัง ๓ พระองค  มีเสียงดังกริ๊ก ๆ แลวไดวางรอง 
อยูใตถาดเหลาน้ัน.  กาลนาคราชครั้นไดสดับเสียงนั้นแลว   กลาววา  เมื่อวานนี้ 
พระพุทธเจาทรงบังเกิดแลวองคหน่ึง   วันนี้บังเกิดอีกองคหน่ึง   จึงไดยืนกลาว 
สดุดีดวยบทหลายรอยบท.      ไดยินวา    เวลาท่ีมหาปฐพีงอกข้ึนเต็มทองฟา 
ประมาณหน่ึงโยชนสามคาวุต    ไดเปนเสมือนวันนี้    หรือวันพรุงน้ี     แกกาล 
นาคราชน้ัน. 
         ฝายพระโพธิสัตวทรงพักผอนกลางวันอยูในสาลวันอันมีดอกบานสะพรั่ง 
ใกลฝงแมน้ํา   เวลาเย็น    ในเวลาดอกไมทั้งหลายหลุดจากข้ัว    ไดเสด็จบายหนา 
ไปยังโพธิพฤกษ     ตามหนทางกวางประมาณ  ๘  อุสภะ  ซึ่งเทวดาทั้งหลายตก 
แตงไว  ดุจราชสีหเยื้องกรายฉะน้ัน  นาค  ยักษและสุบรรณเปนตน ไดบูชาดวย 
ของหอมและดอกไมเปนตนอันเปนทิพย    หม่ืนโลกธาตุไดมีกลิ่นหอมเปนอัน 
เดียวกัน  มีระเบียบดอกไมเปนอันเดียวกัน  และมีเสียงสาธุการเปนอันเดียวกัน 
สมัยนั้นพราหมณชื่อโสตถิยะ    เปนคนหาบหญา    ถือหญาเดินสวนทางมา  รู 
อาการของมหาบุรุษจึงไดถวายหญา ๘ กํา  พระโพธิสัตวรับหญาแลวเสด็จข้ึนสู 
โพธิมัณฑ  ไดประทับยืนในดานทิศใตผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ  ขณะนั้น 
จักรวาลดานทิศใตทรุดลง    ไดเปนประหน่ึงวาจรดถึงอเวจีเบื้องลาง   จักรวาล 
ดานทิศเหนือลอยข้ึน    ไดเปนประหน่ึงจรดถึงภวัคคพรหมในเบ้ืองบน  พระ- 
โพธิสัตวทรงดําริวา ที่ตรงนี้เห็นจะไมเปนสถานที่ที่จะใหบรรลุพระสัมโพธิญาณ 
จึงการทําประทักษิณ     เสด็จไปยังดานทิศตะวันตกไดประทับยืนผินพระพักตร 
ไปทางทิศตะวันออก.  ลาํดับนั้น  จักรวาลดานทิศตะวันตกไดทรุดลง  ไดเปน  
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ประหน่ึงวาจรดถึงอเวจีในเบ้ืองลาง    จักรวาลดานเวนออกลอยข้ึน    ไดเปน  
ประหน่ึงวาจรดถึงภวัคคพรหมในเบื้องบน    นัยวา     ในที่ทีพ่ระมหาบุรุษนั้น 
ประทับยืนแลว ๆ  มหาปฐพีไดยุบลงและฟูข้ึน   เหมือนลอเกวียนใหญซึ่งติด 
อยูในดุมถูกคนเหยียบริมขอบวงของกงลอฉะนั้น       พระโพธสิัตวทรงดําริวา 
สถานที่นี้เห็นจะไมเปนสถานที่ใหบรรลุพระสัมโพธิญาณ    จึงกระทําประทัก-  
ษิณ      เสด็จไปทางดานทิศเหนือประทับยืนผินพระพักตรใปทางดานทิศใต. 
ลําดับนั้นจักรวาลดานทิศเหนือไดทรุดลง   ไดเปนประหน่ึงจรดถึงอเวจีในเบื้อง 
ลาง  จักรวาลดานทิศใตลอยข้ึน  ไดเปนประหน่ึงจรดถึงภวัคคพรหมในเบื้องบน 
พระโพธิสัตวทรงพระดําริวา       แมสถานท่ีนี้ก็เห็นจะไมใชสถานที่เปนที่ตรัสรู 
พระสัมโพธิญาณ  จึงทรงกระทําประทักษิณ  เสด็จไปยังดานทิศตะวันออก  ได 
ประทับยืนผินพระพักตรไปทางดานทิศตะวันตก.  ก็สถานท่ีต้ังบัลลังกของพระ- 
พุทธเจาท้ังหลายทั้งปวง  มีอยูในดานทิศตะวันออก  สถานท่ีนั้นจึงไมหว่ันไหว 
ไมสั่นสะเทือน พระมหาสัตวทรงทราบวา สถานที่นี้  เปนที่อันพระพุทธเจาทั้ง 
ปวงไมทรงละ  เปนสถานที่ไมหว่ันไหว    เปนสถานที่กําจัดกรงคือกิเลสจึงทรง 
จับปลายหญาแลวเขยาใหสั่น.    ทันใดนั่งเอง  ไดมีบัลลังก  ๑๔ ศอก  หญาแม 
เหลาน้ันก็คงต้ังอยู  โดยการลาดเห็นปานนั้นซั้งชางเขียนหรือชางฉาบแมผูฉลาด 
ยิงก็ไมสามารถจะเขียนหรือฉาบทาได. 
         พระโพธิสัตวผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก  โดยใหลําตนโพธิ์อยู 
เบื้องพระปฤษฎางค    เปนผูมีพระมนัสมั่นคง   ทรงนั่งคูอปราชิตบัลลังกซึ่งแม 
สายฟาจะผาลงตั้ง   ๑๐๐   ครั้งก็ไมแตกทําลาย   โดยทรงอธิษฐานวา 
                        เน้ือ และเลือดในสรีระนี้แมทั้งส้ินจงเหือดแหงไป 
         จะเหลอืแตหนังเอ็น   และกระดูก   ก็ตามท่ี. 
เราไมบรรลพุระสัมมาสัมโพธิญาณบนบัลลังกนี้แหละ  จักไมทําลายบัลลังกนี้.  
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         สมัยนัน้  เทวปุตตมารคิดวา สิทธัถกุมารประสงคจะกาวลวงอํานาจของ   
เรา  บัดนี้   เราจักไมใหสิทธัตถกุมารน้ันลวงพนไปได   จึงไปยังสํานักของพล 
มารบอกความน้ัน   ใหโหรองอยางมารแลวพาพลมารออกไป    ก็เสนามารน้ัน 
มีขางหนามาร ๑๒ โยชน   ขางขวาและขางซายขางละ  ๑๒ โยชน  สวนขางหลัง 
เสนามารต้ังจรดขอบจักรวาลสูงข้ึนดานบน   ๙ โยชน    ซึ่งเม่ือบันลือข้ึน  เสียง 
บันลือจะไดยินเหมือนเสียงแผนดินทรุดต้ังแตที่ประมาณพันโยชน     ลําดับนั้น 
เทวปุตตมารข้ึนข่ีขางชื่อคีรีเมขสูง  ๑๕๐ โยชน     นิรมิตแขนพันแขนถืออาวุธ 
นานาชนิด  แมในบริษัทมารนอกน้ี  มาร ๒ คนจะไมถืออาวุธเหมือนกัน  เปน 
ผูมีหนาตางๆ   คนละอยางกันพากันมา  เหมือนดังจะทวมทับพระมหาสัตว  ก ็
เทวดาในหม่ืนจักรวาลไดยืนกลาวชมเชยพระมหาสัตว  สวนทาวสักกเทวราชได 
ยืนเปาสังขวิชัยยุตร   ไดยินวา  สังขนั้นมีขนาด ๑๒๐ ศอก    เพ่ือใหเก็บลมไว 
คราวเดียวแลวเปา    จะมีเสียงอยูถึง ๔ เดือนจึงจะหมดเสียง   มหากาลนาคราช 
ไดยืนกลาวสรรเสริญคุณเกินกวารอยบท      ทาวมหาพรหมไดยืนกั้นเศวตฉัตร 
แตเมื่อพลมารเขาไปใกลโพธิมัณฑ    บรรดาเทวดาเปนตนเหลาน้ัน      แมคน 
หน่ึงก็ไมอาจดํารงอยูได  ตางพากันหนีไปเฉพาะในท่ีที่ตรงหนา ๆ กาลนาคราช 
ดําดินลงไปยังนาคภพอันมีมณเฑียรประมาณ  ๕๐๐ โยชนนอนเอามือท้ังสองปด 
หนา  ทาวสักกะเอาสังขวิชัยยุตรไวขางหลัง  ไดยืนอยูที่ขอบปากจักรวาล.  ทาว- 
มหาพรหมจับปลายเศวตฉัตรไปยังพรหมโลกทันที   แมเทวดาคนหน่ึงซ่ึงวาผู 
สามารถดํารงอยูมิไดมี  พระมหาบุรุษพระองคเดียวเทาน้ัน  ประทับนั่งอยู. 
         ฝายมารก็กลาวกะบริษัทของคนวา  พอทั้งหลาย  ชื่อวาบุรุษอ่ืนเชนกับ 
สิทธัตถะโอรสของพระเจัาสุทโธทนะ  ยอมไมมี   พวกเราจักไมอาจทําการสูรบ 
ซึ่งหนา พวกเราจักสูรบทางดานหลัง.  ฝายพระมหาบุรุษก็เหลียวดูแมทั้ง ๓ ดาน  
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ไดทรงเห็นแตความวางเปลา    เพราะเทวดาท้ังปวงพากันหนีไปหมด    ไดทรง   
เห็นพลมารหนุนเนื่องเขามาทางดานเหนืออีก   ทรงพระดําริวา ชนนี้มีประมาณ 
เทาน้ี  มุงหมายเราผูเดียวกระทําความพากเพียรพยายามอยางใหญหลวง.  ในท่ีนี้ 
ไมมีบิดามารดา  บุตร ธิดา  พ่ีนองชาย หรือญาติไร ๆ อ่ืน  มีแตบารมี ๑๐ นี้เทาน้ัน 
จะเปนเชนกับบุตรแลบรวิารชนของเราไปตลอดกาลนาน  เพราะฉะนั้น     เราจะ 
กระทําบารมีใหเปนโล  แลวประหารดวยศัสตราคือบารมีนั่นแหละ  กําจัดหมูพล 
นี้เสียจึงจะควร  จึงทรงน่ังระลึกถึงบารมีทั้ง ๑๐ อยู    ลําดับนั้นเทวปุตตมารได 
บันดาลมณฑลประเทศแหงลมใหต้ังข้ึน    ดวยคิดวา    เราจักใหสิทธัตถะหนี 
ไปดวยลมนี้ทีเดียว  ขณะนั้นเองลมอันตางดวยลมทิศตะวันออกเปนตนไดต้ังข้ึน 
แมสามารถทําลายยอดเขาขนาดก่ึงโยชน ๑ โยชน ๒ โยชน และ ๓ โยชนถอน 
รากไม   กอไม    และตนไมเปนตน     กระทําตามและนิคมรอบดานใหเปน 
จุรณวิจุรณไปได  ก็มีอานุภาพอันเดชแหงบุญของมหาบุรุษจัดเสียแลว   พอมา 
ถึงพระโพธิสัตวก็ไมอาจทําแมสักวาชายจีวรใหไหว   ลําดับนั้นเทวปุตตมาร  ได 
บันดาลใหหาฝนใหญต้ังข้ึนดวยหวังวาจักใหน้ําทวมตาย   ดวยอานุภาพของเทว-  
ปุตตมารน้ัน   เมฆฝนอันมีหลืบไดรอยหลืบพันหลืบเปนตนเปนประเภทต้ังข้ึน 
ในเบื้องบนแลวตกลงมา  แผนดินไดเปนชองๆ ไปดวยกําลังแหงสายธารนํ้าฝน 
มหาเมฆลอยมาทางดานบนปาไม    และตนไมเปนตน      ก็ไมอาจใหน้ําสักเทา 
หยาดนํ้าคางหยดใหเปยกที่จีวรของพระมหาสัตว   แตนั้น    ไดบันดาลใหหาฝน 
หินต้ังข้ึน  ยอดภูเขาใหญ ๆ  คุกรุนเปนควันลุกเปนเปลวไฟ   ลอยมาทางอากาศ 
พอถึงพระโพธิสัตว   ก็กลับกลายเปนกลุมดอกไมทิพย  แตนั้นไดบันดาลใหหา 
ฝนเครื่องประหารต้ังข้ึน  ศัสตราวุธมีดาบ  หอก  และลูกศรเปนตน    มีคมขาง 
เดียวบาง   มีคมสองขางบาง   คุกรุนเปนควัน    ลกุเปนเปลวไฟ    ลอยมาทาง   
อากาศ  พอถึงพระโพธิสัตวก็กลายเปนดอกไมทิพย   แตนั้นไดบันดาลใหหาฝน  
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ถานเพลิงต้ังข้ึน     ถานเพลิงท้ังหลายมีสีดังดอกทองกวาว    ลอยมาทางอากาศ  
กลายเปนดอกไมทิพยโปรยปรายลงแทบบาทมูลของพระโพธิสัตว     แตนัน้ได 
บันดาลใหหาฝนเถารึงต้ังข้ึน  เถารึงรอนจัดมีสีดังไฟลอยมาทางอากาศ    กลาย 
เปนฝุนไมจันทนตกลงแทบบาทมูลของพระโพธิสัตว  แตนั้น   ไดบันดาลใหหา 
ฝนทรายต้ังข้ึน  ทรายทั้งหลายละเอียดยิบ    คุเปนควันลุกเปนไฟ   ลอยมาทาง 
อากาศ   กลายเปนดอกไมทิพยตกลงแทบบาทมูลของพระโพธิสัตว  แตนั้น จึง 
บันดาลหาฝนเปอกตมใหต้ังข้ึน    เปอกตมคุเปนควันลุกเปนไฟ    ลอยมาทาง 
อากาศ  กลายเปนเครื่องลูบไลทิพยตกลงท่ีบาทมูลของพระโพธิสัตว  แตนั้นได 
บันดาลความมืดใหต้ังข้ึนดวยคิดวา    เราจักทําใหตกใจกลัวดวยความมืดนี้แลว 
ใหสิทธัตถะหนีไป      ความมืดนั้นเปนความมืดต้ือประดุจประกอบดวยองค  ๔ 
[คือแรม ๑๔ คํ่า  ปาชัฏ  เมฆทึบ และเท่ียงคืน]    พอถึงพระโพธิสัตวก็อันตร- 
ธานไป  เหมือนความมืดท่ีถูกขจัดดวยแสงสวางแหงพระอาทิตย  มารไมอาจทํา 
ใหพระโพธิสัตวหนีไปดวยลม  ฝน  หาฝนหิน   หาฝนเครื่องประหาร  หาฝน 
ถานเพลิง  หาฝนเถารึง  หาฝนทราย   หาฝนเปอกตม   และหาฝนคือความมืด 
รวม ๙ อยางนี้  ดวยประการฉะน้ี    จึงส่ังบริษัทนั้นวา  แนะพนาย  พวกทาน 
จะหยุดอยูทําไม  จงจับสิทธัตถกุมารน้ี    จงฆา   จงทําใหหนีไป    สวนตนเอง 
นั่งบนคอชางคีรีเมข    ถอืจักราวุธเขาไปใกลพระโพธิสัตวแลวกลาววา  สิทธัตถะ 
ทานจงลุกข้ึนจากบัลลังกนี้    บลัลังกนี้ไมถึงแกทาน   บลัลังกนี้ถึงแกเรา  พระ- 
มหาสัตวไดฟงคําของมารน้ัน   จึงไดตรัสวา    ดกูอนมาร    ทานไมไดบําเพ็ญ 
บารมี  ๑๐ อุปบารมี  ๑๐  และปรมัตถบารมี  ๑๐  ทั้งไมไดบริจาคมหาบริจาค ๕ 
ไมไดบําเพ็ญญาตัตถจริยา  โลกัตถจริยาและพุทธัตถจริยา    บลัลังกนี้จึงไมถึง 
แกทาน  บัลลังกนี้ไดถึงแกเรา.  มารโกรธอดกล้ันกําลังความโกรธไวไมไดจึง 
ขวางจักราวุธใสพระมหาสัตว   เมื่อพระมหาสัตวนั้นทรงรําพึงถึงบารมี ๑๐ ทัศ  
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อยู   จักราวุธนั้น ไดต้ังเปนเพดานดอกไมอยูในสวนเบื้องบน   ไดยินวาจักราวุธ   
นั้นคมกลานัก    มารน้ันโกรธแลวขวางไปในท่ีอ่ืน  ๆ    จะตัดเสาหินแตงทึบเปน 
อันเดียวไปเหมือนตัดหนอไมไผ   แตบัดนี้     เมอืจักราวุธนั้น กลายเปนเพดาน 
ดอกไมต้ังอยู   บริษัทมารนอกน้ีคิดวา  สิทธัตถกุมารจักลุกจากบัลลังกหนีไปใน 
บัดนี้   จึงพากันปลอยยอดเขาหินใหญ ๆ ลงมา  เนื้อพระมหาบุรุษทรงรําพึงถึง 
บารมี  ๑๐  ทัศ     แมยอดเขาหินเหลาน้ันก็ถึงภาวะเปนกลุมดอกไมตกลงยังภาค 
พ้ืนเทวดาท้ังหลายผูยืนอยูที่ขอบปากจักรวาล  ยืดคอชะเงอศีรษะออกดูดวยคิด 
กันวา  ทานผูเจริญ      อัตภาพอันถึงความงามแหงพระรูปโฉมของสิทธัตถกุมาร 
ฉิบหายเสียแลวหนอ   สทิธัตถกุมารจักทรงกระทําอยางไรหนอ. 
         ลําดับนั้น  พระมหาบุรุษตรัสวา  บลัลังกไดถึงแกเราในวันที่พระโพธิ- 
สัตวทั้งหลายบําเพ็ญบารมีแลวตรัสรูยิ่ง   ดังน้ี   แลวตรัสกุมารผูยืนอยูสืบไปวา 
ดูกอนมาร     ใครเปนสักขีพยานในความท่ีทานใหทานแลว.   มารเหยียดมือไป 
ตรงหนาหมูมาร  โดยพูดวา  มารเหลาน้ันมีประมาณเทาน้ีเปนพยาน.   ขณะน้ัน 
เสียงของบริษัทมารซ่ึงเปนไปวา   เราเปนพยาน   เราเปนพยาน  ดังนี้  ไดเปน 
เชนกับเสียงแผนดินทรุด.  ลําดับนั้น     มารจึงกลาวกะพระมหาบุรุษวา    ดกูอน 
สิทธัตถะ.   ในภาวะท่ีทานใหทาน   ใครเปนสักขีพยาน   พระมหาบุรุษตรัสวา 
กอนอ่ืน     ในภาวะท่ีทานใหทาน    พลมารท้ังหลายผูมีจิตใจเปนพยาน    แต 
สําหรับเรา    ใคร ๆ ผูมีจิตใจชื่อวาจะเปนพยานให   ยอมไมมีในท่ีนี้   ทานท่ี 
เราใหแลวในอัตภาพอ่ืน ๆ จงยกไว     ก็ในภาวะท่ีเราดํารงอยูในอัตภาพเปน 
พระเวสสันดรแลว    ไดใหสัตตสตกมหาทาน   ใหสิ่งของอยางละ ๗๐๐  มหา-  
ปฐพีอันหนาทึบนี้     แมจะไมมีจิตใจก็เปนสักขีพยานใหกอน    จึงทรงนําออก  
เฉพาะพระหัตถขวา    จากภายในกลบีจีวร    แลวทรงเหยียดพระหัตถชี้ลงตรง  
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หนามหาปฐพี     พรอมกบัตรัสวา     ในคราวท่ีเราดํารงอยูในอัตภาพเปนพระ-   
เวสสันดรแลวใหสัตตสตกมหาทาน    ทานไดเปนพยานหรือไมไดเปน.   มหา- 
ปฐพีไดดั่งสนั่นหว่ันไหวประหน่ึงทวมทับพลมาร       ดวยรอยเสียงพันเสียงวา 
ในกาลน้ัน   เราเปนพยานทาน   แตนัน้   มหาปฐพีไดกลาววา   ทานสิทธัตถะ 
ทานท่ีทานใหแลว  เปนมหาทาน   เปนอุดมทาน   เมื่อพระมหาบุรุษพิจารณา 
ไป ๆ ถึงทานที่ไดใหโดยอัตภาพเปนพระเวสสันดร   ชางคีรีเมขสูง  ๑๕๐ โยชน 
ก็คุกเขาลง.    บริษัทของมารตางพากันหนีไปยังท่ีศานุทิศ.    ชื่อวามารสองตน 
จะไปทางเดียวกัน  ยอมไมมี    ตางละทิ้งเครื่องประดับศีรษะ    และผาท่ีนุงหม 
หนีไปเฉพาะทิศทั้งหลายตรง ๆ หนา.    ลําดับนั้น    หมูเทพทั้งหลายเห็นมาร 
และพลมารหนีไปแลว   กลาวกันวา  มารปราชัยพายแพแลว     สิทธัตถกุมารมี 
ชัยชนะแลว    พวกเรามากระทําการบูชาความมีชัยกันเถิด   ดังน้ี    พวกนาคก็ 
ประกาศแกพวกนาค    พวกครุฑก็ประกาศแกพวกครุฑ    พวกเทวดาก็ประกาศ 
แกพวกเทวดา  พวกพรหมก็ประกาศแกพวกพรหม   พวกวิชชาธร  (ก็ประกาศ 
แกพวกวิชชาธร)      ตางมีมือถือของหอมและดอกไมเปนตนมายังโพธิบัลลังก 
สํานักของพระมหาบุรุษ.  ก็เม่ือมารและพลมารเหลาน้ัน  หนีไปอยางนี้แลว 
                        ในกาลน้ัน  หมูนาคมีใจเบิกบาน  ประกาศความ 
         ชนะของพระมเหสเีจา  ณ  โพธิมัณฑวา   กพ็ระพุทธเจา 
         ผูมีสิรนิี้ทรงมีชัยชํานะ   สวนมารผูลามกปราชัยพายแพ 
         แลว. 
                        แตหมูครฑุก็มีใจเบกิบาน     ประกาศความชนะ 
         ของพระมเหสีเจา ณ โพธิมัณฑวา   ก็พระพุทธเจาผูมี 
         พระสริินี้ทรงมีชัยชนะ  สวนมารผูลามกปราชัยพายแพ 
         แลว.  
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                        ในกาลน้ัน  หมูเทพมีใจเบิกบาน  ประกาศความ 
         ชนะของพระมเหสเีจา ณ โพธิมณัฑวา  ก็พระพุทธเจา 
         ผูมีสิรนิี้ทรงมีชัยชนะ   สวนมารผูลามกปราชัยพายแพ 
         แลว. 
                        ในกาลน้ัน   แมหมูพรหมกม็ีใจเบิกบาน. ประกาศ 
         ความชนะของพระมเหสีเจา   ณ  โพธิมัณฑวา   ก็พระ- 
         พุทธเจาผูมีพระสิรนิี้ทรงมีชัยชนะ     สวนมารผูลามก 
         ปราชัยพายแพแลว  แล. 
         เทวดาในหมื่นจักรวาลท่ีเหลือ  บูชาดวยดอกไมของหอม   และเครื่อง 
ลูบไลเปนตน   ไดยืนกลาวสดุดีมีประการตาง ๆ    เมื่อพระอาทิตยยังทอแสงอยู 
อยางนี้นั่นแล พระมหาบุรุษทรงขจัดมารและพลมารไดแลว  อันหนอโพธิพฤกษ 
ซึ่งตกลงเหนือจีวร    ประหน่ึงกลีบแกวประพาฬแดง    บูชาอยู    ทรงระลกึได 
บุพเพนิวาสญาณในปฐมยาม   ทรงชําระทิพยจักษุในมัชฉิมยาม    ทรงยังญาณ 
ใหหยั่งลงในปฏิจจสมุปบาทในปจฉิมยาม ครั้งเมื่อพระมหาบุรุษน้ัน ทรงพิจารณา 
ปจจยาการอันประกอบดวยองค ๑๒    โดยอนุโลมและปฏิโลมดวยอํานาจวัฏฏะ 
และวิวัฏฏะ  หม่ืนโลกธาตุหว่ันไหว  ๑๒  ครั้ง   จนจรดน้ํารองแผนดินเปนท่ีสุด 
ก็พระมหาบุรุษทรงยังหมื่นโลกที่ใหบันลือลั่นหว่ันไหวแลว       ไดทรงรูแจง 
แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ     ในเวลาอรุณข้ึน    เมื่อพระมหาบุรุษน้ันทรง 
บรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว    หม่ืนโลกธาตุทั้งส้ินไดมีการประดับตกแตงแลว 
รัศมีของธงชัยและธงปฏากท่ียกข้ึน ณ ปากขอบจักรวาลทิศตะวันออก   กระทบ 
ถึงขอบปากจักรวาลทิศตะวันตก     ทีย่กข้ึน  ณ ชอบปากจักรวาลทิศตะวันตกก็ 
เหมือนกัน     กระทบถึงขอบปากจักรวาลทิศตะวันออก    ที่ยกข้ึน ณ ขอบปาก 
จักรวาลทิศเหนือ    กระทบถึงขอบปากจักรวาลทิศใต     ทีย่กข้ึน ณ  ขอบปาก 
จักรวาลทิศใต     กระทบถึงขอบปากจักรวาลทิศเหนือ    สวนรัศมีของธงชัยและ  
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ธงปฏากท่ียกข้ึน  ณ พ้ืนปฐพี  ไดต้ังอยูจรดพรหมโลก.  รัศมทีี่ต้ังอยูในพรหม   
โลก     ก็ต้ังถึงพ้ืนปฐพี.     ตนไมดอกในหมื่นจักรวาลก็ผลิดอก     ตนไมผล 
ก็ไดเต็มไปดวยพวงผล  ปทุมชนิดลําตนก็ออกดอกท่ีลําตน   ปทมุชนิดกิ่งกานก็ 
ออกดอกท่ีกิ่งกาน    ปทมุชนิดเครือเถาก็ออกดอกท่ีเครือเถา    ปทุมชนิดหอยก็ 
ออกดอกในอากาศ      ปทุมชนิดเปนชอไดเจาะทําลายชอหินต้ังข้ึนซอน    ๆ 
กันชอละ ๗ ชั้น     หม่ืนโลกธาตุไดหนุนไป    เหมือนกลุมดายที่คลายออกและ 
เหมือนเครื่องปูลาดที่จัดวางไวดีแลวฉะนั้น.  โลกันตนรกกวาง  ๕๐๐ โยชนใน 
ระหวางจักรวาลท้ังหลาย  ไมเคยสวางดวยแสงพระอาทิตย ๗ ดวง   ก็ไดมีแสง 
สวางไสวเปนอันเดียวกันมหาสมุทรลึก ๘๔,๐๐๐ โยชน ไดกลายเปนน้ําหวาน  
แมน้ําทั้งหลายไมไหล   คนบอดแตกําเนิดแลเห็นรูป  คนหนวกแตกําเนิดไดยิน 
เสียง  คนงอยเปลี้ยแตกําเนิดเดินได  กรรมกรณทั้งหลายมีเครื่องจองจําเปนตน 
แหงบรรดาเครื่องจองจําคือข่ือเปนตน    ไดขาดหลุดไป.     พระมหาบุรุษอัน 
เทวดาและมนุษยทั้งหลายบูชาดวยสมบัติอัน ประกอบดวยสิริหาปริมาณมิได  ดวย 
ประการอยางนี้  เมื่ออัจฉริยธรรมอันนาอัศจรรยทั้งหลายมีประการตาง ๆ ปรากฏ 
แลว   ไดแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ   จึงทรงเปลงอุทานท่ีพระพุทธเจาทั้ง 
ปวงมิไดทรงละวา 
                        เราเมื่อแสวงหานายชาง  (คือตัณหา)   ผูกระทํา 
         เรือน   เมื่อไมประสบ   ไดทองเท่ียวไปยังสงสารมิใช 
         นอย    ความเกิดบอย ๆ เปนทุกข   ดูกอนนายชางผู 
         กระทําเรือน  เราเหน็ทานแลว    ทานจักทําเรือนไมได 
         อีกตอไป   ซี่โครงท้ังปวงของทาน   เราหักแลว   ยอด 
         เรือนเรากําจัดแลว จิต (ของเรา) ถึงวิสังขาร (นิพพาน) 
         แลว   เราไดถึงความส้ินตัณหาแลว.  
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         ฐานะมีประมาณทาน    เริ่มแตดสุิตบุรีจนกระทั่งบรรลุพระสัพพัญุต-    
ญาณที่โพธิมัณฑนี้  พึงทราบวา  ชื่ออวิทูเรนิทาน  ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                            สันติเกนิทาน 
 
         ก็สันติเกนิทาน    ทานกลาววา    พระผูมีพระภาคเจาเม่ือประทับอยู 
ในที่นั้น  ๆ อยางนี้วา      พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระวิหารเชตวันอัน 
เปนอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    ใกลกรงุสาวัตถี   (และวา)  ประทับ 
อยูในกูฏาคารศาลาปามหาวัน     ใกลกรุงเวสาลี  ดังน้ี     สันติเกนิทานยอมมีได 
ในที่นั้น  ๆ นั่นเอง.  ทานกลาวไวอยางนั้นก็จริง   ถึงอยางนั้น      สันติเกนิทาน 
นั้นพึงทราบอยางนั้น    จําเดิมแตตนไป. 
         ก็พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนบัลลังกชัย  เปลงอุทานน้ีแลว  ไดมี 
พระดําริดังน้ีวา  เราแลนไปถึงส่ีอสังไขยกับแสนกัป  ก็เพราะเหตุบัลลังกนี้    เรา 
ตัดศีรษะอันประดับ แลวท่ีลําคอแลวใหทานไปตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี ก็เพราะ 
เหตุบัลลังกนี้ เราควักนัยนตาที่หยอดดีแลว (และ)  ควักเน้ือหัวใจใหไปใหบุตร 
เชนชาลีกุมาร  ใหธิดาเชนกับกัณหาชินากุมารี   และใหภรรยาเชนพระมัทรีเทวี 
เพ่ือเปนทาสของตนอ่ืน ๆ  เพราะเหตุบัลลังกนี้.   บัลลังกนี้เปนบัลลังกชัย  เปน 
บัลลังกประเสริฐของเรา ความดําริของเราผูนั่งบนบัลลังกนี้  ยังไมบริบูรณเพียง 
ใด  เราจักไมลุกข้ึนจากบัลลังกนี้เพียงนั้น  ดังนี้  จึงทรงน่ังเขาสมาบัติหลายแสน 
โกฏิอยู ณ บลัลังกนั้นนั่นแหละตลอดสัปดาห  ซึ่งทานหมายกลาวไววา 
         ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขโดยบัลลังก 
เดียว  ตลอดสัปดาห๑    ครั้งน้ัน  เทวดาบางเหลาเกิดความปริวิตกข้ึนวา   แม 
๑.  สัปดาหท่ี ๑   หลังจากตรัสรู     
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วันนี้  พระสทิธัตถะก็ยังมีกิจท่ีจะตองทําอยูหรือหนอ  เพราะยังไมละความอาลัย   
ในบัลลังก.    พระศาสดาทรงทราบความวิตกของเทวดาท้ังหลาย    เพ่ือจะทรง 
ระงับความปริวิตกของเทวดาเหลาน้ัน     จึงทรงเหาะข้ึนยังเวหาส    ทรงแสดง 
ยมกปาฏิหาริย.   จริงอยู    ยมกปาฏิหาริยที่ทรงกระทํา ณ มหาโพธิมัณฑก็ดี 
ปาฏิหาริยที่ทรงกระทําในสมาคมพระญาติก็ดี   ปาฏิหาริยที่ทรงกระทําในสมาคม 
ชาวปาตลีบุตรก็ดี ทั้งหมดไดเปนเหมือนยมกปาฏิหาริยที่ควงไมคัณฑามพพฤกษ. 
         พระศาสดาครั้นทรงระงับความปริวิตกของเทวดาท้ังหลายดวยปาฏิ- 
หาริยนี้แลว   จึงประทับยืนทางดานทิศเหนือเยื้องไปทางทิศทะวันออกนิดหนอย 
ทรงพระดําริวา    เราไดรูแจงพระสัพพัญุตญาณบนบัลลังกนีห้นอ    จึงทอด 
พระเนตรท้ังสองโดยไมกระพริบ      มองดูบัลลังกอันเปนสถานที่บรรลุผลแหง 
บารมีที่ทรงบําเพ็ญมาตลอดสี่อสงไขยแสนกัป     ทรงยับยั้งอยูหน่ึงสัปดาห. 
สถานที่นั้น  จึงชื่อวา  อนิมิสเจดีย๑  
         ลําดับนั้น     ทรงนิรมิตท่ีจงกรมในระหวางบัลลังก   และท่ีที่ประทับยืน 
แลวทรงจงกรมในรัตนจงกรมอันยาวจากตะวันออกไปตะวันตก    ทรงยับยั้งอยู 
หน่ึงสัปดาห.  สถานที่นัน้  จึงชื่อวา  รัตนจงกรมเจดีย.๒  
         แตในสัปดาหที่   ๔   เทวดาทั้งหลายนิรมิตเรือนแกวในดานทิศพายัพ 
จากตนโพธิประทับนั่งบนบัลลังกในเรือนแกวน้ัน    ทรงพิจารณาพระอภิธรรม 
ปฎกและสมันตปฏฐานอันนี้นัยในเรือนแกวน้ี   โดยพิเศษ  ทรงยับยั้งอยูหน่ึง 
สัปดาห.     สวนนักอภิธรรมกลาววา      เรือนอันลวนแลวดวยแกว      ชื่อวา 
รัตนฆระเรือนแกว   สถานที่ทรงพิจารณาปกรณทั้ง   ๗  พระคัมภีร     ก็ชื่อวา 
รัตนฆรเรือนแกว. ก็เพราะเหตุที่ปริยายแมทั้งสองนี้ยอมใชไดในท่ีนี้  ฉะนั้น 
๑.  สัปดาหท่ี  ๒  นับแตตรัสรู    ๒.  สัปดาหท่ี  ๓  นับแตตรัสรู  
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คําท้ังสองน้ีควรเธอถือทีเดียว.  ก็จําเดิมแตนั้นมา   สถานที่นั้น จึงชื่อวา   รัตน-  
ฆรเจดีย.๑ 

         พระศาสดาทรงยับยั้งอยู  ณ ที่ใกลตนโพธิ์นั่นเอง    ตลอด ๔ สัปดาห 
ดวยอาการอยางน้ี      ในสัปดาหที่  ๕  จึงเสด็จจากควงโพธิพฤกษเขาไปยังตน 
อชปาลนิโครธ     ทรงนัง่พิจารณาพระธรรมและเสวยวิมุตติสุขอยู  ณ  ตนอช-  
ปาลนิโครธ๒    แมนั้น. 
         สมัยนัน้    เทวปุตรมารติดตามอยูตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี   แมจะเพง 
มองหาชองทางอยู  ก็ไมไดเห็นความพลั้งพลาดอะไร ๆ ของพระสิทธัตถะนี้  จึง 
ถึงความโทมนัสวา    บัดน้ีสิทธัตถะนี้ลวงพนวิสัยของเราแลว       จึงนั่งท่ีหนทาง 
ใหญคิดถึงเหตุ  ๑๖ ประการ  จึงขีดเสน  ๑๖ เสนลงบนแผนดิน  คือคิดวา  เรา 
ไมไดบําเพ็ญทานบารมีเหมือนสิทธัตถะนี้แลวขีดลงไปเสนหน่ึง.   อน่ึง   คิดวา 
เราไมไดบําเพ็ญศีลบารม ี เนกขัมมบารมี  ปญญาบารมี  วิริยบารมี  ขันติบารมี 
สัจบารมี    อธิษฐานบารมี   เมตตาบารมี   อุเบกขาบารมี   เหมอืนสิทธัตถะนี้  
ดวยเหตุนั้น    เราจึงไมเปนเหมือนสิทธัตถะนี้   แลวขีดเสน   (ที ่๒ ถึง)  ที่ ๑๐.  
อน่ึง   คิดวา   เราไมไดบําเพ็ญบารมี  ๑๐     อันเปนอุปนิสัยแกการแทงตลอด 
อาสยานุสยญาณ   อินทริยปโรปริยญาณ   มหากรุณาสมาปตติญาณ   ยมกปาฏิ- 
หาริยญาณ  อนาวรณญาณ  และสัพพัญุญาณ  อันไมทั่วไปแกผูอ่ืน  เหมือน 
ดังสิทธัตถะน้ี   ดวยเหตุนั้นเราจึงไมเปนเหมือนดังสิทธัตถะนี้   แลวขีดเสน  (ที ่ 
๑๑ ถึง) ที่  ๑๖  เมื่อเทวปุตตมารน้ันนั่งขีดเสน  ๑๖ เสน อยูบนทางใหญ  เพราะ 
เหตุเหลาน้ัน  ดวยประการอยางนี้แลว   สมัยนั้น     ธิดามารท้ัง  ๓  คือ  นางตัณหา 
นางอรดีและนางราคา   กลาวกันวา   บิดาของพวกเราไมปรากฏ   บัดนี ้   อยูที่  
๑.  สัปดาหท่ี  ๔  นับแตตรัสรู   ๑.   สัปดาหท่ี  ๕  นับแตตรัสรู  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 127 

ไหนหนอ   จึงมองหาอยู.   ไดเห็นเทวปุตรมารน้ัน  ไดรับความโทมนัสขีดแผน  
ดินอยู   จึงพากันไปยังสํานักของบิดาถามวา  ทานพอ  เพราะเหตุไร ทานพอจึง 
เปนทุกข  หมนหมองใจ.   เทวปุตรมารกลาววา  ลกูเอย   มหาสมณะนี้ลวงพน 
อํานาจของเราเสียแลว    พอคอยดูอยูตลอดกาลมีประมาณเทานี้    ยังไมอาจเห็น 
ชองโอกาสของมหาสมณะน้ี  ดวยเหตุนั้น พอจึงเปนทุกขหมนหมองใจ.  มารธิดา 
กลาววา    ถาเมื่อเปนอยางนั้น    คุณพออยาไดเสียใจ    พวกขาพเจาจักกระทํา 
มหาสมณะนั้น  ใหอยูในอํานาจของตน    แลวจักพามา.    เทวปุตรมารกลาววา 
ลูกเอย     ใคร ๆ ไมอาจทํามหาสมณะน้ีใหอยูในอํานาจ     บุรษุผูนี้ต้ังอยูใน 
ศรัทธาอันไมหว่ันไหว.   ธิดามารกลาววา  ทานพอ  พวกขาพเจาเปนลูกผูหญิง 
นะ     พวกขาพเจาจักเอาบวงคือราคะเปนตน ผูกมหาสมณะใหมั่นแลวนํามาให 
เดี๋ยวน้ี   ทานพออยาคิดไปเลย.  กลาวแลวธิดามารท้ัง  ๓ นั้น จึงจากท่ีนี้เขาไป 
หาพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา   ขาแตพระสมณะ   พวกขาพระบาทจักบําเรอ 
เทาของพระองค.  พระผูมีพระภาคเจา  มิไดลืมพระเนตรแลดู  มีพระมนัสนอม 
ไปในธรรมเครื่องสิ้นไปแหงอุปธิอันยอดเยี่ยม     และประทับนั่งเสวยสุขอันเกิด 
แตวิเวกเทานั้น.  ธิดามารคิดกันอีกวาความประสงคของพวกผูชายไมเหมือนกัน 
ผูชายบางคนรักหญิงกุมารีรุนสาว บางคนรักหญิงผูอยูในปฐมวัย บางคนรักหญิง 
ผูต้ังอยูในมัชฌิมวัย   บางคนรักหญิงผูต้ังอยูในปจฉิมวัย   ถากระไร   พวกเรา 
ควรประเลาประโลมดวยรูปนานาประการ    จึงนางหนึ่ง ๆ   นริมิตอัตภาพเปน 
รอย   ๆ     อัตภาพ      โดยเปนรูปหญิงรุนเปนตน      เปนหญิงยงัไมตลอด 
เปนหญิงคลอดคราวเดียว  เปนหญิงตลอด ๒ คราว  เปนหญิงกลางคนและเปน 
หญิงรุนใหญ    เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาถึง ๖ ครั้ง    แลวกลาววา     ขาแต 
พระสมณะ    พวกขาพระบาทจักบําเรอบาทของพระองค.    พระผูมีพระภาคเจา  
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ไมทรงใสพระทัยถึงขอแมนั้น    โดยประการท่ีทรงนอมไปในธรรมเครื่องสิ้นไป 
แหงอุปธิอันยอดเยี่ยม.      สวนอาจารยบางพวกกลาววา      พระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นทรงเห็นธิดามารเหลาน้ันเขามาหาโดย     ภาวะเปนหญิงผูใหญจึงทรงอธิษ- 
ฐานวา  หญิงเหลาน้ีจงเปนผูมีฟนหัก   ผมหงอกอยางนี้ ๆ.  คําของเกจิอาจารย 
นั้น   ไมควรเชื่อถือ.   เพราะพระศาสดาจะไมทรงกระทําการอธิษฐานเห็นปาน 
นั้น.   ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    พวกทานจงหลีกไป    พวกทานผูเชนไร 
จึงพากันพยายามอยางนี้      ชื่อวากรรมเห็นปานน้ีควรกระทําเบื้องหนาของตนผู 
ยังไมปราศจากราคะเปนตน    แตตถาคตละราคะ    โทสะ    โมหะไดแลว     จึง 
ทรงพระปรารภถึงการละกิเลสของพระองค.    ทรงแสดงธรรมตรัสพระคาถา ๒ 
คาถาในพระธรรมบท  พุทธวรรค๑  ดงัน้ีวา 
                        ความชนะอันผูใดชนะแลวไมกลับแพอันใคร ๆ จะ 
         นําความชนะของผูนั้นไปในโลกได  ทานท้ังหลายจักนํา 
         พระพุทธเจาพระองคนั้น    ผูมอีารมณไมมทีี่สุด  ผูไมม ี 
         รองรอยไปดวยรองรอยอะไร.  พระพุทธเจาพระองคใด 
         ไมมีตัณหาอันเปนดุจขายสายไปในอารมณตาง ๆ  เพ่ือ 
         จะนําไปในท่ีไหน ๆ ทานท้ังหลายจักนาํพระพุทธเจา 
         พระองคนั้นผูมีอารมณไมมีที่สดุ   ผูไมมีรองรอย   ไป 
         ดวยรองรอยอะไร. 
         ธิดามารเหลาน้ันกลาวคําเปนตนวา  นัยวา  บดิาของพวกเราพูดจริง  
พระอรหันตสุคตเจาเปนผูที่จะนําไปไมไดงาย  ๆ  ในโลกดวยราคะ แลวไดพากัน  
ไปยังสํานักของบิดา. 
๑.   ขุ.  ๒๕/ขอ  ๒๔  
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         ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงยับยั้งอยูที่อชปาลนิโครธน้ัน หน่ึงสัปดาห    
แลวไดเสด็จไปที่โคนไมมุจลินท๑    ณ  ที่นั้นฝนพรําเกิดข้ึน   ๗   วัน    พระองค 
อันพระยามุจลินทนาคราชวงดวยขนด ๗ รอบ   เพ่ือปองกันความหนาวเปนตน 
เสวยวิมุตติสุขประหน่ึงประทับอยูในพระคันธกุฏีอันไมคับแคบ   ทรงยับยัง้อยู 
หน่ึงสัปดาหแลวเสด็จไปยัง    ตนราชายตนะ๒      ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข 
อยู  ณ ที่ตนราชายตนะแมนั้นหน่ึงสัปดาห  โดยลําดับกาลเพียงเทาน้ี   สัปดาห 
ทั้งหลายก็ครบบริบูรณ. 
         ในระหวางนี้ไมมีการชําระลางพระพักตร  ไมมีการปฏิบัติพระสรีระ ไม 
มีกิจดวยพระกระยาหาร   ทรงยับยั้งอยูดวยฌานสุข    มรรคสุข    และผลสุข.   ครั้น  
ในวันที่ ๔๙ อันเปนวันสุดทายแหงสัปดาหที่  ๗  นั้น    พระผูมีพระภาคเจาน้ัน 
ประทับนั่งท่ีตนราชายตนะนั้น เกิดพระดําริข้ึนวา จักสรงพระพักตร. ทาวสักกะ 
จอมเทพไดทรงนําผลสมอมาถวายดวยพระองคเอง.     พระศาสดาเสวยผลสมอ 
นั้น.  ดวยเหตุนั้นพระองคจึงไดมีการถายพระบังคนหนัก.   ลําดับนั้น  ทาวสักกะ 
นั่นแหละไดถวายไมชําระพระทนตชื่อนาคลดา       และน้ําลางพระพักตรแด 
พระศาสดาน้ัน. พระศาสดาทรงเค้ียวไมชําระพระทนต  ลางพระพักตรดวยนํ้าใน 
สระอโนดาต  แลวคงประทับนั่งที่โคนไมราชายตนะน่ันเอง. 
         สมัยนัน้   พาณิช  ๒ คน  ชื่อตปุสสะ   และภัลลิกะ  จากอุกกุลา- 
ชนบทจะไปยังมัชฌิมประเทศดวยเกวียน   ๕๐๐  เลม     ถูกเทวดาผูเปนญาติ 
สาโลหิตของตนปดทางเกวียนไว  ทําใหอุตสาหะในการมอบถวายอาหารแดพระ-  
ศาสดา  จึงถือเอาขาวสตูกอนและขนมนํ้าผ้ึงแลวไดเขาไปใกลพระศาสดา  กราบ 
ทูลวา      ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ      ขอจงอนุเคราะหรับอาหารน้ีเถิด 
แลวยืนอยู.  ก็เพราะบาตรไดหายไปในวันรับขาวมธุปายาสน่ันเอง พระผูมีพระ- 
๑.  สัปดาหท่ี  ๖  นับแตตรัสรู   ๒.  สัปดาหท่ี  ๗  นับแตตรัสรู  
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ภาคเจาจึงทรงพระดําริวา    พระตถาคตท้ังหลายยอมไมรับที่มือ     เราจะรับ 
อยางไรหนอ. 
         ลําดับนั้น     ทาวมหาราชทั้งส่ี    จากทิศทั้งสี่    รูพระดําริของพระผูมี 
พระภาคเจานั้น    จึงนอมบาตรอันสําเร็จดวยแกวอินทนิลเขาไปถวาย.  พระผูมี-  
พระภาคเจาทรงปฏิเสธบาตรเหลาน้ัน. ทาวมหาราชจึงนอมนําบาตร ๔ ใบ  อัน 
สําเร็จดวยหินมีสีดังถั่วเขียวเขาไปถวาย.     เพื่อจะทรงอนุเคราะหเทวบุตรแม ๘ 
องค  จึงทรงรับบาตรท้ัง ๔ ไปแลววางซอน ๆ กัน  ทรงอธิษฐานวา   จงเปน 
บาตรใบเดียว.  บาตรแมทั้ง ๔ จึงไมมีรอยปรากฏอยูที่ขอบปากบาตร  รวมเปน 
บาตรใบเดียวกัน   โดยประมาณบาตรขนาดกลาง.   พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ 
อาหารท่ีบาตรอันลวนดวยศิลาที่เห็นประจักษนั้น        เสวยแลว     ทรงกระทํา 
อนุโมทนา.    พาณิช  ๒  คนพ่ีนอง    ถึงพระพุทธเจาและพระธรรมเปนสรณะ 
ไดเปนทเววาจิกอุบาสกผูเปลงวาจาถึงสรณะทั้งสอง.   ลําดับนัน้   เมื่อพาณิชทั้ง 
สองนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระองคจงโปรดประทานฐานะที่ 
จะพึงปรนนิบัติอยางหน่ึงแกขาพระองคทั้งสอง    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเอา 
พระหัตถขวาลูบพระเศียรของพระองคแลวประทานพระเกศธาตุทั้งหลายใหไป 
พาณิชทั้งสองน้ันจึงใหกอพระเจดียบรรจุพระเกศธาตุไวภายใน ณ เมืองของตน. 
         จําเดิมแตนั้น     แมพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จไปยังตน อชปาลนิโครธ 
อีก   ทรงประทับนั่งที่โคนตนนิโครธ.   ลําดับนั้น      พระสัมมาสัมพุทธเจานั้น 
พอประทับที่โคนตนนิโครธน้ันเทาน้ัน ก็ทรงพิจารณาความท่ีธรรมซึ่งพระองค 
ทรงบรรลุแลวเปนธรรมลกึซึ้ง   ทรงพระดําริวา    ธรรมน้ีพระพุทธเจาท้ังปวง 
ประพฤติสั่งสมไวแลว    เราไดบรรลแุลวแล     จึงเกิดความตรึกอันถึงอาการคือ 
ความไมประสงคที่จะแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน.  ลําดับนั้น  ทววสหัมบดีพรหม  
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ตรัสวา     ผูเจริญท้ังหลาย     โลกจักฉิบหายละหนอ    ทานผูเจริญ     โลกจัก  
ฉิบทายละหนอ  แลวทรงพาทาวสักกะ  ทาวสุยามะ   ทาวสันดุสิต  ทาวสวัตดี 
และทาวมหาพรหมจากหม่ืนจักรวาล        ไปเฝาพระศาสดาทูลอาราธนาใหทรง 
แสดงธรรม   โดยนัยมีอาทิวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจา 
โปรดทรงแสดงธรรม  พระศาสดาทรงใหปฏิญญาแกทาวสหัมบดีพรหมนั้นแลว 
ทรงพระดําริวา เราจะแสดงธรรมครั้งแรกแกใครหนอ ทรงยังพระดําริใหเกิดข้ึน 
วา อาฬารดาบสเปนบัณฑิต    อาฬารดาบสน้ันจักรูทั่วถึงธรรมน้ีโดยเร็วพลนั 
แลวทรงตรวจดูอีก   ไดทรงทราบวาอาฬารดาบสน้ัน  กระทํากาละได ๗ วันแลว 
จึงทรงรําพึงถึงอุทกดาบส    ไดทรงทราบวา     แมอุทกดาบสน้ันก็ไดทํากาละ 
ไปแลวเมื่อพลบคํ่าเย็นวานน้ี         จึงทรงมนสิการปรารภถึงพระปญจวัคคียวา 
ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะมากแกเรา   จึงทรงพระรําพึงวา     บัดนี้    ภิกษุปญจ- 
วัคคียนั้นอยูที่ไหนหนอ   ไดทรงทราบวา  อยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน    แขวง 
เมืองพาราณสี     จึงทรงพระดําริวา   เราจักไปที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันนั้น  แลว 
แสดงพระธรรมจักร จึงเสด็จเท่ียวบิณฑบาตไปรอบ ๆ โพธิมณัฑเทาน้ัน  ๒-๓ 
วัน  ทรงพระดําริวา  เราจักไปเมืองพาราณสีในวันอาสาฬหบูรณมี กลางเดือน ๘ 
พอในวันจาตุททสีข้ึน  ๑๔ คํ่า     ในเวลาปจจุสมัยใกลรุง     เมือ่ราตรีสวางแลว 
พอเชาตรูก็ทรงถือบาตรจีวร    เสด็จดําเนินไปส้ินหนทาง ๑๘ โยชน   ทรงพบ 
อุปกาชีวก   ในระหวางทาง   จึงตรัสบอกถึงความท่ีพระองคเปนพระพุทธเจา 
แกอุปกาชีวกนั้น   แลวไดเสด็จไปถึงปาอิสิปคนมฤคทายวัน  ในเย็นวันนั้นเอง. 
         พระเถระปญจวัคคีย    เห็นพระตถาคตเจาเสด็จมาแตไกลทีเดียว   จึง 
ไดทํากติกากันไววา  ดูกอนอาวุโส  พระสมณโคดมน้ี     เวียนมาเพ่ือความเปน 
ผูมักมากในปจจัย    มีกายสมบูรณ    มีอินทรียผองใส    มีผิวพรรณดุจทองคํา 
กําลังมาอยู   เราจักไมกระทําสามีจิกรรมมีอภิวาทเปนตน   แกพระสมณโคดมน้ี   
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แตเธอประสูติในตระกูลใหญโต   ยอมควรจัดอาสนะไว  ดวยเหตุนั้น     พวกเรา   
จักปูลาดเพียงอาสนะไวเพ่ือเธอ      พระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงวา     ภิกษุ 
ปญจวัคคียนี้  คิดอยางไรหนอ  ก็ไดทรงทราบความคิดดวยพระญาณอันสามารถ 
รูวาระจิตของโลกพรอมทั้งเทวโลก.    ลําดับนั้น    จึงทรงยนยอเอาเมตตาจิตอัน 
สามารถแผไปโดยไมเจาะจง  ในหมูเทวดาและมนุษยทั้งปวง  แลวทรงแผเมตตา 
จิตไป. พระปญจวัคคียเหลานั้น    โดยเฉพาะพระปญจวัคคียเหลาน้ันอันพระผูมี 
พระภาคเจาใหถูกตองดวยเมตตาจิตแลว        เมื่อพระตถาคตเจาเสด็จเขาไปใกล 
ไมอาจดํารงอยูในกติกาของตน       ไดพากันทํากิจท้ังมวลมีการอภิวาทและการ 
ลุกรับเปนตน       แตยังไมรูวาพระผูมีพระภาคเจานั้น เปนพระสัมมาสันพุทธเจา 
แลว     จึงใชวาจาเรียกโดยชื่อ   และโดยคําวา   อาวุโส  อยางเดียว.   ลําดับนัน้ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพระปญจวัคคียเหลาน้ัน     ใหรูวาพระองคเปนพระ- 
พุทธเจาแลว   ดวยพระดํารัสวา    ภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายอยาเรียกตถาคต  
โดยชื่อ  และโดยวาทะวา อาวุโส  เลย  ภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตเปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา     ดังนี้    แลวประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่ตกแตงไว 
เมื่อกลุมดาวนักษัตรแหงเดือนอุตตราสาฬหะ   เดอืน ๘ หลัง   กําลังดําเนินไป 
อยู    ทรงหอมลอมดวยพรหม ๑๘ โกฏิ     ไดตรัสเรียกพระเถระปญจวัคคียมา 
ทรงแสดงธัมมจักกัปปวตัตนสูตร.    บรรดาพระปญจวัคคียเหลาน้ัน   พระ 
อัญญาโกณฑัญญเถระสงญาณไปตามกระแสแหงพระธรรมเทศนา  ในเวลาจบ 
พระสูตร ไดดํารงอยูในพระโสดาปตติผลพรอมกับพรหม  ๑๘ โกฏิ. พระศาสดา 
ทรงเขาจําพรรษา  ณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวันนั้นนั่นเอง   วันรุงข้ึน    ประทบั 
นั่งส่ังสอนพระวัปปเถระอยูในที่อยูนั่นเอง        พระเถระที่เหลือ ๔ รูปเที่ยวไป 
บิณฑบาต.   พระวัปปเถระไดบรรลโุสดาปตติผลในเวลาเชาน่ันแล.    กโ็ดย  
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อุบายน้ีแหละ      ทรงยังพระภัททิยเถระใหดํารงอยูโสดาปตติผลในวันรุงข้ึน  
พระมหานามเถระในวันรุงข้ึน  และพระอัสสชิในวันรุงข้ึน    รวมความวา 
 ทรงยังพระเถระท้ังปวงใหดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว  ในดถิีที่  ๕ แหงปกษ 
ไดเห็นพระเถระแมทั้ง ๕   ประชุมกันแลวทรงแสดงอันตตลักขณสูตร    ใน 
เวลาจบเทศนาพระเถระแมทั้ง ๕   ดาํรงอยูในพระอรหัต. 
         ครั้งน้ัน  พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของยสกุลบุตร   เขาเบ่ือหนายละ 
เรือนออกไปในตอนกลางคืน   จึงตรัสเรียกวา   มานี่เถิด  ยสะ   แลวใหดํารงอยู 
ในพระโสดาปตติผล   ในตอนกลางคืนนั้นนั่นเอง.   วันรุงข้ึนไดใหดํารงอยูใน 
พระอรหัต  ทรงยังคนอ่ืนอีก ๕๔ คนผูสหายของพระยสะน้ัน     ใหบรรพชาดวย 
เอหิภิกขุบรรพชา    แลวใหบรรลุพระอรหัต.    ก็เม่ือพระอรหันต ๖๑ องคเกิด 
ข้ึนในโลกดวยประการอยางนี้แลว    พระศาสดาทรงออกพรรษา   ปวารณาแลว 
ทรงสงภิกษุ ๖๐ องคไปในทิศทั้งหลายดวยพระดํารัสวา   ภิกษุทั้งหลาย   ทาน 
ทั้งหลายจงเท่ียวจาริกไป   สวนพระองคเองเสด็จไปยังตําบลอุรุเวลา  ในระหวาง 
ทางไดทรงแนะนําภัตทวัคคียกุมาร ๓๐   คน ในชฏัปาฝาย.  บรรดาภัตทวัคคีย- 
กุมารเหลาน้ันคนทายสุดไดเปนพระโสดาบัน  คนเหนือสุดไดเปนพระอนาคามี 
พระองคทรงใหภัตทวัคคียกุมารท้ังหมดแมเหลาน้ันบรรพชา     ดวยความเปน 
เอหิภิกขุเหมือนกัน   แลวทรงสงไปในทิศทั้งหลาย   แลวพระองคไดเสด็จไปยัง. 
ตําบลอุรุเวลา   ทรงแสดงปาฏิหาริย ๓๕๐๐ ปาฏหิาริย    ทรงแนะนําชฎิล ๓ พ่ี 
นอง    มีอุรุเวลกัสสปเปนตน     มีบรวิารหนึ่งพัน    ใหบรรพชาดวยความเปน 
เอหิภิกขุเหมือนกัน   แลวใหนั่งท่ีคยาสีสประเทศ  ใหดํารงอยูในพระอรหัต  ดวย 
อาทิตตปริยายเทศนา    อันพระอรหันตหน่ึงพันนั้นแวดลอม    ทรงพระดําริวา 
จักเปลื้องปฏิญญาท่ีทรงใหไวแกพระเจาพิมพิสาร       จึงไดเสด็จไปยังลัฏฐิวัน  
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อุทยานสวนตาลหนุม ณ ชานพระนครราชคฤห.      พระราชาไดทรงสดับจาก 
สํานักของนายอุทยานบาลวา    พระศาสดาเสด็จมาแลว    จึงทรงหอมลอมดวย 
พราหมณและคฤหบดี ๑๒  นหุต   (คือ ๑๒ หม่ืน)  เขาไดเฝาพระศาสดา   เมื่อ 
พ้ืนพระบาทอันวิจิตรดวยจักรกําลังเปลงแสงสุกสกาวข้ึน      ประหน่ึงเพดาน 
แผนทองคํา   จึงทรงหมอบพระเศียรลงแทบพระบาทของพระตถาคตเจา   แลว 
ประทับนั่ง ณ สวนขางหน่ึงพรอมกับบริษัท. ลําดับนั้น พราหมณและคฤหบดี 
เหลาน้ัน   ไดมีความคิดดังน้ีวา    พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรยในทาน 
อุรุเวลกัสสป    หรือวาทานอุรุเวลกัสสปประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกของพราหมณและคฤหบดีเหลาน้ัน 
จึงไดตรัสกะพระเถระดวยพระคาถาวา 
                        ทานอยูในอุรุเวลา  (มานาน)  ซูบผอม  (เพราะ 
         กําลังพรต)  เปนผูกลาวสอน  (ประชาชน)   เห็นโทษ 
         อะไรหรือ  จึงละไฟ (ที่บูชา) เสีย  ดูกอนกัสสป  เรา 
         ถามเน้ือความน้ีกะทาน  อยางไรทานจึงละการบูชาไฟ 
         เสียเลา. 
ฝายพระเถระรูพระประสงคของพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคาถานี้วา 
                        ยัญท้ังหลายยอมกลาวสรรเสริญ  รปู  เสียง กลิน่ 
         รส  และหญิงท่ีนาใคร  ขาพระองครูวา นี้เปนมลทินใน 
         อุปธิทั้งหลาย  เพราะฉะน้ัน  ขาพระองคจึงไมยินดีใน  
         การเซนสรวง   และการบูชา  ดงัน้ี. 
เพ่ือท่ีจะประกาศความท่ีตนเปนสาวก  จึงซบศีรษะท่ีหลังพระบาทของพระคถา- 
คต     แลวกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาเปนศาสดา  
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ของขาพระองค    ขาพระองคเปนสาวก    ดังน้ีแลว     เหาะข้ึนสูเวหาส ๗ ครั้ง   
คือ  ๑ ชั่วลําตาล   ๒ ชั่วลําตาล    จนประมาณ ๗  ชั่วลําตาล    แลวลงมาถวาย 
บังคมพระตถาคตแลวน่ัง ณ สวนขางหน่ึง.     มหาชนไดเห็นปาฏิหาริยนั้นแลว 
พากัน กลาวพรรณนาพระคุณของพระศาสดาวา   นาอัศจรรย  พระพุทธเจาทรง 
มีอานุภาพมาก   แมพระอุรุเวลกัสสป   ชื่อวามีทิฏฐิเข็มแข็งอยางนี้     สําคัญ 
ตนวาเปนพระอรหันต   กถ็ูกพระตถาคตทําลายขายคือทิฏฐิทรมานแลว.   พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เราทรมานพระอุรุเวลกัสสป    แตในบดันี้เทาน้ัน  ก็หา 
มิได     แมในอดีต     พระอุรุเวลกัสสปนี้ก็ถูกเราตถาคตทรมานมาแลวเหมือน 
กัน   แลวตรสัมหานารทกัสสปชาดก    ในเพราะเหตุเกิดเรื่องนี้ข้ึน    แลวทรง 
ประกาศสัจจะทั้ง ๔.   พระเจามคธราชทรงดํารงอยูในโสดาปตติผล    พรอมกับ 
บริวาร  ๑๑ นหุต   สวนอีกหนึ่งนหุตประกาศความเปนอุบาสก.   พระราชาทรง 
ประทับอยูในสํานักของพระศาสดานั้นแล   ทรงประกาศเหตุอันมาซึ่งความสบาย 
พระทัย  ๕ ประการ  แลวทรงถึงสรณะ  ทรงนิมนตเพ่ือเสวยในวันพรุงน้ี   แลว 
เสด็จลุกจากพระอาสน       ทรงกระทาํประทักษิณพระผูมีพระภาคเจาแลวเสด็จ 
หลีกไป.   วันรุงข้ึน  พวกมนุษยชาวเมืองราชคฤหแมทั้งสิ้นนับได ๑๘โกฏิ ทั้งท่ี 
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาและท้ังที่ไมไดเห็นมีความประสงคจะเห็นพระตถาคต  
จึงไดจากกรุงราชคฤหไปยังลัฏฐิวันแตเชาตรู.      หนทาง ๓ คาวุตไมเพียงพอ. 
ลัฏฐิวันอุทยานท้ังสิ้น   ไดแนนขนัดไปหมด.   มหาชนแลดูอัตภาพอันถึงความ 
งามดวยพระรูปโฉมของพระทศพล  ไมอาจกระทําใหอ่ิมได.   ในฐานะท้ังหลาย 
แมเห็นปานน้ี  พึงพรรณนาความสงางามแหงพระรูปกายแมทั้งส้ินนี้อันมีประเภท 
เปนพระลักษณะ     และพระอนุพยัญชนะของพระตถาคต     ชื่อวาวรรณรูป 
(การพรรณนารูป). มหาชนผูแลดู พระสรีระของพระทศพล อันถึงความงามดวย  
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พระรูปโฉมแนนขนัดไปหมดดวยอาการอยางน้ี   จึงไมมีโอกาสท่ีแมภิกษุรูปหน่ึง   
จะออกไปท่ีอุทยานและท่ีหนทาง.  ไดยินวาวันนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจะทรง 
ขาดพระกระยาหาร  การขาดพระกระยาหารน้ัน     อยาไดมีเลย   เพราะเหตุนั้น  
อาสนที่ทาวสักกะประทับนั่ง   จึงแสดงอาการรอน  ทาวสักกะนั้น ทรงพระรําพึง 
อยู    ไดทรงทราบเหตุการณนั้น     จึงทรงนิรมิตเพศเปนมาณพนอย   กลาวคํา 
สดุดีอันปฏิสังยุตดวยพระพุทธเจา     พระธรรม    และพระสงฆ    เสด็จลงตรง 
เบื้องพระพักตรของพระทศพล  ไดโอกาสดวยเทวานุภาพ   เสด็จนําไปขางหนา 
กลาวคุณของพระศาสดา  ดวยคาถาเหลาน้ีวา 
                        พระผูมีพระภาคเจามีวรรณะงาม  ดุจลิ่มทองสิงคี  
         ผูทรงผูกแลว      เสด็จเขากรุงราชคฤหพรอมดวยพระ 
         ปุราณชฏิล   ผูฝกตนไดแลว   ผูหลุดพนแลว.  พระผูม ี
         พระภาคเจาผูมีวรรณะงามดุจลิ่มทองสิงคี    ผูหลุดพน 
         แลว    เสด็จเขากรุงราชคฤหพรอมกับพระปุราณชฏิล 
         ผูหลุดพนแลว.  พระผูมีพระภาคเจาผูมีวรรณะงามดุจ 
         ทองสิงคี  ผูทรงขามแลว  เสด็จเขากรุงราชคฤหพรอม 
         กับพระปุราณชฏิล  ผูขามพนแลว. พระผูมีพระภาคเจา 
         พระองคนั้น   มีธรรมเปนเครื่องอยู ๑๐ มีพระกําลัง ๑๐ 
         ทรงรูแจงธรรม  ๑๐   และประกอบดวยพระคุณ  ๑๐  ม ี
         บริวารพันหน่ึง   เสด็จเขากรุงราชคฤหแลว. 
         มหาชนไดเห็นความสงาแหงรูปของมาณพนอยแลวคิดวา  มาณพนอย 
นี้มีรูปงามยิ่งนัก   ก็มาณพนอยน้ี    เราไมเคยเห็นเลย   จึงกลาววา  มาณพนอย 
นี้มาจากไหน    หรือมาณพนอยของใคร.    มาณพนอยไดฟงดังน้ัน    จึงกลาว 
คาถาวา  
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                        พระสุคตเจาพระองคใด   ทรงฝกพระองคไดใน   
         ที่ทั้งปวง   ทรงประเสริฐท่ีสุด   ไมมบีุคคลเปรียบเปน 
         พระอรหันตในโลก  เราเปนคนรับใชของพระสุคตเจา 
         พระองคนั้น. 
พระศาสดาทรงดําเนินทางซึ่งมีโอกาสอันทาวสักกะทรงกระทําแลว      ทรงหอม 
ลอมดวยภิกษุพันหน่ึง    เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห.    พระราชาทรงถวายมหา- 
ทานแกภิกษุสงฆ   มีพระพุทธเจาเปนประธาน  แลวกราบทูลวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  หมอมฉันจักไมอาจเปนไปอยูโดยเวนรัตนะทั้งสาม  หมอมฉันจักมาเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา ในเวลาบางไมใชเวลาบาง ก็ชื่อวาลัฏฐิวันอุทยานไกลเกินไป 
แตอุทยานชื่อวาเวฬุวันของหมอมฉันน้ี      ไมไกลเกินไปไมใกลเกินไป    เปน 
เสนาสนะสมบูรณดวยการคมนาคม   สมควรแกพระพุทธเจา    ขอพระผูมีพระ- 
ภาคเจาจงทรงรับเวฬุวันนี้เถิด    แลวทรงเอาพระสุวรรณภิงคารตักน้ําอัน มีสีดัง 
แกวมณีอบดวยดอกไมและของหอม   เมื่อจะทรงบริจาคพระเวฬุวันอุทยาน  จึง 
ทรงหลั่งนํ้าใหตกลงบนพระหัตถของพระทศพล      ในขณะทรงรับพระอาราม 
มหาปฐพีไดหว่ันไหวอันเปนเหตุใหรูวา    รากแกวของพระพุทธศาสนาไดหยั่ง 
ลงแลว.  จริงอยู   ในชมพูทวีปยกเวนพระเวฬุวันเสีย  ชื่อวาเสนาสนะอ่ืนที่ทรง 
รับแลวแผนดินไหว    ยอมไมมี.    ฝายในตามพปณณิทวีป    (คือเกาะลังกา) 
ไมมีเสนาสนะอ่ืนที่รับแลวแผนดินไหว    ยกเวนมหาวิหาร.    พระศาสดาครั้น 
ทรงรับพระเวฬุวนารามแลว   ทรงกระทําอนุโมทนาแกพระราชา   แลวเสด็จลุก 
จากอาสนะ   หอมลอมดวยภิกษุสงฆ  ไดเสด็จไปยังพระเวฬุวัน. 
         ก็สมัยน้ันแล     ปรพิาชกทั้งสอง     คือสารบีุตรและโมคคัลลานะ 
อาศัยกรุงราชคฤหแสวงหาอมตธรรมอยู.  บรรดาปริพาชกทั้งสองน้ัน  สารีบุตร  
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เห็นพระอัสสชิเถระเขาไปบิณฑบาต   มีจิตเลื่อมใส   จึงเขาไปน่ังใกล   ไดฟง   
คาถาวา    เย   ธมฺมา  เหตุปฺปภวา     ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด   ดังน้ี 
เปนตน  ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล  ไดกลาวคาถาน้ันนั่นแหละแมแกโมคคัล- 
ลานะปริพาชกผูสหายของตน.   ฝายโมคคัลลานะปริพาชกก็ไดดํารงอยูในโสดา- 
ปตติผล.    สหายแมทั้งสองน้ันลาสัญชัยปริพาชกแลว    บวชในสํานักของพระ- 
ศาสดาพรอมดวยบริวารของตน   บรรดาสหายท้ังสองน้ัน    พระโมคคัลลานเถระ 
บรรลุพระอรหัตโดย ๗ วัน   พระสารีบุตรเถระบรรลุพระอรหัต     โดยลวงไป 
กึ่งเดือน   พระศาสดาทรงต้ังพระเถระแมทั้งสองไวในตําแหนงอัครสาวก    และ 
ในวันที่พระสารีบุตรเถระบรรลุพระอรหัตน่ันแล   ไดทรงกระทําสาวกสันนิบาต 
ประชุมพระสาวก. 
         ก็เม่ือพระตถาคตประทับอยูในพระเวฬุวันอุทยานน้ันนั่นแล    พระเจา- 
สุทโธทนมหาราชไดทรงสดับวา  ขาววา   บุตรของเราประพฤติทุกรกิริยา ๖ ป 
บรรลุพระปรมาภิสัมโพธิญาณแลว     ประกาศธรรมจักรอันบวร    อาศัยเมือง 
ราชคฤหอยูในเวฬุวัน     จึงตรัสเรียกอํามาตยผูหนึ่งมาตรัสวา     มาเถิดพนาย 
ทานจงมีบุรุษพันหน่ึงเปนบริวาร   เดินทางไปกรุงราชคฤห   กลาวตามคําของ 
เราวา   พระเจาสุทโธทนมหาราช    พระบิดาของพระองคมีพระประสงคจะพบ 
แลวจงพาบุตรของเรามา      อํามาตยผูนั้นรับพระดํารัสของพระราชาดวยเศียร 
เกลาวา    อยางนั้นพระพุทธเจาขา    เเลวมีบุรุษหนึ่งพันเปนบริวาร    รีบเดนิ 
ทางไปประมาณ ๖๐ โยชน  นั่งอยูในทามกลางบริษัท ๔ ของพระทศพล  แลว 
เขาไปยังวิหารในเวลาแสดงธรรม   อํามาตยนั้นคิดวา   พระราชสาสนของพระ- 
ราชาท่ีสงมาจงงดไวกอน   แลวยืนอยูทายสุดบริษัท   ฟงพระธรรมเทศนาของ 
พระศาสดา   ตามท่ียืนอยูนั่นแล  ไดบรรลุพระอรหัตพรอมกับบุรุษบริวารหนึ่ง  
พัน   จึงทูลขอบรรพชา  พระผูมีพระภาคเจาทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา  ทาน    
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ทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด.   ในขณะนั้นเอง   คนทั้งหมดทรงบาตรและจีวรอัน  
สําเร็จดวยฤทธ์ิ     ไดเปนประหน่ึงพระเถระมีพรรษา  ๖๐  ฉะน้ัน.    ก็ธรรมดา 
พระอริยเจาทั้งหลายยอมมีตนเปนกลาง      จําเดิมแตเวลาท่ีไดบรรลุพระอรหัต 
เพราะฉะนั้น    จึงไมไดกราบทูลสาสนที่พระราชาทรงสงมา     พระราชาตรัส 
วา   อํามาตยผูไปแลวก็ยังไมมา   ขาวสาสนก็ไมไดฟง    มาเถอะพนาย    ทาน 
จงไป   แลวทรงสงอํามาตยอ่ืนไปตามทานองนั้นน่ันแล   แมอํามาตยนั้น  ไปแลว 
ไดบรรลุพระอรหัตพรอมทั้งบริษัท  โดยนัยกอนนั่นแหละ   กไ็ดนิ่งเสีย   พระ 
ราชาทรงสงอํามาตย  ๙  คน   ซึ่งมีบรวิารคนละหนึ่งพันไป    โดยทํานองน้ีนั่น 
แล.  อํามาตยทุกคนยังกิจของตนใหสําเร็จแลว   ก็เปนผูนิ่งอยู ณ กรุงราชคฤห 
นั้นนั่นเอง.    พระราชาไมไดอํามาตยผูนําแมมาตรวา    ขาวสาสนมาบอก   จึง 
ทรงพระดําริวา     กช็นมปีระมาณเทานี้      ไมนํากลับมาแมมาตรวาขาวสาสน 
เพราะไมมีความรักในเรา  ใครหนอ   จักกระทําตามคําของเรา   เมื่อทรงตรวจ 
พลของหลวงทั้งหมด   กไ็ดเห็นกาฬุทายีอํามาตย.  ไดยินวา   กาฬุทายีนั้นเปน 
อํามาตยผูจัดราชกิจท้ังปวงใหสําเร็จ   เปนคนวงใน  มีความคุนเคยเปนอยางยิ่ง 
เกิดวันเดียวกันกับพระโพธิสัตว      เปนสหายเลนฝุนมาดวยกัน.     ลําดับนั้น 
พระราชาตรัสเรียกกาฬุทายีอํามาตยนั้นมาวา    พออุทายี    เราปรารถนาจะเห็น 
บุตรของเรา    จึงสงบุรุษไป ๙ พัน   แมบุรุษสักคนหน่ึง   จะมาบอกมาตรวา 
ขาวสาสนก็ไมมี  ก็อันตรายแหงชีวิตของเรารูไดยากนัก  เรามีชวิีตอยูปรารถนา 
จะเห็นบุตร     ทานจักอาจหรือหนอท่ีจะแสดงบุตรแกเรา.    กาฬุทายีอํามาตย 
กราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ    ขาพระพุทธเจาจักอาจ    ถาจักไดบรรพชา. 
พระราชาตรัสวา   (ดูกอนพอ   ทานจะไดบวชหรือไมไดบวชก็ตาม    จงแสดง 
บุตรแกเรา     กาฬุทายีอํามาตยนั้นรับพระดํารัสแลว ถือพระราชสาสนไปยัง 
กรุงราชคฤห   ยืนอยูทายบริษัทในเวลาที่พระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา  
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ไดสดับธรรมแลว     พรอมท้ังบริวารก็บรรลุพระอรหัตผล    ดํารงอยูในความ  
เปนเอหิภิกขุ. 
         ฝายพระศาสดาไดเปนพระพุทธเจาแลว  ประทับอยู ในปาอิสิปตนมฤค- 
ทายวัน    ตลอดภายในพรรษาแรก   ออกพรรษาปวารณาแลวเสด็จไปยังตําบล 
อุรุเวลา   ประทับอยูที่ตําบลอุรุเวลาน้ัน  ตลอด  ๓  เดือน    ทรงแนะนําชฏิล ๓ 
พ่ีนอง  มีภิกษุพันหน่ึงเปนบริวาร   ในวันเพ็ญเดือนยี่  เสด็จไปยังกรุงราชคฤห 
ประทับอยู ๒ เดือน.  โดยลําดับกาลมีประมาณเทานี้  เปนเวลา ๕ เดือน สําหรับ 
พระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จออกจากกรุงพาราณสี    ฤดูเหมันตทั้งส้ินลวงไปแลว 
จําเดิมแตวันที่พระอุทายีเถระมาแลว    เวลาไดลวงไป ๗๐๘ วัน   ในวันเพ็ญ 
เดือน  ๔   พระอุทายีเถระนั้นคิดวา   ฤดูเหมันตก็ลวงไปแลว   ฤดูวสันตกําลัง 
ยางเขามา พวกมนุษยถอนขาวกลาไปแลว  ทําใหหนทางในท่ีที่ตรงหนา ๆ ชุม 
แผนดินดาดาษไปดวยหญาเขียวสด  ราวปามีดอกไมบานสะพรั่ง หนทางเหมาะแก 
การท่ีจะเดิน    กาลน้ีเปนกาลที่พระทศพลจะทรงกระทําการสงเคราะหพระญาติ  
ลําดับนั้น     พระอุทายีเถระเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา      พรรณนาหนทาง 
เสด็จเพ่ือตองการใหพระทศพลเสด็จไปยังพระนครของราชสกุล       ดวยคาถา 
ประมาณ  ๖๐ คาถาวา 
                        ขาแตพระองคผูเจริญ   บัดนี้   ตนไมทั้งหลายม ี
         ดอกแดงสะพรั่ง  มีผลเต็มตนสลัดใบแลว  ตนไมเหลา 
         นั้นสวางไสวดุจมีเปลวไฟโชติชวงอยู  ขาแตพระมหา 
         วีระ     ถึงสมัยท่ีเหมาะสมแกการท่ีพระองคจะรื่นรมย  
         สถานท่ีไมเย็นจัด   ไมรอนจัด   ไมอัตคัดและอดอยาก 
         นัก   พ้ืนภูมิภาคก็มหีาแพรกอันเขียวสด  ขาแตพระ 
         มหามนุี   กาลนี้เปนกาลสมควรแลวท่ีจะเสด็จไป.  
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         ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะอุทายีเถระวา    อุทายีเพราะเหตุไรหนอ  
เธอจึงพรรณนาการไปดวยเสียงอันไพเราะ   พระอุทายีเถระกราบทูลวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ    พระเจาสุทโธทนมหาราช    พระชนกของพระองค    มีพระ 
ประสงคจะพบเห็นพระองค      ขอพระองคจงกระทําการสงเคราะหแกพระญาติ 
ทั้งหลายเถิด   พระศาสดาตรัสวา   ดีละอุทายี   เราจักกระทําการสงเคราะหพระ 
ญาติ    เธอจงบอกแกภิกษุสงฆ    ภิกษุทั้งหลายจักไดบําเพ็ญคมิกวัตรสําหรับผู 
จะไป   พระเถระรับพระพุทธดํารัสแลวบอกแกภิกษุสงฆ. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงหอมลอมดวยภิกษุขีณาสพท้ังส้ินสองหม่ืนองค 
คือ    ภิกษุผูเปนกุลบุตรชาวอังกะและมคธะหมื่นองค    ภิกษุผูเปนกุลบุตรชาว 
เมืองกบิลพัสดุหม่ืนองค   เสด็จออกจากกรุงราชคฤห    เสด็จเดินทางวันละหน่ึง 
โยชน.    พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา    จักเสด็จจากกรุงราชคฤหถงึกรุง 
กบิลพัสดุทาง ๖๐ โยชน   โดยเวลา ๒ เดือน    จึงเสด็จหลีกจาริกไปโดยไมรบี 
ดวน   ฝายพระเถระคิดวา   จักกราบทูลความท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกมา 
แลว   จึงเหาะข้ึนสูเวหาสไปปรากฏในพระราชนิเวศนของพระราชา.  พระราชา 
ทอดพระเนตรเห็นพระเถระแลวทรงมีพระทัย   นมินตใหนั่งบนบัลลังกอันควร 
คามาก      ไดทรงนําบาตรใหเต็มดวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ ที่เขาจัดเตรียมไว 
เพ่ือพระองคแลวถวายไป   พระเถระลกุข้ึนแสดงอาการจะไป   พระราชาตรัสวา 
จงนั่งฉันเถิดพอ พระเถระทูลวา มหาบพิตร  อาตมภาพจักไปยังสํานักของพระ- 
ศาสดาแลวจักฉัน.  พระราชาตรัสวา พระศาสดาอยูที่ไหนละพอ พระอุทายีเถระ 
ทูลวา มหาบพิตร  พระศาสดามีภิกษุ ๒ หม่ืนเปนบริวาร   เสด็จออกจาริกเพ่ือ 
จะเห็นพระองค  พระราชาทรงดีพระทัยตรัสวา   ทานฉันภัตตาหารนี้แลวจงนํา 
บิณฑบาตจากพระราชนิเวศน้ันไปถวายพระโอรสนั้น  จนกวาพระโอรสของเรา 
จะถึงพระนครน้ี.  พระเถระรับแลว  พระราชาอังคาสพระเถระแลวอบบาตรดวย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 142 

จุรณหอม  บรรจุเต็มดวยโภชนะอันอุดม    แลววางไวที่มือของพระเถระ   โดย   
ตรัสวา  ทานจงถวายพระตถาคต.  พระเถระเม่ือชนชาววังทั้งปวงเห็นอยูนั่นแล 
ไดโยนบาตรข้ึนไปบนอากาศ       สวนตนเองก็เหาะข้ึนสูเวหาสนําบิณฑบาตไป 
วาง     เฉพาะท่ีพระหัตถของพระศาสดาโดยตรง     พระศาสดาเสวยบิณฑบาต  
นั้น    พระเถระไดนําบิณฑบาตมาทุกวัน  ๆ โดยอุบายน้ี.   แมพระศาสดาก็เสวย 
บิณฑบาตเฉพาะของพระราชาเทาน้ัน  ในระหวางเดินทาง   ในเวลาเสด็จภัตกิจ 
ทุก ๆ วัน    แมพระเถระก็กลาววา    วันนี้พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาสิ้นระยะ 
ทางมีประมาณเทาน้ี   วันนี้เสด็จมาสิ้นระยะทางมีประมาณเทานี้   ไดกระทาํราช 
สกุลทั้งส้ินใหมีความเลื่อมใสเกิดข้ึนในพระศาสดา       โดยเวนการไดเห็นพระ 
ศาสดาดวยธรรมีกถาอันสัมปยุตดวยพุทธคุณ.   ดวยเหตุนั้นแหละ พระศาสดา 
จึงสถาปนาพระอุทายีเถระนั้นไวในตําแหนงเอตทัคคะวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
พระกาฬุทายีนั้นเปนเลิศกวาพระสาวกท้ังหลายของเราผูยังตระกูลไหเลื่อมใส. 
         ฝายเจาศากยะทั้งหลาย   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงโดยลําดับแลว 
ไดปรึกษากันวา    พวกเราจักเห็นพระญาติผูประเสริฐของพวกเรา    จึงประชุม 
กันพิจารณาสถานท่ีเปนที่ประทับ อยูของพระผูมีพระภาคเจา        กําหนดกนัวา 
อารามของเจานิโครธศากยะนารื่นรมย     จึงใหกระทําวิธีการซอมแซมทุกอยาง 
ในอารามน้ัน   ถือของหอมและดอกไม   เม่ือจะกระทําการตอนรับ   จึงสงเด็ก 
ชายและเด็กหญิงชาวบานหนุมสาว      ซึ่งประดับดวยเครื่องประดับทุกอยางไป 
กอน  จากน้ันจึงสงราชกุมารและราชกุมารีไป   ตนเองบูชาดวยของหอม ดอกไม 
และจุรณเปนตนอยูในระหวางราชกุมารและราชกุมารีเหลาน้ัน    ไดพาพระผูมี- 
พระภาคเจาไปยังนิโครธารามน้ันเอง  ในนิโครธารามนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
แวดลอมดวยพระขีณาสพ ๒ หม่ืน     ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่เขาปูลาด 
ไวแลว.     ธรรมดาเจาศากยะท้ังหลายผูมีพระชาติมานะถือตัวจัด     เจาศากยะ  
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เหลาน้ันทรงพระดําริวา  สิทธัตถกุมารเปนเด็กกวาเราทั้งหลาย เปนพระกนิษฐา 
เปนพระภาคิไนย   เปนพระโอรส   เปนพระนัดดา   ของเราทั้งหลาย  จึงตรัส 
กะราชะกุมารท้ังหลายท่ีหนุม ๆ วา ทานท้ังหลายจงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
พวกเราจักนั่งขางหลังทานทั้งหลาย. 
         เมื่อศากยะเหลาน้ันไมถวายบังคมประทับนั่งแลวอยางนี้    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจาศากยะเหลาน้ัน    แลวทรงพระดําริวา   พระ 
ญาติทั้งหลายไมไหวเรา   เอาเถอะ    เราจักใหพระญาติเหลาน้ันไหว   จึงทรง 
เขาจตุตถฌานมีอภิญญาเปนบาท      ออกจากฌานแลวเหาะข้ึนสูเวหาส     ปาน 
ประหน่ึงโปรยธุลีพระบาทลงบนพระเศียร ของเจาศากยะเหลานั้น  ไดทรงกระทํา 
ปาฏิหาริยเชนเดียวกับยมกปาฏิหาริยที่ควงตนฑามพพฤกษ พระราชาทรงเห็น 
ความอัศจรรยนั้นจึงตรัสวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ในวันที่พระองคประสูติ 
หมอมฉันแมไดเห็นพระบาทของพระองค    ซึ่งหมอมฉันนําเขาไปใหไหวกาล- 
เทวลดาบสกลับไปประดิษฐานบนกระหมอมของพราหมณ  กไ็ดไหวพระองค 
นี้เปนการไหวครั้งแรกของหมอมฉัน   ในวันวัปปมงคลแรกนาขวัญ.  ก็ไดเห็น 
ความเปลี่ยนแปลงของรมเงาไมหวาของพระองค   ผูบรรทมอยูบนที่บรรทมอัน 
ประกอบดวยสิริใตรมเงาไมหวา   ก็ไดไหวพระบาท   นี้เปนการไหวครั้งท่ีสอง 
บัดนี้    แมไดเห็นปาฏิหาริยนี้    ซึ่งไมเคยเห็น    จึงไหวพระบาทของพระองค 
นี้เปนการไหวครั้งท่ีสามของหมอมฉัน.    ก็เมื่อพระราชาถวายบังคมแลว    แม 
เจาศากยะพระองคหน่ึงชื่อวาผูสามารถเพื่อจะไมถวายบังคม พระผูมีพระภาคเจา 
แลวดํารงอยู    ไมไดมี    เจาศากยะท้ังปวงพากันถวายบังคมท้ังหมด  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงใหพระญาติทั้งหลายถวายบังคมดวยประการดังน้ีแลว   จึงเสด็จ 
ลงจากอากาศ ประทับนั่งบนพระอาสนที่ลาดไว  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับ  
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นั่งแลว     สมาคมพระญาติอันถึงสุดยอดจึงไดมีข้ึน.    เจาศากยะท้ังปวงเปนผูมี  
พระทัยแนวแนประทับนั่งแลว.   ลําดับนั้น     มหาเมฆไดยังฝนโบกขรพรรษให 
ตกลงมา    น้าํสีแดงมีเสียงไหลไปขางลาง    และผูประสงคจะใหเปยกจึงจะเปยก 
ฝนโบกขรพรรษ  แมมาตรวาหยาดเดียวก็ไมตกลงบนรางกายของผูที่ไมประสงค 
จะใหเบียก.   เจาศากยะท้ังปวงเห็นดังนั้น เกิดอัศจรรยไมเคยเปน  จึงสงสนทนา 
กันวา  โอ !  นาอัศจรรย   โอ !   ไมเคยมี   พระศาสดาตรัสวา   ฝนโบกขรพรรษ 
ตกลงในสมาคมแหงพระญาติของเรา  ในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได   แมในอดีตก็ได 
ตกแลว   จึงตรัสเวสสันดรชาดก   เพราะเหตุเกิดเรื่องนี้.  เจาศากยะท้ังปวงสดับ 
พระธรรมเทศนาแลว     เสด็จลุกข้ึนถวายบังคมแลวหลีกไป.     พระราชาหรือ 
มหาอํามาตยของพระราชาแมพระองคเดียว  ชื่อวากราบทูลวา    ขอพระองคจง 
รับภิกษาของขาพระองคทั้งหลายในวันพรุงน้ี   ดังนี้แลวจึงเสด็จไป  มิไดมีเลย. 
         วันรุงข้ึนพระศาสดาทรงแวดลอมดวยภิกษุสองหม่ืนองค  เสด็จเขาไป 
บิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสด.    ไมมีใคร ๆ จะไปนิมนตหรือรับบาตร   พระผูมี 
พระภาคเจาประทับยืนที่เสาเข่ือน  ทรงพระรําพึงวา   พระพุทธเจาในปางกอน 
ทั้งหลายเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครของตระกูลอยางไรหนอ    ไดเสด็จไป 
ยังเรือนของอิสรชนโดยขามลําดับ       หรือเสด็จเที่ยวจาริกไปตามลําดับตรอก 
แตนั้นไมไดทรงเห็นแมพระพุทธเจาพระองคหน่ึงเสด็จไปโดยขามลําดับ   แลว 
ทรงพระดําริวา  นี้เทาน้ันเปนวงศของพระพุทธเจาทั้งหลายน้ัน  นี้เปนประเพณี 
ของเรา   แมเราก็ควรจะยกไวในบัดนี้    และสาวกท้ังหลายของเราสําเหนียกตาม 
เราอยูนั่นแล   จักบําเพ็ญบิณฑบาตจาริกวัตรตอไป   จึงเสด็จเท่ียวบิณฑบาตไป 
ตามลําดับตรอก     ต้ังแตเรือนท่ีต้ังอยูในที่สุดไป   มหาชนเลาลือกันวา ไดยินวา 
สิทธัตถกุมารผูเปนเจาเที่ยวไปเพ่ือกอนขาว  จึงเปดหนาตางบนปราสาทชั้นที่  ๒ 
และชั้นที่  ๓ เปนตน   ไดเปนผูขวนขวายเพ่ือจะดู.  
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         ฝายพระเทวีมารดาพระราหุล    ทรงพระดําริวา   นัยวาพระลูกเจาเสด็จ   
เที่ยวไปดวยวอทองเปนตน  โดยราชานุภาพยิ่งใหญในพระนครนี้แหละ   บดันี้ 
ปลงผมและหนวด     นุงหมผากาสายะ    ถือกระเบื้องเท่ียวไปเพื่อกอนขาว   จะ 
งามหรือหนอ    จึงทรงเปดสีหสัญชรทอดพระเนตรตรวจดูอยู   ไดเห็นพระผูมี  
พระภาคเจา ทรงยังถนนในพระนครใหสวางไสวดวยพระรัศมีแหงพระสรีระอัน 
รุงเรื่องดวยความรุงเรื่องตาง ๆ ไพโรจนดวยพุทธสิริอันหาอุปมามิได  ประดับ 
ดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ   สวางดวยพระอนุพยัญชนะ ๘๐  ซึ่งตาม 
ประชิดลอมรอบดวยพระรัศมีดานละวา     จึงทรงชมเชยต้ังแตพระอุณหิสจนถึง 
พ้ืนพระบาท   ดวยคาถาชื่อวานรสีหะ ๘ ประการ  มีอาทิอยางนี้วา 
                        พระผูนรสีหะมีพระเกสาเปนลอนออนดําสนิท 
         มีพ้ืนพระนลาตปราศจากมลทินดุจพระอาทิตย  มีพระ- 
         นาสิกโคงออนยาวพอเหมาะ  ซานไปดวยพระขายแหง 
         พระรศัมี  ดังนี้.  
แลวจึงกราบทูลแดพระราชาวา    พระโอรสของพระองคเสด็จเท่ียวไปเพื่อกอน 
ขาว.      พระราชาทรงสลดพระทัย     ทรงจัดผาสาฎกใหเขาที่ดวยพระหัตถ 
รีบดวนเสด็จออกไปโดยเร็ว  ประทับยืนเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา 
แลวตรัสวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     เพราะเหตุไร     พระองคจึงทรงกระทํา 
หมอมฉันใหไดอาย  เพ่ืออะไร  จึงเสด็จเท่ียวไปเพ่ือกอนขาว  ทําไมพระองคจึง 
กระทําความสําคัญวา  ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเทาน้ีไมอาจไดภัตตาหาร.   พระ 
ศาสดาตรัสวา  มหาบพิตร  อันนี้เปนวงศ   เปนจารีตของอาตมภาพ.  พระราชา 
ตรัสวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉันทั้งหลายมีวงศเปนกษัตริยมหาสมมติ. 
ราชมิใชหรือ ก็ในวงศกษัตริยมหาสมมตราชน้ัน   แมกษัตริยพระองคหน่ึงชื่อวา  
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เที่ยวไปเพ่ือภิกขาจาร   ยอมไมมี.   พระศาสดาตรัสวา  มหาบพิตร ชื่อวาวงศนี้ 
เปนวงศของพระองค.  แตชื่อวาพุทธวงศนี้  คือ พระทีปงกร  พระโกณฑัญญะ 
พระกัสสปะ  เปนวงศของอาตมภาพ    และพระพุทธเจาอ่ืน ๆ นับไดหลายพัน 
ไดสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการภิกขาจารเทาน้ัน       ประทับยืนในระหวางถนน 
นั้นแล   ตรัสพระคาถานี้วา 
                        บุคคลไมควรประมาทในกอนขาว   อันบุคคลพึง 
         ลุกขึ้นยืนรับ     พึงประพฤติธรรมใหสุจริต    บุคคลผู 
         ประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขท้ังในโลกนี้  และในโลก 
         หนา. 
ในเวลาจบคาถา  พระราชาดํารงอยูในโสดาปตติผล,  และไดสดับคาถานี้วา 
                        บุคคลพึงประพฤติธรรมใหสุจริต ไมพึงประพฤติ 
         ธรรมนั้นใหทุจริต  ผูประพฤติธรรมเปนปรกติยอมอยู 
         เปนสุขทั้ง ในโลกนีแ้ละในโลกหนา  ดังนี้. 
ไดดํารงอยูในสกทาคามิผล, ไดทรงสดับธรรมปาลชาดก  ไดดาํรงอยูในอนาคา- 
มิผล,    ในสมัยใกลจะสวรรคต  ทรงบรรทมบนพระท่ีบรรทมอันประกอบดวย 
สิริภายใตเศวตฉัตร     ไดบรรลุพระอรหัต.     กิจในการตามประกอบความเพียร 
โดยการอยูปา     ไมไดมแีกพระราชา.    ก็ครั้นทรงกระทําใหแจงเฉพาะโสดา- 
ปตติผลเทาน้ัน    ทรงรับบาตรของพระผูมีพระภาคเจา  ทรงนิมนตพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพรอมท้ังบริษัทใหเสด็จข้ึนสูมหาปราสาท  ทรงอังคาสดวยขาทนียโภชน-ี 
ยาหารอันประณีต.      ในเวลาเสร็จภัตกิจ    นางสนมท้ังปวงยกเวน พระมารดา 
พระราหุลพากันมาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา.   ก็พระมารดาของพระราหุล 
นั้น     แมชนผูเปนบริวารจะกลาววา   พระองคจงเสด็จไปถวายบังคมพระลูกเจา  
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เถิด   ก็ตรัสวา   ถาคุณของเรามีอยูไซร   พระลูกเจาจักเสด็จมายังสํานักของเรา   
ดวยพระองคเองท่ีเดียว  เราจักถวายบังคมพระลูกเจาน้ันผูเสด็จมาเทานั้น  ครั้น 
ตรัสดังน้ีแลว   ก็มิไดเสด็จไป.     พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพระราชาถือบาตร 
แลวเสด็จไปยังหองอันมีสิริของพระราชธิดา      พรอมกับพระอัครสาวกท้ังสอง 
แลวตรัสวา     พระราชธดิาเมื่อถวายบังคมตามชอบใจ     ไมพึงกลาวคําอะไร ๆ 
แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ี  เขาปูลาดไว.       พระราชธิดาเสด็จมาโดยเร็วจับขอ 
พระบาทท้ังสอง เกลือกพระเศียรบนหลังพระบาท  ถวายบังคมตามพระอัธยาศัย 
พระราชาตรัสคุณสมบัติมีความรักและความนับถือมากในพระผูมีพระภาคเจา 
ของพระราชธิดาวา      ขาแตพระองคผูเจริญ     ธิดาของหมอมฉันไดฟงขาววา 
พระองคทรงนุงหมผากาสาวะ       ต้ังแตนั้นก็ทรงผากาสาวะบาง       ไดสดับวา 
พระองคมีภัตหนเดียว    ก็มีภัตหนเดียวบาง    ทรงสดับวาพระองคทรงละท่ีนั่ง 
ที่นอนใหญ   ก็ทรงบรรทมเฉพาะบนเตียงนอยอันขึงดวยแผนผา   ทรงทราบวา 
พระองคทรงละเวนจากของหอมมีดอกไมเปนตน    ก็ทรงงดเวนดอกไมและของ 
หอมบาง   เม่ือพระญาติทรงสงขาวมาวา   เราทั้งหลายจักปฏิบัติในญาติทั้งหลาย 
ของตน ก็ไมทรงเหลียวแลแมพระญาติสักองคเดียว    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
พระธิดาของหมอมฉันเพียบพรอมดวยคุณสมบัติอยางนี้.     พระศาสดาตรัสวา 
มหาบพิตร   ขอท่ีพระราชธิดาอันพระองครักษาคุมครองอยูในบัดนี้   พึงรักษา 
คุมครองตนในเม่ือญาณแกกลาแลวน้ัน    ไมนาอัศจรรย    เม่ือกอนราชธิดาน้ี  
ไมมีการอารักขา  ทองเที่ยวอยูที่เชิงเขาก็รักษาคนอยูไดในเมื่อญาณยังไมแกกลา 
ดังน้ี  แลวทรงบรรเทาความเศราโศกของพระราชธิดาน้ัน     ตรัสจันทกินรชีาดก 
ทรงใหโสดาปตติผล  แลวลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป.  ในวันที่สอง  เมื่อวิวาห- 
มงคลเนื่องในการเสด็จเขาพระตําหนักอภิเษกของนันทราชกุมาร  ดําเนินไปอยู  
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พระศาสดาเสด็จไปยังตําหนักของนันทราชกุมารน้ัน     ทรงใหพระกุมารถือบาตร 
มีพระประสงคจะใหบวช  จึงตรัสมงคลกถาแลวเสด็จลุกข้ึนจากอาสนะเสด็จหลีก 
ไป  นางชนบทกัลยาณีเห็นพระกุมารกําลังเสด็จไป  จึงทูลวา  ขาแตพระลูกเจา 
พระองคควรเสด็จกลับมาโดยดวน  แลวทรงชะเงอพระศอแลดู   ฝายพระกุมาร 
นั้น  ไมอาจทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขอพระองคทรงรับเอาบาตรไป   ไดเสด็จ 
ไปยังวิหารน่ันแล.  นันทกุมารน้ันไมปรารถนาเลย   พระผูมีพระภาคเจาทรงให 
บรรพชาแลว.   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปกบิลพัสดุบุรีทรงใหนันทกุมารบวช 
ดวยประการฉะน้ี. 
         ในวันที่ ๗ พระมารดาพระราหุลประดับพระกุมารแลวสงไปเฝาพระผู 
มีพระภาคเจาดวยพระดํารัสวา   ลูกเอย  เจาจงดูพระสมณะซึ่งมีรูปดังพรหม  ม ี
วรรณะดังทองคําแวดลอมดวยสมณะ ๒ หม่ืนองคอยางนั้น     พระสมณะน้ีเปน 
พระบิดาของเจา   พระสมณะน้ัน  ไดมีขุมทรัพยใหญ    จําเดิมแตพระสมณะน้ัน 
ออกบวชแลว   แมไมเห็นขุมทรัพยเหลาน้ันเจาจงไปขอมรดกกะพระสมณะนั้น 
วา  ขาแตพระบิดาขาพระองคเปนกุมาร  ไดรับอภิเษกแลวจักเปนพระเจาจักร- 
พรรดิ  ขาพระองคตองการทรัพย  ขอพระองคจงประทานทรัพยแกขาพระองค 
เพราะบุตรยอมเปนเจาของส่ิงของอันเปนของบิดา. พระกุมารเสด็จไปยังสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจาทีเดียว กลับไดความรักตอพระบิดามีจิตใจราเริงนักกราบทูล 
วา   ขาแตพระสมณะ  รมเงาของพระองคเปนสุขแลวไดยืนตรัสถอยคําอยางอ่ืน 
อันสมควรแกพระองคเปนอันมาก.     พระผูมีพระภาคเจาทรงการทําภัตกิจแลว 
ทรงกระทําอนุโมทนา   แลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.  ฝายพระกุมารเสด็จติด 
ตามพระผูมีพระภาคเจาไปโดยตรัสวา  ขาแตพระสมณะ  ขอพระองคจงประทาน 
มรดกแกขาพระองค  ขาแตพระสมณะ   ขอพระองคจงประทานมรดกแกขาพระ- 
องค.   พระผูมีพระภาคเจาทรงไมใหพระกุมารกลับ.    บริวารชนไมไดอาจเพ่ือ  
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จะยังพระกุมารผูเสด็จไปพรอมกับพระผูมีพระภาคเจา  ใหกลบั.  พระกุมารน้ัน   
ไดเสด็จไปยังพระอารามพรอมกับพระผูมีพระภาคเจาดวยประการดังน้ี.   พระผู 
มีพระภาคเจาเสด็จดําเนินไป   ทรงพระดําริวา   กมุารน้ีปรารถนาทรัพยอันเปน 
ของบิดาซึ่งเปนไปตามวัฏฏะมีความคับแคน    เอาเถอะ   เราจะใหอริยทรัพย ๗ 
ประการซึ่งเราไดเฉพาะที่โพธิมัณฑแกกุมารน้ี      เราจะกระทําใหเปนเจาของ 
ทรัพยมรดกอันเปนโลกตุระ.     แลวตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาวา  สารีบุตร 
ถาอยางนั้น      เธอจงใหราหุลกุมารบวช.     ก็เม่ือพระกุมารบวชแลว    ทุกขมี 
ประมาณย่ิงเกิดข้ึนแกพระราชา.     เมื่อไมทรงสามารถจะอดกลั้นความทุกขนั้น 
จึงทูลใหพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ.     แลวทรงขอพรวา     ขาแตพระองค. 
ผูเจริญ   ดังหมอมฉันจะขอโอกาส    พระผูเปนเจาท้ังหลาย   ไมพึงบวชบุตรที่ 
บิดามารดายังไมอนุญาต.  พระผูมีพระภาคเจาทรงรับพระดํารัสนั้นของพระราชา 
นั้น   ในวันรุงข้ึน   เสวยพระกระยาหารเขาในพระราชนิเวศน    เมื่อพระราชา 
ผูประทับนั่งอยู  ณ  สวนขางหน่ึงตรัสวา     ขาแตพระองคผูเจริญ    ในคราวที่ 
พระองคทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา      เทวดาองคหน่ึงเขาไปหาหมอมฉันกลาววา 
พระโอรสของพระองคทรงทํากาละแลว  หมอมฉันไมเชื่อคําของเทวดานั้น  หาม 
เทวดานั้นวา  บุตรของเรายังไมบรรลพุระโพธิญาณจะยังไมทํากาละ  จึงตรัสวา 
บัดนี้   พระองคจักทรงเชื่อไดอยางไร     แมในกาลกอนเมื่อคนเอากระดูกแสดง 
แลวกลาววา  บุตรของทานตายแลว   พระองคก็ยังไมเชื่อ   แลวตรัสมหาธรรม- 
ปาลชาดก   เพราะเหตุเกิดเรื่องนี้ข้ึน.  ในเวลาจบพระคาถา  พระราชาทรงดํารง 
อยูในพระอนาคามิผล.  พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพระบิดาดํารงอยูในผลทั้ง  ๓ 
ดวยประการดังน้ีแลว    อันภิกษุสงฆแวดลอมแลว     เสด็จไปกรุงราชคฤหอีก 
ทรงประทับอยูที่ปาสีตวัน. 
         สมัยนัน้  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี  เอาเกวียน  ๕๐๐ เลมบรรทุก 
สินคาไปยังเรือนของเศรษฐีผูเปนสหายท่ีรักของตนในกรุงราชคฤห  ไดสดบัวา  
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พระผูมีพระภาคพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในกรุงราชคฤหนั้น    ในเวลาใกลรุงได 
เขาไปเฝาพระศาสดา  ทางประตูที่เปดดวยอานุภาพของเทวดา    ฟงธรรมแลว 
ไดดํารงอยูในพระโสดาปตตผล   ในวันที่สอง   ไดถวายมหาทานแกพระสงฆมี 
พระพุทธ. เจาเปนประธานไดขอใหพระศาสดาทรงรับปฏิญญาท่ีจะเสด็จมาเมือง 
สาวัตถี ในระหวางทางไดใหทรัพยแสนหน่ึงสรางวิหาร (ระยะทางหางกัน)โยชน 
หน่ึง   แลวซ้ือสวนของเจาเชตดวยเงิน ๑๘ โกฏ ิ โดยการปูลาดกหาปณะจํานวน 
โกฏ ิ(เต็มเน้ือที่) แลวทําการกอสรางเสร็จ (คือ) ใหสรางพระคันธกุฏีเพ่ือพระ 
ทศพลตรงกลาง     แลวใหสรางวิหารอันนารื่นรมยใจรายลอมพระคันธกุฏีนั้น 
ในภูมิภาคอันนารื่นรมย  ดวยการบรจิาคเงิน ๑๘ โกฏ ิ คือ  ใหสรางเสนาสนะ 
เชนกุฏิหลังเดียว   กุฏิสองหลัง    กุฏทิรงหงสเวียน    ศาลาราย   และปะรําเปน 
ตนและสระโบกขรณี  ทีจ่งกรม   ที่พักกลางคืน   และที่พักกลางวัน    โดยเปน 
อาวาสสําหรับอยูอาศัยเฉพาะผูเดียว    ตามลําดับ ๆ    เพ่ือพระเถระผูใหญ  ๘๐ 
องค  แลวสงทูตไปเพ่ือตองการใหพระทศพลเสด็จมา.  พระศาสดาไดทรงสดับ 
คําของทูตแลว    มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวาร.     เสด็จออกจากกรุงราชคฤห 
เสด็จถึงกรุงสาวัตถีโดยลาํดับ.      ฝายมหาเศรษฐีแลเตรียมการฉลองพระวิหาร 
ในวันที่พระตถาคตเสด็จเขาพระเชตวันวิหาร ไดตกแตงประดับประดาบุตรดวย  
อลังการเครื่องประดับทั้งปวง     แลวสงไปพรอมกับกุมาร  ๕๐๐  คนผูตกแตง 
ประดับประดาแลว.    บตุรเศรษฐีนั้นพรอมท้ังบริวาร     ถือธง  ๕๐๐   คันอัน 
เรื่องรองดวยผาหาสี   ไดอยูขางเบ้ืองพระพักตรของพระทศพล.    ขางหลังของ  
กุมารเหลาน้ัน     มีธิดาเศรษฐี ๒ นาง   คือ   สุภัททา   และจุลลสุภัททา  พรอม 
กับกุมารี ๕๐๐ นาง  ถือหมอเต็มดวยนํ้าเดินออกไป.  ขางหลังของกุมารีเหลาน้ัน 
ภรรยาของทานเศรษฐีประดับ ดวยอลังการท้ังปวง  พรอมกับมาตุคาม ๕๐๐ นาง 
ถือถาดเต็ม   (ดวยอาหาร)   ออกไปเบื้องหลังของตนท้ังหมด   ทานมหาเศรษฐี  
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เองนุงผาใหม  พรอมกับเศรษฐี  ๕๐๐ คนผูนุงผาใหม  มุงไปเฉพาะพระผูมีพระ-   
ภาคเจา.   พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําอุบาสกบริษัทนี้ไวขางหนา    เเวดลอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ    ทรงกระทําระหวางปาใหเปนดุจสีแดงเรื่อ ๆ อันราดรด 
ดวยรสนํ้าทอง  ดวยพระรัศมีแหงพระสรีระของพระองค  เสด็จเขาสูพระเชตวัน 
วิหารดวยพุทธลีลาอันตอเนื่องกัน  และดวยพุทธสิริอันหาท่ีเปรียบมิได.  ลําดับ 
นั้น      ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา      ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขาพระองคจะปฏิบัติในพระวิหารน้ีอยางไร ?  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา  ดูกอนคฤหบดี   ถาอยางนั้นทานจงถวายแกภิกษุสงฆผูที่มาแลว ๆ ยังวิหาร 
นี้เถิด ทานมหาเศรษฐีรับพระพุทธฎีกาแลวถือเตาน้ําทองหลั่งน้ําลงบนพระหัตถ 
ของพระทศพล  แลวกลาวถวายดวยคําวา  ขาพระองคขอถวายพระเชตวันวิหาร 
นี้แกสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานซ่ึงมาแลวท้ัง  ๕ ทิศ.    พระศาสดาทรงรับ 
วิหารแลว   เม่ือจะทรงกระทําอนุโมทนาไดตรัสอานิสงสของการถวายวิหารวา 
                        เสนาสนะยอมปองกันเย็นและรอนและแตนั้น 
         ยอมปองกันเน้ือราย   งู   ยุง   น้าํคางและฝน   แตนั้น 
         ลมและแดดอันกลาเกิดขึ้นแลว      ยอมบรรเทาไป 
         การถวายวิหารแกสงฆ     เพ่ือเรนอยู    เพ่ือความสุข 
         เพ่ือเพงพิจารณา   และเพ่ือเห็นแจง   พระพุทธเจาท้ัง  
         หลายสรรเสริญวาเปนทานอันเลิศ.    เพราะเหตุนั้นแล  
         บุรษุบณัฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชนตนพึงสรางวิหารอัน 
         รื่นรมย   ใหภกิษุทัง้หลายผูเปนพหูสูตอยูเลิศ.    อนึ่ง 
         พึงถวายขาว  น้ํา  ผา  และเสนาสนะ   แกทานเหลาน้ัน 
         ดวยนํ้าใจอันเลื่อมใส  ในทานผูซื่อตรง  เขารูธรรมอัน  
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         ใดในโลกนี้แลว  จะเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน  ทาน   
         ยอมแสดงธรรมนัน้    อันเปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวง 
         แกเขา. 
จําเดิมแตวันที่สองไป  ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเริ่มการฉลองวิหาร.  การฉลอง 
วิหารของนางวิสาขา ๔ เดือนเสร็จ    แตการฉลองวิหารของทานอนาถบิณฑิก- 
เศรษฐี   ๙  เดือนจึงเสร็จ.    หมดทรัพยไป   ๘  โกฏิทีเดียว   ทานอนาถบิณฑิก- 
เศรษฐีบริจาคทรัพยนับได    ๕๔  โกฏิ      เฉพาะวิหารหลังเดียวเทาน้ัน     ดวย 
ประการฉะน้ี. 
         ก็ในอดีตกาล   ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาวิปสสี    เศรษฐีนามวา 
ปุนัพพสุมิตต   ซื้อท่ีโดยการปูลาดอิฐทองคํา    แลวใหสรางสังฆารามประมาณ 
หน่ึงโยชน  ลงในที่นั้นนั่นแหละ   ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาสิขี   เศรษฐี 
นามวา  สิริวัฑฒะ     ซื้อท่ีโดยการปูลาดขายทองคํา    แลวใหสรางสังฆาราม 
ประมาณ ๓ คาวุตลงในที่นั้นนั่นแหละ.   ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาเวสสภู 
เศรษฐีนามวา    โสตถิยะซื้อท่ีโดยการปูลาดรอยเทาชางทองคํา     แลวใหสราง 
สังฆารามประมาณก่ึงโยชนลงในที่นั้นนั่นแหละ ในสมัยแหงพระผูมีพระภาคเจา 
กกุสันธะ  เศรษฐีนามวา อัจจุตะ  ซื้อท่ีโดยการปูลาดอิฐทองคําเหมือนกันแลว 
ใหสรางสังฆารามประมาณหนึ่งคาวุต   ลงในที่นั้นนั่นแหละ.  ในสมัยแหงพระ- 
ผูมีพระภาคเจาโกนาคมนะ   เศรษฐีนามวา  อุคคะ  ซื้อท่ีโดยการปูลาดเตาทอง 
คํา  แลวใหสรางสังฆารามประมาณก่ึงคาวุต   ลงในท่ีนั้นนั่นแหละ ในสมัยแหง 
พระผูมีพระภาคเจากัสสปะ เศรษฐีนามวา สุมังคละ  ซื้อที่โดยการปูลาดเตาทอง 
คํา   แลวใหสรางสังฆารามประมาณ ๑๖ กรีส  ลงในทีนั้นนั่นแหละ แตในสมัย  
แหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย  เศรษฐีนามวา  อนาถบิณฑิกะ  ซื้อท่ี 
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โดยการปูลาดกหาปณะจํานวนโกฏิ  แลวใหสรางสังฆารามประมาณ ๘ กรสี  ลง 
ในพ้ืนที่นั้นนั่นแหละ.  ไดยินวา  ที่นั้นเปนสถานที่อันพระพุทธเจาท้ังปวงมิได 
ทรงละเลยแลว. 
         ต้ังแตทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณท่ีมหาโพธิมัณฑ     จนกระทั่งถึง 
เตียงเปนที่เสด็จมหาปรินิพพาน    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในสถานท่ีใด 
สถานที่นี้  ชือ่วา  สันติเกนิทาน  ดวยประการฉะน้ี   ขาพเจาจักพรรณนาชาดก 
ทั้งปวง   ดวยอํานาจสันติเกนิทานน้ันแล. 
                                จบนิทานกถาดวยประการฉะนี้  
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                                   อรรถกถาชาดก 
                                         เอกนิบาต 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น          
                                                                                                                           
                              ๑.  อรรถกถาอปณณวรรค 
             
                                       ๑.  อปณณกชาดก 
 
         พระผูมีพระภาคเจาเมื่อเสด็จเขาไปอาศัยพระนครสาวัตถี    ประทับอยู 
ในพระเชตวันมหาวิหาร   ตรัสอปณณธรรมเทศนานี้กอน.   ถามวา   ก็เรื่อง 
นี้เกิดข้ึนเพราะปรารภใคร  ?   ตอบวา     เพราะปรารภสาวกของเดียรถียสหาย 
ของทานเศรษฐี. 
         ความพิศดารมีวา   วันหน่ึง   ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ชักพาพวก 
สาวกของอัญญเดียรถยี  ๕๐๐ คน  ผูเปนสหายของตน     ใหถอืระเบียบดอกไม 
ของหอม  เครื่องลูบไลเปนอันมาก  และน้ํามัน  น้าํผ้ึง  น้ําออย  และผาเครื่อง 
ปกปด  ไปยงัพระเชตวัน    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    บชูาดวยของหอม 
และดอกไมเปนตน     สละเภสัชและผาถวายแกภิกษุสงฆ    แลวน่ัง   ณ สวนสุด 
ขางหน่ึง  โดยเวนโทษของการน่ัง  ๖  ประการ สาวกของอัญญเดียรถียแมเหลา 
นั้น   ถวายบังคมพระตถาคตแลว  แลดูพระพักตรของพระศาสดา  อันงามสงา 
ดุจพระจันทรในวันเพ็ญ       แลดูพระวรกายดุจกายพรหมอันประดับดวยพระ  
ลักษณะและพระอันพยัญชนะ   แวดวงดวยพระรัศมีดานละวา   แลดูพระพทุธ  
รังสีอันหนาแนนซึ่งเปลงออกเปนวง ๆ (ดุจพวงอุบะ)  เปนคู ๆ  จึงนั่งใกล ๆ  
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ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี.   ลําดับนั้น   พระศาสดาไดตรัสธรรมกถาอันไพเราะ  
วิจิตรดวยนัยตาง ๆ ดวยพระสุรเสียงประดุจเสียงพรหม   นาสดับฟง  ประกอบ 
ดวยองค  ๘   ประการ  แกสาวกของอัญญเดียรถยีเหลาน้ัน   ปานประหน่ึงราชสีห 
หนุมบันลือสีหนาทบนพ้ืนมโนศิลา    เหมือนเมฆฤดูฝนเลื่อนลั่นอยู   เหมือน 
ทําคงคาในอากาศใหหลั่งลงมา   และเหมือนรอยพวงแกว  ฉะนั้น.   สาวกของ 
อัญญเดียรถยีเหลาน้ันฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว      มีจิตเลื่อมใส 
ลุกข้ึนถวายบังคมพระทศพล   ทําลายสรณะของอัญญเดียรถยีแลว    ไดถงึพระ- 
พุทธเจาเปนสรณะ.   จําเดิมแตนั้น   พวกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน    มีมือถือของ 
หอมและดอกไมเปนตน   ไปพระวิหาร  ฟงธรรม  ใหทาน  รักษาศีล  กระทาํ 
อุโบสถกรรม     พรอมกบัทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนนิตยกาล.     ลําดับนัน้ 
พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จจากกรุงสาวัตถีกลับไปกรุงราชคฤหอีกแล.   ในเวลา 
ที่พระตถาคตเสด็จไปแลว   สาวกอัญญเดียรถียเหลาน้ันก็ไดทําลายสระนั้น เสีย 
กลับ ไปถึงอัญญเดียรถยีเปนสรณะอีก    ดํารงอยูในฐานะอันเปนเคามูลเดิมของ 
คนนั่นเอง  ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงยับยั้งอยู  ๗-๘  เดือน  ไดเสด็จกลับไป 
ยังพระเขตวันเหมือนเดิมอีก.   ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็พาสาวกอัญญเดียรถีย 
เหลาน้ันไปเฝาพระศาสดาแมอีก   บูชาพระศาสดาดวยของหอมและดอกไมเปน 
ตน   ถวายบังคมแลวน่ัง ณ สวนขางหน่ึง.   พวกสาวกอัญญเดียรถียแมเหลาน้ัน  
ก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ สวนขางหน่ึง.    ลําดับนั้น      ทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลแตพระผูมีพระภาคเจาถึงความท่ีพวกสาวกอัญญ- 
เดียรถียเหลาน้ัน   เมื่อพระตถาคตเสด็จหลีกจาริกไปแลว  ไดทําลายสรณะที่รับ 
ไว  กลับไปถืออัญญเดียรถียเปนสรณะ  ดํารงอยูในฐานะเดิมอีก.   พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงเผยมณฑลพระโอษฐ ประดุจเปดผอบแกวอันเต็มดวยของหอมตาง ๆ  
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อันมีกลิ่นหอมดวยของหอมอันเปนทิพย      เพราะอานุภาพของวจีสุจริตท่ีทรง 
บําเพ็ญใหเปนไปไมขาดสาย   สิ้นโกฏิกปะนับไมถวน   เมื่อจะทรงเปลงพระสุร- 
เสียงอันไพเราะ  ตรัสถามวา  ไดยินวา  พวกทานผูเปนอุบาสก  ทําลายสรณะ 
๓  เสียแลวถงึอัญญเดียรถยีเปนสรณะ   จริงหรือ ?  ลําดับนั้น    เม่ือพวกสาวก 
อัญญเดียรถยีเหลาน้ัน  ไมอาจปกปดไวไดพากันกราบทูลวา    จริง    พระเจาขา 
พระศาสดาจึงตรัสวา   ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย   ในโลกธาตุ    เบื้องลางจดอเวจี 
มหานรก  เบือ้งบนจดภวัคคพรหม  และตามขวางหาประมาณมิได  ชื่อวาบุคคล 
เชนกับพระพุทธเจาโดยพระคุณท้ังหลายมีศีลเปนตน   ยอมไมมี  บุคคลท่ียิง่กวา 
จักมีมาแตไหน      แลวทรงประกาศคุณของพระรัตนตรัยที่ทรงประกาศไวดวย 
พระสูตรทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ภิกษุ ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมีประมาณเพียงใด 
ไมมีเทาก็ตาม  ม ี ๒ เทาก็ตาม มี  ๔ เทาก็ตาม  มีเทามากก็ตาม ฯลฯ  พระตถาคต 
เรากลาววาเปนเลิศของสัตวทั้งหลาย    มีประมาณเพียงนั้น.   (และพระสูตรวา) 
ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใดอยางหน่ึง    ในโลกน้ีหรือโลกอ่ืน ฯลฯ    รัตนะอัน 
นั้น  เสมอดวยพระตถาคตเจาไมมีเลย. (และพระสูตรวา) เมื่อบุคคลรูจักธรรมอัน 
เลิศ  เลื่อมใสแลวโดยความเปนของเลิศ  เลื่อมใสแลวในพระพุทธเจาผูเลิศ ฯลฯ 
แลวจึงตรัสวา   บุคคลจะเปนอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม    ผูถึงพระรัตนตรัยอัน 
ประกอบดวยอุดมคุณอยางนี้     ชื่อวาจะเปนผูบังเกิดในนรกเปนตน    ยอมไมมี 
อน่ึงพนจากการบังเกิดในอบายแลว   ยังจะเกิด  นั้นเทวโลกไดเสวยมหาสมบัติ 
เพราะเหตุไร  พวกทานจึงพากันทําลายสรณะเห็นปานนี้    แลวถงึอัญญเดียรถยี 
เปนสรณะ  กระทํากรรมอันไมสมควรเลย. 
         ก็ในท่ีนี้   เพ่ือจะแสดงถึงความท่ีบุคคลผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ 
ดวยอํานาจความหลุดพน      และดวยอํานาจเปนรัตนะอันสูงสุด     จะไมมีการ 
บังเกิดในอบายทั้งหลาย  บัณฑิตพึงแสดงพระสูตรเหลาน้ีวา  
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                        ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง     ไดถึงพระพุทธเจาเปน   
         สรณะ   ชนเหลาน้ันจักไมเขาถึงอบายภูมิ   ละรางกาย 
         ของมนุษยนี้ไปแลว  จักยังกายเทพใหบรบิูรณ. 
                        ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดถึงพระธรรมเปนสรณะ 
         ชนเหลาน้ัน      จักไมเขาถึงอบายภูมิ    ละรางกายของ 
         มนุษยนี้ไปแลว  จักยังกายเทพใหบรบิูรณ. 
                        ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง  ไดถึงพระสงฆเปนสรณะ 
         ชนเหลาน้ัน      จักไมเขาถึงอบายภูมิ   ละรางกายของ 
         มนุษยนี้ไปแลว  จักยังกายเทพใหบรบิูรณ. 
                        มนุษยทั้งหลายเปนอันมาก ถูกภัย  คุก  คาม  แลว 
         ยอมถึงภูเขาบาง  ปาบาง  อารามและตนไมที่เปนเจดีย 
         บาง  วาเปนสรณะ   นั่นแลมใิชสรณะอันเกษม   นั่น 
         มิใชสรณะอันอุดม      เขาอาศัยส่ิงน้ัน  เปนสรณะแลว 
         ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวง. 
                        สวนผูใดถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  และพระ- 
         สงฆ  วาเปนสรณะแลว   เห็นอริยสัจ  ๔  ดวยปญญา 
         อันชอบ  คือทุกข  และตัณหาอันเปนแดนเกิดขึ้นแหง 
         ทุกข  (คือสมุทัย)  และความกาวลวงทุกข  (คือนิโรธ) 
         และมรรคมีองค  ๘    อันไปจากขาศึก      ไหถึงพระ-  
         นิพพานเปนที่เขาไประงับทุกข      นี้แลเปนสรณะอัน 
         เกษม  นี้เปนสรณะอันอุดม  เขาอาศัยส่ิงน้ีแลว  ยอม 
         พนจากทุกขทั้งปวงได  ดังน้ีแล.  
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         ก็พระศาสดาทรงแสดงธรรมมีประมาณเทานี้เทาน้ัน    แกพวกสาวก   
อัญญเดียรถยีเหลาน้ัน    ยังไมสิ้นเชิง.    อีกอยางหนึ่งแล    ไดทรงแสดงธรรม 
โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา    ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย    ชื่อวาพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน 
ธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน สังฆานุสสิตกัมมัฏฐาน ยอมใหโสดาปตติมรรค ยอมให 
โสดาปตติผล  ยอมใหสกทาคามิมรรค ยอมใหสกทาคามิผล ยอมใหอนาคามิมรรค 
ยอมใหอนาคามิผล  ยอมใหอรหัตมรรค  ยอมใหอรหัตผล  ครัน้ทรงแสดงธรรม 
แลวจึงตรัสวา  พวกทานทําลายสรณะชื่อเห็นปานนี้    การทํากรรมอันไมสมควร 
แลว อน่ึงพุทธานุสสติกัมมัฏฐานเปนตน อันเปนทางใหถึงโสดาปตติมรรคเปนตน 
นี้พึงแสดงโดยพระสูตรทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเอก 
อันบุคคลเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย    เพ่ือ 
คลายกําหนัด   เพ่ือความดับ   เพ่ือความสงบระงับ   เพ่ือรูยิ่ง    เพ่ือความตรัสรู 
เพ่ือนิพพาน   ธรรมเอกเปนไฉน  ?   คือพุทธานุสสติ   ดังน้ี.  ก็แหละ  พระผู- 
มีพระภาคเจาครั้นทรงโอวาทอุบาสกท้ังหลาย    โดยประการตาง ๆ อยางนี้แลว 
ไดตรัสวา  ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย    แมในกาลกอน   มนุษยทั้งหลาย   ถือเอา 
สิ่งท่ีไมใชสรณะ  วาเปนสรณะ  โดยการถือเอาดวยการคาดคะเน    โดยการถือ 
เอาผิด  ไดตกเปนภักษาหารของยักษในทางกันดาร   ซึ่งอมนุษยหวงแหนแลว 
ถึงความพินาศอยางใหญหลวง  สวนเหลามนุษยผูถือการยึดถือชอบธรรม   ยึด 
ถือความแนนอน     ยึดถอืไมผิด    ไดถึงความสวัสดีในทางกันดารน้ันนั่นเอง 
ครั้นตรัสแลวไดทรงนิ่งเสีย.    ลําดับนั้นแล    ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีลุกข้ึน 
จากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   กลาวชมเชยแลว   ประคองอัญชล ี
เหนือเศียรเกลา  กราบทูลอยางนี้วา   บดันี้   การท่ีพวกอุบาสกเหลาน้ัน   ทําลาย 
สรณะอันอุดมแลว   ถือสรณะยึดถือเอาดวยการคาดคะเน   ยึดถือเอาอยางผิด ๆ  
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ปรากฏแกขาพระองคกอน สวนในปางกอนพวกมนุษยผูยึดถือดวยการคาดคะเน 
มีความพินาศ     และพวกมนุษยผูยึดถือโดยชอบธรรม    มีความสวัสดีในทาง 
กันดารท่ีอมนุษยหวงแหนยังลี้ลับสําหรับขาพระองค    ไมปรากฏแกขาพระองค 
เลย    ดังขาพระองคขอโอกาส    ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงกระทําเหตุนี้ 
ใหปรากฏ  เหมือนยังพระจันทรเต็มดวงใหเดนข้ึนในอากาศฉะน้ัน. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนคฤหบดี   เราแลบําเพ็ญ  
บารมี  ๑๐ ทศัในกาลหาปริมาณมิได  ไดแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ  ก็เพ่ือ 
จะคัดความสงสัยของชาวโลกนั่นแล     ทานจงเง่ียโสตฟงโดยเคารพ    เหมือน 
บุคคลเอาถาดทองคําบรรจุเต็มดวยนํ้ามันเหลวแหงราชสีหฉะนั้น     แลวทรงยัง 
สติใหเกิดแกเศรษฐี     แลวไดทรงกระทําเหตุการณแมอันระหวางภพปกปดไว 
ใหปรากฏ    ดุจทําลายกลุมหมอกนําพระจันทรเพ็ญออกมาฉะนั้น. 
         ในอดตีกาล ไดมีพระราชาพระนามวาพรหมทัตอยูในพระนครพาราณสี 
แควนกาสิกรัฐ.  ในกาลนั้นพระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในตระกูลพอคาเกวียน  ถึง 
ความเจริญวัยโดยลําดับ   ไดเที่ยวกระทําการคาดวยเกวียน   ๕๐๐  เลม.     พระ- 
โพธิสัตวนั้น      บางครั้งจากตนแดนไปยังปลายแดน     บางครั้งจากปลายแดน 
ไปยังตนแดน.  ก็ในเมืองพาราณสีนั้น  แหละมีบตุรพอคาเกวียนอีกคนหน่ึง.  บุตร 
พอคาเกวียนคนน้ัน    เปนคนเขลา   ไมเปนคนมีปญญา   ไมฉลาด   ในอุบาย. 
ในกาลน้ัน     พระโพธิสตัวมาเอาสินคามีคามากจากเมืองพาราณสีบันทุกเต็ม 
เกวียน ๕๐๐  เลม   ทําการเตรียมจะเดินทางแลวพักอยู.   ฝายบุตรพอคาเกวียน 
ผูเขลานั้นก็บันทุกเต็มเกวียน  ๕๐๐  เลม  อยางนั้นเหมือนกัน  แลวทําการเตรียม 
เดินทางพักอยู.  พระโพธสิัตวคิดวา    ถาบุตรพอคาเกวียนผูเขลานี้จักไปพรอม  
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กับเราทีเดียวไซร   เมื่อเกวียนพันเลมไปพรอมกัน    แมที่ก็จักไมพอเดิน  ฟน 
และน้ําเปนตน  ของพวกมนุษยก็ดี  หญาของพวกโคก็ดี  จักหาไดยาก  บุตรพอ 
คาเกวียนผูเขลานี้หรือเรา ควรจะไปขางหนา. พระโพธิสัตวนั้นจึงเรียกบุตรพอคา 
เกวียนนั้นมาบอกเนื้อความน้ันแลวกลาววา   เราทั้งสองไมอาจไปรวมกัน    ทาน 
จักไปขางหนาหรือขางหลัง.  บุตรพอคาเกวียนนั้นคิดวา  เมื่อเราไปขางหนาจะมี 
อานิสงสมาก  เราจักไปโดยหนทางยังไมแตกเลย.  พวกโคจักไดเค้ียวกินหญาที่ยัง 
ไมมีใครถูกตอง  พวกผูคนจักมีผักอันเกื้อกูลแกแกงซึ่งยังไมไดจับตองน้ําจักใส 
เราเม่ือไปตามชอบใจ   จักต้ังราคาขายสินคาได.   บุตรพอคาเกวียนนั้นจึงกลาว 
วา  สหายเราจักไปขางหนา. พระโพธิสัตวไดเห็นการไปขางหลังวามีอานิสงสมาก. 
พระโพธิสัตวนั้น  ไดมีความคิดอยางนี้วา   คนเหลาน้ันเมื่อไปขางหนา    จักกระทํา 
ที่อันขรุขระในหนทางใหสม่ําเสมอ     เราจักเดินทางไปตามทางที่คนเหลานั้นไป 
แลว   เมื่อโคพลิพัทธ   (คือโคใชงาน)   ซึ่งไปขางหนากินหญาแกและแข็ง  โค 
ทั้งหลายของเราจักเค้ียวกินหญาอรอยซ่ึงงอกข้ึนใหม    ผักซึ่งใชทําแกงของพวก 
มนุษย  ซึ่งงอกข้ึนจากท่ีที่ถูกเด็ดเอาไปจักเปนของอรอย   ในทีท่ี่ไมมีน้ํา   คน 
เหลาน้ันจักขุดบอทําใหน้ําเกิดข้ึน    เราจักดื่มน้ําในบอท่ีคนเหลาน้ันขุดไว    ชื่อวา 
การต้ังราคาสินคา   เปนเชนกับการปลงชีวิตมนุษย   เราไปขางหลังจักขายสินคา 
ตามราคาที่คนเหลาน้ีต้ังไว.     พระโพธิสัตวนั้นเห็นอานิสงสมีประมาณเทานี้จึง 
กลาววา  ดูกอนสหาย   ทานจงไปขางหนาเถิด.   บตุรพอคาเกวียนผูเขลารับคํา 
แลว   จึงเทียมเกวียนทั้งหลายเปนการใหญ    ออกไปลวงพนถิ่นที่อยูของมนุษย 
ถึงปากทางกันดาร  โดยลาํดับ. 
         ชื่อวากันดารมี ๕ อยาง  คือ กันดารเพราะโจร ๑ กันดารเพราะสัตว 
ราย ๑ กันดารเพราะขาดนํ้า ๑ กันดารเพราะอมนุษย ๑ กันดารเพราะอาหารนอย 
๑. ในกันดาร ๕ อยางนั้นทางที่พวกโจรซุมอยูชื่อวากันดารเพราะโจรทางที่สีหะ  
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เปนตน ชุกชมุ  ชื่อวากันดารเพราะสัตวรายอาศัยอยู.  สถานที่ที่ไมมีน้ําอาบหรือ 
น้ํากิน  ชื่อวากันดารเพราะขาดนํ้า.  ทางท่ีอมนุษยสิงอยู   ชื่อวากันดารเพราะมี 
อมนุษยสิงอยู.   สถานที่ซึ่งเวนจากของควรเค้ียวอันเกิดแตหัว   เปนตน    ชื่อวา 
กันดารเพราะอาหารนอย  ในกันดาร  ๕  อยางนี้    กันดารน้ันหมายเอากันดาร 
เพราะการขาดนํ้าและกันดารเพราะมีอมนุษยสิงอยู.    เพราะฉะนั้น    บุตรพอคา 
เกวียนผูเขลาน้ันจึงต้ังตุมใหญ ๆ   ไวบนเกวียนทั้งหลาย      บรรจุเติมดวยนํ้า 
เดินทางกันดาร ๖๐ โยชน. 
         ครั้นในเวลาที่บุตรพอคาเกวียนผูเขลานั้น ถึงทามกลางทางกันดาร ยักษ 
ผูสิงอยูในทางกันดารคิดวา  เราจักใหพวกมนุษยเหลาน้ี    ทิ้งนํ้าท่ีบันทุกมาเสีย 
ทําใหกะปลกกะเปลี้ยแลวกินมันทั้งหมด จึงนิรมิตยานนอย นารื่นรมย เทียมดวย 
โคพลิพัทหนุมขาวปลอด หอมลอมดวยอมนุษย ๑๒ คน  ชุมดวยนํ้าและโคลน 
ถืออาวุธพรอมทั้งโลเปนตน      ประดบัดอกอุบลและโกมุท    มีผมเปยกและผา 
เปยกนั่งมาบนยานนอยน้ัน  ประหน่ึงคนเปนใหญมีลอยานเปอนเปอกตม  เดิน 
สวนทางมา. 
         ฝายพวกอมนุษยผูเปนบริวารของยักษนั้น  เดินไปมาขางหนาและขาง 
หลัง  มีผมเปยกและผาเปยก  ประดบัดอกอุบลและดอกโกมุท  ถือกําดอกปทุม 
และดอกบุณฑริก เค้ียวกินเหงาบัว  มีหยาดนํ้าและโคลนหยด  ไดพากันเดินไป. 
ก็ธรรมดาวาพอคาเกวียนทั้งหลาย  ในกาลใด   ลมพัดมาขางหนา    ในกาลนั้น 
จะน่ังบนยานนอยหอมลอมดวยคนอุปฏฐาก  หลกีเลี่ยงฝุนในหนทางไปขางหนา 
ในกาลใด ลมพัดมาขางหลัง ในกาลนั้น  ก็หลีกไปทางขางหลังโดยนัยนั้นนั่นแล. 
ก็ในกาลน้ัน  ไดมีลมพัดมาขางหนา  เพราะฉะนั้น   บุตรพอคาเกวียนผูเขลาน้ัน 
จึงไดไปขางหนา.  ยักษนัน้เห็นบุตรพอคาเกวียนนั้น  กําลังมาอยู   จึงใหยานนอย 
ของตนหลีกลงจากทางไดทําการปฏิสันถารกับบตุรพอคาเกวียนนั้นวา     ทาน 
ทั้งหลายจะไปไหน.     ฝายบุตรพอคาเกวียนก็ยังยานนอยของตนหลีกลงจากทาง  
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ใหโอกาสเกวียนทั้งหลายไป แลวยืน ณ สวนขางหน่ึงกลาวกะยักษวา ทานผูเจริญ  
ฝายพวกเรามาจากเมืองพาราณสี   สวนทานทั้งหลายประดับดอกอุบลและโกมุท 
ถือดอกประทุมและบุณฑริกเปนตน  เค้ียวกินเหงาบัว  เปอนดวยเปอกตม มีหยด 
น้ําไหล  พากันมา   ในหนทางที่ทานทั้งหลายมา   ฝนตกหรือหนอ   มีสระน้ํา 
ดารดาษดวยดอกอุบลเปนตนหรือ.   ยักษไดฟงถอยคําของบุตรพอคาเกวียนนั้น 
แลวจึงกลาววา สหาย ทานพูดอะไร ที่นั้น  ราวปาเขียวปรากฏอยู  ต้ังแตที่นั้นไป. 
ปาท้ังส้ินมีน้ําอยูทั่วไป ฝนตกเปนประจํา แมแตซอกเขาก็เต็ม  (ดวยนํ้า)   ในท่ี 
นั้น ๆ มีสระน้ําดารดาษดวยดอกปทุม.  เมื่อเกวียนทั้งหลายผานไปโดยลําดับ จึง 
ถามวา  ทานพาเกวียนเหลาน้ีมา  จะไปไหนกัน  ? บุตรพอคาเกวียนกลาววา  จะ 
ไปยังชนบทชื่อโนน .  ยกัษกลาววา   ในเกวียนเลมนี้และเลมนี้   มีสินคาชื่ออะไร. 
บุตรพอคาเกวียนตอบวา  มีสินคาชื่อโนน และชื่อโนน.   ยักษกลาววา  เกวียนที่ 
มาขางหลังเปนเกวียนหนักมาก  กําลงัมาอยู  ในเกวียนนั้น    มีสินคาอะไร.  บุตร 
พอคาเกวียนกลาววา ในเกวียนเลมนี้มีน้ํา.  ยักษกลาววา กอนอ่ืนทานท้ังหลาย 
นํานํ้ามาขางหลังดวย  ไดการทําความเนิ่นชาแลว  ก็ต้ังแตนี้ไป   กิจดวยนํ้ายอม 
ไมมี   ขางหนามีน้ํามาก  ทานทั้งหลายจงทุบตุม  เทนํ้าท้ิงเสีย  จงไปดวยเกวียน 
เบาเถิด.  ก็แหละครั้นกลาวอยางนี้แลวจึงพูดวา  ทานทั้งหลายจงไปเถอะ  ความ 
ชักชาจะมีแกพวกเรา   แลวเดินไปหนอยหน่ึง     ถงึท่ีที่คนเหลานั้นมองไมเห็น 
ก็ไดไปยังนครยักษของตนน้ันแล. 
         ฝายพอคาเกวียนผูเขลานั้น เพราะความท่ีคนเปนคนเขลาจึงเชื่อคําของ 
ยักษนั้น       จึงใหทุบตุมท้ังหลายท้ังทั้งหมดไมเหลือนํ้าแมสักฟายมือเดียว 
แลวขับเกวียนไป  ขางหนาชื่อวาน้ําแมมีประมาณนอย  มิไดมี.  มนุษยทั้งหลาย 
เมื่อไมไดน้ําดื่มพากันลําบากแลว      คนเหลาน้ันพากันไปจนพระอาทิตยอัสดง  
จึงปลดเกวียน   พักเกวียนใหเปนวงแลวผูกโคที่ลอเกวียน.   น้าํไมมีแกพวกโค 
หรือขาวยาคูและภัตก็ไมมีแกพวกมนุษย.    ฝายพวกมนุษยมีกําลังเปลี้ยลง   ไม  
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ใสใจพากันนอนหลับไปในที่นั้น ๆ. ในลําดับอันเปนสวนราตรี ยักษทั้งหลายมา   
จากนครยักษ    ยังโคและมนุษยทั้งหมดนั้นแลใหถึงแกความตาย   แลวกินเนื้อ 
ของโคและมนุษยเหลาน้ัน  ไมไหเหลอืแมแตกระดูก   แลวจึงพากันไป.    ชน 
เหลาน้ัน แมทั้งหมดถึงความพินาศ    เพราะอาศัยบุตรพอคาเกวียนผูโงเขลาคน 
เดียว ดวยประการอยางนี้   กระดูกมือเปนตนไดกระจัดกระจายไปในทิศนอยทิศ 
ใหญ   เกวียน  ๕๐๐ เลมไดต้ังอยูตามท่ีบรรทุกไวเต็มอยางเดิมแล. 
         ฝายพระโพธิสัตวแล    จําเดิมแตวันที่บุตรพอคาเกวียนโงออกไปแลว 
ก็ยับยั้งอยูประมาณกึงเดือน     จึงพากันออกจากพระนครพรอมกับเกวียน  ๕๐๐ 
เลม  ถึงปากทางกันดารโดยลําดับ.  พระโพธิสัตวนั้นจึงยังตุมนํ้าใหเต็ม ณ ปาก 
ทางกันดารน้ัน  พาเอาน้ําเปนอันมากไปใหเทียวตีกลองปาวรองภายในกองคาย 
ใหพวกชนประชุมกันแลวกลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญท้ังหลาย  พวกทานยังไม 
ขออนุญาตขาพเจา    อยาไดเทน้ํา    แมสักเทาซองมือหนึ่ง   ชื่อวาตนไมมีพิษ 
ยอมมีในทางกันดาร   ใบไมดอกไมหรือผลไม    ทานท้ังหลายไมเคยกินในกาล 
กอนมีอยู   พวกทานยังไมไดไตถามแมขาพเจาก็อยาไดเค้ียวกิน  ครั้นใหโอวาท 
แมแกคนทั้งหลายอยางน้ีแลวจึงเดินทางกันดารดวยเกวียน  ๕๐๐ เลม. 
         เมื่อพระโพธิสัตวถึงทามกลางทางกันดาร       ยักษนั้นไดแสดงตนใน 
หนทางสวนกันแกพระโพธิสัตว  โดยนัยกอนน่ันแหละ   พระโพธิสัตวพอเห็น 
ยักษนั้นเทานั้น  ไดรูวาในทางกันดารน้ีแหละ  ไมมีน้ํา  นี้ชื่อวากันดารเพราะ 
ไมมีน้ํา  อนึ่ง ผูนี้ไมมีทาทีเกรงกลัว  มีนัยนตาแดง  แมเงาของเขาก็ไมปรากฏ. 
บุตรพอคาเกวียนผูเขลาใหทิ้งนํ้าหมดพากันลําบาก   พรอมท้ังบริษัทจักถูกยักษ 
นี้กินเสียแลวโดยไมตองสงสัย    แตยักษนี้    เห็นจะไมรูความที่เราเปนบัณฑิต 
และความท่ีเราเปนผูฉลาดในอุบาย. 
         ลําดับนั้น    พระโพธิสัตวนั้น  กลาวกะยักษนั้นวา    พวกทานจงไปเถิด 
พวกเราชื่อวาเปนพอคา    ยังไมเห็นน้ําอ่ืนจะไมทิ้งนํ้าท่ีบรรทุกเอามา    แตเรา  
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ทั้งหลายจะท้ิงในท่ีที่ไดเห็นแลว   ทําเกวียนทั้งหลายใหเบาแลวจักไป.  ฝายยักษ   
ไปไดหนอยหนึ่ง   เขาถึงท่ีที่มองไมเห็น   แลวไปนครยักษของตนทีเดียว.   เม่ือ 
ยักษไปแลว     คนทั้งปวงจึงเขาไปหาพระโพธิสัตวแลวกลาววา    ขาแตเจานาย 
คนเหลาน้ันกลาววา  นั่นแนวปาเขียวปรากฏอยู  จําเดิมแตที่นั้นไป  ฝนจักตกเปน 
นิตย     เปนผูสวมมาลัยดอกอุบลและโกมุท     ถอืกําดอกปทุมและบุณฑริก 
เค้ียวกินเหงาบัว   มีผาเปยก   และมีผมเปยก    มีหยาดนํ้าและโคลนไหลหยดมา 
พวกเราจักทิ้งนํ้า   มีเกวียนเบาจะไปไดเร็ว.    ฝายพระโพธิสัตวไดฟงคําของคน 
เหลาน้ันแลวจึงใหพักเกวียน   ใหคนทั้งหมดประชุมกันแลวถามวา   พวกทาน 
เคยไดฟงมาจากใคร ๆ  หรือวา    ในท่ีกันดารน้ี     มีสระน้ําหรือสระโบกขรณี. 
คนทั้งหลายกลาววา    ขาแตเจานาย   ไมเคยไดยิน   พระโพธิสตัวกลาววา    นี ้
ชื่อวากันดารเพราะน้ําไมมี.    บัดนี้    คนพวกหน่ึงพูดวา   เบื้องหนาแตแนวปา 
เขียวน้ัน       ฝนตก    ธรรมดาวาลมฝนจะพัดไปถึงที่มีประมาณเทาไร ?    คน 
ทั้งหลายกลาววา  พัดไปไดประมาณ ๓ โยชน ขอรับ  เจานาย.  พระโพธิสัตว 
ถามวา   ลมกับฝนกระทบรางกายของบุคคลแมคนหนึ่ง    บรรดาพวกทาน    ม ี
อยูหรือ ?   คนทั้งหลายกลาววา  ไมมีขอรับ.   พระโพธิสัตวถามวา   ธรรมดา 
กอนเมฆยอมปรากฏในที่มีประมาณเทาไร ? คนท้ังหลายกลาววา  ในท่ีประมาณ 
๓ โยชน  ขอรับ.    พระโพธิสัตวถามวา   ก็บรรดาทานท้ังหลาย   ใคร ๆ  เห็น 
กอนเมฆกอนหนึ่ง  มีอยูหรือ  ?  คนทั้งหลายกลาววา  ไมมีขอรับ. 
         พระโพธิสัตว.  ธรรมดาสายฟาปรากฏในท่ีมีประมาณเทาไร   ?  
         คนทั้งหลาย.  ในทีป่ระมาณ ๔-๕ โยชน  ขอรับ. 
         พระโพธิสัตว.    กบ็รรดาทานท้ังหลาย    ใคร ๆ ที่เห็นแสงสวางของ 
สายฟา  มีอยูหรือ  ?  
         คนทั้งหลาย.  ไมมีขอรับ.  
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         พระโพธิสัตว.  ธรรมดาเสียงเมฆจะไดยินในที่มีประมาณเทาไร ? 
         คนทั้งหลาย.  ในที่ ๑-๒ โยชน  ขอรับ. 
         พระโพธิสัตว.   กบ็รรดาทานท้ังหลาย  ใครๆ ที่ไดยินเสียงเมฆ  มีอยู 
หรือ  ? 
         คนทั้งหลาย.  ไมมีขอรับ. 
         พระโพธิสัตว.  ทานทั้งหลายรูจักคนเหลาน้ันหรือ  ? 
         คนทั้งหลาย.  ไมรูจักขอรับ. 
         พระโพธิสัตวกลาววา     คนเหลาน้ันไมใชมนุษย    คนเหลาน้ันเปนยักษ 
พวกมันจักมาเพื่อยุใหพวกเราทิ้งนํ้า   กระทําใหออนกําลังแลวจะเค้ียวกิน  บุตร 
พอคาเกวียนผูเขลาซึ่งไปขางหนา    ไมฉลาดในอุบายเขาคงจักถูกยักษเหลาน้ี ให 
ทิ้งนํ้า   ลําบากแลวเค้ียวกินเสียเปนแน     เกวียน  ๕๐๐ เลม    จักจอดอยูตามที่ 
บรรทุกไวเต็มนั่นแหละ   วันนี้   พวกเราจักเห็นเกวียนเหลาน้ัน  ทานท้ังหลาย 
อยาไดทิ้งนํ้าแมมาตรวาฟายมือหนึ่ง    จงรีบขับเกวียนไปเร็ว ๆ 
         พระโพธิสัตวนั้นมาอยู  เห็นเกวียน ๕๐๐ เลม  ตามท่ีบรรทุกไวเต็มนั่น  
แหละ และกระดูกคางเปนตน ของมนุษยทั้งหลายและของเหลาใด กระจัดกระจาย 
อยูในทิศนอยทิศใหญ จึงใหปลดเกวียน ใหต้ังกองคายโดยเอาเกวียนวงรอบ  ให 
คนและโคกินอาหารเย็น    ตอเวลายังวันใหโคทั้งหลายนอนตรงกลางคนท้ังหลาย 
ตนเองพาเอาคนผูมีกําลังแข็งแรง  มือถือดาบ  ต้ังการอารักขาตลอดราตรีทั้ง ๓ ยาม 
ยืนเทาน้ัน   (ไมนอน)  จนอรุณข้ึน.  วันรุงข้ึน  พระโพธิสัตวทํากิจท้ังปวงให 
เสร็จแตเชาตรู.   ใหโคทั้งหลายกินแลวใหทิ้งเกวียนที่ไมแข็งแรงเสีย   ใหถอืเอา 
เกวียนที่แนนหนา   ใหทิง้ส่ิงของท่ีมีราคานอยเสีย    ใหขนสิ่งของท่ีมีคามากข้ึน 
ไปยังท่ีตามท่ีปรารถนา ๆ    ขายส่ิงของดวยมูลคา ๒ เทา ๓ เทา   ไดพาบรษัิท 
ทั้งหมดไปยังนครของตน ๆ นั่นแลอีก.  
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         พระศาสดาครั้นตรัสธรรมกถานี้แลวตรัสวา   ดูกอนคฤหบดี   ในกาล   
กอน     คนผูมีปกติยึดถือโดยการคาดคะเน      ถึงความพินาศใหญหลวงดวย 
ประการอยางนี้    สวนคนผูมีปรกติยึดถือคามความจริง     พนจากเง้ือมมือของ 
พวกอมนุษย  ไปถึงท่ีที่ปรารถนา ๆ โดยสวัสดี   แลวกลับมาเฉพาะยังท่ีอยูของ 
ตนแมอีก     เมื่อจะทรงสืบตอเรื่องแมทั้งสองเรื่อง     ทรงเปนผูตรัสรูยิ่งเองใน 
อปณณกธรรมเทศนานี้  จึงตรัสพระคาถานี้วา 
                        คนพวกหน่ึงกลาวฐานะไมผิด    นักเดาท้ังหลาย 
         กลาวฐานะนั้น   วาเปนที่สอง     คนมีปญญารูฐานะและ 
         มิใชฐานะนั้นแลวควรถือเอาฐานะท่ีไมผิดไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อปณฺณก  ไดแก   เปนไปอยางแนนอน 
คือ  ไมผิด  เปนเครื่องนําออกจากทุกข.  บทวา   าน  ไดแก   เหตุ.  จริงอยู  
ในเหตุ เพราะเหตุที่ผลชื่อวายอมต้ังอยู  เพราะมีความเปนไปตอเนื่องกับเหตุนั้น  
ฉะน้ัน  ทานจึงเรียกเหตุนั้นวาฐานะ    และพึงทราบประโยคของบทวา    าน 
นั้นในประโยคมีอาทิวา   านฺจ  านโต  อานฺจ  อานโต   ฐานะโดย 
ฐานะ  และมิใชฐานะ.โดยมิใชฐานะ.  ดังน้ัน   แมดวยบทท้ังสองวา  อปณฺณ-  
กฏาน     ทานแสดงวา     เหตุใดนํามาซึ่งความสุขโดยสวนเดียว     เหตุนั้น 
บัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติแลว  เหตุอันเปนไปอยางแนนอน   เหตุอันงาม   ชือ่วา 
อปณณกะไมผิด  นี้เปนเหตุอันไมผิด  เปนเหตุเครื่องนําออกจากทุกข  ความ 
ยอในที่นี้    เพียงเทาน้ี.   แตเมื่อวาโดยประเภท   สรณคมน ๓   ศีล ๕   ศีล ๘ 
ศีล  ๑๐  ปาฏโิมกขสังวร   อินทรียสังวร   อาชีวปาริสุทธิศีล   ปจจยปฏิเสวนะ 
การเสพปจจัย      จตุปาริสุทธิศีลแมทั้งหมด     ความคุมครองทวารในอินทรีย 
ทั้งหลาย   ความรูประมาณในโภชนะ  ชาคริยานุโยค  ฌาน  วิปสสนา  อภิญญา 
สมาบัติ  อริยมรรค   อริยผล    แมทั้งหมดน้ี   เปนฐานะอันไมผิด   อธิบายวา 
ขอปฏิบัติไมผิด   ขอปฏิบติัอันเปนเครื่องนําออกจากทุกข.  
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         ก็แหละ    เพราะเหตุที่ฐานะอันไมผิดนี้    เปนชื่อของขอปฏิบัติเครื่อง 
นําออกจากทุกข   เพราะฉะนั้นแหละ   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงขอ 
ปฏิบัติอันไมผิดนั้น  จึงตรัสพระสูตรนี้วา 
         "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ   เปนผู 
ปฏิบัติขอปฏิบัติอันไมผิด   เปนผูมีความเพียร   และเปนผูปรารภความเพียรนั้น 
เพ่ือความส้ินอาสวะท้ังหลาย ๓ ประการเปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้   เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย   เปนผูรูประมาณใน 
โภชนะ     เปนผูประกอบตามความเพียรเครื่องต่ืนอยู.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อยางไรเลา  ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   เห็นรูปดวยจักษุ   ยอมไมถือเอาโดยนิมิต ฯลฯ   ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย      อยางนี้แล      ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย 
ทั้งหลาย.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไรเลา  ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะ. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     พิจารณาโดยแยบคายแลว 
บริโภคอาหาร   มิใชเพ่ือเลน  มิใชเพ่ือมัวเมา  มิใชเพ่ือประดับ   มิใชเพ่ือตก- 
แตง   เพียงเพ่ือใหกายน้ีดํารงอยู   เพ่ือใหดําเนินไป  เพ่ืองดเวนการเบียดเบียน 
เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย   ดังน้ัน  เราจะบําบัดเวทนาเกา   ไมใหเวทนาใหม 
เกิดข้ึน  การยังชีวิตใหดําเนินไป   ความไมมีโทษและการอยูผาสุก จักมีแกเรา. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะ อยางนี้และ  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กอ็ยางไรเลา  ภิกษุจึงจะเปนผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียรเครื่อง 
ต่ืนอยู  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ชําระจิตจากธรรมเครื่อง 
กางกัน    ดวยการจงกรม   ดวยการน่ังตลอดวัน   ชาํระจิตจากธรรมเครื่องกาง 
กั้น    ดวยการจงกรม   ดวยกาฟง     ตลอดปฐมยามแหงราตรี   สําเร็จสีหไสยา  
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โดยขางเบ้ืองขวา    เอาเทาซอนเทา     มีสติสัมปชัญญะ      ทําไวในใจถึงความ 
สําคัญในการลุกข้ึน   ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรีลุกข้ึนแลว    ชําระจิตจากธรรม 
เครื่องกางกั้น    ดวยการจงกรม    ดวยการน่ัง    ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี.   ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล    ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งความ 
เพียรเปนเครื่องต่ืนอยู"  ดังน้ี. 
         ก็ในพระสูตรนี้ตรัสธรรม ๓ ประการ อปณณกปฏิปทา คือขอปฏิบัติ 
ไมผิดนี้   ยอมใชไดจนกระทั่งอรหัตผลทีเดียว.  ในอปณณกปฏิปทานน้ี   แม 
อรหัตผลก็ยอมชื่อวาเปนปฏิปทาแกการอยูดวยผลสมาบัติ     และแกปรินิพพาน 
ที่ไมมีขันธ ๕ เหลือ.   บทวา  เอเก  ไดแก คนผูเปนบัณฑิตพวกหนึ่ง.  แมใน 
บทวา   เอเก   นั้น    ไมมกีารกําหนดลงไปอยางแนนอนวา    คนชื่อโนน    ก ็
จริง   แตถึงกระน้ัน    คําวา    เอเก    ทีแ่ปลวา    พวกหน่ึงนี้    พึงทราบวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเฉพาะพระโพธิสัตวพรอมท้ังบริษัท.     บทวา 
ทุติย  ที่สอง     ในบทวา  ทุติย  อาหุ  ตกฺกิกา   นักเดากลาววาเปนฐานะ 
ที่สอง   นี้   ไดแก   เหตุแหงการยึดถือเอาโดยการเดา   คือเหตุอันไมเปนเครื่อง 
นําออกจากทุกข   วาเปนที่สอง   จากฐานะอันไมผิดที่หน่ึง   คือ   จากเหตุอัน 
เปนเครื่องนําออกจากทุกข. 
         ก็ในบทวา  อาหุ   ตกฺกิกา  นี้  มกีารประกอบความกับบทแรก  ดัง 
ตอไปนี้ :-   คนที่เปนบัณฑิตพวกหน่ึง   มีพระโพธสิัตวเปนประธาน   ถือเอา 
ฐานะที่ไมผิด  คือ   เหตุอันเปนไปอยางแนนนอน   ไดแกเหตุอันไมผิด   เหตุ 
อันเปนเครื่องนําออกจากทุกข    สวนนักคาดคะเน    มีบุตรพอคาเกวียนผูเขลา 
เปนประธานน้ัน  กลาวคือ  ไดถือเอาฐานะท่ีเปนไปโดยไมแนนอน  คือ  เหตุ 
ที่ผิด    ไดแก   เหตุอันไมเปนเครื่องนําออกจากทุกข  ซึ่งมีโทษ  วาเปนที่สอง  
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บรรดาชนทัง้สองพวกน้ัน  ชนที่ถือฐานะอันไมผิดนั้น   เปนผูปฏิบัติปฏิปทาขาว  
สวนชนที่ถือเหตุอัน ไมเปนเครื่องนําออกจากทุกข    กลาวคือการยึดถือโดยคาด 
คะเนเอาวา  ขางหนามีน้ํา  วาเปนที่สองนั้น   เปนผูปฏิบัติปฏิปทาคํา. ในปฏิปทา 
สองอยางนั้น   ปฏิปทาขาว  เปนปฏิปทาไมเสื่อม  สวนปฏิปทาดํา  เปนปฏปิทา 
เสื่อม    เพราะฉะน้ัน   ชนผูปฏิบัติปฏิปทาขาว   เปนผูไมเสื่อม    ถึงแกความ 
สวัสดี    สวนชนผูปฏิบติัปฏิปทาดํา    เปนผูเสื่อม  ถึงแกความพินาศฉิบหาย. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกอนาถบิณฑิกคฤหบดี    ถึงเนื้อความดังพรรณนามา 
นี้แลว   ตรัสพระดํารัสนี้ใหยิ่งข้ึนวา  คนมีปญญา  รูฐานะ  และมิใชฐานะนี้แลว 
ควรถือเอาฐานะท่ีไมผิดไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   เอตทฺาย   เมธาวี   ความวา กุลบุตร 
ผูประกอบดวยปญญาอันหมดจด  สูงสุด  ซึ่งไดนามวา  เมธา   รูคุณและโทษ 
ความเจริญและความเสื่อม  ประโยชนและมิใชประโยชน   ฐานะและมิใชฐานะ 
ในฐานะท้ังหลายกลาวคือการยึดถือฐานะไมผิด  และการยึดถือโดยการคาดคะเน 
ทั้งสอง  คือ  ในฐานะท่ีไมผิดและฐานะท่ีผิด  นี้. 
         บทวา  ต   คณฺเห    ยทปณฺณก   ความวา  ควรถือเอาฐานะท่ีไมผิด 
คือท่ีเปนไปโดยแนนอน     เปนปฏิปทาขาว     เปนเหตุเครื่องนําออกจากทุกข 
กลาวคือปฏิปทาอ่ืนไมเสื่อมน้ันนั่นแหละไว.    เพราะเหตุไร  ?    เพราะภาวะมี 
ความเปนไปแนนอนเปนตน .  สวนนอกน้ีไมควรถือเอา.  เพราะเหตุไร ? เพราะ 
ภาวะมีความเปนไปไมแนนอน.  จริงอยู  ชื่อวาอปณณกปฏิปทาน  เปนปฏปิทา 
ของพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจาและพระพุทธบุตรทั้งปวงแล. ก็พระพุทธ- 
เจาท้ังปวง   ต้ังอยูเฉพาะในอปณณกปฏิปทาบําเพ็ญบารมีทั้งหลายดวยความเพียร 
มั่น   ชื่อวาเปนพระพุทธเจาท่ีลานตนโพธิ.   แมพระปจเจกพุทธเจาก็ยังปจเจก- 
โพธิญาณใหเกิดข้ึน  แมพุทธบุตรทั้งหลายก็ตรัสรูเฉพาะสาวกบารมีญาณ.  
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         พระผูมีพระภาคเจาแมทรงประทานกุศลสมบัติทั้ง   ๓ กามาวจรสวรรค 
๖ และสมบัติในพรหมโลก   แกอุบาสกเหลาน้ัน  ดวยประการดังน้ี   ในที่สดุทรง 
แสดงอปณณกปฏิปทาน้ีวา  ชื่อวาปฏิปทาท่ีไมผิด  ใหอรหัตผล.  ชื่อวาปฏิปทา 
ที่ผิด    ใหการบังเกิดในอบาย ๔ และในตระกูลตํ่า ๕ แลวทรงประกาศอริยสัจ 
๔ โดยอาการ  ๑๖  ใหยิ่งในรูป.   ในเวลาจบอริยสัจ ๘     อุบาสก  ๕๐๐  คน 
แมทั้งหมดน้ัน    ดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล. 
         พระศาสดา   ครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แลว    ทรงแสดงเรื่อง 
๒  เรื่องสืบอนุสนธิกัน   แลวทรงประมวลชาดกมาแสดงทรงทําพระเทศนาใหจบ 
ลงวา  บุตรพอคาเกวียนผูโงเขลาในสมัยนั้น  ไดเปน  พระเทวทัต  ในบัดนี ้
แมบริษัทของบุตรพอคาเกวียนโงนั้นก็ไดเปนบริษัทของเทวทัต     ในบัดนี้ 
บริษัทของบุตรพอคาเกวียนผูเปนบัณฑิต    ในครั้งน้ัน   ไดเปนพุทธบริษัทใน 
บัดนี้  สวนบุตรของพอคาเกวียนผูเปนบัณฑิตในครั้งนั้น  ไดเปนเราตถาคต. 
                                      จบอปณณกชาดกที่  ๑ 
 
                                    ๒.   วัณณุปถชาดก 
 
                                   วาดวยผูไมเกียจคราน 
 
                   [๒]  ชนท้ังหลายผูไมเกียจคราน   ขุดภาคพ้ืนที่ 
         ทางทราย  ไดพบน้ําในทางทรายน้ัน   ณ  ที่ลานกลางแจง 
         ฉันใดมุนีผูประกอบดวยความเพียรและกําลัง     เปนผู 
         ไมเกียจคราน   พึงไดความสงบใจ  ฉันนั้น. 
                               จบวัณณปุถชาดกท่ี ๒ 
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                                     ๒. อรรถกถาวัณณุปถชาดก   
 
         พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อประทับ อยูในพระนครสาวัตถี  ตรัสพระธรรม 
เทศนานี้มีคําเริ่มตนวา  อกิลาสุโน  ดังนี้.   ถามวา  ทรงปรารภใคร  ?   ตอบ 
วา  ทรงปรารภภิกษุผูสละความเพียรรูปหน่ึง. 
         ดังไดสดับมา    เมื่อพระตถาคตประทับอยูในนครสาวัตถี    มีกุลบุตร 
ชาวเมืองสาวัตถีคนหน่ึง  ไปพระเชตวันวิหาร   สดับพระธรรมเทศนาในสํานัก 
ของพระศาสดา  มีจิตเลื่อมใส  เห็นโทษในกามและอานิสงสในการออกจากกาม 
จึงบวช  อุปสมบทได ๕ พรรษา  เรียนไดมาติกา ๒ บท  ศึกษาการประพฤติ 
วิปสสนา   รบัพระกรรมฐานท่ีจิตของตนชอบ    ในสํานักของพระศาสดาเขาไป 
ยังปาแหงหน่ึง  จําพรรษา  พยายามอยูตลอดไตรมาสไมอาจทําสักวาโอภาสหรือ 
นิมิตใหเกิดข้ึน.  ลําดับนั้น  ภิกษุนั้น ไดมีความคิดดังน้ีวา  พระศาสดาตรัสบุคคล 
๔ จําพวก   ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น    เราคงจะเปนปทปรมะ   เราเห็นจะไมมี 
มรรคหรือผลในอัตภาพน้ี    เราจักกระทําอะไรดวยการอยูปา  เราจักไปยังสํานัก 
ของพระศาสดา    แลดูพระรูปของพระพุทธเจาอันถึงความงามแหงพระรูปอยาง 
ยิ่ง   ฟงพระธรรมเทศนาอันไพเราะอยู    (จะดีกวา)    ครั้นคิดแลวก็กลับมายัง 
พระเชตวันวิหารน่ันแลอีก. 
         ลําดับนั้น   ภิกษุทั้งหลายผูเปนเพ่ือนเห็นและคบกัน  กลาวกะภิกษุนั้น 
วา  ดูกอนอาวุโส   ทานเรียนกรรมฐานในสํานักของพระศาสดาแลวไปดวยหวัง 
ใจวา  จักกระทําสมณธรรม  แคบัดนี้ มาเที่ยวรื่นรมยดวยการคลุกคลีอยู  กิจแหง 
บรรพชิตของทานถึงพูดแลวหรือหนอ     ทานจะเปนผูไมมีปฏิสนธิแลหรือ  
ภิกษุนั้น  กลาววา ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  เราไมไดมรรคหรือผล  จึงคิดวาเราน้ํา  
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จะเปนอภัพพบุคคล   จึงไดสละความเพียรแลวมาเสีย.    ภิกษุเหลาน้ัน  กลาววา   
ดูกอนอาวุโส     ทานบวชในพระศาสนาพองพระพุทธเจาผูมีความเพียรมั่นแลว 
ละความเพียรเสีย    กระทําส่ิงอันมิใชเหตุแลว    มาเถิดทาน    พวกเราจักแสดง 
ทานแดพระตถาคต.  ครัน้กลาวแลว ภิกษุเหลาน้ันจึงไดพาภิกษุนั้นไปยังสํานัก 
ของพระศาสดา. 
         พระศาสดาพอทรงเห็นภิกษุนั้น   จึงตรัสอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอเปนผูพาภิกษุผูไมปรารถนารปูนี้มาแลว    ภิกษุนี้ทําอะไร.      ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแดพระองคผูเจริญ  ก็ภิกษุนี้บวชในพระศาสนาอันเปน 
เครื่องนําออกจากทุกขเห็นปานน้ี    ไมอาจกระทําสมณธรรม   ละความเพียรเสีย 
มาแลว.  ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา  ดูกอนภิกษุ  ไดยินวาเธอละ 
ความเพียรจริงหรือ.   ภิกษุนั้น กราบทูลวา  จริงพระเจาขา.               
         พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   เธอบวชในศาสนาอันเปนเครื่องนํา 
ออกจากทุกขเห็นปานน้ี      ทําไมจึงไมใหเขารูจักตนอยางนี้วา    เปนผูมักนอย 
หรือวา  เปนผูสันโดษหรือวาเปนผูสงัด หรือวาเปนผูไมเกี่ยวของ  หรือวาเปน 
ผูปรารภความเพียร   ใหเขารูจักวา    เปนภิกษุผูละความเพียร    เมื่อครั้งกอน 
เธอไดเปนผูมีความเพียรมิใชหรือ    เมื่อเกวียน ๕๐๐ เลม    ไปในทางกันดาร 
เพราะทราย  พวกมนุษยและโคทั้งหลายไดน้ําดื่มมีความสุข   เพราะอาศัยความ 
เพียรซึ่งเธอผูเดียวกระทําแลว    เพราะเหตุไร   บัดนี้    เธอจึงละความเพียรเสีย. 
ภิกษุนั้น  โลกกําลังใจดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี. 
         ฝายภิกษุทั้งหลายไดฟงพระดํารัสนั้น   จึงออนวอนพระผูมีพระภาคเจา 
วา   ขาแดพระองคผูเจริญ   ความท่ีความเพียรอันภิกษุนี้สละแลว    ปรากฏแก 
ขาพระองคทั้งหลายในบัดนี้แลว   ก็ในกาลกอน   ความท่ีโคและมนุษยทั้งหลาย  
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ไดน้ําด่ืมมีความสุขในทางกันดารเพราะทราย     เหตุอาศัยความเพียรที่ภิกษุนี้ 
กระทํา    ยังสลับสําหรับขาพระองคทั้งหลาย     ปรากฏแกพระองคผูทรงบรรล ุ
พระสัพพัญญตญาณเทานั้น     ขอพระองคจงตรัสเหตุนี้แมแกขาพระองค 
ทั้งหลายเถิด.      พระผูมพีระภาคเจาทรงยังการเกิดสติใหเกิดแกภิกษุทั้งหลาย 
เหลาน้ันดวยพระดํารัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาอยางนั้น  เธอท้ังหลายจงฟง 
แลวไดทรงกระทําเหตุการณอันระหวางแหงภพปกปดไวใหปรากฏ. 
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร 
พาราณสี   พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในตระกูลพอคาเกวียน.   พระโพธิสัตวนั้น 
เจริญวัยแลว   เที่ยวกระทาํการคาดวยเกวียน  ๕๐๐  เลม.   พระโพธิสัตวนั้นเดิน 
ทางกันดารเพราะทรายแหงหนึ่งมีระยะประมาณ  ๖๐ โยชน. ก็ในทางกันดารน้ัน 
ทรายละเอียดกํามือไวยังติดอยูในมือ  ต้ังแตพระอาทิตยข้ึนมีความรอน  เหมือน 
กองถานเพลิง   ไมอาจขามไปได   เพราะฉะน้ัน     พระโพธิสัตวนั้นเมื่อดําเนิน 
ทางกันดารน้ันจึงเอาเกวียนบรรทุกฟน  น้ํา  น้ํามัน   และขาวสารเปนตน  ไป 
เฉพาะกลางคืน ในเวลาอรุณข้ึนกระทําเกวียนใหเปนวงแลว ใหทําปะรําไวเบื้อง 
บนทํากิจในเรื่องอาหารใหเสร็จแตเชาตรูแลวน่ังในรมเงาจนหมดวัน   เมื่อพระ- 
อาทิตยอัสดงแลว     บริโภคอาหารเย็น     เมื่อพ้ืนดินเกิดความเย็น     จึงเทียม 
เกวียนเดินทางไป   การไปเหมือนกับการไปในทะเลน่ันแหละ   ยอมจะมีในทาง 
กันดารน้ัน.  ธรรมดาผูกําหนดบท๑  ควรจะมี  เพราะเหตุนั้น  พระโพธิสัตวนั้น 
จึงใหกระทําการประกอบการไปของหมูเกวียนตามสัญญาของดวงดาว ในกาลน้ัน 
พอคาเกวียนแมนั้น   เมื่อจะไปยังทางกันดารน้ัน   ตามทํานองน้ีนั้นแล  จึงไปได 
๕๙ โยชน   คิดวา   บัดนี้ โดยราตรีเดียวเทาน้ัน  จักออกจากทางกันดารเพราะ 
ทรายจึงบริโภคอาหารเย็น   ใชฟนและน้ําท้ังปวงใหหมดสิ้นแลวจึงเทียมเกวียน 
๑.    คนนําทาง  เชนเดยีวกับคนนํารองในทางนํ้า  
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ไป    คนนําทางใหลาดอาสนะในเกวียนเลมแรก    นอนดูดาวในทองฟาบอกวา   
จงขับไปขางน้ี    จงขับไปขางโนน    คนนําทางน้ันเหน็ดเหน่ือยเพราะไมไดหลับ 
เปนระยะกาลนาน  จึงหลับ ไป   เมื่อโคหวนกลับเขาเสนทางท่ีมาเดิม   ก็ไมรูสึก 
โคทั้งหลายไดเดินทางไปตลอดคืนยังรุง.     คนนําทางต่ืนข้ึนในเวลาอรุณข้ึน 
มองดูดาวนักษัตรแลวกลาววาจงกลับเกวียน    จงกลับเกวียน    และเม่ือคนท้ัง 
หลายพากันกลับเกวียนทําไวตามลําดับ  ๆ นั่นแล  อรุณในรปูแลว     มนษุยทั้ง 
หลายพากันกลาววา   นี่เปนที่ต้ังคายที่พวกเราอยูเมื่อวานน้ี  แมฟนและน้ําของ 
พวกเราก็หมดแลว   บัดนีพ้วกเราฉิบหายแลว    จึงปลดเกวียนพักไวโดยเปนวง 
กลมแลวทําปะรําไวเบื้องบน  นอนเศราโศกอยูภายใตเกวียนของตน ๆ    พระ- 
โพธิสัตวคิดวา  เมื่อเราละความเพียรเสีย  คนทั้งหมดน้ัน  จักพากันฉิบหาย  พอ 
เวลาเชา   จึงเที่ยวไปในเวลาที่ยังมีความเย็น  เห็นกอหญาแทรกกอหนึ่งจึงคิดวา 
หญาเหลาน้ันจักเกิดข้ึน  เพราะความเย็นของนํ้าขางลาง  จึงใหคนถือจอบมา  ให 
ขุดลงยังท่ีนั้น   คนเหลาน้ันขุดที่  (ลกึลงไป)  ได ๖๐ ศอก.  เม่ือคนท้ังหลาย 
ขุดไปถึงท่ีมีประมาณเทานี้    จอบไดกระทบหินขางลาง.    พอจอบกระทบหิน 
คนทั้งปวงก็พากันละความเพียรเสีย  ฝายพระโพธิสัตวคิดวา  ภายใตหินนี้จะพึง 
มีน้ํา  จึงลงไปยืนที่พ้ืนหิน  กมลงเง่ียหูฟงเสียง   ไดยินเสียงน้ําเบื้องลาง    จึง 
ข้ึนมาบอกกะคนรับใชวา   ดูกอนพอ   เมื่อเธอละความเพียรเสีย   พวกเราจัก 
ฉิบหาย  เธออยาละความเพียร  จงถือเอาคอนเหล็กนี้ลงไปยังหลุม  ทุบที่หินนี้ 
คนรับใชนั้นรับคําของพระโพธิสัตวนั้นแลว  ไมละความเพียรในเมื่อคนท้ังปวง 
ละความเพียรยืนอยูจึงลงไปทุบหิน.  หินแตก ๒ ซีกลงไปขางลางไดต้ังขวาง 
กระแสน้ําอยู.    เกลียวนํ้าประมาณเทาลําตาลพุงข้ึน.    คนทั้งปวงพากันดื่มกิน 
แลวอาบ   ผาเพลาและแอกเปนตนที่เหลือเพ่ือหุงขาวยาคูและภัตบริโภคและให  
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โคกิน    และเมื่อพระอาทิตยอัสดง    จึงผูกธงใกลบอนํ้า    แลวไดพากันไปยัง   
ที่ที่ปรารถนาแลว  ๆ.  คนเหลาน้ันขายสินคาในท่ีนั้นแลวไดลาภ ๒ เทา ๓ เทา 
จึงไดพากันไปเฉพาะที่อยูของตน ๆ.   คนเหลาน้ันดํารงอยูในอัตภาพนั้นจนชั่ว 
อายุแลวไปตามยถากรรม.    ฝายพระโพธิสัตวกระทําบุญมีทานเปนตน    ไดไป 
ตามยถากรรมเหมือนกัน. 
         พระสัมมาสัมพุทธเจาครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้แลว  ทรงเปนผูตรัส 
รูยิ่งเองเทียว   จึงตรัสพระคาถาน้ีวา 
                        ชนท้ังหลายผูไมเกียจคราน    ขุดภาคพ้ืนที่ทาง 
         ทราย     ไดพบน้ําในทางทรายน้ัน  ณ  ที่ลานกลางแจง 
         ฉันใด มุนีผูประกอบดวยความเพียรและกําลัง  เปนผู 
         ไมเกียจคราน  พึงไดความสงบใจ  ฉันนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อกลิาสุโน  ไดแก ไมเกียจคราน  คือ 
ปรารถนาความเพียร.   บทวา   วณฺณปุเถ   ความวา    ทราย    ทานเรียกวา 
วัณณะ   ในทางทราย.   บทวา   ขณนฺตา    แปลวา   ขุดภาคพ้ืน.   ศัพทวา 
อุท    ในบทวา  อุทงฺคเณ  นี้  เปนนิบาต   อธิบายวา    ในทีล่านกลางแจง. 
อธิบายวา   ในที่เปนที่สัญจรไปของพวกมนุษย  คือ   ในภูมิภาคอันไมปดกั้น. 
บทวา   ตตฺล  ความวา  ในทางทรายน้ัน.  บทวา   ปป  อวินฺท    แปลวา ได 
น้ํา.   จริงอยู    น้ําทานเรียกวา    ปปา    เพราะเปนเครื่องดื่ม   อีกอยางหนึ่ง 
น้ําท่ีไหลเขาไป  ชื่อวา ปปา  อธิบายวา  น้ํามาก.  บทวา เอว  เปนบททําความ 
อุปมาใหสําเร็จ.  บทวา  มุนี  ความวา  ญาณ  ทานเรียกวา  โมนะ   อีกอยาง 
หน่ึง  โมเนยยะอยางใดอยางหนึ่งในกายโมเนยยะ  เปนตน   ทานเรียกวา โมนะ 
บุคคลท่ีเรียกวา  มุนี  เพราะประกอบดวยโมนะนั้น.  ก็มุนีนี้นัน้มีหลายอยางคือ  
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อาคาริยมุนี     อนาคาริยมุนี    เสขมุนี    อเสขมุนี    ปจเจกมุนี    และมุนิมนุี. 
บรรดามุนีเหลาน้ัน    คฤหัสถผูบรรลผุลรูแจงศาสนา    ชื่อวา    อาคาริยมุนี. 
บรรพชิตเห็นปานน้ันแล  ชื่อวา  อนาคาริยมุนี.    พระเสขะ ๗ จําพวก    ชื่อวา 
เสขมุนี. พระขีณาสพ  ชื่อวา อเสขมุนี.  พระปจเจกพุทธเจา ชื่อวา ปจเจกมุนี. 
พระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา มุนิมุนี.  ก็ในอรรถนี ้  เมื่อวาโดยรวมยอด บุคคล 
ผูประกอบดวยปญญา   กลาวคือพึงทราบวามุนี.    บทวา   วิริยพลูปปนฺโน 
ไดแก  ผูประกอบดวยความเพียร  และกําลังกายกับ กําลังญาณ.  บทวา อกิลาสุ 
ความวา   ผูไมเกียจคราน  คือ   ชื่อวา   ผูไมเกียจไมคราน   เพราะประกอบ 
ดวยความเพียรอันประกอบดวยองค ๔  ซึ่งทานกลาวไวอยางน้ีวา 
                        เน้ือและเลอืดในรางกายของเรานี้ทั้งหมด   จง 
         เหือดแหงไป   จะเหลือแตหนังเอ็น   และกระดูก     ก ็
         ตามที. 
บทวา   วินฺเท หทยสฺส  สนฺตึ    ความวา   ยอมประสพ   คือ   ไดเฉพาะ 
อริยธรรม    กลาวคือฌาน   วิปสสนา  อภิญญา   และอรหัตมรรคญา    อัน 
ถึงการนับวา    สันติ    เพราะกระทําความเย็นทั้งจิต    และหทัยรูป.    จริงอยู 
พระผูมีพระภาคเจาสังวรรณนาการอยูเปนทุกขของคนผูเกียจคราน  และการอยู 
เปนสุขของคนผูปรารภความเพียร   ดวยพระสูตรทั้งหลายมิใชนอย   อยางนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      บคุคลผูเกียจครานเกลือกกลั้วดวยอกุศลธรรมอันลามก 
ยอมอยูเปนทุกข     และทําประโยชนคนอันยิ่งใหญใหเสื่อมไป      ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สวนบุคคลผูปรารภความเพียรสงัดจากกุศลธรรมอันลามก   ยอมอยู 
เปนสุข       และทําประโยชนตนอันยิ่งใหญใหบรบิูรณ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
การบรรลุประโยชนยอมไมมีดวยความเพียรอันเลว.    บัดนี ้   เมือ่จะทรงแสดง  
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การอยูเปนสุขนั้นนั่นแหละที่บุคคลผูปรารภความเพียร      ผูไมทําความยึดมั่น  
ผูเห็นแจง   จะพึงบรรลุไดดวยกําลังและความเพียร   จึงตรัสวา   มุนีผูประกอบ 
ดวยความเพียรและกําลัง   เปนผูไมเกียจคราน   พึงไดความสงบใจ   ฉันนัน้. 
ทานกลาวคําอธิบายน้ีไววา   พอคาเหลาน้ันไมเกียจคราน    ขุดอยูในทางทราย 
ยอมไดน้ํา   ฉันใด  ภิกษุในศาสนานี้ก็ฉันนั้น    เปนผูฉลาด    ไมเกียจคราน 
พากเพียรอยู    ยอมไดความสงบใจอันตางดวยปฐมฌานเปนตน.    ดูกอนภิกษุ 
ในกาลกอน   เธอนั้นกระทําความเพียรเพื่อตองการทางน้ํา  บัดนี้  เพราะเหตุไร 
เธอจึงละความเพียรในศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจากทุกข   เพ่ือประโยชนแก 
มรรคผลเห็นปานน้ี. 
         พระคาสดาครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้    อยางนี้แลว    จึงทรง 
ประกาศสัจจะ ๔.  ในเวลาจบสัจจะ   ภิกษุผูละความเพียรดํารงอยูในพระอรหัต 
อันเปนผลอันเลิศ.   แมพระศาสดาก็ตรัสเรื่อง ๒  เรื่องสืบตอกัน    ทรงประชุม 
ชาดกแสดงวา   คนรับใชผูไมละความเพียร   คอยหินใหน้ําแกมหาชน ในสมัย 
นั้น     ไดเปนภิกษุผูละความเพียรรูปนี้    ในบัดนี ้    บริษัทที่เหลือในสมัยนั้น  
เปนพุทธบริษัทในบัดนี้    สวนหัวหนาพอคาเกวียนไดเปนเรา    ดังนี้   ไดให 
พระธรรมเทศนานี้จบลงแลว. 
                                       จบ  วัณณุปถชาดกที่  ๒  
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                                   ๓.  เสรีววาณิชชาดก   
       
                                      วาดวยเสรีววาณิช 
 
                   [๓]  ถาทานพลาดโสดาปตติมรรค   คือ ความ 
         แนนอนแหงสัทธรรมในศาสนานี้    ทานจะตองเดือด 
         รอนใจในลายหลังส้ินกาลนาน  ดุจพาณิชชื่อเสรีวะผูนี้ 
         ฉะนั้น. 
 
                            ๓. อรรถกถาเสรีววาณิชชาดก 
 
         พระผูมีพระภาคเจาเมื่อประทับอยูในเมืองสาวัตถี      ทรงปรารภภิกษุ 
รูปหน่ึงผูละความเพียรเหมือนกัน   จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตนวา 
อิธ  เจ หิ น  วิราเธสิ   ดังน้ี.  ก็พระศาสดาทรงเห็นภิกษุนั้นถูกภิกษุทั้งหลาย 
นํามาโดยนัยกอนน่ันแล   จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุ     เธอบวชในศาสนาอันให 
มรรคผลเห็นปานน้ี   เมื่อละความเพียรเสีย  จักเศราโศกตลอดกาลนาน  เหมือน 
เสรีววาณิชเสื่อมจากถาดทองอันมีคาแสนหนึ่งฉะน้ัน. ภิกษุทั้งหลายทูลออนวอน 
พระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือทรงแสดงเร่ืองนั้น  ใหแจมแจง    พระผูมีพระภาคเจา 
ไดทรงการทําเหตุอันระหวางภพปกปดไว  ใหปรากฏ. 
         ในอดตีกาล  ในกปัที่ ๕ แตภัทรกัปนี้  พระโพธิสัตวไดเปนพอคาเร 
ชื่อวา  เสรีวะ   ในแควนเสริวรัฐ.  เสรวีวาณิชนั้น  เมื่อไปเพื่อตองการคาขาย 
กับพอคาเรผูโลเลคนหนึ่ง    ชื่อวา   เสรีวะ  ขามแมน้ําชื่อวา   นลีพาหะ   แลว  
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เขาไปยังพระนครช่ือวา   อริฏฐปุระ  แบงถนนในนคร (ไปคนละทาง) กันแลว 
เที่ยวขายสินคาในถนนที่ประจวบกับคน.  ฝายวาณิชนอกนี้ยึดเอาถนนท่ีประจวบ 
เขากับคนเทาน้ัน.   ก็ในนครน้ัน  ไดมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหน่ึง   เปนตระกูล 
เกาแก.   บุตร   พ่ีนอง   และทรัพยสินทั้งปวง  ไดหมดสิ้นไป.    ไดมีเด็กหญิง 
คนหน่ึงเหลืออยูกับยาย.    ยายหลานแมทั้งสองน้ัน     กระทําการรับจางคนอ่ืน 
เลี้ยงชีวิต.  กใ็นเรือน ไดมีถาดทองท่ีมหาเศรษฐีของยายกับหลานน้ัน  เคยใชสอย 
ถูกเก็บไวกับภาชนะอ่ืน ๆ   เมื่อไมไดใชสอยนานาน  เขมาก็จับ.  ยายและหลาน 
เหลาน้ัน  ยอมไมรูแมความที่ถาดนั้นเปนถาดทอง. 
         สมัยนัน้   วาณิชโลเลคนนั้น   เที่ยวรองขายของวา    จงถือเอาเครื่อง 
ประดับ จงถือเอาเครื่องประดับ ไดไปถึงประตูบานนั้น.  กุมารกิาน้ันเห็นวาณิช 
นั้นจึงกลาวกะยายวา ยาย ขอยายจงซื้อเครื่องประดับอยางหน่ึงใหหนู.  ยายกลาว 
วาหนูเอย    เราเปนคนจน    จักเอาอะไรไปซ้ือ.   กมุาริกากลาววา    พวกเรามี 
ถาดใบนี้อยู  และถาดใบนี้ไมเปนอุปการะเกื้อกูลแกพวกเรา  จงใหถาดใบน้ีแลว 
ถือเอา     (เครื่องประดับ).      ยายจึงใหเรียกนายวาณิชมาแลวใหนั่งบนอาสนะ 
ใหถาดใบนั้นแลว กลาววา  เจานาย  ทานจงถือเอาถาดนี้   แลวใหเครื่องประดบั 
อะไร ๆ ก็ไดแกหลานสาวของทาน   นายวาณิชเอามือจับถาดน่ันแล   คิดวาจัก 
เปนถาดทอง   จึงพลิกเอาเข็มขีดที่หลังถาด   รูวาเปนทอง   จึงคิดวา   เราจักไม 
ใหอะไร ๆ แกคนเหลาน้ี   จักนําเอาถาดน้ีไป   แลวกลาววา   ถาดใบน้ีจะมีราคา 
อะไร    ราคาของถาดใบน้ีแมกึ่งมาสกก็ยังไมถึง       จึงโยนไปท่ีภาคพ้ืนแลวลุก 
จากอาสนะหลีกไป. 
         พระโพธิสัตวคิดวา คนอ่ืนยอมไดเพ่ือจะเขาไปยังถนนที่นายวาณิชนั้น  
เขาไปแลวออกไป   จึงเขาไปยังถนนนั้นรองขายของวา   จงถือเอาเครื่องประดับ  
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ดังน้ี    ไดไปถึงประตูบานนั้นนั่นแหละ.    กุมารกิาน้ันกลาวกะยายเหมือนอยาง 
นั่นแหละอีก.  ลําดับนั้น   ยายไดกลาวกะกุมาริกาน้ันวา  หลานเอย   นายวาณิช 
ผูมายังเรือนน้ี   โยนถาดน้ันลงบนภาคพ้ืนไปแลว    บัดนี้   เราจักใหอะไรแลว 
ถือเอาเครื่องประดับ.  กุมาริกากลาววา  ยาย  นายวาณิชคนนั้น  พูดจาหยาบคาย 
สวนนายวาณิชคนนี้    นารัก  พูดจาออนโยน   คงจะรับเอา   ยายกลาววา  ถา 
อยางนั้น จงเรียกเขามา  กุมาริกาน้ันจึงเรียกนายวาณิชนั้นมา.   ลําดับนั้น    ยาย 
และหลานไดใหถาดใบนั้น  แกพระโพธิสัตวนั้น     ผูเขาไปยังเรือนแลวน่ัง.   พระ- 
โพธิสัตวนั้น  รูวาถาดน้ันเปนถาดทอง   จึงกลาววา   แม    ถาดใบน้ีมีคาต้ังแสน 
สินคาอันมีคาเทาถาด  ไมมีในมือของเรา.    ยายและหลานจึงกลาววา   เจานาย 
นายวาณิชผูมากอนพูดวา ถาดใบนี้มีคาไมถึงแมกึ่งมาสก  แลวเหว่ียงถาดลงพื้น 
ไป   แตถาดใบน้ีจักเกิดเปนถาดทอง  เพราะบุญของทาน   พวกเราใหถาดใบนี้  
แกทาน  ทานใหอะไร ๆ ก็ไดแกพวกเรา  แลวถือเอาถาดใบน้ีไปเถิด.   ขณะนั้น 
พระโพธิสัตวจึงใหกหาปณะ.  ๕๐๐    ซึ่งมีอยูในมือ   และสินคาซ่ึงมีราคา ๕๐๐ 
กหาปณะ  ทั้งหมด   แลวขอเอาไวเพียงเทาน้ีวา   ทานทั้งหลายจงใหตาชั่งน้ีกับ 
ถุง     และกหาปณะ   ๘  กหาปณะแกขาพเจา       แลวถือเอาถาดน้ันหลีกไป. 
พระโพธิสัตวนั้น  รีบไปยังฝงแมน้ํา      ใหนายเรือ  ๘  กหาปณะ    แลวข้ึน 
เรือไป.  ฝายนายวาณิชพาล  หวนกลบัไปเรือนน้ันอีก   แลวกลาววา  ทานจง 
นําถาดใบน้ันมา    เราจักใหอะไร ๆ บางอยางแกทาน.    หญิงน้ันบริภาษนาย 
วาณิชพาลคนนั้นแลวกลาววา ทานไดกระทําถาดทองอันมีคาต้ังแสนของพวกเรา 
ใหมีคาเพียงกึ่งมาสก แตนายวาณิชผูมีธรรมคนหนึ่งเหมือนกับ นายทานน่ันแหละ 
ใหทรัพยพันหน่ึงแกพวกเรา   แลวถือเอาถาดทองน้ันไปแลว     นายวาณิชพาล 
ไดฟงดังน้ัน    คิดวา   เราเปนผูเสื่อมจากถาดทองอันมีคาต้ังแสน    วาณิชคนนี้  
ทําความเส่ือมอยางใหญหลวงแกเราหนอ    เกิดความโศกมีกําลัง   ไมอาจดํารง  
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สติไวได  จึงสลบไป   (พอฟน)  ไดโปรยกหาปณะที่อยูในมือ   และสิ่งของไว 
ที่ประตูเรือนน่ันแหละ  ทิง้ผานุงผาหม   ถือคันชั่งทําเปนไมคอน   หลีกไปตาม  
รอยเทาของพระโพธิสัตว    ไปถึงฝงแมน้ําน้ัน      เห็นพระโพธิสัตวกําลังไปอยู 
จึงกลาววา  นายเรือผูเจริญ  ทานจงกลับเรือ   พระโพธิสัตวหามวา  อยากลับ. 
         เมื่อนายวาณิชพาล   แมนอกน้ี   เห็นพระโพธิสัตวไปอยูนั้นแล    เกิด 
ความโศกมีกําลัง   หทัยรอน   เลือดพุงออกจากปาก  หทัยแตก   เหมือนโคลน 
ในบึงฉะน้ัน.    วาณิชพาลนั้น  ผูกอาฆาตพระโพธิสัตว   ถึงความส้ินชีวิตลง  ณ 
ที่นั้นนั่นเอง.  นี้เปนการผูกอาฆาตในพระโพธิสัตวของพระเทวทัตเปนครั้งแรก. 
พระโพธิสัตวการทําบุญมีทานเปนตน   ไดไปตามยถากรรม. 
         พระสัมมาสัมพุทธเจา     ครั้นตรัสพระธรรมเทศนาแลว     ทรงเปนผู 
ตรัสรูพรอมเฉพาะแลวแล  ไดตรัสพระคาถาน้ีวา 
                        ถาทานพลาดโสดาปตติมรรค  คือความแนนอน 
         แหงพระสัทธรรมในศาสนานี้ทานจะตองเดือดรอนใจ 
         ในภายหลัง   สิ้นกาลนาน   เหมอืนวาณิชชื่อ   เสริวะ 
         ผูนี้  ฉะน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    อธิ  เจ  น  วิราเธสิ  สทฺธมมฺสฺส 
นิยานก   ความวา   หากทานพลาด  คือ   ถาทานพลาดโสดาปตติมรรคกลาว 
คือความแนนอนแหงพระสัทธรรมอยางนี้   ในศาสนานี้   อธิบายวา  ทานเมื่อ 
ละความเพียร  จะไมบรรลุคือไมได.  บทวา   จิร   ตุว   อนุตปฺเปสิ   ความวา 
เมื่อเปนอยางนั้น    ทานเมื่อเศราโศกคือร่ําไรอยูตลอดกาลนาน  ชื่อวาจักเดือด 
รอนใจภายหลัง  ในกาลทุกเม่ือ   อีกอยางหน่ึง  ในบทน้ีมีอธิบายดังน้ีวา  ทาน 
เกิดในนรกเปนตน    เสวยทุกขมีประการตาง ๆ  ตลอดกาลนาน   ชื่อวาจักเดือด  
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รอนใจภายหลัง   คือชื่อวาจักลําบาก    เพราะความเปนผูละความเพียร    คือ   
เพราะความเปนผูพลาดอริยมรรค.    ถามวา     จักเดือดรอนภายหลัง  อยางไร ? 
ตอบวา   จักเดือดรอนภายหลัง   เหมือนนายวาณิชชื่อวาเสรีวะผูนี้   อธิบายวา 
เหมือนนายวาณิชผูนี้    อันมีชื่ออยางนี้วา   เสรีวะ.   ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา 
เมื่อกอน  วาณิชชื่อเสรีวะ  ไดถาดทองมีคาหน่ึงแสน  ไมทําความเพียรเพื่อจะ 
ถือเอาถาดทองน้ัน     จึงเสื่อมจากถาดทองน้ัน    เดอืดรอนใจในภายหลัง    ฉันใด 
แมเธอก็ฉันน้ันเหมือนกัน    เมื่อไมบรรลุอริยมรรคอันเชนกับถาดทองที่เขาจัด 
เตรียมให  ในศาสนานี้  เพราะละความเพียรเสีย  เปนผูเสื่อมรอบจากอริยมรรค 
นั้น  จักเดือดรอนใจภายหลัง   ตลอดกาลนาน  ก็ถาจักไมละความเพียรไซร  จัก 
ไดโลกุตรธรรมแมทั้ง ๔   ในศาสนาของเรา    เหมือนนายวาณิชผูเปนบัณฑิต  
ไดเฉพาะถาดทองฉะน้ัน. 
         พระศาสดาทรงถือเอายอดดวยพระอรหัต       ทรงแสดงพระธรรม. 
เทศนานี้    แกภิกษุนี้อยางนี้    แลวทรงประกาศสัจจะทั้ง  ๔.   ในเวลาจบสัจจะ 
ภิกษุผูละความเพียรดํารงอยูในพระอรหัตอันเปนผลเลิศ.   แมพระศาสดาก็ทรง 
ตรัสเรื่อง  ๒  เรื่องสืบตอกัน  แลวทรงประชุมชาดกวา   วาณิชพาลในกาลน้ัน  
ไดเปนพระเทวทัตในบัดนี้     นายวาณิชผูเปนบัณฑิตในกาลนั้น      ไดเปนเรา 
เอง   ทรงใหเทศนาจบลงแลว. 
                                       จบ  เสรีวาณิชาดกที่  ๓  
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                                 ๔.  จุลลกเศรษฐีชาดก  
        
                                วาดวยคนฉลาดต้ังตนได 
 
                   [๔]  คนมีปญญาเฉลียวฉลาด ยอมต้ังตนไดดวย 
         ตนทุนแมนอย  ดุจคนสอไฟนอย ๆ ใหเปนกองใหญ 
         ฉะนั้น. 
                                    จบจุลลกเศรษฐีชาดกที่  ๔ 
 
                       ๔. อรรถกถาจุลลกเศรษฐีชาดก 
 
         พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปอาศัยกรุงราชคฤห     ประทับอยูใน 
ชีวกัมพวัน     ทรงปรารภ     พระจุลลปนถกเถระ     จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา     อปฺปเกนป    เมธาว ี   ดังน้ี.   เบื้องตน    พึงกลาวการเกิดข้ึน 
และการบรรพชาของพระจุลลปนถกในอัมพวันนั้นกอน.  มีกถาตามลําดับดังตอ 
ไปน้ี 
         ไดยินวา  ในกรุงราชคฤหมีธิดาของเศรษฐีผูมีทรัพยมาก  ไดทําความ 
เชยชิดกับทาสของตนเองกลัววา   แมคนอ่ืนจะรูกรรมนี้ของเรา  จึงกลาวอยางนี้ 
ถาบิดามารดาของเราจักรูโทษนี้    จักกระทําไหเปนทอนนอยทอนใหญ    พวก 
เราจักไปอยูตางประเทศ      จึงถือของสําคัญที่จะถือไปได      ออกทางประตูลับ 
แมทั้งสองคนไดพากันไปดวยคิดวา  จักไปยังที่ที่คนอ่ืนไมรูจัก  แลวอยู  ณ ที่ใด 
ที่หน่ึง.   เม่ือผัวเมียทั้งสองน้ันอยู  ณ ที่แหงหน่ึง     เพราะอาศัยการอยูรวมกัน  
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ธิดาเศรษฐีก็ต้ังครรภ.    ธิดาเศรษฐีนั้นอาศัยครรภแก    จึงปรึกษากับสามีแลว 
กลาววา  ครรภของเราแกแลว  ชื่อวาการตลอดบุตรในท่ีที่หางเหินจากญาติและ 
พวกพอง   ยอมเปนทุกขแทสําหรับเราท้ังสอง  พวกเราจักไปเฉพาะยังเรือนของ 
ตระกูล.   สามีนั้นคิดวา   ถาเราจักไปบัดนี้   ชีวิตของเราจะไมมี  จึงผัดวันอยูวา 
จะไปวันนี้   จะไปวันพรุงน้ี  ธิดาเศรษฐีนั้นคิดวา  สามีนี้เปนคนโงไมอุตสาหะ 
ที่จะไป  เพราะโทษของตนมีมาก  ธรรมดาวาบิดามารดามีประโยชนเกื้อกูลโดย 
สวนเดียวในบุตรธิดา  สามีนี้จะไปหรือไมก็ตาม  เราควรจะไป  เมื่อสามีนั้นออก 
จากเรือน  นางจึงเก็บงําบริขารในเรือน  บอกถึงความท่ีในไปเรือนของตระกูล 
แกชาวบานใกลเคียง   แลวเดินทาง. 
         ลําดับนั้น   บุรุษน้ันมาเรือนไมเห็นนางจึงถามคนที่คุนเคย   ไดฟงวา 
ไปเรือนตระกูล  จึงรีบตามไปทันในระหวางทาง.  ฝายธิดาเศรษฐีนั้นก็ไดตลอด 
บุตรในระหวางทางนั้นนั่นเอง  สามีนั้น  ถามวา  นางผูเจริญ  นีอ่ะไร.  ฝายธิดา 
เศรษฐีนั้นกลาววา  บุตรคนหน่ึงเกิดแลว   สามีกลาววา   บัดนี้   พวกเราจักทํา 
อยางไร.  ธิดาเศรษฐีกลาววา   พวกเราจะไปเรือนของตระกูล    เพ่ือประโยชน 
แกกรรมใด  กรรมน้ันไดสําเร็จแลวในระหวางทางพวกเราจักไปที่นั้นทําอะไร 
พวกเราจักกลับ     แมทั้งสองคนเปนผูมีความคิดเปนอันเดียวกันกลับแลว.    ก ็
เพราะทารกน้ัน  เกิดในระหวางทาง   บิดามารดาจึงต้ังชื่อวา   ปนถก   ไมนาน 
เทาไรนัก  นางก็ต้ังครรภอ่ืนอีก   เรื่องราวท้ังปวงพึงไหพิศดารโดยนัยกอนน่ัน 
แหละ  ก็เพราะทารกแมคนน้ันก็เกิดในหนทาง   บิดามารดาจึงต้ังชื่อบุตรผูเกิด 
ที่แรกวา  มหาปนถก   ต้ังชื่อบุตรคนท่ีสองวา   จุลลปนถก   สามีภรรยานั้น  
พาทารกแมทั้งสองคนมายังที่อยูของตนนั่นแล. 
         เมื่อสามีภรรยาทั้งสองน้ันอยูในท่ีนั้น   มหาปนถกทารกไดฟงคนอ่ืน ๆ 
พูดวาอา   วาปู     วายา   จึงถามมารดาวา   แมจา   พวกเด็กอ่ืน ๆ   พูดวาปู  
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พูดวายา   ญาติของเราไมมีหรือ.   มารดากลาววา   จะพอ   ในที่นี้   ญาติของ   
พวกเราไมมี   แตในพระนครราชคฤห พวกเรามีดาชื่อวามหาธนเศรษฐี ญาติของ 
พวกเรามีอยูในเมืองราชคฤหนั้นมาก   มหาปนถกกลาววา   เพราะเหตุไร  พวก 
เราจึงไมไปที่เมืองราชคฤหนั้นละแม.  นางไมบอกเหตุที่คนมาแกบุตร  เมื่อบุตร 
ทั้งสองรบเราถามอยู    จึงกลาวกะสามีวา    เด็กเหลาน้ันทําเราใหลําบากเหลือเกิน 
บิดามารดาเห็นพวกเราแลวจักกินเนื้อเทียวหรือ   มาเถิดพวกเราจักแสดงตระกูล 
ของตาแกเด็กทั้งหลาย.   สามีกลาววา   เราจักไมอาจไปประจัญหนา    แตเราจัก 
นําไป    ภรรยากลาววา    ดีแลว    พวกเด็ก ๆ  ควรจะเห็นตระกูลของตาน่ันแล  
โดยวิธีอยางใดอยางหน่ึง.   ชนแมทั้งสองน้ันพาทารกท้ังสองไปถึงเมืองราชคฤห 
โดยลําดับ    แลวพักอยูในศาลาแหงหนึ่งใกลประตูเมือง   แลวใหบอกบิดามารดา 
ถึงความท่ีมารดาของทารกพาเอาทารก ๒ คนมา.   ตายายเหลานั้นไดฟงขาวน้ัน 
แลวกลาววา   คนชื่อวาไมใชบุตร   ไมใชธิดา    ยอมไมมีแกเราท้ังหลายผูเที่ยว 
อยูในสังสารวัฏ    คนเหลาน้ันมีความผิดมากแกพวกเรา   คนเหลาน้ันไมอาจเพ่ือ 
จะดํารงอยูในคลองจักษุของพวกเรา  ชนแมทั้งสองจงถือเอาทรัพยชื่อมีประมาณ 
เทาน้ีไปยังท่ีที่ผาสุกเลี้ยงชีวิตอยูเถิด    แตจงสงทารกท้ังสองคนมาไวที่นี้.   ธิดา 
เศรษฐีถือเอาทรัพยที่บิดามารดาสงมา  แลวสงทารกท้ังสองใหไปในมือของพวก 
ทูตท่ีมาน่ันแหละ.   ทารกทั้งสองเจริญเติบโตอยูในตระกูลของตา. 
         บรรดาทารกทั้งสองน้ัน    จุลลปนถกยังเยาวเกินไป    สวนมหาปนถก 
ไปฟงธรรมกถาของพระทศพลกับตา      เมื่อมหาปนถกน้ัน  ฟงธรรมในที่พรอม 
พระพักตรของพระศาสดาเปนนิตย   จิตก็นอมไปเพ่ือบรรพชา.   เขาจึงกลาวกะ 
ตาวา   ถาทานยอมรับ   กระผมจะบวช.    ตากลาววา  เจาพูดอะไร  พอ  เจาเปน 
ที่รักของตา   การบรรพชาเฉพาะของเจาเทาน้ัน     ดีกวาการบรรพชา   แมของ 
ชาวโลกทั้งส้ิน  ถาเจาอาจ   จงบวชเถอะพอ.   ครั้นรับคําแลวจึงไปยังสํานักของ  
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พระศาสดา.    พระศาสดาตรัสวา    ทานมหาเศรษฐี     ทานไดทารกนี้มาหรือ. 
มหาเศรษฐีกราบทูลวา  พระเจาขา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ทารกน้ีเปนหลาน 
ของขาพระองค   เขาพูดวา   จะบวชในสํานักของพระองค   พระศาสดาจึงทรง 
สั่งภิกษุผูบิณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึงวา   เธอจงใหทารกนี้บวช.   พระเถระบอก 
ตจปญจกกรรมฐาน  แกมหาปนถกน้ันแลวใหบวช   มหาปนถกนั้นเรียนพุทธ- 
วจนะเปนอันมาก     มีพรรษาครบบริบูรณแลว     ไดอุปสมบทเปนอุปสัมบัน 
กระทํากรรมฐานโดยโยนิโสมนสิการ  ไดบรรลุพระอรหัตแลว. 
         พระมหาปนถกนั้น  ยับยั้งอยูดวยความสุขในฌานและความสุขในมรรค 
จึงคิดวา  เราอาจไหมหนอเพ่ือจะใหสุขนี้แกจุลลปนถก   ลําดับนั้น    ทานมหา- 
ปนถกจึงไปยังสํานักของเศรษฐีผูเปนตากลาววา     ทานมหาเศรษฐี     ถาทาน 
ยินยอม  อาตมภาพจักใหจุลลปนถกบวช.   มหาเศรษฐีกลาววา  จงใหบวชเถิด 
ทานผูเจริญ.     พระเถระใหจุลลปนถกทารกบวชแลว    ใหต้ังอยูในศีล   ๑๐  
สามเณรจุลลปนถก  พอบวชแลวเทาน้ัน ไดเปนคนเขลา  สมดังที่ทานกลาววา 
โดยเวลา   เดอืนไมอาจเรียนคาถาเดียวนี้วา 
                        ดอกบัวโกกนุทมีกลิ่นหอม    ไมปราศจากกล่ิน 
         หอม    พึงบานแตเชาฉันใด    ทานจงดูพระอังคีรสผู 
         ไพโรจน    เหมือนพระอาทิตยสองแสงจาในอากาศ 
         ฉะนั้น. 
ไดยินวา  พระจุลลปนถกนั้นบวชในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา   เปน 
ผูมีปญญา    ไดทําการหัวเราะเยาะ     ในเวลาทีภิกษุผูเขลารูปหน่ึงเรียนอุเทศ. 
ภิกษุนั้นละอาย     เพราะการเยนหยันนั้นจึงไมเรียนอุเทศ    ไมทําการสาธยาย. 
เพราะกรรมนั้น     พระจุลลปนถกน้ี    พอบวชเทานั้นจึงเกิดเปนคนเขลา   เมื่อ  
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ทานเรียนบทเหนือ ๆ ข้ึนไป      บทที่เรียนแลว  ๆ ก็เลือนหายไป     เมื่อทาน 
จุลลปนถกน้ันพยายามเรียนคาถาน้ีเทาน้ัน    ๔   เดือนลวงไปแลว     ลําดับนั้น   
พระมหาปนถกจึงคราพระจุลลปนถกนั้น ออกจากวิหารโดยกลาววา   จุลลปนถก 
เธอเปนผูอาภัพในพระศาสนานี้โดย ๘ เดือนไมอาจเรียนคาถาเดียวได  ก็เธอจัก 
ทํากิจแหงบรรพชิตใหถงึท่ีสุดไดอยางไร  จงออกไปจากวิหาร.  พระจุลลปนถก  
ไมปรารถนาความเปนคฤหัสถ   เพราะความรักในพระพุทธศาสนา. 
         ในคราวน้ัน    พระมหาปนถกไดเปนพระภัตตุเทสกผูแจกภัต.    หมอ 
ชีวกโกมารภัจถือของหอมและดอกไมเปนอันมากไปยังอัมพวันของตน     บชูา 
พระศาสดาฟงธรรมแลวลุกข้ึนจากอาสนะ   ถวายบังคมพระทศพลแลวเขาไปหา 
พระมหาปนถกถามวา  ทานผูเจริญในสํานักของพระศาสดา   มีภิกษุเทาไร ?  พระ- 
มหาปนถกกลาววา  มีภิกษุประมาณ  ๕๐๐ รูป.  หมอชีวกกลาววา  ทานผูเจริญ 
พรุงน้ี    ทานจงพาภิกษุ   ๕๐๐  รูปมพีระพุทธเจาเปนประธาน   ไปรับภิกษาใน 
นิเวศนของผม.  พระเถระกลาววา   อุบาสก.  ชื่อวาพระจุลลปนถกเปนผูเขลามี 
ธรรมไมงอกงาม อาคมภาพจะนิมนตเพ่ือภิกษุที่เหลือยกเวน พระจุลลปนถกน้ัน. 
พระจุลลปนถกไดฟงดังนั้น  จึงคิดวา  พระเถระพีช่ายของเราเม่ือรับนิมนต  เพ่ือ 
ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเทาน้ีก็รับ   กนัเราไวภายนอก    พ่ีชายของเราจักผิดใจ 
ในเราโดยไมตองสงสัย   บัดนี้   เราจะประโยชนอะไรดวยพระศาสนาน้ี    เราจัก 
เปนคฤหัสถกระทําบุญมีทานเปนตนเลี้ยงชีวิต.   วันรุงข้ึน   พระจุลลปนถกนั้น 
ไปแตเชาตรูดวยคิดวา  จักเปนคฤหัสถ  ในเวลาใกลรุง   พระศาสดาทรงตรวจ 
โลก   ไดทรงเห็นเหตุนั้นน่ันแล   จึงเสด็จไปกอนลวงหนา    ไดประทับยืนจง 
กรมอยูที่ซุมประตู  ใกลทางที่พระจุลลปนถกจะไป.  พระจุลลปนถกเม่ือจะเดิน 
ไปสูเรือน  เห็นพระศาสดาจึงเขาไปเฝาแลวถวายบังคม. 
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         ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะพระจุลลปนถกน้ันวา     จุลลปนถก  ก็   
เธอจะไปไหนในเวลาน้ี    พระจุลลปนถกกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระพี่ชายฉุดคราขาพระองคออก  ดวยเหตุนั้น     ขาพระองคจะไปดวยคิดวาจัก 
เปนคฤหัสถ     พระศาสดาตรัสวา   จุลลปนถก   ชื่อวาการบรรพชาของเธอใน 
สํานักของเรา   เธอถูกพระพ่ีชายฉุดคราออกไป   เพราะเหตุไรจึงไมมายังสํานัก 
ของเรา  มาเถิด    เธอจะประโยชนอะไรดวยความเปนคฤหัสถ     เธอจักอยูใน 
สํานักของเรา  แลวทรงพาพระจุลลปนถกไป ใหพระจุลลปนถกน้ันนั่งท่ีหนามุข 
พระคันธกุฏี    ตรัสวา  จุลลปนถก   เธอจงผินหนาไปทางทิศตะวันออก   จงอยู 
ในที่นี้แหละ  ลูบคลําผาทอนเกาไปวา   รโชหรณ     รโชหรณ   ผาเปนเครื่อง 
นําธุลีไป    ผาเปนเครื่องนําธุลีไป    แลวทรงประทานผาเกาอันบริสุทธิ์ซึ่งทรง 
ปรุงแตงดวยฤทธิ์      เมื่อเขากราบทูลเวลา (ภัตตาหาร) ใหทรงทราบ    จึงแวด 
ลอมดวยภิกษุสงฆ  เสด็จไปยังนิเวศนของหมอชีวกประทับนั่งบนอาสนะ ที่เขาปู 
ลาดแลว  ฝายพระจุลลปนถกมองดูพระอาทิตยนั่งลบทอนผาเกาน้ันวา รโชหรณ  
รโชหรณ    เม่ือพระจุลลปนถกน้ัน  ลบูทอนผาเกานั้นอยู    ผาไดเศราหมองไป 
แตนั้นพระจุลลปนถกจึงคิดวา    ทอนผาเกาผืนนั้นบริสุทธิ์อยางยิ่ง    แตเพราะ 
อาศัยอัตภาพนี้    จึงละปรกติเกิดเศราหมองอยางนี้  สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ 
จึงเริ่มต้ังความส้ินและความเสื่อมเจริญวิปสสนา     พระศาสดาทรงทราบวา 
จิตของจุลลปนถกข้ึนสูวิปสสนาแลว   จึงตรัสวา   จุลลปนถก    เธออยากระทํา 
ความสําคัญวา   ทอนผาเกาน้ัน  เทาน้ันเปนของเศราหมองยอมดวยฝุนธุลี    แต 
ธุลีคือราคะเปนตน เหลาน้ัน มีอยูในภายใน   เธอจงนําธุลีคือราคะเปนตนนั้น  ไป 
เสีย   แลวทรงเปลงโอภาสเปนผูมีพระรูปโฉมปรากฏ เหมือนประทับ นั่งอยูเบื้อง 
หนา   ไดตรสัพระคาถาเหลาน้ีวา  
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                        ราคะเรียกวา  ธุล ี  แตฝุนละอองไมเรียกวาธุล ี
         คําวา ธลุีนี้เปนชื่อของราคะ ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันละ 
         ธุลีนั้นไดแลว    ยอมอยูในศาสนาของพระพุทธเจาผู 
         ปราศจากธุลี  โทสะ  เรียกวาธุลี  แตฝุนละอองไมเรียก 
         วา  ธลุี   คําวาธุลีนี้   เปนชื่อของโทสะ  ภิกษุทั้งหลาย 
         เหลาน้ัน  ละธุลีนั้นไดแลว     ยอมอยูในศาสนาของ 
         พระพุทธเจาผูปราศจากธุลี  โมหะ   เรียกวา  ธุลี  แตฝุน 
         ละอองไมเรียกวา ธลุี   คําวาธุลีนี้   เปนชื่อของโมหะ 
         ภิกษุทัง้หลายเหลาน้ัน ละธุลี นัน้ไดแลวยอมอยูใน 
         ศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี. 
ในเวลาจบคาถา    พระจุลลปนถกบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย 
ปฎกทั้งสามมาถึงแกพระจุลลปนถกน้ัน  พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลายเทียว. 
         ไดยินวา     ในกาลกอน     พระจุลลปนถกน้ันเปนพระราชากําลังทํา 
ประทักษิณพระนคร เมื่อพระเสโทไหลออกจากพระนลาต  จึงเอาผาสาฎกบริสุทธิ์  
เช็ดพระนลาต    ผาสาฎกไดเศราหมองไป     พระราชานั้นทรงไดอนิจจสัญญา 
ความหมายวาไมเที่ยง   วาผาสาฎกอันบริสุทธิ์เห็นปานน้ี   ละปกติเดิมเกิดเศรา 
หมองเพราะอาศัยรางกายน้ี   สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ  ดวยเหตุนั้น   ผาเปน 
เครื่องนําธุลีออกไปเทาน้ี   เกิดเปนปจจัยแกพระจุลลปนถกน้ัน. 
         ฝายหมอชีวกโกมารภัจนอมนําน้ําทักษิโณทกเขาไปถวายพระทศพล 
พระศาสดาเอาพระหัตถปดบาตรโดยตรัสวา  ชีวก  ในวิหารมีภิกษุอยูมิใชหรือ 
พระมหาปนถกกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ในวิหารไมมีภิกษุมิใชหรือ 
พระเจาขา  พระศาสดาตรัสวา   ชีวก  มีภิกษุ.   หมอชีวกจึงสงบุรุษไปโดยสั่งวา 
พนาย ถาอยางนั้นทานจงไป  อนึ่ง  จงรูวาในวิหารมีภิกษุหรือไมมี   ขณะนั้น  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 190 

พระจุลลปนถกคิดวา  พ่ีชายของเราพูดวา   ในวิหารไมมีภิกษุ   เราจักประกาศ   
ความท่ีภิกษุทั้งหลายมีอยูในวิหาร แกพ่ีชายของเรานั้น  แลวบันดาลใหอัมพวัน 
ทั้งส้ินเต็มไปดวยภิกษุทั้งหลายเทานั้น   ภิกษุพวกหน่ึงทําจีวรกรรม  ภิกษุพวก 
หน่ึงทํากรรมคือยอมจีวร     ภิกษุพวกหน่ึงทําการสาธยาย     ทานนิรมิตภิกษุ 
๑,๐๐๐ รูป   ซึ่งเหมือนกันและกันอยางนี้    บุรุษนั้นเห็นภิกษุมากมายในวิหาร 
จึงกลับไปบอกหมอชีวกวา ขาแตนาย  อัมพวันทั้งสิ้นเต็มดวยภิกษุทั้งหลาย ณ ที่  
นั่นแหละ  แมพระเถระ 
                        ก็นิรมิตอตัภาพต้ังพัน   [ลวนเปน]   พระปนถก 
         นั่งอยูในอัมพวันอนัรื่นรมยจนกระท่ังประกาศเวลา 
         [ภัต]   ใหทราบกาล. 
         ลําดับนั้น    พระศาสดาตรัสกะบุรุษน้ันวา  ทานจงไปวิหาร  กลาววา 
พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุชื่อวา  จุลลปนถก  เมื่อบุรษุน้ันไปกลาวอยางนั้นแลว 
ปากต้ังพันก็ต้ังข้ึนวา  อาตมะชื่อจุลลปนถก   อาตมะชื่อจุลลปนถก    บุรุษไป 
กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญนัยวาภิกษุแมทั้งหมด ชื่อจุลลปนถกท้ังน้ัน. 
พระศาสดาตรัสวา  ถาอยางนั้น    ทานจงไปจับมือภิกษุผูพูดกอนวา  อาตมะช่ือ 
จุลลปนถก  ภิกษุที่เหลือจะอันตรธานไป  บุรุษนัน้  ไดกระทําอยางนั้น    ทนัใด 
นั่นเอง  ภิกษุประมาณพันรูปไดอันตรธานหายไป  พระเถระไดไปกับบุรุษน้ัน  
ในเวลาเสร็จภัตกิจ      พระศาสดาตรัสเรียกหมอชีวกมาวา   ชีวก  ทานจงรับ 
บาตรของพระจุลลปนถก  พระจุลลปนถกน้ีจักกระทําอนุโมทนาแกทาน. หมอ 
ชีวกไดกระทําอยางนั้น   พระเถระบันลือสีหนาท   ดุจราชสีหหนุมยังปฎกทั้ง ๓ 
ใหกําเริบ  กระทําอนุโมทนา  พระศาสดาเสด็จลุกข้ึนจากอาสนะ.    มีภิกษุสงฆ 
เปนบริวารเสด็จไปยังพระวิหาร    เมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัตรแลว     เสด็จลุก 
จากอาสนะประทับยืนที่หนามุขพระคันธกุฎี     ประทานโอวาทของพระสุด แก 
ภิกษุสงฆ  แลวตรัสบอกพระกรรมฐาน  ทรงสงภิกษุสงฆไปแลวเสด็จเขาพระ-  
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คันธกุฎี  อันตอบดวยของหอมอันมีกลิ่นหอม   ทรงเขาสีหไสยา   โดยพระปรัศว   
เบื้องขวา 
         ครั้นในเวลาเย็น     ภิกษุทั้งหลายประชุมกันรอบดานในโรงธรรมสภา 
นั่งเหมือนวงมานผากัมพลแดง  ปรารภเรของพระคุณของพระศาสดาวา   อาวุโส 
ทั้งหลาย  พระมหาปนถกไมรูอัธยาศัยของพระจุลลปนถก ไมอาจใหเรียนคาถา 
เดียวโดยเวลา ๔ เดือน  ฉุดออกจากวิหาร  โดยกลาววา   จุลลปนถกน้ีโงเขลา 
แตพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทานพระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทาแกพระ- 
จุลลปนถกน้ัน   ในระหวางภัตคราวเดียวเทาน้ัน     เพราะพระองคเปนพระธรรม  
ราชาผูยอดเยี่ยม  ปฎกท้ังสามมาพรอมดวยปฏิสัมภิทาทีเดียว  นาอัศจรรย ชื่อวา 
พุทธพลังใหญหลวง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความเปนไปของ 
เรื่องนี้ในโรงธรรมสภา  ทรงพระดําริวา   วันนี้เราควรไป   จึงเสด็จลุกข้ึนจาก 
พุทธไสยา    ทรงนุงผาสองชั้นอันแดงดี    ทรงผูกรดัประคดประดุจสายฟาแลบ 
ทรงหมมหาจีวรขนาดพระสุคตเชนกับผากัมพลแดง  เสด็จออกจากพระคันธกุฎี 
อันมีกลิ่นหอม    เสด็จไปยังโรงธรรมสภา    ดวยความงามอันเยื้องกรายดุจชาง 
ตัวประเสริฐอันซับมันและดุจราชสีห  และดวยพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได  เสด็จ 
ข้ึนบวรพุทธอาสนที่ลาดไวทรงเปลงพุทธรัศมีมีพรรณ ๖ ประการเสมือนทรงยัง 
ทองทะเลใหกระเพ่ือม  ประดุจพระอาทิตยทอแสงออน ๆ เหนือยอดเขายุคนธร 
ฉะน้ัน   ประทับนั่งทามกลางอาสนะ   ก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาพอสักวาเสด็จ 
มา  ภิกษุสงฆไดงดการพูดจานิ่งอยูแลว    พระศาสดาทรงแลดูบริษัทดวยพระ 
เมตตาจิตอันออนโยน  ทรงพระดําริวา  บริษัทนี้งามเหลือเกิน  การคะนองมือ 
คะนองเทา  หรือเสียงไอเสียงจาม  แทของภิกษุรูปเดียวก็มิไดมี  ภิกษุแมทั้งปวง 
นี้มีความเคารพดวยความเคารพในพระพุทธเจา     อันเดชของพระพุทธเจาคุก 
คามแลว     เมื่อเรานั่งไมกลาวแมตลอดกัป     ภิกษุทั้งหลายจักไมต้ังถอยคําข้ึน  
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กลาวกอน   ชื่อวาวัตรในการต้ังเรื่อง    เราควรจะรู     เราแหละจักกลาวกอนจึง   
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายดวยพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมอันไพเราะ    ตรัสวา   ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี ้   พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร   เรื่องอะไรท่ี 
พวกเธอพูดคางไวในระหวาง  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคทั้งหลายน่ังอยูในที่นี้     ไมกลาวเดียรฉานกถาอยางอ่ืน     แตนั่ง 
พรรณนาพระคุณท้ังหลายของพระองคเทาน้ันวา    อาวุโสท้ังหลาย   พระมหา- 
ปนถกไมรูอัธยาศัยของพระจุลลปนถก  ไมอาจใหเรียนคาถาเดียวโดย ๔ เดือน 
ฉุดออกจากวิหารโดยกลาววา  พระจุลลปนถกน้ีโงเขลา   แตพระสัมมาสัมพุทธ- 
เจาไดประทานพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาแกพระจุลลปนถกน้ันในระหวาง 
ภัตครั้งเดียวเทาน้ัน     เพราะพระองคทรงเปนพระธรรมราชาผูยอดเยี่ยม   นา 
อัศจรรย   ชือ่วาพระกําลังของพระพุทธเจาท้ังหลายใหญหลวงนัก   พระศาสดา 
ไดทรงสดับถอยคําของภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พระ 
จุลลปนถกบรรลถุึงความเปนใหญในธรรม   ในธรรมท้ังหลายในบัดนี้   เพราะ 
อาศัยเรากอน   แตในปางกอน   จุลลปนถกน้ีถึงความเปนใหญในโภคะ   แมใน 
โภคะท้ังหลาย  ก็เพราะอาศัยเรา.  ภิกษุทั้งหลายจึงทูลออนวอนพระผูมีพระภาค 
เจา   เพ่ือตรัสเรื่องนั้นใหแจมแจง      พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอัน 
ระหวางภพปกปดไวใหปรากฏ  ดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสี 
ในแควนกาสี  พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลเศรษฐี    เจริญวัยแลว      ไดรับ 
ตําแหนงเศรษฐี    ไดชื่อวาจุลลกเศรษฐี     จุลลกเศรษฐีนั้น  เปนบัณฑิตฉลาด 
เฉียบแหลมรูนิมิตท้ังปวง  วันหน่ึง  จุลลกเศรษฐีนั้น  ไปสูที่บํารุงพระราชา  เห็น 
หนูตายในระหวางถนน     คํานวนนักขัตฤกษในขณะนั้นแลว      กลาวคําน้ีวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 193 

กุลบุตรผูมีดวงตาคือปญญา     อาจเอาหนูตัวน้ีไปกระทําการเล้ียงดูภรรยาและ 
ประกอบการงานได. 
         กุลบุตรผูยากไรคนหน่ึงชื่อวา จูฬันเตวาสิก ไดฟงคําของเศรษฐีนั้น 
แลวคิดวา   ทานเศรษฐนี้ไมรู  จักไมพูด    จึงเอาหนูไปขายในตลาดแหงหน่ึง 
เพ่ือเปนอาหารแมว     ไดทรัพยกากณึกหนึ่ง     จึงซื้อนํ้าออยดวยทรัพยหน่ึง 
กากณึกนั้น  แลวเอาหมอใบหน่ึงตักน้ําไป  เขาเห็นพวกชางดอกไมมาจากปาจึง 
ใหชิ้นน้ําออยคนละหนอยหน่ึง แลวใหดื่มน้ํากระบวยหน่ึงพวกชางดอกไมเหลา 
นั้น  ไดใหดอกไมคนละกํามือแกเขา. 
         แมในวันรุงข้ึน   เขาก็เอาคาดอกไมนั้นซื้อน้ําออยและน้ําด่ืมหมอหนึ่ง 
ไปยังสวนดอกไมทีเดียว   พวกชางดอกไมไดใหกอดอกไมที่เก็บไปแลวครึ่งกอ 
แกเขาในวันน้ันแลวก็ไป  ไมนานนัก   เขาก็ไดเงิน ๘ กหาปณะโดยอุบายน้ี. 
         ในวันมีฝนเจือลมวันหนึ่ง ไมแหง  กิ่งไม  และใบไมเปนอันมาก  ใน 
พระราชอุทยาน ถูกลมพัดตกลงมาอีก  คนเฝาอุทยานไมเห็นอุบายที่จะท้ิง  เขา 
ไปในพระราชอุทยานน้ันแลวกลาวกะคนเฝาอุทยานวา      ถาทานจักใหไมและ 
ใบไมเหลาน้ันแกขาพเจา    ขาพเจาจักนําของท้ังหมดออกไปจากสวนนี้ของทาน 
คนเฝาอุทยานนั้นรับคําวา  เอาไปเถอะนาย.    จูฬนัเตวาสิกจึงไปยังสนามเลนของ 
พวกเด็กๆ ใหน้ําออย  ใหตนไมและใบไมทั้งหมดออกไปโดยเวลาครูเดียว ให 
กองไวที่ประตูอุทยาน   ในกาลน้ัน     ชางหมอหลวงเท่ียวหาพ้ืนเพ่ือเผาภาชนะ 
ดินของหลวง      เห็นไมและใบไมเหลาน้ันที่ประตูอุทยานจึงซื้อเอาจากมือของ 
จูฬันเตวาสิกนั้น   วันนั้นจูฬันเตวาสิกไดทรัพย ๑๖ กหาปณะ   และภาชนะ  ๕ 
อยางมีตุมเปนตน   ดวยการขายไม. 
         เมื่อมีทรัพย  ๒๔ กหาปณะ   จูฬันเตวาสิกนั้นจึงคิดวา   เรามีอุบายน้ี  
แลวต้ังตุมน้ําด่ืมตุมหน่ึงไวในที่ไมไกลประตูพระนคร บริการคนหาบหญา  ๕๐๐  
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คนดวยนํ้าดื่ม.   คนหาบหญาแมเหลานั้น  กลาววา   สหาย    ทานมีอุปการะมาก  
แกพวกเรา  พวกเราจะการทําอะไรแกทาน  (ไดบาง)  จูฬันเตวาสิกนั้น กลาววา 
เนื้อกิจเกิดข้ึนแกเรา  ทานทั้งหลายจักกระทํา   แลวเท่ียวไปขางโนน ขางนี้  ได 
กระทําความสนิทสนม     โดยความเปนมิตรกับคนผูทํางานทางบก      และคน 
ทํางานทางน้ํา. 
         คนทํางานทางบกบอกแกจูฬันเตวาสิกนั้นวา   พรุงน้ี   พอคามาจักพา 
มา ๕๐๐  ตัวมายังนครน้ี.    นายจูฬันเตวาสิกนั้นไดฟงคําของคนทํางานทางบก 
นั้นแลว    จึงกลาวกะพวกคนหาบหญาวา   วันนี้   ทานจงใหหญาแกเราคนละ 
กํา    และเม่ือเรายังไมไดขายหญา    ทานท้ังหลายอยาขายหญาของตน ๆ   คน 
หาบหญาเหลาน้ันรับคําแลวนําหญา  ๕๐๐ กํา  มาลงท่ีประตูบานของจูฬันเตวา- 
สิกนั้น.    พอคามาไมไดอาหารสําหรับมาในพระนครท้ังสิ้น   จึงใหทรัพยหน่ึง 
พันแกจูฬันเตวาสิกนั้น   แลวถือเอาหญาน้ันไป. 
         แตนั้นลวงไป ๒-๓ วัน     สหายผูทํางานทางนํ้าบอกแกจูฬันเตวาสิก 
นั้นวา  เรือใหญมาจอดท่ีทาแลว.  จูฬนัเตวาสิกนั้นคิดวา  มีอุบายน้ี.  จึงเอาเงิน 
๘ กหาปณะไปเชารถ   ซึง่เพียบพรอมดวยบริวารท้ังปวง   แลวไปยังทาเรือดวย 
ยศใหญ   ใหแหวนวงหนึ่งเปนมัดจําแกนายเรือ  ใหวงมานน่ังอยูในท่ีไมไกลส่ัง 
คนไววา เมื่อพอคาภายนอกมา พวกทานจงบอก โดยการบอกประวิงไวสามครั้ง. 
พอคาประมาณรอยคนจากเมืองพาราณสีไดฟงวา   เรือมาแลว   จึงมาโดยกลาว 
วา  พวกเราจะซ้ือเอาสินคา.  นายเรือกลาววา  พวกทานจักไมไดสินคา  พอคา 
ใหญในที่ชื่อโนน  ใหมัดจําไวแลว   พอคาเหลาน้ันไดฟงดังน้ันจึงมายังสํานัก 
ของจูฬันเตวาสิกนั้น.    คนผูรับใชใกลชิดจึงบอกความท่ีพวกพอคาเหลาน้ันมา 
โดยการบอกประวิงไวสามครั้ง  ตามสัญญาเดิม. พอคาประมาณ  ๑๐๐  คนนั้น ให 
ทรัพยคนละพัน   เปนผูมหีุนสวนเรือกับจูฬันเตวาสิกนั้น   แลวใหอีกคนละพัน  
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ใหปลอยหุน   ไดกระทําสินคาใหเปนของตน     จูฬันเตวาสิกถือเอาทรัพยสอง  
แสนกลับมาเมืองพาราณสี  คิดวา  เราควรเปนคนกตัญู    จึงใหถือเอาทรัพย 
แสนหน่ึงไปยังท่ีใกลจุลลกเศรษฐี.  ลําดับนั้น      จุลลกเศรษฐีจึงถามจูฬันเตวา- 
สิกนั้นวา   ดกูอนพอ  เธอทําอะไรจึงไดทรัพยนี้.      จูฬันเตวาสิกนั้น  กลาววา 
ขาพเจาต้ังอยูในอุบายท่ีทานบอก    จึงไดทรัพยภายใน ๔ เดือนเทาน้ัน    แลว 
บอกเรื่องราวทั้งหมด  ต้ังแตหนูตายเปนตนไป.   ทานจุลลกมหาเศรษฐี   ได 
ฟงคําของจูฬันเตวาสิกนั้นแลวคิดวา   บัดนี้    เรากระทําทารกเห็นปานน้ีใหเปน 
ของเราจึงจะควร    จึงใหธิดาของคนผูเจริญวัยแลวกระทําใหเปนเจาของทรัพย 
ทั้งส้ิน.   เมื่อทานเศรษฐีลวงลับไปแลว   จูฬันเตวาสิกนั้น  ก็ไดตําแหนงเศรษฐี 
ในนครน้ัน.  ฝายพระโพธิสัตวก็ไดไปตามยถากรรม. 
         พระสัมมาสัมพุทธเจา   ครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้   ทรงเปนผูตรัสรู 
พรอมยิ่งท่ีเดียว  ไดตรัสพระคาถานี้วา 
                        บุคคลผูมปีญญารูจักใครครวญ  ยอมต้ังตนได 
         ดวยทรัพยอันเปนตนทุน  แมมปีระมาณนอย  เหมือน 
         คนกอไฟกองนอยใหเปนกองใหญฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อปฺปเกนป   แปลวา   แมนอย   คือ 
แมนิดหนอย.    บทวา    เมธาวี     แปลวา    ผูมีปญญา.    บทวา  ปาภเฏน 
ไดแก  ดวยตนทุนของสินคา.   บทวา  วิจกฺขโณ  ไดแก  ผูฉลาดในโวหาร. 
บทวา   สมฏุาเปติ     อตฺตาน     ความวา    ยังทรพัยและยศใหญใหเกิดข้ึน 
แลวต้ังตน    คือยังคนใหต้ังอยูในทรัพยและยศนั้น.   ถามวา   เหมือนอะไร ? 
ตอบวา    เหมือนคนกอไฟกองนอยใหเปนกองใหญ    อธิบายวา    บรุุษผูเปน 
บัณฑิตใสโคมัยและจุรณเปนคนแลวเปาดวยลมปาก   กอไฟนิดหนอยข้ึน  คือ  
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ใหเพ่ิมข้ึน ไดแก ทําใหเปนกองไฟใหญ  โดยลําดับ  ฉันใด  บัณฑิตก็ฉันน้ัน 
เหมือนกัน   ไดทรัพยอันเปนตนตนแมนอย   แลวประกอบอุบายตาง ๆ   ยอม 
ทําทรัพยและยศใหเกิดข้ึน   คือใหเพ่ิมข้ึน    ก็แหละครั้น  ใหเพ่ิมข้ึนแลวก็ดํารง 
ตนไวในทรัพยและยศนั้น   ก็หรือวา  ยอมต้ังตนไว  คือ  กระทําใหรูกัน   คือ 
ใหปรากฏ  เพราะความเปนใหญในทรัพยและยศนั้นนั้น  แหละ. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาน้ีอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    จุลลปนถกอาศัยเราแลวถึงความเปนใหญในธรรม    ในเพราะธรรม 
ทั้งหลาย  ในบัดนี้  ก็หามิได    สวนในกาลกอนก็อาศัยเราจึงถึงความเปนใหญ 
ในโภคะ    แมเพราะโภคะทั้งหลาย   แลวตรัสเรื่อง ๒  เรื่อง     สืบอนุสนธิกัน 
แลวทรงประชุมชาดกวา   จูฬันเตวาสิกในกาลน้ัน   ไดเปนพระจุลลปนถกใน 
บัดนี้    สวนจุลลกมหาเศรษฐีในกาลน้ัน ไดเปนเราเองแล. 
                               จบ  จุลลกมหาเศรษฐีชาดกที่  ๔ 
 
                                 ๕.   ตัณฑุลนาฬิชาดก 
 
                                   วาดวยราคาขาวสาร 
 
                   [๕]  ขาวสารทะนานทนึ่งมีราคาเทาไร    พระ- 
         นครพาราณสีทั้งภายในภายนอกมีราคาเทาไร  ขาวสาร 
         ทะนานเดียวมีคาเทามา  ๕๐๐ ตัวเท่ียวหรือ. 
                           จบ  ตัณฑุลนาฬิชาดกที่  ๕  
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                                    อรรถกถาตัณฑุลนาฬิชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร    ทรงปรารภ   พระ- 
โลกฬุทายีเถระ       จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้       มีคําเริ่มตนวา      กิมคฺฆตี 
ตณฺฑุลนาฬิกา   จ  ดังนี้. 
         สมัยนัน้  ทานพระทัพพมัลลบตุร  ไดเปนพระภัตตุเทสกของสงฆ 
เมื่อพระทัพพมัลลบุตรนัน้ แสดงสลากภัตเปนตน    แตเชาตรู  บางคราวภัตดีก็ 
ถึงแกพระอุทายีเถระ  บางคราวภัตเลว.  ในวันที่ไดภัตเลว  พระอุทายีเถระนั้น 
กระทําโรงสลากใหอากูลวุนวาย    กลาววา   พระทัพพะเทาน้ัน  รูเพื่อใหสลาก 
หรือ    พวกเราไมรูหรือ.    เมื่อพระอุทายีนั้นทําโรงสลากใหวุนวายอยู.   ภิกษุ 
ทั้งหลายไดใหกระเชาสลากดวยคําวา   เอาเถอะทานนั่นแหละจงใหสลากเดี๋ยวน้ี. 
จําเดิมแตนั้น  พระอุทายีนั้นไดใหสลากแกสงฆ.   ก็แหละเมื่อจะให   ยอมไมรู 
วา  นี้   ภัตดีหรือภัตเลว  หรือวา   ยอมไมรูวา   ภัตดีต้ังไวที่โรงโนน  ?   ภัต  
เลวต้ังไวที่โรงโนน  ? ยอมไมกําหนดวา บัญชีแสดงยอดจํานวนอยูในโรงโนน ? 
ในเวลาท่ีภิกษุทั้งหลายยืน  ก็ขีดเสน ที่พ้ืนหรือท่ีขางฝา  มีอันใหรูวา  ในท่ีนี้ 
บัญชีที่ต้ังลําดับนี้ยืน  ในที่นี้   บัญชีทีต้ั่งลําดับนี้ยืน.  วันรุงข้ึน   ในโรงสลาก 
มีภิกษุนอยกวาบาง  มากกวาบาง  เมื่อภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันนอยกวา  รอยขีด 
ก็อยูตํ่า    เม่ือภิกษุทั้งหลายมากกวา    รอยขีดก็อยูสูง.    พระอทุายีนั้น  เมื่อไมรู 
บัญชีที่ต้ังลําดับ    จึงไหสลากไปตามหมายรอยขีด. 
         ลําดับนั้น   ภิกษุทั้งหลายจึงกลาวกะพระอุทายีนั้นวา    ดกูอนอาวุโส 
อุทายี   ธรรมดารอยขีดจะอยูตํ่าหรืออยูสูงก็ตามเถอะ   แคภัตดีดังอยูที่โรงโนน 
ภัตเลวต้ังอยูที่โรงโนน.   พระอุทายีเมื่อจะไดตอบภิกษุทั้งหลายจงกลาววา   ถา  
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เมื่อเปนอยางนั้น  เพราะเหตุไร  รอยขีดนี้จึงต้ังอยูอยางนี้    เราจะเชื่อพวกทาน   
ไดอยางไร  เราเชื่อตามรอยขีดนี้.  ลําดับนั้น   ภิกษุหนุมและสามเณรท้ังหลาย 
จึงกลาวกะพระอุทายีนั้นวา    ดกูอนอาวุโสอุทายี.    เมื่อทานใหสลากอยู    ภิกษุ 
ทั้งหลายพากันเสื่อมลาภ     ทานไมสมควรใหสลาก     จงออกไปจากโรงสลาก 
แลวฉุดคราออกจากโรงสลาก.  ขณะนั้น     ในโรงสลาก  ไดมีความวุนวายมาก. 
         พระศาสดาไดทรงสดับ ดังน้ันจึงตรัสถามพระอานนทเถระวา  อานนท 
ในโรงสลากมีความวุนวายมาก     นั้นชื่อวาเสียงอะไร.     พระเถระไดกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระตถาคต.  พระศาสดาตรัสวา  อานนท  อุทายีกระทําความเส่ือม 
ลาภแกคนอ่ืน  เพราะความท่ีคนเปนคนโง   มิใชบัดนี้เทาน้ัน    แมในกาลกอน 
ก็ไดกระทําแลวเหมือนกัน.    พระเถระทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือ 
ตรัสเรื่องนั้นใหแจมแจง   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพ 
ปกปดไว  ใหปรากฏ  ดังตอไปนี้                                                   
         ในอดตีกาล     ไดมีพระราชาพระนามวาพรหมทัต     อยูในพระนคร 
พาราณสี แควนกาสี. ในกาลน้ัน พระโพธิสัตวของเราท้ังหลายไดเปนพนักงาน 
ตีราคาของพระเจาพรหมทัตน้ัน  ไดตีราคาชางและมาเปนตน   และแกวมณีกับ 
ทองเปนตน     ครั้นตีราคาแลวใหมูลคาอันสมควรแกภัณฑะน่ันแหละ.    แกเจา 
ของภัณฑะทั้งหลาย    แตพระราชาทรงเปนคนโลภ   เพราะความเปนผูมักโลภ  
พระราชานั้น  จึงทรงดําริอยางนี้วา  พนักงานตีราคาคนน้ี   เมื่อตีราคาอยูอยางนี้ 
ไมนานนัก   ทรัพยในวังของเราจักถึงความหมดส้ินไป  เราจักต้ังคนอ่ืนใหเปน 
พนักงานตีราคา    พระราชานั้น  ทรงใหเปดสีหบัญชรทอดพระเนตรดูพระลาน- 
หลวง  ทรงเห็นบุรุษชาวบานคนหน่ึงผูทั้งเหลวไหลและโงเขลา   จึงทรงพระ- 
ดําริวา   ผูนี้จักอาจกระทํางานในตําแหนงพนักงานตีราคาของเราได   จึงรับสั่ง   
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ใหเรียกเขามา   แลวตรัสวา  พนาย   เธอจักอาจทํางานในตําแหนงพนักงานดี  
ราคาของเราไดไหม.  บุรษุน้ันทูลวา  อาจ  พะยะคะ   พระราชาจึงทรงต้ังบุรุษ 
เขลาคนน้ันไวในงานของผูตีราคา  เพ่ือตองการรักษาทรัพยของพระองค.   ต้ัง 
แตนั้น   บรุษุผูโงเขลานั้น   เมื่อจะตีราคาชางและมาเปนตน    กลาวตีราคาเอา 
ตามความชอบใจ    ทําใหเสียราคา.    เพราะเขาดํารงอยูในตําแหนง    เขากลาว 
คําใด  คําน้ันน่ันแลเปนราคา.    ครั้งน้ัน   พอคามาคนหนึ่ง  นํามา  ๕๐๐  ตัว 
มาจากแควนอุตตราปถะ พระราชารับสั่งใหเรียกบุรุษน้ันมาใหตีราคามา  บุรุษ 
นั้นไดต้ังราคาน้ํา ๕๐๐ ตัว  ดวยขาวสารทะนานเดียว   ก็แหละครั้นตีราคาแลว 
จึงกลาววา    ทานท้ังหลายจงใหขาวสารหนึ่งทะนานแกพอคามา     แลวใหพัก 
มาไวในโรงมา. 
         พอคามาจึงไปยังสํานักของพนักงานตีราคาคนเกา    บอกเรื่องราวนั้น 
แลวถามวา   บัดนี้    ควรจะทําอยางไร  ?    พนักงานตีราคาคนเกานั้นกลาววา 
ทานท้ังหลายจงใหสินบนแกบุรุษน้ันแลวถามอยางนี้วา     มาทัง้หลายของพวก 
ขาพเจามีราคาขาวสารทะนานเดียวกอน    ขอน้ีรูกนัแลว     แตขาพเจาประสงค 
จะรูราคาของขาวสารทะนานเดียว   เพราะอาศัยทาน   ทานจักอาจเพ่ือยืนอยูใน 
สํานักของพระราชาแลวพูดวา   ขาวสารหน่ึงทะนานน้ีมีราคาชื่อน้ี   ถาเขาพูดวา 
จักอาจ    พวกทานจงพาเขาไปยังสํานักของพระราชา    แมเรากจั็กไปในที่นั้น. 
พอคารับคําพระโพธิสัตวแลว ใหสินบนแกนักตีราคา     แลวบอกเนื้อความน้ัน. 
นักตีราคานั้นพอไดสินบนเทาน้ันก็กลาววา         เราจักอาจตีราคาขาวสารหนึ่ง 
ทะนานได.  พอคามากลาววา    ถาอยางนั้น      พวกเราจงพากันไปยังราชสกุล 
แลวไดพานักตีราคานั้นไปยังสํานักของพระราชา.    พระโพธสิัตวก็ดี   อํามาตย 
เปนอันมากแมเหลาอ่ืนก็ดี    ไดพากันไปแลว    พอคามาถวายบังคมพระราชา 
แลวทูลถามวา    ขาแตสมมติเทพ    ขาพระองคไดทราบวามา  ๕๐๐  ตัวมีราคา  
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เทาขาวสารหน่ึงทะนาน  แตขาวสารหน่ึงทะนานน้ีมีราคาเทาไร   ขาแตสมมติ- 
เทพ   ขอพระองคไดโปรดถามพนักงานตีราคา  พระเจาขา.  พระราชาไมทราบ 
ความเปนไปน้ันจึงตรัสถามวา    ทานนักตีราคาผูเจริญ    มา   ๕๐๐  ตัวมีราคา 
เทาไร  ?   พนักงานตีราคากราบทูลวา    มีราคาขาวสารหน่ึงทะนานพระเจาขา 
พระราชาตรัสถามวา  ชางเถิด  พนาย   มาท้ังหลายมีราคาขาวสารหนึ่งทะนาน 
กอน   แตขาวสารหน่ึงทะนานนั้น   มรีาคาเทาไร ?   บุรุษโงผูนั้นกราบทูลวา 
ขาวสารหน่ึงทะนานยอมถึงคาเมืองพาราณสี   ทั้งภายในและภายนอก  พะยะคะ. 
         ไดยินวา   ในกาลกอน   บรุุษโงนั้นอนุวรรตตามพระราชา   จึงไดตี 
ราคามาท้ังหลายดวยขาวสารทะนานหน่ึง ไดสินบนจากมือของพอคา กลับตีราคา 
เมืองพาราณสีทั้งภายในและภายนอก   ดวยขาวสารหนึ่งทะนานน้ัน.   ก็ในกาล 
นั้น   เมืองพาราณสีไดลอมกําแพงประมาณ ๑๒ โยชน    แควนทั้งภายในและ 
ภายนอกเมืองพาราณสีนี้ประมาณ  ๓๐๐ โยชน.        บุรุษโงนั้น ไดตีราคาเมือง 
พาราณสีทั้งภายในและภายนอกอันใหญโตอยางนี้       ดวยขาวสารหน่ึงทะนาน 
ฉะน้ี.  
         พระโพธิสัตวไดฟงดังน้ัน    เม่ือจะถามจึงกลาวคาถานี้วา 
                        ขาวสารหน่ึงทะนานมีราคาเทาไร    พระนคร 
         พาราณสีทั้งภายในภายนอกมรีาคาเทาไร      ขาวสาร- 
         ทะนานเดียว  มีราคาเทามา  ๕๐๐  ตัวเท่ียวหรือ. 
         อํามาตยทั้งหลายไดฟงดังน้ัน  จึงพากันตบมือหัวเราะทําการเยาะเยยวา 
เมื่อกอน  พวกเราไดมีความสําคัญวา   แผนดินและราชสมบัติ   หาคามิได  นัย 
วาราชสมบัติในเมืองพาราณสีพรอมท้ังพระราชาอันใหญโตอยางนี้     มีคาเพียง 
ขาวสารทะนานเดียว   โอ!    ความเพียบพรอมของพนักงานตีราคา    ทานเปน  
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พนักงานตีราคา ดํารงอยูตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี ณ ที่ไหนกนั  ทานเหมาะสม   
แกพระราชาของพวกเราทีเดียว.    ครัง้น้ัน     พระราชาทรงละอาย   ใหฉุดครา 
บุรุษโงนั้นออกไป    แลวไดพระราชทานตําแหนงพนักงานตีราคาแกพระโพธิ- 
สัตวตามเดิม.  พระโพธิสตัวไดไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ตรัสเรือ่ง ๒  เรื่อง 
สืบอนุสนธิตอกันไป   แลวทรงประชมุชาดกวา   พนักงานตีราคาผูเปนชาวบาน 
โงเขลาในกาลน้ัน ไดเปนพระโลฬุทายีในบัดนี้ พนักงานตีราคาผูเปนบัณฑิต  
ในกาลน้ัน  ไดเปนเราเอง. 
                                    จบ  ตัณฑุลนาฬิชาดกที่  ๕ 
 
                                          ๖.  เทวธรรมชาดก 
 
                                      วาดวยธรรมของเทวดา 
 
                   [๖]   สัปบุรุษผูสงบระงับ   ประกอบดวยหิริและ 
         โอตตัปปะ   ต้ังมั่นอยูในธรรมอนัขาว   ทานเรียกกวาผูม ี
         ธรรมของเทวดาในโลก. 
                                จบเทวธรรมชาดกท่ี ๖  
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                                ๖. อรรถกถาเทวธรรมชาดก 
 
         พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน  ทรงปรารภ 
ภิกษุผูมีภัณฑะมาก  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา   หริิโอตฺตปฺป- 
สมฺปนฺนา    ดังน้ี. 
         ไดยินวา  กุฎมพีชาวเมืองสาวัตถีคนหน่ึง   เมื่อภรรยาตายก็บวชกุฎมพี- 
นั้น    เมื่อจะบวชไดใหทําบริเวณ    โรงไฟและหองเก็บสิ่งของ   ทําหองเก็บสิ่ง 
ของใหเต็มดวยเนยใสและขาวสารเปนตน   สําหรบัคนแลวจึงบวช  ก็แหละครั้น 
บวชแลว  ใหเรียกทาสของตนมา  ใหหุงตมอาหารตามชอบใจ   แลวจึงบริโภค 
และไดเปนผูมีบริขารมาก   ในเวลากลางคืน   มีผานุงและผาหมผืนหน่ึง   เวลา 
กลางวัน   มอีีกผืนหน่ึงอยูทายวิหาร  วันหน่ึง    เม่ือภิกษุนั้นนําจีวรและเครื่อง 
ปูลาดเปนตน ออกมาคลี่ตากไวในบริเวณ    ภิกษุชาวชนบทมากดวยกัน   เทียว 
จาริกไปตามเสนาสนะ ไปถึงบริเวณ  เห็นจีวรเปนตน   จึงถามวา   จีวรเปนตน 
เหลาน้ันของใคร ?    ภิกษุนั้นกลาววา  ของผมครับ  ทานผูมีอายุ.  ภิกษุเหลาน้ัน 
ถามวา  จีวรนี้ก็ดี   ผานุงนี้ก็ดี   เครื่องลําตนก็ดี   ทัง้หมดเปนของทานเทาน้ัน 
หรือ ?    ภิกษุนั้นกลาววา   ขอรับ  เปนของผมเทานั้น.   ภิกษุทัง้หลายกลาววา 
ทานผูมีอายุ  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต ไตรจีวรมิใชหรือ   ทานบวชใน 
ศาสนาของพระพุทธเจาผูมักนอยอยางนี้    เกิดเปนผูมีบริวารมากอยางนี้   มา  
เถิดทาน    พวกเราจักนําไปยังสํานักของพระทศพล    แลวไดพาภิกษุนั้นไปยัง 
สํานักของพระศาสดา พอทรงเห็นภิกษุนั้นเทาน้ันจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย  เธอ   
ทั้งหลายเปนผูพาภิกษุผูไมปรารถนานั้น  แลมาแลวหรือ.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูล  
วา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ภิกษุนีม้ีภัณฑะมากมีบริขารมาก      พระเจาขา   
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พระศาสดาตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุ    ไดยินวาเธอมีภัณฑะมากจริงหรือ  ?   
ภิกษุนั้นกราบทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     จริงพระเจาขา.   พระศาสดา 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ    ก็เพราะเหตุไรเธอจึงเปนผูมีภัณฑะมาก    เรากลาวคุณ 
ของความเปนผูมักนอย  ความเปนผูสันโดษ  ความสงัด  เเละการปรารภความ 
เพียร  มิใชหรือ.   ภิกษุนัน้ ไดฟงพระดํารัสของพระศาสดาก็โกรธคิดวา  บัดนี้ 
เราจักเท่ียวไปโดยทํานองนี้     จึงทิ้งผาหม   มีจีวรผืนเดียว  ยนือยูในทามกลาง 
บริษัท.  ลําดับนั้น    พระศาสดาเมื่อจะทรงอุปถัมภภิกษุนั้นจึงตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุ   เมื่อกอน  แมในกาลเน้ือเปนผีเสื้อนาผูแสวงหาหิริโอตตัปปะ  เธอแสวง 
หาหิริโอตตัปปะอยูถึง ๑๒ ป เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไรในบัดนี้  เธอบวช 
ในพระพุทธศาสนาอันเปนที่เคารพตางนี้  จึงทิ้งผาหมในทามกลางบริษัท  ละ 
หิริโอตตัปปะยืนอยูเลา.    ภิกษุนั้นไดฟงพระดํารัสของพระศาสดา    ไดยังหิริ- 
โอตัปปะใหกลับต้ังข้ึน.   จึงหมจีวรนั้นแลวถวายบังคมพระศาสดาน่ัง ณ สวน 
ขางหน่ึง  ภิกษุทั้งหลายทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือทรงยังเรื่องนั้น 
ใหแจมแจง.     พระผูพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปดไว 
ใหปรากฏ  ดงัตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล  ไดมพีระราชาพระนามวา พรหมทัต ในนครพาราณสี 
ในแควนกาสี.  ในกาลน้ัน   พระโพธสิัตวถือปฏิสนธิในพระครรภของพระอัคร- 
มเหสีของพระเจาพรหมทัตน้ัน .   เมื่อครบทศมาส   พระนางประสูติพระโอรส. 
ในวันเฉลิมพระนามของพระโอรสนั้น      พระญาติทั้งหลายไดต้ังพระนามวา 
มหิสสาสกุมาร    ในกาลที่พระกุมารน้ันทรงวิ่งเลนได    พระโอรสองคอ่ืนก็ 
ประสูติ   พระญาติทั้งหลายต้ังพระนามของพระโอรสนั้นวา   จันทกุมาร.  ใน 
เวลาท่ีพระจันทกุมารน้ันทรงวิ่งเลนได           พระมารดาของพระโพธิสัตวก็ 
สวรรคต  พระราชาทรงต้ังพระสนมอ่ืนไวในตําแหนงพระอัครมเหสี.  พระอัคร-  
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มเหสีนั้น   ไดเปนที่รักเปนที่โปรดปรานของพระราชา.  พระอคัรมเหสีแมนั้น   
ทรงอาศัยการอยูรวมกันก็ประสูติพระโอรสองคหน่ึง.     พระญาติทั้งหลายไดต้ัง 
พระนามของพระโอรสน้ันวา  สุริยกุมาร.   พระราชาทรงเห็นพระโอรสแลวมี 
พระหฤทัยยินดีตรัสวา   นางผูเจริญ      เราใหพรแกบุตรของเธอ.   พระเทวีเก็บ 
ไวจะรับเอาในเวลาตองการพรน่ัน.  เมื่อพระโอรสเจริญวัยแลว   พระนางกราบ 
ทูลพระราชาวา    ขาแตสมมติเทพ     ในกาลท่ีพระโอรสของหมอมฉันประสูติ 
พระองคทรงประทานพรไวมิใชหรือ ขอพระองคจงประทานราชสมบัติแกพระ- 
โอรสของหมอมฉัน.     พระราชาทรงหามวา     พระโอรสสองพระองคของเรา 
รุงเรื่องอยูเหมือนกองเพลิง   เราไมอาจใหราชสมบัติแกโอรสของเธอ  ทรงเห็น 
พระนางออนวอนอยูบอย ๆ   ทรงพระดําริวา   พระนางนี้จะพึงคิดแมกรรมอัน 
ลามกแกโอรสท้ังหลายของเรา   จึงรับสั่งใหเรียกพระโอรสทั้งสองมาแลวตรัสวา 
พอทั้งสอง  ในเวลาที่สุริยกุมารประสูติ   พอไดใหพรไว   บัดนีม้ารดาของสุริย- 
กุมารน้ันทูลขอราชสมบัติ      พอไมประสงคจะใหแกสุริยกุมารน้ัน      ธรรมดา 
มาตุคาม    ผูลามกจะพึงคิดแมสิ่งอันลามกแกพวกเจา   เจาท้ังสองตองเขาปาตอ 
เมื่อพอลวงไปแลว  จงครองราชสมบัติในนครอันเปนของมีอยูของตระกูล  แลว 
ทรงกันแสง   คร่ําคราญจุมพิตท่ีศีรษะแลวทรงสงไป.    สุริยกุมารทรงเลนอยูที่ 
พระลานหลวง     เห็นพระโอรสทั้งสองนั้นถวายบังคมพระราชบิดาแลวลงจาก 
ปราสาท   ทรงเห็นเหตุนั้น   จึงคิดวา   แมเราก็จักไปกับพระเจาพ่ีทั้งสอง   จึง 
ออกไปพรอมกับพระโอรสท้ังสองน้ันเอง    พระโอรสเหลาน้ันเสด็จเขาไปยังปา 
หิมพานต. 
         พระโพธิสัตวแวะลงขางทางประทับนั่งท่ีโคนไม  เรียกสุริยกุมารมาวา 
พอสุริยะ.   เจาจะไปยังสระน้ัน    อาบและด่ืมแลวจงเอาใบบัวหอนํ้าด่ืมมาแมเพ่ือ 
เราทั้งสอง   ก็สระนั้นเปนสระท่ีผีเสื้อนํ้าตนหน่ึงไดพรจากสํานักของทาวเวสวัณ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 205 

ทาวเวสวัณตรัสกะผีเส้ือนํ้าน้ันวา    เจาจะไดกินคนท่ีลงยังสระน้ี   ยกเวนคนท่ีรู 
เทวธรรมเทานั้น  เจาจะไมไดกินคนท่ีไมไดลง    ต้ังแตนั้น  รากษสน้ันจึงถาม 
เทวธรรมกะคนท่ีลงสระนั้น  แลวกินคนท่ีไมรูเทวธรรม ลําดับนั้นแล  สรุิยกุมาร 
ไปยังสระน้ันไมไดพิจารณาเลยลงไปอยู  ลําดับนั้น   รากษสน้ันจับสุริยกุมารนั้น 
แลวถามวา  ทานรูเทวธรรมหรือ ?   สุริยกุมารน้ันกลาววา  เออ  ฉันรู  พระ- 
จันทรและพระอาทิตย  ชือ่วา  เทวธรรม   ลําดับนั้น    รากษสน้ันจึงกลาวกะสุริย 
กุมารน้ันวา    ทานไมรูจักเทวธรรม   แลวพาดําไปพักไวในที่อยูของตน  ฝาย 
พระโพธิสัตวเห็นสุริยกุมารน้ันชักชาอยู    จึงสงจันทกุมารไป    แมรากษสก็จับ 
จันทกุมารน้ันแลวถามวา ทานรูเทวธรรมไหม ?  จันทกุมารกลาววา  เออ  ฉัน 
รู  ทิศทั้ง  ๔  ชื่อวาเทวธรรม    รากษสกลาววา    ทานไมรูเทวธรรม   แลวพา 
จันทกุมารแมนั้น ไปไวในที่อยูของตนน้ันนั่นแหละ.     เมื่อจันทกุมารลาชาอยู 
พระโพธิสัตวคิดวา   อันตรายอยางหน่ึงจะพึงมี   จึงเสด็จไปท่ีสระนั้นดวยพระ- 
องคเอง  เห็นรอยเทาลงของพระอนุชาแมทั้งสองจึงดําริวา   สระนี้คงเปนสระท่ี 
รากษสหวงแหน   จึงไดสอดพระขรรคถือธนูยืนอยู.   ผีเสื้อนํ้าเห็นพระโพธิสัตว 
ไมลงน้ํา    จึงแปลงเปนเหมือนบุรุษผูทํางานในปา     กลาวกะพระโพธิสัตววา 
บุรุษผูเจริญทานเหน็ดเหน่ือยในหนทาง  เพราะเหตุไร  จึงไมลงสระนี้   อาบ 
ดื่ม  กินเหงาบัว    ประดบัดอกไมไปตามสบาย     พระโพธิสัตวเห็นดังน้ันรูวา 
ผูนี้จักเปนยักษ  จึงกลาววา  ทานจับนองชายของเรามาหรือ.  ผีเสื้อนํ้ากลาววา 
เออ เราจับมา.  พระโพธสิัตวถามวา  เพราะเหตุไร.  ผีเสื้อนํ้ากลาววา  เรายอม 
ไดคนผูลงยังสระนี้.    พระโพธิสัตวถามวา    ทานยอมไดทั้งหมดทีเดียวหรือ ? 
ผีเสื้อนํ้ากลาววา เราไดทั้งหมด  ยกเวนคนท่ีรูเทวธรรม. พระโพธิสัตวนั้นตรัส 
ถามวา    ทานมีความตองการเทวธรรมหรือ ?   ผีเสื้อนํ้ากลาววา    เออมีความ 
ตองการ.  พระโพธิสัตวตรัสวา  ถาเม่ือเปนอยางน้ัน   เราจักบอกเทวธรรมแก  
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ทาน.  ผีเสื้อนํ้ากลาววา ถาอยางนั้นทานจงบอก  เราจักฟงเทวธรรม. พระโพธิ-   
สัตวตรัสวา แตเรามีตัวสกปรก.  ยกัษจึงใหพระโพธิสัตวอาบนํ้า  ใหดื่มน้าํ  ให 
ประดับดอกไมใหลูบไลของหอม   ไดลาดบัลลังกใหในทามกลางปะรําท่ีประดับ 
แลว.     พระโพธิสัตวประทับนั่งบทอาสนะ    ใหยกัษนั่งแทบเทาแลวตรัสวา 
ถาอยางนั้นทานจงเง่ียโสตฟงพระธรรมโดยเคารพ   แลวตรัสพระคาถานี้วา 
                        สัปบรุุษผูสงบระงับ  ประกอบดวยหิริและโอต- 
         ตัปปะ   ต้ังมั่นอยูในธรรมอันขาว   ทานเรียกวาผูมี 
         เทวธรรมในโลก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  หริิโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา   แปลวา  ผู 
ประกอบดวยหิริ  และโอตตัปปะ    บรรดาหิริและโอตตัปปะเหลาน้ัน  ที่ชือ่วา 
หิริ  เพราะละอายแตกายทุจริต   เปนตน    คําวา  หิริ    นี้   เปนชื่อของความ 
ละอาย.   ที่ชือ่วา โอตตัปปะ   เพราะกลัวแตกายทุจริตเปนตนนั้นนั่นแหละ คําวา 
โอตตัปปะนี้    เปนชื่อของความกลัวแตบาป     บรรดาหิริและโอตตัปปะน้ัน  
หิริมีสมุฏฐานท่ีต้ังข้ึนภายใน โอตตัปปะมีสมุฏฐานท่ีต้ังข้ึนภายนอก.   หิร ิ มีตน 
เปนใหญ  โอตตัปปะมีโลกเปนใหญ  หิริดํารงอยูในสภาวะอันนาละอาย  โอต- 
ตัปปะดํารงอยูในสภาวะอันนากลัว  หริิมีลักษณะยําเกรง   โอตตัปปะมีลักษณะ 
โทษและเห็นภัย 
         บรรดาหิริและโอตตัปปะน้ัน     บุคคลยอมยังหิริอันมีสมุฏฐานเปนภาย  
ใน  ใหต้ังข้ึนดวยเหตุ  ๔  ประการ  เพราะพิจารณาถึงชาติกําเนิด   ๑  พิจารณา 
ถึงวัย ๑ พิจารณาถึงความกลาหาญ ๑ พิจารณาถึงความเปนพหูสูต    อยางไร ? 
บุคคลพิจารณาถึงชาติกําเนิดกอนอยางนี้วา    ชื่อวาการกระทําบาปน้ี    ไมเปน  
กรรมของคนผูสมบูรณดวยชาติ  เปนกรรมของตนผูมีชาติตํ่ามีพรานเบ็ดเปนตน 
จะฟงการทํา  บุคคลผูสมบูรณดวยชาติเชนทานไมควรการทํากรรมน้ี   แลวไม  
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ทําบาปมีปาณาติบาตเปนตน   ชื่อรายังหิริใหต้ังข้ึน  อนึ่ง บุคคลพิจารณาถึงวัย  
อยางนี้วา ชื่อวาการกระทําบาปนี้เปนกรรมที่คนหนุม ๆ พึงกระทํา  กรรมนีอั้น 
คนผูต้ังอยูในวัยเชนทานไมควรกระทํา     แลวไมกระทําบาป    มีปาณาติบาต 
เปนตน   ชื่อวายังหิริใหต้ังข้ึน  แมอนึ่ง  บุคคลพิจารณาถึงความเปนผูกลาหาญ 
อยางนี้วา  ชือ่วาการกระทําบาปนี้   เปนกรรมของคนผูมีชาติออนแอ   กรรมนี้ 
บุคคลผสมบูรณดวยความกลาหาญเชนทาน ไมควรกระทํา  แลวไมกระทําบาป 
มีปาณาติบาตเปนตน    ชือ่วายังหิริใหฝูงชน    อน่ึง  บุคคลพิจารณาความเปน 
พหูสูต อยางนี้วาชื่อวาการกระทําบาปนี้เปนกรรมของตนอันธพาล  กรรมนี้อัน 
คนผูเปนพหูสูต  เปนบัณฑิตเชนทาน   ไมควรการทํา   แลวไมกระทําบาปมี 
ปาณาติบาตเปนตน   ชื่อวายังหิริใหต้ังข้ึน  บุคคลชื่อวายังหิริอันมีสมุฏฐานภาย 
ในใหต้ังข้ึนดวยเหตุ   ประการอยางนี้.  ก็แหละ  ครั้น  ใหต้ังข้ึนแลว ยังหิริให 
เขาไปในจิตไมกระทําบาปดวยคน  หิริยอมชื่อวามีสมุฏฐานภายในอยางนี้. 
         โอตตัปปะชื่อวา มีสมุฏฐานภายนอกอยางไร ? บุคคลพิจารณาวา  ถา 
ทานจักทําบาปไซร  ทานจักเปนผูถูกติเตียนในบริษัท ๔  และวา 
                        วิญูชนท้ังหลายจักติเตียนทานเหมือนชาวเมอืง 
         ติเตียนของไมสะอาด    ดูกอนภกิษุ     ทานอันผูมีศีล 
         ทั้งหลายเวนหางแลว   จักกระทาํอยางไร  ดังนี้. 
ยอมไมกระทําบาปกรรม    เพราะโอตตัปปะอันต้ังข้ึนภายนอก  โอตตัปปะยอม 
ชื่อวามีสมุฏฐานภายนอกอยางนี้. 
         หิรชิื่อวามีตนเปนใหญอยางไร  กุลบุตรบางตนในโลกน้ี   กระทําตน 
ใหเปนใหญใหเปนหัวหนา  ไมกระทาํบาปดวยคิดวา บุคคลผูบวชดวย ศรัทธา 
เปนพหูสูต  มีวาทะ  [คือสอน]  ในการกําจัดกิเลสเชนทาน  ไมควรกระทําบาป 
กรรม  หิริยอมชื่อวามีตนเปนใหอยางนี้    ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึง  
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ตรัสวา     บคุคลน้ัน  กระทําคนน่ันแหละใหเปนใหญ    ละอกุศล    เจริญกศุล 
ละธรรมท่ีมโีทษ  เจริญธรรมท่ีไมมีโทษ  บริหารตนใหหมดจดอยู. 
         โอตตัปปะชื่อวามีโลกเปนใหญอยางไร ?     กุลบุตรบางตนในโลกน้ี 
กระทําโลกใหเปนใหญ  ใหเปนหัวหนา  แลวไมกระทําบาปกรรม สมดังท่ีตรัส 
ไววา  ก็โลกสันนิวาสน้ีใหแล  อนึ่ง  สมณพราหมณทั้งหลายผูมีฤทธิ์   มีทพิย- 
จักษุ  รูจิตของผูอ่ืน  อยูในโลกสันนิวาสอันใหญแล   สมณพราหมณเหลาน้ัน 
ยอมเห็นในที่ไกลบาง  เห็นในที่ใกลบาง  รูจิตดวยจิตบาง   สมณพราหมณแม 
เหลาน้ัน ยอมรูเราอยางนี้วา    ทานผูเจริญ    ทานท้ังหลายจงดูกุลบุตรนี้   เขามี 
ศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติเกลือกกลั้วดวยอกุศลธรรมอันลามกอยู 
เทวดาทั้งหลายผูมีฤทธิ์   มีทิพยจักษุ    รูจิตของผูอ่ืนมีอยู   แมเทวดาเหลาน้ัน  
ยอมเห็นแตที่ไกลบาง  ยอมเห็นในที่ใกลบาง  ยอมรูใจดวยใจบาง   แมเทวดา 
เหลาน้ันก็จักรูเราวา  ทานผูเจริญ    ทานท้ังหลายจงดูกุลบุตรนี้   เขามีศรัทธา 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมมีเรือน  เกลือกกลั้วดวยอกุศลธรรมอันลามก 
อยู     เขากระทําโลกนั่นแลใหเปนใหญ     ละอกุศลเจริญกุศล     ละธรรมอัน 
มีโทษเจริญ   ธรรมอันไมมีโทษ      บริหารคนใหหมดจดอยู      โอตตัปปะ 
ยอมชื่อวามีโลกเปนใหญอยางนี้. 
         ก็ในคําวา  หิริต้ังอยูในสภาวะน้ําละอาย  โอตตัปปะต้ังอยูในสภาวะนา 
กลัว  นี้   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         อาการละอาย  ชื่อวา  ความละอาย  หิริต้ังอยูโดยสภาวะอันนั้น   ความ 
กลัวแตอบายชื่อวา ภัย   โอตตัปปะต้ังอยูโดยสภาวะอันนั้น.   หริิและโอตตัปปะ 
แมทั้งสองนั้น   ยอมปรากฏในการงดเวนทุกบาป  จริงอยู  บุคคลบางคนกาวลง 
สูธรรมคือความละอายอันเปนภายใน  ไมกระทําบาปธรรม เหมือนกุลบุตรเมื่อ 
จะถายอุจจาระ  ปสสาวะ  เปนตน   เห็นคนหน่ึงอันควรละอาย   พึงเปนผูถึง  
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อาการละอาย   ถูกอุจจาระ  ปสสาวะบีบค้ันจนอาจมเล็ดก็ถายอุจจาระ  ปสสาวะ   
ไมได  ฉะนั้น  บุคคลบางคนกลัวภัยในอบายจึงไมกระทําบาปกรรม  ในขอนั้น 
มีความอุปมาดังตอไปนี้:- 
         เหมือนอยางวา  ในกอนเหล็ก ๒ กอน   กอนหน่ึงเย็น    แตเปอนคูถ 
กอนหนึ่งรอน    ไฟติดโพลง.  ในกอนเหล็ก ๒ กอนน้ัน  บัณฑิตเกลียดไมจับ 
กอนเย็น  เพราะกอนเย็นเปอนคูถ  ไมจับกอนรอน  เพราะกลัวไฟไหมฉันใด. 
ในขอท่ีวาดวยหิริและโอตตัปปะน้ันก็ฉันนั้น พึงทราบการหยั่งลงสูลัชชีธรรมอัน 
เปนภายในแลวไมทําบาปกรรม  เหมอืนบัณฑิตเกลียดกอนเหล็กเย็นที่เปอนคูถ 
จึงไมจับ และพึงทราบการไมทําบาปเพราะกลัวภัยในอบาย เหมือนการท่ีบัณฑิต 
ไมจับกอนเหล็กรอน  เพราะกลัวไหมฉะน้ัน. 
         แมบททั้งสองนี้ที่วา   หิริมลีักษณะยําเกรง    โอตตัปปะมีลักษณะกลัว 
โทษและเห็นภัย   ดังนี้    ยอมปรากฏเฉพาะในการงดเวนจากบาปเทาน้ัน.   จริง 
อยู.    คนบางคนยังหิริอันมีลักษณะยําเกรงใหเกิดข้ึนดวยเหตุ  ๔  ประการ    คือ 
พิจารณาถึงความเปนใหญโดยชาติ   ๑  พิจารณาถึงความเปนใหญแตง 
พระศาสดา   ๑  พิจารณาถึงความเปนใหญโดยทรัพยมรดก  ๑    และ 
พิจารณาถึงความเปนใหญแหงเพ่ือนพรหมจาร ี  ๑   แลวไมทําบาป. 
         คนบางคนยังโอตตัปปะอันมีลักษณะกลัวโทษและมักเห็นภัย  ใหต้ังข้ึน 
ดวยเหตุ  ๔ ประการ  คือ    ภัยในการติเตียนตน   ๑   ภัยในการท่ีคนอื่น 
ติเตียน   ๑  ภัยคืออาชญา   ๑   และภยัในทุคติ  ๑  แลวไมทําบาป   ในขอ 
ที่วาดวยหิริโอตตัปปะน้ัน  พึงกลาวการพิจารณาความเปนใหญโดยชาติเปนตน 
และภัยในการติเตียนตนเปนตน     ใหพิสดาร    ความพิศดารของการพิจารณา 
ความเปนใหญโดยชาติเปนตนเหลาน้ัน    ไดกลาวไวแลวในอรรถกถาอังคตตร- 
นิกาย.  
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         บทวา  สุกฺกธมฺมสมาหิตา   ความวา   กุศลธรรมท่ีควรกระทํามีหิริ 
โอตตัปปะน้ีแหละเปนตน ไป  ชื่อวา  สุกกธรรม   ธรรมขาว   เม่ือวาโดยนัยที่ 
รวมถือเอาทั้งหมด สุกกธรรมน้ัน  ก็คือธรรมอันเปนโลกิยะและโลกุตระอันเปนไป 
ในภูมิ ๔  ทีป่ระกอบแลว  ประกอบพรอมแลวดวยหิริและโอตตัปปะท้ังสองน้ัน. 
บทวา    สนฺโต  สปฺปุริสา   โลเก  ความวา  ชื่อวาผูสงบระงับ  เพราะกายกรรม 
เปนตนสงบระงับแลว  ชือ่วา   เปนสัปบุรุษ  เพราะเปนบุรุษผูงดงามดวยความ 
กตัญูกตเวที.   ก็ในบทวา  โลเก    นี ้ โลกมีหลายโลก คือ สังขารโลก สัตวโลก 
โอกาสโลก ขันธโลก อายตนโลก และธาตุโลก.  ในโลกเหลาน้ัน สังขารโลก  
ทานกลาวไวในประโยคน้ีวา โลกหน่ึง คือ สัตวทั้งปวงดํารงอยูไดดวยอาหาร ฯลฯ 
โลก   ๑๘  คือธาตุ ๑๘. โลกมีขันธโลกเปนตนรวมอยูใน  สังขารโลกนั่นแหละ. 
สวนสัตวโลกทานกลาวไวในประโยคมีอาทิวา     โลกน้ี    โลกหนา   เทวโลก 
มนุษยโลก. 
         โอกาสโลกทานกลาวไวในประโยคน้ีวา 
                     พันโลกธาตุมีประมาณเพียงท่ีพระจันทรและ 
         พระอาทิตยเวียนสองสวางไปทั่วทิศ  อํานาจของพระ- 
         องคยอมแผไปในพันโลกธาตุนั้น. 
         บรรดาโลกเหลาน้ัน     ในที่นี้ประสงคเอาสัตวโลก   จริงอยูในสัตวโลก 
เทาน้ัน มีสัปบุรุษเห็นปานนี้ สัปบุรุษเหลาน้ันทานกลาววา มีเทวธรรม. บทวา 
เทว     ในบทวา  เทวธมมฺา  นั้น  เทพมี  ๓  ประเภท  คือ  สมมติเทพ. 
อุปบัติเทพ ๑  และวิสุทธิเทพ   ๑  บรรดาเทพเหลานั้น   พระราชาและพระ- 
ราชกุมารเปนตน    ชื่อวาสมมติเทพ   เพราะชาวโลกสมมติวาเปนเทพ   จําเดิม 
แตครั้งพระมหาสมมติราช.    เทวดาผูอุปบัติในเทวโลก    ชื่อวา    อุปบัติเทพ. 
พระขีณาสพ  ชื่อวา วิสุทธิเทพ.  
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         สมจริงดังท่ีตรัสไววา    พระราชา   พระราชเทวี   พระราชกุมาร  
ชื่อวาสมมติเทพ.      เทพสูง   ๆ        ขึน้ไปต้ังแตภุมมเทวดาไป      ชื่อวา 
อุปบติเทพ ?    พระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา  และพระขีณาสพ   ชื่อ 
วาวิสุทธิเทพ. 
         ธรรมของเทพเหลาน้ี  ชื่อวา เทวธรรม. 
         บทวา  วุจฺจเร   แปลวา   ยอมกลาว จริงอยู  กุศลธรรมทั้งหลายมีหิริ 
โอตตัปปะเปนมูล  ชื่อวา   เปนธรรมของเทพทั้ง  ๓  ประเภทเหลาน้ี     เพราะ 
อรรถวาเปนเหตุแหงกุศลสัมปทา  แหงการเกิดในเทวโลกและแหงความหมดจด 
เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวาเทวธรรม   แมบุคคลผูประกอบดวยเทวธรรมเหลาน้ัน  
ก็เปนผูมีเทวธรรม   เพราะฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงธรรม 
เหลาน้ัน     ดวยเทศนาอันเปนบุคคลอธิษฐานจึงตรัสวา    สัปบุรุษผูสงบระงับ 
เรียกวา   ผูมีเทวธรรมในโลก. 
         ยักษครัน้ไดฟงธรรมเทศนานี้ มีความเลื่อมใสจึงกลาวกะพระโพธิสัตว 
วา  ดูกอนบัณฑิต  เราเลื่อมใสทาน  จะใหนองชายคนหนึ่ง จะใหนําคนไหนมา. 
พระโพธิสัตวตรัสวา ทานจงนํานองชายคนเล็กมา. ยักษกลาววา ดูกอนบัณฑิต 
ทานรูแตเทวธรรมอยางเดียวเทาน้ัน       แตไมประพฤติในเทวธรรมเหลานั้น. 
พระโพธิสัตวตรัสถามวา   เพราะเหตุไร ?   ยักษกลาววา  เพราะเหตุที่ทานเวน 
พ่ีชายเสียใหนํานองชายมา  ชื่อวาไมกระทํากรรมของผูออนนอมตอผูเจริญท่ีสุด. 
พระโพธิสัตวตรัสวา    ดกูอนยักษ    เรารูเทวธรรมทีเดียว    และประพฤติใน 
เทวธรรมเหลาน้ัน    เพราะวาเราทั้งหลายเขาบาน เพราะอาศัยนองชายน้ี   ดวยวา 
พระมารดาของนองชายน้ี      ทลูขอราชสมบัติกะพระบิดาของพวกเรา     เพ่ือ 
ประโยชนแกนองชายน้ี      แตพระบิดาของพวกเราไมใหพรนั้น    เพ่ือจะทรง 
อนุรักษพวกเรา  จึงทรงอนุญาตการอยูปา  พระกุมารน้ันติดตามมากับพวกเรา.  
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แมเมื่อพวกเรากลาววา    ยักษในปากินพระกุมารน้ันเสียแลว  ใคร  ๆ จักไมเชื่อ 
ดวยเหตุนั้น  เรากลัวแตภัยคือการครหา จึงใหนํานองชายคนเล็กนั้นนั่นแหละมา. 
ยักษมีจิตเลื่อมใสใหสาธุการแกพระโพธิสัตววา  สาธุ  สาธุ  ทานบัณฑิต   ทาน 
รูเทวธรรมทัง้ปฏิบัติในเทวธรรมเหลาน้ัน   ดังน้ีแลว  จึงไดนํานองชายแมทั้งสอง 
คนมาให.  ลาํดับนั้น  พระโพธิสัตวตรัสกะยักษนั้นวา  สหาย  ทานบังเกิดเปน 
ยักษมีเนื้อและเลือดของตนอ่ืนเปนภักษา     เพราะบาปกรรมทีค่นทําไวในชาติ  
กอน  บัดนี ้ทานยังกระทําบาปนั่นแลชาอีก    ดวยวาบาปกรรมจักไมใหพนจาก 
นรกเปนตน    เพราะฉะนั้น    ต้ังแตนี้ไป   ทานจงละบาปแลวการทําแตกุศล.  ก ็
แหละไดสามารถทรมานยักษนั้น     พระโพธิสัตวนั้นครั้นทรมานยักษนั้นแลว 
เปนผูอันยักษนั้นจัดแจงการอารักขาอยูในท่ีนั้นนั่นแล.  วันหนึ่ง   แลดูนกัขัต- 
ฤกษ   รูวาพระชนกสวรรคต     จึงพายักษไปเมืองพาราณสี     ยึดราชสมบติั  
ประทานตําแหนงอุปราชแกพระจันทกุมาร    ประทานตําแหนงเสนาบดีแกสุริย  
กุมาร  ใหสรางที่อยูในที่อันนารื่นรมยใหแกยักษ  ไดทรงกระทําโดยประการท่ี 
ยักษนั้นไดบูชาอันเลิศ  ดอกไมอันเลิศ.  ของหอมอันเลิศ   ผลไมอันเลิศ   และ 
ภัตอันเลิศ.     พระโพธิสตัวครองราชสมบัติโดยธรรมไดเสด็จไปตามยถากรรม 
แลว. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประกาศสัจจะ 
ทั้งหลาย  ในเวลาจบสัจจะ   ภิกษุนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผล.   แมพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาก็ตรัสเรื่อง ๒ เรื่องสืบอนุสนธิตอกันไป    แลวทรงประชุมชาดกวา 
ผีเสื้อนํ้าในครั้งน้ัน     ไดเปนภิกษุผูมีภัณฑะมากในบัดนี้      สุรยิกุมารไดเปน 
พระอานนท  จันทกุมารไดเปนพระสารีบุตร    สวนมหิสสาสกุมารผูเปนเชฏฐา 
ไดเปนเราเองแล. 
                                         จบ  เทวธรรมชาดกท่ี  ๖  
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                                   ๗.   กัฏฐหาริชาดก 
 
                        [๗]   ขาแตพระราชาผูเปนใหญ   ขาพระบาท 
         เปนโอรสของพระองค   ขาแตพระองคผูเปนจอมแหง 
         หมูชน    ขอพระองคไดทรงโปรดชุบเลี้ยงขาพระบาท 
         ไว  แมคนเหลาอื่นพระองคยังทรงชุบเลี้ยงได  ไฉนจะ 
         ไมทรงชุบเลี้ยงโอรสของพระองคเองเลา. 
                             จบกัฏฐหาริชาดกที่  ๗ 
 
                             ๗. อรรถกถากัฏฐหาริชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร   ทรงปรารภพระนาง 
วาสภขัตติยา จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา      ปุตฺโต     ตฺยาห 
มหาราช  ดังน้ี. 
         เรื่องพระนางวาสภขัตติยา จักมีแจงในภัททสาลชาดก ทวาทสนิบาต. 
ไดยินวา  พระนางวาสภขัตติยานั้น เปนพระธิดาของเจาศากยะมหานาม  ประสูติ  
ในครรภของทาสีชื่อวา  นาคมณฑา   (ตอมา) ไดเปนพระอัครมเหสีของพระ 
เจาโกศล   พระนางประสูติพระราชโอรส.   ก็ภายหลัง   พระราชาทรงทราบวา 
พระนางเปนทาสีจึงทรงปลดจากตําแหนง       แมวิฑูฑภะผูเปนพระโอรสกถ็ูก 
ปลดจากตําแหนงเหมือนกัน.    แมลูกแมทั้งสองก็ต้ังอยูในพระราชนิเวศนของ 
พระองคนั่นแล.    พระศาสดาทรงทราบเหตุนั้น      ครั้นในเวลาเย็น   ทรงหอม  
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ลอมดวยภิกษุ   ๕๐๐  เสด็จไปยังพระราชนิเวศนของพระราชา    ประทับนั่งบน 
อาสนะท่ีปูลาดไวแลวตรัสวา พระนางวาสภขัตติยาประทับอยูที่ไหน.   พระราชา 
จึงกราบทูลเหตุนั้นใหทรงทราบ  พระศาสดาตรัสถามวา   มหาบพิตร  พระนาง 
วาสภขัตติยาเปนธิดาของใคร ?     พระราชาทูลวา     เปนธิดาของเจามหานาม 
พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสถามวา   เม่ือพระนางวาสภขัตติยาเสด็จมา  เสด็จมา 
แลวเพ่ือใคร     พระราชาทูลวา   เพ่ือหมอมฉัน   พระเจาขา    พระศาสดาตรัส 
วา  มหาบพิตร  พระนางวาสภขัตติยาน้ี  เปนธิดาของพระราชาและมาเพ่ือพระ 
ราชา   เพราะอาศัยพระราชานั่นแหละ   จึงไดพระโอรส   เพราะเหตุไร   พระ- 
โอรสนั้น  จึงไมไดเปนเจาของราชสมบัติอันเปนของมีอยูของพระราชบิดา  พระ 
ราชาท้ังหลายในกาลกอน  ไดพระโอรสในครรภของหญิงหาฟน   ผูเปนภรรยา 
ชั่วคราว  ก็ยงัไดพระราชทานราชสมบัติแกพระโอรส.  พระราชาทรงขอพระผูมี- 
พระภาคเจาเพ่ือตรัสเรื่องนั้นใหแจมแจง.  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุ 
อันระหวางภพปกปดไว  ใหปรากฏแลว. 
         ในอดตีกาล    พระราชาพระนามวา    พรหมทัต     ในกรุงพาราณสี 
เสด็จไปพระราชอุทยานดวยพระยศใหญ     เสด็จเที่ยวไปในพระราชอุทยานน้ัน 
เพราะทรงยินดีดอกไมและผลไม   ทรงเห็นหญิงผูหน่ึงผูขับเพลงไปพลางตัดฟน 
ไปพลางในปาชัฎในพระราชอุทยาน      ทรงมีจิตปฏิพัทธจึงทรงสําเร็จการอยู 
รวมกัน     ในขณะนั้นเอง    พระโพธสิัตวทรงถือปฏิสนธิในครรภของหญิงน้ัน 
ทันใดนั้น ครรภนางไดหนักอ้ึงเหมือนเต็มดวยเพชร.    นางรูวาต้ังครรภจึงกราบ 
ทูลวา     ขาแคสมมติเทพ     หมอมฉันต้ังครรภแลว     เพคะ.     พระราชาได 
ประทานพระธํามรงคแลวตรัสวา    ถาเปนธิดาเจาจงจําหนายแหวนเลี้ยงดู     ถา 
เปนบุตร    เจาจงนํามายังสํานักของเราพรอมกับแหวน    ครัน้ตรัสแลวจึงเสด็จ 
หลีกไป.    ฝายหญิงน้ันมีครรภแกแลวก็ตลอดพระโพธิสัตว.     ในเวลาท่ีพระ-  
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โพธิสัตวนั้นแลนอยูในสนามเลน.   มคีนกลาวอยางนี้วา   พวกเราถูกคนไมมีพอ   
ทุบตีแลว.      พระโพธิสตัวไดฟงดังนั้นจึงไปหามารดาถามวา      แมจา    ใคร 
เปนพอของหนู ?   มารดากลาววา   ลกูเอย   เจาเปนโอรสของพระเจาพาราณสี 
พระโพธิสัตวกลาววา   กพ็ยานอะไร ๆ มีอยูหรือจะแม.    มารดากลาววา    ลูก 
เอย   พระราชาประทานแหวนน้ีไวแลวตรัสวา   ถาเปนธิดา   พึงจําหนายเลี้ยงดู 
กัน  ถาเปนบุตร   พึงพามาพรอมกับแหวนน้ี   ดังน้ีแลวก็เสด็จไป.   พระโพธิ- 
สัตวกลาววา  แมจา  เมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไร   แมจึงไมนําฉันไปยังสํานัก 
ของพระบิดา.  นางรูอัธยาศัยของบุตร  จึงไปยังประตูพระราชวังใหคนกราบทูล 
แกพระราชาใหทรงทราบ    และเปนผูอันพระราชารับสั่งใหเขาเฝา     จึงเขาไป 
ถวายบังคมพระราชาแลวกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ผูนี้เปนโอรสของพระองค 
พระราชาแมทรงทราบอยู ก็เพราะทรงละอายในทามกลางบริษัทจึงตรัสวา ไมใช 
บุตรของเรา.   หญิงน้ันกราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ   นี้พระธํามรงคของพระ- 
องค  พระองคคงจะทรงจําพระธํามรงคนี้ได.    พระราชาตรัสวา    แมพระธํามรงค 
นี้ก็ไมใชธํามรงคของเรา.  หญิงน้ันกราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ   บัดนี ้  เวน 
สัจกิริยาเสียคนอื่นผูจะเปนสักขีพยานของกระหมอมฉันยอมไมมี     ถาทารกน้ี  
เกิดเพราะอาศัยพระองค    อันกระหมอมฉันเหวียงข้ึนไปแลว    จงอยูในอากาศ 
ถาไมไดอาศัยพระองคเกิด    จงตกลงมาตายบนภาคพ้ืนดิน    แลวจับเทาท้ังสอง 
ของพระโพธิสัตวเหว่ียงไปในอากาศ.  พระโพธิสตัวนั่งคูบัลลังกในอากาศ  เมื่อ 
จะกลาวธรรมะแกพระบิดาดวยเสียงอันไพเราะ   จึงตรัสพระคาถานี้วา 
                        ขาแตพระราชาผูเปนใหญ     ขาพระบาทเปน 
         โอรสของพระองค         ขาแตพระองค  ผูเปนจอมแหง 
         หมูชน    ขอพระองคไดทรงโปรดชุบเลี้ยงขาพระบาท 
         ไว  แมคนเหลาอื่นพระองคยังทรงชุบเลี้ยงได ไฉนจะ 
         ในทรงชุบเลี้ยงโอรสของพระองคเองเลา.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ปุตฺโต   ตฺยาห   ตัดบทเปน  ปุตฺโต     
เต   อห   แปลวา   ขาพระบาทเปนโอรสของพระองค.    ก็ชื่อวาบุตรน้ีมี ๔ 
ประเภท  คือ  บุตรผูเกิดในตน   ๑  บุตรผูเกิดในเขต  ๑.   อันเตวาสิก 
ลูกศิษย  ๑    และบุตรเขาให  ๑. 
         บรรดาบุตร ๔ ประเภทน้ัน  บุตรผูอาศัยคนเกิด  ชื่อวา บุตรผูเกิดใน 
ตน.   บุตรผูเกิดในที่ทั้งหลายมีอาทิอยางนี้  คือ  บนหลังท่ีนอน บนบัลลังกและ 
ที่อก   ชื่อวา   บุตรผูเกิดในเขต.   บุคคลผูเรียนศิลปศาสตรในสํานัก   ชื่อวา 
ลูกศิษย.   บตุรที่เขาใหมาเลี้ยง   ชื่อวาบุตรที่เขาให   คือ   บุตรบุญธรรม. 
แตในที่นี้   ทานหมายเอาบุตรที่เกิดในตน  จึงกลาววาบุตร. 
         ที่ชื่อวา  พระราชา   เพราะทําชนใหยินดี   ดวยสังคหวัตถุ ๔.  พระ- 
ราชาผูใหญชือ่วา    มหาราชา    พระโพธิสัตวเมื่อจะตรัสเรียกพระราชานั้น จึง 
ตรัสวา  มหาราช  ขาแตพระราชาผูใหญ. 
         บทวา   ตฺว   ม   โปส  ชนาธิป   ความวา   ขาแตพระองคผูเปน 
ใหญในหมูมหาชน     พระองคจงชุบเลี้ยง     คือ  จงเลี้ยงดูขาพระบาทอยูเถิด. 
อฺเป   เทโว   โปเสติ   ความวา   ชนเปนอันมากเหลาอ่ืน   ไดแกพวก 
มนุษยผูเลี้ยงชางเปนตน และสัตวดิรัจฉานมีชางและมาเปนตน  พระองคยัง 
ทรงชุบเลี้ยงได.  ก็ศัพทวา   กิฺจ  ในบทวา   กิฺจ   เทโว   สก  ปช    นี้  
เปนศัพทนิบาตใชในความหมายวา  ติเตียน   และความหมายวา   อนุเคราะห. 
พระโพธิสัตวทรงโอวาทวา  ประชาชนของพระองค  คือขาพระบาทผูเปนโอรส 
ของพระองค  พระองคไมทรงชุบเลี้ยง  ดังน้ี   ชื่อวายอมติเตียน.   เม่ือตรัสวา 
คนอ่ืนเปนอันมาก   พระองคทรงชุบเลี้ยงไดดังน้ี  ชื่อวา   ยอมอนุเคราะหชวย 
เหลือ.   ดังน้ันพระโพธิสัตวแมเมื่อจะทรงติเตียนจึงตรัสวา   ไฉนจะไมทรงชุบ 
เลี้ยงโอรสของพระองคเลา.  
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         เมื่อพระโพธิสัตวประทับนั่งในอากาศทรงแสดงธรรมอยูอยางนี้  พระ   
ราชาไดทรงสดับแลว   จึงทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา   จงมาเถิดพอ   เราแหละ 
จักชุบเลี้ยงเจา.   มีมือต้ังพันเหยียดมาแลว  พระโพธิสัตวไมลงในมือคนอ่ืน ลง 
ในพระหัตถของพระราชาเทาน้ัน   แลวประทับนั่งบนพระเพลา   พระราชาทรง 
ประทานความเปนอุปราชแกพระโพธิสัตวนั้น     แลวไดทรงตั้งมารดาใหเปน 
อัครมเหสี.   เมื่อพระบิดาสวรรคตแลว   พระโพธิสตัวนั้นไดเปนพระราชาพระ 
นานวา  กัฏฐวาหนะ   เครื่องราชสมบัติ โดยธรรม  ไดเสด็จไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาทรงแสดงแกพระเจาโกศล 
แลว   ทรงแสดงเรื่อง ๒ เรื่องสืบตออนุสนธิ    แลวทรงประชุมชาดกวา   พระ 
มารดาในครั้งน้ัน ไดมาเปนพระมหามายาเทวี  พระบิดาในครั้งน้ันไดมาเปน 
พระเจาสุทโธทนมหาราช   สวนพระเจากัฏฐวาหนราชในครั้งน้ัน    ไดเปน 
เราเองแล. 
                                    จบกัฏฐาหาริชาดกที่  ๗ 
 
                                      ๘.  คามนิชาดก 
 
                                  วาดวยไมใจเร็วดวนได 
 
                        [๘]   เออ ก็ความหวังในผล  ยอมสาํเร็จแกผูไม 
         ใจเร็วดวนได    เรามีพรหมจรรยแกกลาแลว  ทานจง 
         เขาใจดังน้ีเถิด  พอคามนิ.  
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                                ๘.  อรรถกถาคามนิชาดก    
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเขตวันทรงปรารภภิกษุละความ 
เพียร  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา   อป   อตรนานาน   ดังน้ี. 
         ก็เรื่องปจจุบันและเร่ืองอดีตในชาดกน้ี   จักมีแจงในสังวรชาดก   เอกา- 
ทสนิบาต   กใ็นสังวรชาดกน้ัน และชาดกน้ีเรื่องเปนเชนเดียวกันเที่ยว แตคาถา 
ตางกัน   มีความยอวา  คามนิกุมารต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว   แมจะเปน 
พระกนิษฐาของพระภาคาท้ังรอยพระองค  ก็เปนผูอันพระภาดาทั้งรอยพระองค 
หอมลอม  ประทับนั่งบนบัลลังกอันประเสริฐ  ภายใตเศวตฉัตร  ทอดพระเนตร 
ดูยศสมบัติของพระองค  ทรงดีพระทัยวายศสมบัติของเราน้ี    เปนของอาจารย 
เรา   จึงทรงเปลงอุทานน้ีวา 
                        เออ  ก็ความหวังในผล  ยอมสําเร็จแกผูไมใจเร็ว 
         ดวนได    เรามีพรหมจรรยแกกลาแลว   ทานจงเขาใจ 
         ดังน้ีเถิด  พอคามนิ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  ศัพทวา  อป  เปนเพียงนิบาต.  บทวา  อตรมา- 
นาน  ไดแก   ผูต้ังอยูในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายไมรีบดวน    กระทําการ 
โดยอุบาย. บทวา  ผลาสาว   สมิชฺฌติ ความวา  ความหวังในผลท่ีปรารถนา 
ไว    ชื่อวายอมสําเร็จแน   เพราะความสําเร็จผลน้ัน    อีกอยางหนึ่ง.    บทวา 
ผลาสา  ไดแก    ผลแหงความหวัง  คือ   ผลตามที่ปรารถนาไว    ยอมสําเร็จ 
ทีเดียว.     ในบทวา     วปิกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ   นี ้  สังคหวัตถุ  ๔   ชื่อวา 
พรหมจรรยเพราะเปนความประพฤติอันประเสริฐ   ก็พรหมจรรยนั้น    ชื่อวาแก  
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กลาแลวทีเดียว เพราะไดเฉพาะยศสมบัติอันมีสังคหวัตถุนั้นเปนมูล ยศที่สําเร็จ  
แกคามนิกุมารแมนั้น     ก็ชื่อวาพรหมจรรย   เพราะอรรถวาประเสริฐ. ดวยเหตุ 
นั้นทานจึงกลาววา    ขาพเจาเปนผูมีพรหมจรรยแกกลาแลว.     บทวา       เอว 
ชานานิ   คามนิ  ความวา   ในที่บางแหงบุรุษชาวบานก็ดี   หัวหนาชาวบาน 
ก็ดี    ชื่อวา   คามนิ   ผูใหญบาน   แตในท่ีนี้   หมายเอาตนเองซ่ึงเปนหัวหนา 
คนทั้งปวงจึงกลาววา    ดูกอนนายบานผูเจริญ    ทานจงรูเหตุนี้อยางนี้วา   เรา 
กาวลวงพ่ีชายรอยคน ไดรับราชสมบติัใหญนี้  เพราะอาศัยอาจารย  ดังนี้เปลง 
อุทานแลว. 
         ก็เม่ือคามนิกุมารน้ัน  ไดราชสมบัติแลว     เม่ือเวลาลวงไป ๒-๓ วัน 
พ่ีชายทุกคนไดไปยังสถานที่อยูของตน  ๆ     พระเจาคามนิครองราชสมบัติ โดย 
ธรรม แลวเสด็จไปตามยถากรรม  ฝายพระโพธิสัตวทําบุญแลวไดไปตามธรรม. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว  ทรงประกาศ 
อริยสัจทั้งหลาย  ในเวลาจบสัจจะ   ภิกษุผูละความเพียรไดดํารงอยูในพระอรหัต  
แล   พระศาสดาตรัส  ๒   เรื่องสืบอนุสนธิตอกัน       แลวทรงประชุมชาดกวา 
พระเจาคามนิในครั้งน้ันไดเปนพระอานนทสวนอาจารย  คือเราเองแล. 
                                   จบ  คามนิชาดกที่  ๗ 
 
                                      ๙.  มฆเทวชาดก 
 
                                         วาดวยเทวทูต 
 
                        [๙]  ผมท่ีหงอกบนศีรษะของเรานี้    เกิดขึ้นนํา 
         เอาวัยไปเสีย     เทวทูตปรากฏแลว    บัดน้ี      เปนสมัย 
         บรรพชาของเรา.                             
                                      จบ  มฆเทวชาดกท่ี  ๙ 
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                                    ๙. อรรถกถามฆเทวชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร     ทรงปรารภการเสด็จ 
ออกมหาภิเนษกรมณ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  อุตฺตมงฺครุหา 
มยฺห   ดังน้ี.  การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณนั้นไดกลาวไวแลวในนิทานกถาใน 
หนหลังน้ันแล.   ก็ในกาลนั้น   ภิกษุทั้งหลายน่ังพรรณนาการเสด็จออกบรรพชา 
ของพระทศพล. 
         ลําดับนั้น    พระศาสดาเสด็จมายังโรงธรรมสภา    ประทับนั่งบนพุทธ- 
อาสน   ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี ้  พวกเธอ 
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแดพระองค 
ผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายมิไดนั่งสนทนากันดวยเรื่องอยางอ่ืน แตนั่งพรรณนา 
การเสด็จออกบรรพชาของพระองคเทาน้ัน  พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  ตถาคตออกเนกขัมมะในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได   แมในกาลกอนก็ไดออก 
เนกขัมมะแลว เหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือตรัส 
เรื่องนั้นใหแจมแจง  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปด 
ใหปรากฏ  ดงัตอไปนี้  
         ในอดตีกาล    ในกรุงมิถิลา  วิเทหรัฐ      ไดมีพระราชาพระนามวา 
มฆเทวะ   เปนพระมหาธรรมราชาผูดํารงอยูในธรรม  พระเจามฆเทวะนั้น ทรง 
ใหกาลเวลาอันยาวนานหมดส้ินไปวันหน่ึง    ตรสัเรียกชางกัลบกมาวา    ดูกอน 
ชางกัลบกผูสหาย   ทานเห็นผมหงอกบนศีรษะของเราในกาลใด    ทานจงบอก 
แกเราใน กาลน้ัน  ฝายชางกัลบกก็ไดทําใหเวลาอันยาวนานหมดส้ินไป วันหน่ึง 
เห็นพระเกศาหงอกเสน หน่ึงในระหวางพระเกศาท้ังหลายอนมีสีดังดอกอัญชัน  
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ของพระราชา  จึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ  พระเกศาหงอกเสน หน่ึงปรากฏ   
แกพระองค. พระราชาตรัสวา  สหาย  ถาอยางนั้น  ทานจงถอนผมหงอกนั้นของ 
เราเอามาวางในฝามือ   เมื่อพระราชาตรัสอยางนั้น    ชางกัลบกจึงเอาแหนบทอง 
ถอนแลวใหพระเกศาหงอกประดิษฐานอยูในฝาพระหัตถของพระราชา    ใน 
กาลน้ัน   พระราชายังมีพระชนมายุเหลืออยู   ๘๔,๐๐๐ ป    แมเมื่อเปนอยางนั้น 
พระราชาไดทรงเห็นผมหงอกแลว      ก็ทรงสําคัญประหนึ่งวาพระยามัจจุราชมา 
ยืนอยูใกล ๆ    และประหนึ่งวาตนเองเขามาอยูในบรรณศาลาอันไฟติดโพลงอยู 
ฉะน้ัน  ไดทรงถึงความสังเวช   จึงทรงพระดําริวา  ดูกอนมฆเทวะผูเขลา  เจา 
ไมอาจละกิเลสเหลาน้ันจนทราบเทาผมหงอกเกิดข้ึน  เมื่อพระเจามฆเทวะน้ันทรง 
รําพึงถึงผมหงอกท่ีปรากฏแลว    ความเรารอนภายในก็เกิดข้ึน    พระเสโทใน 
พระสรีระไหลออก     ผาสาฎกไดถึงอาการที่จะตองบิด   (เอาพระเสโท)  ออก 
พระเจามฆเทวะนั้นทรงพระดําริวา     เราควรออกบวชในวันนี้แหละ   จึงทรง 
ประทานบานชั้นดีอันเปนที่ต้ังข้ึนแหงทรัพยเจ็ดพัน   แกชางกัลบก   แลวรบัสั่ง 
ใหเรียกพระโอรสพระองคใหญมาตรัสวา  ดูกอนพอ ผมหงอกปรากฏบนศีรษะ 
ของพอแลว  พอเปนคนแกแลว  ก็กามของมนุษยพอไดบริโภคแลว  บัดนี ้ พอ 
จักแสวงหากามอันเปนทิพย    นี้เปนกาลออกบวชของพอ    เจาจงครอบครอง 
ราชสมบัตินี้     สวนพอบวชแลวจักอยูกระทําสมณธรรมในอัมพวันอุทยานชื่อ 
มฆเทวะ    อํามาตยทั้งหลายเขาไปเฝาพระราชานั้นผูมีพระประสงคจะบวชอยาง 
นั้น   แลวทูลถามวา  ขาแตสมมติเทพอะไรเปนเหตุแหงการทรงผนวชของพระ- 
องค    พระราชาทรงถือผมหงอก    ตรสัพระคาถานี้แกอํามาตยทั้งหลายวา. 
                        ผมท่ีหงอกบนศีรษะ  ของเรานี้เกิดแลว   เปนเหตุ 
         นําวัยไป      เทวทูตปรากฏแลว      นี้เปนสมยัแหงการ 
         บรรพชาของเรา.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อุตฺตมงฺครุหา  ไดแกผม   จรงิอยู   ผม    
ทั้งหลายเรียกวา อุตฺตมงฺครุหา   เพราะงอกข้ึนบนเบ้ืองสูงแหงอวัยวะมีมือและ 
เทาเปนตน    คือวา   บนศรีษะ.     บทวา    อิเม    ชาตา     วโยหรา     ความวา 
พอทั้งหลาย  จงดู  ผมหงอกเหลาน้ันเกิดแลว   ชื่อวาเปนเหตุนําเอาวัยไป   เพราะ 
นําเอาวัยทั้ง ๓ ไป  โดยภาวะปรากฏผมหงอก.     บทวา    ปาตุภูตา    ไดแก 
บังเกิดแลว. 
         มัจจุ   ชื่อวา   เทวะ ที่ชื่อวา    เทวทูต      เพราะเปนทูตแหงเทวะน้ัน 
จริงอยู   เมื่อผมหงอกท้ังหลายปรากฏบนศีรษะ  บคุคลยอมเปนเหมือนยืนอยูใน 
สํานักของพญามัจจุราช  เพราะฉะนั้น   ผมหงอกท้ังหลายทานจึงเรียกวา  ทูตของ 
เทวะคือมัจจุ   ที่ชื่อวา   เทวทูต     เพราะเปนทูตเหมือนเทวะ   ดังน้ีก็มี   เหมือน 
อยางวา   บุคคลยอมเปนเหมือนผูอันเทวดาผูมีทั้งประดับและตกแตงแลวยืนใน 
อากาศกลาววา   ทานจักตายในวันชื่อโนน    ฉันใดเมื่อผมหงอกท้ังหลายปรากฏ 
แลวบนศีรษะยอมเปนเชนกับเทวดาพยากรณฉันน้ัน  เหมือนกัน    เพราะฉะนั้น 
ผมหงอกท้ังหลาย        ทานจึงกลาววาเปนทูตเหมือนเทพ       ที่ชื่อวาเทวทูต 
เพราะเปนทูตของวิสุทธิเทพทั้งหลาย ดังนี้ก็มี.  จรงิอยูพระโพธิสัตวทุกพระองค 
ทอดพระนครเห็นคนแก   คนเจ็บ   คนตาย  และบรรพชิต    เทาน้ัน   ก็ถึงความ 
สังเวช   เสด็จออกบวช.   สมดังท่ีตรัสไววา 
                        ดูกอนมหาบพิตร    เพราะอาตมภาพเห็นคนแก 
         คนปวยไขไดความทุกข     คนตายอันถึงความส้ินอายุ 
         และบรรพชิตผูครองผากาสาวะ  จึงไดบวช    ดังน้ี   
         โดยปรยิายน้ี   ผมหงอกทั้งหลาย   ทานจึงเรียกวาเทวทูต   เพราะเปน 
ทตแหงวิสุทธิเทพทั้งหลาย.      ดวยบทวา     ปพฺพชฺชาสมโย    มม     นี้     ทาน  
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แสดงวา   นี้เปนกาลแหงการถือสมณเพศอันไดชื่อวาบรรพชา   เพราะอรรถวา   
ออกจากความเปนคฤหัสถของเรา. 
         พระเจามฆเทวะนั้น    ครั้นตรสัอยางนี้แลวจึงสละราชสมบัติบวชเปน 
ฤาษีในวันนั้นเอง  ประทับอยูในมฆอัมพวันนั้นนั่นแหละ  เจริญพรหมวิหาร   ๔ 
อยู    ๘๔,๐๐๐  ป   ดํารงอยูในฌานอันไมเสื่อม  สวรรคตแลวบังเกิดในพรหมโลก 
จุติจากพรหมโลกนั้น       ไดเปนพระราชาพระนามวา       เนม ิ    ในกรุงมถิิลา 
นั่นแหละอีก  สืบตอวงศของพระองคที่เสื่อมลง  จึงทรงผนวชในอัมพวันนั้นนั่น 
แหละ   เจรญิพรหมวิหาร  กลับไปเกดิในพรหมโลกตามเดิมอีก. 
         แมพระศาสดาก็ไดตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      ตถาคตออกมหา 
ภิเนษกรมณในบัดนี้เทานั้นก็หามิได    แมในกาลกอนก็ไดออกแลวเหมือนกัน 
ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว  จึงทรงประกาศอริยสัจ  ๔  ในเวลา 
จบอริยสัจ   ภิกษุบางพวกไดเปนพระโสดาบัน    บางพวกไดเปนพระสกทาคามี 
บางพวก. ไดเปนพระอนาคามี  พระผูมีพระภาคเจาตรัส ๒ เรื่องนี้สืบตออนุสนธิ 
กันดวยประการดังน้ีแลว   ทรงประชมุชาดกวา  ชางกัลบกในครั้งน้ัน     ไดเปน 
พระอานนทในบัดนี้  บุตรในครั้งน้ัน  ไดเปนพระราหุลในบัดนี้  สวนพระเจา 
มฆเทวะไดเปนเราตถาคตแล. 
                                     จบ  มฆเทวชาดกท่ี  ๙  
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                                     ๑๐.  สุขวิหารชิาดก   
       
                                     วาดวยการอยูเปนสุข 
 
                   [๑๐]  ชนเหลาอื่นไมตองรักษาผูใดดวย  ผูไดก็ไมตอง 
         รักษาชนเหลาอื่นดวย    ดูกอนมหาบพิตร    ผูนั้นแล    ไม 
         เย่ือใยในกามทั้งหลาย  ยอมอยูเปนสุข. 
                                  จบสุขวิหารริชาดกที่  ๑๐ 
                                    จบปณณกวรรคที่  ๑ 
 
                          ๑๐. อรรถกถาสุขวิหารริชาดก 
 
         พระศาสดาเม่ือทรงอาศัย  อนุปยนคร   ประทบั อยูในอนุปยอัมพวัน 
ทรงปรารภพระภัตทิยเถระผูมีปกติอยูเปนสุขจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่ม 
ตนวา   ยฺจ    อฺเ    น   รกฺขนฺติ     ดังน้ี.     พระภัททิยเถระผูมีปกติอยูเปน 
สุข    มีพระอุบาลีเปนที่ ๗ บวชในสมาคมกษัตริย ๖ พระองค     บรรดาพระ 
เถระเหลาน้ัน     พระภัททิยเถระ  พระกิมพิลเถระ  พระภคุเถระ พระอุบาลีเถระ 
บรรลุพระอรหัต   พระอานนทเถระเปนพระโสดาบัน  พระอนุรุทธเถระเปนผูมี 
ทิพยจักษุ   พระเทวทัตเปนผูไดฌาน   ก็เรื่องของกษัตริยทั้ง  ๖ พระองค   จัก 
มีแจงในกัณฑหาลชาดกเพียงแตอนุปยนคร.      กท็านพระภัตทิยเถระรักษาคุม 
ครองพระองคในคราวเปนพระราชา    ก็ยังทรงเห็นภัยที่จะเกิดข้ึนแกพระองคผู  
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อันเขารักษาอยูดวยการรักษามากมายดุจเทวดาจัดการรักษา   และภัยที่จะเกิดแก   
พระองคผูทรงพลิกกลับไปมาอยูบนพระที่บรรทมใหญในปราสาทชั้นบน  บัดนี ้
บรรลุพระอรหัตแลว   แมจะอยูในที่ใดท่ีหน่ึงมีปาเปนตน    กพิ็จารณาเห็นความ 
ที่พระองคเปนผูปราศจากภัย    จึงเปลงอุทานวา     สุขหนอ     สุขหนอ   ภิกษุ 
ทั้งหลายไดฟงดังน้ันจึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา   ทานพระภัตทิยเถระ 
พยากรณพระอรหัตผล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภัตทิยะมีปกติอยูเปนสุขในบัดนี้เทาน้ันหามิได     แมในกาลกอนก็มีปกติอยูเปน 
สุขเหมือนกัน.   ภิกษุทั้งหลายจึงทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือตองการให 
ทรงประกาศเรื่องนั้น.    พระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพ 
ปกปดไว  ใหปรากฏ  ดังตอไปนี้. 
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร 
พาราณสี  พระโพธิสัตวเปนพราหมณมหาศาลผูเกิดในตระกูลสูง   เห็นโทษใน 
กามท้ังหลายและอานิสงสในการออกบวช  จึงละทิ้งการท้ังหลายเขาปาหิมพานต 
บวชเปนฤาษี   ทําสมาบัติ  ๘ ใหบังเกิดข้ึน   แมบริวารของพระโพธิสัตวนั้น ได 
เปนบริวารใหญ   มีดาบสอยู   ๕๐๐  รูป.   ในฤดูฝน   พระโพธสิัตวนั้นออกจาก 
ปาหิมพานต     แวดลอมดวยหมูดาบสเท่ียวจาริกไปในตามและนิคมเปนตน 
บรรลถุึงเมื่องพาราณสี  ทรงอาศัยพระราชาสําเร็จการอยูในพระราชอุทยาน ทรง 
อยูในพระราชอุทยานน้ัน   ตลอด ๔ เดือนฤดูฝน   แลวทูลลาพระราชา.   ลําดับ 
นั้น   พระราชาทรงออนวอนพระโพธิสัตวนั้นวา   ทานผูเจริญ    ทานก็แกแลว 
ทานจะประโยชนอะไรดวยปาหิมพานต     ทานจงสงอันเตวาสิกทั้งหลายไปปา 
หิมพานตแลวอยูเสียในที่นี้เถิด.  พระโพธิสัตวทรงหอบดาบส ๕๐๐  รูป  กบัอัน 
เตวาสิกผูใหญ  แลวสงดาบสเหลาน้ันไปดวยคําวา  ทานจงไปอยูในปาหิมพานต 
กับดาบสเหลาน้ี  สวนเราจักอยูในที่นี้แหละ  แลวตนเองก็สําเร็จการอยูในพระ-  
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ราชอุทยานน้ันนั่นเอง     ก็หัวหนาอันเตวาสิกนั้นของพระโพธิสัตวนั้น       เปน   
ราชบรรพชติ   ละราชสมบัติใหญออกบวช  กระทํากสิณบริกรรมไดสมาบัติ ๘. 
หัวหนาอันเตวาสิกนั้นอยูในปาหิมพานตกับดาบสท้ังหลาย        มีความประสงค 
จะเห็นอาจารย      จึงเรียกดาบสเหลานั้นมาแลวกลาววา      ทานทั้งหลายอยาได 
รําคาญ    จงอยูในที่นี้แหละ    เราเห็นอาจารยแลวจักกลับมา    แลวไปยังสํานัก 
ของอาจารย    ไหวแลวกระทาํปฏิสันถาร   ปูลาดเสื่อลําแพนผืนหน่ึงนอนอยูใน 
สํานักของอาจารยนั่นเอง.    ก็สมัยนั้น    พระราชาทรงพระดําริวาจักเยี่ยมพระ- 
ดาบส   จึงเสด็จไปยังพระราชอุทยาน   ไหวแลวน่ัง ณ สวนขางหน่ึง   ดาบสผู 
เปนอันเตวาสิกแมเห็นพระราชาก็ไมลุกข้ึน    แตนอนอยูอยางนั้นแลเปลงอุทาน 
วา  สุขหนอ   สุขหนอ.   พระราชาทรงนอยพระทัยวา   ดาบสน้ี   แมเห็นเราก็ 
ไมลุกข้ึน  จึงตรัสกะพระโพธิสัตววา   ทานผูเจริญ   ดาบสน้ีคงจักฉันตามตอง 
การ   จึงสําเร็จการนอนอยางสบายทีเดียวเปลงอุทานอยู.   พระโพธิสัตวตรัสวา 
มหาบพิตร  ดาบสน้ี  เมื่อกอนไดเปนพระราชาองคหน่ึงเชนกับพระองค  ดาบส 
นี้นั้นคิดวา   เมื่อกอนในคราวเปนคฤหัสถ   เราเสวยสิริราชสมบัติ    แมอันคน 
เปนอันมาก  มีมือถืออาวุธคุมครองอยู   ก็ยังไมไดชื่อวาความสุขเห็นปานน้ี  จึง 
ปรารภสุขในการบวช    และสุขในฌานของตนแลวเปลงอุทานนี้    ก็แหละครั้น 
ตรัสอยางนี้แลว   เพ่ือจะตรัสธรรมกถาแกพระราชาจึงตรัสคาถาน้ีวา 
                        ชนเหลาอืน่ไมตองรักษาผูใดดวย  และผูใดก็ไม 
         ตองรักษาชนเหลาอืน่ดวย   ดูกอนมหาบพิตร  ผูนั้นแล 
         ไมเย่ือใยในกามทั้งหลาย  ยอมอยูเปนสุข. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อยจฺ  อฺเ   น   รกฺขนฺติ     ความวา 
บุคคลเหลาอ่ืนเปนอันมาก   ยอมไมรกัษาบุคคลใด.   บทวา   โย    จ    อฺเ 
น    รกขฺติ      ความวา   แมบุคคลใดก็ไมรักษาคนอ่ืนเปนอันมาก   ดวยคิดวา  
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เราผูเดียวครองราชสมบัติ.   บทวา    ส     เว    ราชสุข     เสติ     ความวา    ดูกอน 
มหาบพิตร   บุคคลน้ันผูเดียวไมมีเพ่ือน   สงัดเงียบแลว   เปนผูพรั่งพรอมดวย 
ความสุขทางกายและทางจิต    ยอมนอนเปนสุข.   ก็คําวา   นอนเปนสุขนี้   เปนหัว 
ขอเทศนาเทาน้ัน    ยอมนอนเปนสุขอยางเดียวเทาน้ันก็หามิได  ก็บุคคลเห็นปาน 
นี้ยอยมเดิน   ยืน   นั่ง   นอน   เปนสุข   คือไดรับความสุขในทุกอิริยาบถที่เดียว 
บทวา   กาเมสุ     อนเปกฺขวา    ความวา     ดูกอนมหาบพิตร    บุคคลเห็นปานน้ี 
เวนจากความเพงเล็งในวัตถุกามและกิเลสกาม  คือประกาศจากฉันทราคะไมมีตัณหา 
ยอมอยูเปนสุขทุกอิริยาบถ. 
         พระราชาไดทรงสดับพระธรรมเทศนาแลวมีพระทัยยินดี   บังคมแลว 
เสด็จไปยังพระราชนิเวศนนั่นเอง      ฝายอันเตวาสิกก็ไหวพระอาจารยแลวไป 
ยังปาหิมพานตเหมือนกัน    ฝายพระโพธิสัตวอยูในที่นั้นนั่นแหละ    มีฌานไม 
เสื่อม   กระทํากาละแลวบังเกิดในพรหมโลก. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว   ตรัส ๒  เรื่อง 
สืบตออนุสนธิกันแลว    ทรงประชุมชาดกวา     อันเตวาสิกในครั้งนั้นไดเปน 
พระภัททิยเถระ   สวนครูของคณะคือเราเองแล. 
                                   จบสุขวิหาริชาดกที่  ๑๐  
                                      จบอปณณกวรรคท่ี  ๑ 
 

                         รวมชาดกที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  อปณณกชาดก   ๒. วัณณุปถชาดก   ๓.  เสรีววาณิชชาดก   ๔. 
จุลลกเศรษฐีชาดก  ๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก  ๖.  เทวธรรมชาดก  ๗. กฏัฐหาริ- 
ชาดก   ๘.  คามนิชาดก   ๙.  มฆเทวชาดก    ๑๐.  สุขวิหาริชาดก.  
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                                       ๒.  สีลวรรค 
 
                                     ๑.  ลักขณชาดก 
 
                                       วาดวยผูมีศีล 
 
                        [๑๑]  ความเจริญยอมมีแกชนท้ังหลายผูมีศีล 
         ประพฤติในปฏิสันถาร  ทานจงดูลูกเน้ือชื้อลักขณะ  ผู 
         อันหมูแหงญาติแวดลอมกลับมาอยู   อนึ่ง    ทานจงดู 
         ลูกเน้ือชื่อกาฬะน้ี      ผูเสื่อมจากพวกญาติกลับมาแตผู 
         เดียว. 
                                 จบลกัขณชาดกท่ี  ๑ 
 
                                ๒.  อรรถกถาสีลวรรค 
 
                               ๑. อรรถกถาลักขณชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จเขาไปอาศัยพระนครราชคฤห   ประทับอยูในพระ 
เวฬวันมหาวิหาร  ทรงปรารภ พระเทวทัต    จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคํา 
เริ่มตนวา   โหติ   สีลวต   อตฺโถ   ดังน้ี    เรื่องพระเทวทัตจนถึงการประกอบ 
กรรมคือ  การฆาอยางหนัก  จักมีแจงในกัณฑหาลชาดก   เรื่องการปลอยชาง 
ธนปาลกะ.  จักมีแจงในจุลลหังสชาดก    และการถูกแผนดินสูบ   จักมีแจงใน 
สมุททพาณิชชาดก   ในทวาทสนิบาต.  
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         สมัยหนึ่ง  พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ เมื่อไมไดจึงทําลายสงฆ 
พาภิกษุ  ๕๐๐   ไปอยูที่คยาสีสประเทศ     ครั้งน้ันญาณของภิกษุเหลาน้ัน ไดถึง 
ความแกกลาแลว   พระศาสดาทรงทราบดังนั้น     จึงตรัสเรียกพระอัครสาวกทั้ง 
สองมาวา     ดูกอนสารีบุตรและโมคคัลลานะ   ภิกษุ  ๕๐๐ ผูเปนนิสิตของพวก 
เธอ   ชอบใจลัทธิของเทวทัตไปกับพระเทวทัตแลว   ก็บัดนี้ญาณของภิกษุเหลา 
นั้นถึงความแกกลาแลว    พวกเธอจงไปท่ีนั้นพรอมกับภิกษุจํานวนมาก  แสดง 
ธรรมแกภิกษุเหลาน้ัน     ใหภิกษุเหลาน้ันตรัสรูมรรคผลแลวจงพามา       พระ- 
อัครสาวกท้ังสองน้ันจึงไปที่คยาสีสประเทศนั้นนั่นแหละ     แสดงธรรมแกภิกษุ 
เหลาน้ัน ใหตรัสรูธรรมดวยมรรคผลแลว   วันรุงข้ึนเวลาอรุณข้ึน    จึงพาภิกษุ 
เหลาน้ันมายังพระเวฬุวันวิหารน้ันเทียว     ก็แลในเวลาท่ีพระสารีบุตรเถระมา 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวยืนอยู ภิกษุทั้งหลายพากันสรรเสริญพระเถระ 
แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   พระธรรมเสนาบดี 
พ่ีชายใหญของขาพระองคทั้งหลาย   อันภิกษุ  ๕๐๐ แวดลอมมาอยู  งดงามเหลือ 
เกิน  สวนพระเทวทัตเปนผูมีบริวารเสื่อมแลว  พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย สารีบุตรอันหมูญาติแวดลอมมายอมงดงาม แตในบัดนี้ เทาน้ันก็หามิได 
แมในกาลกอนก็งดงามเหมือนกัน      ฝายพระเทวทัตเสื่อมจากหมูญาติในบัดนี้  
เทาน้ัน  หามิได    แมในกาลกอนก็เสื่อมมาแลวเหมือนกัน     ภิกษุทั้งหลายทูล  
ออนวอนพระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือใหทรงประกาศเรื่องนั้นใหแจมแจง  พระผูมี 
พระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปดไว   ใหปรากฏดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล    พระเจามคธพระองคหน่ึง    ครองราชสมบัติในนคร 
ราชคฤห   ในแควนมคธ  ในกาลน้ัน   พระโพธิสตัวทรงถือปฏิสนธิในกําเนิด 
มฤคชาติ   พอเติบโต  มีเนื้อหนึ่งพันเปนบริวารอยูในปา    พระโพธิสัตวนั้นมี 
ลูก  ๒  ตัว  คือ   ลักขณะ และ กาฬะ.  ในเวลาท่ีตนแก    พระโพธิสัตวนั้น  
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กลาววา  ลูกพอท้ังสอง  บัดนี้  พอแกแลว  เจาท้ังสองจงปกครองหมูเนื้อน้ี  แลว  
ใหบุตรและคนรับมอบเน้ือคนละ  ๕๐๐  ต้ังแตนั้น  เนื้อแมทั่งสองก็ปกครอง 
หมูเนื้อ.     กใ็นแควนมคธ   ในสมัยขาวกลาอันเต็มไปดวยขาวกลา    อันตราย 
ยอมเกิดแกเนื้อท้ังหลายในปา       เนือ่งจากพวกมนุษยตองการฆาพวกเนื้อที่มา 
กินขาวกลา  จึงขุดหลุมพรางปกขวาก  หอยหินยนต [ฟาทับเหว] ดักบวงมีบวง  
ลวงเปนตน    เนื้อเปนอันมากพากันถึงความพินาศ   พระโพธิสตัวรูคราวที่เต็ม 
ไปดวยขาวกลา     จึงใหเรียกลูกทั้งสองมากลาววา   พอทั้งสอง   สมัยนี้เปนสมัย 
ที่เต็มแนนไปดวยขาวกลา   เนื้อเปนอันมากพากันถึงความพินาศ     เราแกแลว 
จักยับยั้งอยูในที่แหงหน่ึง   ดวยอุบายอยางหน่ึง   พวกเจาจงพาหมูเนื้อของพวก 
เจา   เขาไปยังเชิงเขาในปาในเวลาเขาถอนขาวกลาแลวจึงคอยมา     บุตรทั้งสอง 
นั้นรับคําของบิดาแลว   พรอมดวยบริวารพากันออกไป     ก็พวกมนุษยทั้งหลาย 
ยอมรูหนทางที่พวกเน้ือเหลาน้ันไปและมาวา  ในเวลาน้ี   พวกเนื้อกําลังลงจาก 
ภูเขา   ในเวลาน้ีกําลังข้ึนภูเขา     มนุษยเหลาน้ันพากันนั่งในท่ีกําลัง ณ ที่นั้น 
แทงเนื้อเปนอันมากใหตาย  ฝายเนื้อกาฬะ  เพราะความท่ีตัวโง  จึงไมรูวา  เวลา 
ชื่อน้ีควรไป   จึงพาหมูเนื้อไปทางประตูบาน  ทั้งในเวลาเชาและเวลาเย็น   ทั้ง 
เวลาพลบคํ่า   และเวลาใกลรุง   พวกมนุษยยืนและนั่งตามปรกตินั่นแล    อยูใน 
ที่นั้น  ๆ ยังเนื้อเปนอันมากใหถึงความพินาศ    เน้ือกาฬะนั้นใหเนื้อเปนอันมาก 
ถึงความพินาศ     เพราะความท่ีตนเปนผูโงเขลาอยางนี้      จึงเขาปาดวยเนื้อมี 
ประมาณนอยเทาน้ัน. 
         สวนเนื้อลักขณะเปนบัณทิตมีปญญา   ฉลาดในอุบายรูวา  เวลาน้ีควร 
ไป  เนื้อลักขณะน้ันไมไปทางประตูบาน   ไมไปเวลากลางวันบาง   ไมไปเวลา 
พลบคํ่าบาง   เวลาใกลรุงบาง  พาหมูเนื้อไปเวลาเท่ียงคืนเทาน้ัน     เพราะฉะนั้น 
เนื้อลักขณะจึงไมทําเนื้อแมตัวหนึ่งใหพินาศเขาปาไปแลว     เน้ือเหลาน้ันอยูใน  
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ปาน้ัน  ๕ เดือน    เมื่อพวกมนุษยถอนขาวกลาแลว จึงพากันลงจากภูเขา    เน้ือ  
กาฬะแมไปภายหลัง ก็ทําแมเนื้อท้ังหมดใหถึงความพินาศ โดยนัยกอนน่ันแหละ 
ผูเดียวเทาน้ันมาแลว   สวนเนื้อลักขณะแมเนื้อตัวเดียวก็ไมใหพินาศ   อันเนื้อ 
๕๐๐  ตัวแวดลอมมาย่ิงสํานักของบิดามารดา   ฝายพระโพธิสัตวเห็นบุตรทั้งสอง 
มา  เมื่อปรึกษาหารือกับนางเน้ือ   จึงกลาวคาถาวา 
                        ความจริงยอมมีแกคนท้ังหลายผูมีศีล  ผูประพฤติ 
         ในการปฏิสันถาร   ทานจงดูเน้ือชื้อลักขณะ  ผูอันใหม 
         ญาติแวดลอมกลับมาอยู  อนึ่ง  ทานจงดู  เนื้อชื่อกาฬะ 
         นี้  ผูเสื่อมจากหมูญาติ   ลับมาแตผูเดียว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สีลวต   ความวา     ชื่อวาผูมีศีล  คือ 
สมบูรณดวยอาจาระ    เพราะมีความสุขเปนปกติ.    บทวา    อตฺโถ    ไดแก 
ความเจริญ. ปฏิสนฺถารวุตฺติน  ชื่อวา ผูมีปกติประพฤติโนปฏิสนัถาร เพราะ 
มีปกติประพฤติในธรรมปฏิสันถาร   และอามิสปฏิสันถารนั้น    แกชนเหลาน้ัน 
ผูมีปกติประพฤติในปฏิสนัถาร ก็ในท่ีนี้  พึงทราบธรรมปฏิสันถารเชนหามทํา 
บาป  การโอวาท   และอนุศาสน  เปนตน  พึงทราบอามิสปฏิสันถารเชนการให 
ไดที่หากิน   การบํารุงเฝาไข   และการรักษาอันประกอบดวยธรรม   ทานกลาว 
คําอธิบายนี้ไววา    ชื่อวาความเจริญยอมมีแกชนผูเปนบัณฑิต    ผูเพียบพรอม 
ดวยอาจาระผูต้ังอยูในปฏิสันถาร ๒ เหลาน้ัน    บดันี้   พระโพธิสัตวเมื่อจะเรียก 
มารดาของเน้ือเพ่ือจะแสดงความเจริญน้ัน   จึงกลาวคํามีอาทิวา    ทานจงดูเนื้อ 
ชื่อลักขณะ  ดังน้ี   ในคําท่ีกลาวนั้นมีความสังเขปดังน้ี.  
         เธอจงดูบุตรของตนผูสมบูรณดวยอาจาระและปฏิสันถาร ไมทําแมเนื้อ 
ตัวหนึ่งใหพินาศอันหมูญาติกระทําไวขางหนา คือหอมลอมมาอยู  แตเออ  ก็เธอ  
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จงดูเนื้อชื่อกาฬะนี้    ผูมีปญญาเขลา   ผูละเวนจากสัมปทา  คือ    อาจาระและ  
ปฏิสันถาร   ผูเสื่อมจากญาติทั้งหลาย   ไมเหลือญาติแมสักตัวมาแตผูเดียว. 
         ก็พระโพธิสัตวชื่นชมบุตรอยางนี้แลว     ดํารงอยูชั่วอายุ     ไดไปตาม 
ยถากรรมแลว. 
         พระศาสดาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สารีบุตรอันหมูญาติหอม 
ลอม    ยอมงดงามในบัดน้ีเทาน้ันก็หามิได    แมในกาลกอนก็งดงามเหมือนกัน 
พระเทวทัตเส่ือมจากหมูคณะในบัดนี้เทาน้ัน   ก็หามิได   แมในกาลกอนก็เสื่อม 
แลวเหมือนกัน      ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว      ตรัสเรื่อง ๒ 
เรื่อง   สืบอนุสนธิตอกัน   แลวทรงประชุมชาดกวา     เน้ือกาฬะในครั้งน้ัน  
ไดเปนเทวทัต     แมบริษทัของเนื้อกาฬะน้ัน    ในกาลน้ัน    ไดเปน 
บริษัทของพระเทวทัต  เนื้อชื่อลักขณะในกาลน้ัน   ไดเปนพระสารี- 
บุตร     แมบริษัทของเนื้อลักขณะในกาลน้ัน       ไดเปนพุทธบริษัท. 
มารดาในครัง้น้ัน    ไดเปนพระมารดาของพระราหุล   สวนบดิาใน 
ครั้งน้ัน   ไดเปนเราแล. 
                                      จบลักขณชาดกท่ี  ๑  
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                                 ๒.  นิโครธมิคชาดก 
 
                                  วาดวยการเลือกคบ 
 
                        [๑๒]  เจาหรือคนอ่ืนกต็าม  พึงคบหาแตพระยา 
         เน้ือชื่อวาน้ีโครธเทานั้น        ไมควรเขาไปอาศัยอยู 
         พระยาเนื้อชื่อวาสาขะ   ความตายในสํานักพระยาเนื้อ 
         นี้โครธประเสริฐกวา  การมีชีวิตอยูในสํานักพระยาเนื้อ 
         สาขะจะประเสริฐอะไร. 
                            จบนิโครธมิคชาดกท่ี  ๒ 
 
                           ๒. อรรถกถานิโครธมิคชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน     ทรงปรารภภิกษุณีผู 
เปนมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา 
นิโคฺรธเมว  เสวยฺย    ดังน้ี. 
         ไดยินวา    ภิกษุณีนั้น     ไดเปนธิดาของเศรษฐีผูมีทรัพยมากในนคร 
ราชคฤห    มกีุศลมูลหนาแนน    มีสังขารอันย่ํายีแลว      เปนปจฉิมภวิกสัตว 
(สัตวผูมีภพสุดทาย)   อุปนิสัยแหงพระอรหัตโพลงอยูในหทัยของนาง   เหมือน 
ประทีปโพลงอยูภายในหมอ  ฉะนั้น.     ครั้งน้ัน      จําเดิมแตกาลที่รูจักตนแลว 
ธิดาของเศรษฐีนั้น ไมยินดีในเรือน   มีความประสงคจะบวช    จึงกลาวกะบิดา 
มารดาวา      ขาแตคุณพอและคุณแม       จิตใจของขาพเจาไมยินดีในฆราวาส  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 234 

ขาพเจามีความประสงคจะบวชในพระพุทธศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจากทุกข 
ทานท้ังหลายจงใหขาพเจาบวชเถิด.     บิดามารดากลาววา    แม    เจาพูดอะไร   
ตระกูลนี้มีทรัพยสมบัติมาก   และเจาก็เปนธิดาคนเดียวของเราทั้งหลาย เจาไม 
ควรจะบวช.   นางแมจะออนวอนอยูบอย ๆ ก็ไมไดการบรรพชาจากสํานักของ 
บิดามารดา   จึงคิดวา   ชางเถอะ  เราไปตระกูลสามียังสามีใหโปรดปรานแลวจัก 
บวช.  นางเจริญวัยแลวไปยังตระกูลสามี  เปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรมครองเหยา. 
เรือน.    ลําดับนั้น     เพราะอาศัยการอยูรวม   นางก็ต้ังครรภ.   นางไมรูวาต้ัง 
ครรภ.   ครั้งน้ัน   เขาโฆษณางานนักขัตฤกษในพระนคร   ชาวพระนครท้ังส้ิน 
พากันเลนงานนักขัตฤกษ.   พระนครไดมีการประดับตกแตงเหมือนดังเทพนคร 
ก็เม่ือการเลนนักขัตฤกษแมจะใหญยิ่งเพียงนั้น  เปนไปอยู      นางก็ไมลูบไล 
รางกายของตน ไมประดับประดา  เที่ยวไปดวยเพศตามปกตินั่นเอง.  ลําดับนั้น  
สามีกลาวกะนางวา  นางผูเจริญ    นครท้ังส้ินอาศัยนักขัตฤกษ   แตเธอไมปฏิบัติ 
รางกาย     ไมทําการตกแตง   เพราะเหตุไร.     นางจึงกลาววา     ขาแตลุกเจา 
รางกายเต็มดวยซากศพ ๓๒ ประการทีเดียว      ประโยชนอะไรดวยรางกายนี้ที่ 
ประดับแลว   เพราะกายน้ี   เทวดา   พรหมไมไดนิรมิต    ไมใชสําเร็จดวยทอง 
ดวยแกวมณี    ดวยจันทนเหลือง   ไมใชเกิดจากหองแหงดอกบุณฑริก    ดอก 
โกมุท   และดอกอุบลเขียว   แตเต็มไปดวยคูถ  ไมสะอาด ไมใชเต็มดวยอมฤต  
โอสถ  โดยที่แท  เกิดในซากศพ   มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด   มีการขัดสีและ 
การนวดฟนเปนนิตย         และมีการแตกทําลายและการกระจัดกระจายไปเปน 
ธรรมดา   รกปาชา   อันตัณหายึดจับ   เปนเหตุแหงความโศก    เปนวัตถุที่ต้ัง 
แหงความร่ําไร     เปนที่อยูอาศัยแหงโรคท้ังปวง    เปนที่รับเครื่องกรรมกร 
ของเสียภายใน  ไหลออกภายนอกเปนนิตย  เปนที่อยูของหมูหนอนหลายตระกูล 
จะไปยังปาชา    มีความตายเปนที่สุด    แมจะเปลี่ยนแปลงไปในคลองจักษุของ 
ชาวโลกทั้งปวง  
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                        กายประกอบดวยกระดูกและเอ็น    ฉาบทาดวย   
         หนังและเน้ือ     เปนกายท่ีถูกผัวหน่ึงปกปดไว     ไม 
         ปรากฏตามความเปนจริง  เต็มดวยลําไสใหญ  เต็มดวย 
         ทองดวยตับ  หัวไส  เน้ือหัวใจ  ปอด ไต  มาม  น้ํามูก 
         นําลาย  เหง่ือ  มันขนเลือด  ไขขอ   ดี  และมนัเหลว 
         เมื่อเปนเชนนั้น    ของไมสะอาดยอมไหลออกจากชอง 
         ทั้ง  ๙  ของกายนั้นทุกเมื่อ   คือ   ขี้ตาไหลออกจากตา 
         ขี้หูไหลออกจากหู   และน้ํามูกไหลออกจากจมูก  บาง 
         คราวออกทางปาก  ดีและเสมหะยอมไหลออกจากกาย 
         เปนหยดเหง่ือ  เมื่อเปนอยางน้ันศีรษะของกายนั้นเปน 
         โพรงเต็มดวยมันสมอง  คนพาลถูกอวิชชาหอหุม  จึง 
         สําคัญโดยความเปนของงดงาม        กายมีโทษอนันต  
         เปรียบเสมอดวยตนไมพิษเปนที่อยูของสรรพโรคลวน 
         เปนของทุกข       ถากลับเอาภายในของกายนี้ออกขาง 
         นอก  ก็จะตองถือทอนไมคอยไลกาและสุนัขเปนแน. 
         กายไมสะอาด   มีกลิ่นเหม็น  เปนดังซากศพ   เปรียบ 
         เหมือนสวม ผูมีจักษุติเตียน  แตคนเขลาเพลิดเพลินอัน 
         หนังสดปกปดไวไมทวาร  ๙ แผลใหญ ของไมสะอาด 
         มีกลิ่นเหม็น  ไหลออกรอบดาน    ก็ในกาลใดกายน้ัน  
         นอนตายขึ้นพองมสีีเขียวคล้ํา   ถูกทอดท้ิงไวในสุสาน 
         ในกาลนั้น    ญาติทั้งหลายยอมไมหวงอาลัย   สุนัขบาน 
         สุนัขจิง้จอกยอมเคี้ยวกินกายน้ัน     และนกตะกรุม 
         หนอน   กา  แรง   และสัตวทั้งปวงอื่น  ๆ  ยอมเค้ียวกิน  
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         ก็ภิกษผูุมีญาณในศาสนาน้ีนั่นแล ไดฟงพระพุทธพจน  
         แลว    ยอมรูแจงกายนั้น    ยอมเห็นตามเปนจริงแลวา 
         รางกายน้ีฉันใด  รางกายน่ันก็ฉันนั้น รางกายน่ันฉันใด 
         รางกายน้ีก็ฉันนั้น     ขาพเจาคายความเพลิดเพลินใน 
         กายท้ังกายในและภายนอกเสียแลว. 
ขาแตพระลูกเจา   ขาพเจาจักประดับประดารางกายน้ีทําอะไร   การกระทําความ 
ประดับกายน้ี     ยอมเปนเหมือนกระทําจิตรกรรมภายนอกหมอ   ซึ่งเต็มดวยคูถ 
เศรษฐีบุตรไดฟงคําของนางดังน้ันจึงกลาววา  นางผูเจริญ เธอเห็นโทษทั้งหลาย 
อยางนี้แหงรางกายนี้   เพราะเหตุไรจึงไมบวช.   นางกลาววา   ขาแดพระลูกเจา 
ขาพเจาเม่ือไดบวช  จะบวชวันนี้แหละ.   เศรษฐีบุตรกลาววา  ดีแลว   ฉันจัก 
ใหเธอบวช.   แลวบําเพ็ญมหาทาน   กระทํามหาสักการะ   แลวนําไปสํานักของ 
ภิกษุณีดวยบริวารใหญ   เม่ือจะใหนางบวช   ไดใหบวชในสํานักของภิกษุณีผู 
เปนผูกฝายของพระเทวทัต.  นางไดบรรพชาแลวมีความดําริเต็มบริบูรณ   ดีใจ  
แลว.  ครั้งน้ัน  เมื่อครรภของนางแกแลว  ภิกษุณีทัง้หลายเห็นความที่อินทรีย 
ทั้งหลายแปรเปนอ่ืนไป   ความท่ีหลังมือและเทาบวม   และความที่พ้ืนตองใหญ 
จึงถามนางวา   แมเจา    เธอปรากฏเหมือนมีครรภ   ที่อะไรกัน ?   ภิกษุณีนั้น  
กลาววา   แมเจาท้ังหลาย   ขาพเจาก็ไมรูวา    เหตุชื่อน้ี    แตศีลของขาพเจายัง 
บริบูรณอยู.    ลําดับนั้น   ภิกษุณีเหลานั้นจึงนํานางภิกษุณีนั้นไปยังสํานักของ 
พระเทวทัต   ถามพระเทวทัตวา  ขาแตพระผูเปนเจา  กุลธิดาน้ียงัสามีใหโปรด 
ปรานไดโดยยาก   จึงไดบรรพชา    ก็บดันี้    ครรภของนางปรากฏ    ขาพเจา 
ทั้งหลายยอมไมรูวากุลธิดาน้ีไดต้ังครรภในเวลาเปนคฤหัสถ   หรือในเวลาบวช 
แลว   บัดนี้    ขาพเจาท้ังหลายจะกระทําอยางไร.   เพราะความท่ีคนไมรู  และ  
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เพราะขันติ   เมตตา   และความเอ็นดูไมมี   พระเทวทัตจึงคิดอยางนี้วา   ความ 
ครหานินทาจักเกิดแกเราวา    ภิกษุณีผูอยูในฝายของพระเทวทัตมีครรภ    แต 
พระเทวทัตกลับเพิกเฉยเสีย   เราใหภิกษุณีนี้สึกจึงจะควร.    พระเทวทัตน้ันไม 
พิจารณา   แลนออกไปเหมือนกลิ้งกอนหิน   กลาววา   พวกทานจงใหภิกษุณี 
นั้นสึก   ภิกษุณีเหลาน้ันฟงคําของพระเทวทัตแลว    ลุกข้ึนไหวแลวไปยังสํานัก 
ลําดับนั้น    ภิกษุณีสาวน้ันกลาวกะภิกษุณีทั้งหลายวา    แมเจาทั้งหลาย   พระ 
เทวทัตเถระไมใชพระพุทธเจา      การบรรพชาของเราในสํานักของพระเทวทัต 
นั้น   ก็หามิไดก็บรรพชาของเราในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนบุคคล 
เลิศข้ึนโลก   อน่ึง   บรรพชานั้น   เราไดโดยยาก    ทานท้ังหลายอยาทําใหการ 
บรรพชานั้นอันตรธานหายไปเสียเลย     มาเถิดทานท้ังหลาย     จงพาเราไปยัง 
พระเชตวัน   ในสํานักของพระศาสดา   ภิกษุณีทั้งหลายจึงพาภิกษุณีสาวน้ันไป 
จากกรุงราชคฤหสิ้นหนทาง  ๔๕ โยชนถึงพระเชตวันมหาวิหารโดยลําดับถวาย 
บังคมพระศาสดาแลวกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ. 
         พระศาสดาทรงพระดําริวา   ภิกษุณีนี้ต้ังครรภในเวลาเปนคฤหัสถโดย 
แท    แมเม่ือเปนอยางนั้น    พวกเดียรถียจักไดโอกาสวา    พระสมณโคดมพา 
ภิกษุณีที่พระเทวทัตทิ้งแลวเที่ยวไปอยู   เพราะฉะนั้น    เพ่ือจะตัดถอยคําน้ีควร 
จะวินิจฉัยอธิกรณนี้ในทามกลางบริษัทซึ่งมีพระราชา   ในวันรุงข้ึน   จึงใหทูล 
เชิญพระเจาโกศล   และเชิญมหาอนาถบิณฑิกเศรษฐี    จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
นางวิสาขามหาอุบาสิกา    และตระกูลใหญ ๆ อ่ืน ๆ ที่มชีื่อเสียง   ในเวลาเย็น 
เมื่อบริษัททั้ง ๔ ประชุมกันแลว  จึงตรัสเรียกพระอุบาลีเถระมาวา   เธอจงไป 
ชําระกรรมของภิกษุณีสาวนี้    ในทามกลางบริษัท ๔.  พระเถระทูลรับพระดํารัส 
แลว  จึงไปยังทามกลางบริษัท  นั่งบนอาสนะท่ีเขาตกแตงไวเพ่ือตน   แลวให 
เรียกนางวิสาขาอุบาสิกามาตรงเบ้ืองพระพักตรของพระราชา     ใหรับอธิกรณนี้   
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วา  ดูกอนวิสาขา  ทานจงไป   จงรูโดยถองแทวา   ภิกษุณีสาวน้ีบวชในเดือน   
โนน    วันโนน    แลวจงรูวาเธอไดมีครรภนี้กอนหรือหลังบวช  มหาอุบาสิการับ 
คําแลวจึงใหวงมาน    ตรวจดูที่สุดมือ   เทา    สะดือ    และตองของภิกษุณีสาว 
ภายในมาน     นับเดือนและวัน    รูวานางไดต้ังครรภในภาวะเปนคฤหัสถโดย 
ถองแท จึงไปยังสํานักของพระเถระแลวบอกเนื้อความน้ัน.  พระเถระไดกระทํา 
ภิกษุณีนั้นใหเปนผูบริสุทธิ์  ในทามกลางบริษัท  ๔.   ภิกษุณีนั้นเปนผูบริสุทธิ์  
แลวไหวภิกษุสงฆและถวายบังคมพระศาสดา    แลวไปยังสํานักนั่นแล    พรอม 
กับภิกษุณีทั้งหลาย    ภิกษุณีนั้น  อาศัยครรภแกแลว    ไดตลอดบุตรมีอานุภาพ 
มาก  ผูต้ังความปรารถนาไวแทบบาทมูลของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ. 
         ครั้นวันหน่ึง     พระราชาเสด็จไปโดยใกล ๆ สํานักของภิกษุณี    ได 
ทรงสดับเสียงทารก   จึงตรัสถามอํามาตยทั้งหลาย.    อํามาตยทั้งหลายรูเหตุนั้น 
จึงกราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ   ภิกษุณีสาวน้ัน  ตลอดบุตรแลว    นั่นเสียงของ 
บุตรภิกษุณีสาวน้ันนั่นเอง.   พระราชาตรัสวา   แนะพนาย   ชือ่วาการปรนนิบัติ 
ทารกเปนเคร่ืองกังวลสําหรับภิกษุณีทั้งหลาย     พวกเราจักปรนนิบัติทารกนั้น   
พระราชาทรงไหมอบทารกน้ันแกหญิงฟอนท้ังหลาย   ใหเติบโตโดยการบริหาร 
ดูแลอยางกุมาร.   ก็ในวันต้ังชื่อกุมารน้ัน      ไดต้ังชื่อวากัสสป    ครั้งน้ัน   คน 
ทั้งหลายรูกันวา    กมุารกัสสป    เพราะเจริญเติบโต   ดวยการบริหารอยางกุมาร 
ในเวลามีอายุได ๗ ขวบ   กุมารกัสสปนั้นบวชในสาํนักของพระศาสดา   พอมี 
อายุ  ๒๐ ปบริบูรณก็ไดอุปสมบท   เมื่อกาลเวลาลวงไป    ไดเปนผูกลาวธรรม 
อันวิจิตร   ในบรรดาพระธรรมกถึกท้ังหลาย.   ลาํดับนั้น     พระศาสดาทรงตั้ง  
พระกุมารกัสสนั้น  ไวในตําแหนงเอตทัคคะ     ดวยพระดํารัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กมุารกัสสปนี้    เปนเลิศแหงสาวกท้ังหลายของเรา    ผูกลาวธรรมอัน 
วิจิตร  ภายหลังพระกุมารกัสสปนั้นบรรลุพระอรหัต   ในเพราะวัมมิกสูตร.   แม  
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ภิกษุณีผูเปนมารดาของพระกุมารกัสสปนั้น          เห็นแจงแลวบรรลุพระอรหัต. 
พระกุมารกัสสปเถระปรากฏในพระพุทธศาสนา   ประดุจพระจันทรเพ็ญในทาม 
กลางทองฟาฉะนั้น. 
         อยูมาวันหน่ึง      พระตถาคตเสด็จกลับจากบิณฑบาต      ภายหลังภัต 
ประทานโอวาทแกภิกษุทั้งหลายแลวเสด็จเขาพระคันธกุฎี       ภิกษุทั้งหลายรับ 
พระโอวาทแลว ใหภาคกลางวันหมดไปในท่ีเปนที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน 
ของตน ๆ ในเวลาเย็น  ประชุมกันในโรงธรรมสภา  นั่งพรรณนาพระพุทธคุณ  
วา    ดกูอนอาวุโสทั้งหลาย   พระเทวทัตทําคนท้ังสอง   คือ  พระกุมารกัสสป 
เถระและพระเถรีใหพินาศ     เพราะความท่ีตนไมรู      และเพราะความไมมี 
ขันติและเมตตาเปนตน   แตพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนปจจัยแกทานท้ังสอง 
นั้น   เพราะพระองคเปนพระธรรมราชา  และเพราะทรงถึงพรอมดวยพระขันติ 
พระเมตตา   และความเอ็นดู.  พระศาสดาเสด็จมายังโรงธรรมสภาดวยพุทธลีลา 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว      แลวตรัสถามวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?       ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ดวยเรื่องพระคุณของพระองคเทาน้ัน       แลวกราบทูลเรื่องทั้งปวงใหทรงทราบ 
พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตเปนปจจัยและเปนที่พ่ึงแกชน 
ทั้งสองนี้    ในบัดนี้เทาน้ัน  หามิได   แมในกาลกอน  ก็ไดเปนแลวเหมือนกัน. 
ภิกษุทั้งหลายจึงทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือตองการใหเรื่องนั้นแจม 
แจง.    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปดไวใหปรากฏ 
ดังตอไปนี้. 
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี 
ฝายพระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิตนกําเนิดมฤคชาติ.  พระโพธิสัตวเมื่อออกจาก 
ทองของมารดา   ไดมีสีเหมือนดังสีทอง    นัยนตาท้ังสองของเน้ือน้ัน   ไดเปน  
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เชนกับลูกแกวมณีกลม  เขาท้ังคูมีวรรณะดังเงิน  หนามีวรรณะดังกองผากัมพล  
แดง    ปลายเทาหนาและเทาหลัง    เหมือนทําบริกรรมดวยรสน้ําครั้ง    ขนหาง 
ไดเปนเหมือนขนจามรี   ก็รางกายของเน้ือนั้นใหญมีขนาดเทาลูกนํ้า   เนื้อน้ันมี 
บริวาร  ๕๐๐.  โดยชื่อ   มีชื่อวา   นิโครธมิคราช   สําเร็จการอยูในปา.   ก็ใน 
ที่ไมไกลแหงพระยาเนื้อนิโครธน้ัน มีเนื้อแมอื่นซ่ึงมีเนื้อ ๕๐๐ เปนบริวาร มีชอ 
วา   สาขะ  อาศัยอยู     แมเนื้อสาขะก็มีวรรณะดุจสีทอง.    สมัยน้ัน    พระเจา 
พาราณสีทรงขวนขวายในการฆาเนื้อ   เวนเนื้อไมเสวย   ทรงกระทําพวกมนุษย 
ใหขาดการงาน   ยังชาวนิคมและชนบทท้ังปวงใหประชุมกัน     แลวเสด็จไปฆา 
เนื้อทุกวัน.    พวกมนุษยคิดกันวา    พระราชานี้ทรงทําพวกเราใหขาดการงาน 
ถากระไร     พวกเราวางเหย่ือของเนื้อไวในพระราชอุทยาน     จัดน้ําด่ืมไวให 
พรอม  ตอนเนื้อเปนอันมากใหเขาไปยังพระราชอุทยานแลวปดประตูมอบถวาย 
พระราชา   มนุษยเหลาน้ันทั้งหมดจึงปลูกผักที่เปนเหยื่อของเน้ือไวในพระราช- 
อุทยาน    จัดน้ําด่ืมไวใหพรอม    แลวประกอบประตู    ถือบวง   มือถืออาวุธ 
นานาชนิดมีคอนเปนตน   เขาปาแสวงหาเน้ือ  คิดวา  พวกเราจักจับเนื้อท้ังหลาย 
ที่อยูตรงกลาง    จึงลอมท่ีประมาณ ๑ โยชน    เมื่อรนเขามาไดลอมท่ีเปนที่อยู 
ของเน้ือนิโครธและเน้ือสาขะไวตรงกลาง   ครั้น  เห็นหมูเน้ือน้ันจึงเอาไมคอนดี 
ตนไม  พุมไมเปนตน   และดีพ้ืนดิน  ไลหมูเนื้อออกจากท่ีรกชัฎ    พากันเง้ือ 
อาวุธทั้งหลายมีดาบ   หอกและธนูเปนตน  บันลือเสียงดัง   ตอนหมูเนื้อน้ันให 
เขาพระราชอุทยานแลวปดประตู       พากันเขาไปเฝาพระราชาแลวกราบทูลวา 
ขาแตสมมติเทพ   เมื่อพระองคเสด็จไปทรงฆาเนื้อเปนประจํา   ทรงทําการงาน 
ของขาพระองคทั้งหลายใหเสียหาย   พวกขาพระองค อันเนื้อทั้งหลายมาจากปา 
เต็มพระราชอุทยานของพระองค  ต้ังแตนี้ไป   พระองคจะไดเสวยเนื้อของมฤค 
เหลาน้ัน    แลวทูลลาพระราชาพากันหลีกไป.  
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         พระราชาไดทรงสดับคําของมนุษยเหลาน้ัน   แลวเสด็จไปพระราช  
อุทยาน     ทอดพระเนตรเนื้อท้ังหลาย     ทรงเห็นเนื้อสีทอง ๒  ตัว      จึงได- 
พระราชทานอภัยแกเน้ือท้ังสองน้ัน    ก็ต้ังแตนั้นมา   บางคราว    เสด็จไปเอง 
ทรงฆาเนื้อตัวหนึ่งแลวนํามา  บางคราว   พอครัวของพระองคไปฆาแลวนํามา 
เนื้อท้ังหลายพอเห็นธนูเทาน้ัน      ถูกความกลัวแตความตายคุกคาม   พากันหนี 
ไป  ไดรับการประหาร ๒-๓ ครั้ง  ลําบากไปบาง   ปวยไปบาง   ถึงความตาย 
บาง    หมูเนือ้จึงบอกประพฤติเหตุนั้นแกพระโพธิสัตว   พระโพธิสัตวไหเรียก 
เนื้อสาขะมาแลวกลาววา    ดูกอนสหาย   เนื้อเปนอันมากพากันฉิบหาย    เม่ือ 
เนื้อมีอันจะตองตายโดยสวนเดียว   ต้ังแตนี้ไป    ผูจะฆาจงอยาเอาลูกศรยิงเนื้อ 
วาระของเน้ือท้ังหลายจงมีในที่แหงคอนของผูพิพากษา     วาระจงถึงแกบริษัท 
ของเราวันหนึ่ง   จงถึงแกบริษัทของทานวันหน่ึง   เนื้อตัวที่ถึงวาระจงไปนอน 
พาดหัวที่ไมคอนของผูพิพากษา  แมเมื่อเปนอยางน้ัน    เนื้อท้ังหลายจักไมกลัว 
เนื้อสาขะรับคําแลว   ต้ังแตนั้นมา   เนื้อท่ีถึงวาระ  จะไปนอนพาดคอท่ีไมคอน 
พิพากษา   พอครัวมาจับเอาเนื้อตัวท่ีนอนอยู ณ ที่นัน้นั่นแหละไป   อยูมาวัน 
หน่ึง  วาระถึงแกแมเน้ือผูมีครรภตัวหนึ่งซ่ึงเปนบริษัทของเนื้อสาขะ   แมเนื้อ 
นั้นเขาไปหาเนื้อสาขะแลวกลาววา   เจานาย   ขาพเจามีครรภ   ตลอดลูกแลว 
พวกเราท้ังสองจะไปตามวาระ    ทานจงใหขามวาระของขาพเจาไปกอน  เน้ือ 
สาขะกลาววา   เราไมอาจทําวาระของเจาใหถึงแกเนื้อตัวอ่ืน ๆ  เจาเทาน้ันจักรู 
วา  เจามีบุตร  เจาจงไปเถอะ  แมเน้ือน้ัน    เมื่อไมไดความชวยเหลือจากสํานัก 
ของเน้ือสาขะ   จึงเขาไปหาพระโพธิสัตวบอกเน้ือความน้ัน   พระโพธิสัตวนั้น 
ไดฟงคําของแมเนื้อน้ันจึงคิดวา     ก็พระโพธิสัตวทั้งหลายในกาลกอน    เห็น 
ทุกขของคนอ่ืน  ยอมไมหวงใยชีวิตของตน   ประโยชนของผูอ่ืนจากประโยชน 
ตนน่ันแล  เปนสิ่งท่ีหนักกวาสําหรับพระโพธิสัตวเหลาน้ัน.  
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                        เหลานก   ปศุสัตว   มฤคในปาท้ังหมดยอมเปน 
         อยูดวยตนเอง  นักปราชญทั้งหลายผูสงบ    ยนิดีแลว 
         ในประโยชนเกื้อกูลแกสัตว  ยอมยังผูอื่นใหเปนอยู  ก ็
         นักปราชญเหลาน้ัน  สละทรัพย   อวัยวะ และชีวิต  เพ่ือ 
         ประโยชนเกื้อกูล     เรานั้นเปนผูสามารถจักยังเหลา 
         สัตวเปนอันมากพรอมทั้งเทวโลกใหขามไดดวย    ก ็
         ความไมมีบุญ   เพราะกายอันไรสาระนี้  เราจกัไดลาภ 
         ของทานอันยั่งยืนดวยตนเองแน. 
ครั้น คิดดังน้ีแลวจึงกลาววา   เจาจงไปเถอะ   เราจักใหวาระของเจาขามไป ครั้น 
กลาวแลว  ตนเองก็ไปนอนกระทําศีรษะไวที่ไมคอนพิพากษาพอครัวเห็นดังน้ัน 
จึงคิดวา  พระยาเนื้อผูไดรับ พระราชทานอภัยนอนอยูที่ไมคอนพิพากษา   เหตุ 
อะไรหนอ  จึงรีบไปกราบทูลแดพระราชา   พระราชาเสด็จข้ึนทรงรถในทันใด 
นั้นเอง เสด็จไปดวยบริวารใหญเห็นพระโพธิสัตวจึงตรัสวา  พระยาเนื้อผูสหาย 
เราใหอภัยแกทานไวแลวมิใชหรือ  เพราะเหตุไรทานจึงนอนอยู  ณ ที่นี ้พระยา 
เนื้อกราบทูลวา    ขาแตมหาราช    แมเน้ือผูมีครรภมากลาววา    ขอทานจงยัง 
วาระของฉันใหถึงแกเนื้อตัวอ่ืน   ก็ขาพระบาทไมอาจโยนมรณทุกขของเนื้อตัว 
หน่ึงไปเหนือเนื้อตัวอ่ืนได  ขาพระบาทน้ันจึงใหชีวิตของตนแกแมเน้ือน้ัน   ถือ 
เอาความตายอันเปนของแมเน้ือน้ันแลวจึงนอนอยู  ณ ที่นี ้  ขาแตมหาราช   ขอ 
พระองคอยาไดทรงระแวงเหตุอะไรๆ อยางอ่ืนเลย   พระราชาตรัสวา    ดูกอน 
สุวรรณมิคราชผูเปนนาย      แมในหมูมนุษยทั้งหลาย     เราก็ไมเคยเห็นคนผู 
เพียบพรอมดวยขันติ  เมตตา  และความเอ็นดูเชนกับทาน  ดวยเหตุนั้น  เราจึง 
เลื่อมใสทานลุกข้ึนเถิด เราใหอภัยแกทานและแกแมเน้ือน้ัน พระยาเนื้อกลาววา  
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ขาแตพระผูจอมคน    เมื่อขาพระบาทท้ังสองไดอภัยแลว    เนือ้ท่ีเหลือนอกนั้น   
จักกระทําอยางไร     พระราชาตรัสวา  นาย   เราใหอภัยแมแกเนื้อท่ีเหลือดวย 
พระยาเนื้อกราบทูลวา    ขาแตมหาราช    แมเม่ือเปนอยางนั้นเนื้อท้ังหลายใน 
พระราชอุทยานเทาน้ัน  จักไดอภัย   เนื้อท่ีเหลือจักทรงกระทําอยางไร พระราชา 
ตรัสวา  นาย  เราใหอภัยแกเน้ือแมเหลาน้ัน  พระยาเนื้อกราบทูลวา  ขาแตมหาราช 
เบื้องตน    เนื้อท้ังหลายไดรับอภัย  สัตว ๔ เทาท่ีเหลือจักกระทําอยางไร  พระ 
ราชาตรัสวา   นาย   เราใหอภัยแกสัตว ๔ เทาแมเหลาน้ัน   พระยาเนื้อกราบทูล 
วา  ขาแตมหาราช สัตว ๔ เทาไดรับ พระราชทานอภัยกอน   หมูนกจักกระทํา 
อยางไร  พระราชาตรัสวา  นาย    แมหมูนกเหลาน้ันเราก็ใหอภัย    พระยาเนื้อ 
กราบทูลวา เบื้องตน  หมูนกจักไดรับพระราชทานอภัย   พวกปลาที่อยูในน้ําจัก 
กระทําอยางไร     พระราชาตรัสวา  นาย   แมหมูปลาเหลาน้ัน       เราก็ใหอภัย 
พระมหาสัตวทูลขออภัยแกสรรพสัตวกะพระราชาอยางนี้แลว     ไดลกุข้ึนยืนให 
พระราชาคงอยูในศีล ๕ แลวแสดงธรรมแกพระราชาดวยลีลาของพระพุทธเจา 
วา   ขาแตมหาราช   ขอพระองคจงประพฤติธรรมในพระชนกชนนีในพระโอรส 
พระธิดา  ในพราหมณคฤหบดี  ในชาวนิคมและชาวชนบท  เมื่อทรงประพฤติ 
ธรรม  ประพฤติสม่ําเสมออยู   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกจักเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค   ดังน้ี  แลวอยูในอุทยาน ๒-๓ วัน    ใหโอวาทแกพระราชาแลวอันหมู 
เนื้อแวดลอมเขาปาแลว   แมเน้ือนมแมนั้นตกลูกออกมาเชนกับชอดอกไม  ลูก 
เนื้อน้ัน  เมื่อเลนได  จะไปยังสํานักของเนื้อสาขะ.  ลําดับนั้น   มารดาเห็นลูกเน้ือ 
นั้นกําลังจะไปยังสํานักของเนื้อสาขะน้ัน   จึงกลาววา    ลูกเอย    ต้ังแตนี้ไปเจา 
อยาไปยังสํานัก ของเน้ือสาขะนั้น    เจาพึงไปยังสํานักของเนื้อนิโครธเทาน้ัน เมื่อ 
จะโอวาทจึงกลาวคาถาวา  
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                        เจาหรือคนอ่ืนก็ตาม     พึงคบหาแตพระยาเนื้อ   
         ชื่อวานิโครธเทาน้ัน  ไมควรเขาไปอาศัยอยูกับพระยา 
         เน้ือชื่อวาสาขะ  ความตายในสํานักของพระยาเนื้อชื่อ 
         วานิโครธประเสริฐกวา  การมีชวีิตอยูในสํานักพระยา 
         เน้ือสาขะ  จะประเสริฐอะไร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นิโคฺรธเมว  เสเวยฺย  ความวา  ดูกอน 
พอ   เจาหรือคนอ่ืนก็ตาม   ผูใครตอประโยชนเกื้อกูลแกตน  ควรเสพหรือควร 
คบหาแตพระยาเนื้อชื่อวานิโครธน้ัน.  บทวา   น    สาข    อุปสวเส    ความวา 
แคเนื้อชื่อวาสาขะไมควรเจาไปอยูรวม   คือ  ไมควรเขาไปใกลแลวอยูรวมได 
แกไมควรอาศัยเน้ือสาขะน้ันเลี้ยงชีวิต.     บทวา      นิโคฺรธสฺมึ    มต     เสยฺโย 
ความวา   แมการตายอยูแทบเทาของพระยาเน้ือชื่อวานิโครธประเสริฐกวา  คือ 
ยอดเยี่ยมสูงสุด.    บทวา    ยฺเจ    สาขสฺม ิ   ชีวิต   ความวา   กค็วามเปนอยู 
ในสํานักของเนื้อชื่อวาสาขะนั้น    ไมประเสริฐคือไมยอดเยี่ยมไมสูงสุดเลย. 
         ก็จําเดิมแตนั้น   พวกเนื้อท่ีไดอภัยพากันกินขาวกลาของพวกมนุษย 
มนุษยทั้งหลายไมอาจตีหรือไลเนื้อท้ังหลายดวยคิดวา     เนื้อเหลาน้ีไดรับพระ- 
ราชทานอภัย  จึงพากันประชุมที่พระลานหลวง  กราบทูลความน้ันแดพระราชา 
พระราชาตรัสวาเรามีความเลื่อมใสใหพรแกพระยาเนื้อชื่อวานิโครธ  เราถึงจะ 
ละราชสมบัติ  ก็จะไมทําลายปฏิญญาน้ัน   ทานท้ังหลายจงไปเถิดใคร ๆ ยอมไม 
ไดเพ่ือจะประหารเน้ือท้ังหลายในแวนแควนของเรา  พระยาเนื้อนิโครธไดสดับ 
เหตุการณนั้น   จึงใหหมูเนื้อประชุมกัน   โอวาทเน้ือทั้งหลายวา   จําเดิมแตนี้ไป 
ทานท้ังหลายอยาไดกินขาวกลาของคนอ่ืน  ดังนี้แลว   บอกแกมนุษยทั้งหลาย 
ต้ังแตนี้ไปมนุษยทั้งหลายผูกระทําขาวกลา    จงอยาทํารั้วเพ่ือจะรักษาขาวกลา  
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แตจงผูกสัญญาดวยใบไมปกนาไว  ไดยินวา   จําเดิมแตนั้น     จึงเกิดสัญญาใน 
การผูกใบไมข้ึนในนาท้ังหลาย   จําเดิมแตนั้น   ชือ่วาเนื้อผูลวงละเมิดสัญญาใน 
การผูกใบไม  ยอมไมมี.  ไดยินวา  ขอน้ีเปนโอวาทท่ีพวกเน้ือเหลาน้ันไดจาก 
พระโพธิสัตว       พระโพธิสัตวโอวาทหมูเน้ืออยางนี้แลวดํารงอยูตลอดชั่วอายุ. 
พรอมกับเนื้อท้ังหลายไดไปตามยถากรรมแลว.        ฝายพระราชาทรงต้ังอยูใน 
โอวาทของพระโพธิสัตว  ทรงกระทําบุญท้ังหลายไดเสด็จไปตามยถากรรมแลว. 
         พระศาสดาดํารัสวา     ภิกษุทั้งหลาย     เราเปนที่พ่ึงอาศัยของพระเถรี 
และพระกุมารกัสสป   ในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได    แมในกาลกอนก็ไดเปนที่พ่ึง 
อาศัยแลวเหมือนกัน  ก็ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  จึงทรงหมุนกลับ 
เทศนาวาดวยสัจจะท้ัง  ๔   ตรัสเรื่อง  ๒  เรื่องสืบตออนุสนธิกัน     แลวทรง 
ประชุมชาดกวา      เนื้อชื่อสาขะในครั้งน้ัน     ไดเปนพระเทวทัต     แม 
บริษัทของเนื้อสาขะนั้น     ก็ไดเปนบริษัทของพระเทวทัตนั่นแหละ 
แนเน้ือนั้นในครั้งน้ัน    ไดเปนพระเถรี    ลกูเน้ือในครั้งน้ันไดเปน 
พระกุมารกัสสป   พระราชาไดเปนอานนท     สวนพระยาเนื้อชื่อวา 
นิโครธ   ไดเปนเราเองแล. 
                                 จบนิโครธมิคชาดกท่ี  ๒  
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                                      ๓. กัณฑินชาดก 
 
                           วาดวยผูตกอยูในอํานาจหญิง 
 
                        [๑๓]  เราติเตียนบุรุษผูมีลูกศรเปนอาวุธ   ยิง 
         ปลอยใหเต็มกําลัง  เราติเตียนชนบทท่ีมีหญิงเปนผูนํา 
         อนึ่ง  สตัวเหลาใด   ตกอยูในอํานาจของหญิงท้ังหลาย 
         สัตวเหลาน้ันบัณฑติติเตียนแลว. 
                                  จบกัณฑินชาดกท่ี  ๓ 
 
                            ๓. อรรถกถากัณฑินชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร      ทรงปรารภการ 
ประเลาประโลมของภรรยาเกา      จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้       มีคําเริ่มตนวา 
ธิรตฺถุ   กณฑฺิน   สลฺล   ดังน้ี. 
         การประเลาประโลมนั้น  จักมีแจงในอินทรียชาดก  อัฏฐกนิบาต.  ก็พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้กะภิกษุนั้นวา    ดูกอนภิกษุ   แมในกาลกอน 
เธออาศัยมาตุคามน้ี    ถึงความส้ินชีวิต   รองเรียกอยูที่พ้ืนถานเพลิงอันปราศจาก 
เปลว  ภิกษุทัง้หลายทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือทรงประกาศเรื่องนั้น 
ใหแจมแจง        พระผูมพีระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปดให 
ปรากฏแลว.  ก็เบ้ืองหนาแตนี้ไป   เราจักไมกลาวถึงการท่ีภิกษุทั้งหลายทูลออน 
วอน   และความที่เหตุถูกระหวางภพปกปด    จักกลาวเฉพาะคํามีประมาณเทาน้ี  
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วา   อตีต   อาหริ   แปลวา    ทรงนําอดีตนิทานมาวาดังน้ีเทาน้ัน.   แมเม่ือ   
กลาวคํามีประมาณเทาน้ี  ก็พึงประกอบเหตุการณนี้ทั้งหมด  คือ การทูลอาราธนา 
การเปรียบเทียบเหมือนนําพระจันทรออกจากกลุมเมฆ        และความที่เหตุถูก 
ระหวางภพปกปดไว  โดยนัยดังกลาวไวในหนหลังน่ันแหละ   แลวพึงทราบไว. 
         ในอดตีกาล   เมื่อพระเจามคธครองราชสมบัติอยูในพระนครราชคฤห 
แควนมคธ    ในสมัยขาวกลาของชนชาวมคธ   พวกเนื้อท้ังหลายมีอันตรายมาก 
เนื้อเหลาน้ัน จึงเขาไปยังเนินเขา.    เนือ้ภูเขาที่อยูในปาตัวหนึ่ง    ทําความสนิท 
สนมกับลูกเน้ือตัวเมียชาวบานตัวหน่ึง ในเวลาท่ีพวกเนื้อเหลานั้น  ลงจากเชิงเขา 
กลับมายังชายแดนบานอีก     ไดลงมากับเนื้อเหลานั้นนั่นแหละ.     เพราะมีจิต 
ปฏิพัทธในลกูเน้ือตัวเมียนั้น.    ลําดับนั้น     ลูกเน้ือตัวเมียนั้นจึงกลาวกะเนื้อ 
ภูเขานั้นวา       ขาแตเจา     ทานแลเปนเนื้อภูเขาที่เขลา      ก็ธรรมดาชายแดน 
ของบาน  นาระแวง  มีภัยเฉพาะหนา   ทานอยาลงมากับพวกเราเลย. เนื้อภูเขา 
นั้น  ไมกลับเพราะมีจิตปฏิพัทธตอลูกเน้ือตัวเมียนั้น  ไดมากับลูกเน้ือตัวเมียนั้น  
นั่นแหละ.   ชนชาวมคธรูวา  บัดนี้    เปนเวลาที่พวกเนื้อลงจากเนินเขา  จึงยืน 
ในซุมอันมิดชิดใกลหนทาง     ในหนทางที่เนื้อท้ังสองแมนั้นเดินมา    มีพราน 
คนหน่ึงยืนอยูในซุมอันมิดชิด.   ลูกเน้ือตัวเมียไดกลิ่นมนุษย   จึงคิดวา  จักมี 
พรานคนหน่ึงยืนอยู    จึงทําเนื้อเขลาตัวน้ัน  ใหอยูขางหนา    สวนตนเองอยูขาง 
หลัง.  นายพรานไดทาเนื้อตัวนั้นใหลมลงตรงน้ันนั่นเอง ดวยการยิงดวยลูกศร 
ครั้งเดียวเทานั้น.    ลูกเน้ือตัวเมียรูวาเนื้อน้ันถูกยิง    จึงโดดหนีไปโดยการไป 
ดวยกําลังเร็วปานลม.  นายพรานออกจากซุมชําแหละเนื้อกอไฟ   ปงเนื้ออรอย 
บนถานไฟอันปราศจากเปลว    เค้ียวกินแลวด่ืมน้ํา      หาบเนื้อท่ีเหลือไปดวย 
ไมคานมีหยาดเลือดไหล  ไดไปยังเรือน  ใหพวกเด็ก ๆ ยินดีแลว.  
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         ในกาลนั้น    พระโพธิสัตวบังเกิดเปนเทวดาอยูในปาชัฏแหงน้ัน  พระ-   
โพธิสัตวนั้น  เห็นเหตุการณนั้น  จึงคิดวา   เนื้อโงตัวน้ีตาย   เพราะอาศัยมารดา 
เพราะอาศัยบิดาก็หาไม    โดยท่ีแทตายเพราะอาศัยกาม     จริงอยู     เพราะกาม 
เปนนิมิตเหตุ     สัตวทั้งหลายจึงถึงทุกขนานัปการมีการตัดมือเปนตน  ในสคุติ 
และการจองจํา ๕ ประการเปนตนในทุคติ     ชื่อวาการทําทุกขคือความตายให 
เกิดข้ึนแกผูอ่ืน     ก็ถูกติเตียนในโลกนี้    แมชนบทใดมีสตรีเปนผูนํา   จัดแจง 
ปกครอง   กถ็ูกติเตียน   เหลาสัตวผูตกอยูในอํานาจของมาตุคาม   ก็ถูกติเตียน 
เหมือนกัน       แลวแสดงเรื่องสําหรับติเตียน ๓ ประการ     ดวยคาถา  ๑  คาถา 
เมื่อเทวดาท้ังหลายในปาไหสาธุการแลวบูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน 
เมื่อจะยังไพรสณฑนั้น ใหบันลือข้ึนดวยเสียงอันไพเราะ       จึงแสดงธรรมดวย 
คาถาน้ีวา 
                        เราติเตียนบุรุษผูมลีูกศรเปนอาวุธ     ผูยิ่งไปเต็ม 
         กําลัง  เราติเตียนชนบทท่ีมีหญิงเปนผูนํา  อนึง่   สัตว 
         เหลาใดตกอยูในอํานาจของหญิงท้ังหลาย   สัตวเหลา 
         นั้น  บณัฑิตก็ติเตียนแลวเหมือนกัน. 
         ศัพทวา  ธิรตฺถุ ในคาถาน้ัน  เปนศัพทนิบาต  ใชในความหมายวา. 
ติเตียน.  ในท่ีนี้   ศัพทวา  ธิรัตถุ  นี้นัน้    พึงเห็นวาใชในการติเตียน    ดวย 
อํานาจความสะดุงและความหวาดเสียวจริงอยู  พระโพธิสัตวเปนผูทั้งสะดุงและ 
หวาดเสียว  จึงกลาวอยางนั้น  คนท่ีชือ่วา  กัณฑี   เพราะมีลูกศร.   ซึ่งคนผู 
มีลูกศรน้ัน.     ก็ลูกศรน้ันเขาเรียกวา    สัลละ      เพราะอรรถวาเสียบเขาไป 
เพราะฉะนั้น    ในคําวา    กณฺฑิน   สลลฺ    จึงมีความหมายวา     ผูมีลูกศร  
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาผูมีสัลละเพราะมีลูกศร.  ผูมีลกูศรน้ัน . ชื่อวา คาฬทเวธี   
ผูยิงไปเต็มแรง     เพราะเม่ือจะใหการประหารอยางแรงจึงยิงอยางเต็มที่  โดย   
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กระทําใหมีปากแผลใหญ      ผูยิงไปอยางเต็มที่นั้น     ในขอน้ีมีอธิบายดังน้ีวา 
เราติเตียนคนผูประกอบดวยอาวุธมีประการตาง ๆ  ชื่อวา  สัสละ ลูกศร เพราะ 
ว่ิงไปตรง ๆ  โดยมีสันฐานดังโบโกมทุเปนผล     ผูยิงไปอยางเต็มแรง.  บทวา 
ปริณายิกา  ไดแก   เปนใหญ  คือ   เปนผูจัดแจง.  บทวา  ธิกฺกติา   แปลวา 
ติเตียนแลว.  คําท่ีเหลือในคาถานี้งายทั้งน้ัน. 
         ก็เบ้ืองหนาแตนี้ไป       ขาพเจาจักไมกลาวคําแมมีประมาณเทาน้ี  จัก 
พรรณนาคําที่ไมงายนั้น ๆ เทาน้ัน.  พระโพธิสัตวครั้นแสดงเรื่องสําหรับติเตียน 
๓ ประการ     ดวยคาถาเดียวอยางนี้แลว     ทําปาใหบันลือข้ึนแลวแสดงธรรม 
ดวยการเย้ืองกรายดังพระพุทธเจา. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว       จึงทรงประกาศ 
สัจจะท้ังหลาย.   ในเวลาจบสัจจะ  ภิกษุผูกระสันจะสึก  ต้ังอยูในโสดาปตติผล 
พระศาสดาตรัสเรื่อง ๒ เรื่อง   สืบตออนุสนธิกันแลว      ทรงประชุมชาดก  ก ็ 
เบื้องหนาแตนี้ไป    ขาพเจาจะไมกลาวคําวา     ตรสัเรื่องสองเรื่อง  นี้    จะ 
กลาวเฉพาะคํามีประมาณเทาน้ีวา  ทรงสืบตออนุสนธิ.  ก็คําน้ีแมจะไมกลาว 
ไว    ก็พึงประกอบถือเอาโดยนัยดังกลาวไวในหนหลังน่ันแล.    เน้ือภูเขาใน 
ครั้งน้ัน     ไดเปนภิกษุกระสันจะสึกในบัดน้ี    ลูกเนื้อตัวเมียในครั้ง 
นั้น ไดเปนภรรยาเกาในบดัน้ี   สวนเทวดาผูเห็นโทษในกามท้ังหลาย 
ในครั้งน้ัน  ไดเปนเราแล. 
                                         จบกัณฑินชาดกท่ี  ๓  
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                                        ๔. วาตมิคชาดก 
 
                                  วาดวยอํานาจของรส  
 
                        [๑๔]  ไดยินวา    สิ่งอืน่ที่จะเลวย่ิงไปกวารสทั้งหลาย 
         ไมม ี    รสเปนสภาพเลวแมกวาถ่ินที่อยู     แนกวาความ 
         สนิทสนม นายสัญชัยอุยยานบาล นําเนื้อสมนั ซึ่งอาศัย 
         อยูในปาชัฏมาสูอํานาจของตนไดดวยรสทั้งหลาย. 
                                  จบวาตมิคชาดกท่ี  ๔ 
 
                             ๔. อรรถกถาวาตมิคชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร   ทรงปรารภพระ- 
จูฬปณฑปาติกตสสเถระ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา    น   กริตฺถิ 
เรเสหิ   ปาปโย   ดังน้ี. 
         ไดยินวา    เมื่อพระศาสดาทรงอาศัยพระนครราชคฤห  ประทับอยูใน 
พระวิหารเวฬุวัน. 
         วันหน่ึง  บุตรของตระกูลเศรษฐีผูมีทรัพยมาก  ชื่อวา    ติสสกุมาร  
ไปพระวิหารเวฬุวัน   ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวประสงคจะบวช 
จึงทูลขอบรรพชา    แตบดิามารดายังไมอนุญาต     จึงถูกปฏิเสธ     ไดการทํา 
การอดอาหาร ๗ วัน   แลวใหบิดามารดาอนุญาต     เหมือนดังพระรัฐบาลเถระ 
ไดบวชในสํานักของพระศาสดาแลว.  พระศาสดาครั้นทรงใหติสสกุมารน้ันบวช  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 251 

แลว    ประทับอยูในพระวิหารเวฬุวันประมาณกึ่งเดือน    แลวไดเสด็จไปพระ-  
วิหารเชตวัน   ในพระเชตวันนั้น   กุลบุตรไดสมาทานธุดงค  ๑๓  เที่ยวไปบิณฑ- 
บาตตามลําดับตรอกในนครสาวัตถี     ยิ่งกาลเวลาใหลวงไป    ใคร ๆ เรียกวา 
พระจูฬบิณฑปาติกติสสเถระ ไดเปนผูปรากฏรูกนัทั่วไปในพระพุทธศาสนา 
เหมือนพระจันทรเพ็ญในพ้ืนทองฟาฉะนั้น. 
         ในกาลนั้น  เมื่อกาลเลนนักขัตฤกษยังดําเนินไปในนครราชคฤห  บิดา 
มารดาของพระเถระเก็บสิ่งของอันเปนเครื่องประดับ    อันมีอยูในครั้งพระเถระ 
เปนคฤหัสถไวในผอบเงิน    เอามาวางไวที่อกรองไหพลางพูดวา    ในการเลน 
นักขัตฤกษอ่ืนๆ  บุตรของพวกเรานี้ประดับดวยเครื่องประดับนี้เลนนักขัตฤกษ 
พระสมณโคดมพาเอาบุตรนอยน้ันของพวกเราไปยังพระนครสาวัตถี        บัดนี้  
บุตรนอยของเราท้ังหลายนั้น นั่งท่ีไหนหนอ  ยืนทีไ่หนหนอ.  ลําดับนั้น    นาง- 
วัณณทาสีคนหนึ่งไปยังตระกูลนั้น    เห็นภรรยาของเศรษฐีกําลังรองไหอยู    จึง 
ถามวา   แมเจา   ทานรองไหทําไม ?   ภรรยาของเศรษฐีนั้นจึงบอกเนื้อความ 
นั้น      นางวัณณทาสีกลาววา   แมเจา    ก็พระลูกเจารักอะไร ?  ภรรยาเศรษฐี 
กลาววา    รกัของส่ิงโนนและสิ่งโนน.    นางวัณณทาสีกลาววา    ถาทานจะให 
ความเปนใหญทั้งหมดในเรือนน้ีแกดิฉันไซร         ดิฉันจักนําบุตรของทานมา. 
ภรรยาทานเศรษฐีรับคําวา   ได   แลวใหสะเบียง   สงนางวัณณทาสีนั้นไปดวย 
บริวารใหญ  โดยพูดวาทานจงไปนําบุตรของเรามา  ดวยความสามารถของตน 
นางวัณณทาสีนั้นนั่งในยานนอยอันปกปด ไปยังนครสาวัตถีถือเอาการอยูอาศัย 
ใกลถนนที่พระเถระเท่ียวภิกขาจาร  ไมใหพระเถระเห็นพวกตนที่มาจากตระกูล 
เศรษฐี  แวดลอมดวยบรวิารของตนเทาน้ัน เมื่อพระเถระเขาไปบิณฑบาต  ได 
ถวายยาคูหน่ึงกระบวยและภิกษามีรส ผูกพันดวยความอยากในรสไวแตเบื้องตน  
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แลวใหนั่งในเรือนถวายภิกษาโดยลําดับ    รูวาพระเถระตกอยูในอํานาจของตน  
จึงแสดงการวาเปนในนอนอยูภายในหอง.        ฝายพระเถระเท่ียวไปตามลําดับ 
ตรอก  ในเวลาภิกขาจาร  ไดไปถึงประตูเรือน   ชนท่ีเปนบริวารรับบาตรของ 
พระเถระแลวนิมนตพระเถระใหนั่งในเรือน.  พระเถระนั่งแลวถามวา  อุบาสิกา 
ไปไหน ?  ชนบริวารกลาววา ทานผูเจริญอุบาสิกาเปนไขปรารถนาจะเห็นทาน 
พระเถระถูกตัณหาในรสผูกพัน  ทําลายการสมาทานวัตรของตน   เขาไปยังที่ที่ 
นางวัณณทาสีนั้นนอนอยู    นางวัณณทาสีรูเหตุแหงการมาเพ่ือตน   จึงประเลา 
ประโลมพระเถระนั้น    ผูกดวยตัณหาในรส    ใหสึกแลวใหต้ังอยูในอํานาจของ 
ตน  ใหนั่งในยาน   ไดไปยังนครราชคฤหนั้นเอง     ดวยบริวารใหญ.    ขาวน้ัน  
ไดปรากฏแลว. 
         ภิกษุทั้งหลายน่ังประชุมกันในโรงธรรมสภา   สนทนากันข้ึนวา ไดยิน 
วา    นางวัณณทาสีคนหน่ึง   ผูกพระจูฬบิณฑปาติกาติกติสสเถระดวยตัณหา 
ในรส    แลวพาไปแลว.   พระศาสดาเสด็จเขาไปยังโรงธรรมสภา    ประทับบน 
อาสนะท่ีเขาตกแตงไว     แลวตรัสถามวา    ภิกษุทั้งหลาย    บดันี้พวกเธอนั่ง 
สนทนากัน ดวยเรื่องอะไร ?  ภิกษุเหลาน้ันไดกราบทูลเรื่องราวนั้น.  พระศาสดา 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนีติ้ดในรสตัณหา     ตกอยูในอํานาจของ 
นางวัณณทาสีนั้น   ในบดันี้เทาน้ัน  ก็หามิได   แมในกาลกอนก็ตกอยูในอํานาจ 
ของนางเหมือนกัน  แลวทรงนําอดีตนิทานมาวา 
         ในอดตีกาล   ในพระนครพาราณสี   ไดมีนายอุยยานบาลของพระเจา 
พรหมทัต     ชื่อวาสัญชัย     ครั้งน้ัน    เนื้อสมันตัวหนึ่งมายังอุทยานน้ัน    เห็น 
นายอุยยานบาลคนเฝาอุทยานจึงหนีไป.     ฝายนายสัญชัยมิไดขูคุกคามเนื้อสมัน 
นั้นใหออกไป เนื้อสมันนั้น  จึงมาเที่ยวในอุทยานน้ันนั่นแลบอย ๆ  นายอุยยาน  
บาลนําเอาดอกไมและผลไมมีประการตาง ๆ  มาจากอุทยานแตเชาตรู      นําไป  
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เฉพาะพระราชาทุกวัน ๆ.  ครั้นวันหน่ึง   พระราชาตรัสถามนายอุยยานบาลน้ัน   
วา  ดูกอนสหายอุยยานบาล  เธอเห็นความอัศจรรยอะไรๆ ในอุทยานบางไหม? 
นายอุยยานบาลกราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ   ขาพระบาทไมเห็นสิ่งอ่ืน   แตวา 
เนื้อสมันตัวหนึ่งมาเท่ียวอยูในอุทยาน  ขาพระบาทไดเห็นสิ่งนี้.   พระราชาตรัส 
ถามวา    ก็เธอจักอาจจับมันไหม ?    นายอุยยานบาลกราบทูลวา    ขาพระบาท 
เมื่อไดน้ําผ้ึงหนอยหน่ึงจักอาจนําเน้ือสมันนี้มา     แมยังภายในพระราชนิเวศน 
พระเจาขา.   พระราชาไดใหน้ําผ้ึงแกนายอุยยานบาลนั้น.    นายอุยยานบาลน้ัน 
รับน้ําผ้ึงนั้นแลวไปยังอุทยาน     แอบเอานํ้าผ้ึงทาหญาท้ังหลายในท่ีที่เน้ือสมัน 
เที่ยวไป.    เนื้อสมันมากินหญาท่ีทาดวยนํ้าผ้ึง   ติดในรสตัณหา    ไมไปท่ีอ่ืน 
มาเฉพาะอุทยานเทาน้ัน.    นายอุยยานบาลรูวาเนื้อสมันนั้นติดหญาท่ีทาดวยน้ํา 
ผ้ึง    จึงแสดงตนใหเห็นโดยลําดับ.    เนื้อสมันนั้นครั้นเห็นนายอุยยานบาลน้ัน 
๒-๓ วันแรกก็หนีไป  แคพอเห็นเขาบอย ๆ จึงคุนเคย   ถึงกับกนิหญาท่ีอยูใน 
มือของนายอุยยานบาลไดโดยลําดับ. นายอุยยานบาลรูวาเน้ือสมันนั้นคุนเคยแลว 
จึงเอาเสือลําแพนลอมถนนจนถึงพระราชนิเวศน     แลวเอากิ่งไมหักปกไวในที่ 
นั้น  ๆ สพายนํ้าเตาบรรจุน้ําผ้ึง    หนีบกําหญา    แลวโปรยหญาท่ีทาดวยน้ําผ้ึง 
ลงขางหนาเนื้อ.  ไดไปยงัภายในพระราชนิเวศนทีเดียว   เมื่อเนื้อเขาไปภายใน 
แลว   คนทั้งหลายจึงปดประตู    เนื้อเห็นมนุษยทั้งหลายก็ตัวสั่นกลัวแตมรณภัย 
ว่ิงมาว่ิงไป ณ พระลานในภายในพระราชนิเวศน พระราชาเสด็จลงจากปราสาท 
ทอดพระเนตรเห็นเนื้อน้ันตัวสั่น  จึงตรัสวา   ธรรมดาเนื้อยอมไมไปยังท่ีที่คน 
เห็นตลอด ๗ วัน    ยอมไมไปยังท่ีที่ถูกคุกคามตลอดชีวิต    เนื้อสมันผูอาศัย 
ปาชัฏอยูเห็นปานน้ีนั้นถูกผูกดวยความอยากในรส   มาสูที่เห็นปานน้ี   ในบัดนี้  
ผูเจริญท้ังหลาย    ชื่อวาสิ่งท่ีลามกกวาความอยากในรส    ยอมไมมีในโลกหนอ 
แลวทรงเริ่มต้ังธรรมเทศนาดวยคาถานี้วา  
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                        ไดยินวา สิ่งอื่นที่จะเลวย่ิงไปกวารสทั้งหลายยอม   
         ไมม ี  รสเปนสภาพเลวแมกวาถ่ินที่อยู    แมกวาความ 
         สนิทสนม  นายสัญชัยอุยยานบาลนําเนื้อสมันซึ่งอาศัย 
         อยูในปาชัฏนาสูอํานาจของตนได   ดวยรสทั้งหลาย. 
         ศัพทวา  กิระ  ไดยนิวา  ในคาถาน้ัน    เปนนิบาตใชในอรรถวาได 
ยินไดฟง.  บทวา   รเสห ิ  กวารสทั้งหลาย   ความวา     กวารสหวานและรส 
เปรี้ยวเปนตน ที่พึงรูดวยลิ้น. บทวา  ปาปโย  แปลวา  เลวกวา.  บทวา  อาวา- 
เส    วา  สนถฺเวท  วา  แมกวาถิ่นที่อยู   แมกวาความสนิทสนม   ความวา 
ความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจในถิ่นที่อยูกลาวคือสถานท่ีอยูประจําก็ดี  ใน 
ความสนิทสนมดวยอํานาจความเปนมิตรก็ดี   ลามกแท   แตรสในการบริโภคที่ 
เปนไปกับดวยฉันทราคะนั่นแหละเปนสภาพเลวกวา   แมกวาถิ่นที่อยู    แมกวา 
ความสนิทสนมดวยความเปนมิตร  ซึ่งมีการบริโภคดวยฉันทราคะเหลาน้ัน  โดย 
รอยเทาพันเทา   เพราะอรรถวา     ตองเสพเฉพาะเปนประจํา     และเพราะเวน 
อาหาร  การรักษาชีวิตินทรียก็ไมมี  พระโพธิสัตวทรงกระทําเน้ือความน้ี   ให 
เปนเสมือนเน้ือท่ีตามมาดวยดี   จึงตรสัวา  ไดยินวาสภาพที่เลวกวารสทั้งหลาย 
ยอมไมมี  รสเปนสภาพเลวกวา  แมกวาถิ่นที่อยู   แมกวาความสนิทสนม บดันี้ 
พระโพธิสัตวเมื่อจะแสดงวารสเหลานั้นเลว  จึงตรัสคํามีอาทิวา   วาตมิค  ดงัน้ี  
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  คหนนิสฺสติ  แปลวา อาศัยที่เปนปารกชฏั   ทาน 
กลาวอธิบายไววา     ทานทั้งหลายจงดูความท่ีรสท้ังหลายเปนสภาพเลว    นาย 
สญชัยอุยยานบาลนําเนื้อสมันชื่อน้ี  ซึง่อาศัยอยูในปาชัฏ ในราวปา   มาสูอํานาจ 
ของตนดวยรสนํ้าผ้ึง   สิ่งอ่ืนที่เลวกวา  คือลามกกวา  ชื่อวาเลวกวารสทั้งหลาย 
ชึ่งมีการบริโภคดวยฉันทราคะ ยอมไมมีแมโดยประการท้ังปวง.  พระโพธสิัตว  
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ตรัสโทษแหงตัณหาในรส   ดวยประการดังน้ี   กแ็หละครั้นตรัสแลว   จึงทรงให 
สงเนื้อน้ันไปยังปาน่ันเอง.   
         พระศาสดาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย  นางวัณณทาสีนั้น   ผูกภิกษุนั้นดวย 
ตัณหาในรส    กระทําไวในอํานาจของตนในบัดนี้ เทาน้ันก็หามิได    แมในกาล 
กอน     ก็ไดกระทําแลวเหมือนกัน      ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตอ 
อนุสนธิแลว    ทรงประชมุชาดกวา    นายสัญชัยในครั้งน้ัน      ไดเปนนาง 
วัณณทาสีคนน้ี    เน้ือสมันในครั้งน้ัน    ไดเปนพระจูฬบิณฑปาติภิกษุ 
สวนพระเจาพาราณสีไดเปนเราแล. 
                                     จบ  วาตมิคชาดกท่ี  ๔ 
 
                                           ๕.   ขราทยิชาดก 
 
                                      วาดวยผูลวงเลยโอวาท 
 
                        [๑๕]  ดูกอนนางเน้ือขราทิยา  ฉันไมสามารถจะ 
         สั่งสอนเนื้อตัวน้ัน  ผูมี  ๘   กีบ   มีเขาคดแตโคนคนถึง 
         ปลายเขา  ผูลวงเลยโอวาทเสียต้ัง  ๗  วันได. 
                             จบ  ขราทิยชาดกท่ี  ๕  
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                                  ๕.  อรรถกถาขราทิยชาดก   
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูที่พระวิหารเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุวายาก 
รูปหน่ึง    จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา      อฏขุร       ขราทิเย 
ดังน้ี. 
         ไดยินวา  ภิกษุนั้นวายากไมรับโอวาท   ลําดบันั้น    พระศาสดาไดตรัส 
ถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ  ไดยินวา  เธอวายากไมรับโอวาทจริงหรือ ?   ภิกษุ 
นั้นกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   จริง  พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา 
แมในกาลกอนเธอก็ไมรับ โอวาทของบัณฑิตทั้งหลาย    เพราะความเปนผูวายาก 
จึงติดบวงถึงความส้ินชีวิต  แลวทรงนําอดีตนิทานมาวา 
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนคร 
พาราณสี  พระโพธิสัตวเปนมฤคแวดลอมดวยหมูเนื้ออยูในปา  ลําดับนั้น  เนื้อ 
ผูเปนนองสาวมฤคนั้นแสดงบุตรนอยแลวใหรับเอาดวยคําพูดวา    ขาแตพ่ีชาย 
นี้เปนหลานของพ่ี   พ่ีจงใหเรียนมายาเนื้ออยางหน่ึง  มฤคนั้นกลาวกะหลานน้ัน 
วา    ในเวลาชื่อโนน     เจาจงมาเรียนเอา     เนื้อผูหลานไมมาตามเวลาที่พูดไว 
เมื่อลวงไป ๗ วัน เหมือนดังวันเดียว  เนื้อผูเปนหลานน้ันไมไดเรียนมายาของเน้ือ 
ทองเท่ียวไป  จึงติดบวง ฝายมารดาของเนื้อน้ัน  เขาไปหามฤคผูพ่ีชายแลวถามวา 
ขาแตพ่ี   พ่ีไหหลานเรียนมายาของเน้ือแลวหรือ ?   พระโพธิสัตวกลาววา   เจา 
อยาคิดเสียใจตอบุตรผูไมรับโอวาทส่ังสอนน้ัน       บุตรของเจาไมเรียนเอา 
มายาของเน้ือเอง   เปนผูไมมีความประสงคจะโอวาทเนื้อน้ันเลย  ในบัดนี้   จึง 
กลาวคาถานี้วา  
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                        ดูกอนนางเน้ือขราทิยา ฉันไมสามารถจะส่ังสอน   
         เน้ือตัวน้ัน    ผูม ี ๘ กีบ  มีเขาคดแคโคนเขาจนถึงปลาย 
         เขา   ผูลวงเลยโอวาทเสียต้ัง ๗ วันได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อฏขุร   ไดแก  มีกีบ ๘ กีบ  โดยเทาขาง 
หน่ึงๆ    มี ๒ กีบ  พระโพธิสัตวเรียกนางเน้ือนั้นโดยชื่อวา    ขราทิยา    บทวา 
มิค   เปนคํารวมถือเอาเนื้อทุกชนิด.   บทวา   วงฺกาติวงฺกิน    ไดแก    คดยิ่งกวา 
คด  คือ  คดต้ังแตที่โคนเขา  คดมากข้ึนไปถึงปลายเขา  ชื่อวาผูมีเขาคดแตโคน 
จนถึงปลายเขา  เพราะเน้ือน้ันมีเขาเปนเชนนั้น.    จึงชื่อวาเขาคดแตโคนจนถึง 
ปลายเขา  คือ   มีเขาคดแตโคนเขา  จนถึงปลายเขาน้ัน.  บทวา   สตฺตกาเลห- 
ติกฺกนฺต  ไดแก   ผูลวงเลยโอวาท โดยเวลาเปนที่ใหโอวาท ๗ วัน.  ดวยบทวา 
น  น   โอวทิตุสฺสเห   นี ้   ทานแสดงวา   เราไมอาจใหโอวาทเน้ือผูวายากนี้ 
แมความคิดเพ่ือจะโอวาทเนื้อน้ี   ก็ไมเกิดข้ึนแกเรา. 
         ครั้งน้ัน     นายพรานฆาเน้ือท่ีวายากตัวน้ันซ่ึงติดบวง     ถือเอาแตเนื้อ 
แลวหลีกไป. 
         ฝายพระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอเปนผูวายากแตในบัดนี้ เทาน้ัน 
ก็หามิได   แมในกาลกอนก็เปนผูวายากเหมือนกัน   ครั้น  ทรงนําพระเทศนานี้มา 
สืบตออนุสนธิกันแลว   ทรงประชุมชาดกวา  เนื้อผูเปนหลานในกาลน้ัน  ได 
เปนภิกษุผูวายากในบัดน้ี   แมเน้ือผูเปนนองสาวในกาลน้ัน  ไดเปน 
พระอุบลวรรณา  ในบัดนี้    สวนเนื้อผูใหโอวาทในกาลนั้น  ไดเปน 
เราตถาคตแล. 
                                      จบ  ขราทิยชาดกที่  ๕  
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                                    ๖. ติปลลัตถมิคชาดก   
 
                                 วาดวยเลหกลลวงพราน 
 
                        [๑๖] ดูกอนนองหญิง ฉันยังเน้ือหลานชายผูมี  ๘ กีบ 
         นอนโดยอาการ  ๓  ทา  มีเลหกมุารยาหลายอยาง  ด่ืม 
         กินนาในเวลาเท่ียงดิน ไหเลาเรียนมายาของเนื้อดีแลว 
         โดยประการท่ีเน้ือหลานชายกลั้นลมทายใจได  โดยชอง 
         นาสิกขางหนึ่งแนบติดอยูกับพ้ืนดิน     ทําเลหกลลวง 
         นายพรานดวยอุบาย ๖ ประการฉะนั้นแล. 
                      จบติปลลัตถมิคชาดกท่ี  ๖ 
 
                       ๖. อรรถกถาติปลลัตถมิคชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูใน  พทริการาม นครโกสัมพี ทรงปรารภ 
พระราหุลเถระ  ผูใครตอการศึกษาจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา 
มิค   ติปลฺลตฺถ   ดังน้ี. 
         ความพิศดารวา  กาลครั้งหนึ่ง  เมื่อพระศาสดาเสด็จเขาไปอาศัยเมือง 
อาฬวีประทับอยูในอัคคาฬวเจดีย  อุบาสก  อุบาสิกา  ภิกษุ  และภิกษุณี   จํานวน  
มาก  ไปวิหารเพ่ือฟงธรรม.   ตอนกลางวัน  มีการฟงธรรม  ก็เม่ือกาลเวลา 
ลวงไป  อุบาสิกาและภิกษุณีทั้งหลายไมไป.  มีแตพวกภิกษุและอุบาสกท้ังหลาย 
ต้ังแตนั้น     จึงเกิดมีการฟงธรรมตอนกลางคืน     ในเวลาเสร็จส้ินการฟงธรรม  
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ภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระพากันไปยังที่อยูของคนๆ ภิกษุหนุมกับพวกอุบาสก 
นอนท่ีอุปฏฐานศาลาคือ  โรงฉัน.   เมือ่พวกภิกษุหนุมและพวกอุบาสกเหลานั้น 
เขาถึงความหลับ    บางคนนอนกรนเสียงครืด  ๆ  นอนกัดฟน   บางคน  นอน 
ครูเดียวแลวลุกข้ึน.    พวกอุบาสก    เห็นประการอันแปลกของภิกษุหนุม   จึง 
กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทวา     ก็ภิกษุใดนอนรวมกับ 
อนุปสัมบัน   ภิกษุนั้นตองอาบัติปาจิตตีย   ดังนี้แลวไดเสด็จไปยังนครโกสัมพี. 
ในขอท่ีทรงบัญญัติสิกขาบทน้ัน    ภิกษุทั้งหลายจึงกลาวกะทานราหุลวา   อาวุโส 
ราหุล     พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว   บัดนี้   ทานจงรูที่อยู 
ของตน. ก็เมื่อกอนภิกษุทั้งหลายไดสงเคราะหทานราหุลนั้น ผูมายังท่ีอยูของตน ๆ 
เปนอยางดีเพราะอาศัยความเคารพ้ืนพระผูมีพระภาคเจา  และความท่ีทานราหุล 
นั้นเปนผูใครตอการศึกษา ไดลาดเตียงเล็ก  ใหจีวรเพื่อหนุนศีรษะ.  แควันนั้น 
แมที่อยูก็ไมไดใหแลวเพราะกลัวตอสิกขาบท.  ฝายพระภัตรราหุลก็ไมไปยังสํานัก 
ของพระทศพล  ดวยคิดวา   เปนพระบิดาของเรา   หรือของพระธรรมเสนาบดี 
ดวยคิดวา  เปนอุปชฌายของเรา หรือของพระมหาโมคคัลลานะดวยคิดวา  เปน 
อาจารยของเรา หรือของทานพระอานนทดวยคิดวาเปนอาของเรา  ไดเขาไปยัง 
เวจกุฎีสําหรับถายของพระทศพล   ประดุจเจาไปยังวิมานของพรหม   สําเร็จการ 
อยูแลว.    กป็ระตูกุฎีสําหรับใชของพระพุทธเจาทั้งหลายท่ีปดสนิทนั้น  กระทํา 
การประพรมดวยธูปหอม    มีพวงของหอมและพวงดอกไมหอย    ตามประทีป 
ตลอดคืนยังรุง.     ก็พระภัตรราหุลอาศัยสมบัตินองกุฎีนั้น       จึงเขาไปอยูใน 
กุฎีนั้น.   อน่ึงเพราะภิกษุทั้งหลายกลาววา  ทานจงรูที่อยู  และเพราะความเปน 
ผูใครตอการศึกษาโดยเคารพในโอวาท  จึงเขาไปอยูในกฎีนั้น   ก็ในระหวาง ๆ  
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ภิกษุทั้งหลายเห็นทานผูมีอายุนั้น  มาแตไกล   เพ่ือตองการจะทดลองทานผูมีอายุ   
นั้น  จึงทิ้งกําไมกวาดหรือภาชนะสําหรับทั้งหยากเย่ือไวขางใน.   เมื่อทานผูมี 
อายุนั้นมาถึง  จึงกลาววา  อาวุโส   ใครทิ้งส่ิงน้ี.  ในการการทานน้ี    เมื่อภิกษุบาง 
พวกกลาววา   ทานราหุสมาทางนี้.   แตทานราหุลน้ันไมกลาววา   ทานผูเจริญ 
ผมไมรูเรื่องนี้    กลับเก็บงําส่ิงนั้นแลวขอขมาวา  ทานผูเจริญ  ขอทานท้ังหลาย  
จงอดโทษแกกระผม   แลวจึงไป.   ทานราหุลน้ีเปนผูใครตอการศึกษาอยางนี้. 
ทานราหุลน้ันอาศัยความเปนผูใครตอการศึกษานั้นนั่นเอง     จึงเขาไปอยูในกุฎี 
นั้น. 
         ครั้นเวลากอนอรุณทีเดียว     พระศาสดาประทับยืนที่ประตูเวจกุฎีแลว 
ทรงพระกาสะ  (ไอ)  ข้ึน   สวนทานผูมีอายุนั้นก็ไอข้ึน   พระศาสดาตรัสถามวา 
ใครน่ัน ?  ทานพระราหุลกราบทูลวา ขาพระองคราหุล  แลวออกมาถวายบังคม 
พระศาสดาตรัสถามวา  ราหุล   เพราะเหตุไรเธอจึงนอนท่ีนี้  ?  พระราหุลกราบ 
ทูลวา  เพราะไมมีที่อยู  ขาแตพระองคผูเจริญ   ดวยวาเม่ือกอน   ภิกษุทั้งหลาย  
การทําความสงเคราะหแกขาพระองค    บัดนี้ไมใหที่อยูเพราะกลัวคนตองอาบัติ 
ขาพระองคนั้นคิดวา    ที่เปนที่ไมเบียดเสียดผูอ่ืน    ดวยเหตุนี้    จึงนอนในท่ีนี้. 
ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาเกิดธรรมสังเวชข้ึนวา  เบื้องตน    ภิกษุทั้งหลาย 
สละราหุลไดอยางนี้  (ตอไป) ใหเด็กในตระกูลทัง้หลายอ่ืนบวชแลว   จักกระทํา 
อยางไร.    ลาํดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาใหภิกษุทั้งหลายประชุมกัน แตเชาตรู 
แลวตรัสถามพระธรรมเสนาบดีวา    สารีบุตร  ก็เธอรูไหมวา  วันนี้ราหุลอยูที่ 
ไหน ?  พระสารีบุตรกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไมทราบ  
พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา  สารีบตุร  วันนี้ราหุลอยูที่เวจกุฎี   ดูกอนสารี- 
บุตร  ทานทัง้หลายเม่ือละราหุลไดอยางนี้   (ตอไปภายหนา)   ใหเด็กในตระกูล 
ทั้งหลายเหลาอ่ืนบวชแลว   จักกระทําอยางไร   แมเมื่อเปนอยางนั้น    กลุบุตรผู  
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บวชในพระศาสนานี้จักเปนผูไมมีที่พ่ึง  บัดนี้   ต้ังแตนี้ไป  ทานทั้งหลายจงให   
อนุปสัมปนทั้งหลายอยูในสํานักของกองตนวันหน่ึง   สองวัน   ในวันที่สามรูที่เปนที่ 
อยูของอนุปสัมปนเหลาน้ันแลวจงใหอยูภายนอก   ดังน้ี   แลวทรงบัญญัติสิกขา- 
บทอีก  ทรงกระทําใหเปนอนุบัญญัติขอนี้. 
         สมัยนัน้   ภิกษุทั้งหลายน่ังประชุมกันในโรงธรรมสภา   แลวกลาวคุณ 
ของพระราหุลวา  ดูเอาเถิดทานผูมีอายุทั้งหลาย   ราหุลนี้ใครตอการศึกษาเปน 
กําหนด  ชื่อวาผูถูกภิกษุทั้งหลายกลาววา   ทานจงรูที่อยูของทาน  ก็ไมโตตอบ 
แมภิกษุรูปหน่ึงวา  เราเปนโอรสของพระทศพล   ทานท้ังหลายเปนใคร   พวก 
ทานน่ันแหละจงออกไป  ดังนี้แลว   ไดสําเร็จการอยูในเวจกุฎี.   เมื่อภิกษุเหลา 
นั้นพากันกลาวอยูอยางนี้  พระศาสดาเสด็จเขาไปยังโรงธรรมสภาประทับนั่งบน 
อาสนะท่ีตกแตงไวแลวตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้  พวกเธอนึ่งสนทนากันดวย 
เรื่องอะไรหนอ.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระ 
องคนั่งสนทนากันดวยสิกขากามกถา     วาดวยควานใครตอการศึกษาของพระ 
ราหุล  มใิชดวยเรื่องอ่ืนพระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ราหุลเปนผูใครตอการศึกษา    ในบัดนี้เทาน้ันหามิได    แมในกาลกอน    แม 
บังเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน   ก็เปนผูใครตอการศึกษาเหมือนกัน   แลวทรงนํา 
อดีตนิทานมาดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล    พระเจามคธราชพระองคหน่ึงครองราชสมบัติอยูใน 
พระนครราชคฤห  ในกาลน้ัน  พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดมฤค  อันหมูมฤค 
แวดลอมอยูในบา.  ครั้งน้ัน  แมเน้ือผูเปนนองสาวของพระโพธิสัตวนั้นนําบุตร 
นอยของตนเขาไปแลวกลาววา  ขาแตพ่ี   ทานจงใหหลานของทานน้ี     ศึกษา 
มารยาของเนื้อ.   พระโพธสิัตวรับคําแลวกลาววา   ดูกอนพอ   เจาจงไป   ใน  
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เวลาชื่อโนน   เจาจงมาศึกษา.   เน้ือผูเปนหลานน้ันไมลวงเลยเวลาที่ลุงบอกเขา 
ไปหาลุงน้ันแลวศึกษามารยาของเน้ือ.   วันหน่ึงเนื้อน้ัน  เที่ยวไปในปา   ติดบวง 
จึงรองบอกใหรูวาคิดบวง       หมูเนื้อพากันหนีไปบอกแกมารดาของเนื้อน้ันวา 
บุตรของทานติดบวง.   แมเน้ือน้ันจึงไปยังสํานักของพ่ีชายแลวถามวา    พ่ีทาน 
ใหหลานศึกษามารยาของเน้ือแลวหรือ ?     พระโพธิสัตวกลาววา        เจาอยา 
รังเกียจกรรมอันลามกอะไร ๆ  ของบุตร  เราใหบุตรของเจานั้นศึกษามารยาของ 
เนื้ออยางดีแลว  บัดนี ้ บตุรของเจาน้ันละทิ้งบวงนั้นแลวหนีไป จักกลับมา แลว 
กลาวคาถานี้วา 
                        ดูกอนนองหญิง  ฉันยงัเนื้อหลานผูชายผูมี  ๘  กีบ 
         นอนโดยอาการ ๓ ทา  มีเลหกลมารยาหลายอยาง  ด่ืม 
         กินน้ําในเวลาเท่ียงคืน ใหเลาเรียนมารยาของเนื้อดีแลว 
         โดยประการท่ีเน้ือหลานชาย    กลั้นลมหายใจได  โดย 
         ชองนาสิกขางหนึ่งแนบติดอยูกับพ้ืนดิน    ทาํเลหกล 
         ลวงนายพราน  ดวยอุบาย ๖ ประการฉะนั้น.            
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มิค  ไดแก   เนื้อผูเปนหลาน.   บทวา 
ติปลฺลตฺถ  ความวา  การนอน  เรียกวา   ปลลัตถะ  ชื่อวาผูมีการนอน  ๓  ทา 
เพราะมีการนอนโดยอาการ ๓ อยางคือ   โดยขางทั้งสอง   และโดยอาการอยาง 
โคนอนตรงอีกอยางหนึ่ง   เพราะมีการนอน ๓ ทา.  ซึ่งเนื้อน้ันผูมีการนอน ๓ 
ทา.   บทวา   อเนกมาย   ไดแก   มีมารยามาก   คือมีการลวงมาก.   บทวา 
อฏขุร  ไดแก   ผูประกอบดวยกีบ  ๘  กีบ   โดยเทาขางหน่ึง ๆ   ม ี๒ กีบ.  
บทวา  อฑฺฒรตฺตาปปายึ   ความวา  เนื้อชื่อวาด่ืมน้ําในเวลาเท่ียงคืน  เพราะ 
เลยยามแรกไปแลว ในเวลามัชฌิยาม  จึงมาจากปาแลวด่ืมน้ํา    เพราะเหตุนั้น  
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จึงชื่อวา  ผูดื่มน้ําใจเวลาเที่ยงคืน.  ซึ่งเนื้อน้ัน.  อธิบายวา  เนื้อผูดื่มน้ําในเวลา 
เที่ยงคืน.   เราใหเนื้อหลานชายของเราเรียนมารยาของเนื้อดีแลว.   ถามวา   ให 
เรียนอยางไร ?  ตอบวา  ดูกอนนองหญิง  เราใหเรียนโดยประการท่ีเนื้อหลาน 
ชายหายใจท่ีพ้ืนดิน โดยชองนาสิกขางหน่ึงลวงนายพรานดวยเลหกล ๖ ประการ. 
ทานกลาวคําอธิบายน้ีไววา    ก็เราใหบุตรของเจาเรียนเอาแลว     โดยประการท่ี 
เนื้อหลานชายกลั้นลมในชองจมูกดานบนขางหน่ึง    แลวหายใจท่ีพ้ืนดินนั้นนั่น 
แหละ    โดยชองจมูกดานลางขางหน่ึงซ่ึงแนบติดดิน    จึงครอบงํา    อธิบายวา 
จึงลวงนายพรานดวยเลหกล ๖ ประการ     คือโดยสวน ๖ สวน.     เลหกล ๖ 
ประการเปนไฉน ? เลหกล ๖ ประการ   คือโดยการเหยียด ๔ เทานอนตะแคง 
๑  โดยใชกีบท้ังหลายตะกุยหญาและดินรวน ๑  โดยทําลิ้นหอยออกมา ๑  โดย 
กระทําทองใหพอง ๑   โดยการปลอยอุจจาระ ๑  ปสสาวะ  ใหลาดออกมา ๑   โดย 
การกลั้นลม ๑.   อีกนัยหนึ่ง  ทานแสดงวา  ดูกอนนองหญิง    เราใหเนื้อหลาน 
ชายน้ันเรียนมารยาของเนื้อ    โดยประการท่ีเขาจะลวงทําใหนายพรานเกิดความ 
หมายรูวา   เนื้อน้ีตายแลวโดยเลหกล ๖ ประการนี ้   คือโดยตะกุยเอาดินรวนมา 
ไวตรงหนา ๑   โดยการโนมตัวไป ๑   โดยการเที่ยวรนไปท้ังสองขาง ๑   โดย 
การทําทองใหพองข้ึน ๑ โดยการทําตองใหแฟบลง ๑. อีกนัยหนึ่ง   เราใหเน้ือ 
หลานชายนั่นเรียนเอาแลว    โดยประการท่ีเน้ือหลานชายน้ันหายใจท่ีพ้ืนดินโดย 
ชองจมูกขางหนึ่ง  ทํากลดวยเลหกล ๖ ประการ  คือทําเลหกลดวยเหตุ ๖ ประ- 
การซ่ึงไดแสดงไวในนัยแมทั้งสอง   อธิบายวาจักกระทําเลหกล   คือจักลวงนาย 
พราน.  พระโพธิสัตวเรียกเนื้อผูเปนนองสาววา  โภติ  นางผูเจริญ.  ดวยบทวา 
ภาคิเนยฺโย  นี้   พระโพธสิัตว  หมายถึงเนื้อหลานชายผูลวงดวยเหตุ ๖ ประการ 
ดวยประการอยางนี้.  
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         พระโพธิสัตวเมื่อแสดงความท่ีเนื้อหลานชายเรียนมารยาของเนื้อดีแลว    
จึงปลอบโยนเนื้อผูนองสาวใหเบาใจ    ดวยประการอยางนี้    ลูกเน้ือแมนัน้ติด 
บวง  ไมดิ้นรนเลย  นอนเหยียดเทาท้ัง ๔ ไปทางดานขางที่ผาสุกมาก ณ ที่พ้ืน 
ดิน  เอากีบทั้งหลายน่ันแหละคุยในที่ที่ใกล ๆ เทาท้ัง ๔ ทําดินรวนและหญาให 
กระจุยข้ึน   ปลอยอุจจาระปสสาวะออกมาทําใหหัวตกลิ้นหอย   กระทําสรีระให 
เปรอะเปอนดวยนํ้าลาย   ทําใหตัวพองข้ึนดวยการอ้ันลม   ทํานัยนตาท้ังสองให 
เหลือก  ทําลมใหเดินทางชองนาสิกลาง   กลั้นลมทางชองนาสิกบน   ทําหัวให 
แข็ง       แสดงอาการของเน้ือที่ตายแลว       ฝายแมลงวันหัวเขียวก็ตอมเน้ือนั้น 
กาท้ังหลายพากันแอบอยูในที่นั้น  ๆ   นายพรานมาเอามือดีดทองคิดวา   เนื้อจัก 
ติดบวงแตเชาตรูนัก  จึงเกิดจะเนา   (ข้ึนมา)   จึงแกเชือกที่ผูกเน้ือนั้นออก   คิด 
วา   บัดนี้   เราจักแลเนื้อนั้นในที่นี้แหละ   เอาแตเนื้อไป   เปนผูไมสงสัย   เริ่ม 
เก็บเอากิ่งไมและใบไม.      ฝายลูกเน้ือลุกข้ึนยืนดวยเทาท้ัง  ๔  สลัดกายเหยียด 
คอ   แลวไดไปยังสํานักของมารดาโดยเร็ว     ประดุจเมฆฝนถูกลมพายุใหญพัด 
ขาดไปฉะนั้น. 
         ฝายพระบรมศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ราหุลเปนผูใครตอ 
การศึกษาในบัดนี้เทาน้ัน      ก็หามิได   แมในกาลกอนก็เปนผูใครตอการศึกษา 
เหมือนกัน   ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้    มาสืบตออนุสนธิแลว     จึงทรง 
ประชุมชาดกวา    ลูกเน้ือผูเปนหลานในครั้งน้ัน    ไดเปนราหุลในบัดน้ี 
ฝายมารดาในครั้งน้ัน         ไดเปนนางอุบลวรรณาในบัดน้ี      สวนเนื้อ 
ผูเปนลุงในครั้งน้ัน  ไดเปนเราแล. 
                                   จบติปลลัตถมิตชาดกท่ี  ๖  
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                                      ๗. มาลุตชาดก  
 
                           วาดวยความหนาวเกิดแตลม 
 
                        [๑๗]  ขางขึ้นหรือขางแรมก็ตาม    สมัยใดลมยอมพัด 
         มา  สมยัน้ันยอมมีความหนาว   เพราะความหนาวเกิด 
         แตลม  ในปญหาขอนี้  ทานท้ังสองซ่ือวาไมแพกัน. 
                                       จบมาลุตชาดกท่ี  ๗ 
 
                               ๗. อรรถกถามาลุตชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวันทรงปรารภบรรพชิต 
ผูบวช   เมื่อแก ๒ รูป  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา    กาเฬ    วา 
ยทิ   วา   ชุณเฺห    ดังน้ี. 
         ไดยินวา  บรรพชิตท้ังสองรูปนั้น   อยูในปาแหงหนึ่ง  ในโกศลชนบท 
รูปหน่ึงชื่อ กาฬเถระ  รูปหนึ่งชื่อ   ชณุหเถระ   อยูมาวันหน่ึง   พระชุณหะ 
ถามพระกาฬะวา  ทานกาฬะผูเจริญ  ธรรมดาวาความหนาวมีในเวลาไร ?  พระ- 
กาฬะน้ันกลาววา   ความหนาวมีในเวลาขางแรม.  อยูมาวันหนึ่ง  พระกาฬะถาม 
พระชุณหะวา    ทานชุณหะผูเจริญ    ธรรมดาวาความหนาวยอมมีในเวลาไร ? 
พระชุณหะนั้น  กลาววา  มีในเวลาขางข้ึน    พระแมทั้งสองรูปน้ันเมื่อไมอาจตัด 
ความสงสัยของตนได    จึงพากันไปยังสํานักของพระบรมศาสดาถวายบังคมแลว 
ทูลถามวา     ขาแตพระองคผูเจริญ      ธรรมดาวาความหมายวยอมมีในกาลไร  
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พระเจาขา ? พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุทั้งสองน้ัน  แลวตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   แมในกาลกอน    เราก็ตอบปญหานี้แกเธอทั้งสองแลว     แตเธอ 
ทั้งหลายกําหนดไมได    เพราะอยูในสังเขปแหงภพ    แลวทรงนําอดีตนิทานมา 
ดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล ณ เชิงเขาแหงหนึ่ง    มีสัตวผูเปนสหายกันสองตัว    คือ 
ราชสีหตัวหนึ่ง   เสือโครงตัวหนึ่ง    อยูในถาเดียวกันนั่นเอง    ในกาลน้ัน  แม 
พระโพธิสัตวก็บวชเปนฤๅษี อยูที่เชิงเขานั้นเหมือนกัน  ภายหลังวันหน่ึง  ความ 
วิวาทเกิดข้ึนแกสหายเหลาน้ัน       เพราะอาศัยความหนาว     เสือโครงกลาววา 
ความหนาวยอมมีเฉพาะในเวลาขางแรม.   ราชสีหกลาววา   มีเฉพาะในเวลาขาง 
ข้ึน.  สหายแมทั้งสองน้ัน  เมื่อไมอาจัดความสงสัยของตน จึงถามพระโพธิสัตว  
พระโพธิสัตวจึงกลาวคาถาน้ีวา 
                        ขางขึ้นหรอืขางแรมก็ตาม  สมัยใดลมยอมพัดมา 
         สมัยน้ันยอมมีความหนาว     เพราะความหนาวเกิดแต 
         ลม  ในปญหาขอนี้ทานท้ังสอง  ชื่อวาไมแพกัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กาเฬ  วา   ยทิ  วา   ชณฺุเห  ไดแก 
ในปกษขางแรม  หรือในปกษขางข้ึน.  บทวา   ยทา   วายติ  มาลุโต  ความ 
วา   สมัยใด    ลมอันตางดวยลมทิศตะวันออกเปนตน    ยอมพัดมา  สมัยนัน้ 
ความหนาวยอมมี.  เพราะเหตุไร ?  เพราะความหนาวเกิดแตลม     อธิบายวา 
เพราะเหตุที่   เมื่อลมมีอยูนั่นแหละ    ความหนาวจึงมี,    ในขอน้ีปกษขางแรม 
หรือปกษขางข้ึน   ไมเปนประมาณ    บทวา   อุโภตฺถมปราชิตา    ความวา 
ทานแมทั้งสองไมแพกันในปญหาขอนี้.  
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         พระโพธิสัตวใหสหายเหลาน้ันยินยอมกันดวยประการอยางนี้.    ฝาย   
พระศาสดาจึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมในกาลกอน   เราก็ตอบปญหานี้  
แกเธอทั้งหลายแลว    ครัน้ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     จึงทรงประกาศ 
สัจจะท้ังหลาย      ในเวลาจบสัจจะ     พระเถระแมทั้งสองเหลานั้นก็ดํารงอยูใน 
พระโสดาปตติผล.  แมพระศาสดาก็ทรงสืบอนุสนธิแลวประชมุชาดกวา 
เสือโครงในครั้งน้ัน     ไดเปนพระกาฬะ    ราชสหีในครั้งน้ัน     ไดเปน 
พระชุณหะ    สวนดาบสผูแกปญหาในครั้งน้ัน  ไดเปนเราแล.  
                                    จบมาลุตชาดกท่ี  ๗ 
 
                                  ๘. มตกภัตตชาดก 
 
                             วาดวยสัตวไมควรฆาสัตว 
 
                        [๑๘]  ลาสัตวทั้งหลายพึงรูอยางน้ีวา  ชาติสมภพน้ีเปน 
         ทุกข   สัตวไมควรฆาสัตว   เพราะวาผูมีปกติฆาสัตว 
         ยอมเศราโศก. 
                                       จบมตกภัตตชาดกท่ี  ๘  
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                                ๘. อรรถกถามตกภัตตชาดก   
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน    ทรงปรารภมตกภัตจึง 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตนวา    เอวฺเจ    สตฺตา    ชาเนยฺยุ      ดังน้ี. 
         ความพิสดารวา ในกาลน้ัน   มนษุยทั้งหลาย   ฆาแพะเเปนตน    เปน 
อันมาก   ใหมตกภัตอุทิศญาติทั่งหลายที่ตายไปแลว     ภิกษุทั้งหลายเห็นมนุษย 
เหลาน้ันการทําอยางนั้น    จึงทูลถามพระศาสดาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ 
มนุษยทั้งหลายทําสัตวมีชีวิตเปนอันมากใหถึงความส้ินชีวิต       แลวใหชื่อวา 
มตกภัต  ความเจริญในการใหมตกภัตน้ีมีอยูหรือ  พระเจาขา ?  พระศาสดาตรัส 
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาความเจริญอะไร ๆ  ในปาณาติบาต  แมที่เขากระทํา 
ดวยคิดวา   พวกเราจักใหมตกภัต   ดงัน้ี   ยอมไมมี   แมในกาลกอน  บัณฑิต 
ทั้งหลายน่ังในอากาศ  แสดงธรรมกลาวโทษในการทําปาณาติบาตนี้   ใหชนชาว 
ชมพูทวีปทั้งสิ้นละกรรมน่ัน   แตบัดนี้   กรรมนั่นกลับปรากฏข้ึนอีก  เพราะสัตว 
ทั้งหลายเหลาน้ัน เปนผูอยูในสังเขปแหงภพ   แลวทรงนําอดีตนิทานมา   ดงัตอ 
ไปน้ี  
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี 
มีอาจารยทิศาปาโมกขผูสําเร็จไตรเพทคนหนึ่ง  คิดวาจักใหมตกภัต    จึงใหจับ 
แพะมาตัวหน่ึง   กลาวกะอันเตวาสิกท้ังหลายวา    พอทั้งหลาย   พวกทานจงนํา 
แพะตัวนี้ไปยังแมน้ํา   เอาระเบียบดอกไมสวมคอ   เจิมประดับประดาแลวนํามา 
อันเตวาสิกทั้งหลายรับคําแลว  พาแพะนั้นไปยังแมน้ํา   ใหอาบนํ้า   ประดับแลว 
พักไวที่ฝงแมน้ํา   แพะนั้นเห็นกรรมเกาของตนเกิดความโสมนัสวา   เราจักพน 
จากทุกขชื่อเห็นปานน้ีในวันนี้   จึงหัวเราะลั่น ประดุจตอยหมอดิน   กลับคิดวา  
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พราหมณนี้ฆาเราแลวจักไดความทุกขที่เราไดแลว   เกิดความกรุณาพราหมณ   
จึงรองไหดวยเสียงอันดัง   ลําดับนั้น   มาณพเหลานั้นจึงถามแพะนั้นวา  ดูกอน 
แพะผูสหาย    ทานหัวเราะและรองไหเสียงดังลั่น  เพราะเหตุไรหนอ    ทานจึง 
หัวเราะ  และเพราะเหตุไร  ทานจึงรองไห ?  แพะกลาววา  ทานทั้งหลายพึงถาม 
เหตุนี้กะเรา ในสํานักแหงอาจารยของทาน.    มาณพเหลาน้ันจึงพาแพะน้ันไป 
แลวบอกเหตุนี้แกอาจารย   อาจารยไดฟงคําของมาณพเหลาน้ันแลวถามแพะวา 
ดูกอนแพะ  เพราะเหตุไร  ทานจึงหัวเราะ   เพราะเหตุไรทานจึงรองไห ?   แพะ 
หวนระลึกถงึกรรมที่ตนกระทําดวยญาณเครื่องระลึกชาติไดกลาวแกพราหมณวา 
ดูกอนพราหมณ    เมื่อกอน   เราเปนพราหมณผูสาธยายมนตเชนทานน่ันแหละ 
คิดวาจักใหมตกภัต   จึงไดฆาแพะตัวหน่ึงแลวใหมตกภัต    เพราะเราฆาแพะตัว 
หนึ่ง เรานั้นจึงถึงการถูกตัดศีรษะใน  ๔๙๙  อัตภาพ  นี้เปนอัตภาพท่ี  ๕๐๐  ของ 
เราซึ่งต้ังอยูในท่ีสุด   เรานั้นเกิดความโสมนัสวา  วันนี้   เราจักพนจากทุกขเห็น 
ปานน้ี   ดวยเห็นจึงหัวเราะ   แตเราเม่ือรองไห   ไดรองไหเพราะความกรุณา 
ทาน  ดวยคิดวาเบื้องตน   เราฆาแพะตัวหนึ่ง  ถึงความทุกขคือการถูกตัดศีรษะ 
ถึง ๕๐๐ ชาติ  จักพนจากทุกขนั้น  ในวันนี้    สวนพราหมณฆาเราแลวจักได 
ทุกขคือการถูกตัดศีรษะถึง ๕๐๐ ชาติ เหมือนเรา. พราหมณกลาววา ดูกอนแพะ 
ทานอยากลัวเลย    เราจักไมฆาทาน.    แพะกลาววา  พราหมณ  ทานพูดอะไร 
เมื่อทานจะฆาก็ดี  ไมฆาก็ดี  วันนี้เราไมอาจพนจากความตายไปได.  พราหมณ 
กลาววา  ดูกอนแพะ  ทานอยากลัว  เราจักถือการอารักขาทาน  เที่ยวไปกับทาน 
เทาน้ัน.  แพะกลาววา พราหมณ อารักขาของทานมีประมาณนอย  สวนบาปท่ี 
เรากระทํามีกําลังมาก.     พราหมณใหปลอยแพะแลวกลาววา   เราจักไมใหแม 
ใครๆ ฆาแพะตัวนี้   จึงพาพวกอันเตวาสิกเท่ียวไปกับแพะนั่นแหละ   แพะพอ 
เขาปลอยเทานั้น  กช็ะเงอคอเริ่มจะกินใบไม   ซึ่งอาศัยหลังแผนหินแหงหนึ่ง  
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เกิดอยู   ทันใดน้ันเอง   ฟาก็ผาลงที่หลังแผนหินน้ัน    สะเก็ดหินชิ้นหน่ึงแตกตก   
ลงที่คอแพะซ่ึงชะเงออยู    ตัดศีรษะขาดไป    มหาชนประชุมกนั    ในกาลนั้น 
พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดาอยูในท่ีนั้น  พระโพธิสัตวนั้น เมื่อมหาชนเห็น 
อยูนั่นแล    นั่งขัดสมาธิในอากาศดวยเทวานุภาพกลาววา     สัตวเหลาน้ันรูผล 
ของบาปอยูอยางนี้ชื่อแมไฉนไมควรกระทําปาณาติบาต    เมื่อจะแสดงธรรมดวย 
เสียงอันไพเราะ   จึงกลาวคาถานี้วา 
                        ถาสัตวทั้งหลายพึงรูอยางน้ีวา  ชาติสมภพนี้เปน 
         ทุกข     สัตวไมควรฆาสัตว    เพราะวาผูมีปกติฆาสัตว  
         ยอมเศราโศก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    เอวฺเจ    สตฺตา    ขาเนยฺย    ความวา 
สัตวเหลาน้ี    พึงรูอยางนี้.    พึงรูอยางไร ?    พึงรูวา     ชาติสมภพนี้เปนทุกข 
อธิบายวา  ถาวา  พึงรูวาความเกิดในภพนั้น ๆ   และความสมภพกลาวคือความ 
เจริญของผูที่เกิดโดยลําดับนี้     ชื่อวาเปนทุกข    เพราะเปนวัตถุที่ต้ังแหงทุกข 
ทั้งหลายมีชรา  พยาธิ  มรณะ  ความประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก  ความพลัด 
พรากจากส่ิงอันเปนที่รัก   และการถูกตัดมือตัดเทาเปนตน.  บทวา   น  ปาโณ 
ปาณิน   หฺเ   ความวา   สัตวไร ๆ รูอยูวาชาติสมภพชื่อวาเปนทุกขเพราะ 
เปนที่ต้ังแหงทุกขวา   ผูทําสัตวอ่ืนใหเจริญ     ยอมไดความเจริญในชาติสมภพ 
เมื่อเบียดเบียนสัตวอ่ืน    ยอมไดรับการเบียดเบียนดังน้ี    จึงไมควรฆาสัตวอ่ืน 
อธิบายวา   สัตวไมควรฆาสัตวเพราะเหตุไร ?  เพราะผูมีปกติฆาสัตวยอมเศรา 
โศก   อธิบายวา  เพราะบุคคลผูมีปกติฆาสัตวดวยการเขาไปตัดชีวิตินทรียของ 
สัตวอ่ืน   ดวยประโยคอยางใดอยางหน่ึงในบรรดาประโยคทั้ง ๖  มีสาหัตถกิ- 
ประโยคเปนตน  เสวยมหันตทุกขอยูในอบายท้ัง ๔ นี้  คือในมหานรก ๘ ขุม ใน  
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อุสสทนรก ๑๖ ขุม    ในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานมีประการตาง ๆ   ในเปรตวิสัย 
และในอสูรกาย      ชื่อวายอมเศราโศกดวยความเศราโศกอันมีความเผาไหมใน 
ภายในเปนลักษณะ   ตลอดกาลนาน   อีกอยางหนึ่ง   สัตวรูวา   แพะนี้เศราโศก 
แลว   เพราะมรณภัย   ฉันใด   ผูมีปกติฆาสัตวยอมเศราโศกตลอดกาลนานี้แม 
ฉันนั้น     ดังน้ีแลวไมควรฆาสัตว     อธิบายวาใคร  ๆ   ไมควรกระทํากรรมคือ 
ปาณาติบาต   ก็บุคคลผูหลงเพราะโมหะ   เมื่ออวิชชากระทําใหเปนคนบอดแลว 
ไมเห็นโทษนี้ยอมกระทําปาณาติบาต. 
         พระโพธิสัตวแสดงธรรมโดยเอาภัยในนรกมาขูดวยประการอยางนี้. 
มนุษยทั้งหลายพึงธรรมเทศนานั้นแลว      กลัวภัยในนรก        พากันงดเวนจาก 
ปาณาติบาต    ฝายพระโพธิสัตวครั้นแสดงธรรมแลว      ยังมหาชนใหต้ังอยูใน 
เบญจศีลแลวไปตามยถากรรม      ฝายมหาชนต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว 
กระทําบุญมีทานเปนตน    ทําเทพนครใหเต็มแลว. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงสบืตออนุสนธิ 
ทรงประชุมชาดกวา   ภิกษุทั้งหลาย   สมัยน้ันเราไดเปนรุกขเทวดาแล. 
                                       จบมตกภัตตชาดกท่ี  ๘  
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                                  ๙.  อายาจิตภัตตชาดก   
 
                                   วาดวยการเปลื้องตน 
 
                        [๑๙]   ถาทานปรารถนาจะเปลื้องตนใหพน   ทาน 
         ละโลกนี้ไปแลวก็จะพนได  ก็ทานเปล้ืองตนอยูอยางน้ี 
         กลับจะติดหนักเขา     เพราะนักปราชญหาไดเปลื้องตน 
         ดวยอาการอยางน้ีไม  การเปลื้องตนอยางน้ี เปนเครื่อง 
         ติดของคนพาล. 
                                จบอายาจิตภัตตชาดกท่ี  ๙ 
 
                        ๙. อรรถกถาอายาจิตภัตตชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับ อยูในพระวิหารเชตวัน      ทรงปรารภพลีกรรม 
ออนวอนเทวดาทั้งหลาย  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา     สเจ    มฺุเจ 
ดังน้ี  
         ไดยินวา  ในกาลน้ัน    มนุษยทั้งหลายเม่ือจะไปคาขาย ไดฆาสัตวทําพลี 
กรรมแกเทวดาทั้งหลาย  ออนวอนวา   ขาพเจาท้ังหลายถึงความสําเร็จประโยชน 
โดยไมขัดของมาแลว   จักกระทําพลีกรรมแกทานท้ังหลายอีก   ดังน้ีแลว  จึงพา 
กันไป.  ในกาลน้ันพวกมนุษยไดถึงความสําเร็จประโยชนโดยไมมีอันตรายมา 
แลว   สําคัญวา   ผลนี้เกิดดวยอานิภาพของเทวดา จึงฆาสัตวเปนอันมากกระทํา 
พลีกรรมเพื่อปลดเปลื้องการออนวอน     ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น  จึงทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ  ประโยชนในการออนวอนน้ีมีอยู 
หรือ ?  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้  
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         ในอดตีกาล   มกีุฎมพีคนหน่ึงในบานแหงหนึ่งในแควนกาสี   ปฏิญญา   
การพลีกรรมแกเทวดา    ผูสิงอยูที่ตนไทรซ่ึงต้ังอยูใกลประตูบาน  แลวกลับมา 
โดยไมมีอันตราย    จึงฆาสัตวเปนอันมาก   แลวไปยังโคนตนไทรดวยต้ังใจวา 
จักเปลื้องการออนวอน  รุกขเทวดายืนอยูที่คาคบของตนไมกลาวคาถานี้วา 
                        ถาทานปรารถนาจะเปล้ืองตนใหพน   ทานละ 
         โลกนี้ไปแลวก็จะพนได    ก็ทานเปลื้องตนอยูอยางน้ี 
         กลับจะติดหนักเขา  เพราะนักปราชญหาไดเปลื้องตน 
         ดวยอาการอยางน้ีไมการเปลื้องตนอยางน้ี  เปนเครื่อง 
         ติดของคนพาล. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สเจ  มฺุเจ   เปจฺจ  มฺุเจ    ความวา 
ดูกอนบุรุษผูเจริญ   ถาทานจะเปลื้องตน  คือทานปรารถนาจะเปลื้องตน   ทาน 
ละโลกนี้ไปแลวก็จะพนได     คือจงพนโดยประการที่ติดพนโลกหนา.  บทวา 
มุจฺจมาโน  หิ  พชฺฌสิ   ความวา  ก็ทานเมื่อปลดเปลื้องโดยประการท่ีปรารถนา 
เพ่ือฆาสัตวปลดเปลื้อง    ชื่อวายังติดพนดวยกรรมอันลามก     เพราะเหตุไร ? 
เพราะนักปราชญทั้งหลาย   หาไดเปลื้องคนดวยอาการอยางนี้ไม  อธิบายวา  ก ็
บุรุษผูเปนบัณฑิตเหลาน้ัน     ยอมไมปลดเปลื้องตนดวยคําม่ันสัญญาอยางนี้ 
เพราะเหตุไร ?    เพราะการเปลื้องตนเห็นปานน้ี     เปนเหตุติดพนของคนพาล 
คือธรรมดาการเปลื้องคนเพราะกระทําปาณาติบาตน้ี   ยอมเปนเหตุติดหนักของ 
คนพาล.   รุกขเทวดาแสดงธรรมดวยประการดังกลาวนี้. 
         ต้ังแตนั้น     มนุษยทั้งหลายงดเวนจากกรรมคือปาณาติบาตเห็นปานน้ัน 
พากันประพฤติธรรม   ยงัเทพนครใหเต็มแลว. 
         พระศาสดาครั้น ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว   ทรง 
ประชุมชาดกวา   สมัยน้ันเราไดเปนรุกขเทวดาแล. 
                                     จบอายาจิตชาดกท่ี  ๙  
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                                      ๑๐. นฬปานชาดก   
 
                                     วาดวยการพิจารณา 
 
                        [๒๐]  พระยากระบี่ไมเห็นรอยเทาขึ้น  เห็นแตรอยเทา 
         ลง  จึงกลาววา  เราจักด่ืมน้ําดวยไมออ    ทานก็จักฆา 
         เราไมได. 
                                         จบนฬปานชาดกท่ี ๑๐ 
                                             จบศีลวรรคที่  ๒ 
 
                             ๑๐.  อรรถกถานฬปานชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท  ถึงบาน นฬกปานคาม  
ประทับ อยูในเกตกวัน ใกลนฬกปานโบกขรณี    ทรงปรารภทอนไมออทั้งหลาย 
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  ทิสฺวา  ปทมนุตฺติณฺณ   ดังน้ี. 
         ไดยินวา    ครั้งน้ัน       ภิกษุทั้งหลายอาบนํ้าในสระโบกขรณีชื่อวา 
นฬกปานะ     แลวใหพวกสามเณรเอาทอนไมออนาเพ่ือตองการทํากลองเข็ม 
เห็นทอนไมออเหลาน้ันทะลุตลอด     จึงเขาไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถามวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    พวกขาพระองคใหถือเอาทอนไมออท้ังหลายมา  เพ่ือ   
ตองการทํากลองเข็ม  ทอนไมออเหลานั้นเปนรูทะลุตลอด     ต้ังแตโคนจนถึง 
ปลาย    นี่เหตุอะไรหนอ  พระเจาขา ?  พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เปนการอธิษฐานเดิมของเรา  แลวทรงนําอดีตนิทานมา   ดังตอไปนี้  
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         ไดยินวา   โนอดีตกาลแมในกาลกอน  ปาชฏัน้ันเปนปา    มีผีเสื้อนํ้า  
คนหน่ึงเค้ียวกินคนผูลงไป ๆ ในสระโบกขรณีแมนั้น   ในกาลนั้น  พระโพธิสัตว 
เปนพระยากระบี่มีขนาดเทาเนื้อละมั่ง แวดลอมดวยหมูวานรแปดหม่ืนตัว บริหาร 
ฝูงอยูในปาน้ัน   พระยากระบ่ีนั้น ไดใหโอวาทแกหมูวานรวา  พอทั้งหลายในปา 
นี้มีตนไมพิษบาง  สระโบกขรณีที่เกิดเองอันอมนุษยหวงแหนบาง   มีอยูในปา 
นั้นนั่นแหละ     ทานท้ังหลายเม่ือจะเค้ียวกินผลไมนอยใหญที่ยังไมเคยเค้ียวกิน 
หรือเมื่อจะด่ืมน้ําท่ียังไมเคยดื่ม    ตองสอบถามเรากอน    หมูวานรเหลาน้ัน  
คําแลว     วันหน่ึงไปถึงที่ที่ไมเคยไป    เที่ยวไปในท่ีนั้นหลายวันทีเดียวเมื่อจะ 
แสวงหานํ้าด่ืมเห็นสระโบกขรณีสระหน่ึง  ยังไมดื่มน้ํา  นั่งคอยการมาของพระ- 
โพธิสัตว  พระโพธิสัตวมาถึงแลวจึงกลาววา   พอท้ังหลาย    ทําไมจึงยังไมดื่ม 
น้ํา  พวกวานรกลาววา พวกขาพเจาคอยการมาของทาน  พระโพธิสัตวกลาววา 
พอทั้งหลาย   พวกทานทําดีแลว      จึงเดินวนเวียนสระโบกขรณีนั้น     กําหนด 
รอยเทา    เห็นแตรอยเทาลงไมเห็นรอยเทาข้ึน    พระโพธิสัตวนั้นรูวา    สระ 
โบกขรณีนี้อมนุษยหวงแหนโดยไมตองสงสัยจึงกลาววา     พอทั้งหลาย    ที ่ 
ทั้งหลายไมดื่มน้ํา  ทําดีแลว  สระโบกขรณีนี้อมนุษยหวงแลว.  ฝายผีเส้ือนํ้ารูวา 
วานรเหลาน้ันไมลง  จึงแปลงเปนผูมีทองเขียว หนาเหลือง  มือเทาแดงเข็ม  รูป 
รางนากลัว   ดูนาเกลียด   แยกนํ้าออกมากลาววา    เพราะเหตุไร  พวกทานจึง 
นั่งอยู   จงลงสระโบกขรณีนี้ดื่มน้ําเถิด.   ลําดับนั้น   พระโพธสิัตวถามผีเสื้อนํ้า 
นั้นวา  ทานเปนผีเสื้อนํ้าเกิดอยูในสระนี้หรือ ?   ผีเสื้อนํ้ากลาววา  เออ เราเปน 
ผูเกิดแลว  พระโพธิสัตวถามวา ทานยอมไดคนที่ลงไปๆ ยังสระโบกขรณีหรือ ? 
ผีเสื้อนํ้ากลาววา  เออ   เราได   เราไมปลอยใคร ๆ  จนชั้นที่สุดนกท่ีลงในสระ 
โบกขรณีนี้   แมทานทั้งหมดเราก็จักกิน.  พระโพธสิัตวกลาววา พวกเราจักไม 
ใหทานกินตัวเรา.  ผีเสื้อนํ้ากลาววา  ก็ทานท้ังหลายจักดื่มน้ํามิใชหรือ ?   พระ-  
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โพธิสัตวกลาววา   เออ   พวกเราจักดื่มน้ํา     และจักไมตกอยูในอํานาจของทาน 
ผีเสื้อนํ้ากลาววา   เมื่อเปนเชนนั้น      พวกทานจักด่ืมน้ําอยางไร   พระโพธสิัตว 
กลาววา  ก็ทานยอมสําคัญหรือวา  จักลงไปดื่ม  ดวยวาพวกเราจะไมลงไป  เปน 
วานรท้ังแปดหมื่น  ถือทอนไมออคนละทอน     จักดื่มน้ําในสระโบกขรณีของ 
ทานเหมือนดื่มน้ําดวยกานบัว    เมื่อเปนอยางนี้    ทานจักไมอาจกินพวกเรา. 
พระศาสดาคร้ันทรงรูแจงความน้ี        เปนพระอภิสัมพุทธเจาผูตรัสรูพรอมยิ่ง 
ไดตรัส ๒ บทแรกแหงคาถานี้วา 
                        พระยากระบี่ไมเห็นรอยเทาขึ้น   เหน็แตรอยเทา 
         ลง  จึงกลาววา  พวกเราจักด่ืมน้ําดวยไมออ   ทานจัก 
         ฆาเราไมได. 
         เนื้อความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    พระยา 
กระบี่นั้นเปนมหาบุรุษไมไดเห็นรอยเทาข้ึนแมแตรอยเดียวในลระโบกขรณีนั้น 
ไดเห็นแตรอยเทาลงเทาน้ัน    ครั้นเห็นอยางนั้นคือไมเห็นรอยเทาข้ึน   เห็นแต 
รอยเทาลง   จึงรูวา   สระโบกขรณีนี้    อมนุษยหวงแหนแนแท  เมื่อจะเจรจากัน 
ผีเสื้อนํ้าน้ันจึงกลาววา  พวกเราจักดื่มน้ําดวยไมออ   อธิบายความตองคํานั้นวา 
พวกเราจักดื่มน้ําในสระโบกขรณีของทานดวยไมออ   พระมหาสัตวกลาวสืบไป 
วา  ทานจักฆาเราไมได  อธิบายวา  เราพรอมท้ังบริษัทดื่มน้ําดวยไมอออยางน้ี 
แมทานก็จักฆาไมได. 
         ก็พระโพธิสัตวครั้น กลาวอยางนี้แลวจึงใหนําทอนไมออมาทอนหนึ่ง 
รําพึงถึงบารมีทั้งหลายแลวกระทําสัจกิริยาเอาปากเปา  ไมออไดเปนโพรงตลอด 
ไป   ไมเหลอืปลองอะไร ๆ ไวภายใน    พระโพธสิัตวใหนําทอนไมออแมทอน 
อ่ืนมาแลวไดเปาใหไปโดยทํานองนี้   ก็เม่ือเปนดังกลาวมาฉะน้ี   ไมอาจใหเสร็จ 
ลงได   เพราะฉะน้ัน     ไมควรเธออยางนั้น    ฝายพระโพธิสัตวไดอธิษฐานวา  
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ไมออแมทั้งหมดที่เกิดรอบสระโบกขรณีนี้  จงเปนระตลอด    ก็เพราะอุปจารแหง 
ประโยชนของพระโพธิสัตวทั้งหลายเปนสภาพย่ิงใหญ   การอธิษฐานยอมสําเร็จ   
ต้ังแตนั้นมา  ไมออที่เกิดรอบสระโบกขรณีแมทุกตนเกิดเปนรูเดียวตลอด. 
         จริงอยู   ในกัปนี ้  ชือ่วาปาฏิหาริยอันต้ังอยูตลอดกัปมี ๔ ประการเปน 
ไฉน ? เครื่องหมายกระตายบนดวงจันทรจักตั้งอยูตลอดกัปนี้แมทั้งส้ิน ๑ ที่ที่ไฟดับ 
ในวัฏฏกชาดกไฟจักไมไหมตลอดกัปนี้แมทั้งสิ้น.  สถานที่เปนที่อยูของฆฏีการ 
ชางหมอ     ฝนไมรั่วรดจักต้ังอยูตลอดกัปนี้แมทั้งสิ้น   ไมออที่ดังอยูรอบสระ 
โบกขรณีนี้จักเปนรูเดียว (ไมมีขอ) ตลอดกัปนี้แมทั้งสิ้น ๑ ชื่อวาปาฏิหาริยอัน 
ต้ังอยูชั่วกัป  ๔ ประการนี ้  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
         พระโพธิสัตวครั้นอธิษฐานอยางนี้แลว  จึงนั่งถือไมออลําหน่ึง  ฝาย 
วานรแปดหม่ืนตัวแมเหลาน้ัน    กถ็อืไมออลําหน่ึง ๆ     นั่งลอมสระโบกขรณี 
ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเอาไมออสูบน้ํามาดื่ม   วานรแมเหลาน้ัน   ทั้งหมดน่ังอยู 
ที่ฝงน่ันแลวดื่มน้ําแลว   เม่ือวานรเหลาน้ันดื่มน้ําอยางน้ี   ผีเสื้อนํ้าไมไดวานร 
ตัวไรๆ ก็เสียใจ   จึงไปยังนิเวศนของตนนั่งเอง    ฝายพระโพธิสัตวพรอมท้ัง 
บริวารก็เขาปาไปเหมือนกัน. 
         สวนพระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ชื่อวาความท่ีไมออทั้ง 
หลายเหลาน้ีเปนไมมีรูเดียวน้ัน    เปนการอธิษฐานอันมีในกาลกอนของเราเอง 
ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว     จึงทรงประชุมชาดกวา 
ผีเสื้อน้ําในครั้งน้ัน   ไดเปนพระเทวทัต   ในบัดน้ีวานรแปดหมืน่ใน 
ครั้งน้ัน    ไดเปนพุทธบริษัทในบัดน้ี     สวนพระยากระบี่ผูฉลาดใน 
อุบายในครั้งนั้น  ไดเปนเราแล. 
                                       จบนฬปานชาดกท่ี  ๑๐ 
                                            จบศีลวรรคที่  ๒  
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                     รวมชาดกที่มีในวรรคที่  คอื 
         ๑.  ลักขณชาดก   ๒.  นิโครธมคิชาดก   ๓.  กัณฑินชาดก 
๔.    วาตมิคชาดก       ๕.    ขราทิยชาดก         ๖.   ติปลลัตถมิคชาดก 
๗.    มาลุตชาดก         ๘.    มตกภัตตชาดก       ๙.   อายาจิตภัตตชาดก 
๑๐.   นฬปานชาดก  
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                                     ๓.  กุรุงควรรค   
 
                                   ๑.  กุรุงคมิคชาดก 
 
                                  วาดวยกวางกุรุงคะ 
 
                        [๒๑]   ดูกอนไมระริน     การท่ีทานปลอยผลใหตกกล้ิง 
         มานั้น  เราเปนกวางรูแลว    เราจะไปสูไมมะรืน่ตนอื่น 
         เพราะเราไมชอบใจผลของทาน. 
                                         จบกุรุงคมิคชาดกท่ี  ๑ 
 
                               ๓.  อรรถกถากุรุงควรรค 
 
                               ๑. อรรกถากุรุงคมิคชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเวฬุวัน ทรงปรารภพระเทวทัต 
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้   คําเริ่มตนวา    าตเมต    กุรุงฺคสฺส   ดังน้ี 
         ความพิศดารวา  สมัยหน่ึง  ภิกษุทั้งหลายน่ังประชุมกันในโรงธรรมสภา 
นั่งกลาวโทษของพระเทวทัตวา    ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย    พระเทวทัตประกอบ 
นายขมังธนู  เพ่ือตองการปลงพระชนมพระตถาคตกลิ้งศิลา ปลอยชางธนปาลกะ 
ตะเกียกตะกายเพ่ือจะปลงพระชนมของพระทศพล    แมในกาลท้ังปวง.    พระ- 
ศาสดาเสด็จมาแลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีตกแตงไวแลว     ตรัสถามวา    ภิกษุ 
ทั้งหลายบัดนี้  พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?  ภิกษุทั้งหลายกราบ  
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ทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายนั่งสนทนากันดวยเรื่องการกลาว 
โทษของพระเทวทัตวา     พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพ่ือปลงพระชนมของพระ- 
องค.  พระศาสดาตรัสวา   ภิกษุทั้งหลาย   พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพ่ือจะฆา 
เราในบัดนี้ เทาน้ันหามิได  แมในกาลกอนก็ตะเกียกตะกายเหมือนกัน  ก็แตวาไม 
สามารถจะฆาเราได   แลวทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล เมื่อพระเจาพรหมทตัครองราชสมบัติในพระนครพาราณสี 
เปนกวางเค้ียวกินผลาผลท้ังหลายในราวปาแหงหน่ึง. ในคราวหนา  กวางนั้นกิน 
ผลมะรื่นที่ตน  มะรื่นอันมีผลสะพรั่ง.  ลําดับนั้น  มีพรานน่ังหางชาวบานคนหนึ่ง 
พิจารณารอยเทาเนื้อท้ังหลายแลว    จึงผูกหางบนตนไมแลวน่ังบนหางนั้น   เอา 
หอกแทงพวกเน้ือท่ีมากินผลไม แลวขายเน้ือของเน้ือเหลาน้ันเลี้ยงชีวิต  วันหนึ่ง 
พรานน้ัน เห็นรอยเทาของพระโพธิสัตวที่โคนตนไมนั้น   จึงผูกหางบนตนมะรื่น 
นั้นแลว บรโิภคอาหารแตเชาตรู      แลวถือหอกเขาปาข้ึนไปยังตนไมนั้นแลวน่ัง 
หาง.   ฝายพระโพธิสัตวก็ออกจากท่ีอยูแตเชาตรูมาดวยหวังวาจักกินผลมะรื่นแต 
ไมไดผลุนผลันเขาไปท่ีโคนตนไมนั้น   คิดวา  บางคราวพวกพรานน่ังหางจะผูก 
หางบนตนไม อันตรายเห็นปานน้ี   มีไหมหนอ จึงไดยืนพิจารณาอยูแตภายนอก 
ฝายนายพรานรูวาพระโพธิสัตวไมมา   นั่งอยูบนหางนั่นแหละ  โยนผลมะรืน่ให 
ตกลงลางหนาพระโพธิสัตวนั้น.  พระโพธิสัตวคิดวา  ผลเหลาน้ีมาตกลงขางหนา 
เรา  เบื้องบนตนไมนั้น   มีนายพรานหรือหนอ  เมื่อแลดูบอย ๆ ก็เห็นนายพราน 
แตทําเปนไมเห็นพูดวา    ตนไมผูเจริญ    เมื่อกอนทานใหผลไมทั้งหลายตกลง 
ตรง ๆ เหมือนเขยาผลท่ีหอยอยูฉะน้ัน     บัดนี้ทานละท้ิงรุกขธรรมเสียแลว  เมื่อ 
ทานละท้ิงรุกขธรรมเสียอยางนี้   เราจักเขาไปยังโคนตนไมแมตนอ่ืน   แสวงหา 
อาหารของเรา   แลวจึงกลาวคาถาน้ีวา  
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                        แนะไมมะรื่น   การท่ีทานปลอยผลไมไหกลิ้งมา 
         นั้น   เราผูเปนกวางรูแลว   เราจะไปสูไมนะรื่นตนอื่น 
         เพราะเราไมชอบใจผลของทาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   าต   ไดแก   ปรากฏ   คือเกิดแลว. 
บทวา  เอต  โยควา  กรรมนี้.  บทวา   กุรุงฺคสฺส   แปลวา  เนื้อชนิดกวาง. 
บทวา   ย   ตฺว   เสปณฺณิ   เสยฺยสิ      ความวา   ดูกอนตนไมมะรื่นผูเจริญ 
การท่ีทานปลอยใหผลกลิ้งตกลงขางหนา   คือไดเปนผูมีผลกระจายมาน้ัน  ทั้ง 
หมดเกิดเปนสิ่งลามกสําหรับเนื้อกวาง.   ดวยบทวา    น   เม   เต   รุจฺจเต   นี้  
กวางกลาววา    เราไมชอบใจผลของทานผูใหผลอยูอยางนี้       ทานจงหยุดเถิด 
เราจักไปที่อ่ืน  ดังนี้  ไดไปแลว. 
         ลําดับนั้น    นายพรานท้ังท่ีนั่งอยูบนหางน่ันแล    พุงหอกไปเพ่ือพระ- 
โพธิสัตวนั้นแลวกลาววา  ทานจงไปเถิด   บัดนี้เราเปนคนผิดหวังทาน.   พระ- 
โพธิสัตวหันกลับมายืนกลาววา  บุรุษผูเจริญ  แมบดันี้ทานผิดหวังเราก็จริง   แต 
ถึงกระน้ันทานจะไมผิดหวังมหานรก ๘ ขุม อุสสทนรก ๑๖ ขุม และกรรมกรณ 
ทั้งหลายมีการจองจํา ๕ ประการเปนตน     ก็แหละครั้นกลาวอยางนี้แลวก็ไดไป 
ตามชอบใจ  ฝายนายพรานลงมาแลวไปตามความชอบใจ. 
         แมพระศาสดาก็ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวทัตตะเกียกตะกายเพ่ือ 
จะฆาเราในบัดนี้ เทาน้ันก็หามิได  แมในกาลกอน   ก็ตะเกียกตะกายแลวเหมือน 
กัน   ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบอนุสนธิแลวทรงประชมุชาดกวา นาย 
พรานน่ังหางในครั้งน้ันไดเปนเทวทัต             สวนกวางในครั้งน้ันไดเปน 
เราแล. 
                                        จบกุรุงคมิคชาดกท่ี  ๑ 
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                                      ๒.  กุกกุรชาดก   
 
                                   วาดวยสุนัขท่ีถูกฆา 
 
                        [๒๒]  สุนัขเหลาไดอันบุคคลเลี้ยงไวในราชสกุล เจริญ  
         ในราชสกุล สมบูรณดวยสีสันและกําลัง    สนุัขเหลาน้ี 
         นั้นไมถูกฆา    พวกเรากลับถูกฆา    นี้ชื่อวาการฆาโดย 
         ไมแปลกกันก็หาไม  กลับชื่อวาการฆาแตสุนัขท้ังหลาย 
         ที่ทุรพล. 
                                    จบกุกกุรชาดกท่ี  ๒ 
 
                                ๒.  อรรถกถากุกกุรชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภการประพฤติ  
ประโยชนแกพระญาติ    จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา     เย    กุกฺกุรา    
ดังน้ี.     การประพฤติประโยชนแกพระญาตินั้น     จักมีแจงในภัททสาลชาดก 
ทวาทสนิบาต.  ก็พระศาสดาทรงต้ังเรื่องนี้แลวทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปน้ี  
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี 
พระโพธิสัตวทรงอาศัยกรรมเห็นปานน้ัน    บังเกิดในกําเนิดสุนัข   หอมลอมดวย 
สุนัข  มิใชนอยอยูในสุสานใหญ.   อยูมาวันหน่ึง   พระราชาเสด็จข้ึนทรงรถเทียม 
มาสินธพขาว      ประดับดวยเครื่องประดับทั้งปวง      เสด็จไปยังพระอุทยาน 
ทรงเลนในพระอุทยานน้ัน   ตลอดสวนภาคกลางวัน   เมื่อพระอาทิตยอัสดง  จึง  
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เสด็จเขาพระนคร     ราชบุรุษท้ังหลายวางสายเชือกหนึ่งรถน้ันตามท่ีผูกไวนั้น   
แหละท่ีพระลานหลวง  เนื้อฝนตกตอนกลางคืน  รถน้ันก็เปยกฝน.    พวกสุนัข  
ที่เลี้ยงไวในราชตระกูลลงจากปราสาทชั้นบน  กัดกินหน่ึงและชะเนาะของรถน้ัน. 
วันรุงข้ึน พวกราชบุรุษจึงกราบทูลพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ สุนัขทั้งหลาย 
เขาไปทางทอนํ้า  กัดกินหนังและชะเนาะของรถน้ันพระเจาขา.  พระราชาทรง 
กริ้วสุนัข  จึงตรัสวา พวกทานจงฆาพวกสุนัขในท่ีที่ไดเห็นแลว ๆ.  ต้ังแตนั้นมา 
ความพินาศใหญหลวงจึงเกิดข้ึนแกพวกสุนัข. สุนัขเหลาน้ัน  เมื่อถูกฆาในท่ีที่พบ 
เห็นจึงหนีไปปาชา  ไดพากันไปยังสํานักของพระโพธิสัตว.   พระโพธิสตัวถาม 
วา  ทานทั้งหลายเปนอันมากพากันมาประชุม  เหตุอะไรหนอ ?  สุนัขเหลาน้ัน 
กลาววา   พระราชาทรงกริ้ววา  นัยวา   สุนัขกินหนังและชะเนาะของรถภายใน 
พระราชวัง  จึงทรงส่ังใหฆาสุนัข  สุนัขเปนอันมากพินาศ  มหาภัตเกิดข้ึนแลว 
พระโพธิสัตวคิดวาในท่ีที่มีการอารักขา   สุนัขทั้งหลายในภายนอก   ยอมไม 
มีโอกาส    กรรมนี้จักเปนกรรมของพวกสุนัขเลี้ยงในภายในพระราชนิเวศนนั่น 
เอง  ก็ภัยอะไร ๆ ยอมไมมีแกพวกโจร   สวนพวกที่ไมใชโจรกลับไดความตาย 
ถากระไร  เราจะแสดงพวกโจรแกพระราชาแลวไหทานชีวิตแกหมูญาติ.   พระ- 
โพธิสัตวนั้น     ปลอบโยนญาติทั้งหลายใหเบาใจแลวกลาววา    ทานท้ังหลายอยา 
กลัว   เราจักนําความไมมีภัยมาใหแกทานท้ังหลาย   พวกทานจงอยูที่นี้แหละจน 
กวาเราจะไดเฝาพระราชา     แลวรําพึงถึงบารมี      กระทําเมตตาภาวนาใหเปน 
ปุเรจาริกไปในเบื้องหนาแลวอธิษฐานวา    ใคร ๆ อยาไดสามารถขวางกอนดิน 
หรือไมคอนเบ้ืองบนเรา   ผูเดียวเทาน้ัน  เขาไปภายในพระนคร.   ครั้งน้ัน   แม 
สัตวตัวหนึ่งเห็นพระโพธิสัตวแลวชื่อวา  โกรธแลวแลดู  มิไดมี.   ฝายพระราชา 
ทรงสั่งฆาสุนัขแลวประทับนั่งในท่ีวินิจฉัยดวยพระองคเอง  พระโพธิสัตวไปใน 
ที่วินิจฉัยนั้นนั่นแล  แลวว่ิงเขาไปภายใตอาสนของพระราชา.   ลําดับนั้น  พวก  
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ราชบุรุษเริ่มเพ่ือจะนําพระโพธิสัตวนั้นออกมา    แตพระราชาทรงหามไว 
พระโพธิสัตวนั้นพักอยูหนอยหน่ึงแลวออกจากภายใตอาสน      ถวายบังคมพระ 
ราชาแลวทูลถามวา       ไดยินวา  พระองคทรงใหฆาสุนัขจริงหรือพระเจาขา. 
พระราชาตรัสวา  เออ   เราใหฆา.  พระโพธิสัตวทูลถามวา  ขาแตพระจอมคน 
สุนัขเหลาน้ัน มีความผิดอะไร ?  พระราชาตรัสวา  สุนัขทั้งหลายมันกินหนังหุม 
และชะเนาะแหงรถของเรา  พระโพธสิัตวทูลถามวา.  พระองคทรงรูจัก สุนขัตัว 
ที่กินแลวหรอื.  พระราชาตรัสวา  ไมรู  พระโพธิสตัวทูลวา   ขาแตสมมติเทพ 
การไมทรงทราบโดยถองแทวา โจรท่ีกินหนังชื่อน้ี  แลวทรงใหฆาในท่ีที่ไดพบ 
เห็นทันที  ไมสมควร  พระเจาขา.  พระราชาตรัสวา   เพราะพวกสุนัขมักกัดกิน 
หนังหุมรถ   เราจึงสั่งฆาสุนัขวา    พวกทานจงฆาสุนัขที่ไดพบเห็นทั้งหมดเลย. 
พระโพธิสัตวทูลวา ก็มนุษยทั้งหลายเหลาน้ัน  ฆาสุนัขทั้งหมดทีเดียวหรือ หรือวา 
สุนัข แมไมไดความตายก็มีอยู.  พระราชาตรัสวามี.  สุนัขเลี้ยงในสําหนักของเรา 
ไมไดการถูกฆาตาย. พระมหาสัตวทูลวา   ขาแตมหาราชพระองคไดตรัสในบัดนี้ 
ทีเดียววา  เพราะพวกสุนัขมักกัดกินหนังหุมรถ   เราจึงส่ังฆาสุนัขวา  พวกทาน 
จงฆาสุนัขทุกตัวท่ีไดพบเห็น     แตบดันี้พระองคตรัสวา   สุนขัเลี้ยงในตําหนัก 
ของเราไมไดการถูกฆาตาย  เมื่อเปนอยางนั้น พระองคยอมลุอคติเชนฉันทาคติ  
เปนตน.  กช็ือ่วาการลุอคติไมสมควร และไมเปน (ทศพิธ) ราชธรรม  ธรรมดา 
พระราชาผูแสวงหาเหตุและมิใชเหตุ     เปนเชนกับตาชั่งจึงจะควร.      บัดนี้ 
สุนัขเลี้ยงในราชสกุลไมไดการคาย   สนุัขท่ีทุรพลเทาน้ันจึงจะได  เมื่อเปนเชน 
นั้น       อันนี้ไมเปนการฆาสุนัขทุกตัว    แตอันนี้ชื่อวาเปนการฆาสุนัขที่ทุรพล 
ก็แหละครั้น  ทูลอยางน้ีแลว   จึงเปลงเสียงอัน ไพเราะกราบทูลวา   ขาแตมหาราช 
สิ่งท่ีพระองคทรงกระทําน้ันไมเปนธรรม    เมื่อจะแสดงธรรมแกพระราชา  จึง 
กลาวคาถานี้วา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 285 

                        สนขัเหลาใดอันบุคคลเลี้ยงไวในราชสกุลเจริญ 
         ในราชสกุล  สมบูรณดวยสีสันและกําลัง   สนุัขเหลาน้ี  
         นั้นไมถูกฆา   พวกเรากลับถูกฆาโดยไมแปลกกัน  หา 
         มิได   กลับชื่อวาการฆาแตสุนัขท้ังหลายท่ีทุรพล. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เย   กุกฺกุรา   ไดแก    สุนัขเหลาใด. 
เหมือนอยางวา   ปสสาวะแมยังมีน้ําอุนก็เรียกวามูตรเนา   สุนขัจ้ิงจอกแมเกิดใน 
วันนั้นก็เรียกวา  สุนัขจ้ิงจอกแก  เถาหวัดวนแมยังออนก็เรียกวาเถาหัวเนา  กาย 
แมจะมีสีเหมือนทองก็เรียกวากายเปอยเนา   ฉันใด   สุนัขแมมีอายุ   ๑๐๐ ป   ก ็
เรียกวา   กกุกุระ    ลูกสุนัข   ฉันนั้นเหมือนกัน.    เพราะฉะนั้น    สุนัขเหลาน้ัน 
แกแตสมบูรณดวยกําลังกาย   ก็เรียกวา  กุกกุระเหมือนกัน.    บทวา     วฑฺฒา 
แปลวา   เจรญิเติบโต.   บทวา   โถเลยฺยถา   ไดแก   เกิดแลว  มีแลว    เจริญ 
แลวในราชสกุล.  บทวา  วณฺณพลูปปนฺนา  ไดแก   สมบูรณดวยสีรางกาย 
และกําลังกาย.  บทวา  เตเม   น   วชฺณา   ความวา  สุนัขเหลาน้ีนั้นมีเจาของ 
มีการอารักขา   จึงไมถูกฆา.   บทวา  มยมสฺส  วชฺณา  ความวา  เราทั้งหลาย 
ไมมีเจาของไมมีการอารักขา  เปนสุนัขที่ถูกฆา.  บทวา   นาย  สฆจฺจา   ความ 
วา    เม่ือเปนอยางนั้น     อันนี้ยอมไมชื่อวามีการฆาโดยไมแปลกกัน.    บทวา 
ทุพฺพลฆาติกาย   ความวา  สวนอันนี้ยอมชื่อวาเปนการฆาอันทุรพล   เพราะ 
ฆาเฉพาะสุนัขทุรพลท้ังหลาย.   อธิบายวา    ธรรมดาพระราชาท้ังหลายควรขม 
พวกโจร  พวกท่ีไมเปนโจรไมควรขม  แตในเหตุการณนี้  โทษอะไร ๆ ไมม ี
แกพวกโจร   พวกท่ีไมใชโจรกลับไดความตาย   โอ!   ในโลกนี้   สิ่งท่ีไมควร 
ยอมเปนไป  โอ! เธอธรรมยอมเปนไป. 
         พระราชาไดทรงสดับคําของพระโพธิสัตวแลวจึงตรัสวา ดูกอนบัณฑิต  
ก็ทานรูหรือวา สุนัขชื่อโนนกินหนังหุมรถ. พระโพธิสัตวกลาววา  รูพระเจาขา. 
พระราชาตรัสวา  สุนัขพวกไหนกิน.  พระโพธิสัตวทูลวา   พวกสุนัขเลี้ยงที่อยู 
ในตําหนักของพระองคกินพระเจาขา.   พระราชาตรัสวา  ทานตอง  (พิสูจน)  
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รูวา สุนัขเหลาน้ันกินอยางไร. พระโพธิสัตวทูลวา  ขาพระบาทจักแสดงความท่ี   
สุนัขเหลาน้ันกิน.  พระราชาตรัสวา  จงแสดงเถิดบัณฑิต. พระโพธิสัตวทูลวา 
พระองคจงใหนําพวกสุนัขเลี้ยงในตําหนักของพระองคมา       แลวใหนําเปรียง 
และหญาแพรกมาหนอยหนึ่ง. พระราชาไดทรงการทําอยางนั้น. ลําดับนั้นพระ 
โพธิสัตวใหขยําหญากับเปรียงแลวทูลกะพระราชาน้ันวา   ขอพระองคจงใหสุนัข  
เหลาน้ันดื่ม   พระราชาทรงใหทําอยางนั่นแลวใหดื่ม   สุนัขทั้งหลายท่ีดื่มแลว ๆ ก ็
ถายออกมาพรอมกับหนังทั้งหลาย     พระราชาทรงดีพระทัยวาเหมือนพยากรณ 
ของพระสัพพัญูพุทธเจา     จึงไดทรงทําการบูชาพระโพธิสัตวดวยเศวตฉัตร 
พระโพธิสัตวจึงแสดงธรรมแกพระราชา    ดวยคาถาวาดวยการประพฤติธรรม 
๑๐  ประการ  อันมาในเตสกุณชาดก  มีอาทิวา   ขาแตมหาราชผูบรมกษัตริย 
พระองคจงประพฤติธรรมในพระชนกและชนนีดงัน้ี  แลวทูลวา  ขาแตมหาราช 
จําเดิมแตนี้ไป พระองคจงเปนผูไมประมาท  แลวใหพระราชาดํารงอยูในศีล ๕ 
จึงไดถวายคืนเศวตฉัตรแดพระราชา.  พระราชาไดทรงสดับธรรมกถาของพระ- 
มหาสัตวแลวทรงใหอภัยแกสัตวทั้งปวง    ทรงเริ่มต้ังนิตยภัยเชนกับโภชนะของ 
พระองคแกสุนัข ทั้งปวงมีพระโพธิสัตวเปนตน  ทรงตั้งอยูในโอวาทของพระโพธิ- 
สัตวทรงการทําบุญมีทานเปนตนตลอดชั่วพระชนมายุ    สวรรคตแลวเสด็จอุบัติ  
ในเทวโลก      กุกกโุรวาทไดดําเนินไปถึงหมื่นป      ฝายพระโพธิสัตวดํารงอยู 
ตราบชั่วอายุแลวไดไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตประพฤติประโยชน 
แกพระญาติทั้งหลาย    ในบัดนี้เทาน้ัน    ก็หามิได   แมในกาลกอนก็ไดประพฤติ  
แลวเหมือนกัน  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว     จึงทรง 
ประชุมชาดกวา     พระราชาในกาลนั้น     ไดเปนพระอานนท      บรษิัทท่ี 
เหลือนอกนี้  ไดเปนพุทธบริษัท   สวนกุกกุรบัณฑิตคือเราแล. 
                                       จบกุกกุรชาดกท่ี  ๒  
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                                 ๓. โภชาชานียชาดก 
 
                            วาดวยมาสินธพอาชาไนย 
 
                        [๒๓]  ดูกอนนายสารถี   มาสินธพอาชาไนยถูก 
         ลูกศรแทงแลว        แมนอนตะแคงอยางเดียว     ยัง 
         ประเสริฐกวามากระจอก  ทานจงประกอบฉันออกรบ  
         อีกเถิด. 
                             จบโภชาชานียชาดกท่ี  ๓ 
 
                          ๓. อรรถกถาโภชาชานียชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับ อยูในพระวิหารเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุผูละ 
ความเพียรรูปหน่ึง    จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา   อป   ปสฺเสน  
เสมาโน  ดังนี้. 
         ความพิศดารวา  สมัยนั้น    พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาแลวตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ  บัณฑิตทั้งหลายแมในกาลกอน    ไดการทําความเพียรแมในท่ีอัน 
มิใชที่อยู       แมไดรับบาดเจ็บก็ไมละความเพียร       ดังน้ีแลว      ทรงนําอดีต  
นิทานมาวา 
         ในอดตีกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ  อยูในนครพาราณสี  
พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลมาสินธพชื่อ  โภชาชานียะ  สมบูรณดวยอาการ 
ทั้งปวง  ไดเปนมามงคลของพระเจาพาราณสี   พระโพธิสัตวนั้นบริโภคโภชนะ 
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ขาวสาลีมีกลิน่หอมอันเก็บไว ๓ ป ถึงพรอมดวยรสเลิศตางๆ ในถาดทองอันมี   
ราคาแสนหน่ึง     ยืนอยูในภาคพ้ืนอันไลทาดวยของหอมมีกําเนิด  ๔  ประการ 
เทาน้ัน    สถานที่ยืนนั้นวงดวยมานผากัมพลแดง    เบื้องบนดาดเพดานผาอัน 
วิจิตรดวยดาวทอง  หอยพวงของหอมและพวงดอกไม   ตามประทีปน้ําหอม   ก ็
ข้ึนชื่อวาพระราชาทั้งหลายผูไมปรารถนาราชสมบัติในนครพาราณสี   ยอมไมมี 
คราวหน่ึง  พระราชา ๗ พระองคพากันลอมนครพาราณสี    ทรงสงหนังสือแก 
พระเจาพาราณสีวา จะใหราชสมบัติแกเราทั้งหลายหรือจะรบ. พระเจาพาราณสี 
ใหประชุมอํามาตยทั้งหลายแลวตรัสบอกขาวน้ัน    แลวตรัสถามวา    ดกูอนพอ 
ทั้งหลาย  บดันี้  พวกเราจะกระทําอยางไร ? อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแต 
สมมติเทพ  เบื้องตนพระองคยังไมตองออกรบกอน  พระองคจงสงทหารมาชื่อ 
โนนใหกระทําการรบ    เม่ือทหารมาน้ันไมสามารถขาพระบาทท้ังหลายจักรูใน 
ภายหลัง.    พระราชารับสั่งใหเรียกทหารมาน้ันมาแลวตรัสวา   ดูกอนพอ   เธอ 
จักอาจการทําการรบกับพระราชา  ๗  องคหรือไม.    นายทหารมากราบทูลวา 
ขาแตสนมติเทพ   ถาขาพระบาทไดมาสินธพชื่อโภชาชานียะไซร   พระราชา ๗ 
พระองคจงยกไว  ขาพระบาทจักอาจรบกับพระราชาท่ัวท้ังชมพูทวีป.  พระราชา 
ตรัสวา ดูกอนพอ มาสินธพโภชาชานียะ หรือมาอ่ืนก็ชางเถิด. นายทหารมาน้ัน 
รับพระดํารัสแลว    ถวายบังคมพระราชาลงจากปราสาท   ใหน้ํามาสินธพโภชา- 
ชานียะมา   แมคนก็ผูกสอดเกราะทุกอยาง   เหน็บพระขรรค     ข้ึนหลังมาสินธพ 
ตัวประเสริฐ  ออกจากพระนครไปประดุจฟาแลบ  ทําลายกองพลท่ี ๑   จับเปน 
พระราชาไดองคหน่ึง     พามามอบใหแกพลในนครแลวกลับไปอีก     ทําลาย 
กองพลท่ี ๒  กองพลท่ี ๓ ก็เหมือนกัน   จับเปนพระราชาได ๕ องค  อยางนี้ 
ดวยประการฉะน้ี   แลวทําลายกองพลที่ ๖  ในคราวจับพระราชาองคที่ ๖  มา 
สินธพโภชาชานียะไดรับบาดเจ็บ  เลือดไหล  เวทนากลาเปนไป  นายทหารมา  
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นั้นรูวามาสินธพนั้นไดรับบาดเจ็บ     จึงใหมาสินธพโภชาชานียะนอนท่ีประตู    
พระราชวัง  เริ่มทําเกราะใหหลวมเพ่ือจะผูกเกราะมาตัวอ่ืน  พระโพธิสัตวทั้งที่  
นอนทางขางท่ีที่ความผาสุกมาก   ลืมตาข้ึนเห็นนายทหารมา (ทําอยางนั้น)  จึง 
คิดวา    นายทหารมานี้จะหุมเกราะมาตัวอ่ืน    และมาตัวนี้จักไมสามารถทําลาย 
กองพลท่ี ๗  จับพระราชาองคที่ ๗ ได  และกรรมที่เราทําไวแลวจักพินาศหมด 
แมนายทหารมาซ่ึงไมมีผูเปรียบก็จักพินาศ    แมพระราชาก็จักตกอยูในเง้ือมมือ 
ของพระราชาอ่ืน    เวนเราเสียมาอ่ืนชื่อวาสามารถเพ่ือทําลายกองพลท่ี ๗  แลว 
จับพระราชาองคที่ ๗ ไดยอมไมมี   ทัง้ ๆ ที่นอนอยูนั่นแล   ใหเรียกนายทหาร 
มามาแลวกลาววา ดูกอนนายทหารนํ้าผูสหาย  เวนเราเสีย  ชื่อวามาอ่ืนผูสามารถ 
เพ่ือทําลายกองพลท่ี ๗  แลวจับพระราชาองคที่ ๗ ไดยอมไมมี     เราจักไมทํา 
กรรมท่ีเรากระทําแลว ใหเสียหาย  ทานจงใหเราแลลุกข้ึนแลว ผูกเกราะเถิดครั้น 
กลาวแลวจึงกลาวคาถานี้วา 
                        มาสินธพอาชาไนยถูกลูกศรแทงแลว    แมนอน 
         ตะแคงอยูขางเดียว   ก็ยังประเสริฐกวานํ้ากระจอก  ดู 
         กอนนายสารี   ทานจงประกอบฉันออกรบเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อป   ปสฺเสน  เสมาโน  ไดแก   แม 
นอนโดยขางๆ เดียว.   บทวา  สลฺเลภิ   สลฺลลีกโต  ความวา   เปนผูแมถูก 
ศรท้ังหลายแลว.   บทวา   เสยฺโยว   วฬวา  โภชฺโฌ   ความวา  มากระจอก 
ซึ่งไมไดเกิดในตระกูลมา   มาสินธพ    ชื่อวา  วฬวะ    มาโภชาชานียสินธพ 
ชื่อวา  โภชฌะ   ดังน้ัน    มาโภชาชานียสินธพนั่นแหละ  แมถกูลูกศรแทงแลว 
ก็ยังประเสริฐคือเลิศ  อุดม  กวามากระจอกน่ัน.  ดวยบทวา   ยฺุช   มฺเว 
สารถี  นี้     พระโพธิสัตวกลาววา    เพราะเหตุที่เราแล    แมจะไปดวยอาการ 
อยางนี้ก็ยังประเสริฐกวา    ฉะนั้น    ทานจงประกอบเราเถิด    อยาประกอบมา 
ตัวอ่ืนเลย.  
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         นายทหารมาพยุงพระโพธิสัตวใหลุกข้ึนพันแผลแลว ผูกสอดเรียบรอย 
นั่งบนหลังของพระโพธิสัตวนั้น   ทําลายกองพลท่ี  ๗  จับเปนพระราชาองคที่  ๗ 
แลวมอบ ใหแกพลของพระราชา     คนท้ังหลายนําแมพระโพธิสัตวมายังประตู 
พระราชวัง  พระราชาเสด็จออกเพ่ือทอดพระเนตรพระโพธิสัตวนั้น   พระมหา- 
สัตวทูลพระราชาวา     ขาแตมหาราช  พระองคอยาทรงฆาพระราชาทั้ง ๗ เลย 
จงใหกระทําสบถแลวปลอยไป    พระองคจงประทานยศท่ีจะพึงประทานแกขา- 
พระบาทและนายทหารมา    ใหเฉพาะแกนายทหารมาเทาน้ัน   การจับพระราชา 
๗ องคไดแลว  ทําทหารผูกระทําการรบใหพินาศยอมไมควร แมพระองคก็จง 
ทรงบําเพ็ญทาน รักษาศีล  ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม  เมือ่พระโพธิสัตวให 
โอวาทแกพระราชาอยางนี้แลว   คนทั้งหลายจึงถอดเกราะของพระโพธิสัตวออก 
เมื่อเกราะสักวาถูกถอดออกเทาน้ัน  พระโพธิสัตวนั้นดับไปแลว.  พระราชาทรง 
ใหทําฌาปนกิจสรีระของพระโพธิสัตวนั้น     ไดประทานยศใหญแกนายทหารมา 
ทรงใหพระราชาทั้ง ๗ พระองค ทรงกระทําสบถเพ่ือไมประทุษรายพระองคอีก 
แลวทรงสงไปยังที่ของตน  ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม   โดยสมํ่าเสมอ   ใน 
เวลาสุดสิ้นพระชนมายุ  ไดเสด็จไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิตท้ังหลายในปางกอน 
ไดกระทําความเพียรแมในที่อันมิใชบอเกิดอยางนี้       แมไดรับบาดเจ็บเห็น 
ปานน้ี    ก็ไมละความเพียร    สวนเธอบวชในศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจาก 
ทุกขเห็นปานนี้ เพราะเหตุไร  จึงละความเพียรเสีย  แลวทรงประกาศสัจจะทั้ง ๔ 
ในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผูละความเพียรต้ังอยูในพระอรหัตผล ฝายพระศาสดาครั้น 
ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว  จึงทรงประชุมชาดกวา   พระ 
ราชาในครั้งน้ัน    ไดเปนพระอานนท     นายทหารมาในครั้งน้ัน  ได 
เปนพระสารีบุตร   สวนโภชาชานิยสินธพในครั้งน้ัน    ไดเปนเราแล. 
                                   จบโภชาชานียชาดกท่ี  ๓  
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                                     ๔.  อาชัญญชาดก   
 
                        วาดวยมาอาชาไนยกับมากระจอก 
 
                        [๒๔]   ไมวาเมื่อใด  ทีใ่ด  ขณะใด  ณ  ที่ใด ๆ ณ เวลา 
         ใด ๆ     มาอาชาไนยใชกําลังความเร็ว    มากระจอก 
         ยอมถอยหน้ี. 
                                          จบอาชัญญชาดกที่  ๔ 
 
                              ๔.  อรรถกถาอาชัญญชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน     ทรงปรารภภิกษุผูละ 
ความเพียรเหมือนกัน   จึงตรัสธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตนวา    ยทา   ยทา     
ดังน้ี. 
         ก็พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุ   บัณฑิต 
ทั้งหลายในปางกอน     เปนผูแมไดการประหารท้ังในท่ีอันมิใชบอเกิด    กไ็ด 
กระทําความเพียร   แลวทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล      เมือ่พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี 
พระราชา ๗ องคพากันลอมพระนครไว         โดยนัยมีในเรื่องกอนน่ันแหละ. 
ลําดับนั้น     นักรบประจํารถคันหน่ึง   เทียมรถมีมาสินธพพ่ีนอง ๒ ตัวออกจาก 
พระนคร    ทําลายกองพล ๖ กองพล   ไดจับพระราชา ๖ องคไว.    ขณะนั้น  
มาผูพ่ีไดรับบาดเจ็บ.   สารถีจึงสงรถมายังประตูพระราชวัง   ปลดมาผูพ่ีชายออก  
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จากรถ    ทําเกราะใหหลวม   แลวใหนอนตะแคงขางหน่ึง   เริ่มจะสวมเกราะมา   
ตัวอ่ืน.   พระโพธิสัตวเห็นดังนั้น     จึงคิดโดยนัยเรื่องกอนน่ันแหละ    แลวให 
เรียกสารถีมา  ทั้งที่นอนอยูนั่นแลไดกลาวคาถานี้วา 
                        ไมวาเมื่อใด ที่ใด  ขณะใด ณ ทีใ่ด ๆ  ณ เวลา 
         ใด ๆ  น้ําอาชาไนยใชกําลังความเร็ว   มากระจอกยอม 
         ถอยหนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ยทา  ยทา  ไดแก   ในกาลใด ๆ  ใน 
บรรดาเวลาเชาเปนตน.  บทวา   ยตฺถ   ไดแก   ในท่ีใด   คือในหนทาง   หรอื 
ในสนามรบ.  บทวา   ยทา   คือ   ในขณะใด.    บทวา   ยตฺถ   ยตฺถ     ไดแก 
ในสนามรบเปนอันมาก    เชนกองพล  ๗ กอง.    บทวา   ยทา  ยทา    ไดแก 
ในกาลใด ๆ คือ    ในกาลที่ไดรับบาดเจ็บหรือไมไดรับ.    บทวา   อาชาไนย 
กุรุเต   เวค  ความวา   มาอาชาไนย   คือ   มาสินธพตัวประเสริฐ   ผูมีสภาวะรู 
ทั่วถึงเหตุที่จิตของสารถีชอบ  ใชกําลังความเร็ว  คือพยายาม  ปรารภความเพียร. 
บทวา  หายนฺติ   ตตฺถ  วาฬวา   ความวา    เม่ือมาอาชาไนยน้ันใชกําลังความ 
เร็ว    มากระจอกกลาวคือมาตัวเมียนอกนี้ยอมถอยหนี    คือ    ยอมลาถอยไป 
เพราะฉะนั้น  ทานจงเทียมเฉพาะเราเทาน้ันในรถคันนี้. 
         สารถีประคองพระโพธิสัตวไหลุกข้ึน  เทียมแลวทําลายกองพลท่ี ๗ พา 
เอาพระราชาองคที่ ๗ มา.  ขับรถมายังประตูพระราชวังแลวปลดมาสินธพ.   พระ- 
โพธิสัตวนอนตะแคงขางหน่ึง   ถวายโอวาทแกพระราชาโดยนัยเรื่องกอนน่ันแล 
แลวดับไป.  พระราชารับสั่งใหกระทําฌาปนกิจสรีระของพระโพธิสัตวนั้น  แลว 
กระทําสัมมานะแกสารถีประจํารถ    ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม    โดยเสมอ 
เสด็จไปตามยถากรรม.  
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         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประกาศสัจจะ 
ในเวลาจบสัจจะ  ภิกษุนั้นต้ังอยูในพระโสดาปตติผล.    พระศาสดาทรงประชุม 
ชาดกวา     พระราชาในกาลน้ัน      ไดเปนพระอานนทเถระ      สารถีได 
เปนพระสารีบุตร  สวนมาไดเปนเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจาแล. 
                                  จบอาชัญญชาดกท่ี  ๔ 
 
                                     ๕.  ติตถชาดก 
 
                           วาดวยการเบื่อเพราะซํ้าซาก 
 
                        [๒๕]   ดูกอนนายสารถี      ทานจงยังมาใหอาบ 
         และด่ืมน้ําท่ีทาโนนบาง   ทาน้ีบาง    แมขาวปายาสท่ี  
         บริโภคบอยครั้ง    คนก็ยังอิ่มได. 
                                    จบ  ติตถชาดกท่ี  ๕ 
 
                                ๕.  อรรถกถาติฏฐชาดก๑ 

 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร    ทรงปรารภภิกษุผูเคย 
เปนชางทองรูปหน่ึง   ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระธรรมเสนาบดี    จึงตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา  อฺมฺเหิ  ติฏเหิ   ดังน้ี. 
๑.  บาลีเปน   ติตถชาดก  
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         ก็อาสยานุสยญาณยอมมีแกพระพุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน    ยอมไมมีแก   
คนอ่ืน  เพราะฉะนั้น   พระธรรมเสนาบดีจึงไมรูอาสยะคืออัธยาศัย   และอนุสัย 
คือกิเลสอันเน่ืองอยูในสันดานของสัทธิวิหาริก    เพราะความท่ีคนไมมีอาสยานุ 
สยญาณ จึงบอกเฉพาะอสุภกรรมฐานเทานั้น  อสุภกรรมฐานนั้นไมเปนสัปปายะ 
แกสัทธิวิหาริกนั้น.   เพราะเหตุไร   เพราะไดยินวา  สัทธิวิหาริกของพระธรรม 
เสนาบดีนั้น    ถือปฏิสนธิในเรือนของชางทองเทานั้น   ถึง ๕๐๐ ชาติ   เมื่อเปน 
เชนนั้น    อสุภกรรมฐานจึงไมเปนสัปปายะแกสัทธิวิหาริกนั้น     เพราะเปนผูเคย 
ชินตอการเห็นทองคําบริสุทธิ์เทาน้ัน    เปนเวลานานี้ สัทธิวิหาริกนั้น ไมอาจทํา 
แมมาตรวานิมิตใหเกิดข้ึนในกรรมฐานนั้น   ใหเวลาส้ินไป ๔ เดือน.  พระธรรม 
เสนาบดีเมื่อไมอาจใหพระอรหัตแกสัทธิวิหาริกของตน     จึงคิดวา      ภิกษุนี้ 
จักเปนพุทธเวไนยแนนอน   เราจักนําไปยังสํานักของพระตถาคต   จึงพาสัทธิ- 
วิหาริกนั้น ไปยังสํานักของพระศาสดาดวยตนเอง   แตเชาตรู.  พระศาสดาตรัส 
ถามวา   สารบีุตร   เธอพาภิกษุรูปหน่ึงมาหรือหนอ.  พระสารีบตุรกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดใหกรรมฐานแกภิกษุนี้   แกภิกษุนี้ไมอาจ 
ทําแมมาตรวานิมิตใหเกิดข้ึน   โดยเวลา ๔ เดือน   ขาพระองคนั้นคิดวา   ภิกษุ 
นี้จักเปนพุทธเวไนยผูที่พระพุทธเจาจะพึงทรงแนะนํา   จึงไดพามายังสํานักของ 
พระองค   พระเจาขา.   พระศาสดาตรัสถามวา    สารีบุตร    เธอใหกรรมฐาน 
ชนิดไหนแกสัทธิวิหาริกของเธอ ?     พระสารีบุตรกราบทูลวา    ขาแตพระผูมี 
พระภาคเจา     ขาพระองคใหอสุภกรรมฐาน    พระเจาขา.    พระศาสดาตรัสวา 
สารีบุตร     เธอไมมีญาณเครื่องรูอัธยาศัยและอนุสัยของสัตวทั้งหลาย     เธอไป 
กอนเถิด     เวลาเย็นเธอมา     พึงพาสัทธิวิหาริกของเธอมาดวย.    พระศาสดา 
ทรงสงพระเถระไปอยางนี้แลว      ไดใหผานุงและจีวรอันนาชอบใจแกภิกษุนั้น 
แลวทรงพาภิกษุนั้นเขาไปบิณฑบาตยังบาน       ใหของเค้ียวของฉันอันประณีต  
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แวดลอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญกลับ มายังพระวิหารอีก  ทรงยงัเวลาสวนกลางวัน 
ใหสิ้นไปในพระคันธกุฎี   พอเวลาเย็น   ทรงพาภิกษุนั้นเที่ยวจาริกไปในวิหาร 
แลวทรงนิรมิตสระโบกขรณีสระหน่ึงในอัมพวัน        แลวทรงนิรมิตกอปทุม 
ใหญในสระโบกขรณีนั้น       และทรงนิรมิตดอกปทุมใหญดอกหน่ึงในกอปทุม 
แมนั้น     แลวรับสั่งใหนั่งลงดวยพระดํารัสวา    ภิกษุ   เธอจงนั่งแลดูดอกปทุม 
นี้   แลวเสด็จเขาพระคันธกุฎี.     ภิกษุนั้นแลดูดอกปทุมนั้นบอย ๆ.   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงใหดอกปทุมนั้นเห่ียว.     ดอกปทุมนั้น       เมื่อภิกษุนั้นแลดูอยู 
นั่นแหละไดเห่ียวเปลี่ยนสีไป     ก็เม่ือเปนเชนนั้น      กลีบของดอกปทุมนั้นก็ 
รวงไปต้ังแตรอบนอก    ไดรวงไปหมดโดยครูเดียว.    แตนั้น    เกสรก็รวงไป 
เหลืออยูแตผักบัว.    ภิกษุนั้น  เห็นอยูต้ังน้ันจึงคิดวา   ดอกปทมุนี้ไดงดงามนาดู 
อยูเดียวน้ี   เมื่อเปนเชนนั้น  สีของมันก็แปรไป   กลีบและเกสรรวงไป   ต้ังอยู 
แตเพียงผักบัวเทาน้ัน   ความชราถึงแกดอกปทุมชือ่เห็นปานน้ี     อยางไรจักไม 
ถึงรางกายของเรา  สังขาร  ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ    จึงเริ่มเจริญวิปสสนา   พระ- 
ศาสดาทรงทราบวา     จิตของภิกษุนั้น ข้ึนสูวิปสสนาแลว     ประทับอยูในพระ 
คันธุฎีนั่นแล   ทรงเปลงโอภาสแสงสวางไป   แลวตรัสพระคาถานี้วา 
                        เธอจงตัดความสิเนหาของตนเสีย     เหมือนคน 
         ตัดดอกโกมุทอันเกิดในสารทกาล  เธอจงพอกพูนทาง 
         แหงความสงบ   เพราะพระนิพพาน   ตถาคตแสดงไว 
         แลว. 
         ในเวลาจบคาถา   ภิกษุนั้นบรรลพุระอรหัตแลวคิดวา    เราเปนผูพน 
แลวหนอจากภพทั้งปวง  จึงเปลงอุทานดวยคาถาทั้งหลายมีอาทิวา 
                        เรานั้น  มธีรรมเครื่องอยูอันอยูจบแลว    มีฉันทะ 
         ในใจบริบูรณแลว    มีอาสวะส้ินไปแลว    ทรงไวซึ่ง  
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         รางกายครั้งสุดทาย    มีศีลบริสทุธิ์    มีอินทรียต้ังมั่น 
         ดวยดี    ที่สุดพนแลว   เหมือนพระจันทรพนจากปาก 
         ของราหูฉะนั้น     เราบรรเทามลทินทั้งปวงอันกระทํา 
         ความมดื     ซึ่งมืดมนอนธถารเพราะโมหะไดเด็ดขาด 
         เหมือนพระอาทิตยมีรัศมีต้ังพัน  ผูสรางแสงสวาง  ทํา 
         ความโซติชวงดวยแสงสวางในทองฟาฉะน้ัน. 
ก็แหละครั้นเปลงอุทานแลว  จึงมาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  ฝายพระเถระ 
ก็มาถวายบังคมพระศาสดาแลวไดพาสัทธิวิหาริกของตนไป.    ขาวน้ีเกิดปรากฏ 
ในระหวางภิกษุทั้งหลาย.   ภิกษุทั้งหลายน่ังพรรณนาพระคุณของพระทศพลอยู 
ในโรงธรรมสภาวา      อาวุโสท้ังหลาย      พระสารีบุตรเถระไมรูอัธยาศัยของ 
สัทธิวิหาริกของตน  เพราะไมมีอาสยานุสยญาณ   แตพระศาสดาทรงทราบ ได 
ประทานพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาแกภิกษุนั้น  โดยวันเดียวเทาน้ัน  โอ!  
ชื่อวาพระพุทธเจาท้ังหลายทรงมีอานุภาพมาก   พระศาสดาเสด็จมาแลวประทับ 
นั่งบนอาสนะท่ีปูลาดแลวตรัสถามวา   ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้พวกเธอน่ังสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไร ?     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา      ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
พวกขาพระองคนั่งสนทนากันดวยเรื่องอ่ืนหามิได    แตนั่งสนทนากันดวยเรื่อง 
พระญาณเครื่องรูอัธยาศัย และอนุสัยแหง สัทธิวิหาริกของพระธรรม เสนาบดี 
เฉพาะของพระองคเทาน้ัน.   พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอน้ีไม 
นาอัศจรรย   บัดนี้   เรานั้นเปนพระพุทธเจาแลว   ยอมรูอัธยาศัยของภิกษุนั้น 
แมในกาลกอน  เราก็รูอัธยาศัยของภิกษุนั้นเหมือนกัน  แลวทรงนําอดีตนิทาน 
มา   ดังตอไปนี้  
         ในอดตีกาล      เมือ่พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี 
ในกาลน้ัน  พระโพธิสัตวอนุศาสนอรรถและธรรมกะพระราชาพระองคนั้น.   ใน  
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กาลน้ัน       พวกคนเลี้ยงมาใหมากระจอกขาเขยกอาบกอนกวามาอ่ืน ณ ทาท่ีมา   
มงคลของพระราชาอาบ.   มามงคลถูกใหลงทาท่ีมากระจอกอาบ    จึงเกลียดไม 
ปรารถนาจะลง    คนเลี้ยงมามากราบทูลแดพระราชาวา    ขาแตสมมติเทพ   มา 
มงคลไมปรารถนาจะลงทาน้ํา  พระเจาขา.  พระราชาทรงสั่งพระโพธิสัตวไปวา 
ดูกอนบัณฑิต  ทานจงไป   จงรูวา   เพราะเหตุไร   มาถูกเขาใหลงทาน้ําจึงไม 
ลง.   พระโพธิสัตวทูลรับพระบัญชาแลวไปยังฝงแมน้ํา  ตรวจดูมาก็รูวามาไมมี 
โรค  จึงใครครวญวา   เพราะเหตุไรหนอ   มาน้ีจึงไมลงทาน   จึงคิดวา   มาอ่ืน 
จักถูกอาบท่ีทานี้กอน  ดวยเหตุนั้น   มาน้ันเห็นจะรังเกียจจึงไมลงทา  แลวถาม 
พวกคนเลี้ยงมาวา  ทานผูเจริญ  ที่ทานี้ทานท้ังหลายใหมาอะไรอาบกอน  พวก 
คนเลี้ยงมากลาววา  ขาแตนายใหมากระจอกอาบกอนกวามาอ่ืน.  พระโพธสิัตว 
รูอัธยาศัยของมาน้ันวา    มาน้ีรังเกียจจึงไมปรารถนาจะอาบท่ีทานี้    เพราะตน 
เปนสัตวมี (คุณ)  สมบัติ    การใหมาน้ีอาบในทาอ่ืน   จึงจะควร   จึงกลาววา 
ทานผูเลี้ยงมาผูเจริญ     แมขาวปายาสท่ีปรุงดวยเนยใส     น้ําผ้ึง     และน้ําออย 
เมื่อบุคคลบริโภคบอย ๆ กอน     ยอมมีความเบื่อ     มาน้ีอาบท่ีทานใหลายครั้ง 
เบื้องตน พวกทานจงใหมานั้น ลงยังทาแมอ่ืน  แลวใหอาบและด่ืม   จึงกลาวคาถา 
นี้วา 
                        ดูกอนนายสารถี    ทานจงยังมาใหอาบและด่ืมท่ี 
         ทาโนนทาน้ีบาง แมขาวปายาสท่ีบริโภคบอยครั้ง  คน 
         ยอมอิม่ได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  อฺมฺเหิ  แยกศัพทออกเปน 
อฺเหิ    อฺเหิ   แปลวา  อ่ืน ๆ.  บทวา  ปาเยหิ (แปลวาจงใหดื่ม)  นี ้
เปนหัวขอเทศนา  อธิบายวา  จงใหอาบและใหดื่ม.  บทวา  อจฺจาสนสฺส  นี้  
เปนฉัฏฐีวิภัติใชในอรรถแหงตติยาวิภัติ     อธิบายวา   กินยิ่ง    คือบริโภคยิ่ง.  
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บทวา  ปายาสสฺสป   ตปฺปติ  ความวา   ยอมอ่ิมคือเปนผูอ่ิม    เปนผูที่เขา  
เลี้ยงดูอ่ิมแลว    แมดวยขาวมธุปายาสท่ีปรุงดวยเนยใสเปนตน   ยอมไมถึงความ 
เปนผูตองการบริโภคอีก  เพราะฉะนั้นมาแมนี้ก็จักถึงความพอ   เพราะการอาบ 
ประจําท่ีทานี้  ทานจงใหอาบท่ีทาอ่ืนเถิด. 
         คนเลี้ยงมาเหลาน้ัน  ไดฟงคําของพระโพธิสัตวนั้นแลว     จึงใหมาลงทา 
อ่ืน  ใหดื่มและใหอาบ    ในเวลาท่ีมาด่ืมน้ําแลวอาบ    พระโพธิสัตวไดมายัง 
สํานักของพระราชา.  พระราชาตรัสถามวา   ดูกอนพอ  มาอาบและดื่มแลวหรือ 
พระโพธิสัตวกราบทูลวา  พระเจาขา   ขาแตสมมติเทพ.   พระราชาตรัสถามวา 
ทีแรก   เพราะเหตุไร   มาจึงไมปรารถนา?     พระโพธิสัตวกราบทูลวา   ขาแต 
สมมติเทพ  เพราะเหตุชื่อแมนี้   แลวกราบทูลเหตุทั้งปวง  พระราชาตรัสวา โอ!  
ทานบัณฑิตยอมรูอัธยาศัยชื่อแมของสัตวดิรัจฉานเห็นปาน้ัน      แลวประทาน 
ยศใหญแกพระโพธิสัตว  ในเวลาส้ินอายุ   ไดเสด็จไปตามยถากรรมแลว   ฝาย 
พระโพธิสัตวก็ไปตามยถากรรมเหมือนกัน. 
         พระศาสดาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรารูอัธยาศัยของภิกษุนี้ใน 
บัดนี้ เทาน้ัน  หามิได    แมในกาลกอนก็รูเหมือนกัน    ครั้นทรงนําพระธรรม 
เทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว   จึงทรงประชุมชาดกวา   มานงคลในกาลนั้น. 
ไดเปนภิกษุรูปน้ี  พระราชาในกาลน้ัน     ไดเปนพระอานนท    สวน 
อํามาตยผูเปนบัณฑิตในกาลน้ัน  ไดเปนเราตถาคตแล. 
                                        จบติฏฐชาดกที่  ๕   
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                                  ๖.  มหิลามขุชาดก 
 
                                 วาดวยการเสี้ยมสอน 
 
                        [๒๖]   พระยาชางชื่อมหิลามขุ  ไดเท่ียวทุบตีคน 
         เพราะไดคําของพวกโจรมากอน  พระยาชางผูอุดมต้ัง 
         อยูในคุณท้ังปวง   เพราะไดฟงคําของทานผูสํารวมดี 
         แลว. 
                                    จบมหิลามุขชาดกท่ี   ๖ 
 
                             ๖.  อรรถกถามหิลามุขชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับ อยูในพระวิหารเวฬุวัน   ทรงปรารภพระเทวทัต  
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา      โปราณโจราน   วโจ   นิสมมฺ 
ดังน้ี  
         ความพิศดารวา   พระเทวทัตทําใหอชาตศัตรูกุมารเลื่อมใสแลว     ยัง 
ลาภสักการะใหเกิดข้ึน   อชาตศัตรูกุมารใหสรางวิหารท่ีตําบลคยาสีสะเพ่ือพระ- 
เทวทัต  แลวนําไปเฉพาะโภชนะขาวสาลีมีกลิ่นหอมซึ่งเก็บไว ๓ ป  วันละ ๕๐๐  
สํารับ   โดยรสเลิศตางๆ  เพราะอาศัยลาภสักการะ.    บริวารของพระเทวทัตจึง 
ใหญข้ึน  พระเทวทัตพรอมทั้งบริวารอยูในวิหารน่ันแหละ.  สมัยนั้น  มีสหาย ๒ 
คนผูเปนชาวเมืองราชคฤห   ในสองสหายน้ัน    คนหน่ึงบวชในสํานักของพระ- 
ศาสดา    คนหน่ึงบวชในสํานักของพระเทวทัต    สหายท้ังสองน้ันยอมเห็นกัน  
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และกันแมในท่ีนั้นๆ   แมไปวิหารก็ยังเห็นกัน  อยูมาวันหน่ึง   ภิกษุผูเปนนิสิต     
ของพระเทวทัตกลาวกะภิกษุนอกน้ีวา   ผูมีอายุ   ทานจะเท่ียวบิณฑบาตมีเหง่ือ 
ไหลอยูทุกวัน ๆ ทําไม  ทานน่ังในวิหารท่ีตําบลคยาสีสะเทานั้น   จะไดบริโภค 
โภชนะดีดวยรสเลิศตางๆ ขาวปายาสเห็นปานน้ีไมมีในวิหารน้ี    ทานจะมัวเสวย 
ทุกขอยูทําไม ประโยชนอะไรแกทานการมายังคยาสีสะแตเชาตรูแลวด่ืมขาวยาคู 
พรอมดวยแกงออม    เค้ียวของควรเค้ียว ๑๘ ชนดิ    แลวบริโภคโภชนะดีดวย 
รสเลิศตาง ๆ  ไมควรหรือ   ภิกษุนั้นถกูพูดบอย ๆ เปนผูประสงคจะไป   จําเดิม 
แตนั้น จึงไปยังคยาสีสะบริโภคแลวกม็ายังพระเวฬุวันตอเมื่อเวลาสาย   ภิกษุนั้น 
ไมอาจปกปดไวไดตลอดไป  ไมชานัก    ขาวก็ปรากฏวา   ภิกษุนั้นไปคยาสีสะ 
บริโภคภัตท่ีเขาอุปฏฐากพระเทวทัต.   ลําดับนั้น    สหายท้ังหลายพากันถามภิกษุ 
นั้น  วาผูมีอายุ ไดยินวา  ทานบริโภคภัตท่ีเขาอุปฏฐากแกพระเทวทัตจริงหรือ ? 
ภิกษุนั้น  กลาววา   ใครกลาวอยางนี้     สหายเหลาน้ันกลาววา   คนโนนและคน 
โนนกลาว    ภิกษุนั้นกลาววา   ผูมีอายุทั้งหลาย    ผมไปยังคยาสีสะบริโภคจริง 
แตพระเทวทัตไมไดใหภัตแกผม   คนอ่ืน ๆ ให.  ภิกษุผูสหายกลาววา  ผูมีอายุ 
พระเทวทัตเปนเสี้ยนหนามตอพระพุทธเจา   เปนผูทุศีล    ยังพระเจาอชาตศัตรู 
ใหเลื่อมใส    แลวยังลาภสักการะใหเกิดแกคนโดยไมชอบธรรม    ทานบวชใน 
ศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจากทุกขเห็นปานน้ี    แลวบริโภคโภชนะอันเกิดข้ึน 
แกพระเทวทัตโดยไมชอบธรรมเลย     มาเถอะ     เราทั้งหลายจักน้ําทานไปยัง 
สํานักของพระศาสดา  แลวพาภิกษุนั้นมายังโรงธรรมสภา   พระศาสดาพอทรง 
เห็นภิกษุนั้นเทาน้ันจึงตรัสถามวา    ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอพาภิกษุนี้   ผูไม 
ปรารถนา  มาแลวหรือ ?  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  พระเจาขา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ       ภิกษุนี้บวชในสํานักของพระองค    แลวบริโภคโภชนะอันเกิดข้ึนแก 
พระเทวทัต  โดยไมชอบธรรม  พระศาสดาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุ  ไดยินวา  
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เธอบริโภคโภชนะอันเกิดแกพระเทวทัต  โดยไมชอบธรรมจริงหรือ ?  ภิกษุนั้น 
กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ  พระเทวทัต     ไมไดใหภัตแกขาพระองค 
คนอ่ืน ๆ ใหแกขาพระองค   ขาพระองคจึงบริโภคภัตน้ัน     พระศาสดาตรัสวา 
ภิกษุ    เธออยากระทําการหลีกเลี้ยงในเรื่องนี้     พระเทวทัตเปนผูไมมีอาจาระ 
เปนผูทุศีล  เธอบวชในศาสนานี้แลว  คบหาศาสนาของเราอยูนั้นแล  ยังบริโภค 
ภัตของพระเทวทัตไดอยางไรเลา   เธอมีปกติคบหาอยูแมเปนนิคยกาล  ก็ยังคบ 
หาพวกคนท่ีเห็นแลว ๆ    ครั้นตรัสแลวจึงทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้  
         ในอดตีกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี 
พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยของพระเจาพรหมทัตนั้น   ในกาลนั้น   ชางมงคล 
ของพระเจาพรหมทัตชื่อวามหิลามุข เปนชางมีศีล  สมบูรณดวยอาจาระมารยาท 
ไมเบียดเบียนใครๆ  อยูมาวันหน่ึง  โจรท้ังหลายมา ณ ที่ใกลโรงชางนั้น     ใน 
ลําดับกาลอันเปนสวนราตรี     นั่งปรึกษาการลักอยูในที่ไมไกลชางนั้นวาตอง 
ทําลายอุโมงคอยางนี้    ตองกระทําการตัดชองยองเบาอยางนี้   การกระทําอุโมงค 
และการตัดชองยองเบาใหปราศจากรกชัฏ  ใหปราศจากพุมไม  เชนกับหนทาง 
เชนกับทานํ้า  แลวลักเอาส่ิงของไปจึงจะควร  บุคคลผูเมื่อจะลัก  ตองฆา  และ 
ตองประหารแลวจึงลัก    เมื่อเปนอยางนี้    ชื่อวาผูสามารถเพื่อจะลุกข้ึน  (ตอสู) 
จักไมมี  อันธรรมดาวา โจรตองเปนผูไมประกอบดวยศีลและอาจาระตองเปน 
คนกักขฬะ  หยาบชา  ปาเถื่อน  ครั้นปรึกษากันอยางนี้แลว   จึงใหกันและกัน 
เรียนเอาแลวไดพากันไป   พวกโจรพากันมาปรึกษาในท่ีนั้น  โดยนัยนี้นั่นแหละ 
หลายวัน  คือ  แมในวันรุงข้ึน  แมในวันรุงข้ึน.  ชางไดฟงคําของโจรเหลานั้น 
สําคัญวา  ใหเราสําเหนียก    จึงคิดวาบัดนี้   เราตองเปนผูกักขฬะ     หยาบชา. 
ปาเถื่อน  จึงไดเปนผูเห็นปานนั้น      เอางวงจับคนเลี้ยงชางผูมาแตเชาตรูฟาดที่  
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พ้ืนดินใหตาย  ฆาคนท่ีมาแลว ๆ คือ แมคนหน่ึงๆ  พวกราชบรุษุจึงกราบทูล  
แดพระราชาวา  ชางมหิลามุขเปนบา  ฆาคนท่ีพบเห็นแลว ๆ พระเจาขา. พระ 
ราชาทรงสงพระโพธิสัตวไปดวยพระดํารัสวา  ดูกอนบัณฑิต  เธอจงไป   จงรู 
วา  ชางนั้น  ดุราย   เพราะเหตุไร.   พระโพธิสัตวไปแลวรูวาชางนั้นไมมีโรคใน 
รางกายจึงคิดวา  เพราะเหตุไรหนอ   ชางน้ีจึงเกิดเปนชางดุราย   เมื่อใครครวญ 
ไปจึงสันนิษฐานวา ชางน้ีไดฟงคําของใครๆ ในที่ไมไกล  สําคัญวาคนเหลานี้ 
ใหเราสําเหนียก จึงเปนชางดุรายแนนอนจึงถามพวกคนเลี้ยงชางวาคนบางพวก 
เคยกลาวคําอะไรในตอนกลางคืน ณ  ที่ใกลชาง   มีอยูหรือหนอ ?  พวกคนเลี้ยง 
ชางกลาววา  ขอรับ  นาย  พวกโจรพากันมากลาว.  พระโพธิสัตวจึงไปกราบทูล 
แดพระราชาวา  ขาแตสมมติเทพ   ความพิการไมมีในรางกายแหงชางของหลวง 
ชางน้ันเกิดเปนชางดุราย   เพราะไดพึงถอยคําของพวกโจรพะยะคะ.   พระราชา 
ตรัสถามวา  บัดนี้ควรจะทําอยางไร ?  พระโพธิสัตวกราบทูลวา  นิมนตสมณ- 
พราหมณผูมีศีลใหนั่งในโรงชางแลวกลาวถึงศีลและอาจาระ  จงจะควรพะยะคะ 
พระราชาตรัสวา  จงการทําอยางนั้นเถิด   พอ.  พระโพธิสัตวจึงนิมนตสมณ- 
พราหมณทั้งหลายผูมีศีลไหนั่งในโรงชางแลวกลาววา    ทานผูเจริญ    ขอทาน 
ทั้งหลายจงกลาวศีลกถาวาดวยเรื่องศีล   สมณพราหมณเหลาน้ันนั่งในท่ีไมไกล 
ชาง  พากันกลาวศีลกถาวา  ไมพึงปรามาสจับตอง    ไมพึงดาใคร ๆ ควรเปน 
ผูเพียบพรอมดวยศีลและอาจาระ  เปนผูประกอบดวยขันติ  เมตตา   และความ 
เอ็นดู  ชางนั้นไดฟงดังน้ันคิดวา   สมณพราหมณเหลาน้ีใหเราศึกษาสําเหนียก 
จําเดิมแตบัดน้ีไป  เราควรเปนผูมีศีล   แลวไดเปนผูมีศีลแลวหรือ ?  พระโพธิ- 
สัตวกราบทูลวา  พระเจาขา   ขาแตสมมติเทพ   พระราชาตรัสวา  ชางดุรายชื่อ 
เห็นปานน้ี   อาศัยบัณฑิตท้ังหลายจึงต้ังอยูในธรรมอันเปนของเกาได  แลวได 
กลาวคาถานี้วา  
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                        พระยาชางชื่อมหิลามขุไดเท่ียวทุบตีคนเพราะ   
         ไดฟงคําของพวกโจรมากอน   พระยาชางผูอุดมต้ังอยู 
         ในคุณท้ังปวงก็เพราะไดฟงคําของทานผูสํารวมดีแลว. 
         ก็เพราะไดฟงคําของทานผูสํารวมดีแลว  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
โปราณโจราน      ไดแกพวกโจรรุนเกากอน   บทวา   นิสมมฺ  ไดแก  เพราะ 
ฟง   อธิบายวา    เพราะไดฟงคําของพวกโจรมากอน.     บทวา   มหลิามุโข 
แปลวา   มีหนาเชนกับหนาชางพัง   อีกอยางหนึ่ง.    ชางพังเมื่อแลดูขางหนาจึง 
จะงาม    แลดูขางหลังไมงามฉันใด    ชางแมนั้นก็ฉันนั้น     เมือ่แลดูขางหนา 
จึงจะงาม    เพราะฉะน้ัน    ชนทั้งหลายจึงต้ังชื่อชางนั้นวา   มหิลามุข.   บทวา 
โปถยมานุจารี    ความวา    เที่ยวติดตามโบยอยู    คือ   ฆาอยู   อีกอยางหนึ่ง 
พระบาลีก็อยางนี้แหละ.  บทวา   สุสฺตาน  ไดแก   ผูสํารวมดวยดี   คือ 
มีศีล.    บทวา  คชุตฺตโม    ไดแก    ชางอุดม  คือ  ชางมงคล.     บทวา 
สพฺพคุเณสุ   อฏ  ไดแก  ต้ังอยูเฉพาะในคุณเกาท้ังปวง. 
         พระราชาทรงพระดําริวา    พระโพธิสัตวรูอัธยาศัยแมของสัตวดิรัจ- 
ฉานท้ังหลาย  จึงไดพระราชทานยศใหญให พระราชานั้นทรงดํารงอยูตราบชั่ว 
พระชนมายุ  ไดไปตามยถากรรมพรอมกับพระโพธิสัตว. 
         พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  แมในกาลกอน  เธอก็คบหาคนท่ีพบ 
เห็นแลว ๆ  เหมือนกัน  เพราะไดฟงถอยคําของสมณพราหมณผูต้ังอยูในธรรม 
จึงไดคบหาทานผูต้ังอยูในธรรม      ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตอ 
อนุสนธิแลว  จึงทรงประชุมชาดกวา  ชางมหิลามขุในครั้งน้ัน   ไดเปนภิกษ ุ
ผูซองเสพฝายตรงขามในบัดน้ี      พระราชาในครัง้น้ัน      ไดเปนพระ- 
อานนท   ในบัดน้ี  สวนอาํมาตยในครั้งน้ัน   ไดเปนเราคือพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาแล. 
                                      จบมหิลามุขชาดกท่ี  ๖ 
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                                     ๗.  อภิณหชาดก 
 
                             วาดวยการเห็นกันบอย  ๆ    
 
                        [๒๗]  พระยาชางไมสามารถจะรับเอาคําขาว 
         ไมสามารถจะรับเอากอนขาว ไมสามารถจะรับเอาหญา 
         ทั้งหลาย  ไมสามารถจะขัดสีกาย   ขาพระบาทสําคัญ 
         วา  พระยาชางตัวประเสริฐ  ไดทําความรักใครในสุนัข 
         เพราะไดเห็นกันเน่ือง ๆ. 
                               จบอภิณหชาดกที่  ๗ 
 
                              ๗.  อรรถกถาอภิณหชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร    ทรงปรารภอุบาสกคน 
หน่ึงกับพระเถระแก  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา    นาล  กพล 
ปทาตเว  ดังนี้. 
         ไดยินวา     ในนครสาวัตถีมีสหาย ๒ คน     บรรดาสหายท้ังสองน้ัน 
คนหน่ึงบวชแลวไดไปยังเรือนของสหายนอกน้ีทุกวัน     สหายน้ันไดถวายภิกษา 
แกภิกษุผูสหายนั้น  แมตนเองก็บริโภคแลว   ไดไปวิหารพรอมกับภิกษุผูสหาย 
นั้นนั่นแหละ     นั่งสนทนาปราศัยอยูจนพระอาทิตยอัสดง      จึงกลับเขาเมือง. 
ฝายภิกษุผูสหายนอกน้ีก็ตามสหายน้ันไปจนถึงประตูเมืองแลวก็กลับ.     ความ 
คุนเคยของสหายท้ังสองน้ัน เกิดปรากฏในระหวางภิกษุทั้งหลาย.    อยูมาวันหน่ึง 
ภิกษุทั้งหลายนั่งกลาวถึงความคุนเคยของสหายทั้งสองน้ัน ในโรงธรรมสภา.  
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พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา   ภิกษุทั้งหลายบัดนี้     พวกเธอนั่งสนทนา  
กันดวยกถาเรื่องอะไรหนอ ?    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา     ดวยกถาเรื่องชื่อน้ี  
พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา   ภิกษุทั้งหลาย   สหายทั้งสองนี้เปนผูคุนเคยกัน 
แตในบัดนี้   เทาน้ัน  หามิได  แมในกาลกอน  ก็ไดเปนผูคุนเคยกันเหมือนกัน 
แลวทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้. 
         ในอดตีกาล      เมือ่พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี 
ในกาลน้ัน  พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยของพระเจาพรหมทัตนั้น.  ในกาลนั้น  
สุนัขตัวหนึ่งไปยังโรงชางมงคลกินเมล็ดขาวสุกแหงภัตท่ีตกอยูในที่ที่ชางมงคล 
บริโภค  สุนขันั้นเติบโตดวยโภชนะนั้นนั่นแล   จึงเกิดความคุนเคยกับชางมงคล 
บริโภคอยูในสํานักของชางมงคลน้ันเอง.    สัตวแมทั้งสองไมอาจเปนไปเวนจาก 
กัน.     ชางน้ัน เอางวงจับสุนัขนั้นไสไปไสมาเลน    ยกข้ึนวางบนกระพองบาง. 
อยูมาวันหน่ึง    มนุษยชาวบานคนหน่ึงใหมูลคาแกคนเลี้ยงชาง   แลวไดพาเอา 
สุนัขนั้นไปบานของตน   ต้ังแตนั้น   ชางน้ันเนื้อไมเห็นสุนัขก็ไมกิน   ไมดื่ม 
ไมอาบ    พวกคนเลี้ยงชางจึงกราบทูลเรื่องนั้นแกพระราชา    พระราชาทรงส่ัง 
พระโพธิสัตวไปดวยพระดํารัสวา  บัณฑิต   ทานจงไป  จงรูวา   เพราะเหตุไร 
ชางจึงกระทําอยางนั้น      พระโพธิสัตวไปยังโรงชาง    รูวาชางเสียใจ    คิดวา 
โรคไมปรากฏในท้ังกายของชางนี้   กค็วามสนิทสนมฐานมิตรกับใครๆ จะพึงมี 
แกชางน้ัน   ชางน้ัน  เห็นจะไมเห็นมิตรนั้น     จึงถูกความโศกครอบงํา   ครัน้คิด 
แลว  จึงถามพวกคนเลี้ยงชางวา  ความคุนเคยกับใครๆ  ของชางนี้    มีอยูหรอื ? 
พวกคนเลี้ยงชางกลาววา  มีจะนาย  ชางนี้ถึงความคุนเคยกันมากกับสุนัขตัวหนึ่ง 
พระโพธิสัตวถามวา   บดันี้   สุนัขตัวนั้นอยูที่ไหน ?   พวกคนเลี้ยงชางกลาววา 
ถูกมนุษยคนหน่ึงนําไป  พระโพธิสัตวถามวา   กท็ี่เปนที่อยูอาศัยของมนุษยคน  
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นั้น    พวกทานรูจักไหม ?  พวกคนเลี้ยงชางกลาววา  ไมรูจักดอกนาย.   พระ-   
โพธิสัตวไดไปยังสํานักของพระราชาแลวกราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ  อาพาธ 
ไร ๆ ของชางไมมี        แตชางน้ันมีความคุนเคยอยางแรงกลากับสุนัขตัวหนึ่ง 
ชางน้ันเห็นจะไมเห็นสุนัขนั้นจึงไมบริโภค   แลวกลาวคาถานี้วา 
                        พระยาชางไมสามารถจะรับเอาคําขาว     ไม 
         สามารถจะรับเอากอนขาว    ไมสามารถจะรับเอาหญา 
         ไมสามารถจะขัดสีกาย  ขาพระบาทมาสําคัญวา พระยา 
         ชางตัวประเสริฐไดทําความรักใครในสุนัข    เพราะได 
         เห็นกนัเนือง ๆ. 
         บรรดาบทเหลๆนั้น    บทวา   นาล  แปลวา    ไมสามารถ.    บทวา 
กพล  ไดแก   คําขาวท่ีใหเฉพาะทีแรก   ในเวลาบรโิภค.   บทวา  ปทาตเว 
แปลวา   เพ่ือรับเอา.  พึงทราบการลบ  อา  อักษร   เนื่องดวยวิธีสนธิการเชื่อม 
ศัพท.  อธิบายวา    เพ่ือถอืเอา.   บทวา  น  ปณฺฑ   ไดแก   ไมสามารถเพ่ือ 
รับเอาแมกอนภัตท่ีเขาปนให.  บทวา  ห  กุเส    ไดแก   ไมสามารถรับเอาแม 
หญาท้ังหลายที่เขาใหกิน.  บทวา  น  ฆสิตุ  ความวา  ใหอาบอยูก็ไมสามารถ 
จะขัดสีแมรางกาย.    พระโพธิสัตวกราบทูลแดพระะราชาถึงเหตุทั้งปวงท่ีชาน้ัน  
ไมสามารถจะกระทํา    อยางนี้แลว     เมื่อจะกราบทูลถึงเหตุที่ตนกําหนด    ใน 
เพราะชางนั้น ไมสามารถ    จึงกราบทูลคํามีอาทิวา    มฺามิ   ขาพระบาท 
สําคัญวา  ดังนี้. 
         พระราชาทรงสดับคําของพระโพธิสัตวนั้นแลว   จึงตรัสถามวา ดูกอน 
บัณฑิต   บัดนี้ควรกระทําอยางไร ?  พระโพธิสัตวกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ 
ไดยินวา       มนุษยผูหน่ึงพาเอาสุนัข ผูเปนสหายของชางมงคลแหงขาพระบาท  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 307 

ทั้งหลายไป      ขอพระองคจงใหคนเท่ียวตีกลองประกาศวา      ชนทั้งหลายแม 
เห็นสุนัขนั้น ในเรือนของคนใด   คนนัน้จะมีสินไหมชื่อน้ี    ดังน้ี  พระเจาขา. 
พระราชาทรงใหกระทําอยางน้ัน.  บุรษุน้ัน  ไดสดบัขาวน้ันจึงปลอยสุนัข   สุนัข 
นั้นรีบไปไดไปยังสํานักของชางทีเดียว. ชางเอางวงจับสุนัขนั้น  วางบนกระพอง 
รองไหร่ําไรแลวเอาลงจากกระพอง  เมื่อสุนัขนั้นบริโภค  คนจึงบริโภคภายหลัง 
พระราชาทรงพระดําริวา    พระโพธิสตัวรูอัธยาศัยของสัตวดิรัจฉาน    จึงได 
ประทานยศใหญแกพระโพธิสัตว. 
         พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุสองรูปนี้เปนผูคุนเคย 
กันในบัดนี้เทาน้ัน   หามิได   แมในกาลกอนก็ไดเปนผูคุนเคยกันมาแลว   ครั้น 
ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว        ทรงเปลี่ยนแสดงดวยกถาวาดวยสัจจะ ๔ 
ทรงสืบอนุสนธิ    แลวทรงประชุมชาดก.   ชื่อวาการเปลี่ยนมาแสดงกถาวาดวย 
สัจจะ ๔ นี้   ยอมมีแมทุกชาดกทีเดียว   แตเราทั้งหลายจักแสดงการเปลี่ยนกลับ 
มาแสดงกถาวาดวยอริยสัจ ๔       เฉพาะในชาดกท่ีปรากฏอานิสงสแกบุคคลน้ัน  
เทาน้ันแล.  สนัขในกาลน้ัน   ไดเปนอุบาสกในบดัน้ี   ชางในกาลน้ัน  
ไดเปนพระเถระแตในบดัน้ี พระราชาในกาลนั้น  ไดเปนพระอานนท 
ในบัดน้ี   สวนบัณฑิตผูเปนอํามาตยไดเปนเราแล. 
                                      จบอภิณหชาดกที่  ๗  
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                                 ๘.  นันทิวิสาลชาดก 
 
                                      วาดวยการพูดดี 
 
                        [๒๘]  บุคคลพึงกลาวแตคําท่ีนาพอใจเทาน้ัน  ไม 
         พึงกลาวคําท่ีไมนาพอใจในกาลไหน  ณ  เมื่อพราหมณ  
         กลาวคํานาพอใจ       คนนันทิวสาลไดลากเอาภาระอัน 
         หนักไปได  ทําพราหมณผูนั้นไหไดทรัพยดวย  ตนเอง 
         เปนผูปลื้มใจเพราะการชวยเหลือนั้นดวย. 
                              จบนันทิวิสาลชาดกที่  ๘ 
 
                          ๘. อรรถกถานันทิวิสาลชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน       ทรงปรารภการพูด 
เสียดแทงใหเจ็บใจ   ของพวกภิกษุฉัพพัคคีย    จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคํา 
เริ่มตนวา   มนฺุเมว   ภาเสยฺย   ดังนี้. 
         ความพิศดารวา   สมยันั้น   พวกภิกษุฉัพพัคคียเมื่อกระทําการทะเลาะ 
ยอมขู     ยอมตะเพิด     ยอมท่ิมแทง    ยอมดาดวยเรื่องสําหรับดา  ๑๐ ประการ 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา      พระผูมีพระภาคเจารับสั่งให 
เรียกภิกษุฉัพพัคคียมาแลวตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไดยินวาพวกเธอ 
กระทําการทะเลาะจริงหรือ ? เมื่อพวกภิกษุฉัพพัคคียกราบทูลวา  จริง  พระเจา 
ขา    จึงทรงติเตียนแลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ชื่อวาวาจาหยาบกระทํา  
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แตความฉิบหายให    ไมเปนที่พอใจแมแหงสัตวดิรัจฉาน    แมในกาลกอน   
สัตวดิรัจฉานตัวหนึ่ง     ยอมยังคนผูรองเรียกตนดวยคําหยาบใหพายแพดวย 
ทรัพยพันหน่ึง  แลวจึงทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้. 
         ในอดตีกาล    มีพระราชาพระนามวาคันธาระ   ครองราชสมบัติอยูใน 
เมืองตักกศิลา  แควนคันธาระ  พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดโค.   ครั้งในกาล 
ที่พระโพธิสัตวเปนลูกโคหนุมนั่งเอง     พราหมณคนหน่ึงไดพระโพธิสัตวนั้น 
จากสํานักของทายกผูใหทักษิณา   ต้ังชื่อวานันทิวิสาล    แลวต้ังไวในฐานะบุตร 
รักใครมาก    ใหขาวยาคูและภัตเปนตนบํารุงเลี้ยงแลว.    พระโพธิสัตวเจริญวัย 
แลว   คิดวา    พราหมณนี้ปรนนิบัติเราไดโดยยาก    ชื่อวาโคอ่ืนผูมีธุระเสมอ 
เชนกับเรา  ยอมไมมีในชมพูทวีปทั้งสิ้น  ถากระไร   เราพึงแสดงกําลังของตน 
แลวพึงใหคาเลี้ยงดูแกพราหมณ.  วันหนึ่ง  พระโพธิสัตวนั้นกลาวกะพราหมณ 
วา   พราหมณทานจงไป   จงเขาไปหาโควินทกเศรษฐีนั่น    แลวกลาววา  โค 
พลิพัทของเรายังเกวียนรอยเลมซึ่งผูกติด    ๆ     กันใหเคลื่อนไปได     ทานจง 
กระทําการเดิมพันดวยทรัพยพันกหาปณะพราหมณนั้น จึงไปยังสํานักของเศรษฐี 
สั่งสนทนาข้ึนวา      ในนครน้ีโคของใครเพียบพรอมดวยเรี่ยวแรง.   ลําดับนัน้ 
เศรษฐีจึงกลาวกะพราหมณนั้นวา   ของตนโนนและของตนโนน     แลวกลาววา 
ก็ทั่วท้ังนครโคชื่อวาเชนกับดวยโคท้ังหลายของเรา  ยอมไมม.ี   พราหมณกลาว 
วา   โคของเราตัวหนึ่งสามารถใหเกวียนรอยเลมผูกติด ๆ กันเคลื่อนไปได   มี 
อยู.  เศรษฐีกลาววา   คฤหบดี  โคเห็นปานน้ีจะมีแตไหน.   พราหมณกลาววา 
อยูในเรือนของเรา.    เศรษฐีกลาววา    ถาอยางนั้น     ทานจงการทําเดิมพัน. 
พราหมณกลาววา   ดีละ   ขาพเจาจะทํา    แลวไดกระทําเดิมพันดวยทรัพยพัน 
กหาปณะ พราหมณนั้นยังเกวียนรอยเลมใหเต็มดวยทราย กรวด และหินเปนตน  
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แลวจอดไวตามลําดับกัน   แลวผูกเกวียนทุกเลมเขาดวยกันดวยเชือกสําหรับผูก 
เพลาแลวใหโคนันทิวิสาลอาบน้ําแลว เจิมดวยของหอม    ประดับพวงมาลาท่ีคอ 
แลวเทียมเฉพาะตัวเทาน้ันที่ทูบเกวียนเลมแรก  ตนเองน่ังท่ีทูบเกวียน  เง้ือปฏัก 
ข้ึนแลวกลาววา   เจาโคโกง  จงลากไป  เจาโคโกง  จงนําไป.   พระโพธิสัตวคิด 
วา   พราหมณนี้รองเรียกเราผูไมโกง   ดวยวาทะวาโกง   จึงไดยืนทําเทาท้ัง   ๔ 
ใหนั่ง  เหมือนเสา.  ทันใดน้ัน   เศรษฐีจึงใหพราหมณนําทรัพยพันกหาปณะมา. 
พราหมณแพ (พนัน) ดวยทรัพยพันกหาปณะ จึงปลดโคแลวไปเรือนถูกความ 
โศกครองงํา  จึงไดนอน.   โคนันทิวิสาลเท่ียวไปแลวกลับมา   เห็นพราหมณ 
ถูกความโศกครองงํา  จึงเขาไปหาแลวกลาววา  พราหมณ  ทานนอนหลับหรือ. 
พราหมณกลาววาเราแพพนันดวยทรัพยพันกหาปณะ จะมีความหลับมาแตไหน. 
โคนันทิวิสาลกลาววา    ทานพราหมณ   ฉันอยูในเรือนของทานมาตลอดกาลมี 
ประมาณเทานี้     เคยทําภาชนะอะไร ๆ แตก    เคยเหยียบใคร ๆ    หรือเคยถาย 
อุจจาระ  ปสสาวะ ในที่อันไมควร มีอยูหรือ.   พราหมณกลาววา  ไมมีดอกพอ. 
ลําดับนั้น  โคนันทิวิสาลกลาววา  เมื่อเปนเชนนั้น   เพราะเหตุไร   ทานจึงเรียก 
ฉันดวยวาทะวาโคโกง  นั้นเปนโทษของทานเทานั้นโทษของฉันไมมี  ทานจงไป 
จงทําเดิมพันดวยทรัพย ๒,๐๐๐  กหาปณะกับเศรษฐีนั้น  ขออยางเดียวทานอยา 
เรียกฉันผูไมโกง   ดวยวาทะวาโคโกง  พราหมณไดฟงคําของโคนันทิวิสาลน้ัน 
แลว   ปการทําเดิมพันดวยทรัพย ๒,๐๐๐ กหาปณะแลวผูกเกวียนรอยเลมติดกัน 
โดยนัยอันมีแลวในกอน      ประดับโคนันทิวิสาลแลวเทียมเกวียนเลมแรกเขาท่ี 
ทูบเกวียน.   ถามวา   เทียมอยางไร ?   ตอบวา  พราหมณผูกแอกใหแนนที่ทูบ 
เกวียนแลว เทียมโคนันทิวิสาลเขาท่ีปลายแอกขางหน่ึงแลวเอาเชือกที่ทูบเกวียน 
พันปลายแอกขางหน่ึงแลวใสไมคํ้ายันปลายแอก   เพลา   และเชิงเกวียนเอาเชือก 
นั้นผูกใหแนนแลวจอดไว  ก็เมือกระทําอยางนี้    แอกยอมไมเคลื่อนไปทางโนน  
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ทางนี้  โคตัวเดียวเทาน้ัน อาจลากไปได  ลําดับนั้น   พราหมณนั่งบนทูบเกวียน 
ลูบหลังโคนันทิวิสาลน้ันพลางกลาววา  โคผูเจริญ   พอจงไป   โคผูเสริญ พอจง 
ลากไป.    พระโพธิสัตวลากเกวียนรอยเลมที่ผูกติดกัน   ดวยกาํลังแรงครั้งเดียว 
เทาน้ัน   ใหเกวียนเลมที่ต้ังอยูขางหลังไปต้ังอยูในท่ีของเกวียนซึ่งต้ังอยูขางหนา 
โควินทกเศรษฐีแพแลวไดใหทรัพย   ๒,๐๐๐ กหาปณะแกพรหมณ   มนุษยแม 
อ่ืน ๆ ก็ไดใหทรัพยเปนอันมากแกพระโพธิสัตว  ทรัพยทั้งหมดน้ัน  ไดเปนของ 
พราหมณทั้งนั้น   พราหมณนั้นอาศัยพระโพธิสัตวจึงไดทรัพยเปนอันมากดวย 
ประการอยางนี้. 
         พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวาคําหยาบไมเปนที่ชอบใจ 
ของใคร ๆ  แลวทรงติเตียนพวกภิกษุฉัพพัคคียแลวทรงบัญญัติสิกขาบท   เปน 
พระผูตรัสรูพรอมเฉพาะแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา 
                        บุคคลพึงกลาวแตคําท่ีนาพอใจเทาน้ัน   ไมพึง 
         กลาวคําท่ีไมนาพอใจ ในกาลไหน ๆ  เมือ่พราหมณ 
         กลาวคําท่ีนาพอใจโคนันทิวิสาลไดลากเอาภาระหนัก 
         ไปได   ทําพราหมณผูนั้นใหไดทรัพยดวย    ตนเองก็ 
         เปนผูปลื้มใจเพราะการชวยเหลือนั้นดวย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  มนฺุเมว   ภาเสยฺย    ความวา  บุคคล 
เมื่อจะกลาวกับคนอ่ืน       พึงกลาวเฉพาะปยวาจาอันออนหวานออนโยนเปนที่ 
นาพอใจไพเราะเวนจากโทษ  ๔ ประการ.  บทวา   ครุภาร   อุททฺธริ   ความวา 
โคนันทิวิสาล  เมื่อพราหมณกลาวคําท่ีไมนาพอใจ  ก็ไมลากภาระ เมื่อพราหมณ 
กลาวคําเปนท่ีรัก นาพอใจในภายหลัง จึงลากภาระหนักไปใหถงึ. ก็  ท  อักษร 
ในบทวา   อทุทฺธริ   นั้นในคาถานี้  เปนอักษรทําการเชื่อมบท  โดยการเชื่อม 
พยัญชนะแล. 
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         พระศาสดาครั้น  ทรงนําพระธรรมเทศนานี้วา   มนฺุเมว   ภาเสยฺย   
มาดวยประการฉะน้ีแลว  จึงทรงประชุมชาดกวา   พราหมณในกาลน้ัน     ได 
เปนพระอานนท          สวนโคนันทิวิสาล        ไดเปนเราคือพระสัมมาสัม- 
พุทธเจาแล. 
                                    จบนันทิวิสาลชาดกที่  ๘ 
 
                                     ๙.  กัณหชาดก 
  
                               วาดวยผูเอาการเอางาน 
 
                        [๒๙]  ในท่ีใด  ๆ   มีธรุะหนัก   ในที่ใดมีทางลุม 
         ลึก   ชนทั้งหลายก็เทียมโคดําในกาลนั้นทีเดียว  โคดํา 
         นั้นก็นาํเอาธุระนั้นไปไดโดยแท. 
                                      จบกัณชาดกท่ี  ๙ 
 
                            ๙.  อรรถกถากัณหชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน  ทรงปรารภยมกปาฏิ- 
หาริยจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  ยโต  ยโต  คร ุ ธุร  ดังนี้. 
         ยมกปาฏิหาริยนั้นพรอมกับการเสด็จลงจากเทวโลก   จักมีแจงใน 
สรภังคชาดก   เตรสนิบาต.    ก็เน้ือพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกระทํายมก- 
ปาฏิหาริยแลวเสด็จอยูในเทวโลก    ในวันมหาปวารณา     เสด็จลงที่ประตูเมือง  
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สังกัสสะ  แลวเสด็จเขาไปยังพระเชตวันมหาวิหารพรอมดวยบริวารใหญ  ภิกษุ   
ทั้งหลายประชุมกันในโรงธรรมสภานั่งกลาวถึงพระคุณของพระศาสดาวา อาวุโส  
ทั้งหลาย  ชื่อวาพระตถาคต  มีธุระไมมีผูเสมอ   คนอ่ืนชื่อวาผูสามารถเพ่ือจะนํา 
เอาธุระที่พระตถาคตนําไปแลว   ยอมไมมี   ครูทั้ง  ๖ กลาววา   พวกเราเทาน้ัน 
จักกระทําปาฏิหาริย  พวกเราเทาน้ันจักกระทําปาฏิหาริย  แมปาฏิหาริยอยางหน่ึง 
ก็ไมไดทํา  นาอัศจรรย  พระศาสดาทรงมีธุระไมมีผูเสมอ   พระศาสดาเสด็จมา 
แลวตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี ้   พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่อง 
อะไรหนอ ?  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกขาพระองค 
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอ่ืน  หามิได  นั่งสนทนากันดวยเรื่องพระคุณเฉพาะของ 
พระองคชื่อเห็นปานน้ี.  พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ จักนํา 
ไปซ่ึงธุระที่เรานําไปแลว   ในบัดนี้เทาน้ัน    ก็หามิได  แมในกาลกอน   เขาแม 
บังเกิดในกําเนิดเดียรัจฉาน  ก็ไมไดใครๆ ผูมีธรุะเสมอกับในแลวทรงนําอดีต 
นิทานมา  ดังตอไปนี้  
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ ในนครพาราณสี 
พระโพธิสัตวถือปฏิสนธใินกําเนิดโค     ครั้นในเวลาทียังเปนลูกโคหนุมนั่นแล 
เจาของท้ังหลายอยูในเรือนของหญิงแกคนหน่ึง    กําหนดคาเชาท่ีอยูอาศัยจึงได 
ใหลูกโคนั้น  หญิงแกนั้นปฏิบัติลูกโคหนุมนั้นดวยขาวยาคูและภัตเปนตน    ต้ัง 
ไวในฐานะบุตรใหเติบโตแลว   ลูกโคนั้น  ปรากฏชื่อวา   อัยยิกากาฬกะ.    ก็โค 
นั้นเจริญวัยแลว    เปนผูมสีีเหมือนดอกอัญชัน   เทยีวไปกับโคบาน     ไดเปนผู 
ถึงพรอมดวยศีลและอาจาระ  พวกเด็กชาวบานนับที่เขาบาง   ที่หูบาง  ที่ตอบาง 
โหนบาง  จับที่หางเลนบาง ดึงมาบาง  นั่งบนหลังบาง. วันหน่ึง  โคนั้น คิดวา 
มารดาของเรายากจน  ต้ังเราไวในฐานเปนบุตร  เลี้ยงดูนาโดยลําลาก  ถากระไร 
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เราทําการรับจาง  ปลดเปลื้องมารดานี้   ใหพนจากความยากจน   จําเดิมแตนั้น  
โคนั้นเที่ยวทําการรับจาง 
         อยูมาวันหน่ึง  บุตรพอคาเกวียนคนหนึ่งมีเกวียน ๕๐๐ เลมไปประจวบ  
เอาทาท่ีไมราบเรียบ โคทั้งหลายของพอคาเกวียนนั้น   ไมสามารถจะยังเกวียนทั้ง 
หลายใหขามข้ึนได  โคทั้งหลายในเกวียน  ๕๐๐ เลม   ที่เจาของเอาแอกมาเทียม 
ตอๆ กัน      ก็ไมไดอาจเพ่ือจะใหเกวียนแมเลมเดียวขามข้ึนไปได  ฝายพระ- 
โพธิสัตวกับพวกโคชาวบาน  เที่ยวไป ณ ที่ใกลทา.   ฝายบุตรพอคาเกวียน  ก ็
เปนผูรูสูตรโค ?  เขาใครครวญอยูวา   ในระหวางโคเหลาน้ี    โคอุสภอาชาไนย 
ผูสามารถยังเกวียนเหลาน้ีใหขามพน   มีอยูหรือหนอ.  ไดเห็นพระโพธิสัตวแลว 
คิดวา  นี้โคอาชาไนยจักอาจยังเกวียนทั้งหลายของเราใหขามพนได    ใครหนอ 
เปนเจาของโคตัวน้ี     จึงถามพวกคนเลี้ยงโควา   ทานผูเจริญ    ใครหนอเปน 
เจาของโคตัวนี้      เราจักเทียมโคนี้ในเกวียนทั้งหลาย    เมื่อเกวียนทั้งหลายอัน 
โคนี้ใหขามข้ึนได  จักใหคาจาง.  พวกคนเลี้ยงโคเหลาน้ันกลาววาทานท้ังหลาย 
จงจับมันเทียมเถิด   เจาของโคตัวน้ี  ในที่นี้   ไมมี.  บุตรพอคาเกวียนนั้น  จึงเอา 
เชือกผูกพระโพธิสัตวนั้น ที่จมูกแลวดังไมไดอาจแมจะใหเคลื่อนไหวได. ไดยิน 
วาพระโพธิสัตวไมไดไปดวยคิดวา  เมื่อบอกคาจางเราจักไป.  บุตรพอคาเกวียน 
รูความประสงคของพระโพธิสัตวนั้นจึงกลาววา  นาย   เมื่อทานใหเกวียน ๕๐๐ 
เลม  ขามข้ึนแลว     เราจักเก็บเกวียนละ ๒ กหาปณะใหเปนคาจาง   แลวจักให 
๑,๐๐๐  กหาปณะ.    ในกาลน้ัน    พระโพธิสัตวไดเดินไปเองทีเดียว  ลําดับนั้น 
บุรุษท้ังหลายจึงเทียมพระโพธิสัตวนั้น  ที่เกวียนทัง้หลาย.  ทีนัน้    พระโพธิสัตว 
ยกเกวียนนั้นข้ึนโดยกําลังแรงครั้งเดียวเทาน้ัน ใหเกวียนไปต้ังอยูบนบก     ยัง 
เกวียนทั้งหมดใหขามข้ึนโดยอุบายน้ี     บุตรพอคาเกรียนเก็บกหาปณะหนึ่งตอ 
เกวียนเลมหน่ึง ๆ  กระทาํทรัพย  ๕๐๐  กหาปณะใหเปนหอมีภัณฑะแลวฝกที่คอ  
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ของพระโพธิสัตวนั้น  พระโพธิสัตวนั้นคิดวา   บุตรพอคาเกวียนนี้ไมใหคาจาง 
แกเราตามที่กําหนดไว  บัดนี้   เราจักไมใหบุตรพอเกวียนนั้นไป   จึงไดไปยืน 
ขวางทางขางหนาเกวียนเลมแรกสุด     คนทั้งหลายแมจะพยายามเพ่ือใหหลีกไป 
ก็ไมไดอาจเพ่ือจะใหพระโพธิสัตวนั้นหลีกไป.   บุตรพอคาเกวียนคิดวา  โคนี้ 
เห็นจะรูวาคาจางของตนหยอนไป   จึงเก็บ ๒ กหาปณะในเกวียนเลมหน่ึงๆ ผูก 
ทรัพย ๑,๐๐๐ กหาปณะใหเปนหอมีภัณฑะแลวคลองที่คอ  โดยกลาววา นี้เปน 
คาจางในการยังเกวียนใหขามข้ึนของทาน. พระโพธิสัตวนั้นพาเอาหอทรัพยพัน 
หน่ึงไดไปยังสํานักของมารดา พวกเด็กชาวบานไดไปยังสํานักของพระโพธิสัตว 
ดวยคิดกันวา นี่ชื่ออะไรท่ีคอของโคอัยยิกากาฬกะ. พระโพธิสัตวนั้นถูกเด็กชาว 
บานติดตาม   จึงหนีไปไกลไดไปยังสํานักของมารดา.  ก็เพราะใหเกวียน   ๕๐๐ 
เลมขามข้ึน  จึงปรากฏเปนผูเหน็ดเหน่ือยมีตาทั้งสองขางแดง.  ยายเห็นถุงทรัพย 
๑,๐๐๐  ที่คอของพระโพธิสัตวนั้นจึงกลาววา พอ  นี้   เจาไดมา  ณ  ที่ไหน  แลว 
ถามพวกเด็กชาวบาน    ไดฟงเนื้อความนั้นแลวจึงกลาววา  พอ    เราตองการ 
เลี้ยงชีวิตดวยคาจางที่เจาไดมาหรือ   เพราะเหตุไร    เจาจึงเสวยทุกขเห็นปานนี้ 
จึงใหพระโพธิสัตวอาบนํ้าอุน    เอาน้ํามันทาท่ัวรางกาย  ใหดื่มน้ํา  ใหบริโภค 
โภชนะอันเปนสัปปายะ.   ในเวลาส้ินชีวิต    ไดไปตามยถากรรมพรอมกับ พระ- 
โพธิสัตว 
         ฝายพระศาสดาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตเปนผูมีธุระไม 
สม่ําเสมอ  ในบัดนี้เทาน้ัน  ก็หามิได  แมในกาลกอนก็เปนผูมีธุระไมสม่ําเสมอ 
เหมือนกัน  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   จึงทรงสืบตออนุสนธิ  เปน 
พระผูตรัสรูพรอมเฉพาะแลว  ตรัสพระคาถานี้วา  
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                        ในท่ีใด ๆ มีธุระหนัก    ในท่ีใดมรีองทางลุมลึก  
         ในกาลนั้น  ชนท้ังหลายยอมเทียมโคดําท่ีเดียว  โคดํา 
         นั้นก็นาํเอาธุระนั้นไปไดโดยแท.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ยโต   ยโต   ครุ   ธุร  ความวา  ในท่ี 
ใด  ๆ  มีธุระหนัก    คือหยาบ    โคพลพัิทอ่ืน ๆ  ไมอาจยกข้ึนได.    บทวา 
ยโต  คมฺภีรวตฺตนี   ความวา  ชื่อวา  วตฺตนิ   ทาง   เพราะเปนที่ไปของคน. 
คาวา  วัตตนิ  เปนชื่อของหนทาง.  อธิบายวา  ในท่ีใดมีหนทาง  ชื่อวาลึก 
เพราะมีน้ําและโคลนมาก  หรือเพราะความเปนทางขรุขระและชัน.  ศัพทวา 
อสฺสุ  ในบทวา   ตทาสฺสุ   กณหฺ   ยุชฺนฺติ   นี ้  เปนเพียงนิบาต.   อธิบาย 
วา  ในกาลน้ัน   ยอมเทียมโคคํา  ทานกลาวคําอธิบายไววา  ในกาลใดมีธุระ 
หนัก  และมีหนทางลึก  ในกาลน้ัน  ชนท้ังหลายจึงเอาโคพลิพัทตัวอ่ืนออก 
ไปแลว เทียมโคคําเทาน้ัน.   ศัพทวา   อสฺสุ   แมในบทวา   สฺวาสฺสุ  ต  วหเต 
ธุร   ก็เปนศพัทนิบาตเหมือนกัน.  อธิบายวา  โคดํานั้นยอมนําธุระนั้นไป. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกาลน้ัน 
โคดําเทาน้ันนําธุระนั้นไป   ดังน้ี    ดวยประการอยางนี้แลว   ทรงสืบตออนุสนธิ 
ประชุมชาดกวา  หญิงแตในครั้งน้ัน  ไดเปนนางอุบลวรรณา  สวนโค 
อัยยิกากาฬกะไดเปนเราแล. 
                                          จบกัณหชาดกที่ ๙  
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                                       ๑๐.  มุณิกชาดก    
                                
                             ดวยลักษณะของผูมอีายุยืน 
 
                        [๓๐]   ทานอยาริษยาหมูมุณิกะเลย   มันกินอาหาร 
         อันเปนเหตุใหเดือดรอนทานจงเปนผูมีความขวนขวาย 
         นอย   กินแตแกลบเถิด   นี้เปนลกัษณะแตงความเปน 
         ผูมีอายุยืน. 
                                  จบมุณิกชาดกที่  ๑๐ 
                                      จบกุรุงควรรค 
 
                               ๑๐.  อรรถกถามุณิกชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน  ทรงปรารภการประเลา 
ประโลมของเด็กหญิงอวน    จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา    มา 
มุณิกสฺส   ดังน้ี. 
         เรื่องการประเลาประโลมนั้น       จักมีแจงในจุลลนารทกสัสปชาดก 
เตรสนิบาต.   ก็พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา    ดกูอนภิกษุ    ไดยินวา     เธอ 
เปนผูกระสันจะสึกจริงหรือ ?  ภิกษุนั้นทูลวา  พระเจาขา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระศาสดาตรัสถามวา  เพราะอาศัยอะไร ?   ภิกษุนั้นกราบทูลวา  เพราะอาศัย 
การประเลาประโลมของเด็กหญิงอวน  พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุ    เด็กหญิงอวนน้ันการทําความพินาศแกเธอในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได  แม 
ในกาลกอน  ในวันวิวาหของเด็กหญิงอวนน้ี   เธอก็ถึงความส้ินชีวิต   ถึงความ 
เปนแกงออมของมหาชน  แลวทรงนํ้าอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้  
         ในอดตีกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี 



พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดโคในบานของกุฎมพีคนหน่ึงในหมู บานแหงหนึ่ง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 318 

โดยมีชื่อวา    มหาโลหิต     ฝายนองชายของพระโพธิสัตว    ไดเปนผูชื่อวา 
จูฬโลหิต    ธุระการงานในตระกูลน้ันนั่นแล   ยอมดําเนินไปไดเพราะอาศัยโค 
๒ ตัวพ่ีนองนั้นนั่นเอง    ก็ในตระกูลน้ัน มีเด็กหญิงคนหนึ่ง.  กุลบุตรชาวเมือง 
คนหน่ึง  ขอเด็กหญิงน้ันเพ่ือบุตรของตน.    บิดามารดาของเด็กหญิงน้ัน ใหขาว 
ยาคูและภัตเลี้ยงดูสุกรชือ่วา  มุณิกะ   ดวยหวังวาแกงออมจักมีเพ่ือแขกท้ังหลาย 
ผูมาในวันวิวาหของเด็กหญิง   โคจูฬโลหิตเห็นดังนั้นจึงถามพ่ีชายวา    ธรุะการ 
งานในตระกูลนี้เมือจะดําเนินไป   ก็อาศัยเราพ่ีนองทั้งสองจึงดําเนินไปได   แต 
คนเหลาน้ี ใหเฉพาะแตหญาและใบไมแกพวกเรา  กลับปรนเปรอสุกรดวยขาว 
ยาคูและภัต    ดวยเหตุไรหนอ   สุกรนี้จึงไดยาคูและภัตนั้น.   ลําดับนั้น   โคผู 
พ่ีจึงกลาวแกโดยจูฬโลหิตผูนองวา    ดูกอนพอจูฬโลหิต    เจาอยาริษยาโภชนะ 
ของสุกรนั้นเลย    สุกรนีก้ําลังบริโภคภัตเปนเหตุตาย   ในวันวิวาหของกุมาริกา 
สุกรนี้จักเปนแกงออมสําหรับแขกผูมา     เพราะเหตุนั้น      ชนเหลาน้ันจึงเลี้ยงดู 
สุกรนี้  โดยลวงไป ๒-๓ วัน แตนี้ไปคนท้ังหลายจักพากันมา   เมื่อเปนอยางนั้น 
เจาจักไดเห็นสุกรนั้นถูกจับที่เทาท้ังหลายดึงออกมาจากใตเตียง ถูกเขาฆาการทํา 
แกงและกับขาวเพ่ือแขกทั้งหลาย   แลวกลาวคาถาน้ีวา 
                        ทานอยารษิยาหมมูุณีกะเลย     มันกนิอาหารอัน 
         เปนเหตุใหเดือดรอน    ทานจงเปนผูมีความขวนขวาย 
         นอย    กินแตแกลบเถิด   นี้เปนลกัษณะแหงความเปน 
         ผูมีอายุยืน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   มา  มุณิกสฺส  ปหยิ   ความวา   ทาน 
อยายังความริษยาใหเกิดข้ึนในโภชนะของหมูมุณิกะ   คืออยารษิยาตอหมูมุณิกะ 
วา  หมูนี้บรโิภคโภชนะดี   ไดแก   อยาปรารถนาเปนอยางหมูมุณิกะวา   เมื่อ 
ไรหนอ   แมเราก็จะมีความสุขอยางนี้  เพราะหมูมุณิกะน้ีบริโภคอาหารอันเปน  
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เหตุเดือดรอน.   บทวา  อาตุรนฺนานิ  ไดแก  โภชนะเปนเหตุใหตาย.   บทวา 
อปฺโปสฺสุโก   ภุสงฺขาท    ความวา     ทานจงเปนผูมีความขวนขวายนอยใน 
โภชนะของหมูมุณิกะน้ัน  จงบริโภคแกลบที่ตนไดเถิด.   บทวา  เอต  ทีฆา- 
ยุลกฺขณ   ความวา  นี่เปนเหตุแหงความเปนผูมีอายุยืน. 
         แตนั้น  ไมนานนัก   คนเหลาน้ันก็พากันมา.   ฆาหมูมุณิกะแลวแทง 
โดยประการตาง ๆ.    พระโพธิสัตวกลาวกะโคจูฬโลหิตวา    พอ    เจาเห็นหมู 
มุณิกะแลวหรือ.    โคจูฬโลหิตกลาววา    ขาแตพ่ี    ผลแหงการบริโภคของหมู 
มุณิกะฉันเห็นแลว    ของสักวาหญา    ใบไม   และแกลบเทานั้น   ของพวกเรา 
อุดม   ไมมโีทษ    และเปนลักษณะแหงความเปนผูมีอายุยืน    กวาภัตของหมู 
มุณิกะโดยรอยเทาพันเทา. 
         พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ   แมในกาลกอน   เธอก็อาศัยกุมาริกา 
นี้ถึงความส้ินชีวิต   แลวถึงความเปนแกงออมของมหาชน   ดวยประการอยางนี้  
แล.     ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     จึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย. 
ในเวลาจบสัจจะ     ภิกษผูุกระสันอยากสึก     ดํารงอยูในโสดาปตติผล.     แม 
พระศาสดาก็ทรงสืบอนุสนธิ  แลวทรงประชุมชาดกวา  มุณิกสกุรในครั้งน้ัน 
ไดเปนภิกษุผูกระสันจะสึก   กุมาริกานี้แหละ   ไดเปนกุมาริกาอวน 
โคจูฬโลหิต  ไดเปนพระอานนท   สวนโคมหาโลกหิต  ไดเปนเราแล. 
                                   จบมุณิชาดกที่  ๑๐ 
                                  จบกุรุงควรรคท่ี  ๓ 
 

                       รวมชาดกที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  กุรงุคมิคชาดก        ๒.   กุกกรุชาดก       ๓.  โภชาชานียชาดก 
๓.  อาชัญญชาดก   ๕.  ติตถชาดก   ๖.  มหิฬามุขชาดก   ๗.  อภิณหชาดก 
๘.  นันทิวิสาลชาดก  ๙.  กัณหชาดก  ๑๐.  มุณิกชาดก.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 320 

                                  ๔.  กุลาวกวรรค 
 
                                  ๑.  กุลาวกชาดก 
 
                                วาดวยการเสียสละ 
 
                        [๓๑]   ดูกอนมาตลีเทพบุตร  ที่ตนง้ิวมีลูกนกครุฑ 
         จับอยู   ทานจงหันหนารถกลับ    เรายอมสละชีวิตให 
         อสูร  ลกูนกครุฑเหลาน้ีอยาไดแหลกรานเสียเลย. 
                                จบ  กุลาวกชาดกที่  ๑ 
 
                          ๔.  อรรถกถากุลาวกวรรค 
 
                                     ๑. กุลาวกชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู ในพระเชตวันมหาวิหาร   ทรงปรารภภิกษุผู 
ดื่มน้ําท่ีไมไดกรอง    จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา    กุลาวกา 
ดังน้ี. 
         ไดยินวา  ภิกษุหนุมสองสหาย   จากเมืองสาวัตถีไปยังชนบท   อยูใน 
ที่ผาสุกแหงหน่ึงตามอัธยาศัย    แลวคิดวา    จักเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา    จึง 
ออกจากชนบทน้ัน  มุงหนาไปยังพระเชตวัน อีก.   ก็ภิกษุรูปหน่ึงมีเครื่องกรอง 
น้ํา     สวนรปูหน่ึงไมมี       แมภิกษุทัง้สองรูปก็รวมกันกรองน้ําด่ืมแลวจึงด่ืม. 
วันหน่ึง     ภิกษุทั้งสองรูปนั้นไดทําการวิวาทโตเถียงกัน.    ภิกษุผูเปนเจาของ  
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เครื่องกรองน้ําไมใหเครื่องกรองนํ้าแกภิกษุนอกน้ี       กรองนํ้าดื่มเฉพาะตนเอง 
แลวด่ืม  สวนภิกษุนอกน้ีไมไดเครื่องกรองน้ํา  เมื่อไมอาจอดกลั้นความกระหาย 
จึงดื่มน้ําด่ืมท่ีไมไดกรอง    ภิกษุแมทัง้สองน้ัน  มาถึงพระเชตวันวิหารโดยลําดับ 
ถวายบังคมพระศาสดาแลวน่ัง.  พระศาสดาทรงตรัสสัมโมทนียกถาแลวตรสัถาม 
วา  พวกเธอมาจากไหน ?   ภิกษุทั้งสองน้ันกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
พวกขาพระองคอยูในบานแหงหน่ึงในโกศลชนบท   ออกจากบานนั้นมา   เพ่ือ 
จะเฝาพระองค.    พระศาสดาตรัสถามวา    พวกเธอเปนผูสมัครสมานพากันมา 
แลวแลหรือ ?   ภิกษุผูไมกรองนํ้ากราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุนี้  
กระทําการวิวาทโตเถียงกันกับขาพระองคในระหวางทาง      แลวไมใหเครื่อง 
กรองนํ้า   พระเจาขา.  ภิกษุนอกน้ีกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุนี้  
ไมกรองนํ้าเลย   รูอยู    ดืม่น้ํามีตัวสัตว.   พระศาสดาตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุ 
ไดยินวา   เธอรูอยู   ดื่มน้าํมีตัวสัตวจริงหรือ ?   ภิกษุนั้น  กราบทูลวา  พระเจาขา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคดื่มนํ้าไมไดกรอง   พระเจาขา.   พระศาสดา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุบัณฑิตท้ังหลายในปางกอน  ครองราชสมบัติในเทพนคร 
พายแพในการรบ  เมื่อจะหนีไปทางหลังสมุทร  จึงคิดวา    เราจักไมทําการฆา 
สัตว  เพราะอาศัยความเปนใหญ  ไดสละยศใหญใหชีวิตแกลกูนกครุฑ  จึงให 
กลับรถกอน   แลวทรงนําอดีตนิทานมาวา 
         ในอดตีกาล    พระเจามคธราชพระองคหน่ึง    ครองราชสมบัติอยูใน 
นครราชคฤห แควนมคธ ในกาลน้ัน    พระโพธสิัตวบังเกิดเปนบุตรของตระกูล 
ใหญในบานมจลคามน้ันนั่นแหละ   เหมือนอยางในบัดนี้   ทาวสักกะบังเกิดใน 
บานมจลคาม  แควนมคธ  ในอัตภาพกอนฉะนั้น     ก็ในวันต้ังชื่อพระโพธิสัตว 
นั้น   ญาติทั้งหลายไดต้ังชื่อวา  มฆกมุาร.   มฆกุมารนั้นเจริญวัยแลวปรากฏ 
ชื่อวา   มฆมาณพ.   ลําดับนั้น    บิดามารดาของมฆมาณพน่ันนําเอานางทาริกา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 322 

มาจากตระกูลที่มีชาติเสมอกัน      มฆมาณพน้ันเจริญดวยบุตรและธิดาท้ังหลาย 
ไดเปนทานบดี    รกัษาศีล   ๕.   ก็ในบานน้ัน     มอียู   ๓๐   ตระกูลเทานั้น    และ 
วันหน่ึงตนในตระกูลทั้ง ๓๐ ตระกูลน้ัน  ยืนอยูกลางบาน   ทาํการงานในบาน 
พระโพธิสัตวเอาเทาทั้งสองกวาดฝุนในที่ที่ยืนอยู      กระทําประเทศท่ีนั้นใหนา 
รื่นรมยยืนอยูแลว.   ครั้งน้ัน     คนอ่ืนผูหน่ึงมายืนในที่นั้น.    พระโพธิสัตวจึง 
กระทําท่ีอ่ืนอีกใหนารื่นรมยแลวไดยนือยู.     แมในที่นั้น      คนอ่ืนก็มายืนเสีย. 
พระโพธิสัตวไดกระทําท่ีอ่ืน ๆ แมอีกใหนารื่นรมย   รวมความวา    ไดกระทํา 
ที่ที่ยืนใหนารื่นรมณแมแกคนทั้งปวง   สมัยตอมาใหสรางปะรําลงในที่นั้น แม 
ปะรําก็ใหรื้อออกเสียแลวใหสรางศาลา    ปูอาสนะแผนกระดานในศาลานั้น แลว 
ต้ังตุมน้ําด่ืมไว     สมัยตอมา    ชั้น ๓๒ คนแมเหลาน้ัน ไดมีฉันทะเสมอกัน  กับ 
พระโพธิสัตว.    พระโพธิสัตวจึงใหชั้น ๓๒ คนน้ันต้ังอยูในศีล ๕  ต้ังแตนั้น 
ไป  ก็เที่ยวทําบุญท้ังหลายพรอมกับคนเหลาน้ัน.   ชนแมเหลาน้ัน    เมื่อกระทํา 
บุญกับ  พระโพธิสัตวนั้นนั่นแล   จึงลุกข้ึนแตเชามืด   ถือมีด  ขวาน  และสาก 
เอาสากทุบดินใหแตก  ในหนทางใหญ ๔ แพรงเปนตน    แลวกลิ้งไป   นาํเอา 
ตนไมที่กระทบเพลารถท้ังหลายออกไป   กระทําท่ีขรุขระใหเรียบ  ทอดสะพาน 
ขุดสระโบกขรณี   สรางศาลา  ใหทาน   รักษาศีล   โดยมาก    ชาวบานท้ังสิ้น 
ต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตวแลวรักษาศีล   ดวยประการอยางนี้.   ลําดับนั้น 
นายบานของชนเหลาน้ันคิดวา   ในกาลกอน    เมื่อคนเหลาน้ันด่ืมสุรา    กระทํา 
ปาณาติบาตเปนตน   เรายงัไดทรัพย  ดวยอํานาจกหาปณะคาตุม (สุรา)  เปนตน 
และดวยอํานาจพลีคาสินไหม    แตบัดนี้    มฆมาณพใหรักษาศีล    ไมใหชน 
เหลาน้ัน กระทําปาณาติบาตเปนตน   อน่ึง  บัดนี้   จักใหเราทั้งหลายรักษาศีล ๕ 
จึงโกรธเจาไปเฝาพระราชาแลวกราบทูลวา     ขาแตสมมติเทพ     พวกโจรเปน 
อันมากเที่ยวกระทําการฆาชาวบานเปนตน.      พระราชาไดทรงสดับคําของนาย  
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บานน้ัน   จึงรับสั่งวา   ทานจงไปนําคนเหลาน้ันมา   นายบานน้ันจึงไปจองจํา 
ชนเหลาน้ันทั้งหมดแลวนํามา      กราบทูลแดพระราชาวา     ขาแตสมมติเทพ 
พวกคนท่ีขาพระบาทนํามานี้   เปนโจร  พระเจาขา.   ลําดับนั้น   พระราชาไม 
ทรงชําระกรรมของชนเหลาน้ันเลย   รบัสั่งวา   ทานท้ังหลายจงใหชางเหยียบชน 
เหลาน้ัน.   แตนั้น   ราชบุรุษจึงใหชนเหลาน้ัน แมทั้งหมดใหนอนท่ีพระลานหลวง 
แลวนําชางมา.   พระโพธสิัตวไดใหโอวาทแกชนเหลาน้ันวา    ทานท้ังหลายจง 
รําพึงถึงศีล   จงเจริญเมตตาในคนผูการทําการสอเสียด    ในพระราชา  ในชาง 
และในรางกายของตน    ใหเปนเชนเดียวกัน    ชนเหลาน้ันไดกระทําอยางนั้น. 
ลําดับนั้น   ราชบุรุษท้ังหลายจึงนําชางเขาไป  เพ่ือตองการใหเหยียบชนเหลาน้ัน 
ชางน้ัน  แมจะถูกคนนําเขาไป  ก็ไมเขาไป   รองเสียงลั่นแลวหนีไป.   ลําดับนั้น 
จึงนําชางเชือกอ่ืน ๆ มา.  ชางแมเหลานั้นก็หนีไปอยางนั้นเหมือนกัน.    พระ- 
ราชาตรัสวา     จักมีโอสถบางอยางอยูในมือของชนเหลาน้ี      พวกทานจงคนดู. 
พวกราชบุรษุตรวจคนดูแลวก็ไมเห็น   จึงกราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ   ไมมี 
พระเจาขา.    พระราชาตรัสวา    ถาอยางนั้น      ชนเหลาน้ันจักรายมนตอะไร ๆ 
พวกทานจงถามพวกเขาดูวา    มนตสําหรับรายของทานท้ังหลายมีอยูหรือ ? 
ราชบุรุษท้ังหลายจึงไดถาม   พระโพธิสัตวจึงกลาววา   มี.   ราชบุรุษท้ังหลาย 
กราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ   นัยวามีมนตสําหรับราย   พะยะคะ  พระราชา 
รับสั่งใหเรียกชนเหลาน้ัน  แมทั้งหมดมาแลวตรัสวา  ทานทั้งหลายจงบอกมนตที่. 
ทานท้ังหลายรู.    พระโพธิสัตวไดกราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ   ชื่อวามนต 
ของขาพระองคทั้งหลายอยางอ่ืนไมมี   แตขาพระองคทั้งหลาย   เปนคนประมาณ 
๓๓  คน   ไมฆาสัตว   ไมลักทรัพย   ไมประพฤติผิดในกาม   ไมกลาวคําเท็จ 
ไมดื่มน้ําเนา   เจริญเมตตา  ใหทาน  กระทําทางใหสมํ่าเสมอ  ขุดสระโบกขรณี 
สรางศาลา  นี้เปนมนต   เปนเครื่องปองกัน    เปนความเจริญ  ของขาพระองค  
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ทั้งหลาย.   พระราชาทรงเลื่อมใสตอชนเหลาน้ัน       ไดทรงใหสมบัติในเรือน 
ทั้งหมดของนายบานผูกระทําการสอเสียด และไดทรงใหนายบานน้ัน ใหเปนทาส 
ของชนเหลานั้น     ทั้งไดทรงใหชางและบานแกชนเหลาน้ันเหมือนกัน.   จําเดิม 
แตนั้น  ชนเหลาน้ัน กระทําบุญท้ังหลายตามความชอบใจ  คิดวา  จักสรางศาลา 
ใหญในทาง ๔ แพรง   จึงใหเรียกชางไมมาแลวเริ่มสรางศาลา   แตวาไมไดให 
มาตุคามท้ังหลายมีสวนบุญในศาลานั้น          เพราะไมมีความพอใจในมาตุคาม 
ทั้งหลาย. 
         ก็สมัยน้ัน    ในเรือนของพระโพธิสัตวมีสตรี ๔ คน คือ  นางสุธรรมา 
นางสุจิตรา  นางสุนันทา   และนางสุชาดา  บรรดาสตรีเหลาน้ัน   นางสุธรรมา 
เปนอันเดียวกันกับชางไม  กลาววา  พ่ีชาง  ทานจงทําฉันใหเปนใหญในศาลา 
นี้   ดังน้ีแลวไดใหสินบน  ชางไมนั้นรับคําแลว   ยงัไมชอฟาใหแหงกอนทีเดียว 
แลวถากเจาะทําชอฟาใหเสร็จแลวจะยกชอฟา     จึงกลาววา   ตายจริง   เจานาย 
ทั้งหลาย  ขาพเจาไมไดระลึกถึงส่ิงของอยางหน่ึง.  ชนเหลาน้ัน  ถามวา ทานผูเจริญ 
ของชื่ออะไร.   ชางไมกลาววา    การไดชอฟาจึงจะควร.   ชนเหลาน้ัน  กลาววา 
ชางเถิด เราจักนํามาใหชางไมกลาววา  พวกเราไมอาจทําดวยไมที่ตัดในเด๋ียวนี้  
จะตองไดชอฟาท่ีเขาตัดไวกอนแลวถากเจาะทําสําเร็จแลว จึงจะควร, ชนเหลาน้ัน 
กลาววา  บัดนี้  จะทําอยางไร   ชางไมกลาววา  ถาชอฟาสําหรับขายท่ีเขาทําไว 
เสร็จแลวเก็บไวในเรือนของใครๆ  มอียูทานตองหาชอฟาอันน้ัน  ชนเหลาน้ัน 
เมื่อแสวงหาไดพบในเรือนของนางสุธรรมา      ไมไดดวยมูลคา      แตเมื่อนาง 
สุธรรมากลาววา    ถาทานท้ังหลายจะกระทําขาพเจาใหมีสวนบุญดวย   ขาพเจา 
จึงจักให     จึงพากันกลาววา     พวกเราจะไมใหสวนบุญแกมาตุคามท้ังหลาย. 
ลําดับนั้น  ชางไมจึงกลาวกะชนเหลาน้ันวา   เจานายทานท้ังหลายพูดอะไร  ชื่อ 
วาที่ที่เวนจากมาตุคามท่ีอ่ืน  ยอมไมมีเวนพรหมโลก    ทานท้ังหลายจงถือเอา  
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ชอฟาเถิด    เมื่อเปนเชนนั้น      การงานท้ังหลายของพวกเราจักถึงความสําเร็จ 
ชนเหลาน้ัน กลาววา  ดีละ  แลว ถือเอาชอฟายังศาลาใหสําเร็จแลวปูแผนกระดาน 
สําหรับนั่ง   ต้ังตุมน้ําด่ืม   เริ่มต้ังยาคูและภัตเปนตนเปนประจํา  ลอมศาลาดวย 
กําแพง     ประกอบประตู      เกลี่ยทรายภายในกําแพงปลูกแถวตนตาลภายนอก 
กําแพง   ฝายนางสุจิตราใหกระทําอุทยานในท่ีนั้น    ไมมีคําท่ีจะพูดวา   ตนไมที่ 
มีดอกและไมที่มีผล  ชื่อโนน   ไมมีในอุทยานน้ัน    ฝายฉางสุนันทาใหกระทํา 
สระโบกขรณีในที่นั้น  เหมือนกัน   ใหดารดาษดวยปทุม ๕ สี  นารื่นรมย  นาง 
สุชาดาไมไดกระทําอะไร ?  พระโพธิสัตวบําเพ็ญวัตรบท ๗ เหลาน้ี    คือ  การ 
บํารุงมารดา ๑  การบํารุงบิดา ๑ การกระทําความออนนอมถอมตนแกคนผูเปน 
ใหในตระกูล  ๑   การกลาววาจาสัตย  ๑  วาจาไมหยาบ  ๑   วาจาไมสอเสียด  ๑ 
และการนําไปใหพินาศซ่ึงความตระหน่ี ๑   ถึงความเปนผูควรสรรเสริญ  อยางนี้ 
วา 
                        เทพท้ังหลายช้ันดาวดึงสกลาวนรชน  ผูเปนคน 
         พอเลี้ยงบิดามารดา ผูมีปรกติออนนอมตอผูเจริญท่ีสุด 
         ในตระกูล    ผูกลาววาจากลมเกลี้ยงออนหวาน   ผูละ 
         คําสอเสียด      ผูประกอบในการทําความตระหน่ีให 
         พินาศ ผูมีคําสัจ  ครอบงําความโกรธไดนั้นแล วาเปน 
         สัปบุรษุ. 
ในเวลาส้ินชีวิต    บังเกิดเปนทาวสักกเทวราช    ในภพดาวดึงส     สหายของ 
พระโพธิสัตวนั้น ทั้งหมดพากันบังเกิดในภพดาวดึงสนั้นเหมือนกัน. 
         ในกาลนั้น  อสูรท้ังหลายอยูอาศัยในภพดาวดึงส  ทาวสักกเทวราชทรง 
ดําริวา    เราทั้งหลายจะประโยชนอะไรดวยราชสมบัติอันเปนสาธารณะท่ัวไปแก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 326 

คนอ่ืน จึงใหพวกอสูรด่ืมน้ําด่ืมอันเปนทิพย  แลวใหจับพวกอสูรผูเมาแลวที่เทา   
แลวโยนลงไปที่เชิงเขาสิเนรุ. พวกอสรูเหลาน้ัน ยอมภึงภพอสูรน่ันแล.    ชือ่วา 
ภพอสูรมีขนาดเทาดาวดึงสเทวโลกอยู  ณ พ้ืนภายใตเขาสิเนรุ     ในภพอสูรนั้น 
ไดมีตนไมต้ังอยูชั่วกัป  ชือ่วาตนจิตตปาตลิ  (แคฝอย)   เหมือนตนปาริฉัตตกะ 
ของเหลาเทพ.  เมื่อตนจิตตปาตลิบาน   พวกอสูรเหลาน้ันก็รูวานี้ไมใชเทวโลก 
ของพวกเรา  เพราะวาในเทวโลกตนปาริฉัตตกะยอมบาน.  ลําดับนั้น พวกอสูร 
เหลาน้ันจึงกลาววา     ทาวสักกะแกทําพวกเราใหมาแลวโยนลงหลังมหาสมุทร 
ยึดเทพนครของพวกเรา     เราทั้งหลายน้ันจักรบกับทาวสักกะแกนั้น  แลวยึดเอา 
เทพนครของพวกเราเทาน้ันคืนมา  จึงลุกข้ึนเที่ยวสัญจรไปตามเขาสิเนรุ  เหมือน 
มดแดงไตเสาฉะนั้น.  ทาวสักกะทรงสดับวา  พวกอสูรข้ึนมา  จึงเหาะข้ึนเฉพาะ. 
หลังสมุทรรบอยูถูกพวกอสูรเหลาน้ัน  ใหพายแพจึงเริ่มหนีไปสุดมหาสมุทรดาน 
ทิศเหนือ   ดวยเวชยันตรถมีประมาณ   ๑๕๐  โยชน   ลําดับนั้นรถของทาวสักกะ 
นั้นแลนไปบนหลังสมุทรดวยความเร็ว  จึงแลนเขาไปยังปาไมง้ิว   ทําลายปาไม 
ง้ิวในหนทางที่ทาวสักกะนั้นเสด็จไป   เหมือนทําลายปาไมออ   ขาดตกลงไปบน 
หลังสมุทร      พวกลูกนกครุฑพลัดตกลงบนหลังมหาสมุทรพากันรองเสียงขรม 
ทาวสักกะตรัสถามมาตลีสารถีวา  มาตลีผูสหายน่ันเสียงอะไร   เสียงรองนากรุณา 
ยิ่งนักเปนไปอยู  ?     พระมาตลีทูลวา   ขาแตเทพ     เมื่อปาไมง้ิวแหลกไปดวย 
กําลังความเร็วแหงรถของพระองคแลวตกลงไป   พวกลูกนกครฑุถูกมรณภัยคุก 
คาม   จึงพากันรองเปนเสียงเดียวกัน.  พระมหาสัตวตรัสวา  ดูกอนมาตลีผูสหาย 
ลูกนกครุฑเหลาน้ี จงอยาลําบากเหตุอาศัยเราเลย    เราจะไมอาศัยความเปนใหญ 
กระทํากรรมคือการฆาสัตว   ก็เพ่ือประโยชนแกลูกนกครุฑน้ัน   เราจักสละชีวิต 
ใหแกพวกอสูร   ทานจงกลับรถน้ันแลวตรัสพระคาถาน้ีวา  
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                        ดูกอนมาตลีเทพบุตร    ที่ตนง้ิวมีลูกนกครุฑจับ 
         อยู ทานจงหันหนารถกลับ   เรายอมสละชีวติใหพวก   
         อสูร  ลกูนกครุฑเหลาน้ี  อยาแหลกรานเสียเลย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กลุาวกา     ไดแกพวกลูกนกครุฑน่ัน 
แหละ  ทาวสักกะตรัสเรียกนายสารถีวา   มาตลิ   ดวยบทวา   สัมฺพลิสฺมึ    นี้  
ทานแสดงวา     ทานจงดู     ลูกนกครฑุเหลาน้ีจับหอยอยูที่ตนง้ิว.     บทวา 
อีสามุเขน   ปริวชฺชยสฺสุ   ความวา  ทานจงงดเวนลูกนกครุฑเหลาน้ัน โดย 
ประการที่พวกมันไมเดือดรอน     ดวยดานหนางอนรถนี้เสีย.    บทวา   กาม 
จชาม   อสุเรสุ   ปาณ   ความวา   ถาเมื่อเราสละชีวิตใหแกพวกอสูร  ความ 
ปลอดภัยก็จะมีแกลูกนกครุฑเหลาน้ัน  เราจะสละโดยแท  คือจะสละชีวิตของ 
เราใหพวกอสูรโดยแททีเดียว.     บทวา    มายิเม    ทิชา    วิกุลาวา    อเหสุ  
ความวา  ก็นกเหลาน้ัน   คือ   กล็ูกนกครุฑเหลาน้ี     ชื่อวาอยูพลัดพรากจากรัง 
เพราะรังถูกขจัดแหลกรานคืออยาโยนทุกขของพวกเราลงเบ้ืองบนลูกนกครุฑ 
เหลาน้ัน  ทานจงกลับรถ. 
         พระมาตลิสารถีไดฟงคําของทาวสักกะนั้นแลว    จึงกลับรถหันหนามุง 
ไปยังเทวโลก โดยหนทางอื่นฝายพวกอสูรพอเห็นทาวสักกะกลับรถเทาน้ันคิดวา 
ทาวสักกะจากจักรวาลแมอ่ืนพากันมาเปนแน  รถจักกลับเพราะไดกําลังพล  เปน 
ผูกลัวตอมรณภัย   จึงพากันหนีเขาไปยังภพอสูรตามเดิม.   ฝายทาวสักกะก็เสด็จ 
เขายังเทพนคร    แวดลอมดวยหมูเทพในเทวโลกทั้งสอง   ไดประทับยืนอยูใน 
ทามกลางนคร.  ขณะนั้น     เวชยันตปราสาทสูงพันโยชน    ชําแรกปฐพีผุดข้ึน 
เพราะปราสาทผุดข้ึนในตอนสุดทายแหงชัยชนะ     เทพทั้งหลายจึงขนานนาม 
ปราสาทน้ัน วาเวชยันตะ     ลําดับนั้น      ทาวสักกะทรงต้ังอารักขาในท่ี ๕ แหง 
ก็เพ่ือตองการไมใหพวกอสูรกลับนาอีกซ่ึงทานหมายกลาวไววา  
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                        ในระหวางอยุชฌบุตรท้ังสอง   ทาวสักกะทรงต้ัง   
         การรักษาอยางแข็งแรงไว  ๕  แหง    นาค  ๑    ครุฑ  ๑ 
         กุมภัณฑ  ๑  ยักษ ๑  ทาวมหาราชท้ังส่ี ๑. 
         แมนครท้ังสอง   คือ   เทพนคร    และอสูรนครก็ชื่อวา  อยุทธปุระ 
เพราะใครๆ ไมอาจยึดไดดวยการรบ   เพราะวา  ในกาลใด    พวกอสูรมีกําลัง 
ในกาลน้ันเมื่อพวกเทวดาหนีเขาเทพนครแลวปดประตูไวแมพวกอสูรต้ังแสนก็ 
ไมอาจทําอะไรได  ในกาลใดพวกเทวดามีกําลัง  ในกาลน้ัน     เมื่อพวกอสูรหนี 
ไปปดประตูอสูรนครเสีย    พวกเทวดาแมทั้งแสนก็ไมอาจทําอะไรได    ดังน้ัน 
นครท้ังสองน้ีจึงชื่อวา   อยุชฌปุระ   เมืองที่ใคร  ๆ   รบไมได.    ระหวางนคร 
ทั้งสองนั้น    ทาวสักกะทรงต้ังการรักษาไวในฐานะ  ๕  ประการมีนาคเปนตน 
เหลาน้ัน    บรรดาฐานะ ๕ ประการนั้น    ทานถือเอานาคดวยศัพทวา   อุรคะ 
นาคเหลาน้ัน  มีกําลังในนํ้า    เพราะฉะน้ัน      นาคเหลาน้ันจึงมีการอารักขา   ที ่
เฉลียงที่  ๑   แหงนครท้ังสอง   ทานถอืเอาครุฑดวยศัพทวา  กโรติ   ไดยินวา 
ครุฑเหลาน้ันมีปานะและโภชนะ    ชือ่วา  กโรติ   ครุฑเหลาน้ันจึงไดนามตาม 
ปานะและโภชนะน้ัน ครุฑเหลาน้ันมีการอารักขาที่เฉลียงที่ ๒  ของนครท้ังสอง 
ทานถือเอากุมภัณฑดวยศัพทวา   ปยสฺส     หาร.ิ    ไดยินวา     พวกกุมภัณฑ 
เหลาน้ัน    คือ   ทานพ  (อสูรสามัญ)    และรากษส  (ผีเสื้อนํ้า)  พวกกุมภัณฑ 
เหลาน้ันมีการอารักขาท่ีเฉลียงที่ ๓  แหงนครท้ังสอง  ทานถือเอาพวกยักษดวย 
ศัพทวา  มทนยุต    ไดยินวายักษเหลานั้น  มีปรกติเที่ยวไปไมสมํ่าเสมอ    เปน 
นักรบ   ยักษเหลาน้ันมีการอารักขาที่เฉลียงที่ ๔  แหงนครท้ังสอง  ทานกลาวถึง 
ทาวมหาราชทั้ง  ๔  ดวยบทวา    จตุโร  จ  มหนฺตา   นี.้   ทาวมหาราชทั้ง  ๔ 
นั้นมีการอารักขาที่เฉลียงท่ี  ๕  แหงนครท้ังสอง  เพราะฉะนั้น   ถาพวกอสูรโกรธ  
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มีจิตขุนมัว   เขาไปยังเทพบุรี    บรรดานักรบ ๕ ประเภท  พวกนาคจะต้ังปอง 
กันเขาปริภัณฑลูกแรกน้ัน   อารักขาที่เหลือในฐานะที่เหลือก็อยางนั้น. 
         ก็เม่ือทาวสักกะจอมเทพทรงต้ังอารักขาในท่ี ๕ แหงเหลานี้แลว เสวย 
ทิพยสมบัติอยู      นางสุธรรมาจุติมาบังเกิดเปนบาทบริจาริกาของทาวสักกะน้ัน  
แหละ    ก็เทวสภาชื่อวาสุธรรมามีประมาณ   ๕๐๐ โยชน  ซึ่งเปนที่ที่ทาวสักกะ 
จอมเทพประทับนั่งบนบัลลังกทองขนาดหน่ึงโยชนภายใตเศวตฉัตรทิพยทรง 
กระทํากิจท่ีจะพึงกระทําแกเทวดาและมนุษย  ไดเกิดข้ึนแกนางสุธรรมา  เพราะ 
ผลวิบากท่ีใหชอฟา.    ฝายนางสุจิตราก็จุติมาบังเกิดเปนบาทบริจาริกาของทาว 
สักกะนั้นเหมือนกัน     และอุทยานชื่อวาจิตรลดาวันก็เกิดข้ึนแกนางสุจิตราน้ัน 
เพราะผลวิบากของการกระทําอุทยาน.   ฝายนางสุนันทาก็จุติมาบังเกิดเปนบาท 
บริจาริกาของทาวสักกะน้ันเหมือนกัน    และสระโบกขรณีชื่อวานันทาก็เกิดข้ึน 
แกนางสุนันทานั้น    เพราะผลวิบากของการขุดสระโบกขรณี. 
         สวนนางสุชาดาบังเกิดเปนนางนกยางอยูที่ชอกเขาในปาแหงหนึ่ง  เพราะ 
ไมไดกระทํากุศลกรรมไว    ทาวสักกะทรงพระรําพึงวา    นางสุชาดาไมปรากฏ 
นางบังเกิด  ณ  ที่ไหนหนอ  ครั้นทรงเห็นนางสุชาดาน้ัน     จึงเสด็จไปท่ีซอกเขา 
นั้น     พานางมายังเทวโลก       ทรงแสดงเทพนครอันนารื่นรมย      เทวสภาชื่อ 
สุธรรมา  สวนจิตรลดาวัน  และนันทาโบกขรณีแกนาง  แลวทรงโอวาทนางวา 
หญิงเหลาน้ีไดกระทํากุศลไวจึงมาบังเกิดเปนบาทบริจาริกาของเรา  สวนเธอไม 
ไดกระทํากุศลไวจึงบังเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน  ต้ังแตนี้ไป     เธอจงรักษาศีล 
นางนกยางน้ัน    กร็ักษาศีลต้ังแตกาลน้ัน     โดยลวงไป ๒-๓ วัน  ทาวสักกะ 
ทรงดําริวา   นางนกยางอาจรักษาศีลหรือหนอ   จึงเสด็จไป  แปลงรูปเปนปลา 
นอนหงายอยางหนา      นางนกยางน้ัน  สําคัญวาปลาตายจึงไดคาบท่ีหัว   ปลา  
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กระดิกหาง  ลําดับนั้น    นางนกยางน้ันจึงปลอยปลานั้น  ดวยสําคัญวา    เห็นจะ 
เปนปลามีชีวิตอยู   ทาวสักกะตรัสวา  สาธุ  สาธุ   เธออาจรักษาศีลได  แลวได 
เสด็จไปยังเทวโลก   นางนกยางน้ัน  จุติจากอัตภาพนั้น มาบังเกิดในเรือนของนาย 
ชางหมอ   ในนครพาราณสี. 
         ทาวสักกะทรงพระดําริวา นางนกยางบังเกิด ณ ที่ไหนหนอ  ทรงรูวา 
เกิดในตระกูลชางหมอ     จึงทรงเอาฟกทองคําบรรทุกเต็มยานนอย   แปลงเพศ 
เปนคนแกนั่งอยูกลางบานปาวรองวา  ทานทั้งหลายจงรับเอาฟกเหลือง  คนทั้ง 
หลายมากลาววา  ขาแตพอ  ทานจงใหทาวสักกะตรัสวา  เราใหแกคนทั้งหลาย 
ผูรักษาศีล   ทานท้ังหลายจงรักษาศีล    คนทั้งหลายกลาววาข้ึนชื่อวาศีล  พวก 
เราไมรูจัก  ทานจงใหดวยมูลคา.  ทาวสักกะตรัสวา   เราไมตองการมูลคา  เรา 
จะใหเฉพาะแกผูรักษาศีลเทานั้น.   คนทั้งหลายกลาววา   นี้ฟกเหลืองอะไรกัน 
หนอ   แลวกห็ลีกไป.  นางสุชาดาไดฟงขาวน้ันแลวคิดวา   เขาจักนํามาเพ่ือเรา 
จึงไปพูดวา  ขาแตพอ  ทานจงใหเถิด.   ทาวสักกะตรัสวา   แม   เธอรักษาศีล 
แลวหรือ  นางสุชาดากลาววา  จะ  ฉัน  รกัษาศีล.  ทาวสักกะตรัสวา  สิ่งนี้เรานํา 
มาเพ่ือประโยชนแกเจาเทาน้ัน   แลววางไวที่ประตูบานพรอมกับยานนอยแลว 
หลีกไป. 
         ฝายนางสุชาดาน้ัน   รักษาศีลจนตลอดชั่วอายุ  จุติจากอัตภาพน้ันไป 
บังเกิดเปนบิดาของจอมอสูรนามวาเวปจิตติ   ไดเปนผูมีรูปรางงดงามดวยอานิ- 
สงสแหงศีล  ในเวลาธิดาน้ันเจริญวัยแลว  ทาวเวปจิตตินั้นดําริวา    ธิดาของเรา 
จงเลือกสามีตามความชอบใจของตน  จึงใหพวกอสูรประชุมกนั.  ทาวสักกะทรง 
ตรวจดูวา   นางสุชาดาน้ันบังเกิด ณ ที่ไหนหนอ  ครั้นทรงทราบวานางเกิดใน 
ภพอสูรน้ันจึงทรงดําริวา  นางสุชาดาเม่ือจะเลือกเอาสามีตามที่ใจชอบ  จักเลือก  
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เอาเรา    จึงทรงนิรมิตเพศเปนอสูรแลวไดไปในที่ประชุมนั้น.    ญาติทั้งหลาย 
ประดับประดานางสุชาดาแลวนํามายังท่ีประชุมพลางกลาววา    เจาจงเลือกเอา 
สามีที่ใจชอบ   นางตรวจดูอยู   แลเหน็ทาวสักกะ.   ดวยอํานาจความรักอันมีใน 
กาลกอน  จึงไดเลือกเอาวา  ทานผูนี้เปนสามีของเรา.  ทาวสักกะจึงทรงนํานาง 
มายังเทพนคร  ทรงกระทําใหเปนใหญกวานางฟอนจํานวน    ๒๕๐๐ โกฏ ิ ทรง 
ดํารงอยูตลอดชั่วพระชนมายุ   แลวเสด็จไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
บัณฑิตทั้งหลายในปางกอนครองราชสมบัติในเทวโลก    ถึงจะสละชีวิตของตน 
ก็ไมกระทําปาณาติบาต    ดวยประการอยางนี้    ชื่อวาเธอบวชในศาสนาอันเปน 
เครื่องนําออกจากทุกขเห็นปานน้ีเหตุไรจักดื่มน้ํามีตัวสัตวอันมิไดกรองเลา   จึง 
ทรงติเตียนภิกษุนั้น   แลวทรงสืบอนุสนธิ  ประชุมชาดกวา  มาตลีสารถีใน 
ครั้งน้ันไดเปนพระอานนทในบัดน้ี     สวนทาวสักกะในครั้งน้ัน 
ไดเปนเราแล. 
                                        จบกุลาวาชาดกที่  ๑                                                
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                                       ๒.  นัจจชาดก 
 
                                    เหตุที่ยังไมใหลูกสาว 
 
                        [๓๒]   เสียงของทานก็เพราะ   หลังของทานก็งาม   คอ 
         ของทานก็เปรียบดังสีแกวไพฑูรย    และหางของทานก็ 
         ยาวต้ังวา  เราจะไมไหลูกสาวของเราแกทาน เพราะการ 
         รําแพนหาง. 
                                       จบนัจจชาดกท่ี  ๒ 
 
                               ๒.  อรรถกถานัจจชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร  ทรงปรารภภิกษุผูมี 
ภัณฑะมากรูปหนึ่ง  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา    รุท   มนฺุ 
ดังน้ี. 
         เรื่องเปนเชนกับเรื่องที่กลาวไวในเทวธรรมชาดกในหนหลังน่ันแหละ. 
พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา     ดูกอนภิกษุ     ไดยินวาเธอเปนผูมีภัณฑะ 
มากจริงหรือ ?  ภิกษุนั้นกราบทูลวา  พระเจาขา  ขาแตพระองคผูเจริญ.   พระ- 
ศาสดาตรัสถามวา   เพราะเหตุไร  เธอจึงเปนผูมีภัณฑะมาก ?   ภิกษุนั้นพอได 
ฟงพระดํารัสมีประมาณเทาน้ีก็โกรธจึงท้ิงผานุง   ผาหม   คิดวา  บัดนี้   เราจัก 
เที่ยวไปโดยทํานองนี้แล       แลวไดยนืเปนคนเปลือยอยู  ณ  เบื้องพระพักตร. 
คนทั้งหลายพากันกลาววา   นาตําหนิ   นาตําหนิ.    ภิกษุนั้นหลบไปจากที่นั้น   
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แหละ    แลวเวียนมาเพ่ือความเปนคนเลว   (คือสึก).   ภิกษุทั้งหลายน่ังประชุม    
กันในโรงธรรมสภา   พากันกลาวโทษของภิกษุนั้นวา   กระทาํกรรมเห็นปานน้ี 
เบื้องพระพักตรชื่อของพระศาสดา.   พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา   ภิกษุ 
ทั้งหลาย  บดันี้พวกเธอนั่งสนทนากันเรื่องอะไรหนอ ?   ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   กช็ื่อภิกษุนั้นละหิริและโอตตัปปะ    เปนคนเปลือย 
เหมือนเด็กชาวบานในทามกลางบริษัท ๔ เบื้องหนาพระองค    ผูอันคนท้ังหลาย 
รังเกียจอยู     จึงเวียนมาเพ่ือความเปนคนเลว     เสือ่มจากพระศาสนา    ดังนัน้ 
ขาพระองคทั้งหลายจึง   นั่งประชุมกันดวยการกลาวโทษมิใชคุณของภิกษุนั้น. 
พระศาสดาตรัสวา   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นเสื่อมจากศาสนาคือพระรัตนะ 
ในบัดนี้เทานั้นหามิได  แมในกาลกอน   ก็เปนผูเสื่อมแลวจากอิตถีรัตนะเหมือน 
กัน  แลวทรงนําอดีตนิทานมาวา 
         ในอดตีกาลครั้งปฐมกัป  สัตว  ๔  เทาท้ังหลายไดต้ังราชสีหใหเปนราชา 
พวกปลาต้ังปลาอานนทใหเปนราชา  พวกนกไดต้ังสุวรรณหงสใหเปนราชา.  ก ็
ธิดาของพระยาสุวรรณหงสนั้นนั่นแล  เปนลูกหงสมีรูปงาม  พระยาสุวรรณหงส 
นั้นไดใหพรแกธิดาน้ัน.  ธิดาน้ันขอ (เลือก) สามีตามชอบใจของตน. พระยาหงส 
ใหพรแกธิดาน้ัน   แลวใหนกทั้งปวงในปาหิมพานตประชุมกัน   หมูนกนานาชนิด 
มีหงสและนกยูงเปนตน    มาพรอมกนัแลว    ประชุมกันที่พ้ืนหินใหญแหงหน่ึง 
พระยาหงสเรียกธิดามาวา  จงมาเลือกเอาสามีตามชอบใจของตน.  ธิดาน้ันตรวจ 
ดูหมูนก   ไดเห็นนกยูงมีคอดังสีแกวมณี    มีหางงามวิจิตรจึงบอกวา   นกน้ีจง 
เปนสามีของดิฉัน.    หมูนกทั้งหลายจึงเขาไปหานกยูงแลวพูดวา    ทานนกยูงผู 
สหาย   ราชธิดาน้ีเมื่อจะพอใจสามีในทามกลางพวกนกมีประมาณเทาน้ี    ไดยัง 
ความพอใจใหเกิดข้ึนในทาน.    นกยงูคิดวา    แมวันนี้พวกนกก็ยังไมเห็นกําลัง 
ของเรากอน  จึงทําลายหิริโอตตัปปะเพราะความดีใจย่ิงนัก  เบื้องตน   ไดเหยียด 
ปกออกเริ่มจะรําแพนในทามกลางหมูใหญ  ไดเปนผูรําแพน (อยางเต็มที่) ไมมี  
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เง่ือนงําปดบังไวเลย.  พระยาสุวรรณหงสละอายกลาววา  นกยูงนี้  ไมมีหิรอัินมี 
สมุฏฐานต้ังข้ึนภายในเลย     โอตตัปปะอันมีสมุฏฐานดังข้ึนในภายนอกจะมีได 
อยางไร   เราจักไมใหธิดาของเราแกนกยูงน้ันผูทําลายหิริโอตตัปปะ   แลวกลาว 
คาถาน้ีในทามกลางหมูนกวา 
                        เสียงของทานก็เพราะ   หลังของทานก็งาม   คอ 
         ของทานก็เปรียบดังสีแกวไพฑูรย   และหางของทาน 
         ก็ยาวต้ังวา        เราจะไมใหลูกสาวของเราแกทาน 
         เพราะการรําแพนทาง. 
         บทวา  รุท    มนฺุ  ในคาถาน้ัน   ทานแปลง  ต  อักษร  เปน  ท 
อักษร.  อธิบายวา  เสียงเปนที่นาจับใจคือเสียงรองไพเราะ.   บทวา  รุจิรา   จ 
ปฏ ิ   ความวา  แมหลังของทานก็วิจิตรงดงาม.  บทวา  เวฬุริยวณฺูปฏิภา 
แปลวา  เชนกับสีแกวไพฑูรย.  บทวา    พฺยามมตฺตานิ    แปลวา  มีประมาณ 
๑   วา.   บทวา    เปกขฺุณานิ    ไดแก    กําหาง.    บทวา    นจฺเจน    เต     ธีตร 
โน  ททามิ  ความวา  พระยาหงสกลาววา   เราจะไมใหธิดาของเราแกทานผูไมมี 
ความละอายเห็นปานน้ี     เพราะทานทําลายหิริโอตตัปปะแกวรําแพนน่ันแหละ 
แลวไดใหธิดาแกลูกหงสผูเปนหลานของตน   ในทามกลางบริษัทนั้นนั่นเอง. 
         นกยูงไมไดธิดาหงสก็ละอายจึงบินหนีไป.   ฝายพระยาหงสก็ไปยังท่ีอยู 
ของตนน่ันแล. 
         พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนี้ทําลายหิริโอตตัปปะ 
แลวเสื่อมจากศาสนาคือรัตนะ   ในบัดนี้เทาน้ัน   หามิได   แมในกาลกอนก็เปน 
ผูเสื่อมแลว  แมจากรัตนะคือหญิงเหมือนกัน     พระองคครั้นทรงนําพระธรรม 
เทศนานี้มาแลว  จึงทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา นกยูงในครัง้น้ัน   ไดเปน 
ภิกขุผูมีภัณฑะมาก   สวนพระยาหงสในครั้งน้ันไดเปนเราตลาคตแล. 
                                            จบนัจจชาดกท่ี  ๒  
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                                  ๓. สัมโมทมานชาดก 
 
                           วาดวยพินาศเพราะทะเลาะกัน 
 
                        [๓๓] นกทั้งหลายพรอมเพรียงกันพาเอาขายไป    เมื่อ 
         ใด  พวกมันทะเลาะกัน    เมือ่นัน้    พวกมันจักตกอยูใน 
         อํานาจของเรา. 
                                      จบสัมโมทมานชาดกท่ี  ๓ 
 
                            ๓.  อรรถกถาสัมโมทมานชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จเขาไปอาศัยพระนครสาวัตถี       ประทับอยูใน 
นิโครธาราม ทรงปรารภการทะเลาะกันแหงพระญาติ  จึงตรัสพระธรรมเทศนา 
นี้มีคําเริ่มตนวา  สมฺโมทมานา  ดังนี้ 
         การทะเลาะแหงพระญาตินั้น   จักมีแจงในกุณาลชาดก.   ก็ในกาลน้ัน 
พระศาสดาตรัสเรียกพระญาติทั้งหลายมาแลวตรัสวา   มหาบพิตรทั้งหลาย   ชื่อ 
วาการทะเลาะกัน และกันแหงพระญาติทั้งหลาย    ไมสมควร   จริงอยู    ในกาล 
กอนในเวลาสามัคคีกัน    แมสัตวดิรัจฉานท้ังหลายก็ครอบงําปจจามิตร    ถงึ 
ความสวัสดี   ในกาลใดถงึการวิวาทกัน    ในกาลนั้นก็ถึงความพินาศใหญหลวง 
ผูอันราชตระกูลแหงพระญาติทั้งหลายทูลออนวอนแลว   จึงทรงนําอดีตนิทานมา 
ดังตอไปนี้  
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         ในอดตีกาล      เมือ่พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี 
พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดนกกระจาบมีนกกระจาบหลายพันเปนบริวารอยูใน 
ปา.  ในกาลนั้นพรานลานกกระจาบคนหนึ่ง ไปยังท่ีอยูของนกกระจาบเหลาน้ัน 
ทําเสียงรองเหมือนนกกระจาบ  รูวานกกระจาบเหลาน้ันประชมุกันแลว   จึงทอด 
ตาขายไปขางบนนกกระจาบเหลาน้ัน    แลวกดทีช่ายรอบ ๆ กระทําใหนกกระจาบ 
ทั้งหมดมารวมกัน  แลวบรรจุเต็มกระเขาไปเรือน ขายนกกระจาบเหลาน้ันเลี้ยง 
ชีพดวยมูลคาน้ัน.  อยูมาวันหน่ึง   พระโพธิสัตวกลาวกะนกกระจาบเหลาน้ัน วา 
นายพรานนกนี้ทําพวกญาติของเราท้ังหลายใหถึงความพินาศ     เรารูอุบายอยาง 
หน่ึงอันเปนเหตุใหนายพรานนกนั้นไมอาจจับพวกเรา     จําเดิมแตบัดนี้ไปเมื่อ 
นายพรานนกนี้สักวาทอดขายลงเบื้องบนพวกเรา ทานท้ังหลายแตละตัว จงสอด 
หัวเขาในตาของตาขายตาหน่ึง ๆ  พากันยกตาขายข้ึนแลวพาบินไปยังที่ที่ตองการ 
แลวพาดลงบนพุมไมมีหนาม  เมื่อเปนอยางนั้น   พวกเราจักหนีไปทางสวนเบื้อง 
ลางโดยท่ีนั้น.   นกกระจาบเหลาน้ันท้ังหมดพากันรับคําแลว   ในวันที่  ๒  เมื่อ 
พรานนกทอดขายลงเบื้องบน  ก็พากันยกขายข้ึนโดยนัยที่พระโพธิสัตวกลาวแลว 
นั่นแหละแลวพาดลงบนพุมไมมีหนามแหงหนึ่ง     สวนตนเองหนีไปทางนั้น ๆ 
โดยสวนเบื้องลาง.   เมื่อพรานนกมัวปลดขายจากพุมไมอยูนั่นแหละ  ก็เปนเวลา 
พลบคํ่า.  นายพรานนกน้ันจึงไดเปนผูมีมือเปลากลับไป.  แมจําเดิมแตวันรุงข้ึน 
นกกระจาบเหลานั้นก็กระทําอยางนั้นน่ันแหละ.     ฝายนายพรานนกนั้นเมื่อปลด 
เฉพาะขายอยู     จนกระทั้งพระอาทิตยอัสดง    ไมไดอะไร  ๆ     เปนผูมีมือ 
เปลาไปบาน.    ลําดับนั้น      ภรรยาของเขาโกรธพูดวา    ทานกลับมามือเปลา 
ทุกวัน  ๆ    เห็นจะมีที่ที่ทานจะตองเลี้ยงดูขางนอกแมแหงอ่ืน.    นายพรานนก 
กลาววา    นางผูเจริญ    เราไมมีที่ที่จะเลี้ยงดูแหงอ่ืน    ก็อน่ึงแล    นกกระจาบ 
เหลาน้ันมันพรอมเพรียงกันเท่ียวไป   มันพากันเอาขาย   สักวาพอเราเหว่ียงลง  
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ไปพาดบนพุมไมมีหนาม     แตพวกมันจะไมราเริงอยูไดตลอดกาลท้ังปวงดอก   
เจาอยาเสียใจ   เมื่อใด   พวกมันถึงการวิวาทกัน   เมื่อน้ันเราจักพาเอาพวกมัน 
ทั้งหมดมา   ทําหนาของเธอใหชื่นบานเถิด    แลวกลาวคาถาน้ีแกภรรยาวา 
                        นกระจาบทั้งหลายราเริงบันเทิงใจพาเอาขายไป 
         เมื่อใดพวกมันทะเลาะกัน   เมื่อนั้น  พวกมันจักตกอยูใน 
         อํานาจของเรา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยทา  เต  วิวทิสฺสนฺติ   ความวา  ใน 
กาลใด  นกกระจาบเหลานั้นมีลัทธิตาง ๆ กัน  มีการยึดถือตาง ๆ กัน  จักวิวาท 
กัน   คือจักทําการทะเลาะกัน.    บทวา    ตทา   เอหนิฺติ   เม   วส    ความวา 
ในกาลน้ันนกกระจาบเหลานั้นแมทั้งหมด    จักนาสูอํานาจของเรา   เมื่อเปน 
เชนนั้น     เราจักบนกกระจาบเหลาน้ันมา     ทําใบหนาของเธอใหเบิกบานไว 
นายพรานนกปลอบโยนภรรยาดวยประการดังกลาวมาฉะน้ี  
         โดยลวงไป ๒-๓ วัน  นกกระจาบตัวหนึ่งเมื่อจะลงยังภาคพ้ืนที่หากิน 
ไมไดกําหนด จึงไดเหยียบหัวของนกกระจาบตัวอ่ืน.  นกกระจาบตัวท่ีถูกเหยียบ 
หัวโกรธวา   ใครเหยียบหัวเรา   เมื่อนกกระจาบตัวน้ันแมจะพูดวา   เราไมได 
กําหนดจึงไดเหยียบ   ทานอยาโกรธเลย   ก็ยังโกรธอยูนั่นแหละ.   นกกระจาบ 
เหลาน้ัน  เมื่อพากันกลาวอยูซ้ํา ๆ ซาก ๆ จึงกระทําการทะเลาะกันวา     เห็นจะ 
ทานเทาน้ันกระมัง   ยกขายข้ึนได.   เมื่อนกกระจาบเหลาน้ันทะเลาะกัน    พระ 
โพธิสัตวคิดวา    ข้ึนชื่อวาการทะเลาะกันยอมไมมีความปลอดภัย    บัดนี้แหละ- 
นกกระจาบเหลานั้นจักไมยกขาย      แตนั้นจักพากันถึงความพินาศใหญหลวง 
นายพรานนกจักไดโอกาส  เราไมอาจอยูในที่นี้.   พระโพธิสัตวนั้นจึงพาบริษัท 
ของตนไปอยูที่อ่ืน.   ฝายนายพรานนก    พอลวงไป ๒-๓ วัน    ก็มาแลวรอง 
เหมือนเสียงนกกระจาบ   ซัดขายไปเบ้ืองบนของนกกระจาบเหลาน้ันผูมาประชุม  
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กัน.  ลําดับนัน้    นกกระจาบตัวหน่ึงพูดวา   เขาวา   เมื่อทานยกขายข้ึนเทานั้น 
ขนบนหัวจึงรวง   บัดนี ้   ทานจงยกข้ึน.  นกกระจาบอีกตัวหนึ่งพูดวา   ขาววา 
เมื่อทานมัวแตยกขายข้ึน   (จน)   ขนปกทั้งสองขางรวงไป  บัดน้ีทานจงยกข้ึน. 
ดังน้ัน     เมือ่นกกระจาบเหลาน้ัน  มัวแตพูดวา   ทานจงยกข้ึน   ทานจงข้ึน  นาย 
พรานนกมารวบเอาขาย     ใหนกกระจาบเหลาน้ันท้ังหมดมารวมกันแลวใสเต็ม 
กระเชา   ไดไปเรือน  ทําใหภรรยาราเริงใจ. 
         พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนมหาบพิตรทั้งหลาย  ชื่อวาความทะเลาะแหง 
พระญาติทั้งหลายไมควรอยางนี้  เพราะความทะเลาะเปนมูลเหตุแหงความพินาศ 
ถายเดียว   แลวทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาสืบตออนุสนธิกันแลว   ทรงประชุม 
ชาดกวา    นกกระจาบตัวท่ีไมเปนบัณฑิตในครั้งน้ัน    ไดเปนพระ-  
เทวทัต    สวนนกกระจาบตัวท่ีเปนบัณฑิตในครั้งน้ัน   ไดเปนเราแล. 
                                 จบสัมโมทมานชาดกท่ี   ๓ 
 
                                     ๔.   มัจฉาชาดก 
 
                                  วาดวยความหึงหวง 
 
                        [๓๔]  ความเย็น  ความรอน   และการติดอยูใน 
         แห    ไมไดเบียดเบียนเราใหไดรับทุกขเลย    แตขอท่ี 
         นางปลาสําคัญวา   เราไปหลงนางปลาตัวอ่ืนนั่นแหละ 
         เบียดเบียนเราใหไดรับทุกข. 
                                      จบมัจฉาชาดกท่ี  ๔  
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                                    ๔.  อรรถกถามัจฉาชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน  ทรงปรารภการประเลา 
ประโลมของภรรยาเกา  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา    น  ม    สีต 
น  ม  อณฺห  ดังน้ี. 
         ความพิศดารวา  ในกาลน้ัน  พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา   ดูกอน 
ภิกษุ  ไดยินวาเธอเปนผูกระสันจะสึกจริงหรือ ?   ภิกษุนั้นกราบทูลวา   ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา   จริง  พระเจาขา.   พระศาสดาตรัสถามวา   เพราะเหตุไร 
เธอจึงเปนผูกระสันจะสึก?  ภิกษุนั้นกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ภรรยา 
เกาของขาพระองคเปนผูมีรสมืออรอย    ขาพระองคไมอาจละนาง   พระเจาขา. 
ลําดับนั้น   พระศาสดาไดตรัสกะภิกษุนั้นวา  ดูกอนภิกษุหญิงน่ันเปนผูกระทํา 
ความฉิบหายแกเธอ   แมในกาลกอน  เธอเมื่อจะถึงความตายก็เพราะอาศัยหญิง 
นั่น    แตพนจากความตายเพราะอาศัยเรา    แลวทรงนําเรื่องอดีตนิทานมา   ดัง 
ตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี 
พระโพธิสัตวไดเปนปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตน้ัน     ในกาลน้ัน     พวกชาว 
ประมงไดทอดแหอยูในแมน้ํา  ครั้งน้ัน  มีปลาใหญตัวหนึ่งมาเลนอยูกับนางปลา 
ของตนดวยความยินดี.   นางปลาน้ันวายไปขางหนาของปลาใหญนั้น    ไดกลิ่น 
แห   จึงเลี้ยงแหไป.    สวนปลาใหญนัน้ติดในกามเปนปลาโลเล    ไดเขาไปยัง 
ทองแหนั่นเอง.  พวกชาวประมงรูวาปลาใหญนั้นเขาไปติดแห   จึงยกแหข้ึนจับ 
เอาปลา  ไมฆา  โยนไปบนหลังทราย   คิดวาจักปงปลาน้ันกิน   จึงกอไฟถาน 
เสี้ยมไมแหลม   ปลาคร่ําครวญอยูวา    การยางบนถานไฟหรือการเสียบดวยไม  
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แหลมน้ัน    ก็หรือทุกขออยางอ่ืน   จะไมทําไหเราลําบาก    แตขอท่ีนางปลานั้น   
ถึงความโทมนัสในเราวา     ปลาใหญนั้น ไดไปหานางปลาตัวอ่ืนดวยความยินดี 
เปนแนนั้นเทาน้ัน  เบียดเบียนเรา  จึงกลาวคาถานี้วา 
                        ความเย็น      ความรอน     และการติดอยูในแห 
         ไมไดเบียดเบียนเราใหไดรับทุกขเลย  แตขอท่ีนางปลา 
         สําคัญวา  เราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละ   เบียด- 
         เบียนเราใหไดรับทุกข. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    น   ม   สีต   น   ม   อุณหฺ    ความวา 
ปลาทั้งหลายยอมมีความหนาว  ในเวลาถูกนําออกไปจากนํ้า  เม่ือความหนาวน้ัน 
ปราศจากไป   ความรอนยอมมี.   ปลาหมายเอาความหนาวและความรอนแมทั้ง 
สองนั้น     จึงคร่ําครวญวา   ความหนาว   ความรอน   ยอมไมเบียดเบียนเรา. 
ปลาหมายเอาความทุกขซึ่งมีการปงบนถานไฟที่จักมีข้ึนแมนั้น  จึงคร่ําครวญวา 
ความรอนจะไมเบียดเบียนเรา.  ดวยบทวา    น  ม   ชาลสฺม ิ   พาธน    นี้   ปลา 
ยอมคร่ําครวญวา  การท่ีไดคิดอยูในแหแมนั้น  ก็ไมเบียดเบียนเรา.  ในบทวา 
ยฺจ   ม   ดงัน้ีเปนตนไป   มีประมวลความดังตอไปนี้.    นางปลาน้ันไมรูวา 
เราผูติดอยูในแหถูกพวกประมงเหลานั้นจับเอาไป  เมื่อไมเห็นเราก็จะคิดวาบัดนี้ 
ปลาใหญนั้นจักติดนางปลาตัวอ่ืนดวยความยินดีในกาม    การที่นางปลาน้ันผูถึง 
ความโทมนัสคิดดังน้ัน   ยอมเบียดเบียนเรา    เพราะเหตุนั้น      ปลาใหญนัน้  จึง 
นอนคร่ําครวญอยูบนหลงัทราย. 
         สมัยนัน้       ปุโรหิตอันทาสแวดลอมมายังฝงแมน้ําเพ่ือจะอาบนํ้า    ก ็
ปุโรหิตน้ัน เปนผูรูเสียงรองของสัตวทุกชนิด. ดวยเหตุนั้น ปุโรหิตน้ัน ไดฟงปลา 
คร่ําครวญจึงคิดวา   ปลานี้คร่ําครวญเพราะกิเลส    ก็ปลานี้มีจิตกระสับกระสาย 
อยางนี้      ตายไป    จักบงัเกิดในนรกเทานั้น    เราจักเปนที่พึงอาศัยของปลานี้.  
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ปุโรหิตน้ันจึงไปหาพวกชาวประมงแลวกลาววา  ทานผูเจริญท้ังหลาย  พวกทาน   
ไมใหปลาเราเพ่ือทํากับขาว    แมสักวัน.    ชาวประมงท้ังหลายกลาววา    นาย 
ทานพูดอะไร  ทานจงเลือกเอาปลาที่ทานชอบใจไปเถิด.   ปุโรหิตกลาววา   เรา 
ไมมีการงานกับผูอ่ืน  พวกทานจงใหเฉพาะปลาตัวน้ีเทาน้ัน.   พวกชาวประมง 
กลาววา    เอาไปเถอะนาย.    พระโพธิสัตวเอามือทั้งสองจับปลาน้ันไปน่ังที่ฝง 
แมน้ํากลาวสอนวา   ปลาผูเจริญ  วันนี้  ถาเราไมเห็นเจา   เจาจะตองถึงแกความ 
ตาย   ต้ังแตบัดนี้ไป    เจาอยาไดตกอยูในอํานาจของกิเลสเลย   แลวปลอยไปใน 
น้ํา    ในเองเขาไปยังนคร. 
         พระศาสดาครั้น  ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประกาศสัจจะ 
ทั้งหลาย.   ในเวลาจบสัจจะ   ภิกษุผูกระสันจะสึกต้ังอยูในโสดาปตติผล.   ฝาย 
พระศาสดาไดทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา  นางปลาในครั้งน้ัน    ไดเปน 
ภรรยาเกาในบัดน้ี   ปลาในครั้งน้ัน    ไดเปนภิกษุผูกระสันในบดัน้ี 
สวนปุโรหิตในครั้งน้ัน  ไดเปนเราเองแล. 
                                         จบมัจฉชาดกที่  ๔ 
 
                                        ๕.  วัฏฏกชาดก 
 
                                         วาดวยความจริง 
 
                        [๓๕]    ปกของเรามีอยู    แตก็บินไมได     เทา 
         ทั้งสองของเราก็มีอยู   แตก็เดินไมได   มารดาและบิดา 
         ของเราออกไปทาอาหาร   ดูกอนไฟ  ทานจงถอยกลับ 
         ไปเสีย. 
                                      จบวัฏฏกชาดกที่  ๕  
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                                    ๕.  อรรถกถาวัฏฏกชาดก   
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในมคธชนบทท้ังหลาย   ทรงปรารภ 
การดับไฟปา  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา   สนฺติ   ปกฺขา   ดังน้ี. 
         ความพิศดารวา   สมยัหน่ึง   พระศาสดาเมื่อเสด็จเท่ียวจาริกไปในมคธ 
ชนบททั้งหลาย    ไดเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในหมูบานชาวมคธแหงหนึ่ง    เสด็จ 
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต     อันหมูภิกษุสงฆแวดลอม   เสด็จดําเนินสูทาง. 
สมัยนั้น    ไฟปาเปนอันมากต้ังข้ึน  ภิกษุเปนอันมากเห็นทั้งขางหนาและขางหลัง  
ไฟแมนั้นแล   มีควันเปนกลุมเดียว    มีเปลวเปนกลุมเดียว    กาํลังลุกลามมาอยู 
ทีเดียว  บรรดาภิกษุเหลานั้น    ภิกษุปถุุชนพวกหนึง่กลัวตอมรณภัย    กลาววา 
พวกเราจะจุดไฟตัดทางไฟ    ไฟที่ไหมมาจักไมไหมทวมทับที่ที่ไฟนั้นไหมแลว 
จึงนําหินเหล็กไฟออกมาจุดไฟ.   ภิกษุอีกพวกหนึ่งกลาววา   ทานผูมีอายุ   พวก 
ทานกระทํากรรมชื่ออะไร     พวกทานไมเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนบุคคล 
ผูเลิศในโลกพรอมท้ังเทวโลก ผูเสด็จไปพรอมกับในนั่นเอง  เหมือนคนไมเห็น 
ดวงจันทรลอยเดนอยูในทองฟา  ไมเห็นดวงอาทิตยประดับ  ดวยรัศมีต้ังพันกําลัง 
ข้ึนจากโลกธาตุดานทิศตะวันออก      เหมือนคนยืนอยูที่ริมฝงทะเลไมเห็นทะเล 
เหมือนคนยืนพิงเขาสิเนรุไมเห็นเขาสิเนรุฉะน้ัน พากันพูดวา จะจุดไฟตัดทางไฟ 
ชื่อวา พระกําลังของพระพุทธเจา   พวกทานไมรู  มาเถิดทาน  พวกเราจักไปยัง 
สํานักของพระศาสดา.  ภิกษุเหลาน้ันเมื่อไปทั้งขางหนาและขางหลัง  แมทั้งหมด 
ไดรวมกันไปยังสํานักของพระทศพล     พระศาสดามีภิกษุหมูใหญเปนบริวาร 
ไดประทับยืนอยู ณ ประเทศแหงหน่ึง   ไฟปาไหมเสียงดังมาเหมือนจะทวมทับ 
ครั้น มาถึงท่ีที่พระตถาคตประทับยืน พอถึงท่ีประมาณ ๑๖ กรสี    รอบประเทศ  
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นั้นก็ดับไป  เหมือนคบไฟที่เขาจุมลงในน้ําฉะน้ัน    ไมอาจทวมทับที่ประมาณ   
๓๒ กรีส   โดยการแลบเขาไป.   ภิกษุทั้งหลายพากันกลาวคุณของพระศาสดาวา 
นาอัศจรรย    ชื่อวาพระคุณของพระพุทธเจาท้ังหลาย    ก็ชื่อวา   ไฟนี้ไมมีจิตใจ 
ยังไมอาจทวมทับที่ที่พระพุทธเจาประทับ  ยืน  ยอมดับไป   เหมือนคบเพลิงหญา 
ดับดวยนํ้าฉะนั้น  นาอัศจรรย  ชื่อวาอานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลาย.    พระ 
ศาสดาไดทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลาน้ันแลวตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขอท่ีไฟนี้ถึงภูมิประเทศน้ีแลวดับไป   เปนกําลังของเราในบัดน้ีเทาน้ัน   หามิได 
ก็ขอน้ีเปนกําลังแหงสัจจะอันมีในกอนของเรา    ดวยวาในประเทศท่ีนี้    ไฟจัก 
ไมลุกโพลงตลอดกัปนี้   แมทั้งสิ้น  นี้ชื่อวาปาฏิหาริยต้ังอยูตลอดกัป.   ลําดับนั้น 
ทานพระอานนทปูลาดสังฆาฏิ  ๔  ชัน้     เพ่ือตองการเปนที่ประทับนั่งของพระ- 
ศาสดา  พระศาสดาประทับนั่งขัดสมาธิ   ฝายภิกษุสงฆก็ถวายบังคมพระตถาคต  
แลวน่ังแวดลอมอยู.    ลาํดับนั้น    พระศาสดาอันภิกษุทั้งหลายทูลออนวอนวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     เรื่องนี้ปรากฏแลวแกขาพระองคทั้งหลายกอน    สวน 
เรื่องอดีตยังสลับ   ขอพระองคโปรดกระทําเรื่องอดีตน้ัน   ใหปรากฏแกขาพระองค 
ทั้งหลาย  จึงทรงนําเรื่องอดีตมา  ดังตอไปนี้  
         ในอดตีกาล    ในประเทศน้ันนั่นแหละในแควนมคธ    พระโพธิสัตวถือ 
ปฏิสนธิในกาํเนิดนกคุม      เกิดจากตองมารดา       ในเวลาทําลายกะเปาะฟอง 
ไขออกมา      ไดเปนลูกนกคุมมีตัวประมาณเทาดุมเกวียนบรรทุกสินคาขนาด 
ใหญ.    ลําดับนั้น    บิดามารดาใหพระโพธิสัตวนั้นนอนในรัง   แลวนําอาหาร 
มาเลี้ยงดูดวยจะงอยปาก.    พระโพธสิัตวนั้น  ไมมีกําลังท่ีจะเหยียดปกออกบินไป 
ในอากาศ     หรือไมมีกําลังท่ีจะยกเทาเดินไปบนที่ตอน     และไฟปายอมไหม 
ประเทศน้ันทุกป ๆ.     สมัยแมนั้น     ไฟปาน้ันก็ไหมประเทศน้ัน  เสียงดังลั่น.   
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หมูนกพากันออกจากรังของตน ๆ  ตางกลัวตอมรณภัยสงเสียงรองหนีไป.   บิดา   
มารดาแมของพระโพธิสัตวก็กลัวตอมรณภัย   จึงทั้งพระโพธิสัตวหนีไป   พระ- 
โพธิสัตวนอนอยูในรังน่ันเอง  ชะเงอคอแลเห็นไฟปากําลังไหมตลบมา   จึงคิด 
วา   ถาเราจะพึงมีกําลังท่ีจะเหยียดปกออกบินไปในอากาศไซร    เราก็จะพึงโบย 
บินไปท่ีอ่ืน  ถาเราจะพึงมีกําลังท่ีจะยกเทาเดินไปบนบกไดไซร  เราก็จะยางเทา 
ไปท่ีอ่ืนเสีย   ฝายบิดามารดาของเราก็กลัวแตมรณภัย   ทิ้งเราไวแตผูเดียว  เมื่อ 
จะปองกันตน  จึงไดหนีไป.  บัดนี ้  ที่พ่ึงอ่ืนของเราไมมี   เราไมมีที่ตานทาน 
ไมมีที่พ่ึง  วันนี้   เราจะทําอยางไรหนอ   จึงจะควร.  ลําดับนั้น  พระโพธิสัตว 
นั้นไดมีความคิดอยางนี้วา    ชื่อวาคุณแหงศีล    ยอมมีอยูในโลกน้ี    ชื่อวาคุณ 
แหงสัจจะก็ยอมมี     ในอดีตกาล     ชือ่วาพระสัพพัญูพุทธเจาท้ังหลายผูทรง 
บําเพ็ญบารมีทั้งหลายประทับนั่งที่พ้ืนตนโพธิ์     ไดตรัสรูพรอมยิ่งแลว     ทรง 
เพียบพรอมดวยศีล   สมาธิ   ปญญา   วิมุตติ   และวิมุตติญาณทัสสนะ   ทรง 
ประกอบดวยสัจจะ   ความเอ็นดู   ความกรุณา   และขันติ   ยอมมีอยู    และคุณ 
ของพระธรรมท้ังหลายที่พระสัพพัญญพุทธเจาท้ังหลายนั้น     ทรงรูแจงแลว 
ยอมมีอยู  เออก็ความสัจอยางหนึ่งยอมมีอยูในเราแท  สภาวธรรมอยางหน่ึงยอม 
มีปรากฏอยู    เพราะฉะนั้น  เราจะรําลึกถึงอดีตพระพุทธเจาท้ังหลาย   และคุณ 
ทั้งหลายท่ีอดีตพระพุทธเจาเหลาน้ันรูแจงแลว    ถอืเอาสภาวธรรมคือสัจจะซ่ึง 
มีอยูในเรา    กระทําสัจกิริยาใหไฟถอยกลับไป     กระทําความปลอดภัยแกตน 
และหมูนกท่ีเหลือในวันนี้   ยอมควร.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
                        คุณแหงศีลมีอยูในโลก  ความสัตว   ความสะอาด 
         และความเอ็นดู        มีอยูในโลก        ดวยความสัจนั้น  
         ขาพเจาจักทําสัจกิริยาอันยอดเยี่ยม     ขาพเจาพิจารณา 
         กําลังแหงธรรม     ระลึกถึงพระชินเจาท้ังหลายในปาง 
         กอน  อาศัยกําลังสัจจะ  ขอทําสัจกิริยา.  
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         ลําดับนั้น    พระโพธิสัตวระลึกถึงพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายผูปรินิพพานไปแลวในอดีต    แลวปรารภสภาวะคือสัจจะซ่ึงมีอยูในคน 
เมื่อจะทําสัจกิริยา    จึงกลาวคาถานี้วา 
                        ปกของเรามีอยู  แตก็บนิไมได   เทาทั้งสองของ 
         เรามีอยู   แตก็เดินไมได  มารดาและบิดาของเรา  ออก 
         ไปหาอาหาร  ดูกอนไฟ  ทานจงถอยกลับไปเสีย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สนฺติ  ปกฺขา  อปตนา   ความวา  ชื่อวา 
ปกทั้งสองของเรามีอยู   คือ   เกิดมีอยูแตไมอาจบิน    คือไปทางอากาศดวยปก 
เหลาน้ันได  เหตุนั้น    จึงชื่อวาบินไมได.  บทวา    สนฺติ   ปาทา    อวฺจนา 
ความวา    แมเทาท้ังสองของเราก็มีอยูแตไมอาจเดิน   คือไปโดยการยางเทาไป 
ดวยเทาท้ังสองน้ัน   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาเดินไมได.  บทวา     มาตา    ปตา 
จ  นิกขฺนฺตา   ความวา   อนึ่ง  แมมารดาบิดาผูจะนําเราไปท่ีอ่ืนแมนั้นก็ออกไป 
แลวเพราะกลัวตาย  พระโพธิสัตวเรียกไฟวา   ชาตเวทะ.  จริงอยู   ไฟนั้น  พอ 
เกิดก็รู   คือปรากฏ    เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวา  ชาตเวทะ    เกิดก็รู.    ดวยบทวา 
ปฏิกฺกม    นี้    พระโพธิสตัวสั่งไฟวา     จงถอยไป     คือจงกลับไป.     ดังน้ัน 
พระมหาสัตวนอนอยูในรังน่ันแหละไดทําสัจกิริยาวา  ถาความท่ีปกทั้งสองของ 
เรามี  ๑   ภาวะคือการเหยียดปกท้ังสองบินไปทางอากาศไมได  ๑.   ความท่ีเทา 
ทั้งสองมี ๑   ภาวะคือการยกเทาท้ังสองน้ันเดินไปไมได  ๑   ความท่ีมารดาบิดาท้ัง 
เราไวในรังน่ันแหละแลวหนีไป ๑    ทัง้หมดเปนตัวสภาวะท้ังนั้น     ดูกอนไฟ 
ดวยคําสัจน้ี  ทานจงกลับไปจากที่นี้. 
         พรอมกับสัจกิริยาของพระโพธิสัตวนั้น  ไฟไดถอยกลับไปในท่ีประมาณ 
๑๖  กรีส     ก็แหละเมื่อจะถอยไปก็ไหมไปยังท่ีอ่ืนในปา    ทั้งดับแลวในที่นั้นเอง 
เหมือนคบเพลิงอันบุคคลใหจมลงในนํ้าฉะน้ัน   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  
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                        เมื่อเราทําสัจจะ   เปลวไฟอันรุงเรืองใหญหลีกไป   
         ๑๖  กรสีพรอมดวยคําสัตย  ประหนึ่งเปลวไฟอันตกถึง 
         น้ําก็ดับไปฉะนั้น       สิ่งไรเสมอดวยสัจจะของเราไมม ี
         นี้เปนสัจบารม ี ของเรา   ดังน้ี. 
         ก็สถานท่ีนี้นั้น  เกดิเปนปาฏิหาริยชื่อวาต้ังอยูชั่วกัป  เพราะไฟจะไมไหม 
 ืในกัปนี้แมทั้งสิ้น.   พระโพธิสัตวครั้น  ทําสัจกิริยาอยางนี้แลว     ในเวลาส้ินชีวิต 
ไดไปตามยถากรรม.  พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การท่ีไฟไมไหม 
สถานที่นี้    เปนกําลังของเราในบัดนี้   หามิได    กก็าํลังน่ันเปนของเกา    เปน 
สัจพลังของเราเองในครั้งเปนลูกนกคุม    ดังน้ี    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนา 
นี้มาแลว     จึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย   ในเวลาจบสัจจะ   บางพวกไดเปน 
พระโสดาบัน    บางพวกไดเปนพระสกทาคามี    บางพวกไดเปนพระอนาคามี 
บางพวกบรรลุพระอรหัต     ฝายพระศาสดาก็ทรงสืบอนุสนธิ    ประชุมชาดกวา 
มารดาบิดาในครั้งน้ันคงเปนมารดาบิดาอยูตามเดิมในบัดน้ี    สวน 
พระยานคุม   ไดเปนเราเองแล. 
                                       จบวัฏฏกชาดกท่ี  ๕  
 
                                         ๖.  สกุณชาดก 
 
                                      วาดวยท่ีพ่ึงใหโทษ 
 
                        [๓๖]  นกท้ังหลายอาศัยตนไมได     ตนไมนั้น 
         ยอมท้ิงไฟลงมา   นกท้ังหลายจงพากันหนีไปอยูเสียท่ี 
         อื่นเถิด  ภัยเกิดจากท่ีพึงของพวกเราแลว  
                                     จบสกุณชาดกท่ี  ๖  
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                                      ๖.  อรรถกถาสกุณชาดก   
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูถูกไฟ 
ไหมบรรณศาลา  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา    ยนฺนิสฺสิตา   ดังน้ี. 
         ไดยินวา   ภิกษุนั้น  เรียนพระกรรมฐานในสํานักของพระศาสดา  แลว 
ออกจากพระเชตวันวิหารเขาไปอาศัยปจจันตคามแหงหนึ่งในโกศลชนบท    อยู  
ในเสนาสนะปาแหงหนึ่ง.   ลําดับนั้น   บรรณศาลาของภิกษุนั้น ถูกไฟไหม  ใน 
เดือนแรกน้ันเอง  ภิกษุนั้นคิดวา  บรรณศาลาของเราถูกไฟไหมเสียแลว    เราจัก 
อยูลําบาก    จึงบอกแกคนท้ังหลาย    คนทั้งหลายอางการงานนั้น  ๆ  อยางนี้วา 
บัดนี้   นาของพวกเราแหง   พวกเราระบายนํ้าเขานาแลวจักทําให   เมื่อระบายนํ้า 
เขานาแลวหวานพืช   เมือ่หวานพืชแลวทํารั้ว   เมื่อทํารั้วแลวสางพืช   เก็บเกี่ยว 
นวด   ดังนี้ใหกาลเวลาลวงเลยไป  ๓  เดือน ภิกษุนั้นอยูลําบากในท่ีแจงตลอด   
เดือน     จึงไมอาจเจริญกรรมฐานยังคุณวิเศษใหบังเกิด     ก็ครัน้ปวารณาแลว 
ก็ไปยังสํานักของพระศาสดา   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ  สวนขางหน่ึง  
         พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกบัภิกษุนั้น  แลวตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุ 
เธออยูจําพรรษาโดยสะดวกหรือ  ?   กรรมฐานของเธอถึงท่ีสุดแลวหรือ ?   ภิกษุ 
นั้นกราบทูลเรื่องราวนั้นแลวกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   กรรมฐานของ 
ขาพระองคไมถึงท่ีสุด  เพราะไมมีเสนาสนะอันเปนสัปปายะ   พระศาสดาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ   ในกาลกอน    แมสัตวเดียรัจฉานท้ังหลายก็ยังรูที่อันเปนสัปปายะ 
และไมเปนสัปปายะของตน   เพราะเหตุไร  เธอจึงไมรู  แลวทรงนําอดีตนิทาน 
มาดังตอไปน้ี  
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         ในอดตีกาล    เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี   
พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดนก      อันหมูนกหอมลอม      อาศัยตนไมใหอัน 
สมบูรณดวยกิ่งและคาคบอยูในราวปา  ครั้นวันหน่ึง  จุรณตกในที่กิ่งท้ังหลายของ 
ตนไมนั้นเสียดสีกันไปนา  ควันเกิดข้ึน  พระโพธสิัตวเห็นดังนั้นจึงคิดวา  กิ่งท้ัง 
สองนี้เมื่อเสียดสีกันอยูอยางนี้จักเกิดไฟ   ไฟน้ันตกลงไปติดใบไมเกา ๆ  จําเดิม 
แตนั้นไฟจักเผาตนไมแมนี้   พวกเราไมอาจอยูในที่นี้   พวกเราหนีจากท่ีนี้ไปอยู 
ที่อ่ืน  จึงจะควร  พระโพธิสัตวจึงกลาวคาถาน้ีแกหมูนกวา 
                        นกท้ังหลายอาศัยตนไมใด  ตนไมนั้นยอมทิ้งไฟ 
         ลงมา  นกท้ังหลายจงพากันหนีไปอยูเสียท่ีอื่นเกิด  ภัย 
         เกิดจากท่ีพ่ึงของเราแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ชคติรุห   ความวา  ปฐพีเรียกวา  ชคติ 
ตนไมเรียกวา  ชคติรุหะ  เพราะตนไมเกิดที่ปฐพีนั้น. บทวา  วหิงฺคมา  ความวา 
อากาศเรียกวิหะ   นกทั้งหลายเรียกวา วิหังคมะ   เพราะไปในอากาศน้ัน. บทวา 
ทิสา   ภชถ    ความวา   ทานท้ังหลายเมื่อจะละตนไมนี้หนีไปจากที่นี้     จงไป 
ยังทิศทั้ง   ๔.  พระโพธิสตัวเรียกนกทั้งหลายวา  วังถังคา   เพราะวา  นกเหลา 
นั้นกระทําคอซ่ึงไปตรงใหคดในบางครั้ง    เพราะฉะนั้นจึง   เรยีกวา  วังกังคา. 
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา วังถังคา  เพราะวังกะคือปกทั้งหลายเกิดที่ขางทั้งสองของนก 
เหลาน้ัน    ดงัน้ีก็มี.    บทวา   ชาต   สรณโต   ภย   ความวา   ภัยบังเกิดจาก 
ตนไมอันเปนที่พ่ึงอาศัยของพวกเรานั่นแล   มาเถิดพวกเราพากันไปท่ีอ่ืน. 
         นกทั้งหลายท่ีเปนบัณฑิตกระทําตามคําของพระโพธิสัตว พากันบินข้ึน 
พรอมกันกับพระโพธิสัตวนั้นไปอยูที่อ่ืนสวนนกทั้งหลายท่ีไมเปนบัณฑิตพากัน 
กลาวอยางนี้วา   พระโพธิสัตวนี้เห็นวามีจระเขในนํ้าเพียงหยดเดียว   จึงไมเธอ 
ถือคําของพระโพธิสัตวนั้น   คงอยูในที่นั้นนั่นเอง   แคนั้นไมนานนัก ไฟบังเกิด  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 349 

ข้ึนจับติดตนไมนั้นแหละ   ตามอาการที่พระโพธิสัตวคิดแลวน่ันแล    เมื่อควัน   
และเปลวไฟต้ังข้ึน  นกทั้งหลาย (มีตา) มีมัวเพราะควัน  จึงไมอาจไปท่ีไหน 
ได  พากันตกลงในไฟถึงความพินาศ. 
         พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ในกาลกอนแมสัตวดิรัจฉานท้ังหลาย 
อยูบนยอดไม   ก็ยิ่งรูความสบายและไมสบายของตนอยางนี้    เพราะเหตุไร เธอ 
จึงไมรูดังนี้. ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย 
ในเวลาจบสัจจะ     ภิกษนุั้นต้ังอยูในโสดาปตติผล     ฝายพระศาสดาก็ทรงสืบ 
อนุสนธิประชุมชาดกวา   นกท้ังหลายที่ทําตามคําของพระโพธิสัตว   ใน 
ครั้งน้ัน    ไดเปนพุทธบริษัทในบัดน้ี   สวนนกผูเปนบัณฑิต  ไดเปน 
เราเองแล. 
                                         จบสกุณชาดกท่ี  ๖ 
 
                                       ๗.  ติตติรชาดก 
 
                                 วาดวยผูมีความออนนอม 
 
                        [๓๗]  นรชนเหลาใด  ฉลาดในธรรม   ยอมนอบนอม 
         คนผูเจริญ  นรชนเหลาน้ันเปนผูไดรับความสรรเสริญ 
         ในปจจบุันนี้   และมสิุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา. 
                                     จบติตติรชาดกท่ี  ๗  
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                                        ๗. อรรถกถกาติตติรชาดก    
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จไปยังนครสาวัตถีทรงปรารภการหามเสนาสนะพระ 
สารีบุตร   จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริมตนวา     เย    วฑฺุฒมปจายนฺติ 
ดังน้ี. 
         ความพิศดารวา  เมื่อทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี สรางวิหารเสร็จแลว 
สงทูตไป    (นิมนต)    พระศาสดาเสด็จออกจากนครราชคฤห    ถึงนครเวสาลี 
ประทับอยูในนครเวสาลีนั้น ตามความพอพระทัย    แลวทรงพระดําริวา    จักไป 
นครสาวัตถี  จึงเสด็จดําเนินไปตามทาง.   สมัยนั้น    อันเตวาสิกท้ังหลายของภิกษุ 
ฉัพพัคคียพากันลวงหนาไป  เมื่อพระเถระท้ังหลายยังไมไดจับจองเสนาสนะเลย 
พากันหวงเสนาสนะดวยการพูดวา   เสนาสนะน้ีจักเปนของอุปชฌายของพวกเรา 
เสนาสนะน้ีจักเปนของอาจารยของพวกเรา    เสนาสนะน้ีจักเปนของพวกเราเทา 
นั้น.  พระเถระทั้งหลายท่ีมาภายหลัง  ยอมไมไดเสนาสนะ  อันเตวาสิกทั้งหลาย 
แมของพระสารีบุตรเถระพากันแสวงหาเสนาสนะเพื่อพระเถระ  ก็ไมได.  พระ- 
เถระเมื่อไมไดเสนาสนะจึงยับยั้งอยู   ดวยการน่ังและการเดินจงกรม   ทีโ่คนไม 
แหงหน่ึง   ในที่ไมไกลเสนาสนะของพระศาสดาน้ันเอง.   ในเวลาใกลรุง  พระ- 
ศาสดาเสด็จออกมาทรงพระกาสะ   (ไอ)   พระเถระก็ไอข้ึน.     พระศาสดาตรัส 
ถามวา   นั้นใคร  ?  พระสารีบุตรกราบทูลวา  ขาพระองคสารีบุตร   พระเจาขา.  
พระศาสดาตรัสถามวา    สารีบุตร    เธอทําอะไรอยูในที่นี้ในเวลาน้ี   พระสารี- 
ครั้นจึงกราบทูลเรื่องราวนั้น. เมื่อพระศาสดาไดทรงสดับคําของพระสารีบุตร 
แลวทรงรําพึงวา     เมื่อเรายังมีชีวิตอยูในบัดนี้     ภิกษุทั้งหลายยังไมเคารพไม 
ยําเกรงกันและกันกอน   เมื่อเราปรินิพพานแลว   ภิกษุทั้งหลายจักทําอยางไรกัน  
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หนอ    ธรรมสังเวชก็เกิดข้ึน.    เมื่อราตรีสวางแลว    พระองคจึงรับสั่งใหภิกษุ   
สงฆประชุมกัน   แลวสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไดยินวา 
ภิกษุฉัพพัคคียลวงหนาไปเกียดกันเสนาสนะ    ของภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระจริง 
หรือ ?   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   จริงพระเจาขา 
แตนั้น พระองคจึงทรงติเตียนพระฉัพพัคคียแลวตรัสธรรมกถา     ตรัสเรยีกภิกษุ 
ทั้งหลายมาวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ใครหนอยอมควรแกอาสนะอันเลิศ   น้ํา 
อันเลิศ   กอนขาวอันเลิศ.  ภิกษุบางพวกกราบทูลวา   ผูบวชจากขัตติยตระกูล. 
บางพวกกราบทูลวา  ผูบวชจากตระกูลพราหมณ.  บางพวกกราบทูลวา  ผูบวช 
จากตระกูลคฤหบดี.  ภิกษุอีกพวกหนึ่งกราบทูลวา  พระวินัยธร  พระธรรมกถึก 
ทานผูไดปฐมฌาน   ทานผูไดทุติยฌาน   ตติยฌาน   จตุตถฌาน.   อีกพวกหนึ่ง 
กราบทูลวา   พระโสดาบัน   พระสกทาคามี   พระอนาคามี   พระอรหันต  ทาน 
ผูมีวิชชา  ๓  ทานผูมีอภิญญา  ๖  ยอมควรแกอาสนะเลิศ  น้ําเลิศ  กอนขาวเลิศ. 
ในเวลาท่ีภิกษุทั้งหลายกลาวถึงทานผูควรแกอาสนะเลิศเปนตน    ตามความชอบ 
ใจของตน ๆ อยางนั้น  พระศาสดาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูถึงอาสนะ 
เลิศเปนตนในศาสนาของเราจะตองเปนผูบวชจากตระกูลกษัตริย   หาเปนประ- 
มาณไม   ผูบวชจากตระกูลพราหมณ    ตระกูลคฤหบดี    พระวนิัยธร   พระนัก 
พระสูตร  พระนักอภิธรรม  ทานผูไดปฐมฌานเปนตน   พระโสดาบัน เปนตน 
หาเปนประมาณไม.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โดยที่แทในศาสนาน้ี     ควรกระทํา 
การอภิวาท   การลุกรับ    อัญชลีกรรม   สามีจิกรรม    ตามผูแกกวา   ควรได 
อาสนะเลิศ  น้ําเลิศ  กอนขาวเลิศ   ตามผูที่แกกวา   นี้เปนประมาณในศาสนานี้ 
เพราะฉะนั้น   ภิกษุผูแกกวาเปนผูสมควรแกอาสนะเลิศเปนตนเหลาน้ัน   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็บัดนี้แล   สารีบุตรอัครสาวกของเรา  ผูประกาศธรรมจักรตามได 
ควรไดเสนาสนะติดกับเรา  สารีบุตรนั้นเมื่อไมไดเสนาสนะ จึงยับยั้งอยูที่โคนไม  
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ตลอดราตรีนี้   บัดนี้แหละ  เธอท้ังหลายไมเคารพ  ไมยําเกรง  มีความประพฤติ 
ไมเปนสภาคกันอยางนี้    เมื่อเวลาลวงไป ๆ จักกระทําชื่อวาอะไรอยู.  ลําดับนั้น 
เพ่ือตองการจะประทานโอวาทแกภิกษุเหลาน้ันจึงตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ในกาลกอน  แมสัตวดิรัจฉานทั้งหลาย  ก็พากันคิดวา  ก็ขอท่ีพวกเราไมเคารพ 
ไมยําเกรง   มีความประพฤติไมเปนสภาคกันและกันนั่น    ไมสมควรแกพวกเรา 
บรรดาเราท้ังหลาย   พวกเราจักรูผูที่แกกวา   แลวกระทําอภิวาทเปนตนแกผูแก 
กวาน้ัน    จึงพิจารณากันอยางถี่ถวนแลวรูวา  บรรดาเราท้ังหลาย   ทานผูนี้เปน 
ผูแกกวา   จึงกระทําอภิวาทเปนตน แกผูแกกวาน่ัน   ยังทางไปเทวโลกใหเต็มอยู 
แลวทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้. 
         ในอดตีกาล   มีสหายทั้งสาม   คือนกกระทา   ลิง  ชาง   อาศัยตนไทร 
ใหญตนหน่ึงอยูในหิมวันประเทศ.  สหายทั้งสามน้ัน  ไดเปนผูไมเคารพ  ไมยํา 
เกรง  มีความประพฤติไมเปนสภาคกันและกัน.     ลําดับนั้น   สหายท้ังสามน้ัน 
ไดมีความคิดดังน้ีวา  การท่ีเราทั้งหลายอยูกันอยางนี้ไมสมควร  ถากระไร  พวก 
เราพึงกระทําอภิวาทเปนตน  แกบรรดาพวกเราผูแกกวาอยู.   สหายทั้งสามคิดกัน 
อยูวา  บรรดาพวกเรา  ก็ใครเลาเปนผูที่แกกวา   วันหน่ึงคิดกันวา   อุบายน้ีมี 
อยู   จึงทั้ง  ๓  สัตว   นั่งอยูที่โคนตนไทร   นกกระทําและลิงจึงถามชางวา   ด ู
กอนชางผูสหาย  ทานรูจักตนไทรนี้    ต้ังแตกาลมีประมาณเพียงไร ?     ชางนั้น 
กลาววา  ดูกอนสหายท้ังหลาย  ในเวลาเปนลูกชางรุนเราเดินทําพุมตนไทรน้ีไว 
ในระหวางขาออน    ก็แหละในเวลาท่ีเรายืนครอมอยู    ยอดของมันระทองเรา 
เมื่อเปนอยางนี้  เราจึงรูจักตนไทรนี้   ต้ังแตเวลายังเปนพุม.   สหายแมทั้งสองจึง 
ถามลิงโดยนยักอนน่ันแหละอีก.    ลิงน้ันกลาววา    สหายท้ังหลายเราเปนลูกลิง 
นั่งอยูที่ภาคพ้ืน   ไมตองชะเงอคอเลย   เค้ียวกินหนอของไทรออนน้ี   เมื่อเปน 
อยางนี้   เราจึงรูจักตนไทรนี้    ต้ังแตเวลายังเปนตนเล็ก ๆ   ลําดับนั้น   สหาย  
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แมทั้งสองนอกน้ีจึงถามนกกระทํา  โดยนัยกอนน่ันแหละ.    นกกระทานั้นกลาว 
วา   สหายท้ังหลาย   เมื่อกอน  ตนไทรใหญไดมีอยูในที่ชื่อโนน   เรากินผลของ 
มันแลวถายอุจจาระลงในท่ีนี้   แตนั้น     ตนนี้จึงเกิดเปนอยางน้ัน   เราจึงรูจักตน 
ไทรน้ี    ต้ังแตมันยังไมเกิด   เพราะฉะน้ัน   เราจึงเปนผูแกกวาทานท้ังหลายโดย 
กําเนิด.     เมือ่นกกระทํากลาวอยางนี้     ลิงและชางจึงกลาวกะนกกระทําผูเปน 
บัณฑิตวา    สหาย   ทานเปนผูแกกวาเราทั้งหลาย   จําเดิมแตนี้ไป   พวกเราจัก 
กระทําสักการะ   การเคารพ   การนับถอื   การไหว   การบูชา   และการอภิวาท 
การลุกรับ    อัญชลีกรรม    สามีจิกรรม   แกทาน    และจักต้ังอยูในโอวาทของ 
ทาน   อน่ึง   ต้ังแตนี้ไป  ทานพึงใหโอวาทและอนุศาสนีแกเราทั้งหลาย   ต้ังแต 
นั้นมา   นกกระทาไดใหโอวาทแกลิงและชางเหลานั้นใหต้ังอยูในศีล  แมในเอง 
ก็สมาทานศีล.   สหายแมทั้งสามนี้นั่งอยูในศีล ๕ มีความเคารพยําเกรงกันและ 
กัน  มีความประพฤติเปนสภาคกัน  ในเวลาส้ินชีวิต   ไดเปนผูมีเทวโลกเปนที่ 
ไปในเบื้องหนา.  การสมาทานของสหายท้ังสามนั้น  ไดชื่อวาติตติรพรหมจรรย  
         พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กช็ือ่วาสัตวดิรัจฉานเหลา 
นั้น   ยังมีความเคารพ   มคีวามยําเกรงกันและกันอยู  ฝายเธอทั้งหลายก็บวชใน 
พระธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้    เพราะเหตุไร    จึงไมเคารพยําเกรงกัน 
และกันอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ต้ังแตนี้ไป  เราอนุญาตการอภิวาท  การลกุรับ 
การอัญชลกีรรม   สามีจิกรรม   ตามผูที่แกกวา   อาสนะเลิศ   น้ําเลิศ   กอนขาว 
เลิศ  ตามผูที่แกกวา  แกเธอทั้งหลาย   ทั้งแตนี้ไปผูใหมกวาไมพึงหามเสนาสนะ 
ผูแกกวา  ภิกษุใดหาม   ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏดังน้ี    ครั้นทรงนําพระธรรม 
เทศนานี้มาอยางนี้แลว    ทรงเปนผูตรัสรูพรอมเฉพาะแลว   จึงตรัสพระคาถานี้ 
วา 
                        นรชนเหลาใด   ฉลาดในธรรม   นอบนอมคนผู 
         ใหญ  นรชนเหลานั้น   เปนผูไดรับความสรรเสริญใน 
         ปจจุบนันี้  และมีสคุติเปนที่ไปในเบื้องหนา.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เย    วุฑฺฒมปจายนฺติ   ความวา  ผูใหญ   
๓  จําพวก  คือ   ผูใหญโดยชาติ  ๑  ผูใหญโดยวัย  ๑  ผูใหญโดยคุณ  ๑  บรรดาผู 
ใหญ ๓ พวกน้ัน   ผูสมบูรณดวยชาติชื่อวา   ผูใหญโดยชาติ.    ผูต้ังอยูในวัย 
ชื่อวาผูใหญโดยวัย  ผูสมบูรณดวยคุณ  ชื่อวาผูใหญโดยคุณ.  บรรดาผูใหญ  ๓ 
พวกน้ัน      ผูเจริญดวยวัย   สมบูรณดวยคุณ   ทานประสงควา      ผูใหญใน 
ที่นี้.  บทวา  อปจายนฺติ  ความวา  บูชาดวยกรรมคือการออนนอมตอทานผู 
เจริญ.   บทวา    ธมมฺสฺส   โกวิทา   ไดแก   ผูฉลาดในธรรมคือการประพฤติ 
ออนนอมตอผูเจริญ.   บทวา  ทิฏเ    ธมฺเม   ไดแก   ในอัตภาพนี้เอง.  บทวา 
ปาสสา   แปลวา   ควรแกการสรรเสรญิ.   บทวา    สมฺปราโย    จ   สุคฺคติ 
ความวา  ชื่อวา  เปนที่ไปในเบื้องหนา   เพราะจะตองไปในเบื้องหนา  คือ  จะ 
พึงละโลกนีไ้ป   ดวยวาโลกหนา    ยอมเปนสุคติของนรชนเหลาน้ันทีเดียว.  ก ็
ในที่นี้มีความหมายท่ีประมวลมาดังนี้    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     จะเปนกษัตริย 
พราหมณ   แพศย  ศูทร   คฤหัสถ  บรรพชิตหรือสัตวดิรัจฉานก็ตาม   สัตว 
เหลาใดเหลาหน่ึงเปนผูเฉลียวฉลาดในธรรมคือการออนนอมตอผูใหญ  กระทํา 
การนอบนอมตอผูใหญโดยวัยทั้งหลาย    ผูสมบูรณดวยคุณ   สัตวเหลาน้ันยอม 
ไดการสรรเสริญ    คือพรรณนา   ชมเชยในอัตภาพน้ีแหละวา   เปนผูออนนอม 
ตอผูเจริญท่ีสุด  เพราะกายแตกไปแลว    ยอมบังเกิดในสวรรค. 
         พระศาสดาตรัสคุณของธรรม   คือการออนนอมตอผูเจริญอยางน้ีแลว 
ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา     ชางผูประเสริฐในกาลน้ัน       ไดเปน 
พระโมคคัลลานะ      ลิงในกาลน้ัน       ไดเปนพระสารีบุตร    สวนนก  
กระทาผูเปนบัณฑิตในกาลน้ัน  ไดเปนเราเองแล.  
                                     จบติตติรชาดกท่ี  ๙  
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                                         ๘.  พกชาดก   
 
                                   วาดวยผูฉลาดแกมโกง 
 
                        [๓๘]   บคุคลผูใชปญญาหลอกลวงคนอื่นยอมไม 
         ไดความสุขเปนนิตย   เพราะผูใชปญญาหลอกลวงคน 
         อื่น  ยอมประสบผลแหงบาปกรรมที่ตนทําไว  เหมือน 
         นกยางถูกปูหนีบคอฉะนั้น. 
                                 จบพกชาดกท่ี  ๘ 
 
                                 ๘.  อรรถกถาพกชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระวิหารเชตวัน   ทรงปรารภภิกษุผูเจริญ 
ดวยจีวรจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา     นาจฺจนตฺ    นิกติปฺปฺโ 
ดังน้ี. 
         ไดยินวา   ภิกษุผูอยูในพระเชตวันวิหารรูปหน่ึง  เปนผูฉลาดในกรรม 
อยางใดอยางหนึ่ง   มีการคัด  การชัด  การจัด   และการเย็บผาท่ีจะพึงทําในจีวร 
ภิกษุนั้นยอมเพ่ิมจีวรดวยความเปนผูฉลาดน้ัน     เพราะฉะนั้น    จึงปรากฏชื่อวา 
จีวรวัฑฒกะ   ผูเจริญดวยจีวร.    ถามวา    ก็ภิกษุนี้กระทําอยางไร ?    ตอบวา 
ภิกษุนี้เอาผาเกาท่ีคร่ําครามาแสดงหัตถกรรมคือทําดวยมือ     กระทําจีวรสัมผัส 
ไดดี   นาพอใจ   ในเวลาเสร็จการยอม   ไดยอมดวยนํ้าแปง    ขัดดวยหอยสังข 
กระทําใหข้ึนเงาเปนที่พอใจแลวเก็บไว.     ภิกษุทั้งหลายผูไมรูจักทําจีวรกรรม  
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จึงถือเอาผาสาฎกท้ังหลายใหม ๆ ไปยังสํานักของภิกษุนั้น     จึงกลาววา   พวก 
ผมไมรูจักทําจีวร  ขอทานจงทําจีวรใหแกพวกผม.   ภิกษุนั้นกลาววา  ทานผูมี 
อายุทั้งหลาย   จีวรเมื่อกระทํายอมสําเร็จชา    จีวรที่เราทําไวเทาน้ันมีอยู   ทาน 
ทั้งหลายจงวางผาสาฎกเหลาน้ันไว     แลวจงถือเอาจีวรที่ทําไวแลวน้ันไปเถอะ 
กลาวแลวจึงนําออกมาใหดู.   ภิกษุเหลาน้ันเห็นวรรณสมบัติของจีวรนั้นเทาน้ัน 
ไมรูถึงภายใน  สําคัญวา  มั่นคงดี  จึงใหผาสาฎกใหมทั้งหลายแกพระจีวรวัฑฒกะ 
แลวถือเอาจีวรนั้นไป.     จีวรนั้นอันภิกษุเหลาน้ันซักดวยนํ้ารอนในเวลาเปอน 
เปรอะนิดหนอย   มันจึงแสดงปรกติของตน.  ที่ที่เกาคร่ําคราปรากฏในท่ีนัน้  ๆ 
ภิกษุเหลาน้ันตางมีความวิปฏิสารเดือดรอนใจ        ภิกษุนั้นเอาผาเกาลวงภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีมาแลว  ๆ ดวยอาการอยางน้ี   จนปรากฏไปในที่ทั้งปวง   แมในบาน 
แหงหน่ึงก็มีพระจีวรวัฑฒกะรูปหน่ึง  ลอลวงชาวโลก  เหมือนพระจีวรวัฑฒกะ 
รูปนี้ในพระเชตวันวิหารฉะนั้น.  ภิกษุทั้งหลายผูเปนเพ่ือนคบของภิกษุนั้น  จึง 
บอกวา  ทานผูเจริญ     ไดยินวา  พระจีวรวัฑฒกะรูปหน่ึงในพระเชตวัน    ลอ 
ลวงชาวโลกอยางนี้.  ลําดับนั้น  พระจีวรวัฑฒกะบานนอกน้ัน   ไดมีความคิด 
ดังน้ีวา   เอาเถอะ  เราจะลวงพระจีวรวัฑฒกะชาวกรุงรูปนั้น   แลวกระทําจีวร 
เกาใหเปนที่นาพอใจยิ่ง   แลวยอมอยางดี  ไดหมจีวรนั้นไปยังพระเชตวันวิหาร 
ฝายพระจีวรวัฑฒกะชาวกรุง        พอเห็นจีวรนั้นเทาน้ันเกิดความโลภอยากได 
จึงถามวา    ทานผูเจริญ   จีวรนี้ทานทําเองหรือ ?   พระจีวรวัฑฒกะบานนอก 
กลาววา     ขอรับทานผูมีอายุ     ผมทําเอง.   พระจีวรวัฑฒกะชาวกรุงกลาววา 
ทานผูเจริญ      ทานจงใหจีวรผืนนี้แกผมเถิด    ทานจักไดผืนอ่ืน.    พระจีวร 
วัฑฒกะบานนอกกลาววา   ทานผูมีอายุ   พวกผมเปนพระบานนอก   หาปจจัย 
ไดยาก    ผมใหจีวรผืนนี้แกทานแลว   ตัวเองจักหมอะไร.    พระจีวรวัฑฒกะ 
ชาวกรุงกลาววา   ทานผูเจริญ   ผาสาฎกใหม ๆ ในสํานักของผมมีอยู    ทานจง  
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ถือเอาผาสาฎกเหลาน้ันกระทําจีวรของทานเถิด.        พระจีวรวัฑฒกะบานนอก   
กลาววา    ทานผูมีอายุ     ผมแสดงหัตถกรรมในจีวรนี้     ก็เม่ือทานพูดอยางน้ี 
ผมจะอาจทําไดอยางไร   ทานจงถือเอาจีวรผืนนั้น    แลวใหจีวรที่ทําดวยผาเกา 
แกพระจีวรวัฑฒกะชาวกรุงนั้น   แลวถือเอาผาสาฏกใหม ๆ ลวงพระจีวรวัฑฒกะ 
ชาวกรุงนั้นแลวหลีกไป.    ฝายพระจีวรวัฑฒกะผูอยูในพระเชตวัน    ก็หมจีวร 
นั้น พอลวงไป ๒-๓ วัน จึงซักดวยนํ้ารอน  เห็นวาเปนผาเกาคร่ําคราก็ละอาย. 
ความท่ีพระจีวรวัฑฒกะชาวกรุงนั้นถูกลวง     เกดิปรากฏไปในทามกลางสงฆวา 
เขาวาพระจีวรวัฑฒกะผูอยูในพระเชตวัน        ถกูพระจีวรวัฑฒกะบานนอกลวง 
เอาแลว.   อยูมาวันหน่ึง   ภิกษุทั้งหลายพากันนั่งกลาวเรื่องนั้น  ในโรงธรรมสภา 
พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา  ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้   พวกเธอนั่งสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไรหนอ ?      ภิกษุเหลาน้ันพากันกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ. 
พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พระจีวรวัฑฒกะผูอยูในพระเชตวัน 
ยอมลอลวงภิกษุอ่ืนในบัดนี้เทาน้ัน  หามิได   แมในกาลกอน   กล็อลวงมาแลว 
เหมือนกัน   ฝายพระจีวรวัฑฒกะชาวบานนอก  ไดลอลวงพระจีวรวัฑฒกะผูอยู 
ในพระเชตวันรูปนี้   ในบัดนี้เทาน้ัน  ก็หามิได   แมในกาลกอน   ก็ไดลอลวง 
แลวเหมือนกัน    แลวทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล  พระโพธิสัตวบังเกิดเปนรุกขเทวดาอยูที่ตนไมซึ่งต้ังอาศัย 
สระปทุมแหงหน่ึงอยูในราวปาแหงหน่ึง.   ในกาลนั้น     คราวฤดูรอน  น้ําในสระ 
แหงหน่ึงซ่ึงไมใหญนัก  ไดนอยลง   แตในสระนั้นมีปลาเปนอันมาก.    ครั้งน้ัน 
นกยางตัวหนึ่งเห็นปลาท้ังหลายแลวคิดวา   เราจักลวงกินปลาเหลาน้ัน  ดวยอุบาย 
สักอยาง   จึงไปน่ังคิดอยูที่ชายน้ํา.   ลาํดับนั้น     ปลาทั้งหลายเห็นนกยางนั้น  จึง 
ถามวา   เจานาย   ทานน่ังคิดถึงอะไรอยูหรือ ?   นกยางกลาววา   เรานั่งคิดถึง 
พวกทาน.    ปลาทั้งหลายถามวา    เจานาย    ทานคิดถึงเราอยางไร.    นกยาง  
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กลาววา  เรานั่งคิดถึงพวกทานวา  น้ําในสระน้ีนอย   ที่เที่ยวก็นอย   และความ   
รอนมีมาก  บัดนี้   ปลาเหลาน้ีจักกระทําอยางไร.  ลําดับนั้น  พวกปลาจึงกลาว 
วา   เจานาย   พวกเราจะการทําอยางไร.    นกยางกลาววา    ถาทานท้ังหลายจะ 
กระทําตามคําของเรา   เราจะเอาจงอยปากคาบบรรดาพวกทานคราวละตัว นํา 
ไปปลอยยังสระใหญแหงหน่ึง   ซึ่งดารดาษดวยปทุม  ๕ ส.ี   ปลาทั้งหลายกลาว 
วา    เจานาย    ต้ังแตปฐมกัปมา    ชื่อวานกยางผูคิดดีตอพวกปลา    ยอมไมมี 
ทานประสงคจะกินบรรดาพวกเราทีละตัว  พวกเราไมเชื่อทาน.  นกยางกลาววา 
เราจักไมกิน    ก็ถาพวกทานไมเชื่อเราวาสระนํ้ามี    พวกทานจงสงปลาตัวหน่ึง 
ไปดูสระน้ําพรอมกับเรา.  ปลาทั้งหลายเชื่อนกยางนั้น   คิดวา  ปลาตัวน้ีสามารถ 
ทั้งทางน้ําและทางบก   จึงไดใหปลาท้ังใหญทั้งคําตัวหนึ่งไปดวยคําวา   ทานจง 
เอาปลาตัวน้ีไป.    นกยางน้ันดาบปลาตัวนั้น  นําไปปลอยในสระ    แสดงสระท้ัง 
หมดแลว     นํากลับมาปลอยในสํานักของปลาเหลาน้ัน.    ปลานั้นจึงพรรณนา 
สมบัติของสระแกปลาเหลาน้ัน.  ปลาเหลาน้ันไดฟงถอยคําของปลาตัวนั้น   เปน 
ผูอยากจะไป   จึงพากันกลาววา    ดลีะ    เจานาย   ทานจงคาบพวกเราไป    นก 
ยางคาบปลาตัวท้ังดําท้ังใหญตัวแรกน้ันนั่นแหละ     แลวนําไปยังฝงของสระน้ํา 
แสดงสระน้ําใหเห็นแลวชอนท่ีตนกุมซึ่งเกิดอยูริมสระน้ํา   แลวสอดปลานั้นเขา 
ในระหวางคาคบ   จิกดวยจะงอยปากใหตายแลวกินเนื้อ   ทิ้งกางใหตกลงท่ีโคน 
ตนไมแลวกลับไป  พูดวา   ปลาตัวนั้น  เราปลอยไปแลว   ปลาตัวอ่ืนจงมา   แลว 
คาบเอาทีละตัวโดยอุบายน้ัน     กินปลาหมด   กลบั  มาอีก   แมปลาตัวหนึ่งก็ไม 
เห็น.   ก็ในสระนี้มีปูเหลืออยูตัวหนึ่ง    นกยางเปนผูอยากจะกินปูแมตัวนั้นจึง 
กลาววา   ปูผูเจริญ   เรานาํปลาท้ังหมดนั้น  ไปปลอยในสระใหญอันดารดาษดวย 
ปทุม   มาเถิดทาน   แมทานเราก็จักนําไป.   ปถูามวา   ทานเมื่อจะพาเราไปจัก 
พาไปอยางไร ?.   นกยางกลาววา    เราจักคาบพาเอาไป.    ปูกลาววา   ทานเมื่อ   
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พาไปอยางนี้    จักทําเราใหตกลงมา     เราจักไมไปกับทาน.    นกยางกลาววา   
อยากลัวเลย    เราจักคาบทานใหดีแลวจึงไป.    ปคิูดวา    ชื่อวาการคาบเอาปลา 
ไปปลอยในสระ   ยอมไมมีแกนกยางนี้   กถ็านกยางจักปลอยเราลงในสระ  ขอน้ี 
เปนการดี  หากจักไมปลอย   เราจักตัดคอนั้นเอาชีวิตเสีย.  ลําดับนั้น   ปูจึงกลาว 
กะนกยางนั้นอยางนี้วา    ดูกอนนกยางผูสหาย   ทานจักไมอาจคาบเอาเราไปให 
ดีได   ก็เราคาบดวยจึงจะเปนการคาบท่ีดี    ถาเราจักไดเอากามคาบคอทานไซร 
เราจักกระทําคอของทานใหเปนของอันเราคาบดีแลว    จึงจักไปกับทาน.    นก 
ยางนั้นคิดแคจะลวงปูนั้น      หารูไมวา     ปูนี้ลวงเรา     จึงรับคําวาตกลง.     ปูจึง 
เอากามท้ังสองของมันคาบคอนกยางน้ันไวแนน     ประหน่ึงคีบดวยคีมของชาง 
ทอง   แลวกลาววา   ทานจงไปเด๋ียวน้ี.   นกยางนั้นนําปูนั้นไปใหเห็นสระแลว 
บายหนาไปทางตนกุม.   ปูกลาววา   ลงุ    สระนี้อยูขางโนน    แตทานจะนําไป 
ขางน้ี.   นกยางกลาววา   เราเปนลุงที่นารัก   แตเจาไมไดเปนหลานเราเลยหนอ 
แลวกลาววา     เจาเห็นจะทําความสําคัญวา     นกยางนี้เปนทาสของเรา    พาเรา 
เที่ยวไปอยู   เจาจงดูกางปลาที่โคนตนกุมนั่น    แมเจา   เราก็จักกินเสีย   เหมอืน 
กินปลาทั้งหมดน้ัน.  ปูกลาววา  ปลาเหลาน้ัน   ทานกินได   เพราะความท่ีตน 
เปนปลาโง     แตเราจักไมใหทานกินเรา     แตทานน่ันแหละจัก ถึงความพินาศ 
ดวยวา   ทานไมรูวาถูกเราลวง   เพราะความเปนคนโง   เราแมทั้งสอง   เมื่อจะ 
ตายก็จักตายดวยกัน  เรานั่นจักตัดศีรษะของทานใหกระเดนลงบนภาคพ้ืนกลาว 
แลวจึงเอากามปานประหน่ึงคีมหนีบคอนกยางนั้น.    นกยางนั้นอาปาก    น้ําตา 
ไหลออกจากนัยนตาทั้งสองขาง   ถกูมรณภัยคุกคาม    จึงกลาววา     ขาแตนาย 
เราจักไมกินทาน  ทานจงใหชีวิตเราเถิด.   ปูกลาววา   ถาเมื่อเปนอยางนั้นทาน 
รอนลงแลวปลอยเราลงในสระ.   นกยางนั้นหวนกลับ มารอนลงยังสระน่ันแหละ 
แลววางปูไวบนหลังเปอกตม  ณ  ที่รมิสระ.       ปตัูดคอนกยางนั้นขาดจมลงไป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก เลม ๓ ภาค ๑ - หนาท่ี 360 

ในน้ําเหมือนตัดกานโกมุทดวยกรรไกรฉะน้ัน.  เทวดาผูสิงอยูที่ตนกุมเห็นความ 
อัศจรรยนั้น  เมื่อจะใหสาธุการทําปาใหบันลือลั่น   จึงกลาวคาถาน้ีดวยเสียงอัน 
ไพเราะวา 
                        บุคคลผูใชปญญาหลอกลวงผูอื่น      ยอมไมได 
         ความสขุเปนนิตย   เพราะผูใชปญญาหลอกลวงคนอ่ืน 
         ยอมประสบผลแหงบาปกรรมที่ตนทําไว    เหมือนนก 
         ยางถูกปูหนีบคอฉะนั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    นาจฺจนฺต  นิกติปฺปฺโ  นิกตฺยา 
สุขเมธติ   ความวา   การหลอกลวง   เรียกวา  นิกติ   บุคคลผูมีปญญาชื่อวา 
นิกติ    คือผูมีปญญาหลอกลวง   ยอมไมถึงความสุขโดยสวนเดียว    คือไมอาจ 
ดํารงอยู ในความสุขนั้นแหละ     ตลอดกาลเปนนิตย    เพราะการลวง    คือการ 
หลอกลวงนั้น       แตวายอมถึงแตความพินาศโดยสวนเดียวเทาน้ัน.       บทวา 
อาราเธติ   แปลวา   ยอมไดเฉพาะ   อธิบายวา   บุคคลผูลามกมีปญญาหลอก 
ลวง    คือ    มีปญญาอันสําเหนียกความเปนคนคดโกง   ยอมไดเฉพาะคือยอม 
ประสบผลแหงบาปที่คนไดกระทําไว.     ยอมประสบผลบาปอยางไร ?   ยอม  
ประสบผลบาป   เหมือนนกยางคอขาดเพราะปูฉะนั้น   อธิบายวา   บาปบุคคล 
ยอมประสบ   คือ   ยอมไดเฉพาะภัยในปจจุบันหรือในโลกหนา   เพราะบาปท่ี 
ตนทําไว    เหมือนนกยางถึงการถูกตัดคอขาดเพราะปูฉะนั้น.    มหาสัตวเมื่อจะ 
ประกาศเนื้อความน้ี    จึงแสดงธรรมยังปาใหบันลือลั่น. 
         พระศาสดาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุจีวรวัฑฒกะชาวกรุง 
ถูกภิกษุจีวระวัฑฒกะชาวบานนอกน้ันนั่นแหละ      ลวงเอาแลวในบัดนี้เทานั้น 
หามิได     แมในอดีตกาลก็ถูกลวงมาแลวเหมือนกัน     ครั้นทรงนําพระธรรม  
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เทศนานี้มาสืบตออนุสนธิแลว    จึงทรงประชุมชาดกวา   นกยางในครั้งน้ัน 
ไดเปนพระจีวรวัฑฒกะผูอยูในพระเชตวัน    ปูในครั้งน้ันไดเปนพระ 
จีวรวัฑฒกะชาวบานนอก   สวนรุกขเทวดาในครั้งน้ัน   ไดเปนเรา 
เองแล. 
                                      จบพกชาดกที่  ๘ 
 
                                        ๙.  นันทชาดก      
 
                              วาดวยการกลาวคําหยาบ 
 
                        [๓๙]   ทาสช่ือนันทกะเปนบุตรของนางทาสี  ยืน 
         กลาวคําหยาบคายในท่ีใด  เรารูวา   ของแหงรตันะท้ัง 
         หลายและดอกไมทองน้ีอยูในที่นั้น. 
                                    จบนันทชาดกท่ี  ๙ 
 
                               ๙.  อรรถกถานันทชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหารทรงปรารภสัทธิวิหาริก 
ของพระสารีบุตรเถระ   จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้      มีคําเริ่มตนวา     มฺเ 
โสวณฺณมโย    ราสิ   ดังน้ี. 
         ไดยินวา  ภิกษุนั้นเปนผูวางาย  อดทนตอถอยคํา  (ที่สั่งสอน) กระทํา 
อุปการะแกพระเถระดวยอุตสาหะเปนอันมาก  ครั้นสมัยหน่ึง     พระเถระทูลลา 
พระศาสดาหลีกจาริกไปแลว      ไดกลับมายังทักขิณาคีรีชนบท   ในเวลาท่ีพระ 
เถระไปอยูในทักขิณาคีรีชนบทนั้น   ภิกษุนั้น  เปนผูถือตัวจัด  ไมกระทําตามคํา  
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ของพระเถระ  ก็เมื่อพระเถระกลาววา  ผูมีอายุ  เธอจงกระทํากรรมชื่อน้ี   ก็ได   
เปนฝายตรงขามตอพระเถระ    พระเถระไมรูอัธยาศัยของภิกษุนั้น       พระเถระ 
เที่ยวจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบทนัน้  หวนกลับมายังพระเชตวันวิหารอีก ภิกษุ 
นั้นก็เปนเชนนั้นนั่นแลอีก  จําเดิมแตพระเถระมายังพระเขตวันวิหาร พระเถระ 
จึงกราบทูลแตพระตถาคตวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    สัทธิวิหาริกรูปหน่ึงของ 
ขาพระองค    ในท่ีแหงหน่ึงไดเปนเหมือนทาสท่ีไถมาดวยทรัพยหน่ึงรอย   แค 
ในที่แหงหน่ึง    เปนผูถือตัวจัด     เมื่อขาพระองคบอกวา       จงกระทําสิ่งชื่อน้ี  
กลับทําตรงกันขาม   พระศาสดาตรัสวา  สารีบุตร    ภิกษุนี้เปนผูมีปกติอยางนี้  
ในบัดนี้เทานั้น  หามิได  แมในกาลกอนภิกษุนี้ไปยังท่ีหน่ึง  เปนเหมือนทาสที่  
ไถมาดวยทรัพยต้ังรอย     แตไปยังอีกที่หน่ึงกลับเปนฝายตรงขาม    เปนศัตรู  
อันพระเถระทูลออนวอนแลวจึงทรงนําอด  นิทานมา  ดังตอไปนี้ 
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี 
พระโพธิสัตวถือปฏิสนธใินตระกูลกฎุมพีตระกูลหน่ึง  กุฎมพีผูสหายกนหน่ึงของ 
พระโพธิสัตวนั้นตนเองเปนคนแก      แตภรรยาของกุฎมพีนั้นเปนหญิงสาว   นาง 
อาศัยกุฎมพีนั้นจึงไดบุตรชาย   กุฎมพีนั้นคิดวา  หญิงน้ี  เมื่อเราลวงไปแลวก็จะ 
ไดบุรุษไร ๆ  นั่นแหละ (เปนสามี)   เพราะยังสาวอยู    จะทําทรัพยของเราน้ีให 
พินาศ   จะไมใหแกบุตรของเรา     ถากระไร    เราจะฝงทรัพยนี้ไวในแผนดิน 
เขาจึงพาทาสในเรือนชื่อวา  นายนันทะ  ไปปา   ฝงทรัพยนี้ไวในที่แหงหนึ่ง 
แลวบอกแกนายนันทะน้ัน    โอวาทวา    พอนันทะ  ทรัพยนี้    เมื่อเราลวงไป 
แลว    เธอพึงบอกแกบุตรของเรา    อยาบริจาคทรัพยของเรา   ดังน้ี     แลวได 
ตายไป  บุตรของกุฎมพีนั้นเปนผูเจริญโดยลําดับ.    ลําดับนั้น  มารดากลาวกะ 
บุตรชายนั้นวา  ดูกอนพอ  บิดาของเจาพานายนันททาสไปฝงทรัพย   เจาจงให 
นําทรัพยนั้นมารวบรวมทรัพยสมบัติไว วัน หน่ึง บุตรนั้นกลาวกะทาสนันทะวา  
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ลุงทรัพยไร ๆ ที่บิดาของฉันฝงไว   มอียูหรือ.  นายนันททาสกลาววา ขอรับนาย. 
บุตรถามวา  ฝงไวที่ไหน.  นันทะตอบวา  ในปาจะนาย.   บุตรกลาววา  ถาอยาง 
นั้นพวกเราพากันไป   แลวถือเอาจอบและตะกราไปยังท่ีฝงทรัพย   แลวกลาววา 
ทรัพยอยูที่ไหนละลุง.  นายนันทะข้ึนยืนขางบนทรัพย   อาศัยทรัพยทํามานะให 
เกิดข้ึน   ดากมุารวา  เฮยเจาเจตกะลูกทาสี  ทรัพยในท่ีนี้ของเจาจักมีมาแตไหน. 
กุมารทําเปนไมไดยินคําหยาบของเขา   กลาววา   ถาอยางนั้น   พวกเรากลบักัน 
เถิด   แลวพานายนันทะน้ันกลับ.   ลวงไป  ๒-๓ วันไดไปอีก   นายนันทะก็ดา 
เหมือนอยางน้ันแหละ   กมุารไมกลาวคําหยาบกับเขาคิดวา   ทาสน้ีไปดวยคิดวา 
จักบอกทรัพยจําเดิมแตนี้      แตครั้นไปแลวกลับดา      เราไมรูเหตุในขอน้ัน 
กุฎมพีผูสหายของบิดาเรามีอยูหนอ    เราสอบถามกุฎพีนั้นแลวจักรูได    จึงไป 
ยังสํานักของพระโพธิสัตว     บอกเรื่องราวน้ันทั้งหมดแลวถามวา   ขาแตพอ 
เพราะเหตุอะไรหนอ ?  พระโพธิสัตวกลาววา  ดูกอนพอ  นายนันทะยืนดาเธอ 
ในที่ใด     ทรัพยอันเปนของบิดาเธออยูในท่ีนั่นแหละ  เพราะฉะนั้น  ในกาลใด 
นายนันทะดาเธอ  ในกาลน้ัน  เธอจงฉุดนายนันทะนั้นมาดวยคําวา  เฮยเจาทาส 
เจาจงมาดา  แลวถือเอาจอบขุดทําลายที่นั้น   นําเอาทรัพยอันเปนของตระกูลออก 
มาใหทาสยกนําเอาทรัพยมา   ครั้น  กลาวแลวจึงกลาวคาถานี้วา 
                        ทาสช่ือนายนันทะเปนบุตรของนางทาสยืน 
         กลาวคําหยาบในท่ีใด   เรารูวากองแหงรัตนะท้ังหลาย 
         และดอกไมทอง  มีอยูในน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   มฺเ   แปลวา   เรารูอยางนี้.    บทวา 
โสวณฺณโย    ความวา  ชื่อวาสุวรรณเพราะมีสีงาม   สุวรรณเหลาน้ันคืออะไร ? 
คือรัตนะทั้งหลายมีเงิน   แกวมณี  ทองและแกวประพาฬ  เปนตน.  ก็ในฐานะ  
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นี้   ทานประสงคเอารัตนะนี้ทั้งหมดวา   สุวรรณ  กองแหงรัตนะเหลาน้ันชื่อวา 
โสวัณณยราสิ    กองรัตนะมีสีงาม.   บทวา   โสวณฺณมาลา   จ   ความวา    เรา 
ยอมรูวา     และแมดอกไมทองอันเปนของแหงบิดาเธอก็มีอยูในที่นี้เหมือนกัน. 
บทวา   นนฺทโก   ยตฺย   ทาโส    ความวา   ทาสชื่อวานันทะยืนอยูในที่ใด. 
บทวา   อามชาโต   ความวา    บุตรของทาสีกลาวคือนางอามทาสีเพราะเขาถึง 
ความเปนทาสดวยการกลาวอยางนี้วา  จะ   ฉันเปนทาสีของทาน.  บทวา   ิโต 
ถุลฺลานิ   คชชฺติ    ความวา  ทาสชื่อน้ันทะน้ันยืนอยูในที่ใด   กลาวคําหยาบ 
คือคําหยาบคาย    ทรัพยอันเปนของตระกูลแหงเธอมีอยูในที่นั้นแหละ     เรารู 
ทรัพยนั้นอยางนี้   เพราะเหตุนั้น  พระโพธิสัตวจึงบอกอุบายเคร่ืองถือเอาทรัพย 
แกกุมาร. 
         กุมารไหวพระโพธิสัตวแลวไปเรือนพานายนันทะไปยังที่ฝงทรัพย 
ปฏิบัติตามท่ีพระโพธิสัตวสั่งสอนแลว   นําเอาทรัพยนั้นมารวบรวมทรัพยสมบัติ 
ไว   ต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว   กระทําบุญท้ังหลายมีทาน    เปนตน  ใน 
เวลาส้ินชีวิต  ไดไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาตรัสวา   แมในกาลกอนสัทธิวิหาริกของสารีบุตรนี้    ก็เปน 
ผูมีปกติอยางนี้เหมือนกัน  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   จึงทรงสืบ 
อนุสนธิประชุมชาดกวา ทาสนันทะในครั้งน้ัน  ไดเปนสัทธิวิหาริกของ 
พระสารีบุตร  บุตรของกฏุพีในครั้งน้ัน   ไดเปนพระสารีบุตร   สวน 
กุฎมพีผูบัณฑิตในครั้งน้ัน    ไดเปนเราเองแล. 
                                       จบนันทชาดกท่ี  ๙  
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                                      ๑๐. ขทิรังคารชาดก 
 
                                        วาดวยผูมีจิตมั่นคง 
 
         [๔๐] ขาพเจาจะตกนรก  มีเทาขึ้นเบื้องบน  มีศีรษะลง 
         เบื้องลางก็ตาม   ขาพเจาจักไมทํากรรมอันไมประเสริฐ 
         ขอนมินตทานรับกอนขาวเถิด. 
                                จบขทิรังคาชาดกท่ี  ๑๐ 
                                  จบกุลาวกวรรคที่  ๔ 
 
                             ๑๐. อรรถกถาขทิรังคารชาดก 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวันวิหาร      ทรงปรารภทานของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา  นาม ปตาม ิ
นิรย  ดังนี้. 
         ความพิศดารวา  ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ปรารภเฉพาะวิหารเทา 
นั้น    เรี่ยรายทรัพย ๕๔  โกฏ ิ  ไวในพระพุทธศาสนา   มิไดทาํความสําคัญในสิ่ง 
อ่ืนวาเปนรัตนะนอกจากรัตนะทั้ง ๓ ใหเกิดเลย     เมื่อพระศาสดาประทับอยูใน 
พระเชตวันวิหาร   ยอมไปยังท่ีบํารุงใหญ ๓ ครั้ง   ทุกวัน    ตอนเชาตรูไปครั้ง 
หน่ึง   รับประทานอาหารเชาแลว   ไปครั้งหนึ่ง   เวลาเย็นไปครั้งหนึ่ง   ที่บํารุง 
ในระหวางแมแหงอ่ืนก็มีเหมือนกัน.  ก็เม่ือจะไปไมเคยมีมือเปลาไป  ดวยคิดวา 
สามเณรหรือภิกษุหนุมทั้งหลายจะพึงแลดูแมมือของเราดวยคิดวา     ทานเศรษฐี  
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ถืออะไรมาหนอ   เม่ือไปตอนเชา   ใหคนถือขาวยาคูไป  รับประทานอาหารเชา   
แลวเมื่อจะไป  ใหคนถือเอาเนยใส เนยขน  น้ําผ้ึง และน้ําออยเปนตนไป เมื่อจะ 
ไปเวลาเย็น  ถือของหอม  ดอกไม  และผาไป.  ก็เม่ือทานเศรษฐีนั้น บริจาคอยู  
อยางนี้ทุกวัน   ๆ  ประมาณในการบริจาคยอมไมมี.     ฝายคนผูอาศัยการคาขาย 
เลี้ยงชีพเปนอันมาก  ทําหนังสือใหไวกับมือของทานเศรษฐี  กูเอาทรัพยไปนับ 
ได ๑๘ โกฏ.ิ   ทานเศรษฐีใหทวงเอาทรัพยของตนเหลาน้ันมา    อน่ึง   ทรัพย 
๑๘ โกฏิ   จํานวนอ่ืน   ซึ่งเปนของประจําตระกูลของทานเศรษฐีนั้น    ฝงไวที่ 
ฝงแมน้ํา  เมื่อฝงแมน้ําถูกน้ําในแมน้ําอจิรวดีเซาะพังทลายก็เคลื่อนลงมหาสุมทร 
ไป.   ตุมโลหะ  (ที่บรรจุทรัพย)   ตามท่ีปดไวและประทับตราไวนั้น ก็กลิง้ไปใน 
ทองทะเล.     ก็ในเรือนของทานเศรษฐีนั้น      ยังคงมีนิตยภัตเปนประจําสําหรับ 
ภิกษุ  ๕๐๐ รูป.  จริงอยู   เรือนของทานเศรษฐีเปนเชนกับ  สระโบกขรณีที่ขุดไว 
ในหนทาง ๔ แพรงสําหรับภิกษุสงฆ  ต้ังอยูในฐานะบิดามารดาของภิกษุทั้งปวง 
ดวยเหตุนั้น    แมพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เสด็จไปเรือนของทานเศรษฐีนั้น    ฝาย 
พระมหาเถระท้ัง  ๘๐ องคก็ไปเหมือนกัน.    สวนภิกษุทั้งหลายที่เหลือตางมา ๆ 
ไป ๆ หาประมาณมิได. 
         ก็เรือนนั้น  ม ี๗ ชั้น.    ประดับดวยซุมประตู ๗ ซุม    มีเทวดาผูเปน 
มิจฉาทิฏฐิองคหน่ึง    สิงอยูที่ซุมประตูที่  ๘ ของเรือนน้ัน.    เทวดานั้น      เมื่อ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จเจาเรือนและเสด็จออกไป     ไมอาจดํารงอยูในวิมาน 
ของตน  จับเอาทารกลงมายืนอยูเฉพาะบนภาคพ้ืน  แมเมื่อพระมหาเถระทั้ง ๘๐ 
องค   เขาไปและออกมา   ก็กระทําเหมือนอยางนั้น.    เทวดานั้นคิดวา   ก็เม่ือ 
พระสมณโคดมและเหลาสาวกของพระสมณโคดมน้ัน   ยังคงเขาเรือนน้ีอยู   ชื่อ 
วาความสุขของเรายอมไมมี    เราจักไมอาจลงมายืนอยูบนภาคพ้ืนตลอดกาลเปน 
นิตยได    เรากระทําโดยประการท่ีพระสมณะเหลานี้เขามายังเรือนน้ีไมได    จึง 
จะควร.    อยูมาวันหน่ึง    เทวดานั้นไปยังสํานักของผูเปนมหากัมมันคิกะ   (ผู  
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อํานวยการ)   ผูกําลังเขานอนแลวไดยืนแผโอภาสสวางไสว   และเมื่อทานผูเปน   
มหากัมมันคิกะกลาววา   ใครอยูที่นี่    จึงกลาววา    เราเปนเทวดาผูบังเกิดอยูที่ 
ซุมประตูที่   ๔.  มหากัมมันติกะกลาววา  ทานมาเพราะเหตุอะไร.  เทวดากลาววา 
ทานไมเห็นการกระทําของทานเศรษฐีหรือ.       ทานเศรษฐีไมมองดูกาลอันจะ 
มีมาภายหลังของตน     นาํทรัพยออกถมเฉพาะพระสมณโคดมเทาน้ันใหเต็ม 
บริบูรณ  ไมประกอบการคาขาย   ไมริเริ่มการงาน   ทานจงโอวาททานเศรษฐี 
ทานจงกระทําโดยประการท่ีทานเศรษฐีจะทําการงานของตนและพระสมณโคดม 
พรอมท้ังสาวกจะไมเขามายังเรือนน้ี.  ลําดับนั้น  ทานมหากัมมันติกะน้ันไดกลาว 
กะเทวดานั้นวา  ดูกอนเทวดาพาล    ทานเศรษฐีเมื่อสละทรัพย   ก็สละในพระ 
พุทธศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจากทุกข  ทานเศรษฐีนั้น  ถาจักจับเราท่ีมวยผม 
เอาไปขาย   เราจักไมกลาวอะไร ๆ เลย  ทานจงไปเสียเถิด.   อีกวันหน่ึง   เทวดา 
นั้นเขาไปหาบุตรชายคนใหญของทานเศรษฐี.    แลวกลาวสอนเหมือนอยางนั้น. 
ฝายบุตรชายทานเศรษฐีก็คุกคามเทวดานั้น  โดยนยัอันมีในกอนน่ันแหละ.   แต 
เทวดานั้นไมอาจกลาวกับทานเศรษฐีไดเลย.   ฝายทานเศรษฐีใหทานอยูไมขาด 
สาย  ไมกระทําการคาขาย   เมื่อทรัพยสมบัติมีนอย   ทรัพยก็ไดถึงการหมดส้ิน 
ไป.    ครั้งเมื่อทานเศรษฐีนั้นถึงความยากจนเขาโดยลําดับ   ผาสาฎก    ที่นอน 
และภาชนะอันเปนเครื่องบริโภคใชสอยไมไดเปนเหมือนดังแตกอน.      ทาน 
เศรษฐีแมจะเปนอยางนี้   ก็ยังคงใหทานแกภิกษุสงฆ   แตไมอาจทําใหประณีต 
แลวถวาย.   ครั้นวันหน่ึง   พระศาสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นผูถวายบังคมแลวนั่ง 
อยูวา  ดูกอนคฤหบดี  ก็ทานในตระกูล  ทานยังใหอยูหรือ ?.   เศรษฐีนั้นกราบ 
ทูลวา   ยังใหอยูพระเจาขา   แตวาทานน้ันเศราหมอง   เปนขาวปลายเกรียนมีน้ํา 
ผักดองเปนท่ีสอง.  ลําดับนั้น    พระศาสดาตรัสกะเศรษฐีนั้นวา  คฤหบดี  ทาน 
อยาทําจิตใหยุงยากวา       เราใหทานเศราหมองเลย   เพราะวา  เมื่อจิตประณีต 
ทานท่ีถวายใหแกพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา   และพระสาวกท้ังหลาย  ยอม  
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ไมชื่อวาเศราหมอง.  เพราะเหตุไร.  เพราะมีผลมาก.  ก็ขอน้ี  ควรจะทราบอยางนี้   
วาก็เมื่อสามารถทําจิตใหประณีต    ทานชื่อวาเศราหมอง   ยอมไมมี   และวา 
                        เมื่อจิตผองใสแลว    ทักษิณา     การทําบุญใน 
         พระตถาคตสัมพุทธเจา      หรอืในสาวกของพระสัม- 
         พุทธเจาน้ัน   ชือ่วามีประมาณนอย  ยอมไมมี.  ไดยิน 
         มาวา    การบําเรอในพระอโนมทัสสีพุทธเจาท้ังหลาย 
         มีผลนอย  ยอมไมมี   ทานจงเห็นผลของกอนขาวกุม 
         มาสอนัเศราหมองและไมเค็มเถิด. 
         แมอีกขอหนึ่ง   พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนคฤหบดี   กอนอ่ืนทานเมื่อ 
ใหทานเศราหมอง    ยังไดใหแกพระอริยบุคคล   ๘  จําพวก    เราครั้งเปนเวลาม- 
พราหมณ    ใหรัตนะทั้ง  ๗  กระทําชมพูทวีปทั้งสิ้น ใหไมตองทําไรไถนา   ยัง 
มหาทานใหเปนไปดุจทําแมน้ําใหญทั้ง  ๕  สายใหเต็มเปนหวงเดียวกัน  ก็ไมได 
ใคร ๆ ผูถึงสรณะ ๓   หรอืผูรักษาศีล ๕  ชื่อวาบุคคลผูควรแกทักษิณา  หาได 
ยากอยางนี้   เพราะฉะนั้น     ทานอยาไดทําจิตใหยุงยากวาทานของเราเศราหมอง 
ก็แหละครั้นตรัสอยางนี้แลว   จึงตรัสเวลามสูตร. 
         ครั้งน้ันแล     เทวดานั้นไมอาจกลาวกับเศรษฐีในกาลท่ีทานเศรษฐียัง 
เปนใหญ   สาํคัญวา  บัดนี้   เศรษฐีนี้จักเชื่อถือคําของเรา  เพราะเปนผูตกยาก 
ในเวลาเที่ยงคืนจึงเขาไปยังหองอันเปนสิริ      ไดแผแสงสวางยืนอยูในอากาศ. 
เศรษฐีเห็นดังน้ันจึงกลาววา   นั้นใคร.    เทวดานั้นกลาววา    ทานมหาเศรษฐี 
ขาพเจาเปนเทวดาผูสิงอยูที่ซุมประตูที่  ๔.  เศรษฐีกลาววา    ทานมาเพ่ืออะไร. 
เทวดากลาววา    ขาพเจาประสงคจะกลาวโอวาททานจึงไดมา.    เศรษฐีกลาววา 
ถาอยางนั้น   ทานจงกลาว.    เทวดากลาววา   มหาเศรษฐี   ทานไมคิดถึงเวลา 
หลัง  ไมเห็นแกบุตรธิดา  เรี่ยรายทรัพยเปนอันมากลงในศาสนาของพระสมณ-  
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โคดม   ทานน้ันเกิดเปนคนยากไร  เพราะอาศัยพระสมณโคดม  โดยสละทรพัย   
เกินขอบเขต   หรือโดยไมทําการคาขายและการงาน   ทานถึงแมจะเปนอยางนี้ก็ 
ยังไมปลอยพระสมณโคดม แมทุกวันนี้  สมณะเหลาน้ันก็ยังเขาเรือนอยูนั่นแหละ 
ทรัพยที่พวกสรณะเหลานั้นนําออกไปแลว  ใคร ๆ ไมอาจใหนํากลับมาได  ยอม 
เปนอันถือเอาเลย  ก็ต้ังแตนี้ไป  ตัวทานเองก็อยาไดไปสํานักของพระสมณโคดม 
ทั้งอยาไดใหสาวกท้ังหลายของพระโคดมน้ัน  เขามายังเรือนน้ี    ทานแมใหพระ- 
สมณโคดมกลับไปแลว      ก็อยาไดเหลียวแล    จงกระทําคดีฟองรองและการคา 
ขายของตน  รวบรวมทรพัยสมบัติ.    เศรษฐีนั้น  จึงกลาวกะเทวดานั้นอยางน้ีวา 
นี้เปนโอวาทท่ีทานใหเราหรือ.   เทวดากลาววา จะ นี้เปนโอวาท.   ทานเศรษฐี 
กลาววา    เราอันพระทศพลทรงกระทําใหเปนผูอันพวกเทวดาเชนทานต้ังรอยก็ 
ดี   พันก็ดี   แสนก็ก็ดี   ไหหว่ันไหวไมไดและศรัทธาของเราไมคลอนแคลนต้ัง 
มั่นดีแลวดุจภูเขาสิเนรุ     เราสละทรัพยในรัตนศาสนาอันเปนเครื่องนําออกจาก 
ทุกข   ทานพูดคําอันไมควร   ทานผูไมมีอาจาระ ทุศีล  เปนกาลกิณีเห็นปานน้ี 
ใหการประหารพระพุทธศาสนา    เราไมมีกิจคือการอยูในเรือนเดียวกันกับทาน 
ทานจงรีบออกจากเรือนของเราไปอยูที่อ่ืน.  เทวดานั้นไดฟงคําของพระอริยสาวก 
ผูโสดาบัน     ไมอาจดํารงอยูได   จึงไปยังท่ีอยูของตนแลวเอามือจับทารกออกไป 
ก็แหละครั้นออกไปแลวไมไดที่อยูในที่อ่ืน    คิดวา    จักใหเศรษฐีอดโทษแลว 
อยูที่ซุมประตูนั้นนั่นแหละ   จึงไปยังสํานักของเทวบุตรผูรักษาพระนคร   ไหว 
เทวบุตรนั้น  แลวยืนอยู   และอันเทวบุตรผูรักษาพระนครกลาววา  ทานมาเพราะ 
ตองการอะไร   จึงกลาววา  นาย   ขาพเจาไมไดใครครวญ  พูดกบั ทานอนาถ- 
บิณฑิกเศรษฐี   ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นโกรธเรา   ฉุดคราเราออกจากท่ีอยู 
ทานจงนําขาพเจาไปยังสํานักของทานเศรษฐี      ใหทานอดโทษแลวใหที่อยูแก 
ขาพเจา.   เทวบุตรผูรักษาพระนครถามวา    ก็ทานพูดกะทานเศรษฐีอยางไร ?  
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เทวดานั้นกลาววา   ขาแตนาย  ขาพเจากลาวกะทานเศรษฐีอยางน้ีวา   นาย   ต้ัง 
แตนี้ทานอยากระทําการอุปฏฐากพระพุทธเจาและพระสงฆ     ทานอยาใหพระ 
สมณโคดมเขาไปในเรือน.   เทวบุตรผูรักษาพระนครกลาววา  ทานกลาวคําอัน 
ไมสมควร   ทานใหการประหารในพระศาสนา    เราไมอาจพาทานไปยังสํานัก 
ของทานเศรษฐี.   เทวดานั้นไมไดการชวยเหลือจากสํานักของเทวบุตรนั้น   จึง 
ไดไปยังสํานักของทาวมหาราชทั้ง  ๔  แมทาวมหาราชทั้ง ๔ นัน้ก็ปฏิเสธเหมือน 
อยางนั้น    จึงเขาไปเฝาทาวสักกเทวราชกราบทูลเรื่องราวนั้น     แลวออนวอน 
อยางดีวา   ขาแตเทวราช   ขาพระองคไมไดที่อยู   จูงทารกเปนคนอนาถาเทียว 
ไป     ขอพระองคจงยังเศรษฐีใหใหที่อยูแกขาพระองค     ดวยสิริของพระองค. 
แมทาวสักกะนั้นก็ตรัสกะเทวดาน้ันวา  ทานการทํากรรมอันไมสมควร  ทานให 
การประหารในศาสนาของพระชินเจา     แมเรากไ็มอาจกลาวกับเศรษฐี     เหตุ 
อาศัยทาน    แตเราจะบอกอุบายใหทานเศรษฐีนั้นอดโทษแกทานสักอยางหน่ึง. 
เทวดานั้นกราบทูลวา  สาธุ   ขาแตเทวะ  ขอพระองคจงตรัสบอก.   ทาวสักกะ 
ตรัสวา  คนทั้งหลายทําหนังสือไวกับมือของทานเศรษฐี  ถือเอาทรัพยไปนับได 
๑๘ โกฏิ   มอียู   ทานจงแปลงเพศเปนคนเก็บสวยของทานเศรษฐีนั้น    อยาให 
ใคร ๆ รูจัก   ถือเอาหนังสือเหลาน้ัน    อันพวกยักษหนุม ๆ ๒-๓ คน   หอม 
ลอม  มือหนึง่ถือหนังสือ  (สัญญา)  มอืหนึ่งถือเครื่องเขียน   ไปเรือนของคน 
เหลาน้ัน ยืนอยูในทามกลางเรือน ทําคนเหลาน้ัน ใหสะดุงกลัวดวยอานุภาพแหง 
ยักษของตน   แลวชําระเงิน ๑๘ โกฏ ิ  ทําคลังเปลาของเศรษฐีใหเต็ม   ทรัพย 
ที่ฝงไวริมฝงแมน้ําอจิรวดีอีกแหงหนึ่ง   เมื่อฝงแมน้ําพังจึงเลื่อนลงสูสมุทรมีอยู 
จงนําเอาทรัพยแมนั้น  มาดวยอานุภาพของตนแลวทําคลังใหเต็ม     ทรัพยแมอีก 
แหงหน่ึงประมาณ ๑๘ โกฏิ   ไมมีเจาของหวงแหนมีอยูในที่ชือ่โนน    จงนําเอา 
ทรัพยแมนั้นมา  ทําคลังเปลาใหเต็ม  ทานจงทําคลังเปลาอันเต็มดวยทรัพย ๕๔ 
โกฏินี้ใหเปนทัณฑกรรม   แลวใหมหาเศรษฐีอดโทษ.  
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         เทวดาน้ันรับคําของทาวสักกะน้ันวา   ดีละ   ขาแตพระองคผูประเสริฐ   
แลวนําทรัพยทั้งหมดมาโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ ในเวลาเที่ยงคืน จึงเขาไป 
หองอันประกอบดวยสิริของเศรษฐี  ไดแผแสงสวางยืนอยูในอากาศ  เมื่อเศรษฐี 
กลาววา  นั่นใคร  จึงกลาววา   ทานมหาเศรษฐี    ขาพเจาเปนเทวดาซึ่งสิงสถิต  
อยูที่ซุมประตูที่ ๘ ของทาน  ขาพเจาผูหลงเพราะโมหะใหญ    ไมรูจักคุณของ 
พระพุทธเจาทั้งหลายไดกลาวคําอะไรๆ กับทานในวันกอนๆ มอียู   ทานจงอด 
โทษนั้น  แกขาพเจา    ขาพเจานําทรัพย ๕๔ โกฏ ิมาตามพระดํารัสของทาวสักกะ 
เทวราช  คือ  ทรัพย ๑๘ โกฏิโดยชําระสะสางหน้ีของทาน (และ)  ทรัพย ๑๘ 
โกฏิของตนผูไมใชเจาของทรัพย   ในท่ีนั้น ๆ    กระทําทัณฑกรรมโดยทําคลัง 
วางเปลาใหเต็ม   ทรัพยทีถ่ึงความส้ินไป  เพราะปรารภ (การสราง)  พระวิหาร 
เชตวัน    ขาพเจาไดรวบรวมมาท้ังหมด     ขาพเจาเมื่อไมไดที่อยูยอมลําบาก 
ขาแตทานมหาเศรษฐี    ทานอยาใสใจคําท่ีขาพเจากลาวเพราะความไมรู.    จง 
อดโทษดวยเถิด. 
         ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดฟงคําของเทวดานั่นแลวคิดวา  เทวดานี้ 
กลาววา   ก็ขาพเจาไดทําทัณฑกรรมแลว     และปฏิญญายอมรบัรูโทษของตน 
พระศาสดาจักทรงแนะนําเทวดาน้ีแลว  ใหรูจักคุณของตน        ก็เราจักแสดง 
(เทวดานี้)   แตพระสัมมาสัมพุทธเจา.   ลําดับนั้น    ทานมหาเศรษฐีจึงกลาวกะ 
เทวดานั้นวา  ดูกอนเทวดาผูสหาย   ถงึแมทานจักใหเราอดโทษ   จงใหอดโทษ 
ในสํานักของพระศาสดา.  เทวดานั้นกลาววา  ดีละ   ขาพเจาจักกระทําอยางนั้น 
อน่ึง  ทานจงพาเราไปยังสํานักของพระศาสดาเถิด. มหาเศรษฐีนั้นกลาววา ดีละ 
เมื่อราตรีสวางแลว   จึงพาเทวดาน้ัน ไปยังสํานักของพระศาสดาแตเชาตรู    แลว 
กราบทูลกรรมท่ีเทวดานั้นกระทําท้ังหมด   แกพระตถาคต.  
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         พระศาสดาไดทรงสดับคําของทานมหาเศรษฐีนั้น แลวจึงตรัสวา ดูกอน   
คฤหบดี   แมบุคคลผูลามกในโลกน้ี   ยอมเห็นกรรมอันเจริญ    ตราบเทาท่ีบาป 
ยังไมใหผล  ก็เม่ือใด    บาปยอมใหผลแกบุคคลผูลามกนั้น    เม่ือน้ัน บุคคลผู 
ลามกนั้นยอมเห็นแตบาปเทานั้น      ฝายบุคคลผูเจริญ     ยอมเห็นบาปท้ังหลาย 
ตราบเทาท่ีกรรมอันเจริญยังไมใหผล  ก็ในกาลใด  กรรมอันเจริญยอมใหผลแก 
บุคคลผูเจริญน้ัน  ในกาลน้ัน บุคคลผูเจริญน้ัน ยอมเห็นแตกรรมอันเจริญเทาน้ัน 
แลวไดตรัสคาถา ๒ คาถาในพระธรรมบทดังน้ีวา 
                        แมบุคคลผูลามกยอมเห็นธรรมอันเจริญตราบ 
         เทาท่ีกรรมอันลามกยังไมใหผล   ก็ในกาลใด   ธรรม 
         อันลามกยอมใหผล ในกาลน้ัน บุคคลผูลามกนั้นยอม 
         เห็นกรรมอันลามกทั้งหลาย  ฝายบุคคลผูเจริญยอมเห็น 
         กรรมอนัลามก   ตราบเทาท่ีกรรมอันเจริญยังไมใหผล 
         ก็ในกาลใดกรรมอันเจริญยอมใหผล ในกาลน้ัน  บุคคล 
         ผูเจริญน้ัน  ยอมเหน็กรรมอันเจริญท้ังหลาย. 
         ก็แหละในเวลาจบคาถาเหลาน้ี     เทวดานั้นต้ังอยูแลวในโสดาปตติผล. 
เทวดานั้นหมอบลงที่พระบาทท้ังสองของพระศาสดาอันเรี่ยรายดวยจักรใหพระ- 
ศาสดาทรงอดโทษวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคอันราคะยอมแลว    อัน 
โทสะประทุษรายแลว   หลงแลวดวยโมหะ  มืดมนเพราะอวิชชาไมรูคุณท้ังหลาย 
ของพระองค  ไดกลาวคําอันลามก   ขอพระองคจงอดโทษคําน้ันแกขาพระองค 
แลวยังมหาเศรษฐีใหอดโทษ   สมัยนัน้    ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีกลาวคุณของ 
ตนเบื้องพระพักตรของพระศาสดาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     เทวดานี้แมจะ 
หามอยูวา      จงอยากระทําการอุปฏฐากพระพุทธเจาเปนตน       ก็ไมอาจหาม 
พระองคได  ขาพระองคแมถูกเทวดาน้ีหามอยูวา  ไมควรใหทาน    ก็ไดใหอยู  
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นั้นแหละ   ขาแตพระองคผูเจริญ   นี้คุณของขาพระองคมิใชหรือ.  พระศาสดา 
ตรัสวา  ดูกอนคฤหบดี  ทานแลเปนพระอริยสาวกผูโสดาบัน  มศีรัทธาไมหว่ัน 
ไหว    มีทัสสนะอันหมดจด    ความท่ีทานถูกเทวดาผูมีศักดิ์นอยนี้หามอยูก็หาม 
ไมได ไมนาอัศจรรย   กข็อท่ีบัณฑิตท้ังหลายในปางกอน   เมื่อพระพุทธเจายัง 
ไมอุบัติข้ึน  ดํารงอยูในญาณอันยังไมแกกลา  ถูกมารผูเปนใหญในกามาวจรภพ 
ยืนอยูในอากาศ    แสดงหลุมถานเพลิงลึก ๘๐ ศอก   โดยกลาววา    ถาทานจัก 
ใหทานไซร  ทานจักไหมในนรกนี้    แลวหามวา  ทานอยาไดใหทาน  ก็ไดยืน 
อยูในทามกลางผูกดอกปทุมใหทาน  นี้นาอัศจรรย อันทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
ทูลออนวอน  จึงทรงนําอดีตนิทานมา  ดังตอไป. 
         ในอดตีกาล     เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในพระนคร 
พาราณสี    พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลเศรษฐีในนครพาราณสี    อันญาติทั้ง 
หลายใหเจริญพรอมดวยเครื่องอุปกรณทั้งปวงมีประการตาง ๆ ดุจเทพกุมาร ถึง 
ความเปนผูรูเดียงสาโดยลําดับ   ในเวลามีอายุ ๑๖ ปเทาน้ัน      ก็ถึงความสําเร็จ 
ในศิลปะทั้งปวง  เมื่อบิดาลวงไป  พระโพธิสัตวนั้น  ดํารงอยูในตําแหนงเศรษฐี 
ใหสรางโรงทาน ๖ แหง    คือ   ที่ประตูเมืองทั้ง ๔ ประตู ๔ โรงทาน    ทาม 
กลางพระนคร  ๑ โรงทาน  ที่ประตูนเิวศนของตน  ๑ โรงทาน    แลวใหมหา- 
ทาน  รักษาศีล   รกัษาอุโบสถกรรม   อยูมาวันหน่ึง   ในเวลาอาหารเชา    เมื่อ 
คนใชนําเอาโภชนะอันเปนที่ชอบใจมีรสเลิศตาง ๆ  เขาไปใหพระโพธิสัตว. 
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งเมื่อลวงไป๗ วัน ไดออกจากนิโรธสมาบัติ กําหนด 
เวลาภิกขาจารแลวคิดวา  วันนี้เราไปยังประตูเรือนของพาราณสีเศรษฐี  จึงควร. 
จึงเค้ียวไมชําระฟนชื่อน้ีนาคลดา   ลางหนาท่ีสระอโนดาต   ยืนที่พ้ืนมโนศิลา  นุง 
แลว ผูกรัดประคด   หมจีวร   ถือบาตรดินอันสําเร็จดวยฤทธิ์มาทางอากาศ   พอ 
คนใชน้ําภัตเขาไปใหพระโพธิสัตวก็ไดยืนอยูที่ประตูเรือน   พระโพธิสัตวพอ  
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เห็นดังน้ันก็ลุกจากอาสนะ แสดงอาการนอบนอมแลวแลดูบุรษุผูทําการงาน เมื่อ   
บุรุษผูทําการงานกลาววา  กระผมจะทําอะไร   ขอรับนาย   จึงกลาววา  ทานจง 
นําบาตรของพระผูเปนเจามา. 
         ทันใดนั้น มารผูมีบาปส้ันสะทานลุกข้ึนแลวคิดวา พระปจเจกพุทธเจา 
นี้  ไมไดอาหารมา  ๗  วันแลวจากวันนี้ไป  วันนี ้  เมื่อไมไดจักฉิบหาย    เรา 
จักทําพระปกเจกพุทธเจาน้ีใหพินาศ   และจักทําอันตรายแกทานของเศรษฐี จึง 
มาในขณะน้ันทันที  แลวเนรมิตหลุมถานเพลิงประมาณ  ๘๐ ศอก  ในระหวาง 
วัตถุสถานที่ต้ัง  หลุมถานเพลิงน้ันเต็มดวยถานเพลิงไมตะเคียน  ไฟลุกโพลงมี 
แสงโชติชวงปรากฏเหมือนอเวจีมหานรก   ก็ครั้นเนรมิตหลุมถานเพลิงน้ันแลว 
ตนเองไดยืนอยูในอากาศ   บุรุษผูมาเพ่ือจะรับบาตรเห็นดังน้ันไดรับความกลัว 
อยางใหญหลวงจึงกลับไป.    พระโพธิสัตวถามวา  พอ   เธอกลับมาแลวหรือ ? 
บุรุษน้ัน  กลาววา  นาย   หลุมถานเพลิงใหญนี้ไฟติดโพลงมีแสงโชติชวงมีอยูใน 
ระหวางสถานที่ต้ัง     เมื่อเปนเชนนั้น  คนอ่ืนๆ  ไปบาง  รวมความวา  คนผูมา 
แลว ๆ แมทัง้หมด  ก็ถึงซ่ึงความกลัวรีบหนีไปโดยเร็ว. 
         พระโพธิสัตวคิดวา    วันนี้วสวัตดีมารผูประสงคจะทําอันตรายแกทาน 
ของเรา   จักเปนผูประกอบข้ึน   แตวสวัตดีมารน้ันยอมไมรูวาเราเปนผูอันรอย 
มาร  พันมาร  แมแสนมารใหหว่ันไหวไมได  วันนี้   เราจักรูวาเราหรือมารมี 
กําลังมาก  มีอานุภาพมาก   ครั้นคิดแลว    ตนเองจึงถือเอาถาดภัตตามท่ีเขาตระ- 
เตรียมไวนั้นน่ันแหละออกไปจากเรือน     ยืนอยูฝงของหลุมถานเพลิงแลวแลดู 
อากาศ  เห็นมาร  จึงกลาววา  ทานเปนใคร.  มารกลาววา  เราเปนมาร.  พระ 
โพธิสัตวถามวา  หลุมถานเพลิงน้ีทานเนรมิตไวหรือ ?  มารกลาววา  เออ   เรา 
เนรมิต.  พระโพธิสัตวถามวาเพ่ือตองการอะไร ?  มารกลาววา เพ่ือตองการทํา 
อันตรายแกทานของทานและเพ่ือตองการใหชีวิตของพระปจเจกพุทธเจาพินาศ.  
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พระโพธิสัตวกลาววา   เราจักไมใหทานทําอันตรายทานของตน   และจักไมให   
ทานทําอันตรายแกชีวิตของพระปจเจกพุทธเจา  วันนี้    เราจักรูวาเราหรือทาน 
มีกําลังมาก    มีอานุภาพมาก    จึงยืนที่ฝงหลุมถานเพลิงแลวกลาววา      ขาแต 
พระปจเจกพุทธเจาผูเจริญ   ขาพเจาแมจะมีหัวลง   ตกไปในหลุมถานเพลิงแมนี้  
ก็จักไมหวนกลับหลัง    ขอทานจงรับโภชนะที่ขาพเจาถวายอยางเดียว     แลว 
กลาวคาถานี้วา 
                        ขาพเจาจะตกนรก   มเีทาขึ้นเบื้องบน  มีศีรษะลง 
         เบื้องลางก็ตาม   ขาพเจาจักไมทําธรรมอันไมประเสริฐ  
         ขอนมินตทานรับกอนขาวเถิด. 
         ในคาถาน้ัน   มีประมวลความดังตอไปนี้วา   ทานผูเจริญ   ถาขาพเจา 
เมื่อจะถวายบิณฑบาตแกทาน   จะเปนผูมีศีรษะลงเบื้องลาง   มีเทาข้ึนเบื้องบน 
ตกลงไปยังนรกนี้โดยแนแท    แมถงึอยางนั้น     ขาพเจาจักไมกระทําการไมให 
ทานและการไมรักษาศีลซึ่งเรียกวา  อนริยะ ไมประเสริฐ  เพราะทานผูประเสริฐ 
ไมกระทํา    แตผูไมประเสริฐกระทํานั้น    ขอนิมนตทานรับกอนขาวที่ขาพเจา 
ถวายอยูนี้เถิด.    ก็ศัพทวา    หนฺท  ในคาถาน้ี     เปนนิบาตใชในอรรถแหง 
อุปสรรค. 
         พระโพธิสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลว     มีการสมาทานอยางมั่นคง    ถือ 
ถาดภัตแลนไปทางเบ้ืองบนหลุมถานเพลิง  ทันใดนั้นเอง    มหาปทุมดอกหนึ่ง 
บานเต็มที่เกิดข้ึนเปนชั้น ๆ จากพ้ืนหลุมถานเพลิงอันลึก  ๘๐ ศอก    ผุดข้ึนรับ 
เทาท้ังสองของพระโพธิสัตว   แตนั้น    เกสรมีขนาดเทาทนานใหญผุดข้ึนต้ังอยู 
เหนือศีรษะของพระมหาสัตวแลวรวงลงมาไดการทํารางกายทั้งส้ินใหเปนเสมือน 
โปรยดวยละอองทอง      พระโพธิสัตวนั้นยืนอยูที่ฝกดอกปทุมยังโภชนะมีรส 
เลิศตาง ๆ    ใหประดิษฐานลงในบาตรของพระปจเจกพุทธเจา     พระปจเจก-  
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พุทธเจาน้ันรับโภชนะนั้นแลวกระทําอนุโมทนา    โยนบาตรข้ึนในอากาศ  เมื่อ 
มหาชนเห็นอยูนั่นแล      แมตนเองก็เหาะข้ึนสูเวหาส      ตรงไปปาหิมพานต 
เหมือนเหยียบย่ํากลีบเมฆฝนมีประการตาง ๆ ไปฉะนั้น.    ฝายมารแพแลวก็ถึง 
ความโทมนัสไปยังสถานที่อยูของในน่ันเอง     สวนพระโพธิสัตวยืนอยูบนฝก 
ดอกปทุม   แสดงธรรมแกมหาชน   โดยพรรณนาถึงทานและศีล    อันมหาชน 
แวดลอมเขาไปยังนิเวศนของตน     กระทําบุญท้ังหลายมีทานเปนตน     ตลอด 
ชีวิตแลวไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนคฤหบดี    ขอท่ีทานผูสมบูรณดวยทัสสนะ 
อยางนี้  อันเทวดาใหหว่ันไหวไมไดในบัดนี้  ไมนาอัศจรรย  สิ่งท่ีบัณฑิตท้ัง 
หลายไดกระทําไวแมในกาลกอนเทาน้ัน   นาอัศจรรย   ครั้นทรงนําพระธรรม- 
เทศนานี้มาแลวจึงทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา  พระปจเจกพุทธเจาในกาลนั้น 
ไดปรินิพพานแลว  ณ  ทีน่ั่งเอง  สวนพาราณสีเศรษฐีผูทํามารใหพายแพ 
ยินอยูบนฝกดอกปทุมแลวถวายบิณฑบาตแกพระปจเจกพุทธเจา 
คือเราเองแล. 
                                    จบขทิรังคารชาดกท่ี  ๑๐ 
                                        จบกุลาวกวรรคที่  ๔๑ 
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