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                   อรรถกถาอัตถกามวรรคที่  ๕ 
                       อรรถกถาโลสกชาดกท่ี  ๑ 
        พระศาสดา      เมื่อประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภ     พระโลสกติสสเถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา   " โย     อตฺถกามสฺส"  ดังนี้. 
        ก็พระเถระผูมีชื่อวา  โลสกะ   นี ้ คือใคร   (มปีระวัติเปนมา 
อยางไร) ? 
        ทานเปนบุตรของชาวประมงคนหน่ึง   ในแควนโกศล    เปน 
ผูทําลายตระกูลวงศของตน ไมมีลาภ   มาบวชในหมูภิกษุ.   
        ไดยินมาวา     ทานจุติจากท่ีที่ทานเกิดแลว     ถือปฏิสนธิใน 
ทองของหญิงชาวประมงนางหน่ึง    ณ    หมูบานชาวประมงตําบล 
หน่ึง    ซึ่งอยูรวมกันถึงพันครอบครัว    ในแควนโกศล.    ในวันที่ 
ทานถือปฏิสนธิ    ชาวประมงท้ังพันครอบครัวน้ัน    พากันถือขาย 
เที่ยวหาปลา    ในลํานํ้าและบอบึง    ไมไดแมแตปลาตัวเล็ก  ๆ    สัก 
ตัวหนึ่ง.   และนับแตวันนั้นมา   พวกชาวประมงเหลาน้ัน   กพ็ากัน 
เสื่อมโทรมทีเดียว.    เมือ่อยูในทองมารดานั้นเลา    บานชาวประมง 
เหลาน้ัน  ก็ถกูไฟไหมถึง  ๗  ครั้ง  ถูกพระราชาปรับสินไหมเจ็ด  
ครั้ง.  โดยนัยนี้  ชาวประมงเหลาน้ัน  จึงถึงความลําบากโดยลําดับ.  
พวกเขาคิดกันวา     เมื่อกอนเรื่องทํานองน้ีไมเคยมีแกพวกเราเลย  
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แตบัดนี้พวกเราพากันย่ําแย  ในระหวางพวกเราตองมีตัวกาลกรรณี 
คนหน่ึง    พวกเราจงแบงเปนสองพวกเถิด.    ดังน้ีแลว    แยกกนัอยู 
ฝายละ  ๕๐๐    ครอบครวั.    แตนั้นมารดาบิดาของเขาอยูกลุมใด 
กลุมนั้นก็แย    กลุมนอกนี้เจริญ    พวกท่ีแยนั้น    ก็แยกกลุมกนัอีก 
โดยแยกกันออกเปน  ๒  กลุมอีก  แยกกันไปโดยทํานองนี้  กระทั่ง 
ตระกูล   (ของเขา)   นั่นแหละ   เหลือโดดเด่ียว   (เพียงตระกูลเดียว) 
เขาทั้งหลายจึงรูวา    คนเหลาน้ันเปนกาลกรรณี    ก็รุมกันโบยตีไล 
ออกไป.     ครั้งน้ันมารดาบิดาของเขา     เลี้ยงชีพมาโดยแรนแคน 
พอทองแกก็คลอด   ณ  ทีแ่หงหน่ึง.   ธรรมดาทานผูเปนสัตว  เกิดมา 
ในภพสุดทาย   ใครไมอาจทําลายได  เพราะมีอุปนิสัยแหงอรหัตผล 
รุงเรืองอยูในหทัยของทาน     เหมือนดวงประทีปภายในหมอฉะนั้น. 
มารดาเลี้ยงเขามา   จนถึงในเวลาที่เขาว่ิงเท่ียวไปมาได   ก็เอากะโล 
ดินเผาใบหน่ึงใสมือใหพลางเสือกไสดวยคําวา    ลูกเอย    เจาจงไป 
สูเรือนหลังน้ันเถิดดังน้ีแลวหลบหนไีป.     จําเดิมแตนั้นมา  เขาก็อยู 
อยางเดียวดาย  เที่ยวหากินไปตามประสา  หลับนอน  ณ  ที่แหงหน่ึง 
ไมไดอาบนํ้า    ไมไดปรนนิบัติรางกาย    ดูเหมือนปศาจคลุกฝุน 
เลี้ยงชีวิตมาไดโดยลําเค็ญ.   เขามีอายุครบ  ๗  ขวบ  โดยลําดับ 
เลือกเม็ดขาวกินทีละเม็ด     เหมือนกา     ในที่สําหรบัเทนํ้าลางหมอ 
ใกลประตูเรอืนแหงหนึ่ง. 
        ครั้งน้ัน    พระธรรมเสนาบดี    เที่ยวบิณฑบาตอยูในเมือง 
สาวัตถี    เห็นแลวรําพึงวา   เด็กคนน้ีนาสงสารนัก   เปนชาวบาน  
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ไหนหนอ    แผเมตตาจิตไปในเขาเพ่ิมยิ่งข้ึน   จึงเรียกวา   มาน่ีเถิด   
เด็กนอย.    เขามาไหวพระเถระแลวยืนอยู    ลําดับนั้น    พระเถระ 
ถามเขาวา   เจาเปนชาวบานไหน   พอแมของเจาอยูที่ไหน ? 
        เขาตอบวา  ทานขอรับ    กระผมไรที่พ่ึง  พอแมของกระผม 
พูดวา เพราะกระผมทําใหทานตองลําบาก  จึงทิ้งกระผมหนีไป. 
              พระเถระถามวา   เออก็เจาจักบวชไหมละ  ? 
        เขาตอบวา  ทานขอรับ  กระผมอยากบวชนัก     แตคนกําพรา 
อยางกระผมใครจักบวชให. 
        พระเถระกลาววา  เราจักบวชให. 
        เขากลาววา   สาธุ   ทานขอรับ  โปรดอนุเคราะหใหกระผม 
บวชเถิด.    พระเถระจึงใหของเค้ียว    ของบริโภคแกเขาแลวพาไป 
วิหาร  อาบนํ้าใหเอง  ใหบรรพชา  จนอายุครบจึงใหอุปสมบท   ใน 
ตอนแกทานมีชื่อวา    "โลสกติสสเถระ"    เปนพระไมมีบุญ    มี 
ลาภนอย.   เลากันวา    แมในคราวอสทิสทาน   ทานก็ไมเคยไดฉัน 
เต็มทอง   ไดขบฉันเพียงพอจะสืบตอชีวิตไปไดเทาน้ัน   เพราะเม่ือ 
ใครใสบาตรทานเพียงขาวตมกระบวยเดียว  บาตรก็ปรากฏเหมือน 
เต็มเสมอขอบแลว   เมื่อเปนเชนนั้น  คนทั้งหลายก็สําคัญวา  บาตร 
ของภิกษุรูปนี้เต็มแลว   เลยถวายองคหลัง ๆ.  บางอาจารยกลาว 
วา    ในเวลาถวายยาคูในบาตรของทาน    ขาวยาคูในภาชนะของ 
คนทั้งหลาย   ก็หายไป  ดงัน้ีก็มี.  แมในปจจัยอ่ืนมีของควรเค้ียว 
เปนตน    กม็ีนัยนี้เหมือนกัน.   โดยสมัยตอมาทานเจริญวิปสสนา  
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แมจะดํารงในพระอรหัต   อันเปนผลชั้นยอด     กย็ังคงมีลาภนอย. 
ครั้นเมื่ออายุสังขารของทานลวงโรยทรุดโทรมลงโดยลําดับ     ก็ 
ถึงวันเปนที่ปรินิพพาน. 
        ทานพระธรรมเสนาบดี    คํานึงอยู    กร็ูถึงการปรินิพพาน 
ของทาน   จึงดําริวา   วันนี้พระโลสกติสสเถระ   นี้จักปรินิพพาน 
ในวันนี้   เราควรใหอาหารแกเธอจนพอ   ดังน้ีแลว   พาทานเขาไป 
เมืองสาวัตถี   เพ่ือบิณฑบาต   เพราะพาทานไปดวย   พระเถระ 
เลยไมไดแมเพียงการยกมือไหว  ในเมืองสาวัตถีอันมีคนมากมาย. 
พระเถระจึงกลาววา     อาวุโส     เธอจงไปน่ังคอยอยูที่โรงฉันเถิด 
ดังน้ีแลวสงทานกลับ.  พอพระเถระมาจากที่นั้นเทาน้ัน  พวกมนุษย 
ก็พูดกันวา   พระผูเปนเจามาแลว    นมินตใหนั่งเหนืออาสนะ   ให 
ฉันภัตตาหาร.   พระเถระก็สงอาหารที่ไดแลวน้ันไป   โดยกลาวกับ 
คนเหลาน้ันวา   พวกเธอจงใหภัตรนี้แกพระโลสกติสสเถระ   คนที่ 
รับภัตรนั้นไป   ก็ลืมพระโลสกติสสเถระ  พากันกินเสียเรียบ.  จน 
เวลาท่ีพระเถระเดินไปถึงวิหาร พระโลสกติสสเถระ  ก็ไปนมัสการ 
พระเถระ   พระเถระหันกลับมายืนถามวา   อาวุโส     คุณไดอาหาร 
แลวหรือ ? ทานตอบวา ไมไดดอกครับ. พระเถระถึงความสลดใจ 
ดูเวลา    กาลยังไมลวงเลย.    พระเถระจึงกลาววา    ชางเถิดผูมี  
อายุ     คุณจงนั่งอยูที่เดิมน่ันแหละ    ครั้นใหพระโลสกติสสเถระ 
นั่งรอในโรงฉันแลว     กไ็ปสูพระราชวังของพระเจาโกศล      พระ- 
ราชารับสั่งใหรับบาตรของพระเถระ    ทรงกําหนดวา    มใิชกาล  
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แหงภัตร   จึงรับสั่งใหถวายของหวาน   ๔   อยาง   จนเต็มบาตร. 
พระเถระรับบาตรกลับไปถึง     จึงเรียกพระโลสกติสสเถระวา 
มาเถิด   ผูมีอายุ   ติสสะ  ฉันของหวาน  ๔  อยางนี้เถิด  แลวถอืบาตร 
ยืนอยู.  ทานพระโลสกติสสเถระยําเกรงพระเถระจะไมฉัน.  ลาํดับ 
นั้น  พระเถระกลาวกะทานวา  มาเถิดนา  ทานผูมีอายุติสสะ  ผม 
จะยืนถือบาตรไว   คุณจงนั่งฉัน   ถาผมปลอยบาตรจากมือ   บาตร 
ตองไมมีอะไร. ลําดับนั้น ทานพระโลสกติสสเถระ  เมื่อพระธรรม- 
เสนาบดีผูเปนอรรคสาวกยืนถือบาตรไวให     จึงนั่งฉันของหวาน 
๔  อยาง.  ของหวาน  ๔  อยางนั้น  ไมถึงความหมดส้ิน  ดวยกําลัง 
แหงฤทธิ์ของพระเถระ     พระโลสกติสสเถระ    ฉันจนเต็มความ 
ตองการ   ในเวลานั้น   ในวันนั้นเอง   ทานก็ปรินิพพานดวยอนุปา- 
ทิเสสนิพพานธาตุ.     พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับในสํานักของ 
ทาน    ทรงรบัสั่งใหกระทําการปลงสรีระ    เก็บเอาธาตุทั้งหลาย 
กอพระเจดีย บรรจุไว. 
        ในเวลาน้ัน    ภิกษุทัง้หลาย   ประชุมกันในธรรมสภา   นัง่ 
สนทนากันวา   ผูมีอายุทั้งหลาย   นาอัศจรรยจริง   ทานพระโลสก- 
ติสสเถระ    มีบุญนอย    มีลาภนอย    อันผูมีบุญนอย    มีลาภนอย  
เห็นปานดังน้ี   บรรลุอรยิธรรมไดอยางไร.   พระบรมศาสดาเสด็จ 
ไปธรรมสภา   มีพระดํารสัถามวา   ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อกี้พวกเธอ 
ประชุมกันดวยเรื่องอะไรเลา ?      เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลให 
ทรงทราบแลว   จึงตรัสวา   ภิกษุทั้งหลาย   โลสกติสสะผูนี้   ได  
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ประกอบกรรม   คือความเปนผูมีลาภนอย    ละความเปนผูไดอริย- 
ธรรมของตน   ดวยตนเอง    เน่ืองดวยครั้งกอนเธอกระทําอันตราย 
ลาภของของผูอ่ืน    จึงเปนผูมีลาภนอย        เปนผูบรรลุอริยธรรมได 
ดวยผลที่บําเพ็ญวิปสสนา  คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนตัตา  ดังนี้แลว 
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล    ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา 
กัสสปะ.    ภิกษุรูปหน่ึง    อาศัยกุฎมพีผูหน่ึงอยูในอาวาสประจํา 
หมูบาน   เปนผูเรียบรอย   มีศลี   หม่ันบําเพ็ญวิปสสนา.   ครั้งน้ัน 
มีพระขีณาสพองคหน่ึงอยูในปาหิมพานต    ไดมาถึงบานท่ีอยูของ 
กุฎมพีผูอุปฏฐากภิกษุนั้นโดยลําดับ.      กุฎมพีเลื่อมใสในอิริยาบถ 
ของพระเถระ    จึงรับบาตร    นิมนตเขาสูเรือน   ใหฉันภัตตาหาร 
โดยเคารพ   สดับพระธรรมกถาเล็กนอย  แลวไหวพระเถระ  กลาว 
วา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ      นิมนตพระคุณเจาไปสูวิหารใกล 
บานของกระผมกอนเถิด     ตอเวลาเย็น    พวกกระผมจึงจะไปเย่ียม 
พระเถระจึงไปสูวิหาร     นมัสการพระเถระเจาอาวาส     ทักถาม 
กันแลว  นั่ง  ณ  ที่สมควร.  ทานเจาอาวาสก็ทําปฏิสันถารกับทาน 
แลวถามวา   มีอายุ  คุณไดรับภัตตาหารแลวหรือ ? 
        ทานตอบวา ไดแลวครับ. 
        คุณไดที่ไหนเลา ? 
        ไดที่เรอืนกุฎมพีใกล ๆ วิหารน้ีแหละ.         ครั้นบอกอยางน้ี 
แลวก็ถามถึงเสนาสนะของตน   จัดแจงปดกวาด   เก็บบาตรจีวรไว  
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เรียบรอย     พลางก็นั่งระงับยับยั้งอยูดวยความสุขในฌาน     ดวย 
ความสุขในผลสมาบัติ.    พอเวลาเย็น    กุฎมพีก็ใหคนถือเอาพวง 
ดอกไม    และน้ํามันเติมประทีปไปวิหาร  นมัสการพระเถระเจา 
อาวาส    แลวถามวา    พระคุณเจาผูเจริญ    มีพระเถระอาคันตุกะ 
มาพักรูปหน่ึงมิใชหรือ  ?   ทานตอบวา   จะ   มีมาพัก.   คฤหบดี 
ถามวา  เดี๋ยวน้ีทานพักอยูที่ไหนขอรับ ?   ตอบวา  ที่เสนาสนะโนน. 
กุฎมพีไปสูสํานักของทาน  นั่ง  ณ  ทีส่มควร  ฟงธรรมกถาจนถึง 
คํ่า   จึงบูชาพระเจดีย   และตนโพธิ์   จุดประทีปสวางไสว   แลว 
นิมนตภิกษุทั้งสองใหรับบาตรในวันรุงข้ึน     แลวกลับไป.   ฝาย 
พระเถระผูเปนเจาอาวาส    คิดวา   กุฎมพีนี้  ถูกพระอาคันตุกะ  ย ุ
ใหแตกกับเราเสียแลว    ถาเธอจักอยูในวิหารน้ีไซร   ที่ไหนกฎุมพี 
จะนับถือเรา  เกิดความไมพอใจในพระเถระ  คิดวา  เราควรแสดง 
อาการ  ไมใหเธอยูในวิหารนี้ ดังน้ีแลว  ในเวลาท่ีทานมาปรนนิบัติ  
ก็ไมพูดดวย.   พระเถระขีณาสพ   ทราบอัธยาศัยของภิกษุผูเปน 
เจาอาวาสแลวคํานึงวา   พระเถระนี้ไมไดทราบถึงการท่ีเรา  ไมมี 
ความหวงใยในตระกูล   ในลาภ   หรอืในหมู    แลวกลับไปท่ีอยูของ 
ตน    ยับยั้งอยูดวยความสุขในฌาน     และความสุขในผลสมาบัติ. 
ถึงวันรุงข้ึน    ทานเจาอาวาสก็ตีระฆังดวยหลังเล็บ    เคาะประตู  
ดวยเล็บ    แลวไปสูเรือนของกุฎมพี.    กุฎมพีรับบาตร    นิมนตให 
นั่งเหนืออาสนะที่ปูลาดไว   แลวถามวา   ขาแตทานผูเจริญ   พระ- 
อาคันตุกะเถระไปไหนเสียเลา ?   ทานเจาอาวาสตอบวา   ขาพเจา  
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ไมทราบความประพฤติของพระผูใกลชิดสนิทสนมของคุณ  ฉัน 
ตีระฆัง  เคาะประตู  ก็ไมอาจปลุกใหต่ืนได  เมื่อวานฉันโภชนะ 
อันประณีตในเรือนของคุณแลว  คงอ่ิมอยูจนวันนี้  บัดนี้ก็ยังนอน 
หลับอยูนั่นเอง  เมื่อทานจะเลื่อมใส   ก็เลื่อมใสในภิกษุผูมีสภาพ 
เห็นปานน้ีทีเดียว.  ฝายพระเถระผูขีณาสพ  กําหนดเวลาภิกษาจาร  
ของตนแลว  ก็ชําระสรรีะของตนแลว  ทรงบาตรจีวร  เหาะไปใน 
อากาศ  (แต)  ไดไปเสียในท่ีอ่ืน. 
        กุฎมพีนิมนตพระเถระเจาอาวาส  ฉันขาวปายาสท่ีปรุง 
ดวยเนยใส  น้ําผ้ึง  น้ําตาลกรวดแลว  รมบาตรดวยของหอม  ใส 
ขาวปายาสจนเต็ม  แลวกลาววา  ขาแตทานผูเจริญ  พระเถระนัน้ 
เห็นจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา  พระคุณเจาจงนําขาวปายาสนี้ไป 
ใหทานดวยเถิด.  แลวถวายบาตรไป.  พระเถระเจาอาวาสไมหาม 
เสียทันที  คงรับบาตรมา  เดินไปคิดไป  ถาภิกษุนั้นไดขาวปายาส 
นี้ไซร  ถึงเราจะจับคอฉุดใหไป  ก็จักไมไป  กถ็าเราจักใหขาว 
ปายาสน้ีแกมนุษย   กรรมของเราก็จักปรากฏ  หากเทท้ิงลงใน 
น้ําเลา  เนยใสก็จักปรากฏเหนือน้ําได  ถาท้ิงบนแผนดิน  ฝูงกา 
จักรุมกันกิน  กรรมของเราก็จักปรากฏ  ควรท้ิงขาวปายาสน้ี 
ที่ไหนดีหนอ  เห็นนากําลังไหมอยูแหงหน่ึง  ก็คุยถานข้ึน  เทขาว 
ปายาสลงไป  กลบดวยกอนถาน  แลวจึงไปวิหาร  ครั้นไมเห็น 
ภิกษุรูปนั้น  จึงคิดไดวา  ชะรอยภิกษุนั้นจักเปนพระขีณาสพ  รู 
อัธยาศัยของเราแลว  จักไปเสียที่อ่ืนเปนแน  โอ  เพราะทองเปน 
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เหตุเราทํากรรมไมสมควรเลย.     ทันใดน้ันเองความเสียใจอยาง 
ใหญหลวงก็เกิดข้ึนแกภิกษุนั้น.    จําเดิมแตวันนั้นไปทีเดียว    ทาน 
ก็กลายเปนมนุษยเปรต  อยูมาไมนาน  ก็ตายไปเกิดในนรก. 
        ภิกษุนัน้หมกไหมอยูในนรกหลายแสนป    เศษของผลกรรม 
ยังนําใหไปเกิดเปนยักษถึง   ๕๐๐   ชาติ   ไมเคยไดกินอาหารเต็ม 
ทองสักวันเดียว.     (จนถงึวันจะตายจึงไดกินอ่ิม)     คือไดกินรกคน 
เต็มทองอยูวันหน่ึง.   (ถัดจากเกิดเปนยักษ)   ก็ไปเกิดเปนหมา 
๕๐๐   ชาติ   แมในกาลท่ีเปนหมาน้ัน   ก็ไดกินรากเต็มทองวันเดียว 
เทาน้ัน.     สวนในกาลท่ีเหลือไมเคยไดกินเต็มทองเลย    ตลอดเวลา 
ที่เปนหมา    ๕๐๐   ชาติ   จุติจากเกิดเปนหมา   ก็มาเกิดในตระกูล 
คนเข็ญใจตระกูลหนึ่ง   ในแควนกาสี.   ต้ังแตวันที่เขาเกิด    ตระกูล 
นั้นก็ยิ่งยากจนหนักลงไปทีเดียว.      แมแตน้ําและปลายขาวครึ่งทอง 
ก็ไมเคยได.    เขาไดมีนามวา    มิตตพินทุกะ.    พอแมของเขาไม 
สามารถจะทนทุกขอันเกิดแตความอดอยากได    ก็พูดวา    ไปเถิด 
อายลูกกาลกรรณี    ไลตีเขาใหออกไป.    มิตตพินทุกะไมมีที่พํานัก 
ทองเท่ียวไปจนถึงเมืองพาราณสี.     ครั้งน้ัน    พระโพธิสัตวเสวย 
พระชาติเปนอาจารยทิศาปาโมกข     บอกศิลปะแกมาณพ  ๕๐๐. 
ในเวลาน้ัน  ชาวเมืองพาราณสีใหทุนแกคนเข็ญใจ  ใหศึกษาศิลปะ 
แมเด็กมิตตพินทุกะน้ี   ก็ไดศึกษาศิลปะในสํานักของพระโพธิสัตว. 
มิตตพินทุกะเปนเด็กหยาบคาย    ไมเชื่อฟงโอวาท    เที่ยวชกตอย 
เกะกะไป     แมพระโพธิสัตวจะส่ังสอนก็ไมเชื่อฟงโอวาท.     อาศัย  
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เหตุนั้น     ความเจริญเติบโตของเขาจึงเปนความโงเขลา.     ครั้งน้ัน 
เขาเกิดทะเลาะกับพวกเด็ก ๆ    ทั้งไมเชื่อฟงคําสอน    เลยหนีเที่ยว 
ไปถึงบานชายแดนตําบลหน่ึง     รับจางเขาเลี้ยงชีวิต.     เขาไดเสีย 
กับหญิงเข็ญใจคนหน่ึงในหมูบานน้ัน.  นางเกิดบุตรกับเขา  ๒  คน. 
พวกชาวบานไดมอบงานสงขาวใหทําวา    เจาพึงบอกขาวดี    ขาว 
รายแกพวกเรา     ใหคาจางและปลูกกระทอมใหอยูที่ประตูบาน. 
ก็เพราะอาศัยมิตตพินทุกะน้ันเปนตนเหตุใหพวกชาวบานชายแดน 
นั้น  ถูกราชทัณฑเจ็ดครั้ง  ไฟไหมบานเจ็ดครั้ง.  บอนํ้าพังเจ็ดครั้ง. 
พวกเขาจึงปรึกษากันวา     แตกอนเมื่อมิตตพินทุกะผูนี้ยังไมมา 
พวกเราไมเคยมีเรื่องอยางน้ีเลย     บัดนี้นับแตมิตตพินทุกะมาอยู 
แลว  พวกเราแยลงไปตาม ๆ  กัน  จึงชวยกันรุมตี  ขับเขาออกไป. 
เขาก็พาลูก  ๒  คน  (และเมีย)  ไปท่ีอ่ืน  ผานเขาไปสูดงที่อมนุษย 
ยึดครองแหงหนึ่ง     พวกอมนุษยรุมกันจับลูกและเมียของเขาฆา 
กินเน้ือเสียในดงนั้นเอง. 
        ตัวเขาเองหนีรอดไปได    ทองเท่ียวไปเรื่อย ๆ    ลถุึงทาเรือ 
แหงหน่ึง     ชื่อคัมภีระ     ประจวบเปนวันที่เขาจะปลอยเรือทีเดียว 
ก็สมัครเปนกรรมกรลงเรือไป    เรือแลนไปในสมุทรได    ๗    วัน 
ถึงวันที่   ๗   หยุดอยูกลางทะเล   เหมือนใครมาฉุดดึงไว.   ชาวเรือ 
เหลาน้ันก็จับสลากกาลกรรณีกัน     สลากกาลกรรณีตกถึงมิตต-   
พินทุกะคนเดียวถึงเจ็ดครั้ง.     พวกชาวเรือจึงโยนลูกบวบไมไผ  
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ใหเขาแพหน่ึง     แลวชวยกันจับมือมิตตพินทุกะโยนลงทะเลเสีย 
พอโยนมิตตพินทุกะลงทะเลแลว เรือก็แลนตอไปได. 
        มิตตพินทุกะนอนเหนือแพไมไผลอยไปในทะเล    ดวยผลที่ 
ไดรักษาศีลไวในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา      จึง 
ไดพบเทพธิด า    ๔   นาง   อันอยูในวิมานแกวผลึกหลังหนึ่งในทะเล 
เสวยสุขสําราญอยูในสํานักเทพธิดาเหลาน้ันตลอด  ๗  วัน.   ก็นาง 
เหลาน้ันเปนเปรตมีวิมานอยู  เสวยสุขได ๗  วัน  เสวยทุกข ๗  วัน 
หมุนเวียนไป   เมื่อนางจะไปเสวยทุกข   ๗   วัน   ก็สั่งมิตตพินทุกะ 
ไววา   ทานจงอยูที่นี้อยาไปไหน   จนกวาพวกฉันจะมา   แลวก็พา 
กันไป   ครั้นนางพากันไปแลว   มิตตพินทุกะ   กล็งนอนในแพไมไผ 
ลอยตอไปขางหนา   ไดเทพธิดา    ๘   นางในวิมานเงิน   เทพธิดา 
เหลาน้ัน    กเ็ปนเปรตมีวิมานเชนเดียวกัน    มิตตพินทุกะลอยตอไป 
ไดเทพธิดา    ๑๖   นางในวิมานแกวมณี   แลวก็ลอยตอไป   ไดเทพ 
ธิดา  ๓๒  นางในวิมานทอง  เขามิไดฟงคําของเทพธิดาเชนเดียวกัน 
จึงลอยตอไปขางหนา     ก็ไดพบเมืองยักษเมืองหน่ึงอยูในระหวาง 
เกาะ   ในเมืองนั้น   มียักษินีตนหน่ึง   แปลงกายเปนแมแพะเที่ยวอยู 
มิตตพินทุกะไมทราบวา    แมแพะเปนยักษินี     คิดแตวาเราจักกิน 
เนื้อแพะ    โดดจับมันที่เทา    นางยักษก็ยกมิตตพินทุกะข้ึนสลัด  
ไปดวยอานุภาพของยักษ     มิตตพินทุกะถูกนางยักษสลัดขาม 
ทะเลไป    ตกท่ีพุมไมหนามพุมหน่ึง   ขางคูเมืองพาราณสี     แลวก็ 
กลิ้งตกลงไปท่ีแผนดิน     ก็ในครั้งน้ันแมแพะของพระราชาหลายตัว  
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เที่ยวหากินอยูเหนือคันคูนั้น    ถูกพวกโจรลักไป    พวกคนเลี้ยงคิด  
กันวา    พวกเราตองจับโจรใหได   พากันซุมอยู    ณ   ที่แหงหนึ่ง 
มิตตพินทุกะกลิ้งตกลงมายืนอยูที่พ้ืนดินไดแลว     เห็นแมแพะ 
เหลาน้ันก็คิดวา   เราจับแมแพะตัวหนึ่งในเกาะแหงหน่ึง   กลางทะเล 
ถูกมันดีดกระเด็นมาตกท่ีนี้คราวนี้     ถาเราจับแมแพะตัวหนึ่งที่เทา 
มันคงดีดเรากระเด็นกลับไปถึงสํานักเทพธิดาผูมีวิมานอยูในทะเล 
ดังกอน      เขาเขาใจเอาเองอยางนี้      โดยไมไตรตรองใหแยบคาย 
ดังน้ีแลวก็โดดจับแมแพะตัวหนึ่งท่ีเทา      พอมันถูกเขาจับเทา 
เทาน้ัน    กร็องเอ็ดอึง    พวกคนเลี้ยงแพะก็พากันกรูเขามาโดยรอบ 
ตางรองวา     คอยมานานแลว     ไอขโมยกินแมแพะในราชสกุลนี ้
ไอนี่เอง   ดังน้ีแลวรุมซอม  แลวจับมดัพาไปสูพระราชวัง.  ในขณะ 
นั้น   พระโพธิสัตว   แวดลอมไปดวยมาณพ    ๕๐๐   ออกจากเมือง 
ไปอาบนํ้า     เห็นมิตตพินทุกะก็จําได    จึงพูดกะคนเหลาน้ันวา 
พอคุณท้ังหลาย   คนผูนี้เปนลูกศิษยของเรา  พวกทานจับเขาเพราะ 
เหตุไร ?   คนเหลาน้ันตอบวา  พระคุณทานขอรับ   เขาเปนคนราย 
ขโมยแมแพะของหลวง   จับแมแพะตัวหนึ่งท่ีเทา   เหตุนั้น   พวกผม 
จึงจับเขา     พระโพธิสัตวขอรองวา     ถาเชนนั้นจงใหเขาเปนทาส 
ของพวกเราเถิด   เขาจักไดอาศัยพวกเราเลี้ยงชีวิตไป.   คนเหลาน้ัน 
รับคําวา  ดีแลวขอรับ  พระคุณทาน  พลางปลอยเขา  แลวก็พากัน 
ไป.   ลําดับนั้น   พระโพธิสัตว   จึงไตถามมิตตพินทุกะวา   ตลอด 
เวลาท่ีหายหนาไปน้ัน     เจาไปอยูที่ไหนเลา ?     มิตตพินทุกะก็เลา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 14 

เรื่องที่ตนกระทําท้ังหมดใหฟง   พระโพธิสัตวจึงกลาววา   คนที่ไม 
กระทาตามถอยคําของผูที่หวังดี    ยอมไดทุกขอยางนี้    แลวกลาว 
คาถาน้ี ความวา 
                 " บุคคลผูใด    เมื่อทานผูหวังดี    เอ็นดูจะ 
            เกื้อกลู     สั่งสอน     มิไดกระทําตามท่ีทานสอน 
            บุคคลน้ันยอมเศราโศก     เหมือนมิตตพินทุกะ 
            จับขาแพะแลวเศราโศกอยูฉะนั้น "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อตฺถกามสฺส    ความวา    ผู 
ปรารถนาอยูซึ่งความเจริญ. 
        บทวา  หิตานุกมฺปโน  ความวา  ผูอนุเคราะหดวยประโยชน 
เกื้อกูล.  
        บทวา  โอวชฺชมาโน  ความวา  ตักเตือนส่ังสอนอยู  ดวยจิต  
อันออนโยน. 
        บทวา   น  กโรติ  สาสน     ความวา  ไมกระทําตามคําส่ังสอน 
คือเปนคนวายาก     วากลาวไมได. 
        บทวา   มิตฺตโก   วิย   โสจติ  ความวา   ผูนั้นยอมเศราโศก 
ตลอดกาลเปนนิตย   เหมอืนมิตตพินทุกะผูนี้    จับขาแพะแลว   ยอม 
เศราโศก    คือลําบากอยูฉะนั้น.    พระโพธิสัตวแสดงธรรมดวย 
คาถาน้ี ซึ่งมีอรรถาธิบายดังพรรณนามานี้. 
        พระเถระนั้น  เคยไดอาหารเต็มทองในอัตภาพท้ัง  ๓   อยาง 
นี้    คือ    ครัง้เปนยักษไดกินรกอ่ิมวันหน่ึง    ครั้งเปนหมาไดกิน  
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อาเจียนอ่ิมวันหน่ึง   ครั้งสุดทายในวันปรินิพพาน   ไดฉันของหวาน 
๔  อยางอ่ิม  ดวยอานุภาพของพระธรรมเสนาบดี  ข้ึนชื่อวา  การ 
กระทําอันตรายแกลาภของผูอ่ืน    พึงทราบวา     มโีทษใหญหลวง 
อยางนี้.  
        ก็พระโพธิสัตวผูเปนอาจารย     และมิตตพินทุกะในครั้งน้ัน 
ก็ไปตามกรรม. 
        พระบรมศาสดา   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระโลสก- 
ติสสเถระนั้น    ไดกระทาํความเปนคนมีลาภนอย     และความเปน 
ผูไดอริยธรรมใหแกตนดวยตนเอง    อยางนี้แล    ครั้นทรงนําพระ- 
ธรรมเทศนานี้มาแลว    จึงทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา    มติต- 
พินทุกะในกาลน้ัน ไดมาเปนพระโลสกติสสเถระในกาลน้ี อาจารย 
ทิศาปาโมกขในกาลน้ัน คือเราตถาคตฉะนี้แล. 
                            จบ อรรถกถาโลสกชาดกท่ี  ๑  
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                                            ๒. กโปตกชาดก 

                              วาดวยคนที่ตองฉิบหาย 
             [๔๒]   " ผูใดบคุคลกลาวสอนอยู     ไมทาํตามคํา 
              สอนของผูปรารถนาประโยชน  ผูอนุเคราะหดวย 
              ประโยชนเกื้อกูล        ผูนั้นยอมถึงความฉิบหาย 
              เศราโศกอยูเหมือนกาไมเชื่อฟงคําของนกพิราบ 
              ตกอยูในเงื้อมมอืของขาศึก ฉะนั้น." 
                                จบ กโปตกชาดกที่  ๒ 
                             อรรถกถากโปตกชาดกที่ ๒ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ปรารภภิกษุผูมีนิสัยโลเลรูปหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคํา 
เริ่มตน โย อตฺถกามสฺส ดังน้ี. 
        เรื่องความโลเลของภิกษุนั้น     จักแสดงอยางพิสดารในกาก 
ชาดก   นวกนิบาต.   กใ็นกาลน้ัน   ภิกษุทั้งหลาย   นําภิกษุนั้นมา 
กราบทูลพระศาสดาวา   พระเจาขา   ภิกษุนี้  มีนิสยัโลเล.   ลําดับ 
นั้น  พระบรมศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา   จริงหรือภิกษุ    ที่เขาวา 
เธอมีนิสัยโลเล.  ภิกษุนั้นกราบทูลวา  จริงพระเจาขา.  พระศาสดา 
จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุแมในครั้งกอน   เธอก็เปนคนโลเล   สิ้นชีวิต  
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เพราะความโลเลของตน   แมบัณฑิตผูอาศัยเธอ    ก็ตองพลัดพราก 
จากท่ีอยูไปดวย  แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวเสวยพระชาติเปนนกพิราบ.   ใน 
ครั้งน้ัน    ชาวเมืองพาราณสี    พากันแขวนกระเชาหญา    ไวในที่ 
นั้น ๆ  เพ่ือใหฝูงนกอาศัยอยูอยางสบาย   เพราะความเปนผูใครบุญ 
ใครกุศล.     ในครั้งน้ัน     แมพอครัวของทานเศรษฐีกรุงพาราณสี 
ก็แขวนกระเชาหญาไวภายในโรงครัวกระเชาหนึ่งเหมือนกัน. 
นกพิราบผูโพธิสัตว     ไดเขาอยูในกระเชาน้ัน.     รุงเชาก็บินออก 
เที่ยวหากิน    ตอเย็นจึงบินกลับมาหลบันอนในโรงครัวน้ันเปนดังน้ี 
ตลอดกาล.   อยูมาวันหน่ึง   กาตัวหนึ่งบินขามโรงครัวไป   สูดกลิ่น 
ตลบอบอวนของรสเปรี้ยว   รสเดิมและปลาเน้ือ   กเ็กิดความโลภข้ึน 
คิดวา    จักอาศัยใครหนอ    จึงจักไดปลาและเนื้อน้ี   คิดแลวก็จับอยู 
ณ  ที่ไมไกล   คอยสอดสายหาลูทาง  พอเย็นก็เห็นนกพระโพธิสัตว 
บินมา   แลวเขาไปสูโรงครัว   ก็เลยไดคิดวา   ตองอาศัยนกพิราบนี้ 
ถึงจักไดกินเน้ือ   ครั้นรุงข้ึนก็บินมาแตเชา   ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว 
บินออกไปหากิน  ก็บินตามไปขางหลัง ๆ.  ลําดับนั้น  พระโพธสิัตว 
จึงกลาวกะกาวา   สหาย   เหตุไรทานจึงเท่ียวบินตามเรา.   กาตอบ 
วา   นาย   ขาพเจาชอบใจกิริยาของทาน   ต้ังแตบัดน้ีไป   ขาพเจา 
ขอปรนนิบัติทาน.   พระโพธิสัตวกลาววา   พวกทานมีอาหารอยาง 
หน่ึง    พวกเรามีอาหารอยางหน่ึง    ไมเหมือนกัน    การปรนนบิัติ  
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ของพวกทาน  ทานกระทําไดยาก  กาตอบวา  " นาย  เวลาทานบิน 
ไปหากิน  ขาพเจาก็บินไปหากิน  บินไปกับทาน "   พระโพธิสตัว 
กลาว  ดีแลว  ขอทานพึงเปนผูไมประมาทอยางเดียว.  พระโพธิสัตว 
กลาวสอนกาอยางนี้แลว    ก็เท่ียวแสวงหาอาหาร    กินอาหารมีพืช 
พรรณติณชาติ  เปนตน  กใ็นเวลาท่ีพระโพธิสัตวกําลังหากิน  กา 
ก็บินไปพบกองข้ีวัวจึงคุย     แลวจิกกินตัวหนอน  พอเต็มกระเพาะ 
ก็มาสูสํานักพระโพธิสัตว   พลางกลาววา   "นาย    ทานเที่ยวเกิน 
เวลา   การทําตนใหไดนามวา     เปนผูตะกละตะกลามหาควรไม" 
ดังน้ีแลวเขาไปสูโรงครัว     พรอมกับพระโพธิสัตว    ผูหาอาหาร 
กินแลวก็บินมาในเวลาเย็น.     พอครัวกลาววา     นกพิราบของเรา 
พาตัวอ่ืนมา    ดังนี้แลวก็แขวนกระเชาใหกาบาง    ต้ังแตนั้นก็อยู 
ดวยกัน เปนสองตัว. 
        อยูมาวันหน่ึง     คนท้ังหลายนําปลาและเน้ือ     มาใหทาน 
เศรษฐีเปนจํานวนมาก.      พอครัวก็รบัมาแขวนไวในโรงครัว 
กาเห็นแลว    ก็เกิดความโลภ    คิดในใจวา    พรุงน้ีเราไมหากินละ 
จะกินปลาและเนื้อน้ีแหละ    แลวก็นอนแซวอยูตลอดท้ังคืน.    รุงเชา 
พระโพธิสัตวจะไปหากิน   ก็เรียกวา   มาเถิดกาผูเปนสหาย.    กา 
ตอบวา "นาย  ทานไปเถิด   ขาพเจากําลังปวดทอง"   พระโพธิสตัว 
กลาววา    สหายเอย     ธรรมดาโรคปวดทองไมเคยเปนแกพวกกา 
เลย  แตไหนแตไรมา  ในยามท้ัง  ๓   ตลอดราตรี  กายอมหิวทุก ๆ 
ยาม     ถึงจะกลืนกินไสประทีปเขาไป     กาก็จะอ่ิมอยูชั่วครูหน่ึง  
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ชะรอยทานจักอยากกินปลาและเนื้อน้ี     มาเถิดข้ึนชื่อวาของกิน 
ของมนุษยเปนของท่ีพวกทานไมควรกิน   อยาทําเชนนี้เลย   ไปหา 
กินดวยกันกบัเราเถิด.   กาตอบวา   นาย   ขาพเจาไมสามารถจะ 
ไปได.   พระโพธิสัตวจึงเตือนวา   ถาเชนนั้น   ทานจักตองรับสนอง 
กรรมของตน     ทานอยาลุอํานาจความโลภ     จงเปนผูไมประมาท 
เถิด      ดังน้ีแลวก็บินไปหากิน.    พอครัวก็ปรุงอาหารตาง ๆ ชนิด  
ดวยปลาและเนื้อ     มีประการตาง  ๆ     เสร็จแลวก็เปดภาชนะไว 
หนอยหน่ึง   เพ่ือใหไอระเหยไปใหหมด   วางกระชอนไวบนภาชนะ 
อีกทีหน่ึง    แลวก็ออกไปขางนอก   ยืนเช็ดเหง่ืออยู.   ขณะนั้นกาก็ 
โผลศีรษะข้ึนมาจากกระเชา     มองดูโรงครัวท่ัวไป     รูวาพอครัว 
ออกไปขางนอก    จึงคิดวา     บัดนี้ความปรารถนาของเรา     สม 
ประสงคแลว    เราอยากจะกินเนื้อ    จะกินเนื้อชิ้นใหญ    หรอืเน้ือ 
ชิ้นเล็กดีหนอ.    ครั้นแลวก็เล็งเห็นวา    ธรรมดาเนื้อชิ้นเล็ก ๆ    เรา 
ไมอาจกินใหเต็มกระเพาะไดรวดเร็ว   เราจะตองควากอนใหญ ๆ 
มาท้ิงไวในกระเชา    นอนขยอกจึงจะดี.    แลวก็โผออกจากกระเชา 
ลงไปแอบอยูใกลกระชอน.    เสียงกระชอนดังกริ๊ก ๆ.    พอครัวฟง  
เสียงนั้นแลวนึกวา    นั่นเสียงอะไรหนอ ?    กลับเขาไปดู     เห็นกา 
แลวก็ดําริวา     การะยําตัวนี้มุงจะกินเนื้อทอดของมหาเศรษฐี     ก ็
ตัวเราตองอาศัยทานเศรษฐีเลี้ยงชีวิต     มิใชอาศัยกาพาลตัวน้ี    จะ 
เอามันไวใย ?    แลวปดประตู    ตอนจับกาได   ถอนขนเสียหมดตัว 
เอาขิงสดโขลกเคลากับเกลือปน     คลุกกับเนยเปรี้ยวทาจนท่ัวตัว  
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กาน้ัน   แลวเหว่ียงลงไปในกระเชาของมัน.   กาเจ็บแสบแสนสาหัส 
นอนหายใจแขมวอยู.   ครั้นเวลาเย็นพระโพธิสัตวบินกลับมา    เห็น 
กาประสบความฉิบหาย  จึงพูดวา  ดูกอนเจากาโลเล  เจาไมเชื่อฟง 
คําของเรา     อาศัยความโลภของเจาเปนเหตุ     จึงตองประสบทุกข 
อยางใหญหลวง ดังน้ี.แลวกลาวคาถาน้ี ความวา :- 
                บคุคลใด     เมือ่ทานผูหวังดีมีความเอ็นดู 
        จะเกื้อกลู  กลาวสอนอยู  มิไดกระทําตามคําสอน 
        บุคคลนั้นจะตองนอนระทมเหมือนกาไมกระทํา 
        ตามถอยคําของนกพิราบ     ตกไปในเง้ือมมอืของ 
        อมิตร นอนหายใจระทวยอยู ฉะน้ัน. ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กโปตกสฺส  วจน  อกตฺวา  ความ 
วา ไมเชื่อฟงคําสอนที่มุงประโยชนของนกพิราบ. 
        บทวา  อมิตฺตหตฺถตถคโตว  เสติ     ความวา   บุคคลน้ันจึงถึง 
ความวอดวายใหญหลวง    นอนระทมอยู    เหมือนกาตัวน้ีตกไปสู 
เง้ือมมือของอมิตร    คือบุคคลผูจะกระทําความฉิบหายให    และกอ 
ใหเกิดทุกข. 
        พระโพธิสัตวกลาวคาถาน้ีแลว     คิดวา     บัดนี้เราก็ไมอาจ 
อยูในที่นี้ได    จึงบินไปอยูที่อ่ืน     แมกาก็สิ้นชีวิตอยูในกระเชา 
นั้นเอง พอครัว จึงเอามันไปทั้งกระเชา ทิ้งเสียที่กองขยะ. 
        แมพระบรมศาสดา    ก็ตรัสย้ําวา   ดูกอนภิกษุ    มิใชแตใน 
บัดนี้เทาน้ัน   ที่เธอเปนคนโลเล    แมในปางกอนก็เปนผูโลเลเหมือน  
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กัน   ก็และถงึแมบัณฑิตท้ังหลาย    อาศัยความโลเลของเธอนั้น   ก ็
ตองพลอยออกจากที่อยูของตนไปดวย     ครั้นทรงนําพระธรรม- 
เทศนานี้มาแลว   จึงทรงประกาศอริยสัจ.   ในเวลาจบการประกาศ  
อริยสัจ   ภิกษุนั้น   บรรลอุนาคามิผล.   พระบรมศาสดา   ทรงสบื 
อนุสนธิ   ประชุมชาดกวา   กาในครั้งน้ัน   เปนภิกษุผูโลเลในครั้งน้ี 
นกพิราบในครั้งน้ัน คือเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                         จบ อรรถกถากโปตกชาดกท่ี ๒  
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                                      ๓. เวฬุชาดก 

                         วาดวยคนที่นอนตาย 
        [๔๓]    ผูใด   บุคคลกลาวสอนอยู    ไมทําตามคํา 
          สอนของผูปรารถนาประโยชน  ผูอนุเคราะหดวย 
          ประโยชนเกื้อกูล  ผูนั้นยอมนอนตายอยู  เหมือน 
          ดาบสผูเปนบิดาของลูกงู  ชื่อวา "เวฬุก"  ฉะนั้น.                       
                             จบ  เวฬุกชาดกท่ี   ๓ 
                              อรรถกถาเวฬุชาดกท่ี ๓ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูวายากรูปหน่ึง      ตรัสพระธรรมเทศนานี้     ม ี
คําวา โย อตฺถกามสฺส เปนตน. 
        มีเรื่องยอ ๆ วา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุนั้นวา 
ดูกอนภิกษุจริงหรือ    ที่วาเธอเปนผูวายาก    เมื่อภิกษุนั้นกราบทูล 
วา    จริงพระเจาขา    ก็ตรัสวา     ดูกอนภิกษุมิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน 
ที่เธอเปนคนวายาก   แมในกาลกอน   เธอก็เปนคนวายากเหมือนกัน 
เพราะความท่ีเปนคนวายากนั่นแหละ    จึงไมกระทําตามถอยคํา 
ของบัณฑิตท้ังหลาย    แลวถูกงูกัดตาย     ดังน้ีแลว    ทรงนําเอา 
เรื่องในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี้ :-  
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        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ     ณ   กรุง 
พาราณสี  พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลที่มีสมบัติมาก  ในแควนกาสี  
ครั้นถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว ก็เล็งเห็นโทษในกามคุณ และอานิสงส 
ในการออกบวช จึงละกามท้ังหลายแลวเขาปาหิมพานต บวชเปนฤาษี 
บําเพ็ญกสิณบริกรรม  ทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ  ๘ ใหเกิดแลว 
ยับยั้งอยูดวยความสุขอันเกิดแตฌาน   ในกาลตอมา   มีบริวารมาก 
มีดาบส    ๕๐๐   แวดลอม   เปนศาสดาของหมูอยูแลว.   ครั้งน้ันมีลูก 
อสรพิษตัวหน่ึง เที่ยวเลื้อยไปตามธรรมดาของตน จนถึงอาศรมบท 
ของดาบสรูปหน่ึง.     ดาบสเห็นแลวเกิดความรักมันเหมือนบุตร 
จึงจับมันเลี้ยงไว    ใหนอนในกระบอกไมไผปลองหน่ึง.     เพราะ 
เหตุที่มันนอนในกระบอกไมไผ    ดาบสท้ังหลายจึงใหชื่อมันวา 
"เวฬุกะ" .     และเพราะเหตุที่ดาบสน้ันเลี้ยงดูมันดวยความรัก 
เหมือนมันเปนบุตร     ดาบสท้ังหลายจึงใหชื่อวา     "เวฬุกบิดา". 
ครั้งน้ันพระโพธิสัตวไดยินขาววา     ดาบสคนหน่ึงเลี้ยงอสรพิษ 
จึงเรียกมาถามวา  ขาววา   คุณเลี้ยงอสรพิษจริงหรือ  ?   เมื่อดาบส 
นั้นตอบวา "จริง"    ก็กลาวเตือนวา  ข้ึนชื่อวาอสรพิษ  วางใจไมได 
เลย  คุณอยาเลี้ยงมันนะ.   ดาบสตอบวา  ขาแตอาจารย  มันเหมือน 
ลูกของผม ผมไมอาจพรากมันได.  พระโพธิสัตวเตือนซํ้าวา ถาเชน 
นั้น ทานจักตองถึงตาย เพราะใกลชิดมันแนนอน. ดาบสน้ันไมเชื่อถือ 
ถอยคําของพระโพธิสัตว    และไมอาจปลอยอสรพิษ    ตอจากนั้น  
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ลวงมา  ๒-๓  วันเทาน้ัน  ดาบสท้ังหมดพากันไปหาผลาผล  ครั้นถึง 
ที่แลวก็เห็นวา   ผลาผลหาไดงาย   เลยพักอยูในที่นั้นเอง  ๒-๓  วัน. 
แมดาบสเวฬุกบิดา    เมื่อไปกับหมูดาบสน้ัน    ก็ใหอสรพิษนอนใน 
ปลองไม  ปดไวแลวจึงไป  ลวงไป  ๒-๓  วัน  จึงกลับมาพรอมกับ 
หมูดาบส    คิดวา    เราจะใหอาหารแกเวฬุกะ    เปดกระบอกไมไผ 
แลวพูดวา   มาเถิดลูก   เจาหิวละซี   พลางสอดมือเขาไป.   อสรพิษ 
โกรธ   เพราะอดอาหารมาต้ัง   ๒-๓   วัน   จึงฉกมือท่ีสอดเขาไป 
ทําใหดาบสถึงส้ินชีวิตอยูตรงนั้นเอง   แลวก็เลื้อยเขาปาไป.    ดาบส 
ทั้งหลายเห็นดังน้ัน    ก็บอกแกพระโพธิสัตว.    พระโพธิสัตวสั่งให 
ทําสรีรกิจของดาบสผูเสียชีวิต     แลวนั่งทามกลางหมูฤาษี     กลาว 
คาถาน้ีสอนหมูฤาษี  ความวา :- 
              " บคุคลใดเมื่อทานผูหวังดี      มีความเอ็นดู 
        จะเกื้อกลูกลาวสอนอยู  มิไดกระทําตามท่ีสั่งสอน 
        บุคคลผูนั้น     ยอมถูกพิบัติกําจัดเสียนอนอยู 
        เหมือนบิดาของงูเวฬุกะ    นอนตายอยู   ฉะนั้น " 
        ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอว  โส  นิหโต   เสติ ความวา 
ก็บุคคลใดไมเชื่อคําสอนของฤาษีทั้งหลาย     บุคคลน้ันยอมถงึความ 
พินาศใหญหลวง    ถกูพิบัติกําจัดนอนตาย    เหมอืนดาบสผูนี้    ถูก 
กําจัดใหถึงความเปอยเนา นอนตายคาปากอสรพิษ ฉะน้ัน.  
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        พระโพธิสัตวกลาวสอนหมูฤาษีอยางนี้แลว      อบรมพรหม-  
วิหาร ๔ ใหเจริญแลว เมือ่ส้ินอายุ ก็ไปอุบัติในพรหมโลก. 
        แมพระบรมศาสดาก็ตรัสวา     ดกูอนภิกษุ     มิใชแตในบดันี้ 
เทาน้ัน  ที่เธอเปนผูวายาก  แมในกาลกอนเธอก็เปนผูวายากเหมือน 
กัน  และเพราะความเปนผูวายาก  จึงตองถึงความเนาเปอย  เพราะ 
ปากอสรพิษเปนเหตุ   ครัน้ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรง 
สืบอนุสนธิประชุมชาดกวา    ดาบสเวฬุกบิดาในกาลน้ัน  เปนภิกษุ  
วายากในบัดนี้   บริษัทที่เหลือ   คือพุทธบริษัท   ศาสดาของคณะ 
ฤาษี  คือเราตถาคต ฉะน้ีแล. 
                         จบ อรรถกถาเวฬุกชาดกท่ี   ๓  
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                                    ๔  มกสชาดก 
        [๔๔]   " มีศัตรูผูประกอบดวยปญญา    ยังดีกวา 
          มิตรผูไมมีปญญา   จะดีอะไรเหมือนบุตรของ 
          ชางไมผูโงเขลา    คิดวาจะตียุง    ไดตีศีรษะของ 
          บิดาแตกสองเสี่ยง ฉะนั้น " 
                                จบ มกสชาดกท่ี  ๔ 
                            อรรถกถามกสชาดกท่ี  ๔ 
        พระบรมศาสดา     เมื่อเสด็จจาริกไปในหมูชนชาวมคธ  
ทรงปรารภพวกมนุษยชาวบานท่ีเปนพาล    ในหมูบานแหงหนึ่ง 
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา      " เสยฺโย     อมิตฺโต " 
        ไดยินมาวา     ในสมยัหน่ึงพระตถาคตเจาเสด็จจากพระนคร 
สาวัตถี     ไปสูแควนมคธ      ขณะกําลังเสด็จจาริกไปในแควนมคธ  
นั้น   ทรงบรรลุถึงบานตําบลหน่ึง.    แมบานหมูนั้น   ก็หนาแนนไป 
ดวยพวกมนุษยอันธพาลโดยมาก.   ครั้นอยูมาวันหน่ึง   พวกมนุษย 
อันธพาล   ประชุมปรึกษากันวา   ทานท้ังหลาย   พวกยุงมันรุมกัด  
เรา   ขณะที่ไปทาการงานในปา   เพราะเหตุนั้น   การงานของเรา  
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ทั้งหลายจึงขาดไป   พวกเราจักถือธนูแลอาวุธ    ครบมือทีเดียว   พา 
กันไปรบกับฝูงยุง  ฆามันเสีย   แทงมนัเสีย   ใหตายใหหมด  ดงัน้ีแลว 
พากันไป   ตางก็หมายม่ันวา   เราจักแทงฝูงยุง   กลับไปท่ิมแทง 
ประหารกันเอง   ตางคนตางก็เจ็บปวยกลับมา   นอนอยูภายในบาน 
ก็มี  ที่กลางบานก็มี  ที่ประตูบานก็มี.    พระบรมศาสดา  แวดลอม 
ดวยพระภิกษุสงฆ   เสด็จเขาไปสูบานน้ันเพ่ือบิณฑบาต.    หมูคน 
ที่เปนบัณฑิตท่ีเหลือ    เห็นพระผูมีพระภาคเจา    จึงสรางมณฑปท่ี 
ประตูบาน   ถวายมหาทานแกพระสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  
ถวายบังคมพระศาสดา   นั่งอยูแลว.   ครั้งน้ัน   พระศาสดา   ทอด  
พระเนตรเห็นคนท้ังหลาย  ลมนอนเจ็บในที่นั้น ๆ   ก็ตรัสถามอุบาสก 
เหลาน้ันวา     คนเหลาน้ีไปทําอะไรกันมา     จึงไดเจ็บปวยกันมาก 
มาย  ?       อุบาสกเหลาน้ันก็กราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
คนเหลาน้ีคบคิดกันวา     พวกเราจักทําการรบกับฝูงยุง     แลวพา 
กันยกไป   กลับไปรบกันเอง   เลยเจ็บปวยไปตาม ๆ   กัน.   พระ- 
ศาสดาตรัสวา    มิใชในบดันี้เทาน้ัน   ที่พวกมนุษยอันธพาลคบคิด 
กันวา   เราจักประหารฝูงยุง   กลับประหารตนเอง    แมในครั้งกอน 
ก็เคยเปนพวกมนุษยที่คิดวาจักประหารยุง     แตกลบัประหารผูอ่ืน 
มาแลวเหมือนกัน    แลวทรงดุษณี     ตอเมื่อพวกมนุษยเหลาน้ัน 
ทูลอาราธนา  แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   พระโพธิสตัวเลี้ยงชีวิตดวยการคา.   ครั้งน้ันที่บาน  
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ชายแดนแหงหน่ึง     ในแควนกาสี     มีพวกชางไมอาศัยอยูมาก 
ดวยกัน.     ชางไมหัวลานคนหนึ่ง    ในหมูชางไมเหลาน้ัน     กาํลัง 
ตากไม    ขณะน้ันมียุงตัวหนึ่ง    บินมาจับที่ศีรษะ    ซึ่งคลายกับ 
กระโหลกทองแดงควํ่า     แลวกัดศรีษะดวยจะงอยปาก    เหมือนกับ 
ประหารดวยหอก.    ชางไมจึงบอกลูกของตน   ผูนั่งอยูใกล ๆ  วา 
ไอหนู     ยุงมันกัดศรีษะพอ    เจ็บเหมือนถูกแทงดวยหอก    จงฆา 
มันเสีย.   ลูกพูดวา   พอจงอยูนิ่ง ๆ   ฉันจะฆามัน   ดวยการตบครั้ง 
เดียวเทาน้ัน.   แมในเวลาน้ัน   พระโพธิสัตว   ก็กําลังเท่ียวแสวงหา 
สินคาของตนอยู     ลุถึงบานน้ัน     นัง่พักอยูในโรงของชางไมนั้น. 
เปนเวลาเดียวกันกับที่ชางไมนั้น    บอกลูกวา    ไอหนู    ไลยุงน้ีที. 
ลูกขานรับวา    จะพอ    ฉันจะไลมัน   พูดพลางก็เง้ือขวานเลมใหญ 
คมกริบ   ยืนอยูขางหลังพอ    ฟนลงมาเต็มที่   ดวยคิดวาจักประหาร 
ยุง   เลยผาสมองของบิดาเสียสองซีก.   ชางไมถึงความตายในท่ีนั้น 
เอง.     พระโพธิสัตวเห็นการการทําของลูกชางไมแลว     ไดคิดวา 
ถึงปจจามิตรเปนบัณฑิตก็ยังดีกวา     เพราะเขายังเกรงอาญา 
แผนดิน ไมถึงกับฆามนุษยได  แลวกลาวคาถานี้  ความวา 
                " ศัตรูผูมีความรู         ประเสริฐกวามติรผู 
        ปราศจากความรู  ไมประเสริฐเลย   เพราะลูกชาย 
        ผูโงเขลา   คิดวาจักฆายุง   กลับผาหัวของพอเสีย " 
        ดังน้ี.  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เสยฺโย  ความวา  ประเสริฐ  คือ 
สูงสุด. 
        บทวา  มติยา  อุเปโต  ความวา  ประกอบดวยปญญา. 
        บทวา   เอลมูโค  แปลวา  เซอเซอะ  คือโงเขลา. 
        บทวา   ปุตฺโต   ปตุ    อพฺภิทา   อตฺุตมงฺค  ความวา   เพราะ 
ความท่ีตนเปนคนโงเขลา   แมเปนบุตร   คิดวา   เราจักฆายุง   ก็ยัง 
ผาหัวสมองของพอเสียแลงเปน   ๒   ซีก   เพราะเหตุนั้น   บัณฑิต 
ถึงจะเปนศัตรู  ก็ยังดีกวามิตรที่โง ๆ. 
        พระโพธิสัตว    ครัน้กลาวคาถาน้ีแลว     ก็ลกุข้ึนไปทํางาน 
ตามหนาที่.  แมพวกท่ีเปนญาติก็ไดจัดการทําสรีรกิจของชางไม. 
        พระบรมศาสดาตรัสวา    อุบาสกทั้งหลาย    แมในครั้งกอน 
ก็ไดเคยมีมนุษยที่ไดคิดวา     เราจักประหารยุง     แตกลับประหาร 
คนอ่ืนมาแลวเหมือนกัน      ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว 
ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา     ก็พอคาบัณฑิตท่ีกลาวคาถาแลว 
หลีกไป  ไดมาเปนเราตถาคตน้ีแล. 
                         จบ  อรรถกถามกสชาดกท่ี   ๔  
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                                           ๕. โรหิณีชาดก 

                   ผูอนุเคราะหที่โงเขลาไมดี         

        [๔๕]    "มีศัตรูผูเปนนักปราชญยังดีกวา    คน 
          โงเขลาถึงเปนผูอนุเคราะห  จะดีอะไร   ทานจงดู 
          นางโรหิณีผูโงเขลา  ฆามารดาแลวเศราโศกอยู" 
                       จบ  โรหิณีชาดกที่  ๕ 
                      อรรถกถาโรหิณีชาดกท่ี  ๕  
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู   ณ    พระมหาวิหารชื่อวา 
เชตวัน    ทรงปรารภทาสีของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีคนหน่ึง 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา   "เสยฺโย  อมิตฺโต"   ดังนี้. 
        ไดยินมาวา   ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีทาสีคนหน่ึง   ชื่อวา 
โรหิณี.   วันหน่ึง   มารดาของนางทาสีซึ่งเปนหญิงแก   มานอนอยู 
ในโรงกระเดื่อง.      ฝูงแมลงวันรุมกันตอมมารดาของนางโรหิณีนั้น 
กัดเจ็บเหมือนกับแทงดวยเข็ม     นางจึงบอกกับลูกสาววา      แมหนู 
แมลงวันรุมกัดแม   เจาจงไลมันไป   นางรับคําวา   จะแม   ฉันจะ 
ไลมัน   เง้ือสาก   คิดในใจวา   เราจักตีแมลงวันที่รุมตอมตัวของไม 
ใหตาย     ใหถึงความพินาศ    แลวก็เหว่ียงสากตําขาว    ถูกมารดา  
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ตายคาที่.  ครัน้เห็นมารดาตาย   ก็รองไหคร่ําครวญวา  แมของเรา 
ตายเสียแลว ๆ     คนทั้งหลาย     จึงบอกเรื่องราวแกทานเศรษฐี. 
ทานเศรษฐีไดการสรีรกิจตามสมควรแลวก็ไปสูวิหาร     กราบ 
ทูลเรื่องราวทั้งหมดแกพระบรมศาสดา.    พระองคตรัสวา     ดูกอน 
คฤหบดี    มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ทีน่างทาสีนี้ประหารมารดาของ 
ตนตายดวยสากตําขาว    เพราะมั่นหมายวา    จักประหารแมลงวัน 
ที่ตอมตัวของมารดา     แมในปางกอน    ก็ไดเคยประหารมารดา 
ใหตาย   ดวยสากซอมขาวมาแลวเหมือนกัน   ทานเศรษฐีกราบทูล 
อาราธนา  แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้. 
        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี   พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลเศรษฐี  ครัน้บิดาวายชนม 
ก็ครองตําแหนงเศรษฐีแทน    ทานมีทาสีคนหน่ึง    ชื่อ    โรหิณี 
เหมือนกัน   แมทาสีนั้น  ก็ไดประหารมารดาของตน   ผูมาสูโรง 
กระเด่ือง    บอกใหชวยปดแมลงวันใหดวยสากซอมขาวอยางนี้ 
นั่นแหละ  ครั้นมารดาส้ินชีวิต   ก็รองไหคร่ําครวญ.  พระโพธสิัตว 
ฟงเรื่องนั้นแลว    ดําริวา    ถึงแมจะเปนศัตรูก็ขอใหเปนบัณฑิตเถิด 
ประเสริฐแน   แลวกลาวคาถาน้ีความวา  :- 
                "ศัตรูเปนคนมีปญญา    ดีกวาคนผูอนุ- 
        เคราะห  แตเปนคนโง   ไมประเสริฐเลย   จงดูนาง 
        โรหณิีผูโงเงา   ฆาแมตายแลว  รองไหอยู"  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เมธาวี  ไดแกบณัฑิต   คือทาน 
ที่มีความรูแจมแจง.  บทวา   ย ในบาทคาถาวา  ยฺเจ  พาลานุกมฺปโก 
นี้   ทานทําเปนลิงควิปวาส.   ศัพทวา   เจ   เปนนิบาตใชในอรรถ 
แหงนาม.  ความวา  บัณฑิตถึงแมจะเปนศัตรู   ก็ยงัดีกวาคนโงเขลา 
ที่มีใจเอ็นดูกรุณา   ต้ังรอยเทาพันเทาทีเดียว.   อีกอยางหน่ึง   บทวา 
ย เปนนิบาต  ลงในอรรถวา  ปฏิเสธ   ความวา  คนโงเขลา  ผูมีใจ 
เอ็นดู  จะประเสริฐไดอยางไร  ? 
        บทวา  ชมฺม ึแปลวา  ผูชั่วชา  โงเซอะ. 
        บทวา  มาตร   หนฺตวาน  โสจติ ความวา  นางโรหิณีผูโงเงา 
หมายใจวา   เราจักฆาแมลงวัน  กลับฆาแมบังเกิดเกลา  แลวรองไห 
คร่ําครวญอยูดวยตนเอง.     ดวยเหตุนี้ในโลกน้ี     แมถึงจะมีศัตรู 
ก็ขอใหเปนบัณฑิตเถิด    ยังดีกวาแนนอน.    พระโพธิสัตวเมื่อ 
สรรเสริญบัณฑิต  ทรงแสดงธรรมแลวดวยคาถานี้. 
        พระบรมศาสดาตรัสวา     ดูกอนคฤหบดี    มใิชแตในบัดนี้ 
เทาน้ัน   ที่นางโรหิณีหมายใจวา    " เราจักฆาแมลงวัน "     กลบัฆา 
มารดาเสีย     แมในปางกอนก็เคยฆามาแลวเหมือนกัน     ครั้นทรง 
นําพระธรรมเทศนานี้มาตรัสแลว     ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดก 
วา   มารดานางโรหิณีในครั้งน้ัน   ก็มาเปนมารดาในครั้งน้ี      ธดิา 
ในครั้งน้ัน     ก็มาเปนธิดาในครั้งนี้เหมือนกัน     แตมหาเศรษฐีใน 
ครั้งน้ัน  ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                      จบ  อรรถกถาโรหิณีชาดกที่  ๕  
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                               ๖.  อารามทูสกชาดก 

        ฉลาดในส่ิงไมเปนประโยชน  ไมมีความสขุ         

        [๔๖]   "ผูฉลาดในสิ่งท่ีไมเปนประโยชน   ถึงจะ 
          ทําความเจริญ    กไ็มสามารถจะนําความสุขมาให 
          ผูมีปญญาทราม  ยอมทําประโยชนใหเสีย   เหมือน 
          ลิงผูรกัษาสวน  ฉนันั้น" 
                          จบ  อารามทูสกชาดกท่ี  ๖ 
                      อรรถกถาอารามทูสกชาดกท่ี  ๖ 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภคนประทุษรายอุทยาน   ในหมูบานโกศลตําบลหน่ึง   ตรสั 
พระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  " น  เว  อนตฺถกุสเลน"  ดังน้ี. 
        ดังไดสดับมา   เมื่อพระบรมศาสดา    เสด็จจาริกไปในแควน 
โกศล    ทรงบรรลถุึงหมูบานตําบลหน่ึง.    กฏุมพีในหมูบานน้ัน 
หน่ึง     นิมนตพระตถาคตเจาใหประทับนั่งในอุทยานของตน 
ถวายทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธองคเปนประมุขแลว     กราบทูล 
วา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระองคจงเสด็จเที่ยวไปในสวนน้ี 
ตามความพอพระทัยเถิด.  ภิกษุทั้งหลายก็พากันลุก  ชวนนายอุทยานบาล  
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(คนเฝาสวน) ไปเที่ยวอุทยาน  เห็นที่โลงเตียนแหงหนึ่ง  จึงถามนาย- 
อุทยานบาลวา  อุบาสก  อุทยานน้ี  ตอนอ่ืนมีตนไมชะอุมรมรืน่  แตที ่
ตรงนี้ไมมีตนไมหรือกอไผอะไรเลย    ขอนี้เปนเพราะเหตุไรหนอ  ?  
นายอุทยานบาลตอบวา    ขาแตพระคุณเจาเจริญ    ในเวลาปลูก 
สรางอุทยานนี้   มีเด็กชาวบานคนหน่ึง   เมื่อจะรดนํ้าตนไม     ตอง 
ถอนตนไมที่เพ่ิงปลูกในที่ตรงนี้    ข้ึนดูรากเสียกอนแลวจึงรดน้ํา 
ตามความส้ันยาวของรากเปนประมาณ     ตนไมปลูกใหมเหลาน้ัน 
ก็เห่ียวแหงตายไมเหลือ     ดวยเหตุนั้นที่ตรงนี้จึงโลงเตียนไป.   ภิกษุ  
ทั้งหลายเขาไปเฝาพระบรมศาสดาแลว     จึงกราบทูลเรื่องนั้น.  
พระบรมศาสดาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เด็กชาวบานคนนั้น 
มิใชเพ่ิงเปนคนทําลายสวนในบัดนี้เทาน้ัน     แมในกาลกอน    ก็เคย 
เปนคนทําลายสวนเหมือนกัน    แลวทรงนํ้าเอาเรื่องในอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   พวกชาวเมืองปาวรอง   การเลนนักขัตฤกษใน 
พระนคร.   จําเดิมแตกาลท่ีไดยินเสียงกลองประโคมในนักขัตฤกษ.  
ชาวพระนครท่ัวถวนลวนพากันเที่ยวเลนการนักขัตฤกษไปมา 
สนุกสนาน.   ครั้งน้ัน   อุทยานของพระราชา   มีฝูงลิงอาศัยอยูเปน 
อันมาก,     คนเฝาสวนคิดวา     ในเมืองมีงานนักขัตฤกษเอิกเกริก 
เราบอกใหลงิเหลาน้ีมันรดน้ําตนไม      แลวเราก็จักเลนนักขัตฤกษ 
ได     แลวกไ็ปหาวานรตัวจาฝูง     ถามวา     แนะวานรผูเปนจาฝูง  
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ผูเปนสหาย    อุทยานน้ี    มีอุปการะเปนอยางมากแกทานท้ังหลาย 
พวกทานไดพากันขบเค้ียวดอกผล    และใบออนในอุทยานน้ี    บัดนี ้
ในพระนครกําลังมีงานนักขัตฤกษเอิกเกริก     เราจักไปเลนงาน 
นักขัตฤกษกับเขาบาง     พวกทานจงชวยรดน้ําตนไมที่กําลังปลูก 
ใหม ๆ    ในสวนน้ี   ตลอดเวลาที่เรายังไมมาก  จักไดไหม ?   วานร 
จาฝูง   รับคําวา   ดีแลว   พวกเราจักรดน้ําให.   นายอุทยานบาลก็ 
กําชับวา     ถาเชนนั้น    พวกทานจงระมัดระวังอยาประมาทนะ 
จัดหากระออมหนัง     และกระออมไม   สําหรับตักน้ําใหแกพวก 
วานรแลวก็ไป.  พวกวานรพากันถือกระออมหนัง   ละกระออมไม 
จะไปรดนํ้าตนไม    ครั้งน้ันวานรจาฝูง     จึงพูดกะวานรดวยกัน 
อยางนี้วา     วานรผูเจริญทั้งหลาย   ธรรมดานํ้าเปนสิ่งพึงสงวน 
พวกทานจักรดน้ําตนไมตองถอนตนไมข้ึน  ถอนข้ึนดูราก    ตนไหน 
รากหยั่งลึก   ตองรดนํ้าใหมาก    ตนไหนรากหย่ังลงไมลึก   รดแต 
นอย    ภายหลังนํ้าของเราจักหาไดยาก.    พวกวานรตางรับคําวา 
ดีแลว   พากันทําตามนั้น.   สมัยนั้น   มีบุรุษฉลาดคนหน่ึง   เห็น 
พวกวานรในพระราชอุทยานเหลาน้ัน   พากันทําเชนนั้น   จึงกลาว 
วา    แนะวานรท้ังหลาย   เหตุไรพวกทานจึงถอนตนไมออน ๆ   ข้ึน 
แลวรดน้ําตามประมาณรากอยางน้ีเลา  ?    พวกวานรตอบวา 
วานรเปนหัวหนาสอนไวอยางนี้.    บณัฑิตฟงคําน้ันแลว    ดํารวิา 
อนาถหนอ    ลิงโง    ชางไมเฉลียวเสียเลย    คิดวาจักทําประโยชน 
กลับทําความพินาศไปเสียฉิบ   แลวกลาวคาถาน้ี  ความวา :-  
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                "การประพฤติประโยชน   โดยผูไมฉลาด 
        ในประโยชน   มิไดนาํความสุขมาใหเลย  คนโง  ๆ 
        ทําประโยชนเสื่อมเหมือนลิงเฝาสวน      ฉะน้ัน" 
        ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เว  เปนเพียงนิบาต. 
        บทวา    อนตฺถกุสเลน      ความวา    ผูฉลาดในการอันมิใช 
ประโยชน     คือในการอันมิใชบอเกิดแหงประโยชน     หรือไดแก 
บุคคลผูไมฉลาดในประโยชน     คือในเหตุอันเปนบอเกิดแหง 
ประโยชน. 
        บทวา   อตฺถจริยา ไดแก   การทําความเจริญ. 
        บทวา   สุขาวหา   ความวา   บุคคลผูไมฉลาดในประโยชน 
เห็นปานน้ี    ไมอาจบําเพ็ญประโยชน    กลาวคือความสุขทางกาย 
และความสุขทางใจ  ไดแกไมสามารถจะนําความสุขมาใหได. 
        เพราะเหตุไร  ? 
        เพราะเหตุวา  คนโง ๆ  ยอมทําประโยชนใหเส่ือมไป  ไดแก 
คนโง ๆ    คิดวา    เราจักบําเพ็ญประโยชน    ก็ไดแตทําประโยชน 
ใหเสียไป    เรายอมทําแกการอันหาประโยชนมิได   โดยสวนเดียว 
เทาน้ัน. 
        บทวา   กป   อารามิโก  ยถา  ความวา  ลิงท่ีไดรับหนาที่ดูแล 
สวน  ประกอบกิจการในสวน  คิดวา  เราจักทําประโยชน  ก็ทําได 
แตการอันหาประโยชนมไิดเทาน้ัน    ฉันใด    บุคคลผูไมฉลาดใน  
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ประโยชนทัว่ ๆ ไป  ก็ฉันนั้น ไมอาจประพฤติประโยชน  นําความ 
สุขมาใหใครได     ไดแตยังประโยชนนั้นแหละใหเสื่อมไปเทานั้น. 
บุรุษผูเปนบัณฑิตนั้น     ติเตียนวานจาฝูงดวยคาถานี้แลว   ก็พา 
บริษัทของตนออกจากสวนไปดวยประการฉะน้ี. 
        แมพระบรมศาสดา    ก็ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เด็ก 
ชาวบานคนนี้   มิใชจะเพ่ิงประทุษรายสวนในบัดนี้เทาน้ัน     ก็หา 
มิได   แมในกาลกอน  ก็ไดประทุษรายสวนมาแลวเหมือนกัน  ครั้น 
ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดก 
วา   วานรจาฝูงในครั้งน้ัน   มาเปนเด็กชาวบาน   ผูทําลายสวนใน 
บัดนี้  สวนบุรุษผูเปนบัณฑิต  ไดแก  เราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                   จบอรรถกถาอารามทูสชาดกที่  ๖  
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                                  ๗.  วารุณิทูสกชาดก 

           ผูมปีญญาทราม  ทําใหเสียประโยชน         
        [๔๗]   " ผูฉลาดในส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  ถึงจะ 
          ทําความเจริญ    กไ็มสามารถจะนําความสุขมาให 
          ผูมีปญญาทราม   ยอมทําใหเสียประโยชนเหมือน 
          กบัโกณฑัญญบุรุษ  ทําสุราใหเสีย  ฉะนั้น " 
                        จบ  วารุณิทูสกชาดกที่  ๗         
                       อรรถกถาวารุณิทูสกชาดกท่ี  ๗ 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภคนทําลายเหลา     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
" น  เว  อนตฺถกุสเลน"  ดังนี้. 
        ไดยินมาวา  พอคาเหลาเพ่ือนของทานอนาถบิณฑิกะคนหน่ึง 
ผสมเหลารสเขมขน     ขายไดเงินทองมากมาย     (วันหน่ึง)     เมื่อ 
มหาชนประชุมกันในราน   จึงกําชับลูกจางวา   พอคุณ   พวกเจา 
จงขายเหลาตามราคาท่ีเขาซื้อ    แลวก็ไปอาบนํ้า.     ลูกจางเม่ือขาย 
เหลาใหมหาชน     เห็นคนเหลาน้ัน     เรียกเกลือมากัดแกลมเปน 
ระยะ ๆ  จึงคิดวา  เหลาคงไมเค็ม  เราตองใสเกลือผสมลงไป   แลว  
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ใสเกลือลงไปในเหลาประมาณทะนานหน่ึง     ตวงขายใหแกคน 
เหลาน้ัน.   คนเหลาน้ันดื่มเต็มปากแลว   ก็บวนท้ิง    ดาหนากันเขา 
ไปถามวา  เจาทําอยางไร  ?  ลูกจางตอบวา  ขาพเจาเห็นพวกทาน 
ดื่มสุราแลว   เรียกเกลือมากัดกิน   จึงผสมเกลือลงไป   คนเหลาน้ัน 
พากันติเตียนลูกจางนั้นวา    อายหนาโง !    ทําเหลาดี ๆ   เชนนี้เสีย 
หมด    แลวลุกพรวดพราดข้ึน   หลีกหนีไป.   พอคาเหลา   กลบัมา 
ไมเห็นคนกินเลยสักคนเดียว    จึงถามวา    พวกนักดื่มเหลาไปไหน 
กันหมด  ?   ลูกจางจึงแจงเรื่องนั้นใหทราบ.  ลําดับนั้น  พอคาเหลา 
ก็ตําหนิวา  ไอหนาโง !   ทําเหลาดี ๆ  เสียหมด   พลางไปแจงเหตุ 
ใหทานอนาถบิณฑิกะทราบ.   ทานอนาถบิณฑิกะเศรษฐี   ดํารวิา 
บัดนี้เรามีเรื่องอันเปนเคาแหงกถามรรคแลว     ไปสูพระวิหาร 
เชตวัน    ถวายบังคมพระบรมศาสดา    พลางกราบทูลเรื่องนั้นให 
ทรงทราบ.  พระบรมศาสดา   ตรัสวา  ดูกอนคฤหบดี   มใิชแตใน 
บัดนี้เทาน้ัน    ที่คนผูนี้ทําเหลาใหเสีย     แมในกาลกอนก็ทําเหลาให 
เสียมาแลวเหมือนกัน    อันทานอนาถบิณฑิกะกราบทูลอาราธนา 
จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้. :-  
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี        พระโพธสตัวเสวยพระชาติเปนเศรษฐีชาวเมือง 
พาราณสี.    พอคาเหลาคนหนึ่งอาศัยทานเลี้ยงชีพอยู    วันหน่ึง 
พอคาปรุงเหลารสเขมขนแลว  ก็สั่งลกูจางใหขายเหลาแทน   แลว 
ก็ไปอาบนํ้า.  พอพอคาพนไปเทานั้นแหละ  เขาก็เอาเกลือใสลงไป  
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ในเหลา    ทาํใหเหลาเสียไป   โดยนัยเดียวกันนี้แหละ.    ครั้นพอคา 
กลับมาไดทราบเรื่องของลูกจางแลว     ไปเรียนใหทานเศรษฐี 
ทราบ.     ทานเศรษฐีกลาววา      ธรรมดาคนโงไมเขาใจประโยชน 
คิดวา     จักทําประโยชน     กลับทําใหเสียประโยชนไปดังนี้แลว 
กลาวคาถานี้  ความวา :- 
                การบําเพ็ญประโยชน   โดยคนท่ีไมฉลาด 
        ในประโยชน   จะไมนําความสุขมาให   คนโง  ๆ 
        มีแตจะทําประโยชนใหเสียไป     เหมือนนาย 
        โกณฑญัญะ  ทําเหลาดี ๆ  ใหเสียไป  ฉะนั้น. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โกณฑฺฺโ  วารณุึ  ยถา  ความวา 
ลูกจางของพอคาเหลาคนน้ี  ชื่อวา  โกณฑัญญะ  คิดวา  เราจักทํา 
ประโยชน    ใสเกลือลงไปในเหลา     ทําเหลาใหเสียรสหมดราคา 
ตองเทท้ิง  ฉันใด  คนที่ไมฉลาดในประโยชนแมทั่วไป  ก็ทําประโยชน 
ใหเสียไปไดฉันนั้น. พระโพธิสัตวแสดงธรรมดวยคาถานี้. 
        แมพระบรมศาสดา   ก็ตรัสวา    กอนคฤหบดี   มิใชแตใน 
บัดนี้เทาน้ัน  ที่คนผูนี้ทําเหลาใหเสียไป  แมในกาลกอน   ก็ทําเหลา 
ใหเสียไปแลวเหมือนกัน  ดังนี้   แลวทรงสืบอนุสนธิ   ประชุมชาดก 
วา     คนที่ทําเหลาเสียในครั้งนั้น     มาเปนคนท่ีทําใหเหลาเสียใน 
ครั้งน้ี     สวนทานเศรษฐีเมืองพาราณสี         มาเปนเราตถาคต  
ฉะน้ีแล. 
                  จบ  อรรถกถาวารุณิทูสกชาดกที่  ๗  
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                                 ๘.  เวทัพพชาดก 

    ผูปรารถนาประโยชน  โดยไมแยบคายยอมเดือดรอน         

        [๔๘ ]   "ผูใดปรารถนาประโยชน  โดยอุบายอัน 
          ไมแยบคาย     ผูนั้นยอมเดือดรอนเหมือนพวก 
          โจรเจติรัฐ  ฆาเวทัพพพราหมณ  แลวพากันถึง 
          ความพินาศหมดสิ้น  ฉะนั้น" 
                        จบ  เวทัพพชาดกท่ี  ๘ 
                     อรรถกถาเวทัพพชาดกท่ี  ๘ 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุวายาก     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตน 
มีอาทิวา  "อนุปาเยน  โย  อตฺถ"  ดังนี้. 
        ความพิสดารวา    พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา     ดูกอน 
ภิกษุ    มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   ที่เธอเปนคนวายาก   แมในกาลกอน 
ก็เปนผูวายากเหมือนกัน     เพราะเหตุนั้นแลจึงไมทําตามคําของ 
ทานผูเปนบัณฑิต    ถูกฟนดวยดาบขาดสองทอน    ลมนอนอยูที่ 
หนทาง     ละเพราะอาศัยเธอคนเดียวแท  ๆ    คนอีกพันคนตองสิ้น 
ชีวิตไปดวย  ดังน้ีแลว ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :-  
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        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี    มีพราหมณคนหนึ่งในบานตําบลหน่ึง    รูมนต    ชือ่ 
เวทัพพะ.    ไดยินวามนตนั้นหาคามิได    ควรบูชายิ่งนัก    เม่ือได 
เวลาฤกษแลว     เจาของมนตรายมนตนั้น     แหงนสูดอากาศแลว 
ฝนแกว  ๗  ประการ  ก็ตกลงมาจากอากาศ.  ครั้งน้ันพระโพธิสัตว 
เรียนศิลปะอยูในสํานักของพราหมณนั้น  อยูมาวันหน่ึง  พราหมณ 
ชวนพระโพธิสัตว     ออกจากบานของตนเดินทางไปสูแควนเจตี 
ดวยกิจธุระบางประการ.     ก็ในระหวางทางตอนท่ีเปนปาแหงหน่ึง 
มีพวกโจรที่เรียกวา   เปสนกโจรประมาณ   ๕๐๐   คน   มั่วสุมกัน 
สะกัดทางอยู.     พวกโจรเหลาน้ัน    จับพระโพธิสัตวและเวทัพพ-  
พราหมณไว. 
        ก็เพราะเหตุไร  โจรพวกน้ี  จึงถูกเรียกวาเปสนกโจร  ? 
        เพราะเหตุที่เลากันวา   พวกมันจับคนได   ๒   คน    แลวใช 
คนหน่ึงไปเอาเงินมาใหพวกมัน     เพราะเหตุนั้น     คนทั้งหลายจึง 
เรียกพวกมันวา    "เปสนกโจร".    กพ็วกโจรแมเหลาน้ัน   ซุมอยู 
ที่บริเวณปาแหงหนึ่ง    ถาจับพอกับลูกไปได    ก็จะพูดกับพอวา 
จงไปเอาทรัพยมาใหเรา    แลวจึงรับลกูไป   โดยทาํนองนี้.   จับแม 
กับลูกสาวได   ก็ปลอยแมไป   จับพ่ีกบันองได   กป็ลอยพ่ีไป   จับ 
อาจารยกับลกูศิษยได   กป็ลอยศิษยไป   ในคราวน้ัน   พวกมันจึง 
ยึดตัว  เวทัพพพราหมณไว  แลวปลอยพระโพธิสัตวไป.  
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        พระโพธิสัตวกราบอาจารยแลว    กลาวเตือนวา    ผมจักไป 
สัก   ๒-๓   วันเทาน้ัน   อาจารยอยาหวาดหว่ันไปเลย   อีกประการ 
หน่ึง   โปรดกระทําตามคําของผมดวยเถิด   ในวันนี้จักมีฤกษ   อัน 
จะใหฝนคือทรัพยตกลงมา   ทานอยาไรความอดทนทุกขยาก   อยา 
รายมนตใหเงินทองไหลหลั่งลงมาเปนอันขาด     หากทานจักให 
ฝนเงินฝนทองไหลหลั่งลงมาแลวไซร     ตัวทานจักถึงความยอยยับ 
โจรท้ัง    ๕๐๐   เหลาน้ี   จักฆาทานเสีย   ครั้นเตือนอาจารยอยางนี้ 
แลว    ก็จากไปเพ่ือเอาทรัพยมา.    ฝายพวกโจร    พอพระอาทิตย 
อัษฎงค    กม็ัดพราหมณใหนอนแซว.    ขณะนั้นเองจันทมลฑลอัน 
บริบูรณ    กโ็ผลข้ึนจากโลกธาตุดานทิศปราจีน.    พราหมณมอง 
เห็นฤกษ     ก็คิดวา    ไดฤกษที่จะใหฝนเงินฝนทองไหลหลั่งลงมา 
แลว     ทําไมเราตองเสวยทุกขยากอยูเลา     รายมนตใหใหแกว 
ตกลงมา     เอาทรัพยใหพวกโจร     แลวก็จักเปนอิสระไปไดตาม 
สบาย   แลวจึงเรียกพวกโจรมา  ถามวา   กอนโจรผูเจริญท้ังหลาย 
พวกทานจับเราไว   เพ่ือตองการอะไร  ?   พวกโจรตอบวา   ตอง 
การทรัพยซิขอรับ   ทานอาจารย.   พราหมณจึงกลาววา   ทานผู 
เจริญท้ังหลาย    ถาตองการทรัพย   กจ็งรีบแกมัดเราโดยเร็ว   ให 
เราสนานศีรษะ   นุงผาขาว   ประพรมตนดวยของหอม   ประดับ 
ดวยดอกไมแลวคุมเราไวเถิด.     พวกโจรฟงคําของพราหมณแลว 
ก็ทําตามทุกประการ.    พราหมณรูฤกษแลว    กร็ายมนตแหงนดู 
อากาศ.     ทนัใดนั้นเอง     แกวท้ังหลายก็รวงพรูมาจากอากาศ.  
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พวกโจรก็พากันกอบโกยเอาทรัพย    รวบรวมใสในผาขาวมา 
แลวพากันนําไป.     แมพราหมณก็ตามพวกมันไปขางหลังดวย. 
ครั้งน้ัน  มีโจรพวกอ่ืน  จํานวน   ๕๐๐   เหมือนกัน  พากันจับโจร 
เหลาน้ันไว.     เมื่อพวกที่ถูกจับถามวา     ทานท้ังหลายจับเราไว 
ทําไม   ก็ตอบวา   เพ่ือตองการทรัพย.   พวกโจรทีถู่กจับจึงบอกวา 
แมนพวกทานตองการทรัพย   ก็จงจับพราหมณนั้นไวเถิด    แกมอง 
ดูอากาศแลว  ใหทรัพยไหลหลั่งลงมาได  ก็ทรัพยของเราน้ี   แกให 
ทั้งน้ันแหละ.  พวกโจรกป็ลอยพวกโจรท่ีจับไวพลางคุมตัวพราหมณ 
ไวกลาววา     จงใหทรัพยแกพวกเราบาง.     พราหมณกลาววา 
ฉันตองใหทรัพยแกพวกทานแนนอน     แตวา     ฤกษที่จะเรียกให 
ทรัพยไหลลงมาได    กวาจะมีก็อีกปหน่ึงนับแตวันนี้ไป    ถาพวก 
ทานตองการทรัพยละก็     ตองคอยถึงเวลานั้น     ขาพเจาจักเรียก 
ฝนทรัพยใหไหลลงมาได.   พวกโจรพากันโกรธ  พูดวา   ทุด !  ไอ 
พราหมณชั่ว    ทีคนอ่ืนละก็แกเรียกฝนเงิน    ฝนทองใหไหลลงมา 
ไดทันทีทีเดียว     ถึงคราวพวกเรา     บอกใหคอยต้ังป      ดังน้ีแลว 
ฟนพราหมณขาเปนสองทอนดวยดาบอันคม     ทิง้ไวที่หนทาง 
ยกพวกตามไปโดยเร็ว    ไดตอสูกับโจรพวกน้ัน    ฆาโจรพวกนั้น 
ไดหมด     ยดึเอาทรัพยไป    เกิดแตกกันเปนสองพวก    เลยตอสูกัน 
เอง  ฆากันตายไป  ๒๕๐    แลวก็แตกกันอีก  ฆากนัอีก  โดยทํานอง 
นี้  จนในท่ีสดุเหลือ   ๒   คน.  แลวฆากันเองตายหมด.  คนทั้งพันนั้น 
ถึงความพินาศดวยประการฉะน้ี.  
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        ก็คนท้ังสองท่ีเหลือภายหลังน้ัน       ยึดเอาทรัพยนั้นมาไดดวย 
อุบายน้ัน   พากันเอาไปซอนไวในที่รกใกลบานแหงหนึ่ง   คนหน่ึง 
ถือพระขรรคนั่งเฝาไว     คนหน่ึงเอาขาวสารเขาไปสูบานเพ่ือหุง 
เปนอาหาร.    ก็ข้ึนชื่อวาความโลภแลว    เปนมูลแหงความพินาศ 
ทีเดียว   เพราะฉะนั้น   โจรคนท่ีนั่งเฝาทรัพยคิดวา   เมื่อโจรคนน้ัน 
มา   ทรัพยนีก้็ตองแบงเปนสองสวน   อยากระน้ันเลย     พอมันมา 
เราฟนเสียใหตายดวยพระขรรคก็สิ้นเรื่อง     คิดแลวก็เหน็บพระ- 
ขรรค   นั่งคอยใหคนนั้นมา.    ฝายอีกคนหน่ึงก็คิดวา    ทรัพยนัน้ 
จักตองแบงเปนสองสวน     ถากระไร     เราเอายาพิษใสอาหารให 
ไอคนน้ันกินส้ินชีวิตแลว     เราก็ไดครอบครองทรัพยแตผูเดียว. 
ดังน้ัน    พอขาวสุกก็รีบกินเสียกอน    สวนท่ีเหลอืก็ใสยาพิษไว 
ถือมาที่อีกคนหนึ่งคอยอยู     พอกมลงวางอาหารเทาน้ันเอง     คนที่ 
คอยอยูก็ฟนดวยพระขรรคขาดเปน   ๒   ทอน   เอาไปท้ิงในท่ีรก 
แลวกลับมากินอาหารน้ัน    เลยตนเองก็สิ้นชีวิตในที่นั้นเอง.    คน 
ทั้งหมดถึงความพินาศเพราะอาศัยทรัพยนั้น   ดวยประการฉะน้ี. 
        พอเวลาลวงไปไดวัน-สองวัน     พระโพธิสัตวก็ถือเอาทรัพย 
มา   ไมเห็นอาจารยในที่นั้นเสียแลว    เห็นแตทรพัยกระจัดกระจาย 
อยู     ก็คิดวา     อาจารยไมเชื่อคําเรา     ชะรอยจักเรียกทรัพยให 
หลั่งไหลลงมาเปนแน     ทุกคนตองถึงความพินาศหมด     ดังน้ีแลว 
พลางเดินไปในทางใหญ.   เมื่อเดินไปถึง   ก็เห็นอาจารยถูกตัดขาด 
๒   ทอน   คิดวา   อาจารยตองมาตายเพราะไมเชื่อคําเรา    แลวก็  
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เก็บฟนกองเปนเชิงตะกอน    เผาอาจารย.     บูชาดวยดอกไมปา 
แลวเดินตอไป  เห็นโจร   ๕๐๐  ตาย   เดินตอไป  เห็นโจร  ๒๕๐   ตาย 
โดยลําดับ   ในที่สุดเห็นคนท้ังสองส้ินชีวิต    จึงคิดวา    คนท่ีถงึความ  
พินาศน้ี  หน่ึงพันหยอนสองคน   ตองมีโจรอีก  ๒  คนแนนอน  แม 
ทั้งสองคนก็จักไมอาจรอดอยูได     สองคนไปอยูที่ไหนเลาหนอ 
ดังน้ีแลวเดินตอไป     เห็นทางเขาไปสูที่ซอนทรัพยของคนท้ังสอง 
เดินตอไป   ก็เห็นกองทรัพยที่มัดเปนถุง ๆ   ไว  ไดเห็นคนหน่ึงตาย 
ครอมถาดขาว   ในลําดับนั้น    ก็คาดการณรูเหตุทั้งหมดวา    โจร 
พวกน้ันจักตองกระทําอยางนี้   แลวกคิ็ดวา     บรุษุน้ันอยูไหนเลา  ? 
คนหาดู    ก็เห็นชายคนน้ันถูกหมกไวที่รก   จึงคิดวา   อาจารยของ 
เราไมทําตามคําเรา   เพราะความวายากของตน    แมตนก็ถึงความ 
พินาศ     มิหนําซํ้าทําใหคนอ่ืนอีกต้ังพันคนพลอยถึงความพินาศไป 
อนาถแท    คนที่ปรารถนาความเจริญแกตน    โดยเหตุมิใชอุบาย 
ไมใชการณ   จักตองถึงความพินาศใหญโตทีเดียว   เหมือนอาจารย 
ของเราถึงความพินาศอยูฉะน้ัน   แลวกลาวคาถานี้ใจความวา :- 
                "ผูใดปรารถนาประโยชน    โดยเหตุมิใช 
        อบุาย   ผูนั้นยอมเดือดรอน    โจรชาวเจติรัฐ   ฆา 
        พราหมณเวทัพพะเสียแลว  คนเหลาน้ัน   กพ็ลอย 
        ถึงความยอยยับหมดส้ิน"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   โส   วิหฺติ ความวา  บุคคล 
คิดวา    เราปรารถนาประโยชน   คือความเจริญ     ความสุขแกตน  
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กระทําความพยายามโดยเหตุอันมิใชอุบาย    ในขณะอันมิใชกาล 
ยอมเดือดรอน  คือลําบาก   ไดแกถึงความพินาศอยางใหญหลวง. 
        บทวา   เจตา  ไดแก  พวกโจรผูอยูในแควนเจติรัฐ. 
        บทวา  หนึสุ   เวทพฺพ    ความวา  โจรชาวเจติรัฐ  พากัน   
ฆาพราหมณ     ผูไดนามวา    "เวทัพพะ"    เพราะรูมนตเวทัพพะ 
เสียแลว. 
        บทวา   สพฺเพ  เต  พยฺสนมชฺฌคุ  ความวา   แมคนเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   ฆากันเองถึงความยอยยับไมไดเหลือเลยสักคนเดียว. 
        เมื่อมีเหตุเชนนี้     พระโพธิสัตวจึงประกาศกองไปทั้งปาวา 
อาจารยของเรากระทําความบากบ่ันในเรื่องมิใชฐานะ      โดยเหตุ 
มิใชอุบาย    เรียกทรัพยใหหลั่งไหลลงมา     แมตนเองก็ถึงความส้ิน 
ชีวิต     ยังเปนปจจัยแหงความพินาศของคนอ่ืน ๆ    อีก   ๕๐๐ ๆ 
ฉันใด  แมคนอ่ืน ๆ   ผูใดเลาปรารถนาประโยชนแกตน  จักกระทํา 
ความพยายามโดยเหตุมิใชอุบายผูนั้นทั้งหมด     จักพินาศดวยตน 
เองเปนแน    ทั้งจักเปนปจจัยใหคนอ่ืน ๆ    พลอยพินาศดวย    ดังน้ี 
เมื่อเหลาเทวดาพากันใหสาธุการ    กแ็สดงธรรมดวยคาถาน้ี    นํา 
ทรัพยนั้นมาสูเรือนของตน  โดยอุบายอันชอบ  กระทําบุญท้ังหลาย 
มีทานเปนตน   ดํารงอยูตราบอายุขัย  ครั้นสิ้นชีวิต  ก็ไดไปเพ่ิม 
แดนสวรรคใหบริบูรณข้ึน.                                          
        แมพระบรมศาสดา   ก็ตรัสวา  ดกูอนภิกษุ   มิใชแตในบดันี้ 
เทาน้ัน    ที่เธอเปนคนวายาก    แมในกาลกอน    กเ็ปนคนวายาก  
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เหมือนกัน    ก็เพราะความเปนคนวายาก    จึงถึงความพินาศอยาง 
ใหญหลวง.  ดังนี้   ครั้นนาํพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสประชุม 
ชาดกวา     เวทัพพะพราหมณในครั้งนั้น    ไดมาเปนภิกษุวายาก 
ในบัดนี้  สวนลูกศิษยไดแกเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                            จบ   อรรถกถาเวทัพพชาดกที่  ๘          
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                           ๙.  นักขตัตชาดก 

               วาดวยประโยชนคือฤกษ 
        [๔๙]   " ประโยชนไดลวงเลยคนโงเขลา   ผูมัว 
          คอยฤกษอยู    ประโยชนเปนฤกษของประโยชน 
          ดวงดาวจักทําอะไรได." 
                   จบ   นักขัตตชาดกท่ี  ๙ 
                   อรรถกถานักขัตตชาดกท่ี  ๙                   
        พระบรมศาสดา    เมื่อประทับอยู   ณ   พระเชตวันมหา- 
วิหาร    ทรงปรารภอาชีวกคนหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มี 
คําเริ่มตนวา   นกขฺตฺต  ปฏิมาเนนฺต  เปนอาทิ. 
        ไดยินวา      กุลบุตรชาวบานนอกผูหน่ึง    ไปขอกุลธิดา 
นางหน่ึง  ในกรุงสาวัตถี   ใหแกลูกชายของตน   นัดหมายวันกันวา 
ในวันโนน    จักมารับเอาตัวไป    ครั้นถึงวันนัดจึงถามอาชีวก  ผู 
เขาไปสูตระกูลของตนวา    พระคุณเจาผูเจริญ      วันนี้พวกผมจัก 
ทํามงคลอยางหน่ึง    ฤกษดีไหมครับ.   อาชีวกนัน้โกรธอยูแลววา 
คนผูนี้ครั้งแรกไมถามเราเลย    บัดนี้เลยวันไปแลวกลับมาถามเรา 
เอาเถิด      จักตองสั่งสอนเขาเสียบาง    จึงพูดวา    วันนี้ฤกษไมดี  
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พวกทานอยากระทําการมงคลในวันนี้เลย     ถาขืนทํา     จักพินาศ  
ใหญ.    พวกมนุษยในตระกูลพากันเชื่ออาชีวกนั้น    ไมไปรับตัว 
ในวันนั้น.    ฝายพวกชาวเมืองจัดการมงคลไวพรอมแลว    ไมเห็น 
พวกน้ันมา   ก็กลาววา  พวกน้ันกําหนดไววันนี้   แลวก็ไมมา   แม 
การงานของพวกเราก็ใกลจะสําเร็จแลว      เรื่องอะไรจักตองไป 
คอยพวกน้ัน    จักยกธิดาของเราใหคนอ่ืนไป    แลวก็ยกธิดาใหแก 
ตระกูลอ่ืนไป    ดวยการมงคลท่ีเตรียมไวนั้นแหละ.    ครั้นวันรุงข้ึน 
พวกท่ีขอไวก็พากันมาถึง      แลวกลาววา     พวกทานจงสงตัวเจา 
สาวใหพวกเราเถิด.   ทันใดน้ัน   ชาวเมืองสาวัตถี    ก็พากันบรภิาษ 
พวกน้ันวา   พวกทานสมกับที่ไดชื่อวาเปนคนบานนอก   ขาดความ 
เปนผูดี      เปนคนลามก    กําหนดวันไวแลว     ดูหม่ินเสียไมมาตาม 
กําหนด   เชญิกลับไปตามทางที่มากันนั่นแหละ   พวกเรายกเจาสาว 
ใหคนอ่ืนแลว.    พวกชาวบานนอก     ก็พากันทะเลาะกับชาวเมือง 
ครั้นไมไดเจาสาว     ก็ตองพากันไปตามทางที่มาน่ันเอง.    เรื่องท่ี 
อาชีวกกระทําอันตรายงานมงคล   ของมนุษยเหลานั้น   ปรากฏวา 
รูกันตัวไปในระหวางภิกษุทั้งหลาย.    และภิกษุเหลาน้ันประชมุ 
กันในธรรมสภา    นั่งพูดกันวา    อาวุโสท้ังหลาย     อาชีวกกระทํา 
อันตรายงานมงคลของตระกูลเสียแลว.     พระศาสดาเสด็จมาแลว 
ตรัสถามวา    ภิกษุทั้งหลาย    บัดนี้พวกเธอกําลังสนทนากันดวย  
เรื่องอะไร  ?  ครั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว   ตรัสวา 
ภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ที่อาชีวกกระทําอันตราย  
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งานมงคลของตระกูลนั้นเสีย      แมในกาลกอนก็โกรธคนเหลาน้ัน 
กระทําอันตรายงานมงคลเสียแลวเหมือนกัน      แลวทรงนําเอาเรื่อง 
ในอดีตมาสาธก    ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี  ชาวพระนครพากันไปสูขอธิดาของชาวชนบท  กําหนด  
วันแลว   ถามอาชีวกผูคุนเคยกันวา   พระคุณเจาผูเจริญ   วันนีผ้ม 
จะกระทํางานมงคลสักอยางหนึ่ง    ฤกษดีไหมขอรับ.    อาชีวกนั้น 
โกรธอยูแลววา  คนพวกน้ีกําหนดวันเอาตามพอใจตน  บัดนี้  กลับ 
ถามเรา     คิดตอไปวา    ในวันนี้เราจักทําการขัดขวางงานของตน 
เหลาน้ันเสีย    แลวกลาววา    วันนี้ฤกษไมดี    ถากระทําการมงคล 
จักพากันถึงความพินาศใหญ.    คนเหลาน้ันพากันเชื่ออาชีวก 
จึงไมไปรับเจาสาว.  ชาวชนบททราบวา  พวกน้ันไมมา   ก็พูดกัน 
วา  พวกน้ันกําหนดวันไววันนี้      แลวก็ไมมา    ธรุะอะไรจักตองคอย 
คนเหลาน้ัน  แลวก็ยกธิดาใหแกคนอ่ืน.   รุงข้ึน  ชาวเมืองพากันมา 
ขอรับเจาสาว   ชาวชนบทก็พากันกลาววา   พวกทานข้ึนชื่อวาเปน 
ชาวเมือง     แตขาดความเปนผูดี    กําหนดวันไวแลว    แตไมมารับ 
เจาสาว   เพราะพวกทานไมมา   เราจึงยกใหคนอ่ืนไป.   ชาวเมือง 
กลาววา   พวกเราถามอาชีวกดู    ไดความวา   ฤกษไมดี   จึงไมมา 
จงใหเจาสาวแกพวกเราเถิด.    ชาวชนบทแยงวา    เพราะพวกทาน 
ไมมากัน    พวกเราจึงยกเจาสาวใหคนอ่ืนไปแลว     คราวนี้จักนํา 
ตัวเจาสาวท่ีใหเขาไปแลวมาอีกไดอยางไรเลา  ?   เมื่อคนเหลานั้น  
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โตเถียงกันไป    โตเถียงกันมา    อยูอยางนี้    ก็พอดีมีบุรุษผูเปน 
บัณฑิตชาวเมืองคนหน่ึง    ไปชนบทดวยกิจการบางอยาง    ไดยิน 
ชาวเมืองเหลาน้ันกลาววา     พวกเราถามอาชีวกแลว     จึงไมมา 
เพราะฤกษไมดี   ก็พูดวา    ฤกษจะมีประโยชนอะไร   เพราะการ 
ไดเจาสาวก็เปนฤกษอยูแลว  มใิชหรอื  ?  ดังน้ีแลว  กลาวคาถาน้ี 
ความวา :- 
                "ประโยชนผานพนคนโง  ผูมัวคอยฤกษ 
        ยามอยู  ประโยชนเปนฤกษของประโยชน  ดวง 
        ดาวท้ังหลาย   จักทําอะไรได"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฏิมาเนนฺต ความวา  ผูคอย 
ดูอยู   อธิบายวา  มัวรอคอยอยูวา  ฤกษจะมีในบัดน้ี   จักมีในบัดนี้. 
        บทวา  อตฺโถ  พาล  อุปจฺจคา   ความวา  ประโยชนกลาวคือ 
การไดเจาสาว  ผานพนคนโงผูเปนชาวเมืองนี้. 
        บทวา   อตฺโถ   อตฺถสฺส  นกขฺตฺต ความวา     บุคคลเที่ยว 
แสวงหาประโยชนใด    ประโยชนที่เขาไดแลวน่ันแหละ    ชื่อวา 
เปนฤกษของประโยชน. 
        บทวา   กึ  กริสฺสฺติ     ตารกา   ความวา   ก็ดวงดาวท้ังหลาย 
ในอากาศนอกจากน้ี  จักยังประโยชนเชนไรใหสําเร็จได. 
        พวกชาวเมือง    ทะเลาะกับพวกน้ันแลว  ก็ไมไดเจาสาว 
อยูนั่นเอง   เลยพากันไป.  
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        แมพระบรมศาสดาก็ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแต 
ในบัดนี้เทานั้น  ที่อาชีวกนั้น  ทําการขัดขวางงานมงคลของตระกูล 
นั้น    ถึงในครั้งกอน    กไ็ดกระทําแลวเหมือนกัน    ครั้นทรงนํา 
พระธรรมเทศนานี้มาตรัสแลว    ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา 
อาชีวกในครั้งน้ัน    ไดมาเปนอาชีวกในครั้งน้ี    แมตระกูลทั้งส้ิน 
ในครั้งน้ัน   ก็ไดมาเปนตระกูลในครั้งน้ี   สวนบุรษุผูเปนบัณฑิต 
ผูยืนกลาวคาถา  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะน้ีแล. 
                   จบ  อรรถกถานักขัตตชาดกท่ี  ๙  
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                            ๑๐.  ทมุเมธชาดก 

            คนโงถูกบูชายัญ    เพราะคนอธรรม 
        [๕๐]     "เราไดบนไวตอเทวดา       ดวยคนโงเขลา 
          หน่ึงพันคน    บัดน้ีเราจักตองบูชายัญ   เพราะคน 
          อธรรมมีจํานวนมาก" 
                     จบ  ทุมเมธชาดกท่ี  ๑๐ 
                   อรรถกถาทุมเมธชาดกที ่ ๑๐         
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภการบําเพ็ญประโยชนแกโลก     ตรัสพระธรรมเทศนา 
นี้  มีคําเริ่มตนวา  "ทุมฺเมธาน"   ดังน้ี. 
        ในอดีตกาล    ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรงุ 
พาราณสี    พระโพธิสัตวทรงถือปฏสินธิในพระครรภของ 
พระอัครมเหสี     แหงพระราชาพระองคนั้น    ครัน้ประสูติจากพระ- 
ครรภพระมารดาแลว      พระประยูรญาติไดขนานพระนามใหวา 
"พรหมทัตกมุาร"     พอมีพระชนม   ๑๖   พรรษา  ก็ไดทรงศึกษา 
ศิลปะในเมืองตักกสิลา    ทรงเจนจบไตรเพท   และทรงสําเร็จ 
ศิลปศาสตร   ๑๘   ประการ.  ตอมาพระราชบิดา   ทรงพระราชทาน  
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ตําแหนงอุปราชแกพระองค.    ในครั้งน้ัน    ประชาชนในกรุง- 
พาราณสี   นบัถือเทวดาเปนสิ่งขวัญ   พากันนอบนบเทวดา   ฆา 
แพะ   แกะ  ไก   และหมู    เปนตนมากมาย    กระทําการบวงสรวง 
ดวยดอกไมและของหอมนานาชนิด      และดวยเนื้อและโลหิต. 
พระโพธิสัตวทรงดําริวา    บัดนี้   ประชาราษฎรนับถือเทวดาเปน 
มิ่งขวัญ   พากันฆาสัตว    มหาชนฝงใจในอธรรมถายเดียวโดยมาก 
เราไดราชสมบัติ      เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลว     จักไมใหสัตว 
แมสักตัวเดียวไดลําบาก    ตองหาอุบายไมใหใคร ๆ    ฆาสัตวตัด  
ชีวิตใหจงได.     อยูมาวันหน่ึง     พระองคทรงรถเสด็จออกจาก 
พระนคร    ทอดพระเนตรเห็นมหาชนชุมนุมกนัที่    ตนไทรใหญ 
ตนหน่ึง  ใครอยากไดสิ่งใด ๆ  ในบรรดา   ลูกชาย     ลูกหญิง   ยศ  
และทรัพยเปนตน   ก็พากนับนในสํานักของเทวดา   อันสิงอยู   ณ 
ตนไทรนั้น     พระองคจึงเสด็จลงจากรถ     ทรงดําเนินเขาไปใกล 
ตนไทรนั้น   ทรงบูชาดวยของหอมและดอกไม  สรงสนาน   กระทํา 
ปทักษิณตนไมเหมือนกับพวกท่ีถือเทวดาเปนมิ่งขวัญ      บังคม 
เทวดาแลว    เสด็จข้ึนทรงรถกลับเขาพระนคร    ต้ังแตนั้นมา    ก ็
เสด็จไปท่ีตนไมนั้น     ทุก ๆ    ขณะเวลาที่วาง    ทรงทําการบูชา 
เหมือนเปนผูนับถือ    เทวดาเปนมิ่งขวัญ     ดังพรรณนามาแลวนั่น 
แล.    โดยสมัยตอมา   พระราชบิดาสวรรคต     พระองคก็ไดเสวย 
ราชย  ทรงเวนอคติ   ๔  ประการ  ทรงประพฤติทศพิธราชธรรม 
เครงครัด   ดาํรงราชโดยธรรม   ทรงพระดําริวา  มโนรถของเรา  
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ถึงท่ีสุดแลว     เราดํารงในราชสมบัติแลว      แตขอหนึ่งท่ีเราคิดไว 
ครั้งกอนน้ัน   ก็จะตองใหถึงท่ีสุดในบัดนี้   พลางมีพระราชกระแส 
เรียกพวกอํามาตยและประชาชน    มพีราหมณ    คฤหบดีเปนตน 
มาประชุมกัน    ตรัสประกาศวา   ทานผูเจริญท้ังหลาย   พวกทาน 
ทราบกันไหมวา   เหตุใดเราจึงไดราชสมบัติ  ?   ประชาชนพากัน 
กราบทูลวา     ขอเดชะ     ขาพระพุทธเจาท้ังหลายไมทราบเกลา ฯ 
พระเจาขา.     รับสั่งถามวา     เมื่อเราบูชาตนไทรตนโนนดวยของ 
หอมเปนตน   ประคองกระพุมมือนบไหวอยู   พวกทานเคยเห็นหรือ 
ไมเลา ?    ขอเดชะ.   เคยเห็นพระเจาขา.   พระองคมีพระราชดํารัส 
ตอไปวา  ในครั้งน้ัน  เราต้ังความปรารถนาไววา    ถาไดราชสมบัติ 
จักกระทําพลีกรรม    เราไดราชสมบัตินี้ดวยอานุภาพของเทวดา 
นั้น   บัดนี้เราจักกระทําพลีกรรมแกทาวเธอ   พวกทานอยาชักชา 
เลย    พากันเตรียมพลีกรรมแกเทวดา     เปนการเรว็เถิด.    พวก 
อํามาตยเปนตน    ทูลถามวา   ขอเดชะ   พวกขาพระพุทธเจาจัด   
สิ่งใดเลาพระเจาขา  ?  รบัสั่งวา  ทานทั้งหลาย  เมื่อเราบนเทวดา 
เราไดออนวอนไววา     ขาพเจาจักฆาหมูคนที่พากันประพฤติยึดถือ 
กรรม   แหงคนทุศีล  ๕  ประการ  มีฆาสัตวเปนตน   และที่พากัน 
ประพฤติยึดถืออกุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการ  ในรัชกาลของขาพเจา 
แลวจักทําพลีกรรม   ดวยลําไสและเลือดเนื้อคนเหลาน้ัน  เพราะ 
ฉะน้ันพวกทานจงตีฆองประกาศไปวา    พระราชาของพวกเรา 
ครั้งดํารงพระยศเปนอุปราชอยูนั่นแล      ทรงบนเทวดาไวอยางนี้  
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วา  ถาทรงครองราชสมบัติ   จักใหฆาคนท่ีปรากฏวาทุศีลในรัชกาล  
ใหหมด    แลวการทําพลีกรรม    บัดนี้พระองคมีพระราชประสงค 
จะใหฆาคนท่ีประพฤติ   ยึดถือกรรมของตนทุศีล  ๕  ประการ  ซึ่ง 
เปนคนทุศีลประมาณพันคน   แลวใหเอาเครื่องใน  มีหัวใจ  เปนตน 
ของคนเหลานั้น   ไปทรงกระทําพลีกรรมแกเทวดา   ชาวพระนคร 
ทั้งหลายจงรูไวอยางนี้เถิด.   ก็แลครัน้ตรัสอยางนี้แลว  ทรงประกาศ 
พระราชประสงควา     คราวน้ีนับแตบัดนี้ไป     เราจักตองฆาคนที่ 
ประพฤติกรรมของตนทุศีลใหถึงพันคน      บูชายญั    จึงจักพนจาก 
การบน ไดตรัสพระคาถานี้ วา :- 
                "เราเขาไปบนไว    ถึงการบูชายัญดวยคน                           
          โง ๆ   พันคน   บัดน้ีเลา   เราจักตองบูชายัญละ 
          คนท่ีประพฤติอธรรมมมีากนัก"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ทมฺุเมธาน  สหสฺเสน    ความวา 
บุคคลชื่อวามีปญญาทราม     เพราะไมรูเลยวา     กรรมน้ีควรทํา 
กรรมน้ีไมควรทํา    ก็หรอืชื่อวาโง   เพราะประพฤติยึดถือในอกุศล-  
กรรมบถ    ๑๐    ประการ    ดวยคนเขลาที่โงเงาไรปญญาเหลาน้ัน 
นับใหไดพันคน. 
        บทวา   ยฺโ  เม   อุปยาจิโต    ความวา   เราไดเขาไปหา 
เทวดา  บนไวถึงการบูชายัญ  วาจักบูชายัญอยางน้ี. 
        บทวา  อิทานิ  โขห  ยชิสฺสามิ ความวา  เรานั้นจักบูชายัญ 
ในบัดนี้  เพราะไดครองราชสมบัติดวยการบนนี้.  
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        เพราะเหตุไร  ? 
        เพราะเด๋ียวน้ี  คนทีป่ระพฤติอธรรมมีมากนัก  เพราะฉะน้ัน 
ตองจับเขาไปทําพลีกรรม   เสียเด๋ียวน้ีทีเดียว. 
        พวกอํามาตยฟงพระดํารัสของพระโพธิสัตวแลว     ก็รับ 
พระบรมราชโองการวา   ชอบดวยเกลา ฯ   พระเจาขา   แลวเท่ียว 
ตีกลองปาวประกาศไปท่ัวเมืองพาราณสี     อันมปีริมณฑล   ๑๒ 
โยชน.   ชาวประชาท่ัวไป   ฟงอาญาจากการตีกลองปาวประกาศ  
แลว    จะหาคนที่ยึดถือทุศีลกรรม     แมเพียงขอเดียว    สักคนหนึ่ง 
ก็ไมได.    ดวยกุสโลบายอันแนบเนียนนี้    ตลอดเวลาที่พระโพธิสัตว 
ครองราชสมบัติอยู    บุคคลท่ีกระทํากรรม    ในบรรดาทุศีลกรรม 
๕   ประการ  หรือ  ๑๐  ประการ  แมเพียงขอเดียว.  ก็ไมปรากฏเลย. 
พระโพธิสัตวมิไดทรงใหบุคคลแมเพียงคนเดียวลําบาก     โปรด 
ชาวแวนแควนหัวหนา  ใหรักษาศีล   แมพระองคเอง  ก็ทรงบําเพ็ญ 
บุญมีการใหทานเปนตน    ในเวลาส้ินพระชนม    ก็ทรงพาบริษัท 
ของพระองค  ไปแนนเทวนครดวยประการฉะน้ี. 
        แมพระบรมศาสดา   ก็ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใช 
แตในบัดนี้เทาน้ัน    ที่ตถาคตประพฤติประโยชนแกโลก    แมใน 
กาลกอน  กป็ระพฤติแลวเหมือนกัน  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนา 
นี้มาแลว   ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา   บริษัทในครั้งน้ัน   ได  
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มาเปนพุทธบริษัทในบัดนี้   สวนพระเจากรุงพาราณสี    ไดมาเปน 
เราตถาคต  ฉะนั้นแล. 
                           จบ  อรรถกถาทุมเมธชาดกท่ี ๑๐ 
                 รวมชาดกท่ีมีในวรรคน้ี  คือ 
        ๑.  โลสกชาดก     ๒.  กโปตกชาดก    ๓.  เวฬุกชาดก 
๔.  มกสชาดก   ๕.  โรหิณีชาดก  ๖.   อารามทูสกชาดก   ๗.  วารุณิ- 
ทูสกชาดก  ๘.  เวทัพพชาดก   ๙.  นกัขัตตชาดก   ๑๐.  ทุกเมธชาดก. 
                          จบ   อัตถกามวรรคที่  ๕ 
                             จบ  ปณณาสกที่  ๑  
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                            ๖.  อาสิงสวรรค 
                           ๑.  มหาสีลวชาดก 

           ความสําเร็จเกิดจากความพยายาม 
        [๕๑]    "บุรุษผูเปนบัณฑิต   ความมุงหมาย  กวา 
          จะสําเร็จผล    ไมควรทอถอย    ดูเราเปนตัวอยาง 
          เราปรารถนาอยางใด    ก็ไดอยางน้ัน" 
                 จบ   มหาสีลวชาดกที่  ๑ 
                     อรรถกถาอาสิงสวรรค 
                อรรถกถามหาสีลวชาดกท่ี  ๑ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู      ณ    พระเชตวันมหา- 
วิหาร   ทรงปรารภภิกษุผูมีความเพียรยอหยอน   ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา   "อาสึเสเถว  ปุริโส"  ดังนี.้ 
        มีเรื่องยอวา      พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา     ดูกอน 
ภิกษุ   จริงหรือท่ีวา   เธอเปนผูมีความเพียรยอหยอน   ครั้นเธอรับ 
วาจริงพระเจาขา   จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอบรรพชาในพระศาสนา 
อันนําสัตวออกจากทุกขไดเห็นปานดังน้ีแลว    เหตุใดจึงยอหยอน 
ความเพียรเสียเลา    ในกาลกอนบัณฑิตทั้งหลาย     แมจะเสื่อมจาก 
ราชสมบัติ     ก็ยังดํารงอยูในความเพียรของตนนั่นแล      กลับทํายศ  
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แมสลายไปแลวใหเกิดข้ึนได     แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี    พระโพธิสัตวเสด็จอุบัติในคัพโภทร   แหงอัครมเหสี 
ของพระราชา    ในวันเฉลิมพระนาม    พระประยูรญาติทั้งหลาย 
ไดทรงตั้งพระนามวา   สลีวกุมาร.   พอมีพระชนม ๑๖   พรรษา 
ก็ทรงศึกษาศิลปะสําเร็จเสร็จทุกอยาง     ภายหลังพระราชบิดา 
สวรรคต      ก็ดํารงราชไดรับเฉลิมพระนามวา     "มหาสีลวราช" 
ทรงประพฤติธรรม    ทรงเปนพระธรรมราชา.    พระองครับสั่ง 
ใหสรางโรงทานไว  ๖ โรง  คือ  ๔  โรงที่ประตูพระนครทั้ง  ๔   ดาน 
๑ โรงทามกลางพระนคร  ๑  โรงที่ประตูพระราชวัง   ทรงใหทาน 
แกคนกําพรา    และคนเดินทาง   ทรงรักษาศีล   ถอือุโบสถ   ทรง 
สมบูรณดวยพระขันติ   พระเมตตาและพระกรุณา   ทรงใหสรรพ- 
สัตวแชมชื่น     ประดุจยังพระโอรสผูประทับนั่งเหนือพระเพลา 
ใหแชมชื่นฉะน้ัน    ทรงครองราชโดยธรรม.    มอํีามาตยของพระ- 
ราชาผูหน่ึง    ละลาบละลวงเขาไปในเขตพระราชฐาน    ภายหลัง 
ความปรากฏข้ึน    อํามาตยทั้งหลายพากันกราบทูลใหทรงทราบ 
พระองคทรงคอยจับ     กท็รงทราบโดยประจักษดวยพระองคเอง 
จึงรับสั่งใหอํามาตยนั้นเขามาเฝาแลว        ตรัสขับไลวา      แนะ 
คนอันธพาล   เจาทํากรรมไมสมควรเลย   ไมควรอยูในแวนแควน 
ของเรา  จงขนเงินทอง   และพาลูกเมียของตัวไปท่ีอ่ืน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 62 

        อํามาตยนั้นไปพนแควนกาสี    ถงึแควนโกศล   เขารับ 
ราชการกะพระเจาโกศล     ไดเปนที่ไววางพระราชหฤทัยอยาง 
สนิทของพระราชาโดยลาํดับ.    วันหนึ่งอํามาตยนั้น    กราบทูล 
พระเจาโกศลวา  ขอเดชะ  อันราชสมบัติในกรุงพาราณสี  เปรียบ 
เหมือนรวงผึ้งท่ีปราศจากตัวผ้ึง   พระราชาก็ออนแอ   อาจยึดเอาได 
ดวยพลพาหนะมีประมาณนอยเทาน้ัน.    พระราชาทรงสดับคํา 
ของเขาแลว   ทรงพระดําริวา   ราชสมบัติในกรุงพาราณสีใหญโต 
แตอํามาตยผูนี้กลาววา     อาจยึดไดดวยพลพาหนะมีประมาณ 
นอยเทาน้ัน   อํามาตยผูนี้ชะรอยจะเปนคนสอดแนมหรืออยางไร 
นาสงสัยนัก   แลวมีพระดํารัสวา       ชะรอยเจาจะเปนคนสอดแนม 
ละซี.    อํามาตยนั้นกราบบังคมทูลวา   ขอเดชะ  ขาพระพุทธเจา 
มิใชเปนคนสอดแนม      ตามท่ีขาพระพุทธเจากราบทูลเปนความ 
จริงท้ังน้ัน    แมนพระองคจะไมทรงเชื่อขาพระพุทธเจา   ก็โปรดสง 
คนไปปลนหมูบานชายแดนดูเถิด   พระเจาพาราณสีจับคนเหลาน้ัน 
ได    ก็จักพระราชทานทรัพยสวนพระองคแกคนเหลานั้น    แลว 
ทรงปลอย.     พระเจาโกศลทรงพระดําริวา     อํามาตยผูนี้พูดจา 
องอาจยิ่งนัก    เราจักทดลองดูใหรูแนนอน    แลวก็ทรงสงคนของ 
พระองคไป   ใหปลนหมูบานชายแดนของพระเจาพาราณสี.   ราช-  
บุรุษจับโจรเหลาน้ันได    คุมตัวไปถวายพระเจาพาราณสี.   พระ- 
ราชาทอดพระเนตรคนเหลาน้ันแลว  รบัสั่งถามวา   พอเอย   เหตุไร 
จึงพากันปลนชาวบาน   ?   คนเหลานั้นกราบทูลวา   ขอเดชะพวก  
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ขาพระพุทธเจาไมมีจะกินจึงปลน.    พระราชารับสั่งวา   เมื่อเปน 
เชนนี้   เหตุไรจึงไมพากันมาหาเราเลา     ตอแตนี้ไปเบื้องหนา   พวก 
เจาอยากระทําเชนนี้เลยนะ    พระราชทานพระราชทรัพยสวน 
พระองคก็คนเหลาน้ัน     แลวปลอยตัวไป.    คนเหลาน้ันพากันไป 
กราบทูล    ประพฤติเหตุนั้นแดพระเจาโกศล.    แมจะทรงทราบ 
เรื่องถึงขนาดนี้    พระเจาโกศลก็มิอาจจะทรงยกกองทัพไป    ทรง 
สงคนไปใหยื้อแยงในทองถนนอีก.    แมพระเจาพาราณสี    ก็คง 
ยังทรงพระราชทานพระราชทรัพย  แกคนเหลาน้ัน  แลวทรงปลอย 
ตัวไปอยูนั่นเอง.    ที่นั้นพระเจาโกศลจึงทรงทราบวา    พระราชา 
เปนต้ังอยูในธรรม    ดีเกนิเปรียบ   จึงทรงยกพลพาหนะเสด็จออก 
ไปดวยหมายพระทัยวาจักยึดราชสมบติัเมืองพาราณสี. 
        ก็ในครัง้น้ัน   พระเจาพาราณสี   มีนักรบผูยิ่งใหญอยูประมาณ 
พันนาย   ลวนแตกลาหาญอยางเย่ียม   ใคร  ๆ   ไมอาจทําลายได 
เลย    แมถึงชางที่ซับมันจะว่ิงมาตรงหนา   ทุกนายก็สูไมถอย    แม 
ถึงสายฟาจะฟาดลงมาท่ีศีรษะ     ทุกนายก็ไมสะดุงหวาดเสียว 
ลวนแตสามารถจะยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปมาถวายได    ในเมื่อ 
พระเจาสีลวมหาราช    ทรงพอพระราชหฤทัย.    นกัรบเหลาน้ัน 
ฟงขาววา     พระเจาโกศลยกทัพมา   พากันเขาเฝาพระราชา 
กราบทูลวา    ขอเดชะ   ขาววา  พระเจาโกศลหมายพระทัยวา   จะ 
ยึดครองราชสมบัติในกรงุพาราณสี   ยกกองทัพมา  ขาพระพุทธเจา 
ทั้งหลายของพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ยกไปจับองค  
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โกศลราชเฆ่ียนเสีย    มิใหรุกล้ําลวงรฐัสีมา    ของขาพระพุทธเจา 
ไดทีเดียว.    พระเจาพาราณสีทรงหามวา    พอทั้งหลาย    ฉันไม 
ตองการใหคนอ่ืนลําบากเพราะฉันเลย     เมื่อพระเจาโกศลอยากได 
ราชสมบัติ    ก็เชิญมายึดครองเถิด   พวกทานท้ังหลาย  อยาไปตอสู 
เลย.      พระเจาโกศลกรฑีาพลลวงรัฐสีมาเขามายังชนบทชั้นกลาง 
พวกอํามาตยสูรมหาโยธา    ก็พากันเขาเฝาพระราชา    พรอมกับ 
กราบทูลเชนนั้นอีกครั้งหน่ึง.     พระราชาก็ทรงหามไวเหมือน 
ครั้งแรกนั่นแล.  พระเจาโกศลยกพลมาต้ังประชิดภายนอกพระนคร 
ทีเดียว    พลางสงพระราชสาสน    มาถึงพระเจาสีลวมหาราชวา 
จะยอมยกราชสมบัติใหหรือจักรบ.     พระเจาสีลวมหาราช     สง 
พระราชสาสนตอบไปวา    เราไมรบกับทาน    เชิญยึดครองราช- 
สมบัติเถิด.     พวกอํามาตยพรอมกันเขาเฝาพระราชาอีกครั้งหนึ่ง 
กราบทูลวา   ขอเดชะ   พวกขาพระพุทธเจาจะไมยอมให  พระเจา 
โกศลเขาเมืองได      จะพรอมกันจับเฆ่ียนเสีย    ทีน่อกพระนครน่ัน 
แหละ.  พระราชาก็ทรงตรัสหามเสียเหมือนครั้งกอน  มีพระกระแส  
รับสั่งใหเปดประตูเมืองทุกดานแลว     ก็ประทับเหนือพระราช- 
บัลลังกในทองพระโรง    พรอมดวยอํามาตยพันนาย.     พระเจา 
โกศลเสด็จเขาสูกรุงพาราณสีพรอมดวยพลและพาหนะมากมาย. 
มิไดทอดพระเนตรเห็นที่จะเปนศัตรูตอบโตแมสักคนเดียว     ก ็
เสด็จสูทวารพระราชวัง   แวดลอมดวยหมูอํามาตย    เสด็จข้ึนสู 
ทองพระโรง     อันประดับตกแตงแลว     ในพระราชวังอันมีทวาร  
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เปดไวแลว     มีพระกระแสรับสั่งใหจับพระเจาสีลวมหาราช    ผู 
ปราศจากความผิด    ซึ่งประทับนั่งอยูนั้นพรอมดวยอํามาตยทั้งพัน 
พลางตรัสวา   พวกเจาจงไป  มัดพระราชาน้ีกับพวกอํามาตย   เอา 
มือไพลหลัง    มัดใหแนน   แลวนําไปสูปาชาผีดิบ   ขุดหลุมใหลึก 
เพียงคอ    เอาคนเหลาน้ีฝงลงไปแคคอ   กลบเสียไมใหยกมือข้ึนได 
สักคนเดียว    ในเวลากลางคืนพวกหมาจ้ิงจอกมันพากันมาแลว 
จักชวยกันกระทํากิจท่ีควรทําแกคนเหลาน้ีเอง.    พวกมนุษย 
ทั้งหลาย   ฟงคําอาญาสิทธ์ิของโจรราชแลว  ก็ชวยกันมัดพระราชา 
และหมูอํามาตย  ไพลหลงัอยางแนนหนา  พาออกไป. 
        แมในกาลน้ัน    พระเจาสีลวมหาราช      ก็มใิชทรงอาฆาต  
ก็โจรราช    แมแตนอยเลย   ถึงบรรดาอํามาตยแมเหลาน้ัน   ทีถ่กู  
จับมัดจูงไปทํานองเดียวกัน     กม็ิไดมีสักคนเดียวที่จะชื่อวาบังอาจ 
ทําลายพระดํารัสของเจานายตน.     ไดยินวา    บรษัิทของพระเจา 
สีลวมหาราชนั้น    มีวินัยดีอยางนี้.    ครั้งน้ันราชบุรุษของโจรราช 
พวกน้ัน    ครั้นพาพระเจาสีลวมหาราช   พรอมดวยอํามาตยไปถึง 
ปาชาผีดิบแลว     กช็วยกันขุดหลุมลกึเพียงคอ   จักพระเจาสีลว- 
มหาราชลงหลุมอยูตรงกลาง      จับพวกอํามาตยที่เหลือแมทุกคน 
ใสในหลุมสองขาง   เอาดินรวน  ๆ   ใสทุบจนแนน   แลวพากันมา. 
พระเจาสีลวมหาราช   ตรัสเรียกพวกอํามาตย  พระราชทานโอวาท 
วา  พอคุณเอย   พวกเจาทุกคน  จงเจริญเมตตาอยางเดียว   อยาทํา 
ความขุนเคืองในโจรราช.  
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        ครั้นถึงเวลาเท่ียงคืน     ฝูงหมาจ้ิงจอก     ตางก็คิดมุงจะกัดกิน 
เนื้อมนุษย    พากันว่ิงมา    พระราชาและหมูอํามาตยเห็นฝูงหมา- 
จ้ิงจอกนั้นแลว     ก็เปลงเสียงเปนเสียงเดียวกันทีเดียว.       ฝูงหมา- 
จ้ิงจอกตางกลัว   พากันหนีไป.   ครั้นมันเหลียวกลบัมาดู    ไมเห็นมี 
ใครตามหลังมา   ก็พากันกลับมาใหม.   พระราชาและหมูอํามาตย 
ก็ตะเพิดมันดวยวิธีนั้น.   พวกมันพากันหนีไปถึง   ๓   ครั้ง  หันมา 
ดูอีก     รูอาการท่ีคนเหลาน้ันแมแตคนเดียวก็ตามมาไมได     จึง 
สันนิษฐานวา    คนเหลาน้ีจักตองถูกฆาแลว    จึงกลายอนกลบัไป 
ถึงคนเหลาน้ัน   จะทําเสียงเอะอะอีก    ก็ไมหนีไป.   จ้ิงจอกตัวจาฝูง 
รี่เขาหาพระราชา    ตัวท่ีเหลือก็พากันไปใกลพวกอํามาตย   พระ- 
ราชาทรงฉลาดในอุบาย     ทรงทราบอาการท่ีหมาจ้ิงจอกนั้นมา 
ใกลพระองค    ก็ทรงเงยพระศอข้ึน      เหมือนกับใหชองท่ีมันจะกัด 
ได    พอมันจะงับพระศอ       ก็ทรงกดไวดวยพระหนุอยางแนนหนา 
ประดุจทับไวดวยหีบยนต     หมาจ้ิงจอกถูกพระราชาผูทรงพระ 
กําลังดุจชางสาร   กดที่คอดวยพระหนุอยางแนนหนา   ไมสามารถ 
จะด้ินหลุดได    ก็กลัวตาย     จึงรองดังโหยหวน.     ฝูงหมาจ้ิงจอก 
บริวารไดยินเสียงนายของตนแลว     พากันคิดวา    ชะรอยจ้ิงจอก 
ผูเปนนายจักถูกชายผูนั้นจับไวได     จึงไมอาจเขาใกลหมูอํามาตย 
ตางก็กลัวตาย    พากันหนีไปหมด.    เมื่อหมาจ้ิงจอกถูกพระราชา 
กดไวแนนหนาดวยพระหนุ    เหมือนกับไวดวยหีบยนต   ดิน้รน 
ไปมาทําใหดินรวนท่ีทุบไวแนน ๆ    หลวมตัวได    ทั้งมันเองก็  
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กลัวตาย  จึงเอาเทาท้ัง  ๔   ตะกุยดินทีก่ลบพระราชาไว.  พระองค 
ทรงทราบอาการท่ีดินหลวมตัวแลว    ก็ทรงปลอยหมาจ้ิงจอกไป. 
พระองคทรงสมบูรณดวยกําลังกายดังชางสาร      สมบูรณดวย 
กําลังใจ    โคลงพระองคไปมา    ก็ยกพระหัตถทั้งสองข้ึนมาได 
ทรงเหน่ียวปากหลุมถอนพระองคข้ึนได  เหมือนวลาหกตองกระจาย  
ดวยแรงลมฉะนั้น   ดํารงพระองคไดแลว   ก็ทรงปลอบหมูอํามาตย 
ทรงคุยดิน    ชวยใหข้ึนจากหลุมไดทั่วกัน    พระองคมีหมูอํามาตย 
แวดลอม ประทับอยูในปาชาผีดิบนั่นเอง.                   
        สมัยนัน้   พวกมนุษยเอาศพไปท้ิงท่ีปาชาผีดิบ    แตทิ้งตรง 
ที่คาบเกี่ยว   แดนยักษ  ๒   ตน.  ยักษทั้ง  ๒   ตนน้ัน  ไมอาจแบง 
มนุษยที่ตายแลวน้ันได    เกิดวิวาทกันแลวพูดกันวา    เราทั้งสอง 
ไมสามารถแบงกันได    พระเจาสีลวมหาราชพระองคนี้เปนผู 
ทรงธรรมพระองคนี้    จักทรงแบงพระราชทานแกเราได    พวก 
เราจงไปสูสํานักของพระองค      แลวก็จับมนุษยผูตายแลวน้ันที่ 
เทาคนละขาง    ลากไปถงึสํานักของพระราชา   แลวกราบทูลวา 
ขาแตสมมติเทพ    ขอพระองคจงทรงแบงรางมนุษยผูตายน้ี      แก 
ขาพระองคทั้งสองดวยเถิด.   พระเจาสีลวมหาราชรับสั่งวา   ดกูอน 
ยักษผูเจริญ    เราจะชวยแบงรางมนุษยนี้ใหทานท้ังสอง      แตเรา 
ยังมีรางกายไมสะอาด    ตองอาบนํ้ากอน.   ยักษทั้งสองก็ไปเอานํ้า 
ที่อบไวสําหรับโจรราช  มาดวยอานุภาพของตน  ถวายใหพระเจา- 
สีลวมหาราชสรง    แลวไปเอาผาสาฎกของโจรราช    ที่พันเก็บไว  
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เปนผาทรงของทาวเธอ   มาถวายใหทรง    แลวไปนําเอาผอบพระ- 
สุคนธ  อันปรุงดวยคันธชาต   ๔  ชนิด  มาถวายใหทรงชะโลมองค 
แลวไปเอาดอกไมตาง ๆ     ที่เก็บไวในผอบทองและผอบแกว     มา 
ถวายใหทรงประดับ     ครั้นพระเจาสีลวมหาราชทรงประดับ 
ดอกไมแลวประทับยืน  ยักษทั้งสองก็กราบทูลถามวา   ขาพระองค 
ตองทําอะไรอีกพระเจาขา.     พระเจาสีลวมหาราช     ทรงแสดง 
พระอาการวา     พระองคหิว.     ยักษทั้งสองก็ไปนําโภชนาหาร 
ที่เลิศรส    นานาชนิด     ที่เขาจัดเตรียมไวสําหรับโจรราชมาถวาย. 
พระเจาสีลวมหาราช    ทรงสนานพระกาย     แตงพระองค    ทรง 
เครื่องเรียบรอยแลว     ก็เสวยพระกระยาหาร     ยักษทั้งสองก็ไป 
นํานํ้าด่ืมที่อบแลว    กับพระเตาทองพรอมท้ังขันทอง    ที่เขาจัดไว 
สําหรับโจรราช  มาถวายใหทรงดื่ม  ครั้นทรงดื่ม  บวนพระโอษฐ 
และชําระพระหัตถแลว  ก็พากันไปนําพระศรี  (ใบพลู)   อันปรุง 
ดวยคันธชาต   ๕    ประการ    ที่จัดไวสําหรับโจรราชมาถวายให 
ทรงเค้ียว    เสร็จแลวก็ทูลถามวา    จะใหขาพระองคทั้งสองกระทํา 
อะไรอีกพระเจาขา    รับสัง่วา    จงไปนําพระขรรคอันเปนมงคล 
ที่เก็บไวบนหัวนอนของโจรราชมา     ยักษทั้งสองก็ไปนํามาถวาย 
พระเจาสีลวมหาราช    ทรงรับพระขรรค    ทรงตั้งซากศพน้ันให 
ตรง   ทรงฟนกลางกระหมอม   ผาแบงเปนสองซีก   พระราชทาน 
แกยักษทั้งสองคนละเทา ๆ  กนั       ครั้นแลวทรงชําระพระขรรค 
เหน็บไวที่พระองค.    ฝายยักษทั้งสองกินเนื้อมนุษยแลว   ก็อ่ิมเอิบ  
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ดีใจ    พากันทูลถามวา    ขาพระองคทั้งสองตองทําอะไรถวายอีก. 
พระเจาสีลวมหาราช    ทรงรับสั่งวา    ถาอยางนั้น    เจาท้ังสองจง 
แสดงอานุภาพ     พาเราไปไวในหองสิริไสยาศน     ของโจรราช 
และพาหมูอํามาตยเหลานี้ไปไวที่เรือนของตน ๆ  เถิด.       ยักษ 
ทั้งสองรับกระแสพระดํารัส  แลวพากันปฏิบัติตามน้ัน. 
        ครั้งน้ัน     โจรราชบรรทมหลับเหนือพระแทนสิริไสยาศน 
ในหองอันทรงสิริงดงาม     พระเจาสีลวมหาราช     ก็ทรงเอาแผน 
พระขรรคประหารพระอุทรโจรราช     ผูกําลังหลบัอยางลืมตัว. 
ทาวเธอตกใจตื่นบรรทม     ทรงจําพระเจาสีลวมหาราชไดดวย 
แสงประทีป    เสด็จลุกจากพระยี่ภู    ดาํรงพระสติมั่น     ตรัสกับ 
พระเจาสีลวมหาราชวา    มหาราชะ    ยามราตรีเชนนี้    ในวังปด 
ประตู    มีผูรกัษากวดขัน  ทุกแหงไมมีวางเวนจากเวรยาม   พระองค 
เสด็จมาถึงท่ีนอนน้ีไดอยางไรกัน  ?    พระเจาสีลวมหาราช     ตรัส 
เลาถึงการเสด็จมาของพระองค   ใหฟงทั้งหมดโดยพิสดาร  โจรราช 
สดับเรื่องนั้นแลวสลดพระทัยนัก   ตรัสวา  มหาราชะ   ถึงหมอมฉัน 
จะเปนมนุษย    ก็มิไดทราบซ้ึงพระคุณสมบัติของพระองคเลย 
แตพวกยักษอันกินเลือดเนื้อของคนอ่ืน    หยาบคายรายกาจ    ยงัรู 
ถึงพระคุณสมบัติของพระองค   ขาแตพระจอมคน  คราวนี้  หมอมฉัน 
จะไมคิดประทุษรายในพระองคผูสมบูรณดวยศีลเชนนี้อีก  พลาง 
ทรงจับพระขรรค     ทําการสบถ    กราบทูลขอขมากับพระเจา- 
สีลวมหาราช    เชญิใหเสด็จบรรทมเหนือพระยี่ภูใหญ    พระองค  
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เองบรรทมเหนือพระแทนนอย     ครัน้สวางแลว     ดวงอาทิตยอุทัย 
แลว    กใ็หคนนํากลองไปเที่ยวตีประกาศ    ใหบรรดาเสนาทุกหมู 
เหลา  และอํามาตย พราหมณ คฤหบดี ประชุมกัน    ตรัสสรรเสริญ 
พระคุณของพระเจาสีลวะ     เปรียบเหมือนทรงชูดวงจันทรเพ็ญ 
ในอากาศข้ึนขางหนาของคนเหลาน้ัน     ทรงขอขมาพระเจาสีลวะ 
ทามกลางบริษัทนั้นอีกครั้งหนึ่ง     ทรงเวนคืนราชสมบัติตรัสวา 
ต้ังแตบัดนี้ไป     อุปทวันตรายท่ีเกิดแตโจรผูราย       อันจะบังเกิดแก 
พระองค   หมอมฉันขอรับภาระกําจัด   ขอพระองคทรงเสวยราชย 
โดยมีหมอมฉันเปนผูอารักขาเถิด     แลวทรงลงอาญาแกอํามาตย 
ผูสอเสียด  รวบรวมพลพาหนะ  เสด็จไปสูแวนแควนของพระองค. 
        ฝายพระเจาสีลวมหาราช    ทรงประดับดวยราชอลังการ 
ประทับนั่งเหนือกาญจนบัลลังก    มีเทารองดวยหนังชะมด     ภาย 
ใตพระเศวตฉัตร    ทอดพระเนตรดูราชสมบัติของพระองค    ทรง 
พระดําริวา     สมบัติอันโอฬารปานน้ี    และการกลับไดคืนชีวิต  
ของอํามาตย   ทั้งพันคน     แมนเราไมกระทําความเพียร    จักไมมี 
เลยสักอยางเดียว    แตดวยกําลังของความเพียร    เราจึงไดคืนยศนี้ 
ซึ่งเสื่อมไปแลว     และไดใหชีวิตทานแกอํามาตยหน่ึงพัน     บุคคล 
ไมควรส้ินหวังเสียเลย     ควรกระทําความเพียรถายเดียว     เพราะ 
ผูที่กระทําความเพียรแลว   ยอมสําเรจ็ผลอยางนี้   แลวตรัสคาถานี้ 
ดวยสามารถแหงอุทาน  ความวา  :-  
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                "บุรุษผูเปนบณัฑิต  พึงหวังอยูร่ําไป  ไม 
          พึงเบือ่หนาย  เราประจักษดวยตนเอง  วาปรารถนา 
          อยางใด  ก็ไดเปนอยางน้ันแลว"   ดังน้ี.  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อาสึเสเถว  ปุริโส  ความวา  บุรุษผู 
เปนบัณฑิต     ตองกระทําความหวังไวดวยกําลังความเพียรของตน 
วา  เมื่อเราปรารภความเพียรอยูอยางนี้  จักพนจากทุกขนี้    ดงัน้ี. 
        บทวา  น   นิพฺพินฺเทยฺย   ปณฑฺโิต  ความวา  บุรุษไดนามวา 
เปนบัณฑิต    คือเปนผูฉลาดในอุบาย   เมื่อกระทําความเพียรในท่ี ๆ 
ตองขะมักเขมน    ไมพึงเบื่อหนาย    คือไมควรทําการตัดความหวัง 
เสียวา  เราจักไมไดผลของความเพียรนี้เลย   ดังน้ี. 
        บทวา  โว  ในบทวา  ปสฺสานิ   โวห   อตฺตาน นี้เปนเพียง 
นิบาต  ไดความวา วันนี้เราเห็นตนเองเปนประจักษพยาน. 
        บทวา   ยถา   อิจฺฉ ึ  ตถา   อห ุ ความวา   (เราเห็นตนเปน 
ตัวอยางอยู)    วา    ก็เราถกูฝงไวในหลุมแท ๆ    ยงัพนจากทุกขได 
ครั้นปรารภสมบัติของตนอีกเลา    เราน้ันก็เห็นตนเอง    ลถุึงสมบัติ   
นี้แลว    ในครั้งกอนเราปรารถนาไวอยางใดเลา     ตนของเราก็เปน 
อยางนั้นแลวแล   ดังน้ี. 
        พระโพธิสัตวครั้นตรัสวา    ทานผูเจริญท้ังหลาย     ธรรมดา 
ผลแหงความเพียร     ของทานผูสมบูรณดวยศีลท้ังหลาย     ยอม 
สําเร็จไดอยางนาอัศจรรยจริง ๆ    ดังน้ี    ทรงเปลงอุทานดวย  
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คาถาน้ี    ทรงกระทําบุญท้ังหลายตลอดพระชนม   แลวก็เสด็จไป 
ตามยถากรรม  ดวยประการฉะน้ี. 
        พระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว 
ตรัสประกาศ     จตุราริยสัจแลว    ในเม่ือจบจตุราริยสัจ    ภิกษุผูมี 
ความเพียรยอหยอน    กด็ํารงอยูในพระอรหัตผล.  พระบรมศาสดา 
ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา   อํามาตยชั่วในครั้งน้ัน  ไดมาเปน 
พระเทวทัตในบัดนี้   อํามาตยหน่ึงพันไดมาเปนพุทธบริษัท   สวน 
พระเจาสีลวมหาราช   ไดแกเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                     จบ   อรรถกถามหาสีลวชาดกท่ี  ๑  
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                          ๒.  จูฬชนกชาดก 

                    เปนคนควรพยายามร่ําไป 
        [๕๒]    "บุรษุผูเปนบัณฑิต    ควรมุงหมายไปจน 
          กวาจะสําเร็จผล   ไมควรทอถอย  ดูเราขึ้นจากนํ้า 
          สูบกไดเปนตัวอยางเถิด"         
                               จบ  จูฬชนกชาดกท่ี  ๒ 
                       อรรถกถาจูฬชนกชาดกท่ี  ๒ 
        พระบรมศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ     พระเชตวันมหา- 
วิหาร    ทรงปรารภภิกษุผูมีความเพียรยอหยอนเหมือนกัน     ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  "วายเมเถว  ปุรโิส"  ดังนี้. 
        เรื่องที่จะกลาวในชาดกน้ีนั้นทั้งหมด    จักมีแจงในมหา- 
ชนกชาดก. 
        ก็พระราชาประทับนั่งภายใตพระเศวตรฉัตร       แลวตรัส 
พระคาถานี้   ความวา 
                "บุรุษผูเปนบณัฑิต  พึงพยายามร่ําไป  ไม 
        พึงเบื่อหนาย   เราประจักษดวยตนเอง   ที่วายน้ํา 
        ขึ้นบกได"   ดังน้ี.  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วายเมเถว  ความวา  บุรุษผูเปน 
บัณฑิต   ตองกระทําความพยายามอยูเรื่อยไป.                    
        บทวา   อุทกา   ถลมพฺุภต  ความวา   เราเห็นประจักษตน 
เองวา  พนจากน้ําข้ึนสูบนบกได  คือต้ังอยูบนบกได. 
        บัดนี ้   ภิกษุผูมีความเพียรยอหยอน    บรรลพุระอรหัตผล 
แลว. พระเจาชนกราช  ไดมาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  ฉะนี้แล. 
                   จบ  อรรถกถาจูฬชนกชาดกที่  ๒  
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                           ๓.  ปุณณปาติชาดก 

                   การกลาวถอยคํา  ที่ไมจริง 
        [๕๓]     "ไหสรุาท้ังหลาย  ยังเต็มอยูตามเดิม  ถอย 
          คําท่ีทานกลาวน้ี   ไมเปนจริง    เราจึงรูดวยเหตุนี้ 
          วา  สุรานี้เปนสุราไมดีแนนอน" 
                     จบ  ปุณณปาติชาดกที่  ๓ 
                อรรถกถาปุณณปาติชาดกท่ี  ๓ 
        พระบรมศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหา- 
วิหาร    ทรงปรารภเหลาเจือยาพิษ     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มี 
คําเริ่มตนวา  ตเถว  ปุณฺณปาติโย  ดังนี้. 
        สมัยหนึ่ง    พวกนักเลงสุราในเมืองสาวัตถี     ชุมนุมปรกึษา 
กันวา     ทุนคาซ้ือสุราของพวกเราหมดแลว    จักหาที่ไหนไดเลา   ? 
ขณะนั้น  นักเลงกักขฬะคนหนึ่ง   กลาววาอยาไปคิดถึงเลย    อุบาย 
ยังมีอยูอยางหนึ่ง.    พวกนักเลงพากันถามวา    อุบายอยางไร   ? 
นักเลงกักขฬะบอกวา  ทานอนาถบิณฑิกะใสแหวนหลายวง    นุงผา 
เนื้อเกลี้ยง  ไปเฝาในหลวง  พวกเราเอายาเบ่ือใสในไหสุรา  พากัน 
นั่งเตรียมการด่ืม  เวลาทานอนาถบิณฑิกะมา   ก็เชิญทานวา  เชิญ  
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ทางนี้ครับ   ทานมหาเศรษฐี   แลวใหทานด่ืม   เมือ่สลบแลว    ก็ริบ 
แหวนกับผานุง    ทําทุนซื้อเหลากินได.    นักเลงเหลาน้ันรับรองวา 
ดีจริง  ๆ   ชวนกันทําอยางนั้น  เวลาทานเศรษฐีเดินมา   ก็เดินสวน 
ทางไป    พลางกลาววา    นายขอรับ    เชิญมาทางนี้กอนเถิดครับ 
สุราในวงของพวกขาพเจา    นาชื่นใจยิ่งนัก    เชิญดื่มสักหนอย  
คอยไปเถิดครับ.    ทานอนาถบิณฑิกะ    เปนโสดาบันอริยสาวก 
จักดื่มสุราไดอยางไร      แมถึงทานจะไมตองการ     ก็คิดจักจับ 
ไหวพริบพวกนักเลงเหลาน้ัน     จึงเดินไปถึงท่ีซึ่งจัดเปนที่ดื่ม 
ชําเลืองดูกิริยาของพวกน้ัน     ก็ทราบวาพวกน้ีปรุงสุราน้ีไวดวย 
เหตุ  ชื่อนี้   แลวดําริตอไปวา   ต้ังแตบัดนี้ไป    ตองไลพวกน้ีใหหนีไป 
จากท่ีนี้    ดังนี้   แลวพูดวา     แนะเฮย    เจาพวกนักเลงสุราชั่วราย 
พวกเจาเอายาเบื่อใสในไหเหลา    แลวคบคิดกัน    ใหคนที่มาพากัน 
ดื่มสลบไสล      แลวก็ปลนเขาเสียดังน้ี    จัดต้ังวงด่ืมนั่งรอคุยอวด 
แตสุราน้ีอยางเดียว    ใคร ๆ      แมสักคนเดียวก็ไมกลายกเหลาน้ี 
ข้ึนดื่ม    ถาเหลาน้ีไมผสมยาเบื่อแลวไซร    พวกเจาตองดื่มกันบาง 
เปนแน     ทานเศรษฐีขูนักเลงเหลาน้ันใหหนีไปจากที่นั้น     แลวก ็
ไปบานของตน    ไดคิดวา     จักตองกราบทูลเหตุที่พวกนักเลง 
กระทําใหพระตถาคตทรงทราบ    จึงไปสูพระเชตวันมหาวิหาร 
กราบทูลพระศาสดาใหทรงทราบ.     พระศาสดาตรัสวา    ดูกอน 
คฤหบดี    มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ทีพ่วกนักเลงเหลาน้ันประสงค 
จะหลอกลวงเธอ     ถึงในครั้งกอน     ก็ไดมีประสงคจะหลอกลวง  
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บัณฑิตทั้งหลายมาแลว    ทานเศรษฐีกราบทูลอาราธนา    จึงทรง 
นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล    ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรงุ 
พาราณสี    พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพาราณสีเศรษฐี.   แม 
ในครั้งน้ัน    พวกนักเลงเหลาน้ัน    กป็รึกษากันอยางนี้แหละปรุง 
สุราไว   เวลาทานพาราณเศรษฐีเดินมา   ก็เดินสวนทางชวนพูด 
ทํานองเดียวกันทีเดียว.    ทานเศรษฐีแมไมมีความประสงคจะด่ืม 
ก็อยากจะจับเลหเหลี่ยมพวกน้ัน   จึงไป    ครั้นดูกริิยาของพวก 
นักเลงเหลานั้นแลว    กคิ็ดวา    พวกนักเลงเหลานี้     มุงจะทําส่ิงน้ี 
เราตองไลมันไปจากท่ีนี่       แลวกลาวอยางนี้วา     พอนักเลงผูเจริญ  
ทั้งหลาย      ธรรมดาการท่ีจะด่ืมสุราแลวเขาเฝาในหลวงไมควร 
เลย     เราไปเฝาในหลวงแลวจะมาใหม     พวกทานจงนั่งรออยูใน 
ที่นี่แหละ.   ครั้นไปเฝาในหลวงแลวก็กลับมา.   พวกนักเลงท้ังหลาย 
พากันกลาววา  เชิญทางนี้เถิดครับทาน.  เศรษฐีไปท่ีนั้นแลว 
มองดูไหเหลาท่ีผสมยา     แลวพูดวา     พอนักเลงเจริญท้ังหลาย  
การกระทําของพวกเจาไมถูกใจเราเลย     ไหเหลาของพวกเจายัง 
เต็มอยูตามเดิม     พวกเจาคุยอวดสุราอยางเดียว      แตไมดื่มกันเลย 
ถาเหลาน้ีชื่นใจจริง ๆ    พวกเจาก็ตองดื่มกันบาง     แตเหลาน้ีพวก 
เจา     ตองผสมยาพิษลงไปเปนแน   เมื่อจะทําลายมโนรถ    ของพวก 
นักเลงเหลานั้น  จึงกลาวคาถานี้  ใจความวา :-  
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                "ไหเหลาคงเต็มอยูอยางน้ันเอง     ถอยคํา  
         ที่ทานกลาว  คงเปนคําหลอกลวง  เรารูทันวาสุรา  
            นี้ไมดีแนนอน"   ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    ตเถว   ความวา   เวลาท่ีเราไป 
เห็นไหเหลาเปนอยางใด      แมในบัดนี้   ไหเหลาน้ีก็คงเต็มเปยม 
อยางนั้น. 
        บทวา   อฺาย   วตฺตเต   วตฺตเต  กถา  ความวา   ถอยคํา 
สรรเสริญเหลาของพวกเจา    เปนคําหลอกลวง    คือเปนคําไมจริง 
ไดแกเหลวท้ังเรื่อง    เพราะถาสุราน้ีดีจริง ๆ    พวกเจาตองดื่มกัน 
จะพึงเหลือเพียงคอนไห   แตพวกเจาไมไดดื่มกินแมแตคนเดียว. 
        บทวา  อการเกน  ชานามิ ความวา  เพราะฉะน้ัน  เราจึงรู 
ดวยเหตุนี้. 
        บทวา   เนวาย  ภทฺทกา  สุรา   ความวา    สุราน้ีไมดีแนนอน 
ตองเปนสุราผสมยาพิษ. 
        ทานเศรษฐี    ขมขูพวกนักเลง     คุกคามไมใหคนเหลาน้ัน 
ทําอยางนี้อีก    แลวปลอยไป.   กระทําบุญมีใหทานเปนตน    ตลอด  
ชีวิต   แลวกไ็ปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ตรัสประชุม 
ชาดกวา    พวกนักเลงในครั้งน้ัน    ไดมาเปนพวกนักเลงในครั้งน้ี 
สวนพาราณสีเศรษฐี  ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                   จบ  อรรถกถาปุณณปาติชาดกที่  ๓  
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                                 ๔.  ผลชาดก 

                     วาดวยการฉลาดดูผลไม 
        [๕๔]    ตนไมนี้ขึ้นก็ไมยาก    ทัง้อยูไมไกลบาน 
          เราจึงรูไดดวยเหตุนี้วา      ตนไมนี้ไมใชตนไมม ี
          ผลอรอย. 
                                   จบ   ผลชาดกที่  ๔ 
                          อรรถกถาผลชาดกท่ี ๔                     
        พระบรมศาสดา    เมื่อประทับอยู   ณ    พระเชตวันมหา- 
วิหาร  ทรงปรารภอุบาสกผูฉลาดดูผลไมคนหน่ึง   ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  นาย   รุกฺโข   ทุรารุโห  ดังน้ี. 
        ไดยินมาวา     กุฎมพีชาวเมืองสาวัตถีคนหน่ึง    นิมนต 
ภิกษุสงฆ    มีพระพุทธเจาเปนประมุข    ใหนั่งในสวนของตน 
ถวายขาวยาคู       และของขบฉันแลว    สั่งคนเฝาสวนวา     เจาจง 
เที่ยวไปในสวนกับภิกษุทั้งหลาย     ถวายผลไมตาง ๆ     มีมะมวง 
เปนตน      แกพระคุณเจาทั้งหลายดวยเถิด.    คนเฝาสวนรับคําแลว 
พาภิกษุสงฆเที่ยวไปในสวนดูตนไม      รูจักผลไมดวยความชํานาญ 
วา   ผลนั้นดบิ   ผลนั้นยังไมสุกดี   ผลน้ันสุกดี     เขาพูดอยางใด  
ก็เปนอยางนั้นทั้งนั้น.     ภิกษุทั้งหลายไปกราบทูลแตพระตถาคต  
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วา    ขาแตพระองคผูเจริญ.    คนเฝาสวนผูนี้ฉลาดดูผลไม   ถงึยืน 
อยูที่แผนดิน  มองดูผลไมแลว  กร็ูไดวา  ผลนั้นดิบ   ผลนั้นยังไมสุก 
ดี    ผลนั้นสกุดี   เขาพูดอยางใด   ก็เปนอยางนั้นทั้งน้ัน.   พระศาสดา 
ตรัสวา    ภิกษุทั้งหลาย    คนเฝาสวนน้ีไมใชเปนผูฉลาดดูผลไม 
เพียงคนเดียวเทาน้ัน.    ในครั้งกอนบัณฑิตทั้งหลาย   ที่ฉลาดดู 
ผลไม  ก็ไดเคยมีมาแลว  ทรงนําเอาเรื่องอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพอคาเกวียน     เจริญวัย 
แลวทําการคาดวยเกวียน  ๕๐๐   เลม   คราวหน่ึงไปถึงดงลึก   จึง 
ต้ังพักอยูปากดง     เรียกคนทั้งหมดมาประชุม     พลางกลาววา 
ในดงน้ีข้ึนชื่อวา   ตนไมที่มีพิษ  ยอมมีอยู    มีใบเปนพิษก็มี   มีดอก 
เปนพิษก็มี   มีผลเปนพิษก็มี   มีรสหวานเปนพิษก็มี   มีอยูทั่วไป 
พวกทานตองไมบริโภคกอน   ยังไมบอก   ใบ   ผล   ดอกอยางใด  
อยางหน่ึงกะเราแลวอยาขบเค้ียวเปนอันขาด.     พวกน้ันรับคําแลว 
พรอมกันยางเขาสูดง.  ก็ที่ปากดง  มีตนกิงผลพฤกษอยูที่ประตูบาน 
แหงหน่ึง  ลําตน  กิ่ง  ใบออน  ดอกผลทุก ๆ  อยางของตนกิงผลพฤกษ 
นั้น   เชนเดียวกันกับมะมวงไมผิดเลย   ใชแตเทาน้ันก็หาไม   ผลดิบ 
และผลสุก  ยังเหมือนกับมะมวง  ทั้งสีและสัณฐาน  ทั้งกลีบ   และรส  
ก็ไมแผกกันเลย      แตขบเค้ียวเขาแลว     ก็ทําใหผูขบเค้ียวถึงส้ิน 
ชีวิตทันทีทีเดียว    เหมือนยาพิษชนิดที่รายแรงฉะน้ัน    พวกท่ี  
ลวงหนาไป  บางหมูเปนคนโลเล    สาํคัญวา  นี่ตนมะมวง  ขบเค้ียว  
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กินเขาไป    บางหมูคิดวา   ตองถามหัวหนาหมูกอน    ถึงจักกิน 
ก็ถือยืนรอ. พอหัวหนาหมูมาถึง   ก็พากันถามวา  นาย  พวกขาพเจา 
จะกินผลมะมวงเหลาน้ี.    พระโพธิสตัวรูวา     นี่ไมใชตนมะมวง 
ก็หามวา    ตนไมนี้ชื่อวาตนกิงผลฤกษ  ไมใชตนมะมวง  พวกทาน 
อยากิน   พวกท่ีกินเขาไปแลว    ก็จัดการใหอาเจียนออกมา    และ 
ใหดื่มของหวาน  ๔   ชนดิ   ทําใหปราศจากโรคไปได.   ก็ในครั้ง 
กอน   พวกมนุษยพากันหยุดพักที่โคนตนไมนี้   ขบเค้ียวผลอันเปน 
พิษท้ังน้ีเขาไป     ดวยสําคัญวา    เปนผลมะมวง    พากันถึงความ 
สิ้นชีวิต.    รุงข้ึน  พวกชาวบานก็พากันออกมา   เห็นคนตายก็ชวย 
ฉุดเทาเอาไปท้ิงในท่ีรก ๆ     แลวก็ยึดเอาเขาของ ๆ     พวกน้ัน 
พรอมท้ังเกวียน   ทั้งน้ัน  พากันไป.   ถึงแมในวันนั้น  พอรุงอรุณ  
เทาน้ันเอง  พวกชาวบานเหลาน้ัน   ก็พูดกันวา  โคตองเปนของเรา 
เกวียนตองเปนของเรา    ภัณฑะตองเปนของเรา    พากันว่ิงไปสู 
โคนตนไมนั้น  ครั้นเห็นคนท้ังหลายปลอดภัย   ตางก็ถามวา   พวก 
ทานรูไดอยางไรวา    ตนไมนี้ไมใชตนมะมวง  ?     คนเหลาน้ัน 
ก็ตอบวา    พวกเราไมรูดอก    หัวหนาหมูของเราทานรู.    พวก  
มนุษยจึงถามพระโพธิสัตววา    พอบัณฑิตทานทําอยางไร    จึง 
รูวาตนไมนี้ไมใชตนมะมวง  ?      พระโพธิสัตวบอกวา   เรารูดวย 
เหตุ  ๒ ประการ   แลวกลาวคาถานี้   ความวา :- 
                " ตนไมนี้   คนขึ้นไมยาก    ทั้งไมไกลจาก 
        หมูบาน       เปนสิ่งบอกเหตุใหเรารูวา     ตนไมนี้  
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              มิใชตนไมมีผลดี"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นาย   รุกฺโข  ทุรารุโห   ความวา 
พระโพธิสัตวกลาววา    ตนไมมีพิษนี้ข้ึนไมยาก    ใคร ๆ    ก็อาจ 
ข้ึนไดงาย ๆ  เหมือนมีคนยกพะองข้ึนพาดไว. 
        บทวา  นป   คามโต  อารกา  ความวา  พระโพธิสัตวแสดงวา 
ทั้งต้ังอยูไมหางไกลจากหมูบาน  คือต้ังอยูใกลประตูบานทีเดียว. 
        บทวา  อาการเกน  ชานามิ ความวา   ดวยเหตุ  ๒  ประการน้ี 
เราจึงรูจักตนไมนี้. 
        รูจักอยางไร  ? 
        รูจักวา   ตนไมนี้มิใชตนไมมีผลดี    อธิบายวา    ถาตนไมนี้ 
มีผลอรอยเปนตนมะมวงแลวไซร   ในเม่ือมันข้ึนไดงาย    แลวก็ 
ต้ังอยูไมไกลอยางนี้    ผลของมันจะไมเหลือเลยแมสักผลเดียว 
ตองถูกมนุษยที่กินผลไม    รุมกันเก็บเสมอทีเดียว     เรากําหนด 
ดวยความรูของตนอยางนี้    จึงรูไดถึงความท่ีตนไมนี้เปนตนไม 
มีพิษ.   
        พระโพธิสัตวแสดงธรรมแกมหาชนแลว  ก็ไปโดยสวัสดี. 
        แมพระบรมศาสดา   ก็ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  แมใน 
ครั้งกอน    บัณฑิตทั้งหลาย     ก็ไดเคยเปนผูฉลาดดูผลไมมาแลว 
อยางนี้    ครัน้ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวอยางนี้    ทรงสบื 
อนุสนธิประชุมชาดกวา    บริษัทในครั้งน้ันไดมาเปนพุทธบริษัท 
สวนพอคาเกวียน  ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                         จบ   อรรถกถาผลชาดกท่ี  ๔  
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                                ๕.  ปญจาวุธชาดก 

               วาดวยการบรรลุธรรมอันเกษม         

        [๕๕]     นรชนใดมจีิตไมทอถอย  มีใจไมหดหู 
          เจริญกุศลธรรม    เพ่ือบรรลุธรรม    อันเปนแดน 
          เกษมจากโยคะ   นรชนน้ัน    พึงบรรลุธรรมเปนที่ 
          สิ้นสังโยชนทั้งปวงโดยลําดับ. 
                        จบ    ปญจาวุธชาดกท่ี  ๕ 
                  อรรถกถาปญจาวุธชาดกท่ี ๕         
        พระบรมศาสดา   เมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหา- 
วิหาร     ทรงปรารภภิกษุมีความเพียรยอหยอนรูปหน่ึง     ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา  โย  อลีเนน  จิตฺเตน  ดังนี้. 
        พระบรมศาสดา     ตรัสเรียกภิกษุนั้นมาแลว    ตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุ    จริงหรือท่ีเขาวา    เธอเปนผูมีความเพียรยอหยอน 
เมื่อเธอกราบทูลวา    จริงพระเจาขา    จึงตรัสวา     ดูกอนภิกษุ  
แมในกาลกอน    บัณฑิตทั้งหลาย    กระทําความเพียรในท่ี ๆ   ควร 
ประกอบความเพียร     กไ็ดบรรลถุึงราชสมบัติได     แลวทรงนํา 
เอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 84 

        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในคัพโภทรพระอัครมเหสี 
ของพระราชาพระองคนั้น    ในวันทีจ่ะถวายพระนามพระโพธิสัตว 
ราชตระกูลไดเลี้ยงพราหมณ  ๑๐๘    ใหอ่ิมหนําดวยของที่นา 
ปรารถนาทุก ๆ  ประการ       แลวสอบถามลักษณะของพระกุมาร 
พวกพราหมณผูฉลาดในการทํานายลักษณะ    เห็นความสมบูรณ 
ดวยลักษณะแลว    ก็พากนัทํานายวา    ขาแตมหาราชเจา    พระ- 
กุมารสมบูรณดวยบุญญาธิการ     เมื่อพระองคเสด็จสวรรคตแลว 
จักตองไดครองราชสมบัติ       จักมีชือ่เสียงปรากฏดวยการใช 
อาวุธ   ๕   ชนิด   เปนอรรคบุรุษในชมพูทวีปทั้งสิ้น.   เพราะเหตุ 
ไดฟงคําทํานายของพราหมณทั้งหลาย     เมื่อจะขนานพระนาม 
ก็เลยขนานใหวา  "ปญจาวุธกุมาร".  ครั้นพระกุมารน้ันถึงความเปน 
ผูรูเดียงสาแลว  มีพระชนมได  ๑๖  พรรษา  พระราชาตรัสเรียกมา 
แลวรับสั่งวา     ลูกรัก    เจาจงเรียนศิลปศาสตรเถิด.    พระกุมาร 
กราบทูลถามวา     กระหมอมฉันจะเรียนในสํานักของใครเลา 
พระเจาขา.   พระราชารับสั่งวา   ไปเถิดลูก   จงไปเรียนในสํานัก 
อาจารยทิศาปาโมกข   ณ  ตักกสลิานคร  แควนคันธาระ   และ 
พึงใหทรัพยนี้    เปนคาบูชาคุณอาจารยแกทานดวย    แลวพระ- 
ราชทานทรัพยหน่ึงพันสงไปแลว.    พระราชกุมารเสด็จไปใน 
สํานักทิศาปาโมกขนั้น   ทรงศึกษาศิลปะ   รับอาวุธ    ๕   ชนิดที่ 
อาจารยให   กราบลาอาจารยออกจากนครตักกสิลา   เหน็บอาวุธ  
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ทั้ง  ๕   กับพระกาย   เสด็จดําเนินไปทางเมืองพาราณสี.   พระองค 
เสด็จมาถึงดงตําบลหน่ึง   เปนดงที่สิเลสโลมยักษสิงสถิตอยู. 
ครั้นนั้นพวกมนุษย   เห็นพระกุมารท่ีปากดง    พากันหามวา 
พอมาณพผูเจริญ    ทานอยาเขาไปสูดงน้ี   ในดงน้ันมียักษชื่อ 
สิเลสโลมะสงิอยู  มันทําใหคนที่มันพบเห็นตายมามากแลว. 
        พระโพธิสัตว    ระวังพระองคไมครั่นครามเลย  มุงเขา 
ดงถายเดียว   เหมือนไกรสรราชสีห   ผูไมครั่นครามฉะน้ัน.   พอ 
ไปถึงกลางดง   ยักษตนน้ันมันก็แปลงกาย   สูงชั่วลําตาล  ศีรษะ 
เทาเรือนยอด   นัยนตาแตละขางขนาดเทาลอเกวียน   เข้ียวท้ังสอง 
แตละขาง    ขนาดเทาหัวปลีตูม   หนาขาว   ทองดาง   มือเทาเขียว 
แลวสําแดงตนใหพระโพธิสัตวเห็น  รองวา    เจาจะไปไหน  ? 
หยุดนะ   เจาตองเปนอาหารของเรา.  ครั้งน้ัน  พระโพธิสัตว  ตวาด 
มันวา  ไอยักษ  เราเตรียมตัวแลวจึงเขามาในดง     เจาอยาเผลอตัว 
เขามาใกลเรา    เพราะเราจะยิงเจาดวยลูกศรอาบยาพิษ   ใหลมลง 
ตรงนั้นแหละ   แลวใสลกูศรอาบยาพิษอยางแรงยิงไป.   ลูกศรไป 
ติดอยูที่ขนของยักษทั้งหมด.   พระโพธิสัตวปลอยลูกศรไปติด ๆ 
กัน  ลูกแลว  ลูกเลา  ทะยอยออกไปดวยอาการอยางนี้  สิ้นลูกศร 
ถึง  ๕๐  ลูก  ทุก ๆ  ลูกไปติดอยูที่ขนของมันเทาน้ัน   ยักษสลัด 
ลูกศรท้ังหมด   ใหตกลงท่ีใกล ๆ  เทาของมันนั่นแหละ   แลวรี่เขา 
หาพระโพธิสัตว.   พระโพธิสัตวกลับตวาดมันอีก  แลวชักพระ- 
ขรรคออกฟน.   พระขรรคยาว  ๓๓  นิ้วก็ติดขนมันอีก.   ที่นั้นจึง  
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แทงมันดวยหอกซัด.     แมหอกซัดก็ติดอยูที่ขนนั่นเอง.    ครั้นพระ- 
โพธิสัตวทราบอาการท่ีมันมีขนเหนียวแลว    จึงตีดวยตระบอง 
แมตระบองก็ไปติดที่ขนของมันอีกนั่นแหละ.    พระโพธิสัตวทราบ  
อาการท่ีมันมีตัวเหนียวเปนตัว   ก็สําแดงสีหนาทอยางไมครั่นคราม 
ประกาศกองรองวา   เฮยไอยักษ   เจาไมเคยไดยินชื่อเรา     ผูชื่อวา 
ปญจาวุธกุมารเลยหรือ ?     เมื่อเราจะเขาดงที่เจาสิงอยู     ก็เตรียม 
อาวุธมีธนูเปนตนเขามา      เราเตรียมพรอมเขามาแลวทีเดียว 
วันนี้เราจักตีเจาใหแหลกเปนจุณวิจุณไปเลย     พลางโถมเขาตอย 
ดวยมือขางขวา   มือขางขวาก็ติดขน   ตอยดวยมือซาย   มือซายก็ 
ติดอีก   เตะดวยเทาขวา   เทาขวาก็ติด     เตะดวยเทาซาย   เทาซาย 
ก็ติด    คิดวาตองกระแทกใหมันแหลกดวยศีรษะ     แลวก็กระแทก 
ดวยศีรษะ   แมศีรษะก็ไปติดที่ขนของมันเหมือนกัน.  พระโพธิสัตว 
ติดตรึงแลวในที่ทั้ง  ๕  แมจะหอยโตงเตงอยู   ก็ไมกลัว   ไมสะทก- 
สะทานเลย. 
        ยักษจึงคิดวา    บุรุษนี้เปนเอก    เปนดุจบุรุษสีหะ   เปน 
บุรุษอาชาไนย     ไมใชบรุุษธรรมดา     ถึงจะถูกยักษอยางเรา 
จับไว    แมมาดวาความสะดุงก็หามีไม   ในทางนี้เราฆาคนมามาก. 
ไมเคยเห็นบุรุษอยางนี้สักคนหน่ึงเลย    เพราะเหตุไรหนอ    บรุุษน้ี 
จึงไมกลัว  ?  ยักษไมอาจจะกินพระโพธิสัตวได  จึงถามวา  ดูกอน 
มาณพ   เพราะเหตุไรหนอทานจึงไมกลัวตาย.   พระโพธิสัตวตอบ 
วา   ยักษเอย   ทําไมเราจักตองกลัว   เพราะในอัตภาพหน่ึง    ความ  
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ตายน้ันเปนของแนนอนทีเดียว     อีกประการหน่ึงในทองของเรา 
มีวชิราวุธ     ถาเจากินเรา    ก็จักไมสามารถทําใหอาวุธนั้นยอยได 
อาวุธนั้น    จักตองบาดใสพุงของเจาใหขาดเปนชิ้น ๆ     เล็กบาง 
ใหญบาง    ทําใหเจาถึงสิ้นชีวิตได   ดวยเหตุดังกลาวมานี้  เราก็ 
ตองตายกันทั้งสองคน   ดวยเหตุนี้เราจึงไมกลัวตาย.  นัยวา    คําวา 
วชิราวุธนี้  พระโพธิสัตวตรัสหมายถึง  อาวุธคือญาณ   ในภายใน 
ของพระองค.   ยักษฟงคํานั้นแลวคิดวา   มาณพน้ีคงพูดจริงท้ังนั้น 
ชิ้นเน้ือเเมขนาดเทาเมล็ดถั่วเขียว     จากรางกายของบุรุษสีหะ 
ผูนี้     ถาเรากินเขาไปในทองแลว     จักไมอาจใหยอยได    เราจัก 
ปลอยเขาไป    ดังน้ีแลว    เกิดกลัวตาย    จึงปลอยพระโพธิสัตว 
กลาววา    พอมาณพ    ทานเปนบุรุษสีหะ.    เราจักไมกินเน้ือของ 
ทานละ    ทานพนจากเง้ือมมือของเรา    เหมือนดวงจันทรพนจาก 
ปากราหู    เชิญทานไปเถิด     มวลญาติมิตรจะไดดีใจ.   ลําดับนั้น 
พระโพธิสัตวจึงตรัสกะยักษวา     ดูกอนยักษ    เราตองไปกอน 
สวนทาน    ไดกระทําอกุศลไวในครั้งกอนแลว    จึงไดเกิดเปนผู 
รายกาจ     มอือาบดวยเลือด      มีเลือดเน้ือของคนอ่ืนเปนภักษา 
แมถาทานดํารงอยูในอัตภาพน้ี     ยังจักกระทําอกุศลกรรมอยูอีก 
ก็จักไปสูความมืดมน    จากความมืดมน    นับแตทานพบเราแลว 
เราไมอาจปลอยใหทานทําอกุศลกรรมอยูได     แลวจึงตรัสโทษ 
ของทุศีลกรรมทั้ง  ๕    โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา    ข้ึนชื่อวากรรม 
คือการยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป     ยอมทําสัตวใหเกิดในนรก  
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ในกําเนิดดิรัจฉานในเปตวิสัย     และในอสุรกาย     ครั้นมาเกิด 
ในมนุษยเลา     ก็ทําใหเปนคนมีอายุสั้น     แลวทรงแสดงอานิสงส 
ของศีลทั้ง   ๕    ขูยักษดวยเหตุตาง ๆ   ทรงแสดงธรรม   ทรมาน 
จนหมดพยศราย    ชักจูงใหดํารงอยูในศีล  ๕   กระทํายักษนั้นให 
เปนเทวดารับพลีกรรมในดงน้ัน      แลวตักเตือนดวยอัปปมาทธรรม 
ออกจากดง   บอกแกมนษุยที่ปากดง    สอดอาวุธทั้ง   ๕   ประจํา 
พระองค   เสด็จไปสูกรุงพาราณสี    เฝาพระราชบิดา  พระราช- 
มารดา   ภายหลังไดครองราชย    ก็ทรงปกครองโดยธรรม    ทรง 
บําเพ็ญบุญมีทานเปนตน  เสด็จไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ครั้นตรสัรู 
แลว   จึงตรัสพระคาถานี้  ใจความวา :- 
                "นรชนผูใด   มีจิตไมทอแท   มีใจไมหดหู 
        บําเพ็ญกุศลธรรม  เพ่ือบรรลุความเกษมจากโยคะ 
        นรชนผูนั้น  พึงบรรลุความสิ้นสังโยชนทุกอยาง 
        โดยลําดับ"  ดังนี้. 
        ในพระคาถานั้น    ประมวลความไดดังนี้ :-    บุรุษใดมีใจ 
ไมหดหู  คือไมทอแทรวนเร  มีใจไมหดหูโดยปกติ  เปนผูมีอัธยาศัย 
แนวแนมั่นคง    จําเริญเพ่ิมพูนธรรม    ที่ไดชื่อวากุศล   ไดแก 
โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ  เพราะเปนธรรมท่ีปราศจากโทษ 
บําเพ็ญวิปสสนาดวยจิตอันกวางขวาง     เพ่ือบรรลุความเกษม 
จากโยคะทั้ง  ๔  คือ  พระนิพพาน   บรุุษนั้นยกข้ึนซึ่งไตรลักษณ  
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คือ    อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา   ในสังขารทั้งมวลอยางนี้แลว   ยงั 
โพธิปกขิยธรรมที่เกิดข้ึนจําเดิมแตวิปสสนายังออนใหเจริญ 
พึงบรรลุพระอรหัตผลอันถึงการน้ันวา    ความสิ้นสังโยชนทกุ 
อยาง    เพราะบังเกิดแลวในที่สุดแหงมรรคทั้ง    ๔    อันเปนเหตุ 
สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งหมด      มิไดเหลือเลยแมสักสังโยชนเดียว 
โดยลําดับ. 
        พระบรมศาสดา    ทรงถือเอายอดพระธรรมเทศนา    ดวย 
พระอรหัตผลดวยประการฉะน้ี  ในทีสุ่ดทรงประกาศ   จตุรารยิสัจ 
(อริยสัจ  ๔)  ในเวลาจบสัจธรรม  ภิกษุนั้นไดบรรลุพระอรหัตผล 
แมพระบรมศาสดา   ก็ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา    ยักษใน 
ครั้งน้ันไดมาเปนพระองคุลิมาร    สวนปญจาวุธกุมาร    ไดมาเปน 
เราตถาคต   ฉะน้ีแล.            
                      จบ  อรรถกถาปญจาวุธชาดกที่  ๕  
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                            ๖.  กัญจนขันธชาดก 

        วาดวยการบรรลุ   ธรรม   อันเกษม 
        [๕๖]    " นรชนใด   มีจิตราเริง  มีใจเบิกบาน 
          เจริญกุศลธรรม    เพ่ือบรรลุธรรมอันเปนแดน 
          เกษมจากโยคะ   นรชนน้ัน   พึงบรรลุธรรมเปน 
          ที่สิ้นสงัโยชนทั้งปวงไดโดยลําดับ" 
                      จบ  กัญจนขันธชาดกท่ี  ๖ 
                 อรรถกถากาญจนักขันธชาดกที่  ๖                                 
        พระบรมศาสดา   เมื่อประทับอยู     ณ      พระเชตวันมหา- 
วิหาร   ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง   ตรสัพระธรรมเทศนานี้      มีคํา 
เริ่มตนวา  โย  ปหฏเน  จิตฺเตน  ดังนี้. 
        ไดยินวา     กลุบุตรชาวเมืองสาวัตถีผูหน่ึง     ฟงพระธรรม- 
เทศนาของพระคาถาแลว     บวชถวายชีวิตในพระศาสนา     คือ 
พระรัตนตรัย.    ครั้งน้ันอาจารยและอุปชฌายของเธอ    กลาวสอน 
ถึงศีลวา   ผูมีอายุ   ที่ชื่อวาศีล   อยางเดียวก็มี  สองอยางก็มี   สาม 
อยางก็มี    สีอ่ยางก็มี    หาอยางก็มี    หกอยางก็มี    เจ็ดอยางก็มี 
แปดอยางก็มี     เกาอยางก็มี     ที่ชื่อวาศีลมีมากอยาง     นี้เรียกวา 
จุลศีล    นี้เรยีกวา    มัชฌมิศีล    นี้เรียกวา    มหาศีล    นี้เรียกวา 
ปาฏิโมกขสังวรศีล    นี้เรียกวา     อินทริยสังวรศีล    นี้เรียกวา  
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อาชีวปาริสุทธิศีล   นี้เรียกวา    ปจจยปฏิเสวนศีล.   ภิกษุนั้นคิดวา 
ข้ึนชื่อวาศีลนี้มีมากย่ิงนัก     เราไมอาจสมาทานประพฤติไดถึง 
เพียงนี้   ก็บรรพชาของคนที่ไมอาจบําเพ็ญศีลใหบริบูรณได  จะมี 
ประโยชนอะไร.   เราจักเปนคฤหัสถทําบุญมีใหทานเปนตน   เลี้ยง 
ลูกเมีย     ครัน้คิดอยางนี้แลว     ก็เรียนอาจารยและอุปชฌายวา 
ขาแตทานผูเจริญ       กระผมไมอาจรักษาศีลได    เมื่อไมอาจรักษา 
ศีลได      การบรรพชาก็จะมีประโยชนอะไร  ?    กระผมจะขอลา 
สิกขา  โปรดรับบาตรและจีวรของทานไปเถิด.   ลําดับนั้น  อาจารย 
และอุปชฌาย    จึงบอกกะภิกษุนั้นวา   ผูมีอายุ    เมือ่เปนเชนนี้ 
เธอจงไปถวายบังคมพระทศพล     ดังน้ีแลว  พาเธอไปยังธรรมสภา 
อันเปนที่ประทับของพระศาสดา. 
        พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้น    ตรสัวา     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอพาภิกษุผูไมปรารถนา  (บรรพชาเพศ) 
มาหรือ  ?   ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา   พระเจาขา   ภิกษุนี้บอกวา 
เธอไมอาจรักษาศีลได   จึงมอบบาตรและจีวรคืน   เมื่อเปนเชนนั้น 
ขาพระองคทั้งหลายจึงพาเธอมา.   พระบรมศาสดาตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย     เหตุไรพวกเธอจึงไดบอกศีลแกภิกษุนี้มากนักเลา 
ภิกษุนี้อาจรักษาไดเทาใด    ก็พึงรักษาเทาน้ันแหละ     ต้ังแตนี้ไป 
พวกเธออยาไดพูดอะไร  ๆ     กะภิกษุนี้เลย     ตถาคตเทาน้ันจักรู 
ถึงการท่ีควรทํา    แลวตรสักะภิกษุนั้นวา   มาเถิดภิกษุ   เธอจะ 
ตองการศีลมาก ๆ  ทําไมเลา   เธอจักไมอาจเพ่ือจะรักษาศีล  ๓  
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ประเภทเทานั้นหรือ  ?    ภิกษุนั้นกราบทูลวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ       ขาพระองคอาจรักษาไดพระเจาขา.    มพีระพุทธดํารัส 
วา  ถาเชนนั้น   ต้ังแตบัดน้ี  เธอจงรักษาทวารท้ัง  ๓  ไว  คือกายทวาร 
วจีทวาร    มโนทวาร    อยากระทํากรรมชั่วดวยกาย    อยากระทํา 
กรรมชั่วดวยวาจา   อยากระทํากรรมชัว่ดวยใจ   ไปเถิด    อยาสึก 
เลย  จงรักษาศีล  ๓  ขอ  เหลาน้ีเทาน้ันเถิด.   ดวยพระพุทธดํารัส  
เพียงเทาน้ี    ภิกษุนั้นก็มีใจยินดี     กราบทูลวา   ดลีะพระเจาขา 
ขาพระองคจักรักษาศีล     ๓   เหลาน้ีไว   ดังนี้แลวถวายบังคม 
พระศาสดา     ไดกลับไปพรอมกับอาจารยและพระอุปชฌาย 
ทั้งหลาย.    เม่ือเธอบําเพ็ญศีลทั้ง   ๓      เหลาน้ันอยูนั่นแล    จึงได 
สํานึกวา     ศีลที่อาจารยและอุปชฌายบอกแกเรา     ก็มีเทาน้ีเอง 
แตทานเหลานั้นไมอาจใหเราเขาใจได    เพราะทานไมใชพระ- 
พุทธเจา    พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงจัดศีลทั้งหมดน้ี    เขาไวใน 
ทวาร   ๓   เทาน้ัน   ใหเรารับเอาไวได   เพราะพระองคเปนพระ- 
พุทธเจาทรงรูดี     (และ)     เพราะพระองคเปนพระธรรมราชา 
ชั้นยอด     พระองคทรงเปนที่พํานักของเราแท ๆ    ดังน้ีแลวเจริญ 
วิปสสนา   ดาํรงอยูในพระอรหัตผล  โดย  ๒-๓  วันเทาน้ัน.  ภิกษุ  
ทั้งหลายทราบความเปนไปนั้นแลว   ประชุมกันในธรรมสภา   ตาง 
นั่งสนทนาถึงพระพุทธคุณวา   ผูมีอายุทั้งหลาย   ไดยินวาภิกษุนั้น 
กลาววา   ไมอาจรักษาศีลทั้งหลายได   กําลังจะสึก    พระศาสดา 
ทรงยนยอศีลทั้งหมดโดยสวน    ๓    ใหเธอรับไวได    ใหบรรลุ  
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พระอรหัตผลได  โอ     ข้ึนชื่อวาพระพุทธเจาท้ังหลาย    เปนอัจฉริย- 
มนุษย.  พระศาสดาเสด็จมา   ตรัสถามวา  ภิกษุทั้งหลายพวกเธอ 
นั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร  ?     ครั้นพวกภิกษุกราบทูล 
ใหทรงทราบแลว   ตรัสวา    ก็กอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบดันี้ 
เทาน้ันที่ภาระแมถึงจะหนักยิ่ง     เราก็แบงโดยสวนยอยใหแลว 
เปนดุจของเบา ๆ     แมในปางกอนบัณฑิตทั้งหลาย  ไดแทงทองใหญ 
แมไมอาจจะยกข้ึนได    กแ็บงออกเปนสวนยอย ๆ      แลวยกไปได 
ดังน้ีแลว  ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนชาวนาอยูในหมูบาน 
ตําบลหน่ึง.     วันหน่ึงกําลังไถท่ีนาอยูในเขตบานรางแหงหนึ่ง. 
แตครั้งกอนในบานหลังน้ัน     เคยมีเศรษฐีผูสมบูรณดวยสมบัติ  
ผูหน่ึง   ฝงแทงทองใหญขนาดโคนขา   ยาวประมาณ   ๔   ศอกไว 
แลวก็ตายไป.     ไถของพระโพธิสัตวไปเกี่ยวเเทงทองน้ัน     แลว 
หยุดอยู.    พระโพธิสัตวคิดวา   คงจะเปนรากไม   จึงคุยฝุนดู   เห็น 
แทงทองนั้นแลว     ก็กลบไวดวยฝุน    แลวไถตอไปท้ังวัน    ครั้น 
ดวงอาทิตยอัษฎงคแลว     จึงเก็บสัมภาระ     มีแอกและไถเปนตน 
ไว  ณ  ที่สมควรแหงหนึ่ง  คิดวาจักแบกเอาแทงทองไป ไมสามารถ 
จะยกข้ึนได   เมื่อไมสามารถจึงน่ังลง   แบงทองออกเปน   ๔   สวน 
โดยคาดวา     จักเลี้ยงปากทองเทาน้ี      ฝงไวเทานี้    ลงทุนเทาน้ี 
ทําบุญใหทานเปนตนเทานี้.     พอแบงอยางนี้แลว     แทงทองนั้น  
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ก็ไดเปนเหมือนของเบา ๆ.    พระโพธิสัตวยกเอาแทงทองน้ันไป 
บาน  แบงเปน  ๔  สวน  กระทําบุญมีใหทานเปนตน   แลวก็ไปตาม 
ยถากรรม. 
        พระผูมพีระภาคเจา    ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาดังน้ี 
ครั้นไดตรัสรูแลว  ตรัสพระคาถานี้วา :- 
                นรชนผูใด    มจีิตราเริงแลว   มีใจเบิกบาน 
        แลว  บาํเพ็ญธรรมเปนกุศล   เพ่ือบรรลุความเกษม 
        จากโยคะ  นรชนนั้น  พึงบรรลุความสิ้นสังโยชน 
        ทุกอยางไดโดยลําดับ.    ดังน้ี 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    ปหฏเน    ไดแกปราศจาก  
นิวรณ. 
        บทวา  ปหฏมนโส    ความวา  เพราะเหตุที่มีจิตปราศจาก 
นิวรณนั่นแล      จึงชื่อวามีใจเบิกบานแลว    เหมือนทองคํา    คือ 
เปนผูมีจิตรุงเรือง   สวางไสวแลว. 
        พระบรมศาสดา     ทรงยังเทศนาใหจบลงดวยยอด      คือ 
พระอรหัต    ดวยประการดังน้ีแลว    ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดก 
วา   บุรุษผูไดแทงทองในครั้งน้ัน  ไดมาเปนเราตถาคต ฉะน้ีแล. 
                จบ  อรรถกถากาญจนักขันธชาดกท่ี  ๖  
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                                 ๗.   วานรินทชาดก 

                 ธรรมของผูที่ลวงพนศัตรู 
        [๕๗]     " ดูกอนพระยาวานร     ผูใดมีธรรม   ๔ 
          ประการนี้  คือ   สจัจะ   ธรรมะ  คือวิจารณปญญา 
          ธิติคือความเพียร  จาคะ    เหมอืนทานผูนั้นยอม 
          ลวงพนศัตรูได." 
                       จบ   วานรินทชาดกท่ี  ๗ 
                     อรรถกถาวานรินทชาดกท่ี  ๗ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู      ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภความตะเกียกตะกายขวนขวายเพ่ือการฆาของพระ- 
เทวทัต     ตรสัพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา    ยสฺเสเต   จตุโร 
ธมฺมา   ดังน้ี 
        ในสมัยนั้น   พระศาสดาทรงสดับขาววา   พระเทวทัตกําลัง 
ตะเกียกตะกายเพ่ือปลงพระชนม   จึงตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน     ที่พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพ่ือฆาเรา 
แมในกาลกอน     ก็เคยตะเกียกตะกายแลวเหมือนกัน      แตไมอาจ 
กระทําเหตุเพียงความสะดุงแกเราไดเลย      แลวทรงนําเอาเรื่อง 
ในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :-  
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        ในอดีตกาล   ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกระบี่    ครั้นเจริญวัย 
มีรางกายเติบโตขนาดลูกมา      สมบูรณดวยเรี่ยวแรง     เที่ยวไป 
ตามแนวฝงน้ําลําพังผูเดียว.     ก็กลางแมน้ําน้ัน    มีเกาะแหงหนึ่ง 
อุดมสมบูรณดวยตนไมอันมีผลนานาชนิด    มีมะมวงและขนุน 
เปนตน.   พระโพธิสัตว  มีกําลังดังชางสาร   สมบรูณดวยเรี่ยวแรง 
โจนจากฝงแมน้ําขางนี้แลว     ก็ไปพักท่ีหินดาดแหงหนึ่ง    ซึ่งมีอยู 
กลางลํานํ้า    ระหวางฝงแหงเกาะ   โจนจากแผนหินนั้นแลว    ก็ข้ึน 
เกาะน้ันได    ขบเค้ียวผลไมตาง ๆ     บนเกาะน้ัน    พอเวลาเย็นก็ 
กระโดดกลบัมาดวยอุบายนั้น     กลับที่อยูของตน     ครั้นวันรุงข้ึน 
ก็กระทําเชนนั้นอีก  พํานักอยูในสถานท่ีนั้น  โดยนิยามน้ีแล. 
        ก็ในครัง้น้ัน     มีจระเขตัวหนึ่งพรอมกับเมียอาศัยอยูใน 
นานนํ้าน้ัน.     เมียของมันเห็นพระโพธิสัตวโดดไปโดดมา     เกิด 
แพทองตองการกินเนื้อหัวใจของพระโพธิสัตว    จึงพูดกะจระเข 
ผูผัววา  ทูลหัว  ฉันเกิดแพทอง  ตองการกินเนื้อหัวใจของพานรินท 
นี้.  จระเขผูผัวกลาววา  ไดซี่  เธอจา  เธอจะตองได.  แลวพูดตอไป 
วา     วันนี้พ่ีจะคอยจองจับ     เมื่อมันกลับมาจากเกาะในเวลาเย็น 
แลวไปนอนคอยเหนือแผนหิน.     พระโพธิสัตวเที่ยวไปท้ังวัน 
ครั้นเวลาเย็น     ก็หยุดยืนอยูที่ชายเกาะ     มองดูแผนหินแลวดําริวา 
บัดนี้   แผนหินนี้สูงกวาเกา   เปนเพราะเหตุอะไรหนอ  ?   ไดยินวา 
ประมาณของน้ํา   และประมาณของแผนหิน  พระโพธิสัตวกําหนด  
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ไวเปนอยางดีทีเดียว    ดวยเหตุนั้น     จึงมีวิตกวา     วันนี้ก็ไมลง 
และไมข้ึนเลย   ก็เม่ือเปนเชนนี้   หินนีดู้ใหญโตข้ึน    จระเขมันนอน 
คอยจับเราอยูบนแผนหินนั้น   บางกระมัง.   พระโพธิสัตว   คิดวา 
เราจักทดสอบดูกอน    คงยืนอยูตรงนั้นแหละ.    ทาํเปนพูดกะหิน 
พลางกลาววา    แผนหินผูเจริญ    ยังไมไดรับคําตอบ    ก็กลาววา 
หิน ๆ   ถึง    ๓   ครั้ง   หินจักใหคําตอบไดอยางไร ?   วานรคงพูด   
กะหินซ้ําอีกวา  แผนหินผูเจริญ  เปนอยางไรเลา  วันนี้จึงไมตอบรับ 
ขาพเจา.  จระเขฟงแลวคิดวา   ในวันอ่ืน ๆ  แผนหินนี้   คงใหคําตอบ 
แกพานรินทรแลวเปนแน     บัดนี้เราจะใหคําตอบแกเขา    พลาง 
กลาววา     อะไรหรือพานรินทรผูเจริญ.     พระโพธิสัตวถามวา 
เจาเปนใคร  ? 
        เราเปนจระเข. 
        เจามานอนท่ีนี่  เพ่ือตองการอะไร  ? 
        เพ่ือตองการเน้ือหัวใจของทาน. 
        พระโพธิสัตวดําริวา     เราไมมีทางไปทางอ่ืน     วันนี้ตอง 
ลวงจระเขตัวน้ี.   ครั้นคิดแลว    จึงพูดกะมันอยางนี้วา   จระเขสหาย 
รัก    เราจะตัดใจสละรางกายใหทาน    ทานจงอาปากคอยงับเรา 
ในเวลาที่เราถึงตัวทาน.    เพราะหลักธรรมดามีอยูวา    เม่ือจระเข 
อาปาก    นัยนตาท้ังสองขางก็จะหลับ.    จระเขไมทันกําหนดเหตุ 
(อันเปนหลักธรรมดา)   นัน้   ก็อาปากคอย   ทีนั้นนัยนตาของมัน 
ก็ปด.   มันจึงนอนอาปากหลับตารอ.  พระโพธิสตัวรูสภาพเชนนั้น  
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ก็เผนไปจากเกาะ     เหยียบหัวจระเข     แลวโดดจากหัวจระเขไป 
ยังฝงตรงขาม     เร็วเหมือนฟาแลบ.     จระเขเห็นเหตุอัศจรรยนั้น 
คิดวา    พานรินทรนี้กระทําการนาอัศจรรยยิ่งนัก    พลางพูดวา 
พานรินทรผูเจริญ  ในโลกน้ีบุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
ยอมครอบงําศัตรูได     ธรรมเหลาน้ัน   ชะรอยจะมีภายในของทาน 
ครบทุกอยาง  แลวกลาวคาถานี้  ใจความวา :- 
                พานรินทร    ธรรม    ๔   ประการเหลาน้ี 
        สัจจะ   ธรรม   ธิติ   และจาคะ    มีแกบุคคลใด 
        เหมือนมีแกทาน     บุคคลนั้นยอมพนศัตรูไปได 
        ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ยสฺส  ไดแก   บคุคลใดบุคคล 
หน่ึง. 
        บทวา   เอเต   ความวา   ยอมปรากฏโดยประจักษในธรรม 
ที่เราจะกลาวในบัดนี้. 
        บทวา   จตุโร  ธมมฺา   ไดแกคุณธรรม  ๔ ประการ. 
        บทวา   สจฺจ ไดแก  วจีสัจ  คือท่ีทานบอกวา  จักมาสูสํานัก 
ของขาพเจา     ทานก็มิไดกระทําใหเปนการกลาวเท็จ     มาจริง  ๆ   
ทีเดียว  ขอน้ีเปนวจีสัจของทาน. 
        บทวา    ธมฺโม  ไดแกวิจารณปญญา   กลาวคือ  ความรูจัก 
พิจารณาวาเมื่อทําอยางนี้แลว    จักตองมีผลเชนนี้    ขอน้ีเปน 
วิจารณปญญาของทาน.  
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        ความเพียรอันไมยอหยอนขาดตอนลง     ทานเรียกวาธิติ 
แมคุณธรรมขอน้ี   ก็มีแกทาน. 
        บทวา   จาโค   ไดแก   การสละตน   คือการท่ีทานสละชีวิต  
มาถึงสํานักของเรา    แตเราไมอาจจับทานได    นี้เปนโทษของเรา 
ฝายเดียว. 
        บทวา  ทิฏ ไดแกปจจามิตร. 
        บทวา   โส   อติวตฺตติ   ความวา    ธรรม  ๔   อยางเหลาน้ี 
ดังพรรณนามานี้มีแกบุคคลใด     เหมือนมีแกทาน    บุคคลผูนั้น 
ยอมกาวลวง    คือครอบงําเสียได   ซึ่งปจจามิตรของตน    เหมือน 
ดังทานลวงพนขาพเจาไปไดในวันนี้  ฉะนั้น. 
        จระเขสรรเสริญพระโพธิสัตวอยางนี้แลว      กไ็ปท่ีอยู 
ของตน. 
        แมพระบรมศาสดาก็ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เทวทัต 
มิใชเพ่ือจะตะเกียกตะกายจะฆาเรา     ในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได 
แมในกาลกอน    ก็ตะเกียกตะกายเหมือนกัน    ดงัน้ีแลว    ทรงนํา 
พระธรรมเทศนานี้มา     สืบอนุสนธิประชุมชาดกวา    จระเข   ใน 
ครั้งน้ัน    ไดมาเปนพระเทวทัตในครั้งน้ี    เมียของจระเข    ไดมา 
เปนนางจิญจมาณวิกา     สวนพานรินทรไดมาเปนเราตถาคต  
ฉะน้ีแล. 
                    จบ  อรรถกถาวานรินทชาดกท่ี  ๗  
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                              ๘. ตโยธรรมชาดก  

                วาดวยธรรมของผูลวงพนศัตรู 
        [๕๘]    "ดูกอนพระยาวานร     ผูใดมีธรรม    ๓ 
          ประการนี้  คือ ความขยัน ความแกลวกลา  ปญญา  
          เหมือนทาน ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูได" 
                จบ  ตโยธรรมชาดกท่ี  ๘ 
                    อรรถกถาตโยธรรมชาดกที่  ๘ 
        พระบรมศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเวฬุวันมหา- 
วิหาร     ทรงปรารภการตะเกียกตะกายจะฆาพระองคนั่นแหละ 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา  ยสฺเสเต   จ   ตโย    ธมมฺา 
ดังน้ี. 
        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี      พระเทวทัตบังเกิดในกําเนิดวานร     ควบคุมฝูงอยูใน 
หิมวันตประเทศ      เมื่อลกูวานรท่ีอาศัยตนเติบโตแลว     ก็ขบพืช 
ของลูกวานรเหลาน้ันเสียสิ้น    เพราะกลัววา    วานรเหลาน้ีจะแยง 
คุมฝูง.   ในครั้งน้ัน  พระโพธิสัตวก็อาศัยวานรน้ันแหละ  ถือปฏิสนธิ  
ในทองของนางวานรตัวหน่ึง.     ครัน้นางวานรรูวาต้ังครรภ    เพ่ือ 
จะถนอมครรภของตน     ก็ไดไปสูเชิงเขาตําบลอ่ืน    พอทองแก  
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ครบกําหนดก็คลอดพระโพธิสัตว.    พระโพธิสัตวเจริญวัย     ถึง 
ความเปนผูรูเดียงสาแลว     เปนผูสมบูรณดวยกําลัง    วันหน่ึงถาม 
มารดาวา  แมจา  ใครเปนพอของฉัน. 
        มารดาตอบวา  พอคุณ  บิดาของเจาคุมฝูงอยูที่ภูเขาลูกโนน. 
        แมพาฉันไปหาพอเถิด. 
        ลูกจา    เจาไมอาจเขาใกลพอของเจาได    เพราะพอของเจา 
คอยขบพืชของลูกวานรท่ีอาศัยตนเกิดเสียหมด     เพราะกลัวจะ 
แยงคุมฝูง. 
        แมจา   พาฉันไปเถิด   ฉันจักรู   (อนาคตของตนเอง).   นาง 
จึงพาพระโพธิสัตวมายังสํานักของวานรผูเปนพอ. 
        วานรน้ันเห็นลูกของตนแลว     ก็คิดวา     เมื่อเจาน่ีเติบโตจัก 
ไมยอมใหเราคุมฝูง    ตองฆามันเสียบัดนี้ทีเดียว     เราจักทําเปน 
เหมือนสวมกอดมัน     แลวก็บีบใหแนนใหถึงส้ินชีวิตใหจงได    จึง 
กลาววา   มาน่ีเถิดลูก   เจาไปไหนเสียนมนานจนปานน้ี     ดังน้ีแลว 
ทําเปนเหมือนกอดรัดพระโพธิสัตว    รัดจนแนน.    ก็พระโพธสิัตว 
มีกําลังดังชางสาร  สมบูรณดวยเรี่ยวแรง  จึงบีบรัดตอบ.    ครั้งน้ัน 
กระดูกทุกชิน้สวนของวานรน้ัน    ถึงอาการจะแตกแยก.     ลําดับ 
นั้น   วานรผูเปนพอ   เกิดวิตกวา   ไอนี่เติบโตข้ึนตองฆาเรา   เรา 
ตองหาอุบายอะไร    รีบฆามันเสียกอน   แตนั้นก็คิดไววา   ไมไกล 
จากน้ี     มีสระที่มีผีเสื้อน้ําสิงอยู     เราจักใหผีเสื้อนํ้ากินมันเสียที่  
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สระนั้น    แลวจึงกลาวกะพระโพธิสัตววา      ลกูเอย    พอแกแลว 
จักมอบฝูงใหเจา     วันนีจ้ะต้ังเจาเปนหัวหนา     ทีต่รงโนนมีสระอยู 
ในสระนั้น    ดอกโกมุท  ๒  ดอก  อุบล  ๓  ดอก ปทุม ๕  ดอก   กําลัง 
บาน  ไปเถิด  ไปเอาดอกไมมาจากสระน้ัน.  พระโพธิสัตว  รับคํา 
วา    ดลีะพอ    ฉันจักไปนํามาแลวก็ไป     แตยังไมผลีผลามลงไป 
ตรวจดูรอยรอบ  ๆ   สระ    เห็นแตรอยลงเทานั้น    ไมเห็นรอยข้ึน 
ก็รูวา     อันสระนี้ตองมีรากษสยึดครองแนนอน     พอเราไมอาจ 
ฆาเราดวยตน    จักหวังใหรากษสเค้ียวกินเราเสีย     เราจักไมลง 
สระนี้     และตองเก็บดอกไมใหไดดวย    แลวเดินไปหาที่ซึ่งไมมี 
น้ํา   ไปได   ๒   ดอก   ทีเดียว   โดดไปลงฝงโนน   โดดจากฝงโนน 
มาลงฝงน้ี   ก็ควาไดอีก   ๒   ดอก   ดวยอุบายน้ันแหละ.   ดวยวิธีนี้ 
พระโพธิสัตวเก็บดอกไมไดเปนกองท้ังสองฝงสระ     และไมตอง 
ลงสูสถานอันอยูในอาญาของรากษส.     ครั้นพระโพธิสัตวเห็นวา 
ไมสามารถจะเก็บไดมากกวาน้ี     กร็วบรวมดอกไมกองไวที่เดียว. 
ครั้งน้ันรากษสดําริวา   อัจฉริยบุรุษ   มีปญญาอยางนี้   เราไมเคย 
เห็นเลยตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี    ดอกไมก็เก็บไดตามปรารถนา 
และไมตองลงสูสถานที่อันอยูในอาญาของเราอีกดวย     จึงระเบิด 
น้ําโผลข้ึนจากน้ําเขาไปหาพระโพธิสัตว    กลาววา    พานรินทร 
ในโลกน้ีผูใดมีธรรม    ๓    ประการ    ผูนั้นยอมครอบงําปจจามิตร 
ได   ชะรอยภายในตัวของทาน   จักมีธรรมทั้งน้ันครบทุกประการ 
เปนแน  เมื่อจะชื่นชมพระโพธิสัตว  จึงกลาวคาถาน้ี  ความวา :-  
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                "ธรรม  ๓   ประการเหลาน้ี   คือทักขิยะ 
                สุรยิะ   ปญญา   มีแกบุคคลใด    เหมอืนมีแกทาน 
            บุคคลน้ันยอมลวงพนศัตรูได."  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ทกขฺย ไดแกความเปนผู 
มีความขยันขันแข็ง.     บทนี้เปนชื่อของความเพียรอยางสูง  ที่ 
ประกอบพรอมมูลดวยปญญา    อันรูจักกําจัดภัยที่มาประจวบ 
เขา. 
        บทวา    สูรย   ไดแกความเปนผูกลาหาญ.    บทนี้เปนชื่อ 
ของความเปนผูไมมีความพรั่นพรึง.       
        บทวา   ปฺา   นี ้  เปนชื่อของความรูอุบาย   ซึ่งเปนจุด 
เริ่มตนของความปรากฏผล. 
        รากษสนั้นชมเชยพระโพธิสัตวดวยคาถานี้    อยางนี้แลว 
ก็ถามวา    ทานเก็บดอกไมเหลาน้ีไปทําไม   ?    พระโพธิสัตวตอบ 
วา    พอของเราปรารถนาจะต้ังเราเปนผูนําฝูง    เราเก็บไปเพราะ 
เหตุนั้น.  รากษสพูดวา   อุดมบุรุษเชนทาน  ไมนาจะนําดอกไมไป 
เราจักนําไปให     แลวหอบดอกไมเดินตามหลังพระโพธิสัตวไป. 
ครั้งน้ันบิดาของพระโพธิสัตวเห็นแตไกลแลว   รําพึงวา   เราสง 
มันไป   หมายวา   จักใหเปนเหยื่อของรากษส   บัดน้ีมันกลับใชให 
รากษสถือดอกไมตามมา    คราวนี้เราฉิบหายแลว    เลยหัวใจแตก    
เจ็ดเส่ียง   สิน้ชีวิตในที่นั้นเอง.      ฝูงวานรท่ีเหลืออยู     ประชมุกัน 
ยกพระโพธิสัตวใหเปนราชาผูนําฝูง.  
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        แมพระบรมศาสดา    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว 
ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา    วานรนายฝูงในครั้งน้ัน    ไดเปน 
พระเทวทัตในครั้งนี้     สวนบุตรของลิงผูเปนจาฝูง     ไดมาเปนเรา 
ตถาคต  ฉะนี้แล. 
                    จบ   อรรถกถาตโยธรรมชาดกที่  ๘  
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                                   ๙.  เภริวาทชาดก 

                  วาดวยการทําเกินประมาณ 
        [๕๙]    "เมื่อจะตีก็พึงตีเถิด   แตอยาตีเกินประมาณ 
          เพราะการตีเกินประมาณ      เปนการชั่วชาของเรา 
          ทรัพยที่ไดมาต้ังรอย     เพราะการตีกลอง     ได 
          ฉบิหายไป  เพราะเจาตีกลองเกินประมาณ" 
                    จบ   เภริวาทชาดกท่ี  ๙ 
                 อรรถกถาเภริวาทชาดกท่ี  ๙ 
        พระบรมศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวัน- 
มหาวิหาร    ทรงปรารภภิกษุวายากรูปหน่ึง     ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  ธเม  ธเม  ดังน้ี. 
        ความยอวา    พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา    จริงหรือ 
ภิกษุที่เขาวาเธอเปนผูวายาก     เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลรับวา     ขา- 
แตพระผูมีพระภาคเจา     เปนความจริงพระเจาขา     ก็ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ     เธอเปนผูวายากในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได    แมในกาล  
กอน   เธอก็เคยเปนวายากเหมือนกัน    ดังน้ีแลว   ทรงนําเอาเรื่อง 
ในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี    พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลคนตีกลอง   อยู  ณ  บาน  
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ตําบลหน่ึง.    พระโพธิสตัว    ฟงขาววาในกรุงพาราณสี    มีงาน 
เอิกเกริก   กคิ็ดวา   เราจักนํากลองไปตีใกลบริเวณท่ีเขามีมหรสพ 
หาทรัพย  แลวพาลูกชายไปในกรุงพาราณสีนั้น   ตีกลองไดทรัพย 
จํานวนมาก   นําทรัพยไปบานของตน   ผานดงโจร    ก็หามลูกชาย 
ผูตีกลองไมหยุดหยอนวา     ลูกเอย    เจาอยาตีกลองไมหยุดระยะ 
จงตีเปนระยะ ๆ  เหมือนเขาตีกลองเวลาคนใหญโตเดินทาง.   ลูกชาย 
แมจะถูกบิดาหามปราม    กลับพูดวา    ฉันจักไลพวกโจรใหหนีไป 
ดวยเสียงกลองใหจงได      แลวก็ตีกระหนํ่าไมหยุดระยะเลย. 
พวกโจรฟงเสียงกลองครั้งแรกทีเดียว     คิดวา     จังหวะเหมือน 
กลองคนใหญโต     พากนัหนีไป     ครั้นฟงเสียงติด ๆ   กันเกินไป 
ก็พูดกันวา   ตองไมใชกลองคนใหญโต    หวนกลบัมาซุมดู    เห็นคน 
สองคนเทาน้ัน    กร็ุมทุบแยงเอาทรัพยไป.    พระโพธิสัตวกลาววา 
เจาตีกลองกระหนํ่าเปนเสียงเดียว     เปนเหตุทําใหทรัพยที่เราหา 
มาไดโดยเหน่ือยยาก   สญูหายหมด  แลวกลาวคาถาน้ี  ความวา :- 
                เมือ่จะตีก็พึงตีเถิด    แตอยาตีเกินประมาณ 
        เพราะการตีเกินประมาณ      เปนการชั่วชาของเรา 
        ทรัพยที่ไดมาต้ังรอยเพราะการตีกลอง     ได 
           ฉิบหายไป  เพราะเจาตีกลองเกินประมาณ.   ดังน้ี 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ธเม   ธเม  ความวา  กลองควรตี 
ไมใชไมควรตี    อธิบายวา  กลองนะ   ตีได   ไมใชไมใหตี.  
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        บทวา   นาติธเม  ความวา   แตไมควรตีกระหน่ําไปจนไม 
หยุดหยอน.                                             
        เพราะเหตุไร  ? 
        เพราะวา   การตีเกินไป   เปนการชั่วชาของเรา  หมายความ 
วา  การตีกลองไมหยุดหยอน  เปนความชั่ว  คือกอใหเกิดสถานการณ 
เลวราย   แกเราทั้งสองในบัดนี้. 
        บทวา  ธมนฺเตน   สต   ลทฺธ  ความวา  เพราะการตีกลองใน 
พระนคร ไดทรัพยมารอยกหาปณะ. 
        บทวา   อติธนฺเตน  นาสิต ความวา  แตบัดนี้เพราะลูกชาย 
ของเรา   ไมทําตามคําส่ัง    ตีกลองกระหน่ําไปท่ีดงโจรน้ี   เพราะ 
การตีกลองกระหนํ่าไปน้ัน   ทรัพยทั้งหมดวอดไปแลว.  
        พระบรมศาสดา    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว 
ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา   ลูกชายในครั้งน้ัน   มาเปนภิกษุ 
วายากในบัดนี้  สวนบิดา  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะน้ีแล. 
                 จบ  อรรถกถาเภริวาทชาดกท่ี  ๙  
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                       ๑๐.  สังขธมนชาดก 

                  วาดวยการทําเกินประมาณ 
        [๖๐]    ทานจะเปาก็จงเปาเถิด    แตอยาเปาใหเกิน 
          ประมาณ    เพราะการเปาเกินประมาณ     เปนการ 
          ชั่วชาของเรา  โภคะที่เราไดมา   เพราะการเปาสังข 
          ไดฉิบหายไป   เพราะทานเปาสังขเกินประมาณ 
                       จบ    สังขธมนชาดกท่ี  ๑๐ 
             อรรถกถาสังขธมนชาดกที่  ๑๐ 
        พระบรมศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวัน- 
มหาวิหาร   ทรงปรารภภิกษุวายากเหมือนกัน    ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา   ธเม   ธเม  ดงัน้ี. 
        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัต  เสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี    พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลคนเปาสังข.    เมื่อมีงาน 
ในกรุงพาราณสีอยางเอิกเกริก     ก็พาบิดาไปทําการเปาสังข 
ไดทรัพย    ในเวลากลับก็กลาวหามบิดาผูทําการเปาสังขอยูไม 
ขาดระยะ  ใกล  ๆ   ดงโจร.   บิดากลบัพูดวา   จักไลพวกโจรใหหนี 
ไปดวยเสียงสังข     แลวเปาเรื่อยไปไมขาดระยะ.     พวกโจรกพ็า 
กันมารุมแยงทรัพยไปหมด     ทํานองเดียวกับเรื่องกอนน่ันแหละ 
พระโพธิสัตวกลาวคาถา    โดยนัยเดียวกับเรื่องกอน    ความวา  
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                " ทานจะเปาก็จงเปาเถิด.    แตอยาเปาจน 
        เกินประมาณ      เพราะการเปาเกินประมาณ    เปน 
        การช่ัวชาของเรา    โภคะท่ีเราไดมาเพราะการเปา 
        สังข     ไดฉิบหายไปเพราะทานเปาสังขเกิน 
        ประมาณ  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  เต   ตาโต   วิธมี    ธม  ความวา 
บิดาของเราเปาสังขบอย ๆ      เลยเปาเอาทรัพยที่ไดไวเพราะการ 
เปาสังขทั้งน้ัน  หมดไป  พินาศไป. 
        พระบรมศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาดวย 
ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา     บิดาในครั้งน้ันไดมาเปนภิกษุ 
ผูวายากในบัดนี้    สวนบุตรในครั้งน้ัน    ไดมาเปนเราตถาคต  
ฉะน้ีแล. 
              จบ   อรรถกถาสังขธมนชาดกท่ี  ๑๐ 
                   รวมชาดกที่มีในวรรคน้ี  คือ         
        ๑.  มหาสีลวชาดก   ๒. จูฬชนกชาดก   ๓.  ปณุณปาติชาดก 
๔. ผลชาดก  ๕.  ปญจาวุธชาดก  ๖.  กัญจนขันธชาดก  ๗.  วารินท- 
ชาดก ๘.  ตโยธรรมชาดก  ๙.  เภริวาทชาดก    ๑๐.  สังขธมนชาดก. 
                                จบ  อาสิงสวรรคท่ี  ๖  
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                                  ๗.  อิตถีวรรค 
                           ๑.  อสาตมันตชาดก 

                 วาดวยหญิงเลวทราม 
        [๖๑]    "ขึ้นชื่อวาหญิงในโลกน้ีเลวทราม   เพราะ 
          หญิงเหลาน้ัน   ไมมีเขตแดน   มีแตความกําหนัด 
          ยินดี   คึกคะนองไมมีเลือก   เหมือนไฟท่ีไหมไม 
          เลือกฉะน้ัน    เราจกัละท้ิงหญิงเหลาน้ันไปบวช 
          เพ่ิมพูนวิเวก" 
                      จบ  อสาตมันตชาดกที่  ๑ 
                       อรรถกถาอิตถีวรรคท่ี  ๗ 
                     อรรถกถาอสาตมันตชาดกท่ี  ๑   
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู   ณ   พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูกระสัน    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา 
อาสา  โลกิตฺถิโย  นาม  ดงัน้ี. 
        เรื่องของภิกษุนั้น     จักแจมแจงในอุมมาทยันตีชาดก. 
(เรื่องยอ ๆ   มีวา)    ก็พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา    ดูกอนภิกษุ  
ข้ึนชื่อวาหญิงสวนมาก  ไมนายินดี   ไรสติ  ลามก  เปนผูมีเบื้องหลัง  
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เธอจะกระสันปนปวนเพราะหญิงเลว ๆ   เชนนี้ทําไม   แลวทรงนํา 
เรื่องในอดีตมาสาธกดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี  พระโพธิสตัวบังเกิดในตระกูลพราหมณ  ณ   เมอืง 
ตักกสิลา   คันธารรัฐ  ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว  เรียนจบไตรเพท 
และศิลปะทั้งปวง    ไดเปนอาจารยทิศาปาโมกข.    ดังน้ัน    ใน 
กรุงพาราณสีมีตระกูลพราหมณตระกูลหน่ึง     ต้ังแตวันที่บุตร 
เกิด    ก็จุดไฟต้ังไวไมใหดับเลย.    ครั้นในเวลาที่พราหมณกุมาร 
มีอายุได  ๑๖      มารดาบิดาจึงกลาววา    ลูกเอย   เราจุดไฟต้ังไว 
ในวันที่เจาเกิดเรื่อยมา     หากเจาประสงคจะไปสูพรหมโลก 
จงถือไฟนั้นเขาปา     บชูาพระอัคนีเทพเจา   ก็จะไปถึงพรหมโลกได 
ถาประสงคจะครองเรือน     ก็จงไปสูเมืองตักกสิลา     เลาเรียน 
ศิลปะในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข      แลวต้ังหลกัฐานเถิด. 
มาณพกลาววา     ฉันไมอาจจะเขาปาบูชาไฟ     มุงจะต้ังหลักฐาน 
เทาน้ัน    แลวกราบมารดาบิดา    รับเอาเงินพันกษาปณ    เปน 
คาคํานับอาจารย    เดินทางไปเมืองตักกสิลา    เลาเรียนศิลปะ 
แลวกลับมา      แตมารดาบิดาของเขาไมตองการใหครองเรือน 
ตองการใหเขาบําเรอไฟอยูในปา.     ลําดับนั้น    มารดาปรารถนา 
จะสําแดงโทษของสตรีสวนมาก     แลวสงเขาเขาปา     จึงดําริวา 
อาจารยนั้นคงเปนบัณฑิต     เฉลียวฉลาด     สามารถจะบอกโทษ 
แหงสตรีสวนมากแกลูกของเราได   จึงกลาววา    ลูกรัก   เจาเรียน  
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ศิลปะสําเร็จแลวหรือ ?    มาณพตอบวา   ครับ    คุณแม.   มารดา 
จึงกลาววา    แมอสาตมนตเจาก็เรียนแลวหรือ  ?.    มาณพตอบวา 
ยังไมไดเรียนครับ   คุณแม.    มารดากลาววา    ลกูรัก    ถาเจายัง 
ไมไดเรียนอสาตมนตแลว     จะเรียกวา     เรียนศลิปะสําเร็จแลว 
ไมได  ไปเถดิ  ไปเรียนแลวคอยมา.  มาณพรับคําแลว  ก็มุงหนาไป 
กรุงตักกสิลาอีก.     แมมารดาของอาจารยทิศาปาโมกขนั้น     เปน 
หญิงชรา   อายุ  ๑๒๐   ป    อาจารยอาบน้ําใหมารดาดวยมือของ 
ตนเอง  หาอาหารใหบริโภคเอง  หานํ้าใหดื่มเอง   ปรนนิบัติมารดา 
อยู     มนุษยเหลาอ่ืน     พากันรังเกียจอาจารยผูกระทําอยางนั้น. 
อาจารยดําริวา    อยากระน้ันเลย    เราเขาปา    ปรนนิบัติมารดา 
ในปาน้ันอยูเถิด.    ครั้นแลวก็จักการสรางบรรณศาลา    ในที่ม ี
น้ําทาสะดวก   ในปาอันเงียบสงัด    ตําบลหน่ึง   เสร็จแลวขนส่ิงของ 
มีเนย    และขาวสารเปนตน     มาสํารองไว      อุมมารดาพาไปท่ีนั้น 
ปรนนิบัติมารดา   อยูสืบมา. 
        ฝายมาณพไปถึงเมืองตักกสิลาแลว     ไมพบอาจารย     ก ็
สอบถามวา     ทานอาจารยไปไหน  ?     ครั้นฟงเรื่องราวนั้นแลว 
ก็ไปในปาน้ัน      ไหวอาจารยแลวยืนอยู.     ครั้งน้ันอาจารยถามเขา 
วา   พอมหาจําเริญ   เรื่องราวเปนอยางไร   เจาจึงกลับมาเร็วนัก  ? 
มาณพตอบวา     ทานอาจารยยังไมไดใหผมเรียน     อสาตมนตเลย 
มิใชหรือขอรับ  ?  
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        อ.  ใครกลาวเค่ียวเข็ญใหเจาเรียนอสาตมนตใหได  ? 
        มาณพ.   มารดาของกระผมขอรับทานอาจารย. 
        พระโพธิสัตวดําริวา   มนตอะไร  ๆ   ที่มชีื่อวา   อสาตมนต 
ไมมีเลย     แตมารดาของมาณพน้ี    คงประสงคใหเขารูโทษของ 
สตรีเปนแน   จึงกลาววา   ดีละ  พอคุณ  เราจักใหอสาตมนตแกเจา 
ต้ังแตวันนี้เปนตนไป    เจาจงทําหนาท่ีแทนเรา    ใหมารดาของเรา 
อาบนํ้าดวยมือของตน    ใหบริโภค    ใหดื่ม    ปรนนิบัติสม่ําเสมอ 
อน่ึงเมื่อเจานวดมือเทาศีรษะและหลังของมารดาเรา      ตองพูด 
ยกยองมือเทาเปนตน    ในเวลาที่กําลังบีบนวดวา    คุณแมครับ    ถึง 
คุณแมจะแกเฒาแลว      รางกายของคุณแมก็ยังดูกระชุมกระชวย 
ในยามท่ีคุณแมยังสาว     รางกายของคุณแมสวยสะคราญปาน 
ไฉน ?     ก็แลมารดาของเรากลาวคําใดกะเจา     เจาไมตองอาย 
ไมตองอําพราง     บอกคําน้ันแกเราเถิด     เจาทําอยางนี้จึงจะได 
อสาตมนต  ไมทําก็ไมได.  มาณพรับคําวา   ดีแลวครับทานอาจารย 
เริ่มแตวันนี้    ก็กระทําตามขอท่ีอาจารยชี้แจงทุกอยาง    เมื่อมาณพ 
รําพรรณบอย  ๆ      นางก็สําคัญวา    มาณพน้ีตองการจะอภิรมย 
กับเราเปนแมนมั่น  ทั้ง ๆ   ที่แกเฒา   ตามืดมน   กิเลสก็ยังเกิดข้ึน 
ในสันดานได.    วันหน่ึง    นางจึงกลาวกะมาณพกําลังกลาวสรร- 
เสริญรางกายของตนอยูวา      เธอปรารถนาจะรวมอภิรมยกับเรา 
หรือ  ?  
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        มาณพ.   คุณแมครับ  ผมปรารถนานักแลว   แต  (มาติดอยูตรง) 
ทานอาจารยเปนที่ยําเกรงหนัก. 
        มารดา.   ถาเธอปรารถนาฉันละก็   จงฆาลูกฉันเสียเถิด. 
        มาณพ.    ผมเลาเรียนศิลปะถึงเพียงนี้    ในสํานักของทาน- 
อาจารย     จะมาฆาอาจารย     เพราะอาศัยเหตุเพียงกิเลส      ก็ดู  
กระไรอยู 
        มารดา.   ถาเชนนั้น   ถาเธอไมทอดท้ิงฉันจริง   ฉันนี่แหละ 
จะฆาเขาเสียเอง. 
        ข้ึนชื่อวา  หญิง   สวนมากไมนายินดี  ลามก  มีลับลมคมใน 
อยางนี้    ถึงจะแกปานน้ัน    ก็ยังรานรัก    เริงชู    ถึงกับมุงฆาลูก 
ผูมีอุปการะเห็นปานน้ี  เสียก็ได. 
        มาณพบอกถอยคําท้ังหมดน้ัน    แกพระโพธิสัตว.    พระ- 
โพธิสัตวกลาววา     ที่เธอบอกมาทุกอยางนั้น     เธอทําถูกแลว. 
เมื่อตรวจดูอายุสังขารของมารดา    กร็ูวา    ตองตายในวันนี้เปนแน 
จงกลาววา    มาเถิดมาณพ   เราตองทดลองดู    จึงตัดไมมะเดื่อเขา 
ตนหน่ึง     ทาํรูปหุนเทาตน    คลุมเสียทั่วราง     วางนอนหงายไว 
เหนือท่ีนอนของตน  ผูกราวเชือกไว  แลวกลาวกะศิษยวา   พอคุณ 
เธอจงถือขวานไป    ใหสัญญาแกมารดาของเรา.    มาณพก็ไป 
บอกวา    คุณแมครับ    ทานอาจารยนอนเหนือท่ีนอนของตน   บน 
บรรณศาลา   ผมผูกราวเชือกไวเปนสําคัญ   คุณแมถือขวานเลมน้ี 
ถาสามารถจะฆาได  ก็จงฆาเสีย.  
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        นางกลาววา   เธอตองไมทอดท้ิงฉันแนนะ ! 
        มาณพ.  เหตุไร  ผมจักทอดทิ้งเลา  ขอรับ. 
        นางจึงจับขวาน   งก ๆ   เง่ิน ๆ   เดินไปตามราวเชือก   เอา 
มือคลําดู    สาํคัญแนวา   นี่ลูกของเรา   แลวเลกิผาหมสวนหนาของ 
รูปหุนออก   เง้ือขวานดวยคิดวา   จักฟนหนเดียวใหตายคาที่   แลว 
ฟนตรงคอทีเดียว   เมื่อเกดิเสียงดังกระดาง   จึงไดทราบวา   ทีต่น 
ฟนนั้นเปนไม.  ครั้นพระโพธิสัตวถามวา    คุณแมทําอะไร   ขอรับ 
ก็ไดคิดวา   เราถูกลวงเสียแลว   ลมลงตายอยูตรงน้ันเอง.  ไดยินวา 
ถึงนางจะนอนตายอยูที่บรรณศาลาของตน   ก็คงตายในขณะน้ัน 
แนนอน.    พระโพธิสัตวทราบอาการท่ีมารดาตายแลว    ก็กระทํา 
สรีรกิจ   ครัน้ดับไฟท่ีเผาแลว    ก็บูชาดวยดอกไมปา   พามาณพ 
มาน่ังท่ีประตูบรรณศาลา    กลาวสอนเขาวา    พอคุณ    ข้ึนชือ่วา 
อสาตมนต    ที่จัดเปนวิชาแผนกหนึ่ง    โดยเฉพาะไมมีดอก    ก็แต 
ข้ึนชื่อวาหญิงสวนมาก     ไมรูจักจืดจาง     มารดาของเธอบอกให 
เธอเรียนอสาตมนต    แลวสงตัวมาถึงสํานักเรา     ก็สงมาเพ่ือใหรู 
โทษของหญิงสวนมาก     บัดนี้เธอก็เห็นโทษของมารดาเราโดย 
ประจักษแลว    ดวยเหตุนี้   พึงทราบเถิดวา  ข้ึนชือ่วาหญิงสวนมาก 
ไมรูจักอิ่ม     ลามก    ดังน้ีแลวสงตัวไป.    เขากราบลาอาจารยไป 
สํานักมารดาบิดา.   ครั้งน้ันมารดาถามเขาวา   เจาเรียนอสาตมนต 
จบแลวหรือ  ?   เขาตอบวา   ครับคุณแม.   มารดาถามวา   คราวนี้ 
จักทําอยางไร    จักบวช    จักบําเรอไฟ    หรือจักอยูครองเรือน  ?  
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มาณพกลาววา    คุณแมขอรับ    ผมเห็นโทษของหญิงสวนมาก 
โดยประจักษแลว   ไมตองการอยูครองเรือนละ   ผมจักบวช.   เมื่อ 
จะประกาศความประสงคของตน จึงกลาวคาถานี้วา :- 
                ขึน้ชื่อวา   หญิงในโลก     สวนมากไมรูจกั 
        ยับย้ัง   หาเวลาแนนอนไมได    ทัง้รานรัก   เรงิชู 
               กินไมเลือก  เหมือนไฟท่ีกินไดทุกอยาง.   ขาพเจา 
              จักหลีกละพวกนางไปบวช   เพ่ิมพูนวิเวก  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อาสา   ความวา   ไมรูจักยับยั้ง 
คือ   มีความประพฤติเลวทราม.   อีกอยางหน่ึง  ความสุขทานรียก 
วา    สาตะ    ความสุขนั้นไมมีแกหญิงเหลาน้ัน    ทัง้ยังใหความไม 
สุขใจ  แกคนที่มีจิตปฏิพัทธในตน    จึงชื่อวาไมรูจักยับยั้ง   อธิบาย 
วา    อยูไมสขุ    คือเปนที่ต้ังแหงความทุกข.    เพ่ือจะแสดงความ 
ขอน้ีใหแจมแจง   พึงนําพระสูตรนี้มาสาธกดังน้ี  :- 
                " หญิงเหลาน้ัน  รอยเลห  หลอกลวง   เปน 
        บอเกิดแหงความโศก     มีเช้ือโรคเปนตัวอุบาทว 
        หยาบคาย   กอใหเกดิความผูกพันธ   เปนชนวน  
          แหงความตาย     เปนนางบังเงา     ชายใดวางใจใน 
          นาง  ชายน้ันจัดเปนคนเลวในฝูงคน."  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โลกตฺิถิโย   แปลวา  หญิงในโลก. 
        บทวา  เวลา   ตาส  น  วิชฺชติ ความวา   คุณแมขอรับ  หญงิ 
เหลาน้ัน     กิเลสเกิดข้ึนแลว     เวลาคือความสํารวม     เขตแดนท่ี  
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ชื่อวา   ประมาณไมมีเลย   เปนหญิงกําหนัดหนัก   คือ    ติดใจใน 
กามคุณ  ทั้ง  ๕  ทั้งเปนผูคะนอง  เพราะประกอบดวยความคะนอง 
๓  ประการ  คือ  คะนองกาย  คะนองวาจา  เเละคะนองใจ.  เพราะ 
ข้ึนชื่อวา    ความสํารวมท่ีมาประจวบอารมย    มีกายทวารเปนตน 
มิไดมีในภายในของหญิงเหลาน้ันเลย     คือเปนหญิงหลุกหลิก 
เปรียบไดกับจําพวกกา     พราหมณมาณพแสดงลักษณะหญิง 
ดังพรรณนามานี้. 
        บทวา   สิขี   สพฺพฆโส  ยถา  ความวา  ธรรมดาไฟที่ถึงการ 
นับวา     สิข ี  เพราะมีเปลวเปนแฉก   ไดเชื้อใด ๆ   จะเปนของไม 
สะอาด  มีประเภทเปนตนวา  คูถก็ตาม  จะเปนของสะอาด  มีประเภท 
เปนตนวา   เนยใส  น้ําผ้ึง  น้ําออย   กต็าม   นาปรารถนาบาง  ไม 
นาปรารถนาบาง     ก็แลบเลียกินหมดทุกอยาง     เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงเรียกวา     กินทุกอยางฉันใด.     แมหญิงท้ังหลายก็ฉันน้ัน 
นั่นแหละ    จะเปนคนมีกําเนิดทราม    มีการงานทราม    เชนคน- 
เลี้ยงชาง     เลี้ยงวัวเปนตน    ก็ตามเถดิ     จะเปนคนมีนกําเนิดสูง 
การงานสูง     เชนกษัตริยเปนตน     กต็ามเถิด      มิไดคิดถึงความ 
เลวทรามและความอุกฤษฐเลย     เมือ่ความชื่นชมดวยอํานาจ 
กิเลสบังเกิดข้ึน  ดวยสามารถแหงความยินดีในโลก  ไดคนประเภท 
ไหน    ก็เสพไดทั้งน้ัน    เพราะฉะน้ัน    จึงเปนเหมือนกับไฟที่ไหม 
ไดทุกอยาง   เพราะฉะนั้น   ไฟกินไดทุกอยางฉันใด    หญิงเหลาน้ัน 
ก็พึงทราบวา   เปนอยางนั้นเหมือนกันแหละ.  
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        บทวา    ตา  หิตฺวา  ปพฺนชิสฺสาติ  ขาพเจาขอหลีกเวน   หญิง 
ลามก  อันเปนที่ต้ังแหงทุกขนั้น  เขาปาบวชเปนฤาษี. 
        บทวา   วิเวกมนุพฺรหูย  ความวา    วิเวกมี   ๓  คือ  กายวิเวก 
จิตตวิเวก   อุปธิวิเวก   ในเรื่องนี้   บรรดาวิเวกท้ัง   ๓   นั้น   ควร 
เพ่ิมพูน    กายวิเวกดวย    จิตวิเวกดวย.    ทานกลาวอธิบายไววา 
(พราหมณมาณพกลาววา)     คุณแมครับ    ผมตองบวช    กระทํา 
กสิณบริกรรม   ใหสมาบัติทั้ง   ๘    และอภิญญาท้ัง   ๕   บังเกิด  
แลว    จักปลกีกายออกจากหมู    และพรากจิตจากกิเลส    เพ่ิมพูน 
วิเวกน้ี   จักเปนผูพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา   เรื่องเหยาเรือน 
สําหรับผม    เลิกกันท.ี 
        พราหมณมาณพ    ติเตียนหญิงท้ังหลายอยางน้ี    กราบลา 
มารดาบิดาบวชแลว     เพ่ิมพูลวิเวกมีประการดังกลาวแลว     ได 
เปนผูมีพรหมโลกเปนทีไ่ปในเบื้องหนา. 
        แมพระบรมศาสดา  ก็ตรัสวา   ดกูอนภิกษุ   ข้ึนชื่อวาหญิง 
ทั้งหลาย   ไมรูจักจืดจาง    ลามก   มีเบ้ืองหนาเบื้องหลัง   ใหทกุข 
อยางนี้    ทรงแสดงโทษของหญิงท้ังหลาย     ประกาศสัจธรรม. 
ในเวลาจบสัจจะ     ภิกษนุั้นดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว.    พระ- 
ศาสดาทรงสืบอนุสนธิ   ประชุมชาดกวา   มารดามาณพในครั้งน้ัน 
ไดมาเปนภิกษุณี   ชื่อ   ภัททกาปลานี   ในบัดนี ้ บดิาของมาณพ 
ไดเปนพระมหากัสสปะ   มาณพผูเปนศิษย  ไดมาเปนพระอานนท 
สวนอาจารยไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                    จบ  อรรถกถาอสาตมันตชาดกที่  ๑  
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                             ๒.  อณัฑภูตชาดก 

                       วาดวยการวางใจภรรยา  

        [๖๒]    "พราหมณถูกภรรยาผูกหนา     ใหดีดพิณ 
          ก็รูไมทันภรรยา      ที่ทานนํามาเล้ียงไวแตยังไม 
          คลอด  ใครจะวางใจในภรรยาเหลาน้ันได"            
                         จบ  อัณฑภูตชาดกท่ี  ๒ 
                อรรถกถาอัณฑภูตชาดกท่ี  ๒ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู     ณ       พระเชตวัน- 
มหาวิหาร    ทรงปรารภภิกษุผูกระสันนั่นแหละ     ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  ย   พฺราหฺมโณ   อวาเทสิ   ดังน้ี. 
        ความยอวา    พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา     จริงหรือ 
ภิกษุ    ที่เขาวา   เธอกระสัน  ครั้นภิกษุนั้นกราบทูลวา   จริงพระ- 
เจาขา    จึงตรัสวา     ดูกอนภิกษุ     ข้ึนชื่อวาหญิงทั้งหลาย   ใคร ๆ 
ก็รักษาไมได    ในครั้งกอนบัณฑิตทั้งหลาย    ถึงจะรักษาหญิงไว 
ต้ังแตออกจากครรภ    ก็ไมอาจรักษาไวได       แลวทรงนําเรื่องใน 
อดีตมาสาธกดังตอไปนี้ :-  
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        ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน   กรุง- 
พาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในคัพโภทรแหงพระอัครมเหสี 
ของพระเจาพรหมทัตน้ัน   ครั้นทรงพระเจริญวัย    ก็ประสพความ 
สําเร็จการศึกษาในศิลปะทุกอยาง     พอพระราชบิดาสวรรคต 
ก็ไดเสวยราชยโดยธรรม.      พระองคทรงพอพระทัยทรงสกา 
กับทานปุโรหิต     ก็เม่ือจะทรงเลน    ทรงขับเพลงสําหรับการพนัน 
บทนี้วา :- 
                " แมน้ําทุกสายไหลคด    ปาท้ังหมดสําเร็จ 
           ดวยไม    หญิงท้ังหลายคงทําชั่ว    เมื่อไดโอกาส 
               ที่ลบัตา."  ดังน้ี 
พลางก็ซัดลูกบาศกทอง    เหนือแผนกระดานเงิน.    เมื่อพระราชา 
ทรงเลนโดยวิธีนี้   ทรงชนะเปนนิตย.    สวนปุโรหิตพายแพ.   ทาน 
ปุโรหิตครั้นทรัพยสมบัติในเรือนรอยหลอไปโดยลําดับ      ก็ได 
คิดวา     ขืนเปนเชนนี้     ทรัพยสินในเรือนทุกอยางตองหมดแน 
จําเราตองเสาะแสวงหามาตุคามคนหน่ึง    ที่ไมเคยสมสูกับบุรษุ 
อ่ืนเลย     มาไวในเรือนใหได.     ครั้นแลว     ก็กลบัเกิดปริวิตกวา 
เราไมอาจจะรักษาหญิงท่ีเคยเห็นชายอ่ืนมาแลวไวได     จําเรา 
จักตองรักษาหญิงคนหนึ่ง    แตแรกคลอด    ตอเจริญวัยแลวจึงใหอยู 
ในอํานาจ     ทําใหเปนหญิงมีชายเดียว     จัดแจงการรักษาอยาง 
มั่นคง  จึงจะนําทรัพยมาจากราชสกุลได  ก็แลปุโรหิตเปนคนฉลาด  
ในวิชาดูอวัยวะ    ดังนั้น    พอเห็นหญิงทุคคตะคนหนึ่งมีครรภ    ก็  
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ทราบวา    นางจักคลอดลูกเปนหญิง   จึงเรียกนางมาหา   ใหเสบียง 
ใหอยูแตภายในเรือนเทานั้น     พอคลอดแลว     กใ็หเงินสงตัวไป 
ไมใหเด็กหญิงน้ันเห็นชายอ่ืน ๆ   เลย   มอบใหในมือของพวกหญิง 
เทาน้ัน  เลี้ยงดูจนเจริญวัย  จึงใหนางอยูในอํานาจของตน   ระหวาง 
ที่กุมารีนั้นยังไมเติบโต      ทานปุโรหิตไมยอมเลนสกาพนันกับ 
พระราชา    ครั้นใหกุมารีอยูในอํานาจแลว    ก็กราบทูลพระราชา 
วา   ขาแตมหาราชเจา   เราเลนพนันสกากันเถิด.   พระราชาทรง 
รับสั่งวา  ดีละ    ทรงเลนโดยทํานองเดิมนั่นแหละ   ในเวลาท่ีพระ- 
ราชาทรงขับเพลงทอดลูกบาศก    ปุโรหิตก็กลาววา      " ยกเวน 
มาณวิกา".   ต้ังแตนั้นมา  ปุโรหิตกลับชนะ  พระราชาแพ. 
        พระโพธิสัตวทรงคะเนวา    ในเรือนของปุโรหิตน้ี    คงจะมี 
หญิงคนหนึ่ง    ที่มชีายแตคนเดียว    ทรงใหอํามาตยสืบดู     ก็ทรง 
ทราบวา   มจีริง   ทรงพระดําริตอไปวา   ตองใหคนทําลายศีลของ 
นางเสีย     รบัสั่งใหนักเลงผูหน่ึงมาเฝา     มีพระดํารัสวา     เจาจัก 
สามารถทําลายศีลแหงหญิงของทานปุโรหิตไดหรือไม  ?      นักเลง 
ผูนั้น  รับสนองพระราชประสงควา  ขาพระองคอาจอยูพระเจาขา. 
ครั้งน้ันพระราชาทรงพระราชทานทรัพยแกเขา     มีพระดํารัสวา 
ถาเชนนั้น    จงทําใหสําเร็จโดยเร็วเถิด     ทรงสงเขาไป.     เขารับ 
พระราชทานทรัพยแลว     ก็จายของมีเครื่องหอม     ธูปกระแจะ 
และการบูรเปนตน   ไปเปดรานขายเครื่องหอมทุก ๆ    อยาง   ไม 
ไกลเรือนของทานปุโรหิตน้ัน.     แมเรือนของทานปุโรหิต      ก็เปน  
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เรือน  ๗  ชัน้  มีซุมประตู   ๗   แหง   และที่ซุมประตูทุกแหงมีหญิง 
รักษาทั้งน้ัน   ชายอ่ืนเวนแตทานพราหมณ   ไมมผูีใดจะไดเขาไป 
สูเรือนเลย    แมตะกราทิ้งขยะ     ก็ตองเปนหญิงเขาไปชําระทั้งนั้น 
ปุโรหิตคนหน่ึง    หญิงบําเรอของมาณวิกาน้ันคนหนึ่ง    เทาน้ัน 
ที่ไดเห็นมาณวิกาน้ัน    ครั้งน้ันหญิงบําเรอของมาณวิกา    ถือเอา 
ทรัพยอันเปนมูลคาสําหรับซื้อเครื่องหอมและดอกไมเดินไป 
เวลาไปก็เดินผานไปใกล  ๆ    รานของนักเลงน้ัน    เขารูเปนอยางดี 
วา    หญิงคนน้ี    เปนหญิงบําเรอของมาณวิกา    วันหน่ึงพอเห็น 
นางเดินมา   ก็ลุกข้ึนจากราน    ถลันไปฟุบที่ใกลเทานาง   กอดเทา 
ทั้งคูไวแนน    ดวยแขนท้ังสองขาง   พลางร่ําไหปริเวทนาวา    แมจา 
แมไปไหนเสียเลา    ตลอดเวลานานประมาณเทานี้   ?    พวกนักเลง 
ที่ซอมกันไว    แมที่เหลือยืนอยูขางหน่ึง   ก็พากันพูดวา   แมกบัลูก 
ดูละมายกันโดยสัณฐาน      ของมือเทาและใบหนา     และอากัปกิริยา 
ดูเหมือนกับคน ๆ   เดียวกัน.   หญิงน้ัน  เมื่อคนพวกนั้นชวยกนัพูด 
ก็เชื่อแนแกตน   เขาใจวา   บุรุษนี้เปนลูกของเราแนนอน    แมตนเอง 
ก็พลอยรองไหไปดวย.   คนแมทั้งสอง   ตางยืนกอดกันรองไห. 
        คราวนั้น   นักเลงจึงกลาววา   แมจา   แมอยูที่ไหน  ?   นาง 
ตอบวา    พอคุณ    แมบํารุงหญิงสาวของทานปุโรหิต    ผูมีลลีา 
เยื้องกรายเสมอดวยกินรี    มีรูปงามเปนเลิศอยูจะ.    เขาถามตอไป 
วา   บัดนี้   แมกําลังจะไปไหนตอละจะ ?    นางบอกวา   แมกําลงั 
จะไปหาซ้ือของหอม      และพวงมาลาใหนายสาว.     เขากลาววา  
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แมจา    แมจะตองไปซื้อที่อ่ืนทําไม    นับแตนี้ไป   โปรดรับเอาของ 
ของฉันไปเถิด       แลวไมรับเงินเปนมูลคา     ใหสิ่งของมีหมากพลู  
แลกระวานเปนตน   กับดอกไมตาง ๆ   เปนอันมากไป.   มาณวิกา 
เห็นเครื่องหอมและดอกไมมากมาย     ก็กลาววา    แมคุณ    วันนี้ 
ทานพราหมณของเราใจดี  หรืออยางไร  ? 
        นางถามวา  ทําไมคุณนายพูดอยางนี้เลา  ? 
        มาณวิกา  เพราะฉันเห็นของเหลานี้มากมาย 
        นางกลาววา     พราหมณไมไดใหเงินคาของมากข้ึนเลย 
แตของน้ี  ฉันนํามาจากสํานักลูกของฉัน. 
        นับแตนั้นมา     นางริบเอาคาของท่ีพราหมณใหเสียเอง 
แลวก็ไปรับเอาเครื่องหอม     และดอกไมเปนตน     มาจากสํานัก 
ของนักเลงคนนั้นเรื่อยมา.    ลวงมาสองสามวัน   นักเลงก็ทําลวงวา 
เปนไขนอนเสีย.     นางไปท่ีประตูรานของเขา     ไมเห็นก็ถามวา 
ลูกของเราไปไหน  ?     คนในรานบอกวา    ลูกชายของทาน    ไม 
สบาย.   นางไปถึงท่ีนอนของเขา   แลวน่ังลูบหลัง   ถามวา    ลกูเอย 
ไมสบายเปนอะไรไปหรือ  ?    เขานิ่งเสีย   นางก็ถามวา   ทําไมไม 
พูดเลา   ลกูเอย.   นักเลงพูดวา   แมจา   ถึงฉันจะตายก็ไมสามารถ 
จะบอกแมได.    นางจงกลาววา    เจาไมบอกแมแลว    จะควรบอก 
ใครเลา   บอกเถิดพอคุณ   นักเลงจึงบอกวา   แมจา   ฉันไมปวยไข 
เปนอะไรหรอก     แตฉันไดยินดีคําสรรเสริญนางมาณวิกาแลว     ก ็
มีจิตผูกพันมั่นคง     เมื่อฉันไดนางจึงจะมีชีวิตสืบไป     เมื่อไมได  
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จักยอมตายท่ีนี่แหละ.   นางกลาววา   พอคุณ   เรื่องนี้เปนภาระของ 
แมเอง       ลกูอยาเสียใจเพราะเรื่องนี้เลย      ปลอบเอาใจเขาแลว 
ก็ขนของหอมและดอกไมไปมากมาย     มาถึงสํานักมาณวิกา     ก ็
กลาววา     คุณนายเจาขา      ลูกดิฉันไดยินคําสรรเสริญคุณนาย 
จากสํานักของฉันแลว     มีจิตผูกพันมั่นคง     ทําอยางไรกันดีเลา  ? 
มาณวิกาตอบวา    ถาแมพาเขามาได    ฉันจะใหโอกาสเหมือนกัน. 
นางฟงคําของมาณวิกาแลว   แตบัดนั้นมา   ก็กวาดขยะเปนอันมาก 
จากทุกซอกทุกมุมของเรือน     เทรดหัวหญิงท่ีเปนยาม.     หญิงท่ี 
เปนยามอึดอัดใจดวยเรื่องนั้น     ก็ออกไป.     โดยทาํนองเดียวกัน 
นี้แหละ   หญิงท่ีเปนยามคนไหน   พูดอะไร ๆ   นางจะทิ้งขยะรดหัว 
หญิงยามน้ัน ๆ     ต้ังแตนั้น   นางจะนําส่ิงใดเขามา   หรือนําออกไป 
ก็ไมมีใครกลาตรวจคนสิ่งน้ัน. 
        ไดเวลา    นางใหนักเลงน้ันนอนในตะกราดอกไม    แบกไป 
สูสํานักมาณวิกา.    นักเลงทําลายศีลของมาณวิกาเสียแลว    ไดอยู 
ในปราสาทน้ันเอง   สอง-สามวัน.   เม่ือทานปุโรหิตออกไปขางนอก 
แลว    ทั้งสองคนก็รวมอภิรมยกัน.    เม่ือปุโรหิตมา    นักเลงกซ็อน 
เสีย.     ครั้นลวงมาไดวัน-สองวัน     มาณวิกาก็พูดกะนักเลงวา 
ที่รัก  บัดนี้  ทานควรจะไปเสียที.  นักเลงก็กลาววา  ฉันจะตี  (หัว) 
พราหมณใหไดเสียกอนถึงจะไป.   มาณวิกากลาววา   อยางนั้นก็ได 
แลวใหนักเลงซอนตัวเสีย     เมื่อพราหมณมา     ก็พูดอยางนี้วา 
ทานเจาขา    ดิฉันอยากจะฟอนในเมื่อทานบรรเลงพิณ.  พราหมณ  
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รับคําวา   เจาจงฟอนเถิด    นางผูเจริญ   แลวก็บรรเลงพิณ.   นาง- 
มาณวิกา     กลาววา     ทานเจาขา     ดิฉันละอายในเมื่อทานจองดู  
ดิฉันขอปดหนาทานเสียกอนถึงจะฟอน.     ปุโรหิตกลาววา    ถาเจา 
ละอาย    ก็จงกระทําอยางนั้นเถิด.   มาณวิกาหยิบผาเนื้อหนาปดตา 
ทานปุโรหิต   แลวผูกหนาจนมิด   พราหมณยอมใหปดหนา   บรรเลง 
พิณไปเรื่อย ๆ   นางฟอนไดสักครู   กก็ลาววา   ทานเจาขา     ดฉัิน 
อยากจะเคาะศีรษะทานสักครั้งหนึ่งนะเจาคะ.     พราหมณผู 
หลงใหลในสตรี     ไมรูเหตุการณอะไร     ก็กลาววา     เคาะเถิด. 
มาณวิกา    ใหสัญญาแกนักเลง.    เขายองเขามาใกล  ๆ    ยืนอยู 
หลังพราหมณทีเดียว     แลวถองศีรษะดวยศอก.     นัยนตาของ 
พราหมณถึงกับถลน.    หวัโนข้ึน    พราหมณเจ็บปวดรวดราว 
กลาววา     เจาจงสงมือมานี่.     มาณวิกาสงมือของตนวางไวบนมือ 
พราหมณ.    พราหมณกลาววา    มือนิ่ม ๆ    แตเขกแข็ง.    นักเลง 
ครั้นเขกหัวพราหมณแลวก็ซอนตัวเสีย.     มาณวิกาเมื่อนักเลง 
ไปซอน     กเ็ปลื้องผาออกจากหนาพราหมณ    หยิบน้ํามันมาทา 
นวดศีรษะให   เม่ือพราหมณออกไปขางนอกแลว    หญิงบําเรอให 
นักเลงนอนในตะกราดังเกา  พาออกไป.  นักเลงจึงไปเฝาพระราชา 
กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดใหทรงทราบ. 
        พระราชา    ตรัสแกพราหมณผูมาเฝาพระองควา    เราเลน 
สกาพนันกันเถิด     ทานพราหมณ.     ทานปุโรหิตรับสนองพระ- 
ดํารัสวา  ดีละ  พระเจาขา.  พระราชาโปรดใหจัดต้ังวงเพ่ือเลนสกา  
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ทรงขับเพลงการพนัน   แลวทรงทอดลูกบาศก  พราหมณไมรูเรื่อง 
ที่มาณวิกาถูกทําลายตบะเสียแลว     คงกลาววา    ยกเวนมาณวิกา 
แมจะกลาวอยางนี้     ก็ตองแพอยูนั่นเอง.     พระราชาทรงชนะแลว 
ตรัสวา   พราหมณทานกลาวอะไร  ?    ตบะแหงมาณวิกาของทาน 
ถูกทําลายแลว     ทานอุตสาหรักษามาตุคามต้ังแตอยูในครรภ 
กระทําการปองกันในที่ถึง   ๗    แหง    สําคัญวา   เราจักรักษาได 
ข้ึนชื่อวามาตุคาม    แมบุรษุจะเอาใสไวในทองเท่ียวไป     ก็ไมอาจ 
รักษาไวได    ข้ึนชื่อวาหญิงท่ีมีบุรุษคนเดียวไมมีดอก    มาณวิกา 
ของทานกลาววา    ดิฉันปรารถนาจะฟอน   เอาผาผูกหนาของทาน 
ผูบรรเลงพิณเสีย     ใหชายชูของตนเอาศอกถองศีรษะทานแลว 
ก็สงไป     คราวนี้    ทานจะยกเวนไดอยางไรเลา.     ดังน้ีแลวตรัส 
คาถาความวา :- 
                " พราหมณถูกนางเอาผาผูกหนาเสียหมด 
         ใหบรรเลงพิณ   เพราะเหตุใด  ไมทราบเหตุนั้นเลย  
             หญิงท่ีเลี้ยงมาต้ังแตยังเปนพืช        เปนภรรยายังทํา 
            เสียได   ใครเลาจะวางใจในภรรยานั้น ๆ      ได 
          แนนอน "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ย   พฺราหมฺโณ   อวาเทสิ    วณี  
สมฺมขุเว ิโต    ความวา    พราหมณถูกนางเอาผาเนื้อหนาผูกหนา 
มิดชิด  ใหบรรเลงพิณไป  เพราะเหตุอันใด  ไมไดทราบเหตุอันนั้น. 
เพราะนางตองการลวงเขาจึงไดกระทําอยางนี้.     แตพราหมณ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 127 

ไมรูอาการท่ีหญิงท้ังหลายมีมายามากน้ัน     หลงเชื่อมาตุคาม 
จึงไดสําคัญอยางนี้วา    นางละอายเรา.   พระราชาเม่ือจะประกาศ 
ความไมรูของพราหมณนั้น   จึงตรัสอยางนี้   นี้เปนคําอธิบายในขอน้ี. 
        บทวา   อณฺฑภูตา  ภตา  ภริยา  ความวา  อัณฑะ  ทานเรียกวา 
พืช    คือ    หญิงท่ีถูกนํามาเลี้ยงต้ังแตยังเปนพืช    คือถูกนํามาเลี้ยง 
แตในเวลาท่ียังไมคลอดจากตองของแม.     อีกอยางหนึ่ง     ศัพทวา 
ภตา  หมายถึงเปนคําถาม  คือถามวา  นั่นเปนใคร  ?   เปนภรรยา 
คือเปนเจาของบุตร    เปนหญิงบําเรอ.    เพราะวา    หญิงน้ันทาน 
เรียกวา    ภรรยา    เพราะเปนหญิงท่ีตองเลี้ยงดวยภัตร    และผา 
เปนตน  ๑   เพราะมีความสังวรระวังอันถูกทําลายแลว  ๑    เพราะ 
ตองเลี้ยงดวยโลกธรรม  ๑ 
        บทวา  ชาตุ  ในบาทคาถาวา   ตาสุ    โก   ชาตุ  วิสฺสเส  นี ้
เปนคํากลาวโดยสวนเดียว.     อธิบายวา     ในเมื่อภรรยาเหลาน้ัน 
แมถึงจะถูกคุมกัน     ต้ังแตอยูในทองของมารดา     ก็ยังถึงวิการ 
(นอกใจ)   อยางนี้ไดใครเลา   คือคนฉลาด    หนาไหน   จะพึงวางใจ 
ไดภรรยาไดอยางแนนอน   ไดแกใครเลา   ควรจะเชื่อไดวา   หญิง 
เหลาน้ี   ไมมีวิการ  (นอกใจ)  ในเรา.  เพราะวาข้ึนชื่อวา   มาตุคาม 
ในเมื่อมีผูเรียกรอง    ในเมื่อมีผูเชื้อเชิญ     ดวยอํานาจอสัทธรรม 
ใคร ๆ  ก็ไมอาจรักษาไวไดเลย. 
        พระโพธิสัตว     ทรงแสดงธรรมแกพราหมณอยางนี้. 
พราหมณฟงธรรมเทศนาของพระโพธิสัตวแลว     ไปสูนิเวศน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 128 

กลาวกะมาณวิกาน้ันวา    ไดยินวา    เจากลาทําชั่วถึงขนาดน้ีเชียว 
หรือ ?   มาณวิกาถามวา  ทานเจาคะ  ใครพูดอยางนี้เลาคะ   ดิฉัน 
นี่แหละเขกหัวท่ีทาน   คนอ่ืนไมมีใครดอก.   ถาทานไมเชื่อวา   ดิฉัน 
ไมทรามสัมผัสชายอ่ืน    เวนจากทานแลว     จักกระทําสัจจกิริยา 
ลุยไฟใหทานเชื่อ.   พราหมณกลาววา   อยางนั้นก็ดี    จึงใหสุมฟน 
กองใหญจุดไฟ   แลวเรียกนางมากลาววา   ถาเจาแนใจตนเอง   จง 
ลุยไฟเถิด.     ฝายมาณวิกากลาวซักซอมกะหญิงผูบํารุงของตน 
ไวกอนทีเดียววา   แมคุณ  จงไปบอกลูกของแมใหไปท่ีนั่น  ในเวลา 
ฉันลุยไฟ    ใหจับมือฉันไว.    หญิงน้ันก็ไปบอกอยางน้ัน.    นักเลง 
มายืนอยูทามกลางมหาชน.   มาณวิกาหวังจะลวงพราหมณ   ยืนอยู 
ทามกลางมหาชน    กระทําสัจจกิริยาวา    ขาแตทานพราหมณ 
ข้ึนชื่อวา    การสัมผัสดวยมือของชายอ่ืน    ยกเวนทานแลว    ดฉัิน 
ไมเคยรูจักเลย    ดวยสัจจะนี้  ขอไฟนี้อยาไหมฉันเลย  พลางทําทา 
จะลุยไฟ.    ในขณะนั้น    นักเลงก็ประกาศวา    ดูเถดิทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย  จงดูการกระทําของพราหมณปุโรหิต  ทานจะใหมาตุคาม 
ผูงามอยางนี้ลุยไฟ    แลวตรงไปจับมือนางไว    นางสะบัดมือแลว 
พูดกับปุโรหติวา     ทานเจาขา     สัจจกิริยาของดิฉันถูกทําลายเสีย 
แลว   ดิฉันไมอาจลุยไฟไดเจาคะ.  พราหมณถามวา  เพราะเหตุไร  ? 
มาณวิกาตอบวา   ในวันนี้ดิฉันไดทําสัจจกิริยาไวอยางนี้วา   ยกเวน 
สามีของดิฉันแลว   ดิฉันไมรูสัมผัสมือของชายอ่ืนเลย   บัดนี้   ดิฉัน 
ถูกชายคนน้ีจับมือเสียแลว     เจาคะ.     พราหมณรูทันวา    เราถกู  
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นางมาณวิกาลวงเอา  ก็โบยตีนางแลวไดไป.  ไดยนิวา  หญิงเหลาน้ี 
ประกอบไปดวยอสัทธรรมอยางนี้     ทํากรรมชั่วชาเปนอันมาก 
เพ่ือจะลวงสามีของตน   ทําการสบถไดทั้งวันวา   ดิฉันไมไดกระทํา 
อยางนี้     ยอมเปนหญิงมีจิตปรวนแปรไปไดตาง ๆ.     สมดังคาถา 
ประพันธที่ทานกลาวไววา :- 
                " สภาพของหญิงท้ังหลายท่ีหาสัจจะได 
        โดยยาก  เปนโจร  รอยเลหมายา   รูไดยาก   เหมือน 
            การไปของปลาในนํ้าฉะน้ัน     นางพูดเท็จเหมือน 
             จริง   พูดจริงเหมอืนเท็จ   เหมอืนโคท้ังหลายเล็ม 
           กินแตหญาออน  ๆ  ที่มากมาย  ความสวยของเรา 
           ประเสริฐแท    แทจริงหญิงเหลาน้ีเปนโจรหยาบ- 
          คาย รายกาจ  กลับกลอกเหมือนกอนกรวด  ความ 
         ลอลวง    บรรดามีในหมูมนษุย    ไมมีขอไหนท่ี  
             พวกนางจะไมรู " 
        พระบรมศาสดา   กต็รัสวา  มาตุคามใคร ๆ  รกัษาไวไมได 
อยางนี้    ดังนี้  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสประกาศ  
สัจจะ.    ในเวลาจบสัจจะ    ภิกษุผูกระสันบรรลโุสดาปตติผล. 
พระศาสดาทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา   พระเจากรุงพาราณสี 
ในครั้งน้ัน  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                       จบ  อรรถกถาอัณฑภูตชาดกท่ี  ๒  
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                               ๓.  ตักกชาดก 

                วาดวยลักษณะธรรมดาหญิง 
        [๖๓]     " ธรรมดาวาหญิงเปนคนมักโกรธ   ไมรูจัก 
          คุณ    ชอบสอเสียด    ชอบยุยงใหแตกกัน   ดูกอน 
          ภิกษุ   เธอจงประพฤติพรหมจรรยเถิด  เธอจักไม 
          เส่ือมจากสุข" 
                        จบ  ตักกชาดกท่ี  ๓ 
                        อรรถกถาตักกชาดกท่ี  ๓๑ 

        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูกระสันนั่นแหละ     ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา   โกธนา  อกตฺู  จ  ดงัน้ี. 
        พระศาสดาตรัสถามวา   จริงหรือภิกษุที่เขาวา   เธอกระสัน 
แลว ?   เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา  จริงพระเจาขา  ตรัสวา  ข้ึนชื่อวา 
หญิงท้ังหลาย   เปนคนอกตัญู    ประทุษรายมิตร   เหตุไรเธอจึง 
กระสันเพราะอาศัยหญิงเหลาน้ัน    แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้ :- 
๑.  ม.  อรรถกถาตักกปณฑติชาดก  
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        ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพรหมเสวยราชสมบัติอยูใน  กรุง- 
พาราณสี    พระโพธิสัตวบวชเปนฤาษี   สรางอาศรมอยูที่ฝง 
แมน้ําคงคา     ยังสมาบัติและอภิญญาใหเกิดแลว     ยับยั้งอยูดวย 
ความสุขอันเกิดแตความยินดีในฌาน.    ในสมัยนั้น    ธิดาของทาน 
เศรษฐี    ในกรุงพาราณสี    ชื่อวาทุษฐกุมารี    เปนหญิงดุราย 
หยาบคาย  มักดา   มักตี   ทาส    และกรรมกร.  ครัน้อยูมาวันหนึ่ง 
คนที่เปนบริวาร   ชวนนางไปวา   จักเลนน้ําในแมน้ําคงคา.   ขณะ 
เมื่อมนุษยเหลาน้ันเลนน้ํากันอยูนั่นแหละ     เปนเวลาที่พระอาทิตย 
ใกลจะอัษฎงค.     เมฆฝนก็ต้ังเคาข้ึน.    พวกมนุษยทั้งหลายเห็น 
เมฆฝนแลว    กร็ีบว่ิงแยกยายกันไป.    พวกทาสกรรมกรของธิดา 
ทานเศรษฐีพูดกันวา    วันนี้พวกเราควรแกเผ็ดนางตัวรายนี้ 
แลวท้ิงนางไวในน้ําน่ันแล   พากันข้ึนไปเสีย.   ฝนก็ตกลงมา   แม 
ดวงอาทิตยก็อัษฎงค.    เกดิความมืดมัวท่ัวไป.     พวกทาสและ 
กรรมกรเหลาน้ัน    เวนแตธิดาทานเศรษฐีคนเดียว    ไปถึงเรือน 
เมื่อคนท้ังหลาย     พูดวา    ธิดาทานเศรษฐีไปไหนเลา  ?    ก็กลาววา 
นางข้ึนจากแมน้ําคงคากอนหนาแลว    เมื่อเปนเชนนี้   พวกขาพเจา 
จึงไมรูวานางไปไหน.  แมพวกญาติพากันคนหาก็ไมพบ. 
        ธิดาทานเศรษฐีรองดังลั่น    ลอยไปตามนํ้า   ถึงท่ีใกล 
บรรณศาลาของพระโพธิสัตว    เมื่อเวลาเที่ยงคืน.    พระโพธสิัตว 
ไดยินเสียงของนางก็คิดวา     นั่นเสียงหญิง     ตองชวยเหลือนาง 
พลางถือคบหญาเดินไปสูฝงแมน้ํา    เห็นนางแลว     ก็ปลอบวา  
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อยากลัว   อยากลัว   ดวยมีกําลังดังชางสาร   สมบรูณดวยเรี่ยวแรง 
วายน้ําไปชวยนางข้ึนได   พาไปอาศรม   กอไฟใหนางผิง   ครัน้นาง 
คอยสรางหนาวแลว     ก็จัดหาผลไมนอยใหญที่อรอย  ๆ     มาให 
พลางถามนางขณะท่ีบริโภคผลไมนั้น ๆ   วา   นางอยูที่ไหน   และ 
ทําไมถึงตกนํ้าลอยมา.     นางก็เลาเรื่องราวนั้นใหฟง.     ครั้งน้ัน 
พระโพธิสัตวกลาวกะนางวา    เธอพักเสียที่นี่แหละ   แลวจัดใหนาง 
พักในบรรณศาลา   ตนพักอยูกลางแจง  สอง-สามวัน  แลวกลาววา 
บัดนี้    เธอจงไปเถิด.     เศรษฐีธิดาคิดวา     เราจักทําดาบสน้ีถึง 
สีลเภท   แลวชวนไปดวยใหจงได   ดังน้ีแลวไมยอมไป.   ครัน้เวลา 
ลวงผานไป     ก็แสดงกระบิดกระบวนเลหมายาหญิง    ทําใหพระ- 
ดาบสศีลขาด     เสื่อมจากฌาน.     ดาบสก็ชวนนางอยูในปาน่ันเอง 
ครั้งน้ัน   นางกลาวกะดาบสวา    ขาแตทานเจา    เราทั้งสองจักอยู 
ในปาทําไม  เราสองคนพากันไปสูยานมนุษยเถิด.  ดาบสก็พานางไป 
ถึงบานชายแดนตําบลหน่ึง     ประกอบอาชีพดวยการขายเปรียง 
เลี้ยงนาง.  เพราะทานดาบสขายเปรียงเลี้ยงชีวิต    ฝูงชนจึงขนานนาม 
วา   ตักกบัณฑิต.   ครั้งน้ัน  พวกชาวบานรวมกันใหเสบียงอาหาร 
แกทาน    กลาววา    ทานชวยบอกเหตุการณที่บุคคลประกอบ 
ดีหรือชั่ว    ก็พวกขาพเจา     อยูเสียในท่ีนี้เถิด    แลวชวยกันสราง 
กระทอมใหอยูใกลประตูบาน. 
        กโ็ดยสมัยนั้น   พวกโจรพากันลงมาจากภูเขา   ปลนชนบท 
ชายแดน    วันหน่ึงพากันมาปลน    บานนั้น     แลวใชชาวชนบท  
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นั้นแหละใหขนขาวของไปให    ยึดเอาตัวนางเศรษฐีธิดา     แมนั้น 
ไปยังท่ีพํานักของตน    แลวจึงปลอยคนที่เหลือ.     สวนนายโจร 
พอใจในรูปของนาง  จึงทํานางใหเปนภรรยาของตน.  พระโพธิสัตว 
สอบถามวา     หญิงชื่อน้ีไปไหนเสียเลา  ?     แมจะไดฟงวา     ถกู 
นายโจรยึดเอาไวเปนภรรยาเสียแลว     ก็ยังคิดวา     นางจักยังไม 
ทิ้งเรา    อยูในท่ีนั้น   จักตองหนีมาเปนแน    รอคอยนางอยูในบาน 
นั่นเอง.   ฝายนางเศรษฐีธิดา   ก็คิดวา   เราอยูที่นี่เปนสุขดี   บางที 
ตักกบัณฑิตอาศัยเหตุไร ๆ   แลว   จะมาพาเราไปเสียจากที่นี้   เมื่อ 
เปนเชนนั้น    เราจักเส่ือมจากความสุขนี้    ถากระไร    เราทําเปน 
เหมือนยังอาลัยรักอยู  ใหคนไปตามตัวมาแลวใหเขาฆาเสีย  คิดแลว 
เรียกมนุษยผูหน่ึงมาสงขาวไปวา    ดิฉันเปนอยูอยางลําบากใน 
ที่นี้   ทานตักกบัณฑิตกรุณามารับฉันไปดวยเถิด.   ตักกบัณฑิต 
สดับขาวน้ันแลวก็เชื่อ    จึงไปท่ีบานนายโจร    หยุดรอที่ประตูบาน 
สงขาวไป.  นางออกมาพบ   แลวพูดวา  ทานเจาขา  ถาเราพากันไป 
เดี๋ยวน้ี     นายโจรจักติดตามฆาเราท้ังสองเสียก็ได     เราจักไปกัน 
ในเวลากลางคืน    พาตักกบัณฑิตมาใหบริโภค    ใหซอนตัวอยู 
ในยุง   ตกเวลาเย็น  นายโจรกลับมา  กนิเหลา  เมา   ก็พูดวา  ทาน 
เจาคะ     ถานายเห็นศัตรูของนายในเวลาน้ี    นายจะพึงทําอยางไร 
กะเขา.   นายโจรกลาววา   เราจักกระทําเชนนี้ ๆ.   นางจึงบอกวา 
ก็ศัตรูนั้นอยูไกลเสียเม่ือไรเลา     นั่งอยูในยุงขาวน่ีเอง.     นายโจร 
ถือพระขรรคเดินไปท่ียุงขาว     เห็นตักกบัณฑิตก็จับเหว่ียงให  
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ลมลงกลางเรือน    โบยดวยทอนไม    ทุบถองดวยศอกเขาเปนตน 
จนหนําใจ     ตักกบัณฑิตถึงจะถูกโบยก็ไมพูดถอยคําอะไรอยางอ่ืน 
เลย  กลาวแตคําวา  ข้ีโกรธ  อกตัญู  ชอบสอเสียด  ประทุษราย 
มิตร   อยางเดียวเทาน้ัน  ฝายโจรโบยตักกบัณฑิตแลวก็มัดใหนอน 
มากินอาหารเย็นแลวก็หลบัไป  ต่ืนข้ึน   พอฤทธิ์สุราสราง   ก็เริม่ 
โบยตักกบัณฑิตอีก.   แมตักกบัณฑิต    ก็กลาวแตคํา   ๔  คํา   อยู 
อยางนั้น.  โจรคิดวา  ทานผูนี้   แมจะถูกเราโบยอยางนี้  ก็ไมยอม 
พูดอะไรอยางอ่ืนเลย   คงกลาวแตคํา   ๔   คํา   อยูตลอดมา   เราจัก 
ถามดู    แลวก็ถามตักกบัณฑิตวา   นี่แนะทานผูเจริญ   ถึงแมทาน 
จะถูกโบยอยางนี้  เหตุไฉน  จึงกลาวแตคํา  ๔  คํา  เหลาน้ีเทาน้ัน. 
ตักกบัณฑิตกลาววา  ถาเชนนั้น  จงฟง  แลวกลาวลําดับเหตุการณ 
ต้ังแตตนวา     เดิมขาพเจาเปนดาบสหน่ึงอยูในปา    ไดฌาน 
ขาพเจาชวยหญิงผูนี้ผูลอยมาในแมน้ําคงคาใหข้ึนไดแลว     ประคบ 
ประหงม   เม่ือเปนเชนนี้   นางผูนี้    ก็เลาโลมขาพเจา   ทําใหเสื่อม 
จากฌาน    ขาพเจาตองทิ้งปาพานางมาเลี้ยงดูอยูที่บานชายแดน 
ครั้นนางสงขาวไปถึงขาพเจาวา     ถกูพวกโจรนํามาที่นี่     ตองอยู 
อยางลําบาก    ใหชวยพานางกลับไป    ทําใหขาพเจาตองตกอยูใน 
เง้ือมมือของทานในบัดนี้    ดวยเหตุนั้นขาพเจาจงกลาวอยูอยางนี้. 
        โจรไดคิดวา หญิงคนนี้ปฏิบัติผิดถึงอยางนี้  ในทานผูสมบูรณ 
ดวยคุณ    มอุีปการะถึงอยางน้ี    มันคงทําอุปทวันตรายอะไร ๆ 
ใหแกเราก็ได     ตองฆามันเสีย.    นายโจรปลอบใหตักกบัณฑิต  
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เบาใจ     ปลกุนางฉวยพระขรรคออกมาพูดวา     เราจักฆาชายผูนี้  
ที่ประตูบาน    เดินไปนอกบานกับนาง    พลางบอกใหนางจับมือ 
ทานตักกบัณฑิตไวดวยคําวา จงยึดมือชายผูนี้ไว   แลวชักพระขรรค 
ทําเปนเหมือนจะฟนทานตักกบัณฑิต    กลับฟนนางขาด    ๒   ทอน 
อาบนํ้าดําเกลาแลว    เลี้ยงดูทานตักกบัณฑิต     ดวยโภชนะอัน 
ประณีต    สอง-สามวัน  กก็ลาววา  บดันี้ทานจักไปไหนตอไปเลา ? 
ตักกบัณฑิตกลาววา     ข้ึนชื่อวากิจดวยการอยูครองเรือนไมมีแก 
ขาพเจา   ขาพเจาจักบวชเปนฤาษีอยูในปาน่ันแหละ.    โจรกลาววา 
ถาเชนนั้น   ขาพเจาก็จักบวชดวย.    ทั้งสองคนพากันบวช    ไปสู 
ราวปาน้ัน  ใหอภิญญา   ๕   และสมาบัติ  ๘   เกิดไดแลว  ในเวลา 
สิ้นชีวิต   ก็ไดไปสูพรหมโลก. 
        พระบรมศาสดาตรัสเรื่องทั้งสองเหลาน้ีแลว     ครั้นตรัสรู 
แลว   จึงตรัสพระคาถานี้  ความวา 
                " หญิงท้ังหลาย   เปนผูมักโกรธ.   อกตัญู  
        มักสอเสียด  และคอยแตทําลาย   กอนภิกษุ  เธอ 
        จงประพฤติพรหมจรรยเถิด    แลวเธอจักไมคลาด  
        ความสขุเปนแน "  ดังน้ี. 
        ในพระคาถานั้น   ประมวลอรรถาธิบายไดดังนี้ :- 
        ดูกอนภิกษุ    ข้ึนชื่อวาหญิงท้ังหลาย   เปนผูมักโกรธ    ไม 
สามารถจะหักหามความโกรธท่ีเกิดข้ึนแลวไดเลย   เปนคนอกตัญู 
ไมรูอุปการคุณแมจะยิ่งใหญ     เปนคนสอเสียด     ชอบกลาวคํา  
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อันแสดงถึงความสอเสียดอยูร่ําไป      เปนผูมีนิสัยชอบทําลาย 
ชอบทําลายหมูมิตร     มปีกติกลาวคําทําใหมิตรแตกกันเปนประจํา 
หญิงเหลาน้ี    ประกอบไปดวยธรรมอันลามกเห็นปานน้ี.    เธอจะ 
ไปตองการหญิงเหลาน้ี  ทําไมเลา ?   ดูกอนภิกษุ   เธอจงประพฤติ 
พรหมจรรยเถิด      เพราะวาการงดเวนจากเมถุนธรรมน้ี    ชื่อวา 
พรหมจรรย    ดวยอรรถวาเปนคุณอันบริสุทธิ์    เธอประพฤติ  
พรหมจรรยนั้น  ก็จะไมคลาดความสุข  คือวา  เมื่อเธออยูประพฤติ 
พรหมจรรยนั้น    จักไมคลาดความสุขในฌาน    ไดแกความสุข 
อันเกิดจากมรรค   และความสุขอันเกิดจากผล   อธิบายวา   จักไม 
ละความสุขนี้  คือจักไมเสื่อมจากความสุขน้ี.  ปาฐะวา  น   ปรหิายสิ 
เธอจักไมเสื่อม ดังน้ีก็มี. ความก็อยางเดียวกันนี้แหละ. 
        พระบรมศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ตรัส 
ประกาศสัจจะทั้งหลาย.   ในเวลาจบสัจจะ   ภิกษุกระสันดํารงอยู 
ในโสดาปตติผลแลว.     แมพระบรมศาสดา     กท็รงสืบอนุสนธิ 
ประชุมชาดกวา     นายโจรในครั้งน้ัน      ไดมาเปนพระอานนท 
ในครั้งน้ี  สวนตักกบัณฑิตไดมาเปน  เราตถาคต  ฉะน้ีแล. 
           จบ  อรรถกถาตักกชาดก๑  ที ่ ๓ 
๑.  ม. อรรถกถาตักกบัณฑติชาดก  
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                                ๔.  ทุรานชาดก 

                      ภาวะของหญิง  รูไดยาก         

          [๖๔]     " ทานอยาดีใจวา  หญิงปรารถนาเรา   อยา 
          เศราโศก    วาหญิงน้ีไมปรารถนาเรา    ภาวะของ 
            หญิงทั้งหลาย     รูไดยากเหมือนทางไปของปลา 
                ในน้ํา  ฉะนั้น " 
                            จบ  ทุรานชาดกท่ี  ๔ 
                        อรรถกถาทุรานชาดกท่ี  ๔ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภอุบาสกคนหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตน 
วา   มา  ส ุ นนฺทิ   อิจฺฉติ  ม  ดังนี้. 
        ไดยินมาวา   อุบาสกชาวเมืองสาวัตถีผูหน่ึง     ดํารงมั่นใน 
สรณะท้ัง  ๓  ในศีลทั้ง  ๕  เปนพุทธมามกะ   (ยึดถือพระพุทธเจา 
วาเปนของเรา)     เปนธัมมมามกะ     (ยึดถือพระธรรมวาเปนของ 
เรา)    เปนสังฆมามกะ    (ยึดถือพระสงฆวาเปนของเรา).    สวน 
ภรรยาของเขา    เปนหญิงทุศีล    มีบาปธรรม   วันใดไดประพฤติ 
นอกใจผัว    วันนั้นจะสดช่ืนเหมือนนางทาสีที่ไถมาดวยทรัพย 
๑๐๐    กษาปณ   แตในวันไหนไมไดคบชู   ก็จะเปนเหมือนเจานาย  
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ที่ดุราย  หยาบคาย.  เขาอานใจนางไมออก  เมื่อเปนเชนนั้น  ก็เกิด 
เอือมระอาในนางผูเปนภรรยา  ไมไดเขาเฝาพระพุทธเจา.  ภายหลัง 
วันหน่ึง     เขาถือเครื่องสักการะมีของหอม     และดอกไมเปนตน 
ไปถวายบังคมแลวน่ังอยู     พระศาสดาตรัสวา     เปนอยางไรหรือ 
จึงไมไดมายังสํานักของตถาคตถึง    ๗ - ๘       วัน.   เขากราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ       แมเรือนของขาพระองค     บางวันก็เปน 
เหมือนดังนางทาสีที่เขาไถมาดวยทรัพยนับรอยกษาปณ    บางวัน 
ก็ทําเปนเหมือนเจานาย     ดุรายหยาบคาย     ขาพระองคอานนาง 
ไมออกเลย    ขาพระองคเกิดเอือมระอาในนาง    จึงไมไดเขามาเฝา 
พระเจาขา.    ครั้นพระศาสดาทรงสดับคําของเขาแลว   จึงตรัสวา 
อุบาสก  ข้ึนชื่อวา   สภาพของมาตุคามรูไดยากจริง  แมในครั้งกอน 
บัณฑิตทั้งหลายก็เคยบอกกับทานแลว      แตทานไมอาจกําหนดได 
เพราะเกิด  ๆ    ดับ ๆ    ระหวางภพตอภพมากําบังไว   อันอุบาสก 
กราบทูลอาราธนาแลว  จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน   กรุง- 
พาราณสี     พระโพธิสัตวเปนอาจารยทิศาปาโมกข    ใหมาณพ 
๕๐๐   คน   ศึกษาศิลปะ   ครั้งน้ัน   มาณพผูหน่ึงอยูนอกแวนแควน 
มาเรียนศิลปะในสํานักของทาน    เกดิมีจิตปฏิพัทธในหญิงนางหนึ่ง 
ไดนางเปนภรรยา    พํานกัอยูในกรุงพาราณสีนั่นแหละ    ไมได 
ไปอุปฏฐากอาจารยเพียง   ๒-๓   เวลา    สวนหญงิผูเปนภรรยาของ 
เขา    เปนหญิงมีนิสัยชั่ว    ใฝตํ่า    ในวันที่ประพฤตินอกใจสามีได  
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จะสดชื่นเหมือนนางทาสี  (ที่เขาไถมาดวยทรัพย   ๑๐๐   กษาปณ) 
ในวันที่ประพฤติไมได   ก็จะเปนเหมือนเจานายท่ีดุราย   หยาบคาย. 
เขาไมอาจทราบความประพฤติของนางได     จึงเกิดเอือมระอา 
ขุนของหมองใจนาง   ไมไดไปสูที่บํารุงของอาจารย.   ครั้นลวงมา 
๗-๘   วันจึงไดมา   ทานอาจารยจึงถามวา   พอมาณพ   เปนอะไร 
ไปหรือ   จึงไมมาเลย.   เขาบอกวา   ทานอาจารยขอรับ   ภรรยา 
ของกระผมบางวันดูปรารถนากระผม    ตองการกระผม    เปน 
เหมือนนางทาสีที่หมดมานะ   บางวันก็เปนเหมือนเจานาย   กระดาง 
หยาบคาย     กระผมไมอาจอานสภาพใจของนางออกไดเลย     จึง 
เกิดเอือมระอา     ขุนของหมองใจ     มิไดมาปรนนิบัติทานอาจารย. 
อาจารยกลาววา    ดูกอนมาณพ    เรื่องน้ีก็เปนอยางนั้น   ข้ึนชื่อวา 
หญิงท่ีนิสัยชั่ว    ในวันทีป่ระพฤตินอกใจสามีได    ก็ยอมโอนออน 
ผอนตามสามี    เหมือนทาสีที่หมดมานะแลว    แตในวันที่ประพฤติ 
นอกใจไมได    จะกลายเปนหญิงกระดางดวยมานะ    ไมยอมรบั 
นับวาเปนสามี    ข้ึนชื่อวาหญิงมีความประพฤติใฝตํ่า    นิสัยชั่ว 
เหลาน้ี    ก็เปนอยางนี้   ชื่อวา   สภาพของหญิงเหลาน้ัน   รูไดยาก 
ในเมื่อพวกนางจะตองการก็ตาม     ไมตองการก็ตาม     พึงต้ังตน 
เปนกลางเขาไว   แลวกลาวคาถานี้   โดยมุงใหโอวาทแกเขาวา  :- 
                " อยายินดีเลยวา    นางปรารถนาเรา    อยา           
        เสียใจเลยวานางไมปรารถนาเรา   สภาพของหญิง 
              รูไดยาก  เหมือนรอยของปลาในน้ํา "  ดังน้ี.  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน  สุ  อักษรในบาทคาถาวา  มา  สุ  นนฺท ิ
อิจฺฉติ    น   เปนเพียงนิบาติ   ความก็วา   อยายินดีเลยวา   หญิงน้ี 
ตองการเรา  คือมีความปรารถนา มีความสิเนหาในเรา 
        บทวา  มา   สุ  โสจิ   น   อิจฺฉติ  ความวา  ทั้งไมตองเสียใจ 
ไปวา    " หญิงน้ีไมตองการเรา "    ขยายความวา    เมื่อนางตองการ 
ก็ไมตองชื่นชม   เมื่อนางไมตองการ  ก็ไมตองโศกเศรา.  ทําใจ 
เปนกลางเขาไว. 
        บทวา   ถีน  ภาโว  ทรุาชาโน   ความวา  ข้ึนชื่อวา   ภาพของ 
หญิงท้ังหลาย  รูไดยาก  เพราะมีมายาหญิงปกปดไว. 
        เหมือนอะไร  ? 
        เหมือนการไปของปลาในนํ้ารูไดยาก     เพราะน้ําปกปดไว 
ดวยเหตุนี้แล   เมื่อชาวประมงมา   ปลาก็กําบัง   การแหวกวายไป 
ดวยนํ้า   หนีรอดไป   ไมใหจับตัวไดฉันใด   หญิงท้ังหลายก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน    กระทําความชั่วแมใหญหลวง     ก็ปกปดกรรมท่ีตน 
กระทําเสีย    ดวยมายาหญิง    คือลวงสามีวา   ดิฉันไมไดกระทํา 
อยางนี้   ข้ึนชื่อวาหญิงเหลาน้ี   มีบาปธรรม   มีความประพฤติชั่ว 
อยางนี้  ตองทําใจใหเปนกลางในนางเหลาน้ัน  จึงจะมีความสุข. 
        พระโพธิสัตว    ไดใหโอวาทแกศิษยอยางนี้    ต้ังแตนั้นมา 
เขาก็เริ่มวางมาดเหนือหญิงเหลาน้ัน.      ถึงแมภรรยาของเขา 
พอรูวา     ไดยินวาทานอาจารยรูความประพฤติชั่วของเราแลว 
ต้ังแตนั้นมา  ก็เลิกประพฤติชั่ว.  
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        แมพระบรมศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรง 
ประกาศสัจจะทั้งหลาย    ในเวลาจบสัจจะ        อุบาสกดํารงคอยูใน 
โสดาปตติผลแลว     พระศาสดาทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา 
เมียผัวท้ังสองในครั้งน้ัน    ไดมาเปนสองเมียผัวในครั้งนี้     สวน 
อาจารยไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                               จบ  อรรถกถาทุรานชาดกท่ี  ๔  
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                                  ๕.  อนภิรติชาดก 

                เปรียบหญิงเหมือนของ  ๕  อยาง         

        [๖๕]    "ขึ้นชื่อวาหญิงท้ังหลายในโลก     มีอปุมา 
           เหมือนแมน้ํา  หนทาง  โรงนํ้าด่ืม  ที่ประชมุ  และ 
                บอน้ํา    บัณฑติท้ังหลาย    ยอมไมถือโกรธหญิง 
            เหลาน้ัน" 
                        จบ  อนภิรติชาดกที่  ๕ 
                      อรรถกถาอนภิรติชาดกท่ี  ๕   
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู    ณ    พระวิหาร    ชื่อวา 
เชตวัน   ทรงปรารภอุบาสกผูมีเรื่องอยางนั้นแหละ      ตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  ยถา  นที  ปนฺโต  จ  ดังน้ี. 
        ก็เม่ืออุบาสกน้ัน    คอยเฝาจับตาดูอยู     กร็ูความท่ีหญิงผู 
เปนภรรยานั้น   มีความประพฤติชั่ว   จึงมีจิตเดือดดาล   และเพราะ 
เหตุที่ตนเปนผูมีจิตกังวลขุนมัว    จึงไมไดไปสูที่บํารุงพระศาสดา 
เสีย  ๗-๘ วัน. ครั้นวันหน่ึงเขาไปวิหาร  ถวายบังคมพระตถาคตเจา 
นั่งเรียบรอยแลว   เมื่อพระศาสดาตรัสวา   เพราะเหตุไร   จึงไมมา 
เสีย  ๗-๘  วัน  จึงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภรรยาของ 
ขาพระองค  เปนหญิงมีความประพฤติชั่ว   เพราะเหตุที่ขาพระองค  
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มีจิตขุนหมองในเรื่องชั่ว ๆ   ของนาง   จึงมิไดมาเฝา   พระเจาขา. 
พระศาสดาตรัสวา     ดูกอนอุบาสก    บุรุษตองไมทําความขุนเคือง 
ในหญิงท้ังหลายวา    หญงิเหลาน้ี   ประพฤติอนาจาร    พึงวางตน 
เปนกลางอยางเดียว     แมในกาลกอน    บัณฑิตทั้งหลายก็บอกทาน 
แลว    แตทานกําหนดเหตุนั้นไมได  เพราะภพอ่ืนปกปดไว     อุบาสก 
กราบทูลอาราธนา  จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี   พระโพธิสัตวไดเปนอาจารยทิศาปาโมกข   โดยนัยกอน 
นั่นแล.    ครัง้น้ันศิษยของทานก็ไดเห็นโทษของภรรยาแลว    ไม 
มาหาเสีย   ๒-๓   วัน   เพราะความเปนผูมีจิตขุนหมอง   วันหน่ึง 
ถูกอาจารยถาม     ก็แจงเหตุนั้นใหทราบ.     ครั้นแลวอาจารยของ 
เขาจึงกลาววา  พอเอย   ขึน้ชื่อวาหญิง   เปนของท่ัวไปแกคนทั้งปวง 
บัณฑิตทั้งหลายจะไมทําความขุนเคืองในหญิงเหลาน้ันเลย    วา 
หญิงเหลาน้ีเปนคนทุศีล   มีแตบาปธรรม    แลวกลาวคาถาน้ี   โดย 
มุงใหเปนคําสอน  ความวา :- 
                 "ขึ้นชื่อวา   หญิงท้ังหลายในโลก  มอีุปมา 
          เหมือนแมน้ํา  หนทาง  โรงนํ้าด่ืม   ที่ประชมุ  และ 
               บอน้ํา    บัณฑิตท้ังหลาย    ยอมไมถือโกรธหญิง 
               เหลาน้ัน."  ดังน้ี 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ยถา    นที ความวา   แมน้ํามีทา 
มาก   เปนสถานท่ีสาธารณะ  แมแกคนชั้นตํ่า   มีคนจัณฑาลเปนตน  
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แมแกคนชั้นสูง   มีกษัตรยิเปนตน   ผูมุงมาเพ่ือจะอาบ   ในบรรดา 
คนเหลาน้ัน  ใคร ๆ ชื่อวา จะอาบไมได  ไมมีเลย. 
        แมในบทมีอาทิวา   ปนฺโต     ก็มอีธิบายวา   แมหนทางใหญ 
ก็เปนทางสาธารณะ  สําหรับคนท้ังปวง  ใคร ๆ  ที่จะชื่อวา  ไมได 
เดินทางนั้น  ก็มิไดมี.                                              
        บทวา ปานาคาร ความวา  โรงเหลา  จัดเปนสถานสาธารณะ 
สําหรับคนท่ัวไป   คนใด ๆ     ปรารถนาจะด่ืม  ทุก ๆ  คนก็มสีิทธิ 
เขาไปในโรงเหลาน้ันไดทั้งนั้น     แมถึงสภาท่ีผูปรารถนาบุญ 
สรางไว   เปนที่พักอาศัยของมนุษยทั้งหลาย   ในท่ีนั้น ๆ    ก็เปน 
สถานสาธารณะ    ใคร ๆ    จะไมไดเขาไปในสภาน้ัน    ก็มิไดมี 
แมประปา     ที่เขาต้ังตุมน้ําสําหรับดื่มใกลทางใหญสรางข้ึนไว 
ก็เปนของสาธารณะสําหรับคนท่ัวไป  ใคร  ๆ   จะไมไดดื่ม  น้ําดื่ม 
ในที่นั้น  ก็มไิดมี  ฉันใด. 
        บทวา   เอว    โลกิตฺถิโย    นาม   ความวา    ดูกอนพอมาณพ 
หนุมนอย   หญิงท้ังหลายในโลกนี ้  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   เปนของ 
สาธารณะสําหรับคนท่ัวไป  คือเปนเชนกับ  แมน้ํา หนทาง โรงดื่ม 
สภา   และประปา  ดวยอรรถวา  เปนของท่ัวไปนั้นแล.   เพราะเหตุ 
นั้น   บัณฑิตทั้งหลาย   ยอมไมโกรธเคืองหญิงเหลาน้ัน   อธิบายวา 
บัณฑิตคือคนฉลาด    สมบูรณดวยความรู    คิดเสียวา   หญิงเหลาน้ี 
ลามก  อนาจาร  ทุศีล   เปนหญิงสาธารณะแกคนทั่วไป  ดังนี้แลว 
จึงไมโกรธหญิงเหลาน้ัน.  
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        พระโพธิสัตวใหโอวาทแกศิษยอยางนี้.     เขาฟงโอวาท 
นั้นแลว  จึงวางใจเปนกลางได  แมภรรยาของเขา  ก็คิดวา  ไดยินวา 
อาจารยรูเรื่องของเราแลว  ต้ังแตบัดนั้น   ก็ไมทํากรรมอันลามกอีก. 
        แมภรรยาของอุบาสกนั้น   ก็คิดวา   ไดยินวา   พระศาสดา 
เรื่องของเราแลว  ต้ังแตนั้นก็ไมทําบาปกรรมอีก. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ตรัสประกาศ  
สัจจะท้ังหลาย     เมื่อจบสัจจะอุบาสกก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล. 
แมพระศาสดา    ก็ทรงสบือนุสนธิประชุมชาดกวา   คูผัวเมียใน 
ครั้งน้ัน   ไดมาเปนคูเมียผัวในครั้งน้ี   สวนพราหมณเปนอาจารย 
ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล.                            
                      จบ  อรรถกถาอนภิรติชาดกท่ี  ๕  
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                              ๖.  มุทลุักขณชาดก 
        [๖๖]     ครั้งเรายังไมไดนางมุทุลักขณาเทวี      เกิด 
           ความปรารถนาเพียงอยางเดียว     แตเมื่อไดนาง- 
          มุทุลักขณา     ผูมีดวงตางามแลว     ไดเกิดความ 
               ปรารถนาส่ิงตาง ๆ  ขึ้นอีก. 
                        จบ  มุทุลกัขณชาดกท่ี  ๖         
                อรรถกถามุทุลักขณชาดกท่ี  ๖ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภสภาวธรรมทําใหคนเศราหมอง      ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  เอกา  อิจฺฉา  ปุเร  อาสิ ดังน้ี. 
        ไดยินวา     บุรุษชาวเมืองสาวัตถีผูหน่ึง     ฟงพระธรรม- 
เทศนาของพระศาสดาแลว     บรรพชาถวายชีวิตในพระศาสนา 
กลาวคือ     พระรัตนตรัย     เปนพระโยคาวจรผูปฏิบัติเครงครัด 
ไมวางเวนพระกรรมฐาน    วันหน่ึงเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนคร 
สาวัตถี   เห็นหญิงคนหนึ่งตกแตงตัวสวยงาม  ไมสํารวมจักษุ    จอง 
ดูนาง    ดวยอํานาจของความงาม.     กิเลสภายในของเธอหว่ันไหว 
เปนเหมือนตนไมมียางอันถูกกรีดดวยมีดฉะน้ัน.     จําเดิมแตนั้น 
เธอก็ตกอยูในอํานาจของกิเลส    ไมไดความสบายกาย   และความ  
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เบาใจเลยทีเดียว   ดูวุนวายคลายกับชมด   ไมมีความยินดีในพระ- 
ศาสนา  ปลอยผมและขนรุงรัง  เล็บยาว   จีวรก็เศราหมอง.   ครั้งน้ัน 
ภิกษุทั้งหลายผูเปนสหาย   เห็นความเปลี่ยนแปลงแหงอินทรียของ 
เธอ  พากันถามวา  ดูกอนผูมีอายุ   เปนอยางไรเลา   อินทรียของเธอ 
จึงไมเหมือนกอน ๆ.  เธอตอบวา  ผูมีอายุ   ผมกระสัน   (หมดความ 
ยินดีในพระศาสนา).  ภิกษุเหลาน้ันก็นําเธอไปยังสํานักของพระ- 
ศาสดา.  พระศาสดาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอ 
พาภิกษุผูไมปรารถนามาหรือ  ?  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ภิกษุรูปนี้ไมยินดีแลวแลวพระเจาขา.   ตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุ 
จริงหรือท่ีวา  เธอไมยินดีเสียแลว  ?  ภิกษุนั้นกราบทูลวา  ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา   เปนความจริงพระเจาขา.  ตรัสถามวา  ใคร 
ทําใหเธอกระสันเลา  ?  ภิกษุกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
เมื่อขาพระองคกําลังเที่ยวบิณฑบาต   ไดเห็นหญิงคนหนึ่ง  ไม 
สํารวมจักษุมองดูนาง   ลําดับนั้นกิเลสของขาพระองคก็กําเริบ 
เหตุนั้นขาพระองคจึงกระสัน  พระเจาขา.   พระศาสดาตรัสกะ 
เธอวา  ดูกอนภิกษุ  การที่เธอทําลายอินทรีย   มองดูวิสภาคารมณ 
ดวยอํานาจแหงความงาม   กิเลสกําเรบินี้  ไมอัศจรรย  ในครั้งกอน 
แมพระโพธิสัตวทั้งหลาย   ไดอภิญญา  ๕  สมาบัติ  ๘  ขมกิเลสได 
แลวดวยกําลังฌาน  มีจิตบริสุทธิ์  เที่ยวไปในอากาศได  เม่ือ 
ทําลายอินทรียมองดูวิสภาคารมณ   ก็เส่ือมจากฌาน  กิเลสกําเริบ 
เสวยทุกขอยางใหญหลวง  ลมมีกําลังถอนภูเขาสิเนรุได  ที่ไหน  
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จะไมพัดภูเขาโลน  เพียงเทาชางใหปลิวไป    ลมทีโ่คนตนหวาใหญ 
ที่ไหนเลา    จะไมพัดกอไมอันงอกข้ึนที่ตลิ่งน้ันใหลอยไปได   อน่ึง 
เลา   ลมที่พัดมหาสมุทรใหแหงได   ไฉนเลาจึงจะไมพัดน้ําในบอนอย 
ใหเหือดแหงไป    กิเลสอันกระทําความไมรู    แกพระโพธิสัตว  ผู 
มีความรูสูงสง    ผูมีจิตผองแผวไดปานนี้      จักยําเกรงอะไรในเธอ 
เลา  สัตวแมนบริสุทธิ์ตองเศราหมอง     แมเพรียบพรอมดวยยศ 
อันสูงสง      ก็ยังถึงความส้ินยศได     ทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล   ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี    พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ   มีสมบติัมาก 
ตระกูลหน่ึง   ในแควนกาสี   บรรลุความเปนผูรูเดียงสาแลว   เรียนจบ 
ศิลปะทุกประเภท   ละกามเสียแลวไปบวชเปนฤาษี   กระทํากสิณบริกรรม 
ใหอภิญญาสมาบัติเกิดข้ึน    แลวยับยั้งอยูดวยความสุขในฌาน 
พํานักอาศัยอยูในหิมวันตประเทศ    กาลครั้งหนึ่งทานเขามา   ทาน 
มาจากปาหิมพานต   เพ่ือบริโภคโภชนะมีรสเค็ม   รสเปรี้ยวบาง 
บรรลถุึงกรุงพาราณสี     พํานักอยูในพระราชอุทยาน    รุงข้ึน 
กระทําสรีรกจิเสร็จแลว   ครองผาเปลือกไม    หมหนังสือเฉวียงบา 
เกลาผมเรียบรอยแลว     ทรงบริขาร      เที่ยวภิกษาจารอยูในกรุง- 
พาราณสี    ถงึประตูพระราชนิเวศน.    พระราชทรงเลื่อมใสใน 
อิริยาบถของทาน    รับสั่งใหนิมนตมา      ใหนั่งเหนืออาสนะอันมีคา 
มาก    ทรงอังคาสดวยขาทนียโภชานียาหารอันประณีต  ทานกระทํา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 149 

อนุโมทนาแลว  ทรงอาราธนาใหพํานักในพระราชอุทยาน.   พระ- 
ดาบสก็รับพระราชอายาจนการ  ฉันในพระราชวัง   ถวายโอวาท 
ราชสกุล   พํานักอยูในพระราชอุทยาน    ๑๖   ป.    อยูมาวันหน่ึง 
พระราชเสด็จไปปราบปรามปจจันตชนบทอันกําเริบ     ตรัสสัง่ 
พระมเหษีพระนามวา     มุทุลักขณา    วา   เธอจงอยาประมาท    จง 
ปรนนิบัติพระผูเปนเจา    ดังน้ี  แลวเสด็จไป. 
        พระโพธิสัตว  ต้ังแตเวลาท่ีพระราชาเสด็จไปแลว    ก็ไปสู 
พระราชวัง   ตามเวลาที่ตนพอใจ.  อยูมาวันหน่ึง   พระนางมุทุลักขณา 
ทรงเตรียมอาหารสําหรับพระโพธิสัตวเสร็จ  ทรงดําริวา    วันนี้ 
พระคุณเจา    คงชา   ก็ทรงสรงสนานดวยพระสุคันโธทก   ตกแตง 
พระองคดวยเครื่องอลังการทั้งปวง     ใหลาดพระย่ีภูนอย     ณ  พ้ืน 
ทองพระโรง      ประทับเอนพระกายรอพระโพธิสัตวจะมา    ฝาย 
พระโพธิสัตว  กําหนดเวลาของตนแลว    ออกจากฌานเหาะไปสู 
พระราชนิเวศนทันที      พระนางมุทุลักขณา     ทรงสดับเสียงผา 
เปลือกไม   รบัสั่งวา   พระผูเปนเจามาแลว    รีบเสด็จลุกข้ึน.  เม่ือ 
พระนางรีบเสด็จลุกข้ึน     ผาท่ีทรงเปนผาเนื้อเกลี้ยงก็หลุดลง. 
พอดีพระดาบสเขาทางชองพระแกล   แลเห็นรูปารมณอันเปน 
วิสภาคของพระเทวี     กท็ําลายอินทรียเสียตลึงดูดวยอํานาจความ 
งาม      ที่นั้นกิเลสที่อยูภายในของทานก็กําเริบ  เปนเหมือนตนไม 
มียางที่ถูกมีดกรีด    ทันใดน้ันเอง     ฌานของทานก็เส่ือม  เปนเหมือน 
กาปกหักเสียแลว.    พระโพธิสัตวยืนตลึงรับอาหารแลว   ก็หา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 150 

บริโภคไม    เสียวสะทานไปเพราะกิเลสท้ังหลาย    ลงจากปราสาท 
เดินไปพระราชอุทยาน  เขาบรรณศาลา    วางอาหารไวใตที่นอน 
อันเปนกระดานเลียบ   วิสภาคารมณติดตาตรึงใจ  ไฟกิเลสแผดเผา 
ซูบเซียวเพราะขาดอาหาร       นอนซมบนกระดานเลียบถึง  ๗   วัน. 
        ในวันที ่  ๗   พระราชทรงปราบปรามปจจันตชนบททราบคาบ 
แลว  เสด็จกลับมา  ทรงประทับษิณพระนครแลว    ยังไมเสด็จไป 
พระราชนิเวศนทีเดียว    ทรงพระดําริวา      เราจักพบพระผูเปนเจา 
กอน    ดังน้ีแลว     เสด็จเลยไปพระราชอุทยาน      ทอดพระเนตรเห็น 
ทานนอน  ทรงดําริวา     ชะรอยจะเกิดความไมสําราญสักอยางหน่ึง 
รับสั่งใหทําความสะอาดบรรณศาลา     พลางทรงนวดเฟนเทาทั้งสอง 
รับสั่งถามวา     พระผูเปนเจาไมสบายไปหรือ  ?   พระดาบสถวาย 
พระพรวา    มหาบพิตร    ความไมสําราญอยางอื่นไมมีแกอาตมาภาพ 
แตเพราะอํานาจกิเลส    อาตมาภาพมีจิตกําหนัดเสียแลว.  รับสัง่ 
ถามวา   พระคุณเจาขา    จิตของพระคุณเจา   ปฏพัิทธในนางคน 
ไหน  ?   ถวายพระพรวา     จิตของอาตมาภาพปฏิพัทธในพระนาง- 
มุทุลักขณา.  รับสั่งวา  ดีแลวพระคุณเจาขา    ขาพเจายินดีถวาย 
พระนางมุทุลักขณาแดพระคุณเจา      แลวทรงพาพระดาบสเขา 
พระราชนิเวศน   ใหพระเทวีประดับพระองคดวยเครื่องตน   เครื่อง 
ทรง     งามสรรพ   และไดพระราชทานแกพระดาบส   แตเมื่อจะ 
พระราชทานน้ัน    ไดทรงพระราชทานสัญญาลับแดพระนางมุท-ุ  
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ลักขณาวา    เธอตองพยายามปองกันพระผูเปนเจาดวยกําลังของ 
ตน.  พระนางรับสนองพระราชโองการวา  พะยะคะ   กระหมอมฉัน 
จักรักษาตนใหพนมือพระคุณเจา.    ดาบสก็พาพระเทวีลงจาก 
พระราชนิเวศน    เวลาท่ีจะออกพนประตูใหญ      พระนางตรัสกะ 
ทานวา    ทานเจาคะ   เราควรจะไดเรือน   ทานจงไปกราบทูลขอ 
พระราชทานเรือนสักหลังหนึ่งเถิด   ดาบสก็ไปกราบทูลของพระ- 
ราชทานเรือน.   พระราชาพระราชทานเรือนรางหลังหนึ่ง    ซึ่ง 
มนุษยใชเปนวัจจกุฏิ    ทานก็พาพระเทวีไปท่ีเรือนน้ัน    พระนาง 
ไมทรงประสงคจะเขาไป  ทานทูลถามวาเหตุไร   จึงไมเสด็จเขา 
ไป  ?  พระนางรับสั่งวา    เพราะเรือนสกปรก.  พระดาบสทูลถาม 
วา  บัดนี้เราควรจะทําอยางไร ?  พระนางรับสั่งวา  ตองทําความ 
สะอาดเรือนนั้น  แลวสงดาบสไปสูราชสํานัก     มีพระเสาวนียวา 
ทานจงไปเอาจอบมา    เอาตะกรามา     ครั้นดาบสนํามาแลว     ก็ให 
โกยสิ่งสกปรกและขยะเอาไปท้ิง       เสร็จแลวใหไปขนเอาโคมัย 
มาฉาบไว     ครั้นแลวก็ตรัสวา   ทานตองไปขนเตียงมา   ขนต่ังมา 
แลวใหพระดาบสขนมาทีละอยาง   มิหนําซ้ํา   ยงัแกลงใชใหตักน้ํา 
เปนตนอีกดวย.    พระดาบสเอาหมอไปตักน้ํามาจนเต็มตุม   เตรียม 
น้ําสําหรับอาบ   ปูที่นอน.   ที่นั้น    พระนางเทวีทรงจับพระดาบส 
ผูกําลังน่ังรวมกันบนที่นอน      มีสีขาง     ฉุดใหกมลงมาตรงหนา 
พลางตรัสวา     ทานไมรูตัววา     เปนสมณะหรือเปนพราหมณเลย 
หรือเจาคะ  ?  
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        พระดาบส   กลับไดสติในเวลาน้ันเอง.   แตตลอดเวลาท่ี 
ผานมา   ทานไมรูตัวเอาเสียเลย.     ข้ึนชื่อวากิเลสทั้งหลาย   กระทํา 
ความไมรูตัวไดถึงอยางนี้.    ก็ในอธิการน้ี    ควรกลาวอางพระ- 
พุทธพจนมีอาทิวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กามฉันทนิวรณ  กระทํา 
ใหมืด    กระทําใหไมรูตัว    ดังน้ี     ไวดวย.   พระดาบส    กลับไดสติ 
คิดวา     ตัณหาน้ีเมื่อเจริญข้ึน   จักไมใหเรายกศีรษะข้ึนไดจาก 
อบายท้ัง    ๔    เราควรถวายคืนพระนางเทวีนี้แดพระราชา   แลว 
กลับเขาสูปาหิมวันตในวันนี้ทีเดียว      ดังน้ีแลว   พาพระนางเทวี 
เขาเฝาพระราชาถวายพระพรวา       ขอถวายพระพร    อาตมภาพ 
ไมมีความตองการพระเทวีของมหาบพิตร   เพราะอาศัยพระนาง 
ผูเดียว    ตัณหาจึงเจริญแกอาตมภาพทุกอยางเลย       แลวกลาว 
คาถาน้ี  ความวา  :- 
                "ครั้งกอน    เรายังไมไดประสบพระนาง- 
        มุทุลักขณา   ความปรารถนามีอยางเดียว    ครัน้ได 
        พบพระนางผูมีพระเนตรแวววาวเขาแลว    ความ 
        ปรารถนาชวยใหความปรารถนาเกิดไดตาง ๆ" 
        ดังน้ี. 
        ในคาถาน้ันประมวลอรรถาธิบายไดดังนี้ :-   ขอถวาย 
พระพรมหาบพิตร    ครั้งกอนอาตมาภาพ   ยังไมไดรับพระราชทาน 
พระเทวีมุทุลักขณา     ของมหาบพิตรองคนี้    อาตมภาพมีความ 
ปรารถนาอยางเดียว    เกิดความตองการข้ึนอยางเดียวเทาน้ันวา  
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โอหนอ   เราพึงไดพระนาง   แตพออาตมาภาพไดรับพระราชทาน 
พระนาง   ผูมีพระเนตรแวววาว   มีพระเนตรกวาง  มีดวงตาพระเนตร 
งามขําเขาแลว    ทีนั้นความปรารถนาขอแรกของอาตมา    ชวยให 
กําเนิดเกิดความปรารถนาสืบตอเนื่องข้ึนไป      เชน       ความ 
ปรารถนาเรื่องเรือน     ความปรารถนาในเครื่องอุปกรณ      ความ 
ปรารถนาในเครื่องอุปโภคเปนตน   กค็วามปรารถนาของอาตมา 
นั้นเลา    เมื่อพอกพูนเขาอยางนี้     จักไมยอมใหอาตมภาพยกศีรษะ 
ข้ึนไดจากอบาย   พอกันทีสําหรับพระนางนี้    ที่จะเปนภรรยาของ 
อาตมภาพ    ขอมหาบพิตร     จงรับมเหสีของมหาบพิตรคืนไป 
สวยอาตมภาพจักไปหิมพานต. 
        ทันใดนัน้เอง     พระดาบสก็ทําฌานที่เสื่อมไปใหเกิดข้ึน 
นั่งในอากาศแสดงธรรม      ถวายโอวาทแดพระราชา    แลวไปสู 
ปาหิมพานตทางอากาศทันที    ไมมาสูประเทศ    ที่ชื่อวาเปนถิ่น 
ของมนุษยอีกเลย  แตเจรญิพรหมวิหาร     ไมเสื่อมจากฌาน    บงัเกิด 
ในพรหมโลกแลว. 
        พระบรมศาสดา    ครั้งทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว 
ทรงประกาศสัจธรรม     เมื่อจบสัจจะ    ภิกษุนั้นประดิษฐานใน 
พระอรหัตผล.   พระศาสดาทรงสืบตออนุสนธิ    ประชุมชาดกวา 
พระราชาในครั้งน้ัน      ไดมาเปนพระอานนทในครั้งน้ี     มุทลุกัขณา 
ไดมาเปนอุบลวัณณา    สวนฤาษีไดมาเปนเราตถาคต    ฉะน้ีแล. 
                   จบ  อรรถกถามุทุลักขณาชาดกท่ี  ๖  
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                            ๗.  อุจฉังคชาดก 

                หญิงหาลูกหาผัวไดงาย 
        [๖๗]     "ขาแตพระองคผูประเสริฐ     บุตรของ 
          หมอมฉันหาไดงายเหมือนกับผักในพก  เมื่อ 
          หมอมฉันเดินไปตามทาง    สามกี็หาไดงาย 
          หมอมฉันไมเห็นประเทศท่ีจะนําพ่ีชายผูรวม 
          อุทรมาได" 
                              จบ   อุจฉังคชาดกท่ี  ๗ 
                  อรรถกถาอุจฉังคชาดกท่ี  ๗ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภหญิงชาวชนบทคนหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคํา 
เริ่มตนวา   อจฺุฉงฺเค   เทฺว    เม  ปุตฺโต    ดังน้ี 
        ความพิสดารวา   ในแควนโกศล  มีคน  ๓  คน  ไถนาอยูที่ 
ปากดงแหงหนึ่ง.  ในสมยันั้น  พวกโจรในดง   คุมพวกปลนหมูมนุษย 
แลวพากันหนีไป    พวกมนุษยสืบจับโจรพวกนั้น   เมื่อไมพบ  จึง 
ตามมาจนถึงที่นั่น     กลาววา      พวกเจาเท่ียวปลนเขาในดงแลว 
เดี๋ยวน้ีแสรงทําเปนชาวนา   จับคนเหลาน้ัน    ดวยสําคัญวา   พวกน้ี 
เปนโจร  นํามาถวายพระเจาโกศล.   ครั้งน้ันมีหญิงคนหนึ่ง    มา   
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ร่ําไหวา    โปรดพระราชทานเครื่องนุงหมแกหมอมฉันเถิด     เดิน 
วนเวียนพระราชนิเวศนไป ๆ    มา ๆ.    พระราชาทรงสดับเสียง 
ของนางแลว  รับสั่งวา  พวกเจาจงใหผาหมแกนาง.   พวกราชบรุษุ 
พากันหยิบผาสาฎกสงให.  นางเห็นผานั้นแลวกลาววา   ดิฉันไมได 
ขอพระราชทานผาน้ีดอก    ดิฉันขอพระราชทานเครื่องนุงหมคือสามี 
พวกมนุษยพากันไปกราบบังคมทูลแดพระราชา   วา   พระเจาขา 
นัยวาหญิงผูนี้มิไดพูดถึงผานุงหมนี้    นางพูดเครื่องนุงหมคือสามี. 
พระราชาจึงรับสั่งใหนางเขาเฝา     มีพระราชาดํารัสถามวา     ได 
ยินวาเจาขอผาคือสามีหรือ ?  นางกราบทูลวา  พระเจาคะ พระองค 
ผูสมมติเทพ     สามีชื่อวาเปนผาหมของสตรีโดยแท    เพราะเม่ือ 
ไมมีสามี     แมสตรีจะนุงผาราคาต้ังพันกระษาปณ    จะตองชื่อวา 
เปนหญิงเปลือยอยูนั่นเอง    พระเจาคะ.      ก็เพ่ือจะใหเนื้อความน้ี 
สําเร็จประโยชน  บัณฑิตพึงนําเรื่องมาสาธกดังนี้วา :- 
                 " แมน้ําท่ีไมมนี้ํา  ชื่อวา  เปลือย  แวนแควน 
             ที่ปราศจากพระราชาชื่อวาเปลือย  หญิงปราศจาก 
             ผัวถึงจะมีพ่ีนองต้ัง  ๑๐  คน  ก็ชื่อวาเปลือย  ดังน้ี ". 
        พระราชาทรงเลื่อมใสนาง  รับสัง่ถามวา    คนทั้ง  ๓  เหลาน้ี 
เปนอะไรกับเจา  ? 
        นางกราบทูลวา  ขอเดชะขาแตพระองคสมมติเทพ   คนหน่ึง 
เปนสามี  คนหน่ึงเปนพ่ี  คนหน่ึงเปนบุตร  พระเจาคะ.  
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        พระราชารับสั่งถามวา  เราพอใจเจา  ในคน  ๓  คนน้ี  เรา 
จะยกใหเจาคนหนึ่ง เจาปรารถนาคนไหนเลา   ? 
        นางกราบทูลวา    ขอเดชะ    พระกรุณาเปนตนพน    เมื่อ 
หมอมฉันยังมีชีวิตอยู     สามีคนหน่ึงตองหาได    แมบุตรก็ตองได 
ดวย.     แตเพราะมารดาบิดาของหมอมฉันเสียชีวิตแลว     พ่ีชาย 
คนเดียวหาไดยาก    พระเจาคะ    จงโปรดพระราชทานพ่ีชายแก 
กระหมอมฉันเถิด     พระเจาคะ.    พระราชาทรงยินดีแลว    โปรด 
ใหปลอยไป  ทั้ง  ๓  คน  เพราะอาศัยหญิงน้ันผูเดียว  คนทั้ง  ๓  จึง 
พนจากทุกขได   ดวยประการฉะนี้.    เรื่องนั้นรูกันทั่วในหมูภิกษุ. 
อยูมาวันหน่ึง    ภิกษุทั้งหลายประชมุกันในโรงธรรม    นั่งสนทนา 
สรรเสริญคุณของหญิงน้ันวา  ผูมีอายุทั้งหลาย  อาศัยหญิงคนเดียว 
คน  ๓  คน  พนทุกขหมด.  พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรเลา  ? 
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว    ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน   ทีห่ญิงผูนี้จะปลดเปลื้องคนท้ัง   ๓ 
ใหพนจากทุกข     ถึงแมในปางกอน     ก็ปลดเปลือ้งแลวเหมือนกัน 
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี   คนทั้ง   ๓   พากันไถนาอยูที่ปากดง   ดงัน้ี    ตอน้ันไป 
เรื่องทั้งหมดก็เหมือนกับเรื่องกอนน่ันแหละ.     (แตที่แปลกออกไป 
มีดังน้ี) :-   เมื่อพระราชาตรัสถามวา   ในคนท้ัง   ๓   เจาตองการ  
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ใครเลา  ?  นางกราบทูลวา  ขอเดชะพระบารมีเปนลนพน  พระองค 
ไมสามารถจะพระราชทานหมดทั้ง   ๓     คน   หรือพระเจาคะ  ? 
พระราชาตรัสวา   เออเราไมอาจใหไดทั้ง   ๓    คน.   นางกราบทูล 
วา ขอเดชะพระกรุณาเปนลนพน   แมนไมทรงสามารถพระราชทาน 
ไดทั้ง  ๓  คนไซรไดทรงพระกรุณาพระราชทานพ่ีชายแกหมอมฉัน 
เถิด  เจาตองการพ่ีชาย  เพราะเหตุไร ๆ    จึงกราบทูลวา  ขอเดชะ 
พระบารมีลนเกลา     ธรรมดาคนเหลาน้ีหาไดงาย    แตพ่ีชาย 
กระหมอมฉันหาไดยากพระเจาคะ      แลวกราบทูลคาถานี้วา  :- 
                " ขาแตพระองคผูสมมติเทพ     บุตรอยู 
            ในพกของเกลากระหมอมฉัน     สามีเลาเมื่อเกลา 
           กระหมอมฉันไปตามทาง  (ก็หาได)   แตประเทศ 
              ที่หมอมฉันจะหาพ่ีนองรวมอุทรได    เกลา- 
              กระหมอมฉันมองไมเห็นเลย "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุจฺฉงฺเค   เทว  เม  ปุตฺโต   ความวา 
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ     บุตรอยูในพกของเกลากระหมอมฉัน 
แลวทีเดียว    โดยเปรียบความวา     เมือ่หมอมฉันเขาปาทําผาเปน 
พกไว   เก็บผักใสในพกนั้น   ผักจึงชื่อวา   เปนของหางาย   เพราะ 
มีอยูในพก   ฉันใด    แมหญิงก็หาบุตรไดงายฉันนั้น   เปนเชนกับผัก 
ในพกนั่นทีเดียว  ดวยเหตุนั้น  หมอมฉันจึงกลาววา  ขาแตพระองค 
ผูสมมติเทพ   บุตรอยูในพกของหมอมฉัน. ดังนี้.  
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        บทวา   ปเถ    ธาวนฺติยา   ปติ   ความวา    ธรรมดาวาสามี 
สตรียางข้ึนสูหนทาง   เดินไปคนเดียวประเด๋ียวก็ได  ชายท่ีพบเห็น 
เปนสามีไดทั้งนั้น     ดวยเหตุนั้นหมอมฉันจึงกลาววา     "สามีเลา 
เมื่อเกลากระหมอมฉันเที่ยวไปตามทาง   (ก็หาได)  ดังน้ี. 
        บทวา    ตฺจ  เทส   น   ปสฺสามิ    ยโต   โสทรยิมานเย   ความวา 
แตเพราะมารดาบิดาของหมอมฉันไมมีเสียแลว     เพราะฉะนั้น 
บัดนี้ประเทศอ่ืนกลาวคือทองของมารดา    ที่หมอมฉันจะหาพ่ีนอง 
ซึ่งกลาววารวมทองกัน     เพราะเกิดรวมอุทรน้ัน    หมอมฉันมอง 
ไมเห็นเลย   พระเจาคะ   เพราะเหตุนั้นขอพระองคทรงพระกรุณา 
โปรดพระราชทานพี่ชายแกหมอมฉันเถิดพระเจาคะ 
        พระราชาทรงพระดําริวา    นางนี้พูดจริง    ดงัน้ีแลวมี 
พระทัยยินดี  แลวโปรดใหนําคนท้ัง  ๓  มาจากเรือนจํา พระราชทาน 
ใหนางไป. นางจึงพาคนท้ัง   ๓  กลับไป. 
        พระบรมศาสดาก็ตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแต  
ในบัดนี้เทานั้น   แมในครั้งกอน   นางก็เคยชวยคนทั้ง   ๓  นี้ใหพน 
จากทุกขแลวเหมือนกัน    ดังน้ี    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้ 
มาแลว  ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา   คนทั้ง   ๔   ในอดีตไดมา 
เปนคนท้ัง   ๔   ในปจจุบัน   สวนพระราชาในครั้งน้ัน   ไดมาเปน 
เราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                       จบ  อรรถกถาอุจฉังคชาดกท่ี  ๗  
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                               ๘.  สาเกตชาดก 

         วาดวยจิตใจจดจอเล่ือมใสในผูทีคุ่นเคย 
         [๖๘]    ใจจดจออยูในผูใด    แมจติเล่ือมใสใน 
          ผูใด    บุคคลพึงคุนเคยสนิทสนมแมในผูนั้น 
          ทั้ง  ๆ ที่ไมเคยเห็นกันมากอน 
                  จบ   สาเกตชาดกท่ี  ๘ 
                        อรรถกถาสาเกตชาดกที่  ๘ 
        พระศาสดาทรงอาศัยเมืองสาเกต   ประทับ ณ  พระวิหาร- 
อัญชนวัน   ทรงปรารภพราหมณผูหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  ยสฺม ึ มโน  นิวีสติ   ดังน้ี. 
        ไดยินวา    ในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจา     แวดลอมดวยหมู 
ภิกษุ    เสด็จเขาเมืองสาเกตเพ่ือบิณฑบาต   พราหมณแกชาวเมือง 
สาเกตุหน่ึง   กําลังเดินไปนอกพระนคร   เห็นพระทศพลระหวาง 
ประตู    ก็หมอบลงแทบพระยุคลบาท    ยึดขอพระบาทท้ังคูไวแนน 
พลางกราบทูลวา  พอมหาจําเริญ   ธรรมดาวาบุตร   ตองปรนนิบัติ    
มารดาบิดาในยามแกมิใชหรือ     เหตุไรพอจึงไมแสดงตนแกเรา 
ตลอดกาลมีประมาณเทานี้    เราเห็นตอกอนแลว    แตพอจงมาพบ 
กับมารดา     แลวพาพระศาสดาไปเรือนของตน.    พระศาสดา  
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เสด็จไปท่ีเรือนของพราหมณ     ประทับนั่งเหนืออาสนะท่ีเขาจัดไว 
พรอมดวยภิกษุสงฆ.  ฝายพราหมณี  ไดขาววา  บัดนี้บุตรของเรา 
มาแลว  ก็มาหมอบแทบบาทยุคลของพระบรมศาสดา   แลวร่ําไหวา 
พอคุณทูลหัว  พอไปไหนเสียนานถึงปานนี้   ธรรมดาบุตรตองบํารุง 
มารดาบิดายามแกมิใชหรือ    แลวบอกใหบุตรธิดา    พากันมาไหว 
ดวยคําวา     พวกเจาจงไหวพ่ีชายเสีย.     พราหมณทั้งสองผัวเมีย 
ดีใจ     ถวายมหาทาน.     พระศาสดาคร้ันเสวยเสร็จแลว     ก็ตรัส 
ชราสูตร    แกพราหมณแมทั้งสองเหลาน้ัน.    ในเวลาจบพระสูตร 
คนแมทั้งสองก็ต้ังอยูในพระอนาคามิผล.     พระศาสดาเสด็จลุก 
จากอาสนะเสด็จไป  พระวิหารอัญชนวันตามเดิม.    พวกภิกษุนั่ง 
ประชุมกันในโรงธรรม    สนทนากันข้ึนวา    ผูมีอายุทั้งหลาย 
พราหมณก็รูอยูวา  พระบิดาของพระตถาคต   คือพระเจาสุทโธทนะ 
พระมารดา   คือพระนางมหามายา   ทั้ง ๆ   ที่รูอยู   ก็ยังบอกพระ- 
ตถาคตกับนางพราหมณีวา  บุตรของเรา  ถึงพระศาสดา  ก็ทรงรับ 
ขอน้ีเปนเพราะเหตุไรหนอ  ?      พระศาสดาทรงสดับถอยคําของ 
ภิกษุเหลาน้ัน    แลวตรสัวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พราหมณแม 
ทั้งสองเรียกบุตรของตน     นั่นแหละวาบุตร     แลวทรงนําอดีต   
นิทานมาตรัสวา     " ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    พราหมณนี้ในอดีตกาล 
ไดเปนบิดาของเราตลอด   ๕๐๐  ชาติ.   เปนอาของเรา  ๕๐๐  ชาติ 
เปนปูของเรา   ๕๐๐  ชาติ  ติดตอกันไมขาดสาย  แมนางพราหมณี 
นี้เลา   ก็ไดเปนมารดาของเรา    ๕๐๐   ชาติ   เปนนา      ๕๐๐   ชาติ  
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เปนยา   ๕๐๐  ชาติ   ติดตอกันไมขาดสายเลยดุจกัน  เราเจริญแลว 
ในมือของพราหมณ   ๑,๕๐๐    ชาติ       จําเริญแลวในมือของนาง- 
พราหมณี   ๑,๕๐๐    ชาติอยางนี้    เปนอันทรงตรัสถึงชาติในอดีต 
๓,๐๐๐   ชาติ     ครั้นตรสัรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว    จึงตรัส  
พระคาถานี้   ความวา : - 
                "ใจจดจออยูในผูใด   แมจิตเลื่อมใสในผูใด 
             บุคคลพึงคุนเคยสนิทสนมแมในผูนั้น   ทัง้ ๆ   ที ่
          ไมเคยเห็นกันมากอน"  ดังนี ้
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ยสฺมึ   มโน   นิวสีติ   ความวา 
ใจจดจออยูในบุคคลใด  ผูเพียงแตเห็นกันเทาน้ัน. 
        บทวา   จิตฺตฺจาป   ปสีทติ  ความวา   อน่ึงจิตยอมเลื่อมใส 
ออนโยน  ในบุคคลใด  ผูพอเห็นเขาเทาน้ัน. 
        บทวา    อทิฏปุพฺพเก    โปเส    ความวา   ในบุคคลแมนั้น 
ถึงในยามปกติ     จะเปนบุคคลท่ีไมเคยเห็นกันเลยในอัตภาพน้ัน 
        บทวา   กาม   ตสฺมึป  วิสฺสเส   มอีธิบายวา   ยอมคุนเคยกัน 
โดยสวนเดียว    คือถึงความคุนกันทันที       แมในบุคคลน้ัน   ดวย 
อํานาจความรักที่เคยมีในครั้งกอนน่ันเอง. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาอยางนี้แลว     ทรง 
สืบอนุสนธิประชุมชาดก   วา   พราหมณและพราหมณีในครั้งน้ัน 
ไดมาเปนพราหมณ     และนางพราหมณีคูนี้    นั่นแล    ฝายบุตร 
ไดแกเราตถาคตน่ันเอง  ฉะนี้แล. 
                         จบ   อรรถกถาสาเกตชาดก  
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                             ๙.  วิสวันตชาดก 

             ตายดีกวา   ดูดพิษที่คายออกแลว 
        [๖๙]    เราจักดูดพิษท่ีคายออกแลว      เพราะเหตุ  
           แหงชวีิต     อันใด    พิษท่ีคายออกแลวน้ัน    นา 
            ขยะแขยง   เราตายเสียยังประเสริฐกวามชีีวิตอยู. 
                              จบ  วิสวันตชาดกที่  ๙ 
                       อรรถกถาวิสวันตชาดกท่ี  ๙ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหา- 
วิหาร    ทรงปรารภพระธรรมเสนาบดี    ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  ธิรตฺถุ   ต   วิส   วนฺต  ดงัน้ี. 
        ไดยินวาในคราวที่พระสารีบุตรเถระขบฉันของเค้ียวที่ 
ทําดวยแปง     พวกมนุษยพากันนําของเค้ียวท่ีทําดวยแปงเปน 
จํานวนมาก    มาสูวิหารเพ่ือพระสงฆ   ของท่ีเหลือจากที่ภิกษุสงฆ 
รับเอาไว  ยังมีมาก  พวกมนุษยพากันพูดวา  พระคุณเจาท้ังหลาย 
โปรดรับไว   เพ่ือภิกษุที่ไปในบานดวยเถิด.    ขณะนั้นภิกษุหนุม 
สัทธิวิหาริกของพระเถระเจาไปในบาน     พวกภิกษุรับสวนของ 
เธอไว   เมื่อเธอยังไมมา   เห็นวาเปนเวลาสายจัด   กถ็วายแดพระ- 
เถระเจา.   เม่ือทานฉันแลว   ภิกษุหนุมจึงไปถึง.   ครั้งน้ันพระเถระ  
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กลาวกะเธอวา    ผูมีอายุ    ฉันบริโภคของเค้ียวท่ีเก็บไวเพ่ือเธอ 
หมดแลว.  ภิกษุนั้นกลาววา  ขาแตพระคุณเจา   ธรรมดาของอรอย 
ใครจะไมชอบเลาขอรับ.  ความสลดใจ  เกิดข้ึนแกพระมหาเถระเจา 
ทานเลยอธิษฐานไววา     ต้ังแตบัดนี้ไป    เราจักไมฉันของเค้ียว 
ที่ทําดวยแปง.    ขาววา    ต้ังแตบัดนั้น   พระสารีบุตรเถระเจาไมเคย 
ฉันของท่ีชื่อวา    ของเค้ียวทําดวยแปงเลย.    ความท่ีทานไมฉัน 
ของเค้ียวทําดวยแปง   เกดิแพรหลายไปในหมูภิกษุ.   ภิกษุทั้งหลาย 
นั่งในธรรมสภา      พูดกนัถึงเรื่องนั้น.    ครั้งน้ันพระบรมศาสดา 
เสด็จมา    ตรัสถามวา   ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอประชุมสนทนากัน 
ดวยเรื่องอะไรเลา   ?      เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบ 
แลว   ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สารีบุตรแมจะเสียชีวิต    ก็ไม 
ยอมรับสิ่งท่ีตนท้ิงเสียครั้งหนึ่งอีกทีเดียว       แลวทรงนําเรื่องราว 
ในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี     พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลหมอรักษาพิษ     เลี้ยง 
ชีวิตดวยเวชกรรม.      ครัง้น้ันงูกัดชาวชนบทคนหนึ่ง    พวกญาติ 
ของเขาไมประมาท    รีบนํามาหาหมอโดยเร็ว.    หมอถามวา     จะ 
พอกยาถอนพิษกอน    หรือจะใหเรียกงูตัวท่ีกัดมา     แลวใหมัน 
นั่นแหละ    ดูดพิษออกจากแผลท่ีมันกัด.   พวกญาติพากันกลาววา 
โปรดเรียกงูมาใหมันดูดพิษออกเถิด.     หมอจึงเรียกงูมาแลว 
กลาววา  เจากัดคนผูนี้หรือ  ?  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 164 

        งู.  ใชแลว  เรากัด. 
        หมอ.     เจาน่ันแหละจงเอาปากดูดพิษจากปากแผล     ที่เจา 
กัดแลว. 
        งู.     เราไมเคยกลับดูดพิษท่ีเราทิ้งไปครั้งหนึ่งแลวเลย. 
เราจักไมยอมดูดพิษท่ีเราคายไปแลว      หมอใหคนหาฟนมากอไฟ 
พลางบังคับวา     ถาเจาไมดูดคืนพิษของเจา     ก็จงเขาไปสูกองไฟ 
นี้เถิด.   งูกลาวตอบวา    เราจะขอเขากองไฟ    แตไมขอยอมดูดคืน 
ซึ่งพิษท่ีตนปลอยไปแลวครั้งหนึ่ง    เปนอันขาด     แลวกลาวคาถาน้ี 
ความวา :- 
                " พิษท่ีคายแลวน้ัน   นารังเกียจนัก   การท่ี  
          เราตองดูดพิษท่ีตายแลว      เพราะเหตุแหงความ 
         อยูรอดนั้น ใหเราตายเสียยังดีกวา "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ธริตฺถุ   เปนนิบาต     ลงในอรรถ 
วา   ติเตียน. 
        บทวา  ต  วิส  ความวา  พิษที่เราคายแลว  จักตองกลับดูดคืน 
เพราะเหตุแหงการอยูรอดนั้น   นาขยะแขยงนัก. 
        บทวา   มต   เม   ชีวติา  วร   ความวา   การเขาสูกองไฟแลวตาย 
นั้นประเสริฐกวาความเปนอยูของเรา     เพราะเหตุดูดคืนพิษน้ัน 
มากมาย. 
        ก็และครั้นกลาวอยางนี้แลว      กเ็ลื้อยเขาไปสูกองไฟ. 
ครั้งน้ัน    หมอจึงหามงูนั้นไว    จัดแจงรักษาบุรุษนั้นใหหายพิษ  
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ใหหายโรค   ดวยโอสถและมนต   แลวใหศีลแกงู    กลาววา   จําเดิม 
แตนี้ไป   เจาอยาเบียดเบียนใคร ๆ ดังน้ีแลวก็ปลอยไป. 
        พระบรมศาสดาจึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สารีบุตร              
แมจะตองสละชีวิต       ก็ไมยอมรับคืนสิ่งท่ีตนท้ิงเสียแลวครั้งหนึ่ง 
เลย  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ทรงสืบอนุสนธิประชุม 
ชาดกวา     งูในครั้งน้ันไดมาเปนพระสารีบุตร   สวนหมอไดมาเปน 
เราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                      จบ   อรรถกถาวิสวันตชาดกท่ี  ๙  
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                           ๑๐.  กุททาลชาดก 

                     วาดวยความชนะที่ดี 
        [๗๐]    " ความชนะที่บุคคลชนะแลวกลับแพได 
           นั้น  มิใชความชนะเด็ดขาด   (สวน)  ความชนะ 
            ที่บุคคลชนะแลว   ไมกลบัแพนั้นตางหาก   จึงจะ 
            ชื่อวา  เปนความชนะเด็ดขาด " 
                            จบ  กุททาลชาดกท่ี  ๑๐ 
                 อรรถกถากุททาลชาดกท่ี  ๑๐ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพระจิตหัตถสารีบุตร     ตรสัพระธรรมเทศนานี้    มคํีา 
เริ่มตนวา   น  ต  ชิต  สาธ ุ   ดังน้ี. 
        ไดยินวา     พระจิตหัตถสารีบุตร     เปนเด็กที่เกิดในตระกูล 
ผูหน่ึงในพระนครสาวัตถี     อยูมาวันหน่ึงไถนาแลว    ขากลบัเขา 
ไปสูวิหาร    ไดโภชนะประณีตอรอย   มีรสสนิทจากบาตรพระเถระ 
องคหน่ึง    คิดวา    ถึงแมเราจะกระทํางานตาง ๆ      ดวยมือของตน 
ตลอดคืนตลอดวัน   ก็ยังไมไดอาหารอรอยอยางนี้   แมเราก็สมควร 
จะเปนสมณะ    ดังน้ี.    เขาบวชแลวอยูมาไดประมาณครึ่งเดือน 
เมื่อไมใสใจโดยแยบคาย  ตกไปในอํานาจกิเลส  สึกไป  พอลําบาก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 167 

ดวยอาหารก็มาบวชอีก    เรียนพระอภิธรรม    ดวยอุบายน้ี    สกึ 
แลวบวชถึง    ๖    ครั้ง   ในความเปนภิกษุครั้งท่ี    ๗    เปนผูทรง 
พระอภิธรรม   ๗   พระคัมภีร   ไดบอกธรรมแกภิกษุเปนอันมาก 
บําเพ็ญวิปสสนาไดบรรลุพระอรหัตถแลว.     ครัง้น้ันภิกษุผูเปน 
สหายของทาน  พากันเยาะเยยวา   อาวุโส   จิตหัตถ   เดี๋ยวน้ีกิเลส. 
ทั้งหลายของเธอ     ไมเจริญ     เหมือนเมื่อกอนดอกหรือ  ?     ทาน 
ตอบวา  ผูมีอายุ    ต้ังแตบัดนี้ไป  ผมไมเหมาะเพ่ือความเปนคฤหัสถ 
ก็เม่ือทานบรรลุพระอรหัตอยางนี้แลว     เกิดโจทยกันข้ึน    ใน 
ธรรมสภาวา     ผูมีอายุทั้งหลาย     เมือ่อุปนิสัยแหงพระอรหัต 
เห็นปานน้ีมีอยู   ทานพระจิตหัตถสารีบุตร    ตองสึกถึง   ๖   ครั้ง 
โอ !   ความเปนปุถุชน   มีโทษมากดังนี้   พระศาสดาเสด็จมาแลว 
ตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บดันี้  พวกเธอสนทนากันดวย  
เรื่องอะไร ?   เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว   ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ข้ึนชื่อวาจิตของปุถุชน    เมา    ขมไดยาก 
คอยไปติดดวยอํานาจแหงอารมณ    ลงติดเสียครั้งหน่ึงแลว  กไ็ม 
อาจปลดเปลื้องไดโดยเร็ว     การฝกฝนจิตเห็นปานน้ี    เปนความดี 
จิตท่ีฝกฝนดีแลวเทาน้ัน    จะนําประโยชนเกื้อกูลและความสุขมาให 
แลวตรัสพระคาถานี้     ความวา :- 
                " การฝกฝนจิต     ทีข่มไดยาก  เมา  มปีกติ  
            ตกไปตามอารมณที่ปรารถนาเปนการดี   เพราะจิต 
          ที่ฝกฝนแลว   ยอมนําสุขมาให "   ดังน้ี.  
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        ครั้นแลวตรัสตอไปวา     ก็เพราะเหตุที่จิตนั้นขมไดโดยยาก 
บัณฑิตทั้งหลาย    แมในกาลกอน   อาศัยจอบเลมเดียว   ไมอาจทิ้ง 
มันได    ตองสึกถึง   ๖   ครั้ง   ดวยอํานาจความโลภ   ในเพศแหง 
บรรพชิตครัง้ท่ี   ๗   ทําฌานใหเกิดข้ึนแลว   จึงขมความโลภน้ันได 
ดังน้ีแลว  ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก    ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล   ครั้งพระเจาพรหมทตัเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี  พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลคนปลูกผัก  ถึงความเปนผูรูเดียงสา 
แลว  ไดนามวา  " กุททาลบัณฑิต "   ทานกุททาลบัณฑิต  กระทาํ 
การฟนดินดวยจอบ   เพาะปลูกพืชพันธและผัก   มนี้ําเตา   ฟกเขียว 
ฟกเหลือง  เปนตน  เก็บผักเหลาน้ันขาย  เลี้ยงชีพดวยการเบียดกรอ. 
แทจริงทานกุททาลบัณฑิต     นอกจากจอบเลมเดียวเทาน้ัน   ทรัพย 
สมบัติอยางอ่ืนไมเลย.    ครั้นวันหน่ึงทานดําริวา    จะมีประโยชน 
อะไรดวยการอยูครั้งเรือน    เราจักบวช    ดังน้ี.    ครั้นวันหน่ึง 
ทานซอนจอบนั้นไว    ในท่ีซึ่งมิดชิด       แลวบวชเปนฤาษี    ครั้น 
หวลนึกถึงจอบเลมนั้นแลว     ก็ไมอาจตัดความโลภเสียได    เลย 
ตองสึก   เพราะอาศัยจอบกุด ๆ   เลมนั้น.   แมครัง้ท่ี    ๒    แมครั้ง 
ที่   ๓   ก็เปนอยางนี้   เก็บจอบนั้นไวในที่มิดชิด   บวช  ๆ  สึก  ๆ 
รวมไดถึง   ๖   ครั้ง   ในครั้งท่ี   ๗   ไดคิดวา   เราอาศัยจอบกุด ๆ 
เลมนี้     ตองสึกบอยครั้ง     คราวนี้เราจักขวางมันท้ิงเสียในแมน้ํา 
ใหญ  แลวบวช ดังน้ีแลว  เดินไปสูฝงแมน้ํา  คิดวา ถาเรายังเห็นท่ีตก 
ของมัน   ก็จักตองอยากงมมันข้ึนมาอีก    แลวจับจอบท่ีดาม   ทาน  
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มีกําลังดังชางสาร     สมบูรณดวยเรี่ยวแรง     ควงจอบเหนือศีรษะ 
๓   รอบ   หลับตาขวางลงไปกลางแมน้ํา    แลวบรรลือเสียงกึกกอง 
๓   ครั้งวา  " เราชนะแลว   เราชนะแลว". 
        ในขณะนั้น  พระเจาพาราณสี  ทรงปราบปรามปจจันตชนบท 
ราบคาบแลว  เสด็จกลับ  ทรงสนานพระเศียรในในแมน้ํานั้น  ประดับ 
พระองคดวยเครื่องอลังการครบเครื่อง      เสด็จพระดําเนินโดย 
พระคชาธาร    ทรงสดับเสียงของพระโพธิสัตวนั้น    ทรงระแวง 
พระทัยวา       บุรุษผูนี้กลาววา   เราชนะแลว    ใครเลาท่ีเขาชนะ 
จงเรียกเขามา   แลวมีพระดํารัสสั่งใหเรียกมาเฝา   แลวมีพระดํารัส  
ถามวา    ดกูอนบุรุษผูเจริญ   เรากําลังชนะสงคราม   กําความมีชัย 
มาเดี๋ยวน้ี   สวนทานเลาชนะอะไร   ?    พระโพธิสัตวกราบทูลวา 
ขาแตมหาราช     ถึงพระองคจะทรงชนะสงครามต้ังรอยครั้ง 
ต้ังพันครั้ง      แมต้ังแสนครั้ง     ก็ยังชือ่วาชนะไมเด็ดขาดอยู 
นั่นเอง     เพราะยังเอาชนะกิเลสทั้งหลายไมได     แตขาพระองค 
ขมกิเลสในภายในไวได    เอาชนะกิเลสทั้งหลายได    กราบทูลไป 
มองดูแมน้ําไป    ยังฌานมีอาโปกสิณเปนอารมณ    ใหเกิดข้ึนแลว 
นั่งในอากาศดวยอํานาจของฌานและสมาบัติ    เม่ือจะแสดงธรรม 
ถวายพระราชา   จึงกลาวคาถานี้   ความวา :- 
                "ความชนะที่บคุคลชนะแลว     กลับแพ 
            ไดนั้น   มิใชความชนะเด็ดขาด (สวน) ความชนะ  
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            ที่บุคคลชนะแลว   ไมกลบัแพนั้นตางหาก  จึงชื่อวา 
              เปนความชนะเด็ดขาด "  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   น    ต  ชิต    สาธ ุ  ชิต   ย   ชติ 
อวชิยฺยติ    ความวา     การปราบปรามปจจามิตร     ราบคาบชนะ 
แวนแควน    ตีเอาไดแลว      ปจจามิตรเหลาน้ัน    ยังจะตีกลับคืนได 
ความชนะนั้นจะชื่อวาเปนความชนะเด็ดขาดหาไดไม 
        เพราะเหตุไร  ? 
        เพราะยังจะตองชิงชัยกันบอย ๆ. 
        อีกนัยหนึ่ง    ชัยเรียกไดวา    ความชนะ    ชัยท่ีไดเพราะรบ 
กับปจจามิตร     ตอมาเม่ือปจจามิตรเอาชนะคืนได    ก็กลับเปน 
ปราชัย   ชัย   นั้นไมดีไมงาม   เพราะเหตุไร   ?    เพราะเหตุที่ยัง 
กลับเปนปราชัยไดอีก. 
        บทวา   ต   โข    ชิต    สาธุ    ชิต     ย     ชิต     นาวชิยฺยติ    ความวา 
สวนการครอบงํามวลปจจามิตรไวไดแลวชนะ     ปจจามิตรเหลาน้ัน 
จะกลับชิงชัยไมไดอีก    ใด  ๆ    ก็ดี     การไดชัยชนะครั้งเดียวแลว 
ไมกลับเปนปราชัยไปได  ใด ๆ    ก็ด ี  ความชนะนั้น ๆ   เปนความ 
ชนะเด็ดขาด   คือชัยชนะน้ันชื่อวาดี   ชื่อวางาม.   เพราะเหตุไร   ? 
เพราะเหตุที่ไมตองชิงชัยกันอีก.    ดูกอนมหาบพิตร   เพราะเหตุนั้น 
แมพระองคจะทรงชนะ      ขุนสงคราม    ต้ังพันครั้ง   ต้ังแสนครั้ง 
ก็ยังจะเฉลิมพระนามวา  จอมทัพ   หาไดไม. 
        เพราะเหตุใด  ?  
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        เพราะเหตุที่พระองคยังทรงชนะกิเลสของพระองคเอง 
ไมได   สวนบุคคลใด   ชนะกิเลสภายในของตนได   แมเพียงคร้ังเดียว 
บุคคลน้ี    จัดเปนจอมทัพผูเกรียงไกรได.     พระโพธิสัตวนั่งใน 
อากาศน่ันแล       แสดงธรรมถวายพระราชาดวยพระพุทธลีลา 
ก็ในความเปนจอมทัพผูสูงสุดนั้น     มพีระสูตรเปนเครื่องสาธก 
ดังน้ี :- 
                " ผูที่ชนะหมูมนุษยในสงคราม    ถึงหน่ึง 
           ลานคน   ยังสูผูที่ชนะตนเพียงผูเดียวไมได  ผูนั้น 
           เปนจอมทัพสูงสุด  โดยแท "  ดังน้ี. 
        ก็เม่ือพระราชาทรงสดับธรรมอยูนั่นเอง     ทรงละกิเลส 
ไดดวยอํานาจ   ตทังคปหาน  พระทัยนอมไปในบรรพชา.  ถึงพวก 
หมูโยธาของพระองค    กพ็ากันละไดเชนนั้นเหมือนกัน.    พระ- 
ราชาตรัสถามพระโพธิสัตววา    บัดนีพ้ระคุณเจาจักไปไหน 
เลา  ?     พระโพธิสัตวกราบทูลวา    ขาแตมหาราช    ขาพระองค 
จักเขาปาหิมพานตบวชเปนฤๅษี.    พระราชารับสั่งวา    ถา 
เชนนั้น    แมขาพเจาก็จะบรรพชา      แลวเสด็จพระราชดําเนิน 
ไปพรอมกับพระโพธิสัตว.    พลนิกายท้ังหมด    คือ    พราหมณ 
คฤหบดี  และทวยหาญ  ทุกคนประชุมกันในขณะน้ัน   เปนมหาสมาคม 
ออกบรรพชา     พรอมกบัพระราชาเหมือนกัน.     ชาวเมือง 
พาราณสี     สดับขาววา    พระราชาของเราทั้งหลาย    ทรงสดับ 
พระธรรมเทศนาของกุททาลบัณฑิตแลว    ทรงบายพระพักตร  
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มุงบรรพชา     เสด็จออกทรงผนวชพรอมดวยพลนิกาย     พวกเรา 
จักทําอะไรกันในเมืองน้ี   ดังน้ีแลว    บรรดาผูอยูในพระนครทั้งน้ัน 
ตางพากันเดินทางออกจากกรุงพาราณสี     อันมีปรมิณฑลได 
๑๒  โยชน.  บริษัทก็ไดมีปริมณฑล  ๑๒  โยชน.  พระโพธสัตว 
พาบริษัทนั้นเขาปาหิมพานต.    ในขณะน้ันอาสนะที่ประทับนั่ง 
ของทาวสักกเทวราช    สําแดงอาการรอน.     ทาวเธอทรงตรวจดู  
ทอดพระเนตรเห็นวา    กุททาลบัณฑิต     ออกสูมหาภิเนกษกรม 
แลวทรงพระดําริวา    จักเปนมหาสมาคม    ควรท่ีทานจะไดสถาน 
ที่อยู    แลวตรัสเรียกวิสสกุรรมเทพบุตรมา     ตรสัสั่งวา     พอ- 
วิสสุกรรม    กุททาลบัณฑิตกําลังออกสูมหาภิเนกษกรม    ทาน 
ควรจะไดที่อยู    ทานจงไปหิมวันตประเทศ    เนรมิตอาศรมบท 
ยาว  ๓๐  โยชน  กวาง  ๑๕  โยชน  ณ   ภูมิภาคอันราบรื่น.  วิสสุ- 
กรรมเทพบุตร   รับเทวบัญชาวา   ขาแตเทพยเจา   ขาพระพุทธเจา 
จะกระทําใหสําเร็จดังเทวบัญชา     แลวไปทําตามน้ัน    นี้เปนความ 
สังเขปในอธิการน้ี. สวนความพิสดาร  จักปรากฏในหัตถิปาลชาดก 
แทจริงเรื่องนี้  และเรื่องนั้น  เปนปริเฉทเดียวกันน่ันเอง. 
        ฝายวิสสุกรรมเทพบุตร     เนรมิตบรรณศาลาในอาศรมบท 
แลว   ก็ขับไล   เนื้อ   นก   และอมนุษยที่มีเสียงชั่วรายไปเสีย   แลว 
เนรมิต   หนทางเดินแคบ ๆ   ตามทิสาภาคน้ัน ๆ   เสร็จแลว   เสด็จ 
กลับไปยังวิมานอันเปนสถานที่อยูของตนทันที.  
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        ฝายกุททาลบัณฑิต    พาบริษัทเขาสูปาหิมพานต    ลถุึง 
อาศรมบทท่ีทาวสักกะทรงประทาน       ถือเอาเครื่องบริขารแหง 
บรรพชิต      ที่วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตไวให    บวชตนเองกอน 
ใหบริษัทบวชทีหลัง     จัดแจงแบงอาศรมบทใหอยูกันตามสมควร 
มีพระราชาอีก  ๗  พระองค  สละราชสมบัติ   ๗ พระนคร  (ติดตาม 
มาทรงผนวชดวย)  อาศรมบท   ๓๐  โยชน  เต็มบริบูรณ.  กุททาล- 
บัณฑิต     ทาํบริกรรมในกสิณท่ีเหลือ    เจริญพรหมวิหารธรรม 
บอกกรรมฐานแกบริษัท.   บริษัททั้งปวง    ลวนไดสมาบัติ    เจริญ 
พรหมวิหารแลว     พากันไปสูพรหมโลกท่ัวกัน.     สวนประชาชน 
ที่บํารุงพระดาบสเหลาน้ัน  กล็วนไดไปสูเทวโลก. 
        พระบรมศาสดา   กต็รัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ข้ึนชื่อวา 
จิตน้ี     ติดดวยอํานาจของกิเลสแลว     เปนธรรมชาติปลดเปลื้อง 
ไดยาก     โลภธรรมทั้งหลายท่ีเกิดแลว     เปนสภาวะละไดยาก 
ยอมกระทําทานผูเปนบัณฑิตเห็นปานฉะน้ี    ใหกลายเปนคน 
ไมมีความรูไปได   ดวยประการฉะน้ี   ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนา 
นี้มาแลว  ทรงประกาศสัจจะท้ังหลาย  เมื่อจบสัจจะ  ภิกษุทั้งหลาย 
บางพวก     ไดเปนพระโสดาบัน     บางพวกไดเปนพระสกทาคามี 
บางพวกไดเปนพระอนาคามี     บางพวกบรรลุพระอรหัต        แม 
พระบรมศาสดา    ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา    พระราชา 
ในครั้งน้ันไดมาเปนพระอานนท    บริษัทในครั้งน้ัน    ไดมาเปน 
พุทธบริษัท  สวนกุททาลกบัณฑิต    ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                  จบ  อรรถกถากุททาลชาดกที่  ๑๐  
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                   รวมชาดกที่มีในวรรคน้ี  คือ 
        ๑.  อสาตมันตชาดก    ๒.  อัณฑภูตชาดก     ๓.  ตักกชาดก 
๔.  ทุราชานชาดก      ๕.  อนภิรติชาดก        ๖.   มทุุลักขณชาดก 
๗.  อุจฉังคชาดก       ๘.  สาเกตชาดก        ๙.  วิสวันตชาดก     ๑๐.  กุท- 
ทาลชาดก. 
                                จบ   อิตถีวรรคที่  ๗  
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                                      ๘. วรณุวรรค 
                                    ๑.  วรุณชาดก 

                 วาดวยการทําไมถูกขั้นตอน 
        [๗๑]    ผูใดปรารถนาจะทํากิจท่ีควรทํากอนใน 
             ตอนหลัง  ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลัง  เหมือน 
                  มาณพหักไมกุม ฉะนั้น. 
                                     จบ  วรุณชาดกที่  ๑ 
                                อรรถกถาวรุณวรรคท่ี  ๘๑ 

                          อรรถกถาวรุณชาดกท่ี  ๑ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพระติสสเถระ    บุตรกุฏมพี     ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา   โย  ปุพฺเพ  กรณียานิ  ดังน้ี. 
        ไดยินวา   ในวันหน่ึง   กลุบุตรชาวเมืองสาวัตถี   เปนสหาย 
กันประมาณ  ๓๐  คน  ถือของหอม  ดอกไมและผาเปนตน   คิดกัน 
วา    พวกเราจักฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา    อันมหาชน 
หอมลอม   พากันไปสูวิหารเชตวัน   นั่งพักในโรงชื่อ   นาคมาฬกะ 
๑. ในอรรถกถาเปน  วรณ...  
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และวิสาลมาฬกะเปนตน     พอเวลาเย็นเมื่อพระศาสดาเสด็จออก 
จากพระคันธกุฎี     อันอบแลวดวยกลิ่นหอม     เสด็จดําเนินไปสู 
ธรรมสภา   ประทับนั่งเหนือพุทธอาสน   อันตกแตงแลว   จึงพากัน 
ไปสูธรรมสภาพรอมดวยบริวาร     บชูาพระศาสดาดวยของหอม 
และดอกไม   ถวายบังคมแทบบาทยุคล   อันประดบัดวยจักร   ทรง 
พระสิริเสมอดวยดอกบัวบาน   แลวน่ังฟงพระธรรมอยู   ณ   สวน 
ขางหน่ึง.   พวกเขาพากันปริวิตกวา   เราทั้งหลายตองบวช   ถึงจะ 
รูทั่วถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวไดกวางขวาง 
ในเวลาท่ีพระตถาคตเสด็จออกจากธรรมสภา     พวกกุลบุตร 
เหลาน้ัน     ก็พากันเขาไปเฝาถวายบังคมทูลขอบรรพชา.     พระ- 
ศาสดาทรงประทานบรรพชาแกพวกเขา.      พวกเขากระทําให 
อาจารยและอุปชฌายโปรดปรานแลว    ไดอุปสมบท    อยูในสํานัก 
ของอาจารยและอุปชฌาย  ๕  พรรษา ทองมาติกา ทั้ง ๒  คลองแคลว 
รูสิ่งที่เปนกัปปยะ    และอกัปปยะ    เรียนอนุโมทนา    ๓    เย็นยอม 
จีวรแลวกราบลาอาจารยและอุปชฌายวา     พวกกระผมจักบําเพ็ญ 
สมณธรรม   แลวพากันเขาเฝาพระศาสดา    ถวายบังคมแลว    นัง่ 
ณ    ที่สมควรสวนขางหน่ึง    กราบทลูวิงวอนวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    พวกขาพระองคเอือมระอาในภพทั้งหลาย    กลัวแตความ 
เกิด    ความแก   ความเจ็บ   และความตาย   ขอพระองคจงตรัสบอก 
พระกรรมฐาน  เพ่ือปลดเปลื้องตนจากสังสารทุกข  แกขาพระองค 
ทั้งหลายเหลาน้ันเถิด   พระเจาขา.   พระศาสดาทรงทราบสัปปายะ  
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จึงตรัสบอกพระกรรมฐานขอหนึ่ง   ในกรรมฐาน    ๓๘   ประการ 
แกภิกษุเหลานั้น.     ภิกษุเหลาน้ัน    เรยีนพระกรรมฐานในสํานัก 
ของพระศาสดาแลว     ถวายบังคมพระศาสดา     กระทําปทักษิณ 
ไปสูบริเวณ     อําลาอาจารยและพระอุปชฌาย     ถอืเอาบาตรและ 
จีวรออกจากวิหารไปดวยต้ังใจวา   พวกเราจักบําเพ็ญสมณธรรม. 
        ครั้งน้ันในระหวางภิกษุเหลาน้ัน    มีภิกษุรูปหนึ่ง    โดยชื่อ 
เรียกกันวา  กฏมพิกปุตตติสเถระ   เปนผูเกียจคราน  มีความเพียร 
ทราม   ติดรสอาหาร   เธอคิดอยางนี้วา   เราจักไมสามารถเพ่ืออยู 
ในปา     ไมอาจจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการเท่ียวภิกษาจาร 
การไปปาไมเกิดประโยชนอะไรแกเราเลย     เราจักกลับ    เธอ 
ทอดท้ิงความเพียรเพียรเสียแลว     เดินตามภิกษุเหลาน้ันไปหนอยหนึ่ง 
แลวกลับเสีย    ฝายภิกษุเหลาน้ัน    พากันจาริกไปในแควนโกศล 
ถึงหมูบานชายแดนตําบลหนึ่ง    กเ็ขาอาศัยหมูบานนั้นจําพรรษา 
อยูที่ชายปาแหงหนึ่ง     เปนผูไมประมาทเพียรพยายามอยูตลอด 
ระยะกาลภายในไตรมาส    ถือเอาหองวิปสสนา   ยังปฐพีใหบรรลือ 
ลั่น  บรรลุพระอรหัตตแลว  พอออกพรรษา  ปวารณาแลวปรึกษา 
กันวา  จักกราบทูลคุณท่ีตนไดบรรลุแลว  แดพระศาสดา  จึงพากัน 
ออกจากปจจันตคาม     ถงึพระเชตวันมหาวิหารโดยลําดับ     เก็บ 
บาตรและจีวรเรียบรอยแลว     ก็เขาพบอาจารยและพระอุปชฌาย 
ปรารถนาจะเฝาพระตถาคตเจา  พากันไปยังสํานักของพระศาสดา 
ถวายบังคมแลวน่ังเฝาอยู     พระศาสดาไดทรงกระทําปฏิสันถาร  
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ดวยพระดํารัสอันไพเราะ     กับภิกษุเหลาน้ัน.    ภิกษุเหลาน้ัน 
ไดรับปฏิสันถารแลว     จึงกราบทูลท่ีตนไดแลวแดพระตถาคต. 
พระศาสดาทรงสรรเสรญิภิกษุเหลาน้ัน    พระกฏุมพิกปุตตติสส- 
เถระ     เห็นพระศาสดาตรัสสรรเสรญิคุณของภิกษุเหลาน้ัน    แม 
ตนเองก็ประสงคจะบําเพ็ญสมณธรรมบาง     ฝายภิกษุทั้งหลาย 
แมเหลาน้ัน     กราบทูลลาพระศาสดาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
พวกขาพระองคจักไปอยูที่ชายปาน้ัน    พระศาสดาทรงอนุญาต  
แลว.   พวกภิกษุเหลาน้ัน   ถวายบังคมพระศาสดาแลว   ไดพากัน 
ไปสูบริเวณ.    ครั้งน้ันพระกุฏมพิกปตุตติสสเถระน้ัน     บําเพ็ญ 
เพียรจัด    ในระหวางเวลารัตติกาล    บําเพ็ญสมณธรรมโดยรีบเรง 
เกินไป   พอถึงเวลาระยะมัชฌิมยาม    ทั้ง ๆ   ที่ยืนพิงแผนกระดาน 
สําหรับพัก  หลับไป   กลิง้ตกลงมา   กระดูกขาของทานแตก.  เกิด  
เวทนามากมาย.  เมื่อภิกษุเหลาน้ันตองชวยปฏิบัติเธอ   การเดินทาง 
ก็ชะงัก   ครัง้น้ันพระศาสดาตรัสถามภิกษุเหลาน้ัน   ผูพากันมาใน 
เวลาเปนที่บํารุงวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอบอกลาเม่ือวาน 
วา  จักพากันไปในวันพรุงน้ี  มิใชหรอื  ?   ภิกษุเหลาน้ันกราบทูล 
วา    เชนนั้น    ก็แตวาทานติสสเถระบุตรกุฏมพี   สหายของขา- 
พระองคทั้งหลาย   การทําสมณธรรมอยางรีบเรง   ในเวลามิใชกาล  
ถูกความงวงครอบงํา    กลิ้งตกลงไป    กระดูกขาแตก   เพราะเธอ 
เปนเหตุ      พวกขาพระองคจึงจําตองงดการเดินทาง    พระศาสดา 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   ที่ภิกษุนี้  
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รีบเรงกระทําความเพียรในเวลามิใชกาล     เพราะความท่ีตนเปนผู 
มีความเพียรยอหยอน     จึงกระทําอันตรายการเดินทางของพวก 
เธอ     แมในครั้งกอน    ภิกษุนี้ก็ไดทําอันตรายการเดินทางของ 
พวกเธอมาแลวเหมือนกัน   ภิกษุเหลาน้ัน   กราบทูลอาราธนา   จึง 
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอาจารยทิศา- 
ปาโมกข  ใหมาณพ   ๕๐๐  คน   เลาเรียนศิลปะอยูในเมืองตักกสิลา 
แควนคันธาระ    ครั้นวันหนึ่งมาณพเหลาน้ัน    พากันไปปาเพ่ือ 
หาฟน    รวบรวมฟนไว   ในระหวางมาณพเหลานั้น    มีมาณพ 
ผูเกียจครานอยูคนหน่ึง     เห็นตนกุมใหญสําคัญวาตนไมนี้เปน 
ตนไมแหง   คิดวา   นอนเสียชั่วครูหน่ึงกอนก็ได   ทีหลังคอยข้ึนตน 
หักฟนทิ้งลงหอบเอาไป    จึงปูลาดผาหมลงนอนกรนหลับสนทิ 
สวนมาณพนอกน้ี   พากันผูกฟนเปนมัด ๆ   แลวแบกไป   เอาเทา 
กระทืบมาณพนั้นที่หลังปลุกใหต่ืน    แลวพากันไป   มาณพผูเกียจ- 
คราน    ลุกข้ึนขยี้ตา  จนหายงวงแลว    ก็ปนข้ึนตนกุม  จับกิ่งเหน่ียว 
มาตรงหนาตน    พอหักแลว    ปลายไมที่ลัดข้ึนก็ดีดเอานัยนตา 
ของตนแตกไป    เอามือขางหน่ึงปดตาไว    ขางหน่ึงหักฟนสด ๆ 
ลงจากตน    มัดเปนมัดแบกไปโดยเรว็    เอาไปท้ิงทับบนฟนที่พวก 
มาณพเหลานั้นกองกันไวอีกดวย.   กใ็นวันนั้น   ตระกูลหน่ึง   จาก 
บานในชนบท  นิมนตอาจารยไววา  พรุงน้ี  พวกกระผมจักกระทํา 
การสวดมนตพราหมณ.      อาจารยจงกลาวกะพวกมาณพวา  
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พอทั้งหลาย   พรุงน้ีตองไปถึงหมูบานตําบลหน่ึง   แตพวกเธอไมได 
กินอาหารกอน    จักไมอาจไปได    ตองใหเขาตมขาวแตเชาตรู 
ไปท่ีนั่น   ถอืเอาสวนท่ีตนจะตองไดรับ    และสวนที่ถึงแกเรา   แลว 
รีบพากันมาเถิด. พวกมาณพเหลาน้ัน  ปลุกทาสีใหลุกข้ึนตมขาวตม 
แตเชาตรู     สั่งวาเจาจงรีบตมขาวตมใหแกพวกเราโดยเร็ว. 
ทาสีนั้นไปหอบฟนก็หอบเอาฟนไมกุมสดไป      แมจะใชปากเปา 
ลมบอย  ๆ   ก็ไมอาจใหไฟลุกได   จนดวงอาทิตยข้ึน.   พวกมาณพ 
เห็นวา   สายนักแลว   บัดนี้  พวกเราไมอาจจะไปได  จึงพากันไป 
สํานักทานอาจารย.   ทานอาจารยถามวา   พอเอย   พวกเจาไมได 
ไปกันดอกหรือ  ?   พวกมาณพตอบวา  ครับ  ทานอาจารย  พวก 
กระผมไมไดไป    อาจารยถามวา    เพราะเหตุไร   ?    จึงตอบวา 
มาณพเกียจครานโนน   ไปปาเพ่ือหาฟนกับพวกผม   ไปนอนหลับ 
เสียที่โคนกุม    ทีหลังจึงรีบข้ึนไป    ไมสลัดเอาตาแตก    หอบเอา 
ไมสด  ๆ   มาโยนไวขางบนฟนที่พวกผมหามา   คนตมขาว   ขนเอา 
ฟนสด  ๆ   นั้นไปดวยสําคัญวาเปนฟนแหง    จนดวงอาทิตยข้ึนสูง 
ก็ไมอาจกอไฟใหลุกได     ดวยเหตุนี้จึงเปนอุปสรรคตอการเดินทาง 
ทานอาจารยฟงสิ่งท่ีมาณพกระทําผิดพลาดแลว    กลาววา    ความ 
เสื่อมเสียเห็นปานน้ียอมมีได    เพราะอาศัยกรรมของพวกอันธพาล 
แลวกลาวคาถาน้ีความวา  :- 
                กิจที่จะตองรีบกระทํากอน     ผูใดใครจะ 
            กระทําภายหลัง      ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลัง  
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        เหมือนมาณพหักไมกุม เดือดรอนอยูฉะนี้  ดงัน้ี 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ส   ปจฺฉา  อนุตปฺปติ  ความวา 
บุคคลผูใดผูหน่ึง     ไมพิจารณาใหถองแทวา     กิจน้ีตองทํากอน 
กิจน้ีตองทําภายหลัง    เอากิจท่ีตองทํากอน   คือกรรมที่ตองกระทํา 
ทีแรกนั่นแหละ   มากระทําในภายหลัง   บุคคลน้ัน   เปนพาลบุคคล 
ยอมเดือดรอน    คือโศกเศรา     ร่ําไหในภายหลัง    เหมือนมาณพ 
ของพวกเราผูหักไมกุมผูนี้. 
        พระโพธิสัตว   กลาวเหตุนี้แกเหลาอันเตวาสิก   ดวยประการ 
ฉะน้ี   แลวกระทําบุญมีทาน   เปนตน   ในสุดทายแหงชีวิต    ก็ไป 
ตามครรลองของกรรม. 
        พระบรมศาสดาก็ตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชแต 
ในบัดนี้เทานั้น    ที่ภิกษุนี้กระทําอันตรายตอการเดินทางของ 
พวกเธอ     แมในครั้งกอนก็ไดกระทําแลวเหมือนกันดังน้ี    ทรงนํา 
พระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงสืบอนุสนธิ    ประชุมชาดกวา 
มาณพผูถึงแกนัยนตาแตกในครั้งน้ัน    ไดมาเปนภิกษุผูกระดูก 
ขาแตกในบัดนี้   มาณพท่ีเหลือมาเปนพุทธบริษัท   สวนพราหมณ 
ผูอาจารย  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                           จบ  อรรถกถาวรณชาดกท่ี  ๑  
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                          ๒.  สีลวนาคชาดก 

        คนอกตัญูหาชองเนรคุณอยูทุกขณะ 
        [๗๒]   "ถาใคร ๆ      จะพึงใหสมบัติในแผนดิน 
          ทั้งหมด    แกคนอกตัญู     ผูมีปกติมองหาโทษ 
           อยูเปนนิตย  ก็ทําใหเขาพอใจไมได" 
                      จบ    สีลวนาคชาดกท่ี  ๒ 
                 อรรถกถาสีลวนาคชาดกท่ี  ๒ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู    ณ    พระเวฬุวัน 
มหาวิหาร   ทรงปรารภพระเทวทัต    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มี 
คําเริ่มตนวา  อกตฺุสฺส  โปสสฺส  ดังน้ี. 
        ความยอวา    ภิกษุทัง้หลาย    นั่งสนทนากันในโรงธรรมวา 
อาวุโสท้ังหลาย    " พระเทวทัตเปนคนอกตัญู    ไมรูคุณของพระ- 
ตถาคต "   พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร    ?     เมื่อภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลใหทรงทราบแลว     ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มใิช 
แตในบัดนี้เทาน้ัน    ที่พระเทวทัตเปนคนอกตัญู      แมในครั้งกอน 
ก็เคยเปนผูอกตัญูมาแลว     ไมเคยรูคุณของเรา     ไมวาในกาล 
ไหน ๆ  แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :-  
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        ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี    พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดชาง   ในหิมวันตประเทศ 
พอคลอดจากครรภมารดา     ก็มีอวัยวะขาวปลอด      มีสีเปลงปลั่ง 
ดังเงินยวง     นัยนตาทั้งคูของพระยาชางนั้น     ปรากฏเหมือนกับ 
แกวมณี   มปีระสาทครบ  ๕  สวน  ปากเชนกับผากัมพลแดง  งวง 
เชนกับพวงเงินที่ประดับระยับดวยทอง    เทาท้ัง    ๔    เปนเหมือน 
ยอมดวยนํ้าครั่ง  อัตภาพอันบารมีทั้ง  ๑๐   ตกแตงของพระโพธิสัตว 
นั้น     ถึงความงามเลิศดวยรูปอยางนี้.     ครั้งน้ัน    ฝูงชางในปา- 
หิมพานตทั้งสิ้น   มาประชุมกันแลว   พากันบํารุงพระโพธิสัตวผูถึง 
ความเปนผูรูเดียงสาแลว พระโพธิสัตวจึงมีชางแปดหม่ืนเปนบริวาร 
อยูอาศัยในหิมวันตประเทศ   ดวยประการฉะน้ี   ภายหลังเห็นโทษ 
ในหมูคณะ    จึงหลีกออกจากหมู    สูที่สงบสงัดกาย    พํานักอาศัย 
อยูในปาแตลําพังผูเดียวเทาน้ัน.  และเพราะเหตุที่ชางผูพระโพธิสัตว 
นั้นเปนสัตวมีศีล  จึงไดนามวา   "สีลวนาคราช"    พญาชางผูมีศีล. 
        ครั้งน้ันพรานปาชาวเมืองพาราณสีผูหน่ึง  เขาสูปาหิมพานต 
เสาะแสวงหาส่ิงของอันเปนเครื่องยังชีพของตน     ไมอาจกําหนด  
ทิศทางได   หลงทาง    เปนผูกลัวแตมรณภัย    ยกแขนท้ังคูร่ํารอง 
คร่ําครวญไป.     พระโพธิสัตวไดยินเสียงรองคร่ําครวญของพราน 
ผูนั้นแลว     อันความกรุณาเขามาตักเตือนวา   เราจักชวยบุรุษผูนี้ 
ใหพนจากทุกข    ก็เดินไปหาเขาใกล ๆ    เขาเห็นพระโพธิสัตวแลว 
ว่ิงหนีไป.   พระโพธิสัตวเห็นเขาว่ิงหนี   ก็หยุดยนือยูตรงนั้น   บุรุษ  
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นั้นเห็นพระโพธิสัตวหยุด      จึงหยุดยืน    พระโพธิสัตวก็เดินใกล 
เขาไปอีก    เขาก็ว่ิงหนีอีก    เวลาพระโพธิสัตวหยุด    เขาก็หยุด 
แลวดําริวา   ชางน้ี   เวลาเราหนีก็หยุดยืน   เดินมาหาเวลาที่เราหยุด  
เห็นทีจะไมมุงรายเรา     แตคงปรารถนาจะชวยเราใหพนจากทุกข 
นี้เปนแน   เขาจึงกลายืนอยู.   พระโพธิสัตวเขาไปใกลเขา   ถามวา 
ดูกอนบุรุษผูเจริญ     เหตุไรทานจึงเที่ยวร่ํารองคร่ําครวญไป 
เขาตอบวา     ทานชางผูจาโขลง     ขาพเจากําหนดทิศทางไมถูก 
หลงทาง   จึงเที่ยวร่ํารองไปเพราะกลัวตาย.   ครั้งน้ันพระโพธิสัตว 
จึงพาเขาไปยังท่ีอยูของตน  เลี้ยงดูจนอ่ิมหนําดวยผลาผล  ๒-๓  วัน 
แลวกลาววา     อยากลัวเลย     ขาพเจาจักพาทานไปสูถิ่นมนุษย 
แลวใหนั่งหลังตน    พาไปสงถึงถิ่นมนุษย.    ครั้งน้ันแล    พรานปา 
เปนคนมีสันดานทําลายมิตร    จึงคิดมาตลอดทางวา    ถามีใครถาม 
ตองบอกได    ดังน้ี   นั่งมาบนหลังพระโพธิสัตววางแผน    กําหนด  
ที่หมายตนไม    ที่หมายภูเขาไวถวนถี่ทีเดียว.    ครั้นพระโพธิสัตว 
พาเขาออกไปจนพนปาแลว     หยุดทีท่างใหญ     อันเปนทางเดินไป 
สูพระนครพาราณสี   สั่งวา   ดูกอนทานผูเจริญ   ทานจงไปทางนี้ 
เถิด      แตถามีใครถามถึงท่ีอยูของเรา    ทานอยาบอกนะ     ดังน้ี 
สงเขาไปแลว  ก็กลับไปสูที่อยูของตน. 
        ครั้งน้ันบุรุษน้ัน    ไปถึงพระนครพาราณสีแลว     ก็ไปถงึ 
ถนนชางสลกังา   เห็นพวกชางสลักงา   กําลังทําเครื่องงาหลายชนิด  
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จึงถามวา    ทานผูเจริญท้ังหลาย     ถาไดงาชางท่ียังเปน ๆ    ทาน 
ทั้งหลายจะซ้ือหรือไม   ?    พวกชางสลักงาตอบวา    ทานผูเจริญ 
ทานพูดอะไร      ธรรมดางาชางเปนมีคามากกวางาชางที่ตายแลว 
หลายเทา.   เขากลาววา   ถาเชนนั้น   ขาพเจาจักนํางาชางเปนมา 
ใหพวกทาน      แลวจัดสะเบียงคือเลื่อยไปสูที่อยูของพระโพธิสัตว 
พระโพธิสัตวเห็นเขามาจึงถามวา     ทานมาเพ่ือประสงคอะไร   ? 
เขาตอบวา    ดูกอนทานผูเปนจาโขลง     ขาพเจาเปนคนยากจน 
กําพรา    ไมอาจดํารงชีวิตอยูได   มาขอตัดงาทาน    ถาทานจักให 
ก็จะถืองานั้นไปขาย     เลี้ยงชีวิตดวยทุนทรัพยนั้น.    พระโพธิสัตว 
กลาววา    เอาเถิด     พอคุณ    เราจักใหงาทาน    ถามีเลื่อยสําหรับ 
ตัดงา   เขากลาววา   ทานผูเปนจาโขลง   ขาพเจาถือเอาเลื่อยเตรียม 
มาแลว.   พระโพธิสัตวกลาววา   ถาเชนนั้น   ทานจงเอาเลื่อยตัดงา 
เถิด      แลวคุกเทาหมอบลงเหมือนโคหมอบ     เขาก็ตัดปลายงาทั้งคู 
ของพระโพธิสัตว    พระโพธิสัตวจับงาเหลาน้ันดวยงวง    พลางต้ัง 
ปณิธาน   เพ่ือพระสัพพัญุตญาณวา   ดูกอนบุรษุผูเจริญ   ใชวา 
เราจะใหงาคูนี้ดวยคิดวา     งาเหลาน้ีไมเปนที่รัก    ไมเปนที่ชอบใจ 
ของเราดังน้ี   ก็หามิได  แตวา   พระสัพพัญุตญาณ   อันสามารถ 
จะตรัสรูธรรมทั้งปวง    เปนที่รักของเรายิ่งกวางาเหลาน้ีต้ังรอยเทา 
พันเทา   แสนเทา    การใหงานี้เปนทานของเรานั้น   จงเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนแกการตรัสรูพระสัพพัญุตญาณเถิด      แลวสละงา 
ทั้งคูใหไป.  
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        เขาถืองานั้นไปขาย    ครั้นสิ้นทุนทรัพยนั้น    ก็ไปสูสํานัก 
พระโพธิสัตวอีก    กลาววา     ดูกอนทานเปนจาโขลง   ทุนทรพัย 
ที่ไดเพราะขายงาของทาน     เพียงพอแคชําระหน้ีของขาพเจา 
เทาน้ัน     โปรดใหงาสวนที่เหลือแกขาพเจาเถิด.     พระโพธสิัตว 
ก็รับคํา   แลวยอมใหเขาตัด   ยกงาสวนท่ีเหลือให  โดยนยัเดียวกับ 
ครั้งกอน.   ถงึเขาจะขายงาเหลาน้ันแลว   ก็ยังยอนมาอีก   กลาวขอ  
วา    ดกูอนทานผูเปนจาโขลง   ขาพเจาไมสามารถดําเนินชีวิตอยูได 
โปรดใหโคนงาแกขาพเจาเถิด.    พระโพธิสัตวรับคําแลวก็หมอบลง 
โดยนัยกอน.   คนใจบาปน้ัน   ก็เหยียบงวงอันเปรียบเหมือนพวงเงิน 
ของมหาสัตว     กาวข้ึนสูกระพองอันเปรียบไดกับยอดเขาไกรลาส 
เอาสนกระทืบพลายงาทั้งสอง     ฉีกเน้ือตรงสนับงา      ลงมาจาก 
กระพอง    เอาเลื่อยตัดโคนงาแลว    ก็หลีกไป.    ก็ในเมื่อคนใจบาป 
นั้น    เดินพนไปจากคลองจักษุของพระโพธิสัตวเทาน้ัน    แผนดิน 
อันทึบหนาไดสองแสนส่ีหม่ืนโยชน     ถึงจะสามารถทรงไวซึ่ง 
ของหนักแสนหนัก    มีขุนเขาสิเนรุ    และยุคนธรเปนตน    และถึง 
จะทรงไวซึ่งสิ่งท่ีนาเกลียดมีกลิ่นเหม็น     มีคูถและมูตรเปนตน 
ก็เปนเสมือนไมสามารถจะทานไวได    ซึ่งกองแหงโทษมิใชคุณ 
ของบุรุษน้ัน   จึงแยกใหชอง   ทันใดนั้นเอง   เปลวไฟแลบออกจาก 
มหานรกอเวจี    หอหุมคลุมบุรุษทําลายมิตรนั้น    เปนเหมือนคลุม 
ดวยผากําพลสีแดง     อันเปนของท่ีตระกูลใหก็ปานกัน    เวลาที่คน 
ใจบาปเขาไปสูแผนดินอยางนี้แลว      รุกขเทวดาผูสิงสถิตอยูที่  
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ราวปาน้ัน  กําหนดเหตุวา  ถึงจะใหจักรพรรดิราชสมบัติ   ก็ไมอาจ 
ใหบุรุษผูอกตัญูนี้   ซึ่งเปนผูทําลายมิตร   พอใจได   เมื่อจะแสดง 
ธรรมใหกึกกองไปทั่วปา  จึงกลาวคาถาน้ี  ความวา  :- 
        " ถึงหากจะใหแผนดินทั้งหมด     แกคน 
               อกตัญู    ผูคอยมองหาชองอยูเปนนิตย  ก็ไมทํา 
            ทําใหเขาพอใจได " 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อกตฺุสฺส  ความวา   แกคน 
ผูไมรูคุณท่ีคนอ่ืนทําแกตน. 
        บทวา  โปสสฺส  แปลวา  แกบุรุษ. 
        บทวา    วิวรทสฺสิโน    ความวา   ผูมองหาชอง    คือโอกาส 
อยูร่ําไป. 
        บทวา    สพฺพฺเจ    ปวึ    ทชฺชา    ความวา    แมถาจักให 
จักรพรรดิราชสมบัติทั้งหมด     หรืออีกนัยหน่ึง    ถึงหากจะพลิก 
แผนดินใหญนี้   เอางวนดินมาใหแกบุคคลเชนนั้น. 
        บทวา  เนว   น   อภริาธเย  ความวา  ใคร  ๆ  แมถึงจะกระทํา 
อยางนี้ได    ก็ยังไมอาจยังคนอกตัญู      ดังตัวอยางที่ปรากฏ    ผู 
ทําลายคุณท่ีทานการทําแลว     ใหอ่ิมใจ     หรือใหเลื่อมใสไดเลย. 
        เทวดานั้นแสดงธรรมสนั่นไปท่ัวปา     ดวยประการฉะน้ี. 
พระโพธิสัตวดํารงอยูตราบส้ินอายุขัย     ไดไปตามยถากรรม. 
        พระบรมศาสดาก็ตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชแต 
ในบัดนี้เทานั้น    ที่พระเทวทัตเปนคนอกตัญู    ถึงในกาลกอน  
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ก็เปนคนอกตัญูเหมือนกัน    ดังน้ี    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนา 
นี้มาแลว     ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา      บรุุษผูทําลายมิตร 
ในครั้งน้ันไดมาเปนพระเทวทัต    รุกขเทวดาไดมาเปนพระสารีบุตร 
สวนพระยาชางผูมีศีล  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                           จบ  อรรถกถาสีลวนาคชาดกท่ี  ๒  
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                          ๓.  สัจจงักิรชาดก 

               ไมลอยน้ําดีกวาคนอกตัญู 
        [๗๓]    " เปนความจริง   ดังท่ีไดยินมาวา   คนบาง 
               จําพวกในโลกนี้     เคยกลาววา     ไมลอยน้ํายัง 
            ประเสริฐกวา     แคคนบางคนไมประเสริฐเลย " 
                       จบ  สัจจังกิรชาดกท่ี  ๓         
                 อรรถกถาสัจจังกิรชาดกท่ี  ๓ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเวฬุวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภความตะเกียกตะกายเพ่ือปลงพระชนมของพระองค 
ตรัสพระธรรมเทศนามีคําเริ่มตนวา   "สจฺจ  กิเรวมาหสุ"   ดังน้ี. 
        ความยอวา  เมื่อภิกษุสงฆประชุมกันในธรรมสภา  สนทนา 
กันถึงโทษมิใชคุณของพระเทวทัตวา     ทานผูมีอายุทั้งหลาย 
พระเทวทัตมิไดรูคุณของพระศาสดา     ยังจะพยายามเพ่ือจะปลง 
พระชนมเสียอีก.    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย    พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร  ?    เมื่อภิกษุ 
ทั้งหลายพากันกราบทูลใหทรงทราบแลว      ตรัสวา     ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย    มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ทีพ่ระเทวทัตพยายามเพ่ือจะ 
ฆาเรา   แมในครั้งกอน   ก็พยายามแลวเหมือนกัน   ดังน้ีแลว   ทรง 
นําเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :-  
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        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัต    เสวยราชสมบัติใน               
กรุงพาราณสี  พระโอรสของพระองคทรงพระนามวา   "ทุฏฐกุมาร" 
มีสันดานกักขฬะ   หยาบคาย   เปรียบไดกับอสรพิษท่ีถูกประหาร 
ยังไมไดดา    ไมไดตีใครแลว    จะไมยอมตรัสกับใคร    ทาวเธอไม 
เปนที่ชอบใจ    เปนที่นาสยดสยองของคนภายใน    และคนภายนอก 
เหมือนผงกระเด็นเขานัยนตา     และเหมือนปศาจรายที่มาคอย 
เค้ียวกิน     วันหน่ึงทาวเธอปรารถนาจะเลนน้ําในแมน้ํา     ไดเสด็จ 
ดําเนินไปสูฝงนํ้ากับบริวารเปนอันมาก     ขณะนั้นมหาเมฆก็ต้ังข้ึน 
ทิศทั้งหลายมืดมิด.     ทาวเธอรับสั่งกะผูรับใชอยางทาษวา     เฮย !  
มาเถิดจงมาพาขาพาไปกลางแมน้ํา     ใหขาอาบน้ําแลวพามา. 
พวกคนรับใชก็พาทาวเธอไปกลางแมน้ํา  ปรึกษากนัวา  พระราชา 
จักทรงทําอะไรพวกเราได     พวกเราจงปลอยใหคนใจรายตายเสีย 
ในแมน้ํานี้แหละ  ดังนี้แลวกลาววา  คนกาลกรรณี  จงไปท่ีชอบเถิด 
แลวชวยกันกดลงไปในนํ้า     แลวพากันวายกลับข้ึนไปยืนอยูบนฝง 
เมื่อมีผูถามวา  พระราชกมุารไปไหน   ?   ก็พากันตอบวา  พวกเรา 
ไมเห็นพระกุมาร  ทาวเธอคงเห็นเมฆต้ังเคา  จึงดําลงในน้ํา  ชะรอย 
จักลวงหนาไปแลว    พวกอํามาตยก็พากันไปยังพระราชสํานัก 
พระราชาตรัสถามวา    โอรสของเราไปไหน    ?     พวกอํามาตย 
กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ไมทราบเกลา   เมื่อเมฆต้ังเคาข้ึน   พวกขาพระพุทธเจาก็สําคัญวา 
พระราชกุมารคงเสด็จลวงหนามาแลว  จึงพากันกลับมาพระเจาขา.  
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พระราชารับสั่งใหเปดประตู     เสด็จไปถึงฝงน้ํา   ตรัสวา   พวกเจา 
จงคนดู      แลวรับสั่งใหคนหาในท่ีนั้น ๆ    ไมมีใครเห็นพระกุมาร 
ฝายพระกุมารน้ันเลา     ในเวลาท่ีเมฆมืดครึ้ม     ฝนตกกระหนํ่า 
ลอยไปในแมน้ํา  เห็นทอนไมทอนหน่ึง  จึงเกาะทอนไม  อันมรณภัย 
คุกคามแลว  รองคร่ําครวญลอยไป. 
        ก็ในกาลน้ัน    เศรษฐีชาวเมืองพาราณสีผูหน่ึง    ฝงทรัพย 
๔๐   โกฏิไวที่ฝงแมน้ํา    เพราะความเปนหวงทรัพย     ตายไปจึง 
ไปเกิดเปนงูอยูเหนือขุมทรัพย.     ยังมีอีกผูหน่ึงฝงสมบัติไวตรงนั้น 
เหมือนกัน    ๓๐   โกฏิ   เพราะความเปนหวงทรัพย    ตายไปบังเกิด 
เปนหนูอยูในที่นั้นเหมือนกัน.    น้ําเซาะเขาไปถึงท่ีอยูของงูและ 
หนูทั้งสองนั้น.      สัตวทั้งสองก็ออกมาตามทางที่น้ําเซาะเขาไป 
นั้นแหละ    วายตัดกระแสนํ้าไป    ถึงทอนไมที่พระราชกุมารเกาะ 
อยูนั้น    ตางตัวตางข้ึนสูปลายทอนไมคนละขาง    นอนอยูเหนือ 
ทอนไมนั้นแล.    ก็ทีร่ิมฝงแมน้ําน้ันเอง   มีตนง้ิวอยูตนหน่ึง    ลูกนก 
แขกเตาตัวหน่ึงอาศัยอยูที่ตนง้ิวนั้น   ถงึตนง้ิวนั้น   ก็ถูกนํ้าเซาะราก 
โคนลงเหนือแมน้ํา   เมื่อฝนกําลังตก   ลูกนกแขกเตาไมสามารถบิน 
ไปได  ก็ลอยไปเกาะแอบอยูดานหน่ึงของทอนไมนั้น.  ดวยประการ 
ดังกลาวมานี้  จึงเปนอันวารวมกันเปน  ๔  คน  ลองลอยไป. 
        ในกาลนั้น  แมพระโพธิสัตว  บงัเกิดในตระกูลอุทิจจพราหมณ 
ในแควนกาสี    เจริญวัยแลว    บวชเปนฤาษี    สรางศาลาอาศัยอยู 
ที่คุงนํ้าตอนหนึ่ง.    ทานกําลังจงกรมอยูในเวลาเที่ยงคืน    ไดยนิ  
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เสียงร่ําไหดังสน่ันของพระราชกุมาร     ก็ดําริวา     ในเมื่อดาบส 
ผูสมบูรณดวยเมตตากรุณายังอยู    จะปลอยใหบุรษุน้ีตายไมควร 
เลย   เราจักชวยเขาใหข้ึนจากน้ํา    ใหเขารอดชีวิต     แลวก็ปลอบ 
พระราชกุมารวา   อยากลวัเลย   วายตัดกระแสน้ําไปเกาะทอนไม 
ที่ปลายขางหน่ึงฉุดมา     ทานมีกําลังดังชางสาร     สมบูรณดวย 
เรี่ยวแรง    พักเดียวก็ถึงฝง    อุมพระกุมารข้ึนไวบนฝง    ครั้นเห็น 
สัตวทั้งหลายมีงูเปนตน     ก็ชวยนําข้ึนไปสูอาศรมบท     กอไฟแลว 
คิดวา   สัตวเหลาน้ีออนแอกวา    ก็ใหงูเปนตนผิงไฟกอน   ใหพระ- 
ราชกุมารผิงไฟทีหลัง    กระทําใหหายหนาว    ถึงเมื่อจะใหอาหาร 
ก็ใหแกงูเปนตนกอน    แลวนําผลไมไปใหพระราชกุมารทีหลงั. 
พระราชกุมารทรงพระดําริวา     ดาบสโกงผูนี้     มไิดนับถือเรา 
ผูเปนพระราชกุมาร     กลับยกยองพวกสัตวดิรัจฉาน     จึงผูก 
อาฆาตในพระโพธิสัตว.     แตตอจากนั้นลวงไปไดสอง-สามวัน 
ครั้นพระกุมารและสัตวเหลาน้ันแมทั้งหมด      มีเรี่ยวแรงเปนปกติ 
แลว    กระแสนํ้าในแมน้ําก็แหงแลว    งูไหวพระดาบสแลวกลาววา 
ขาแตพระคุณทานผูเจริญ     พระคุณเจาไดกระทําอุปการะอยาง 
ใหญหลวงแกขาพเจา    กแ็ลขาพเจามิใชผูขัดสน    ฝงเงินไว    ๔๐ 
โกฏ ิ   ในทีช่ื่อโนน    เมื่อพระคุณเจาจะใชสอยทรัพย    ขาพเจา 
สามารถถวายทรัพยแมทั้งหมดน้ันแดพระคุณเจาได    พระคุณเจา 
จงไปท่ีนั้น  แลวเรียกขาพเจาวา  ทีฆะ  เถิด  แลวก็ลาไป.  ฝายหนู 
ก็ปวารณาพระดาบสไวอยางนั้นเหมือนกัน    กลาววา    เม่ือพระ-  
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คุณเจาตองการจะใชสอย    จงไปยืนอยูในที่ชื่อโนน    เรียกขาพเจา 
วา   "อุนทุระ"  เถิด   ดังน้ีแลวก็ลาไป.  สวนนกแขกเตา  ไหวพระ- 
ดาบสแลวกลาววา    ขาแตพระคุณเจาเจริญ    ขาพเจาไมมีทรัพย 
แตเมื่อพระคุณเจาจะตองการขาวสาลีแดงละก็     โปรดไปท่ีอยู 
ของขาพเจา    ในท่ีชื่อโนน    เรียกขาพเจาวา  "สุวะ"    ขาพเจา 
สามารถจะบอกแกฝูงญาติ     ใหชวยขนขาวสาสีสีแดงมาถวายได 
หลายเลมเกวียน   แลวลาไป.   ฝายพระราชกุมาร   เพราะฝงใจใน 
ธรรมของผูประทุษรายมิตร    เปนสนัดาน    คิดไดวา    การท่ีเรา 
จะไมพูดอะไร ๆ   บาง   ไปเสียเฉย ๆ   ไมเหมาะเลย   เราจักฆา 
ดาบสเสียเวลาที่ทานมาหาเรา     จงกลาววา     ขาแตพระคุณเจา 
ผูเจริญ     เมือ่ขาพเจาดํารงอยูในราชสมบัติแลว     นิมนตมาเถิด 
กระผมจักบํารุงพระคุณเจาดวยปจจัย  ๔  แลวก็ลาไป.  พระกุมาร 
นั้นเสด็จไปไดไมนาน  ก็ดํารงอยูในราชสมบัติ. 
        พระโพธิสัตวดําริวา    เราจักทดสอบคนเหลานั้น    ดังน้ีแลว 
จึงไปสูสํานักงูกอน  ยืนอยูไมหาง  เรียกวา   "ทฆีะ".   เพียงคําเดียว 
เทาน้ัน   งูก็เลื้อยออกมาไหวพระโพธิสัตวกลาววา   ขาแตพระคุณ- 
เจาผูเจริญ   ที่ตรงนี้มีทรัพยอยู   ๔๐   โกฏิ   นิมนตพระคุณเจาขุด 
คนขนเอาไปใหหมดเถิด.  พระโพธิสัตวกลาววา  เอาไวอยางนี้แหละ 
เมื่อมีกิจเกิดข้ึนจึงจะรูกัน    บอกใหงูกลับไปแลวเลยไปสํานัก 
ของหนู    เอยเสียงเรียก.    แมหนูก็ปฏบิัติดังน้ันเหมือนกัน.    พระ- 
โพธิสัตวก็บอกใหหนูกลบัไป.    เลยไปสํานักนกแขกเตา    เรียกวา  
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"สุวะ"    เพียงคําเดียวเทาน้ันเหมือนกัน    นกแขกเตาก็โผลงจาก 
ยอดไม    ไหวพระโพธิสัตวแลวถามวา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ 
กระผมจักตองไปหาพวกญาติของกระผมใหชวยขนขาวสาลี 
ที่เกิดเอง   จากหิมวันตประเทศ   มาถวายพระคุณเจาหรือขอรับ   ? 
พระโพธิสัตวกลาววา    เมื่อตองการคอยรูกัน    บอกใหนกแขกเตา 
กับไป    แลวคิดวา    คราวนี้เราจักทดสอบพระราชา    จึงไปพัก 
อยูที่พระราชอุทยาน   รุงข้ึนก็สํารวมมรรยาทเรียบรอย   เขาไปสู 
พระนคร    ดวยภิกขาจารวัตร.   ในขณะนั้น   พระราชาผูทําลาย 
มิตรพระองคนั้น     ประทับเหนือคอพระคชาธารอันตกแตงแลว 
กระทําปทักษิณพระนคร    ดวยขาราชบริพารขบวนใหญ    เห็น 
พระโพธิสัตวแตไกลทีเดียว     ทรงพระดําริวา     ดาบสผูนี้    คือ 
ดาบสโกงคนนั้น  คงประสงคจะอยูในสํานักของเรา  จึงไดมา    ตอง 
ใหราชบุรุษตัดศีรษะเสียทันที     มิทนัใหแกประกาศคุณท่ีทําไว 
แกเรา    ในทามกลางฝูงคนได    แลวทรงมองดูราชบุรุษ    ในเมื่อ 
ราชบุรุษกราบทูลถามวา    ขาแตสมมติเทพ  ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ตองทําอะไร   พระเจาขา  ?   จึงรับสั่งวา    ดาบสโกงนั้น   ชะรอย 
จะมามุงขออะไรเราสักอยาง     พวกเจาตองไมใหดาบสกาลกรรณี 
ผูนั้น  เห็นเรา  จับมันไปมัดมือไพรหลัง  เฆ่ียนทุก  ๔  แยก  นําออก 
จากพระนคร   ตัดหัวมันเสียที่ตะแลงแกง   แลวเอาตัวเสียบหลาวไว 
ราชบุรุษเหลาน้ันรับสนองพระบรมราชโองการแลว     พากันไป 
มัดพระโพธิสัตว    ผูปราศจากความผิด    เฆ่ียนไปทุก    ๔    แยก  
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แลวเตรียมจะนําไปสูตะแลงแกง.    พระโพธิสัตวมิไดคร่ําครวญ 
เลยวา    พอแมทั้งหลาย    ในสถานท่ีถูกเฆ่ียนทุกแหง    ปราศจาก 
ความสะทกสะทาน กลาวคาถานี้  ความวา 
                " เปนความจริง   ดังท่ีไดยินมาวา   คนบาง 
             จําพวกในโลกนี้     เคยกลาววาไมลอยน้ํายัง 
           ประเสริฐกวา     แตคนบางคนไมประเสริฐเลย " 
             ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    สจฺจ    กิเรวมาหสุ     ความวา 
ไดยินวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวไวอยางนี้ไมผิดเลย. 
        บทวา   นรา   เอกจฺจยิา   อธิ    ความวา   บุรุษผูเปนบัณฑิต  
บางพวกในโลกน้ี. 
        บทวา   กฏ   นิปฺผวติ   เสยฺโย   ความวา   ไดยินวาบุรุษผู 
เปนบัณฑิตเหลาน้ัน    ทีก่ลาววา    ไมแหงที่เปนไมเบา  ๆ    ลอยอยู 
ในแมน้ํา   เอาข้ึนวางไวบนบก   นั้นประเสริฐกวา   คือมันยังดี   นั้น 
กลาวไวเปนความจริง.   เพราะเหตุไร   ?   เพราะวาไมนั้น  ยังเปน 
อุปการะแกความตองการ   ในอันจะตมจะหุงขาวยาคู  และขาวสวย 
ก็ได     เปนอุปการะแกความตองการในอันจะผิงไฟของหมูชน 
ผูเดือดรอนดวยความหนาวก็ได     เปนอุปการะแกความตองการ 
ในอันกําจัดอันตรายอ่ืน ๆ  ก็ได 
        บทวา  น   เตฺวเวกจฺจิโย  นโร   ความวา   สวนบุคคลบางคน 
คือ   คนทําลายมิตร   คนอกตัญู   คนใจบาป   ถกูกระแสน้ําพัด  
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ลอยไป     ชวยฉุดมือใหข้ึนจากแมน้ําได    ไมประเสริฐเลย     เปน 
ความจริงทีเดียว    เราชวยคนใจบาปน้ีใหรอดชีวิตได      กลับเปน 
อันนําทุกขมาใหตน. 
        พระโพธิสัตวกลาวคาถาน้ีในที่ที่ถูกเฆ่ียนทุกแหง    ดวย 
ประการฉะน้ี.      ฝูงชนตางไดยินคําเปนคาถานั้น    ทานพวกท่ีเปน 
บัณฑิตในหมูนั้น   พากันกลาววา  ขาแตทานนักพรตผูเจริญ  ทาน 
กระทําคุณอะไรไวแกพระราชาของพวกเราหรือ  ?  พระโพธิสัตว 
จึงเลาเรื่องนั้นแลวกลาววา     เราเองเปนผูชวยพระราชานี้ใหข้ึน 
จากหวงน้ําใหญ     กลับเปนการทําทุกขใหแกตนอยางนี้    เรามา 
หวลรําลึกไดวา  เราไมไดกระทําตามคําของบัณฑิต  แตครั้งกอน 
สิหนอ   จึงกลาวอยางนี้.   ชาวพระนคร   มีกษัตริยและพราหมณ 
เปนตน     ฟงคําน้ันแลว    พากันกลาววา    เพราะอาศัยพระราชา 
ผูทําลายมิตร     มิไดรูแมมาตรวาคุณของทานผูถึงพรอมดวย 
พระคุณ   ผูใหชีวิตแกตนอยางนี้   พระองคนี้   พวกเราจะมีความ 
เจริญไดแตที่ไหน   จับมนัเถิด    ดังน้ีแลวตางโกรธแคน   ลุกฮือข้ึน 
โดยรอบ     ฆาพระราชานั้นเสีย     ทัง้ ๆ  ที่ยังอยูบนคอชางนั่นเอง 
ดวยเครื่องประหาร  มีลกูศร  หอกซัด  กอนหิน   ละไมคอนเปนตน 
แลวจับเทากระชากลงมาโยนทิ้งไปเหนือสันคู      แลวอภิเษกพระ- 
โพธิสัตวใหดํารงราชยสืบแทน. 
        สวนพระโพธิสัตว    ดํารงราชยโดยธรรม     วันหน่ึงทรง 
ปรารภจะทดลองสัตวมีงูเปนตน    จึงเสด็จไปท่ีอยูของงู     ตรสั  
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เรียกวา    "ทฆีะ"  งูเลื้อยมาซบไหว  กลาววา  ขาแตทานผูมีพระคุณ 
เชิญมาขนทรัพยของทานไปเสียเถิด.     พระราชามีพระดํารัส 
ใหอํามาตยมารับมอบทรัพย    ๔๐    โกฏิ    แลวเสด็จไปสํานักของ 
หนู   ตรัสเรยีกวา  "อุนทูร"  หนูก็มาซบไหวแลวมอบถวายสมบัติ  
๓๐     โกฏ ิ    พระราชามดีํารัสใหอํามาตยรับมอบทรัพยแมนั้นไว. 
เสด็จไปท่ีอยูของนกแขกเตา   รับสั่งเรยีกวา   "สุวะ"  แมนกแขกเตา 
ก็บินมาซบไหว   พระบาทยุคลกราบทูลวา   ขาแตทานเจาพระคุณ 
ขาพเจาจะไปนําขาวสาลีมาให.    พระราชารับสั่งวา    เม่ือจะตอง 
การขาวสาลี    จึงคอยนํามา    มาเถิด     เรามาพากันไป    แลวทรง 
พาสัตวทั้ง   ๓   กับทรัพย   ๗๐  โกฏ ิ  ไปพระนคร   รับสั่งใหทํา 
ทะนานทอง     พระราชาทานเปนที่อยูของงู     ถ้ําแกวผลกึเปนที่อยู 
ของหนู    กรงทองเปนที่อยูของนกแขกเตา    พระราชทานขาวตอก 
คลุกน้ําผ้ึงใสจานทองใหงูและนกแขกเตากิน     พระราชทาน 
ขาวสารสาลีใหหนูกินทุกวัน    ทรงกระทําบุญมีใหทานเปนตน.  
คนทั้ง    ๔    แมนั้นตางสมัครสมานกัน     ราเริงบันเทิงอยูชั่วชีวิต  
ครั้นสิ้นชีวิตแลว   ตางก็ไปตามยถากรรม. 
        พระบรมศาสดาก็ตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชแต 
ในบัดนี้เทานั้น  ที่พระเทวทัตพยายามจะฆาเราเสีย    แมในครัง้กอน 
ก็พยายามมาแลวเหมือนกัน    ดังน้ี    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนา 
นี้มาแลว     ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา     พระราชาผูรายกาจ 
ในครั้งน้ัน  ไดมาเปนพระเทวทัตในครั้งนี้   งูไดมาเปนพระสารีบุตร  
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หนูไดมาเปนพระโมคคัลลานะ     นกแขกเตาไดมาเปนอานนท 
ธรรมราชาผูเถลิงราชยในภายหลังไดมาเปนเราตถาคต    ฉะนี้แล. 
                            จบ  อรรถกถาสัจจังกิรชาดก  
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                          ๔.  รุกขธัมมชาดก 

                ตนไมโดดเด่ียวยอมแพลม 
        [๗๔]   "หมูญาติยิ่งมีมากได   ยิง่ดี   แมถึงไมเกิด 
               ในปา   เปนหมวดหมูไดเปนดี  (เพราะ)   ตนไมที่ 
             ต้ังอยูโดดเด่ียว   แมจะใหญโต     เปนเจาปา   ยอม 
            ถูกลมแรง  โคนลงได" 
                       จบ  รกุขธัมมชาดกท่ี  ๔ 
                  อรรถกถารุกขธัมมาดกที่  ๔ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงทราบความพินาศใหญ   กําลังจะเกิดแกพระญาติทั้งหลาย 
ของพระองค   เพราะทะเลาะกันเรื่องน้ํา    ก็เสด็จเหาะไปในอากาศ 
ประทับนั่งโดยบัลลังก    เบื้องบนแมน้ําโรหิณี     ทรงเปลงรัศมี 
สีขาบ   ใหพระญาติทั้งหลายสลดพระทัย   แลวเสด็จลงจากอากาศ 
ประทับนั่ง   ณ    ฝงแมน้ํา   ทรงปรารภการทะเลาะน้ัน    ตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา  สาธุ   สมฺพหุลา   าตี  ดังนี้. 
        ในชาดกท่ียกมาน้ีเปนสังเขปนัย     สวนวิตถานัยจักปรากฏ 
แจงในกุณาลชาดก     กแ็ละในครั้งน้ัน    พระศาสดาตรัสเรียก 
พระญาติทั้งหลายมาตรัสวา    มหาบพิตรทั้งหลาย    ทานท้ังหลาย  
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ไดนามวาเปนญาติกัน     ควรจะสมัครสมานสามัคคีรวมใจกัน 
เพราะวาเมื่อพระญาติทั้งหลาย     ยังสามัคคีกันอยู    หมูปจจามิตร 
ยอมไมไดโอกาส      อยาวาแตหมูมนุษยเลย      แมตนไมทั้งหลาย 
อันหาเจตนามิได  ยังควรจะไดความสามัคคีกัน   เพราะในอดีตกาล 
ที่หิมวันตประเทศ     มหาวาตภัยรุกรานปารัง      แตเพราะปารังนั้น 
เกี่ยวประสานกันและกันแนนขนัดไปดวยลําตน    กอพุมและ 
ลดาวัลย    ไมอาจจะใหตนไมแมตนเดียวโคนลงได    พัดผานไป 
ตามยอด ๆ   เทาน้ัน  แตไดพัดเอาไมใหญตนหน่ึง   ที่ข้ึนอยูบนเนิน 
แมจะสมบูรณดวยกิ่งกาน     ดาคบไมลมลงที่พ้ืนดิน     ถอนราก 
ถอนโคนข้ึน  เพราะไมเกี่ยวประสานกันกับตนไมอ่ืน ๆ   ดวยเหตุนี้ 
จึงควรท่ีพวกทานท้ังหลาย       จะสมัครสมานสามัคคีรวมใจกัน 
อันพระญาติเหลาน้ัน     กราบทูลอารธนา     จึงทรงนําเรื่องในอดีต  
มาสาธก   ดงัตอไปนี้ :-                                       
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     ทาวเวสวรรณมหาราชที่ทรงอุบัติพระองคแรก 
จุติ    ทาวสักกะทรงต้ังทาวเวสสวรรณองคใหม    ในคราวเปลี่ยน- 
แปลงทาวเวสสวรรณน้ี    ทาวเวสสวรรณองคหลัง    สงขาวไปแก 
หมูเทพยดาวา    จงจับจองตนไม    กอไผ    พุมไม     และลดาวัลย 
เปนวิมานในสถานที่อันพอใจแหงตน ๆ  เถิด.  ครั้งน้ัน พระโพธิสัตว 
เสวยพระชาติเปนรุกขเทวดา  ณ  ปารงัแหงหนึ่ง ในหิมวันตประเทศ  
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ทรงประกาศบอกเทพท่ีเปนหมูญาติวา     เมื่อทานท้ังหลายจะจับ 
จองวิมาน     จงอยาจับจองท่ีตนไมอันต้ังอยูบนเนิน     แตจงจับจอง 
วิมานท่ีตนไมต้ังลอมรอบวิมานท่ีเราจับจองแลว     ในปารังน้ีเถิด. 
บรรดาเทวดาเหลาน้ัน    พวกท่ีเปนบัณฑิต     ก็กระทําตามคําของ 
พระโพธิสัตว    จับจองวิมานตนไมที่ต้ังลอมวิมานของพระโพธิสัตว 
ฝายพวกท่ีมิใชบัณฑิต     ตางพูดกันวา    พวกเราจะตองการอะไร 
ดวยวิมานในปา    จงพากันจับจองวิมานที่ประตูบาน    นิคม    และ 
ราชธานี    ในถิ่นมนุษยกนัเถิด     ดวยวาพวกเทวดาที่อยูอาศัยบาน 
เปนตน  ยอมประสบลาภอันเถิด  และยศอันเลิศ  แลวพากันจับจอง 
วิมานท่ีตนไมใหญ ๆ   อันเกิด   ณ   ทีอั่นเปนเนิน   ในถิ่นมนุษย 
ครั้นอยูมาวันหน่ึง    เกิดลมฝนใหญ    แมถึงตนไมที่ใหญ ๆ    ในปา 
มีรากม่ันคง     ตางมีกิ่งกาน     คาคบ     หักลมระเนระนาดท้ังราก 
ทั้งโคน    เพราะโตลมเกินไป.    แตพอถึงปารัง    ซึ่งต้ังอยูชิดติด 
ตอกัน   ถึงจะพัดกระหน่ํา   ทุก ๆ   ดานไมสรางซา   ก็ไมอาจทําให 
ตนไมลมไดสักตนเดียว.     หมูเทวดาที่มีวิมานหักตางก็ไมมีที่  
พํานัก   พากนัจูงมือเด็ก ๆ   ไปปาหิมพานต   แจงเรื่องราวของตน 
แกเทวดาผูอยูในปารัง     เทวดาเหลานั้นก็พากันบอกเรื่องที่พวก 
เหลาน้ันพากันกระเซอะกระเซิงมาแดพระโพธิสัตว.   พระโพธสิัตว 
กลาววา  ข้ึนชื่อวา  ผูที่ไมเชื่อถือถอยคําของหมูบัณฑิต   แลวพากัน 
ไปสูสถานที่อันหาปจจัยมิได     ยอมเปนอยางนี้ทั้งน้ัน     เมื่อจะ 
แสดงธรรม  จึงกลาวคาถาความวา  :-  
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                " หมูญาติยิ่งมีมากได   ยิ่งดี   แมถึงไมเกดิ 
              ในปา   เปนหมวดหมูไดเปนดี   (เพราะ)   ตนไม 
                ทีต้ั่งอยูโดดเด่ียว   แมจะใหญโตเปนเจาปา   ยอม 
          ถูกลมแรง  โคนได "  ดังน้ี 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   สมพฺหุลา   ความวา   ญาตินับ 
แต   ๔  คน  ชื่อวา  มาก  แมยิ่งกวานั้น  ขนาดนับรอย  นับพัน 
ชื่อวามากมูล    เมื่อหมูญาติมากมายอยางนี้    ตางถอยทีถอยอาศัย 
กันอยู    ก็ยิ่งดี   คืองดงาม   ประเสริฐสุด    ศัตรูหมูอมิตรจะกําจัด 
ไมได. 
        บทวา   อป    รุกขฺา   อรฺชา   ความวา   อยาวาแตชุมชนที่ 
รวมกันเปนหมูมนุษยเลย     แมถึงตนไมที่เกิดในปาท่ีมีมากมาย 
ต้ังอยูโดยอาการตางฝายตางคํ้าจุนสนับสนุนกันเปนการดีแท 
เพราะแมถึงตนไมทั้งหลาย     ก็ควรจะไดเปนปจจัยสนับสนุน 
กันและกัน. 
        บทวา   วาโต   วหติ   เอกฏ   ความวา   ลมมลีมที่พัดมาแต 
ทิศตะวันออกเปนตน    พัดมา     จะทําใหตนไมที่ต้ังตระหงานอยู 
บนเนิน  เดนโดดเดี่ยว ลําพังตนเดียว  ถอนไปได. 
        บทวา  พฺรหนฺตมฺป  วนปฺปตฺตึ   ความวา     ลมยอมพัดตัดไม 
ใหญ    แมจะสมบูรณดวยกิ่งกานและคาคบ    ใหหักโคนถอนราก 
ถอนโคนไปได.  
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        พระโพธิสัตว    บอกกลาวเหตุนี้     เมื่อส้ินอายุ   ก็ไปตาม 
ยถากรรม.     แมพระบรมศาสดาก็ตรัสวา     มหาบพิตรทั้งหลาย 
หมูญาติควรจะตองไดความสามัคคีกันกอนอยางนี้ทีเดียว    เพราะ 
เหตุนั้น  ทานทั้งหลาย จงสมัครสมานปรองดองกัน  อยูกันดวยความ 
รักใครกลมเกลียวกันเถิด    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว 
ทรงประชุมชาดกวา       ฝูงเทพในครั้งน้ันไดมาเปนพุทธบริษัท 
สวนเทวดาเปนบัณฑิต    ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                      จบ  อรรถกถารุกขธัมมชาดกท่ี  ๔  
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                        ๕.  มัจฉชาดก 

                   วาดวยปลาขอฝน 
        [๗๕]     "ขาแตพระปชชุนนะ     ทานจงคํารณ 
          คําราม    ใหขมุทรพัยของกาพินาศไป   จงทําลาย 
              ฝูงกาดวยความเศราโศก      และจงปลดเปลื้อง 
                 ขาพเจาจากความโศกเถิด" 
                    จบ  มัจฉชาดกท่ี  ๕ 
                   อรรถกถามัจฉชาดกท่ี   ๕ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู     ณ    พระเชตวันมหา- 
วิหาร    ทรงปรารภฝนที่พระองคทรงบันดาลใหตกลง    ตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา   อภิตฺถนย  ปชฺชุนฺนา  ดังน้ี 
        ดังไดสดับมา   ในสมัยหน่ึง   ในแควนโกศล   ฝนไมตกเลย. 
ขาวกลาทั้งหลายเห่ียวแหง     ตระพัง     สระโบกขรณีและสระใน 
ที่นั้น ๆ   ก็เหือดแหง  แมโบกขรณีเชตวัน  ณ   ที่ใกลซุมพระทวาร 
เชตวัน    ก็ขาดนํ้า.    ฝูงกาและนกเปนตน    รุมกันเอาจะงอยปาก 
อันเทียบไดกับปากคีม      จิกทึ้งฝูงปลาและเตาอันหลบคุดเขาสู 
เปอกตม     ออกมากิน    ทั้ง  ๆ    ที่กําลังด้ินอยู    พระศาสดา 
ทอดพระเนตรเห็นความพินาศของฝูงปลาและเตา  พระมหากรุณา  
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เตือนพระทัยใหทรงอุตสาหะ    จึงทรงพระดําริวา    วันนี้เราควรจะ 
ใหฝนตก    ครั้นราตรีสวางแลว    ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระ 
เสร็จ  ทรงกาํหนดเวลาภิกษาจาร  มีพระภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอม 
เสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี     ดวยพระพุทธลีลา 
ภายหลังภัตรเสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว     เมื่อเสด็จจากพระนคร 
สาวัตถี    สูพระวิหาร   ประทับยืนที่บันไดโบกขรณีเชตวัน   ตรัส 
เรียกพระอานนทเถรเจามาวา      ดูกอนอานนท     เธอจงเอาผา 
อาบนํ้ามา     เราจักสรงน้ําในสระโบกขรณีเชตวัน    พระอานนท- 
เถรเจา     กราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ    น้าํในโบกขรณี 
เชตวันแหงขอด      เหลือแตเพียงเปอกตมเทาน้ัน       มิใชหรือพระ- 
เจาขา  ?   ตรัสวา   อานนท   ธรรมดาวา   กําลังของพระพุทธเจา 
ใหญหลวงนัก   เธอจงนําเอาผาอาบนํ้ามาเถิด   พระเถรเจาไดนํามา 
ทูลถวาย     พระศาสดาทรงนุงผาอุทกสาฎก     ดวยชายขางหน่ึง 
อีกชายหนึ่งทรงคลุมพระสรีระ   ประทับยืนที่บันได       ต้ังพระทัย 
วา  เราจักสรงน้ําในสระโบกขรณีเชตวัน. 
        ทันใดนัน้เอง    บัณฑุกัมพลศิลาอาสนของทาวสักกะ    ก ็
สําแดงอาการรอน   ทาวเธอรําพึงวา    อะไรเลาหนอ    ทรงทราบ 
เหตุนั้น     จึงมีเทวบัญชาเรียกวลาหกเทวราชเจาแหงฝนมาเฝา 
พลางตรัสวา  พอเทพบุตร  พระบรมศาสดา      ทรงต้ังพระทัยวา 
เราจักสรงน้ําในสระโบกขรณีเชตวัน   ประทับยืนอยู   ณ   บันได  
เธอจงกระทําแควนโกศลท้ังส้ิน     ใหมีเมฆพะยับพะโยมเปน  
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อันเดียวกัน    บันดาลใหฝนตกโดยเร็วเถิด     วลาหกเทวราช    รับ 
เทวบัญชาแลว    นุงกอนเมฆกอนหนึ่ง    หมกอนหนึ่ง    ขับเพลง 
เมฆสังคีต๑   บายหนาไปทางโลกธาตุดานตะวันออก    เหาะไปแลว 
ณ   ทิศาภาคตะวันออก   ก็ปรากฏกลุมเมฆกลุมหน่ึง   มีขนาดเทา 
ลานนวดขาว      ซอนเปนชั้น ๆ    ต้ังรอยชั้นพันชั้น   คํารณคําราม 
ฟาแลบแปลบปลาบ   ฝนก็ตกลงมา  ดวยอาการประหนึ่งวา  ควํ่าหมอ 
เทลงมา   แควนโกศลท้ังส้ิน   ทวมทนเหมือนหวงน้ําไหลบาทวมอยู 
ฝนตกอยูไมขาดสาย    ครูเดียวเทาน้ัน    ก็เต็มสระโบกขรณีเชตวัน 
น้ําทวมจดถึงแครบันได. 
        พระบรมศาสดาลงสรงในสระโบกขรณีเชตวันแลว     ทรง 
ครองผาสองชั้นสีแดง    คาดรัดประคด     ทรงครองสุคตจีวรเฉวียง 
พระอังสา   แวดลอมดวยภิกษุสงฆเสด็จพระดําเนินไป   ประทับนั่ง 
เหนือพระบวรพุทธาอาสนที่ปูลาดไวในบริเวณพระคันธกุฏี 
เมื่อภิกษุสงฆแสดงวัตรปฏิบัติแลว    ก็เสด็จอุฏฐาการ    ประทับยืน 
ณ   พ้ืนข้ันบนัไดแกวมณี   ประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ   แลวทรง 
สงกลับไป    เสด็จเขาสูพระคันธกุฏีที่มีกลิ่นจรุงใจ    ทรงบรรทม 
สีหไสยา  ดวยพระปรัศวเบื้องขวา   ตอเวลาเย็น   พวกภิกษุประชุม 
กันในธรรมสภา     ยกเรือ่งข้ึนสนทนากันวา      ดกูอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจง   พระคุณสมบัติคือ  ขันติ  พระเมตตา 
๑. ขับเพลิงในคัมภีรเมฆฑูต  และคัมภีรภาควัตคีตา  
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และพระกรุณาของพระทศพล  ในเมื่อขาวกลาตาง ๆ     กําลังเห่ียว- 
แหง    ชลาลยัทุกแหงก็เหือดหาย    ฝูงปลาและเตา    ประสบทุกข 
ใหญหลวง  พระองคทรงอาศัยพระกรุณา  ทรงครองผาอุทกสาฎก 
ดวยมุงพระทัยจักใหมหาชนพนจากความทุกข    ประทับยืน    ณ 
บันไดข้ันแรกแหงโบกขรณีเชตวัน   ทรงบันดาลใหฝนตก   เหมือน 
หวงนํ้าใหญไหลบาทวมโกศลรัฐทุกสวน     โดยเวลาเพียงครูเดียว 
ทรงปลดเปลือ้งมหาชนจากทุกขกาย      ทุกขใจ     แลวเสด็จเขา 
พระวิหาร.    พระศาสดาเสด็จออกจากพระคันธกุฎี    เสด็จมาสู 
ธรรมสภา    ตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอนั่งประชุม 
สนทนากันดวยเรื่องอะไร  ?     ครั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรง 
ทราบแลว   ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในบัดนี้เทานั้น 
ที่ตถาคตทําใหฝนตก  ในเมื่อมหาชนพากันลําบาก   แมในกาลกอน 
เมื่อตถาคตเกิดในกําเนิดสัตวดริัจฉาน      แมในคราวเปนราชา 
ของฝูงปลา     ก็ไดทําใหฝนตกแลวเหมือนกัน     แลวทรงนําเรื่อง 
ในอดีตมาสาธก    ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     มีลําหวยแหงหนึ่ง    ลอมรอบดวยชัฏแหง 
เถาวัลย  อยูตรงโบกขรณีเชตวันนี้   ณ   เมืองสาวัตถี    แควนโกศล 
นี้แหละ    ครั้งน้ันพระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดปลา    มีฝูงปลาเปน 
บริวารอยูในลําหวยน้ัน    แมในคราวน้ัน     แควนนั้นฝนก็ไมตก 
เหมือนคราวน้ี    ขาวกลาของพวกมนุษยเห่ียวแหง    ในบึงเปนตน 
ขาดนํ้า   ฝูงปลาและเตาพากันคุดเขาเปอกตม.   แมที่ลําหวยน้ัน  
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ฝูงปลาก็พากันคุดเขาโคลนตม     ซุกซอนในที่นั้น ๆ      ฝูงกาเปนตน 
ก็พากันรุมจิกทึ้งออกมาจิกกินดวยจะงอยปาก.     พระโพธิสัตว 
เห็นความพินาศของหมูญาติ     ก็ดําริวา       ผูอ่ืนเวนเราเสียแลว 
ใครเลาท่ีจะไดชื่อวาสามารถปลดเปลื้องทุกขของพวกปลา 
เหลาน้ี    เปนไมมี    เราจักทําสัจจกิริยาใหฝนตก    ปลดเปลื้องฝูง 
ญาติ     จากทุกขคือความตายใหจงได     แลวแหวกตมสีดําออก 
พญาปลาใหญ   สีกายเหมือนปุมตนอัญชัน   ลืมตาทั้งคู   อันเปรียบ 
ไดกับแกวมณี    สีแดงที่เจียรนัยแลว    มองดูอากาศ    บรรลือเสียง 
กลาวแกเทวราชปชชุนนะวา   ขาแตพระปชชุนนะผูเจริญ   ขาพเจา 
อาศัยหมูญาติเดือดรอนมาก      ในเมือ่ขาพเจาผูทรงศีลลําบากอยู 
ทําไมทานไมชวยใหฝนตกลงมาเลา     ขาพเจาบังเกิดในฐานะท่ี 
จะกัดกินพวกเดียวกัน      แตก็ยังไมเคยไดชื่อวา     กัดกินมัจฉาชาติ 
ต้ังตนแตปลาเล็กแมมีขนาดเทาเมล็ดขาวสาร     ถึงสัตวมีปราณ 
อ่ืน ๆ   เลา   ขาพเจาก็มิไดเคยแกลงปลงชีวิตเลย  ดวยสัจจวาจานี้ 
ขอทานจงใหฝนตกลงมา    ปลดเปลือ้งหมูญาติของขาพเจาจากทุกข 
เทอญ     เมื่อจะเรียกเทวราชปชชุนนะ     ประหน่ึงสั่งงานคนรับใช 
กลาวคาถานี้  ความวา :- 
                " ขาแตพระปชชุนนะ   ทานจงคํารณคําราม 
        ใหขมุทรัพยของกาพินาศไป   จงทําลายฝูงกาดวย 
              ความโศก      และจงปลดเปล้ืองขาพเจาจากความ 
           โศกเถิด "   ดังน้ี.  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อภตฺิถนย   ปชฺชนฺุน    ความวา 
เมฆเรียกกันวา   ทาวปชชุนะ   ก็พญาปลาน้ี   เรียกวลาหกเทวราช 
เจาแหงฝน   ผูไดนามดวยอํานาจแหงเมฆ.   ไดยินวา   พญาปลานั้น 
มีความประสงคดังน้ีวา      ธรรมดาวาฝนไมคํารณคําราม    ไมให 
สายฟาแลบแปลบปลาบ   แมจะตกกระหนํ่าก็ไมงาม   เพราะฉะนั้น 
ทานจงคํารณคําราม  ใหสายฟาแลบแปลบปลาบ  ใหฝนตกเถดิ. 
        บทวา   นิธึ    กากสฺส   นาสย   ความวา   ฝูงกาพากันจิกทึ้ง 
ฝูงปลาท่ีพากันคุดเขาเปอกตมซุกอยู       ออกมาดวยจะงอยปาก 
กินเปนอาหาร     เพราะเหตุนั้นฝูงปลาท่ีคุดอยูในเปอกตม      จึง 
เรียกวา     ขุมทรัพยของกาเปนตนเหลาน้ัน     เมื่อทานใหฝนตก 
ปกปดเสียดวยนํ้าแลว   ก็เปนอันทําลายขุมทรัพยของฝูงกานั้นเสีย. 
        บทวา   กาก   โสกาย   รนฺเธห ิ  ความวา   ฝูงกาเมื่อลําหวย 
มีน้ําเต็มแลว   ไมไดฝูงปลาเปนอาหาร    ก็ตองเศราโศก    เมื่อทาน 
กระทําใหลําหวยน้ีเต็มเปยม      ก็เปนอันทําลายฝูงกานั้นดวยความ 
โศก   ทานจงยังฝนใหตก   เพ่ือระงับความโศก   คือเพ่ือความโลงใจ 
ของปลา.    อธิบายวา    ฝูงกาจะถึงความเศราโศก    อันมีลกัษณะ 
หมนไหมในภายใน  ไดดวยวิธีใด   ทานโปรดกระทําวิธีนั้นเถิด. 
        จ  อักษร  ในบทคาถาวา  มฺจ  โสกา  ปโมจย  นี ้ มีการ 
ประมวลมาเปนอรรถ     ความก็วา     ทานโปรดใหขาพเจาและฝูง 
ญาติทั้งหมด   พนจากความเศราโศก  อันเกิดแตความตายน้ีเถิด.  
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        พระโพธิสัตวเรียกทาวปชชุนนะ    เหมือนส่ังบังคับคนรับใช 
อยางนี้    ใหฝนหาใหญตกท่ัวแควนโกศล    ใหมหาชนพนจาก 
มรณทุกข    ในปริโยสานกาลของชีวิตก็ไดไปตามยถากรรม. 
        พระบรมศาสดา    จึงตรัสวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     มิใช 
แตในบัดนี้เทาน้ันที่ตถาคตยังฝนใหตก     แมในกาลกอน     ถึงเกิด 
ในกําเนิดปลา    ก็ใหฝนตกแลวเหมือนกัน    ดังน้ี    ครั้นทรงนํา 
พระธรรมเทศนานี้มาแลว  ทรงสืบอนุสนธิประชมุชาดกวา   ฝูงปลา 
ในครั้งน้ัน    ไดมาเปนพุทธบริษัท    ปชชุนนะเทวราชไดมาเปน 
พระอานนท     สวนพญาปลาไดมาเปนเราตถาคต     ฉะนี้แล.    
                      จบ  อรรถกถามัจฉชาดกที่  ๕  
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                           ๖.  อสังกิยชาดก 

                   เมตตา    กรุณา  ทาํใหปลอดภัย 
        [๗๖]    เราไมมีความระแวงในบาน   ไมมีภัยใน 
          ปา     เราไดขึ้นเดินทางตรง    ดวยเมตตาและกรุณา 
          แลว. 
                             จบ  อสังกิยชาดกท่ี  ๖ 
                     อรรถกถาอสังกิยชาดกท่ี  ๖ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหา- 
วิหาร   ทรงปรารภอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีผูหน่ึง   ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  อสงฺกิโยมฺหิ  คามมฺห ิ  ดังน้ี. 
        ไดยินวา  อุบาสกน้ันเปนพระอริยสาวกผูโสดาบัน   เดินทาง 
ไปกับกองเกวียนขบวนหน่ึง    ครั้นพอคาเกวียนทั้งหลายปลดเกวียน 
ต้ังเพิงพักในท่ีปาตําบลหนึ่ง      ก็เดินจงกรมอยูที่โคนตนไมตนหนึ่ง. 
พวกโจร   ๕๐๐   กําหนดเวลาของตนแลว   คบคิดกันวา   พวกเรา 
จักปลนที่พัก    ตางถือธนูและไมพลองเปนตน    พากันไปลอมท่ีนั้น 
ไว    แมอุบาสกน้ันก็คงเดินจงกรมอยูนั่นเอง    โจรท้ังหลายเห็น 
อุบาสกน้ันแลวคิดวา     ผูนี้ตองเปนยามเฝาท่ีพักแนนอน     คอยให 
บุรุษผูนี้หลับเสียกอน    พวกเราถึงจักปลน     เมื่อยังไมอาจจูโจม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 212 

ก็ต้ังม่ันอยูในที่นั้น ๆ.  แมอุบาสกน้ัน  ก็คงยังอธิษฐาน  เดินจงกรม 
อยูนั่นเอง  ทั้งในปฐมยาม   มัชฌิมยาม   และแมในปจฉิมยาม  จน 
ถึงเวลารุงสวาง.   พวกโจรไมไดโอกาส    ก็ทิ้งกอนหินและไมพลอง 
เปนตน  ที่ตางก็ถือกันมาแลว  พากันหลบไป   แมอุบาสกกระทํากิจ 
ของตนสําเร็จแลว   กับมาสูพระนครสาวัตถี   เขาเฝาพระศาสดา 
ทูลถามวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ผูที่กําลังรักษาตน    ก็เปนผู 
รักษาผูอ่ืนดวยหรือ   พระเจาขา  ?   พระศาสดาตรัสวา   ถูกละ 
อุบาสก   ผูรกัษาตนชื่อวารักษาผูอ่ืน    รกัษาผูอ่ืนก็ชื่อวารักษา 
ตน   นั่นแหละ.    อุบาสกน้ัน   กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
คําน้ี สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลว     ขาพระองค 
เดินทางไปกับกองเกวียนขบวนหนึ่ง      เดินจงกรมอยูที่โคนไม 
ดวยคิดวาจักรักษาตน  (กลายเปน)  รักษาหมูเกวียนท้ังหมดไวแลว 
พระเจาขา.    พระศาสดาตรัสวา     ดกูอนอุบาสก    แมในครั้งกอน 
บัณฑิตทั้งหลายรักษาตนอยู     เปนอันรักษาผูอ่ืนดวยดังนี้แลว 
ทูลอาราธนา  ทรงนําเอาเร่ืองในอดีตมาสาธก   ดงัตอไปนี้  :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     ครัง้น้ันพระโพธิสัตวเกิดในสกลุพราหมณ 
เจริญวัยแลว   เห็นโทษในกาม   จึงบวชเปนฤาษีอยูในปาหิมพานต 
มาสูชนบทเพ่ือตองการเสพรสเปรี้ยวรสเค็มบาง     เมื่อทองเท่ียว 
ไปตามชนบท    เดินทางไปกับกองเกวียนขบวนหน่ึง    เมื่อขบวน 
เกวียนพักที่ปาแหงหนึ่ง     ก็ยับยั้งอยูดวยความสุขเกิดแตฌาน  
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ไมหางกองเกวียน   จงกรมอยูที่โคนไมแหงหนึ่งแลวยืนอยู.   ครั้งน้ัน 
พวกโจร  ๕๐๐   พากันมา   ดวยคิดวา   จักปลนหมูเกวียนในเวลาท่ี 
กินขาวเย็นแลว     โอบลอมไว    พวกโจรเหลาน้ันเห็นพระดาบส 
คิดวา    ถาพระดาบสน้ีจักเห็นพวกเรา    คงบอกชาวเกวียนเปนแน 
ตอเวลาทานหลับ      พวกเราคอยปลนกันเถิด       แลวพากันต้ังม่ัน 
อยู  ณ  ที่นั้นเอง  ฝายพระดาบสคงเดินไปมาอยูเรื่อย  ๆ   ตลอดคืน 
พวกโจรไมไดโอกาส      ก็พากันทิ้งไมพลองและกอนหินที่ถือกันมา 
ตะโกนบอกชาวเกวียนวา    ชาวเกวียนผูเจริญ     ถาดาบสผูที่เดิน 
ไปมาอยูที่โคนตนไมองคนี้    ไมมีในวันนี้แลว    พวกทานทุกคน 
จักตองประสบการปลนอยางขนานใหญเปนแน   พรุงน้ี   พวกทาน 
ควรกระทําสักการะใหญแดพระดาบส.    ดังน้ีแลวพากันหลีกไป 
ครั้นสวางแจงแลว     พวกกองเกวียน     เห็นไมพลองและกอนหิน 
เปนตน    ทีพ่วกโจรพากันทิ้งไว    ตางกลัวพากันไปสํานักพระ- 
โพธิสัตว    ถามวา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ    พระคุณเจาเห็น 
พวกโจรหรือ  ?  พระโพธิสัตวตอบวา  เออ  ผูมีอายุทั้งหลาย  เราเห็น 
พวกกองเกวียนถามวา     ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     พระคุณเจา 
เห็นโจรมีประมาณเทาน้ี  ไมมีความกลัว   ความหวาดหว่ัน   เกิดข้ึน 
เลยหรือขอรับ   ?     พระโพธิสัตวกลาววา    ทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ความกลัว    ความครั่นครามเพราะเห็นพวกโจร    มีเฉพาะแกคน 
มีทรัพย   แตอาตมาเปนผูไรทรัพย   จักตองกลัวทําไม   เพราะเม่ือ 
อาตมาอยูในบานก็ดี    ในปาก็ดี     ความกลัวหรือความครั่นคราม  
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ไมมีทั้งน้ัน    เมื่อจะแสดงธรรมแกคนเหลาน้ัน     กลาวคาถานี้ 
ความวา 
                " เราไมตองระแวงในบาน    เราไมมีภัยใน 
        ปา     เรามุงกาวขึ้นสูทางตรง     ดวยความเมตตา 
        และกรณุา "   ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา   อสงฺกิโยมฺห ิ  คามมฺห ิ  นี ้
พระโพธิสัตวแสดงความวา     เราชื่อวาไมตองระแวง     เพราะ 
ไมประกอบไปดวยความระแวง    ไมต้ังอยูในความระแวง     ถงึจะ 
อยูในบาน  ก็ไมตองระแวง   เปนคนปลอดภัย  หมดขอสงสัย   เพราะ 
มิไดต้ังอยูในความระแวง. 
        บทวา    อรฺเห    ไดแก    ในสถานท่ีพนไปจากบานและ 
อุปจารแหงบาน. 
        ดวยบทวา    อชุุมคฺค  สมารุฬุโห    เมตฺตาย   กรุณาย   จ  นี้ 
พระดาบสกลาวไว    หมายความวา     เรากาวข้ึนสูทางตรง    คือ 
ทางไปสูพรหมโลก    อันเวนแลวจากความคดทางกาย    เปนตน 
ดวยเมตตา   และกรุณา  อันเปนอารมณแหงติกฌาน   และจตุกกฌาน 
อีกนัยหน่ึง    ดวยบทน้ัน   พระดาบสแสดงวา    เพราะความเปนผู 
มีศีลบริสุทธิ ์ จึงชื่อวา   กาวข้ึนสูทางตรง   อันเวนแลวจากความคด 
ดวยกาย   วาจา   ใจ   อันไดแกทางไปสูพรหมโลก   ดังน้ีแลวแสดง 
ความยิ่งไปกวาน้ันวา     เพราะดํารงมั่นในเมตตา     และกรุณา 
ชื่อวากาวข้ึนสูทางตรง   คือทางไปพรหมโลก.   อธิบายวา    ธรรม  
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ทั้งหลายมีเมตตา   และกรุณาเปนตน   ชื่อวาเปนทางตรง   เพราะผู 
ที่มีฌานไมเสื่อม   เปนผูมีพรหมโลกเปนที่หมายได  โดยถายเดียว. 
        พระโพธิสัตว  ครั้นแสดงธรรม   ดวยคาถานี้    ดวยประการ 
ฉะน้ี   อันมนุษยเหลาน้ันผูมีใจยินดีแลว   สักการะบูชาแลว   เจริญ 
พรหมวิหาร  ๔   ตลอดชพี  ไปเกิดในพรหมโลกแลว. 
        พระบรมศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงสืบ 
อนุสนธิ    ประชุมชาดกวา    ชาวเกวียนในครั้งน้ัน    ไดมาเปน 
พุทธบริษัท สวนพระดาบสมาเปนเราตถาคต  ฉะน้ีแล. 
            จบ  อรรถกถาอสังกิยชาดกท่ี  ๖  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 216 

                    ๗.  มหาสุบนิชาดก 

               วาดวยพระมหาสุบิน  ๑๖ ขอ 
        [๗๗]     "หมอมฉันไดฝนเห็นโคอุสุภราช   ๑ 
               ตนไม  ๑  แมโค   ๑ โคสามัญ  ๑  มา  ๑  ถาดทองคํา  ๑ 
             สุนขัจิ้งจอก  ๑  หมอน้ํา  ๑  สระโบกขรณี  ๑  ขาว- 
          สารท่ีหุงไมสุก  ๑  แกนจันทน  ๑   น้ําเตาจมน้ํา  ๑ 
           หินลอยน้ํา ๑ นางเขียดกลืนกินงูเหา  ๑  หงษทอง 
              แวดลอมกา  ๑  เสือกลัวแพะ ๑  ดังน้ี" 
              ปรยิายอันผิดนี้  จักยังไมมใีนยุคน้ี. 
                  จบ   มหาสุบินชาดกท่ี  ๗ 
              อรรถกถามหาสุบินชาดกที่  ๗ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหา- 
วิหาร  ทรงปรารภมหาสุบิน  ๑๖  ขอ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้   ม ี
คําเริ่มตนวา  ลาวูนิ   สีทนฺติ   ดังน้ี. 
        ดังไดสดับมา    วันหน่ึงพระเจาโกศลมหาราช    เสด็จเขาสู 
นิทรารมย  ในราตรีกาล  ในปจฉิมยาม  ทอดพระเนตรเห็น  พระ- 
สุบินนิมิตรอันใหญหลวง    ๑๖    ประการ    ทรงตระหนกพระทัย 
ต่ืนพระบรรทม     ทรงพระดําริวา     เพราะเราเห็นสุบินนิมิตร  
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เหลาน้ี   จักมีอะไรแกเราบางหนอ    เปนผูอันความสะดุงตอมรณภัย 
คุกคามแลว    ทรงประทบัเหนือพระแทนที่ไสยาสนนั่นแล    จนลวง 
ราตรีกาล 
        ครั้นรุงเชา     พวกพราหมณปุโรหิตเขาเฝากราบทูล 
ถามวา     ขาแตพระมหาราชเจา    พระองคบรรทมเปนสุขหรือ 
พระเจาขา  ?  รับสั่งตอบวา  ทานอาจารยทั้งหลาย  เราจักมีความสุข 
ไดอยางไร    เม่ือคืนนี้เวลาใกลรุง    เราเห็นสุบินนิมิตร    ๑๖    ขอ 
ต้ังแตเห็นสุบินนิมิตรเหลาน้ันแลว     เราถึงความหวาดกลัวเปน 
กําลัง     เมื่อพวกปุโรหิตกราบทูลวา     ขาแตมหาราชเจา     โปรด 
ตรัสเลาเถิดพระเจาขา   พวกขาพระองคสดับแลว   จักทํานายถวาย 
ได    จึงตรัสเลาพระสุบินท่ีทรงเห็นแลวใหพวกพราหมณฟง 
แลวตรัสวา    เพราะเหตุเห็นสุบินเหลาน้ี   จักมีอะไรแกเราบาง  ? 
พวกพราหมณพากันสลัดมือ.     เมื่อรบัสั่งถามวา     เพราะเหตุไร 
พวกทานจึงพากันสลัดมือเลา  ?   พวกพราหมณจึงพากันกราบทูล 
วา   ขาแตพระมหาราชเจา   พระสุบินทั้งหลายรายกาจนัก   รับสั่ง 
ถามวา พระสุบินเหลาน้ันจักมีผลเปนประการใด  ?   พวกพราหมณ 
จึงพากันกราบทูลวา  จักมีอันตรายใน  ๓  อยางเหลาน้ี  คือ  อันตราย 
แกราชสมบัติ  ๑     อันตราย  คือโรคจะเบียดเบียน  ๑    อันตรายแก 
พระชนม  ๑   อยางใดอยางหน่ึง.  รับสัง่ถามวา  พอจะเเกไขได  หรือ 
แกไขไมได   พราหมณทั้งหลายกราบทูลวา   ขอเดชะ   พระสุบิน  
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เหลาน้ี   หมดทางแกไขเปนแนแท   เพราะรายแรงยิ่งนัก   แตพวก 
ขาพระองคทั้งหลาย   จักกระทําใหพอแกไขได   เมื่อพวกหมอมฉัน 
ไมสามารถเพ่ือจะแกไขพระสุบินเหลาน้ีไดแลว     ข้ึนชื่อวาความ 
เปนผูสําเร็จการศึกษา  จักอํานวยประโยชนอะไร  ?  รับสั่งถามวา 
ทานอาจารยทั้งหลาย     จักกระทําอยางไรเลา     ถงึจักใหคืนคลาย 
ได   พวกพราหมณพากันกราบทูลวา   ขาแตมหาราชเจา   พวก 
ขาพระองคตองบูชายัญดวยวัตถุอยางละ    ๔    ทกุอยางพระเจาขา 
พระราชา    ทรงสะดุงพระทัย     ตรสัวา    ทานอาจารยทั้งหลาย 
ถาเชนนั้น    เราขอมอบชีวิตไวในมือของพวกทานเถิด    พวกทาน 
รีบกระทําความสวัสดีแกเราเร็ว ๆ    เถดิ     พวกพราหมณพากัน 
ราเริงยินดี  วา  พวกเราตองไดทรัพยมาก   จักตองไดของเค้ียวกิน 
มามาก ๆ   แลวพากันกราบทูลปลอบพระราชาวา  ขาแตมหาราช- 
เจา   อยาไดทรงวิตกเลยพระเจาขา   แลวพากันออกจากราชนิเวศน 
จักทําหลุมบูชายัญที่นอกพระนคร   จับฝูงสัตว   ๔   เทามากเหลา 
มัดเขาไวที่หลักยัญ     รวบรวมฝูงนกเขาไวเสร็จแลว     เที่ยวกนั 
ขวักไขวไปมา  กลาววา  เราควรจะไดสิ่งนี้  ๆ. 
        ครั้งน้ันแล   พระนางมัลลิกาเทวีทรงทราบเหตุนั้น   ก็เขาเฝา 
พระราชากราบทูลถามวา     ขาแตมหาราชเจา    พวกพราหมณ 
พากันเที่ยวขวักไขวไปมา   มีเรื่องอะไรหรือเพคะ   ?    พระราชา 
ตรัสวา    แนะนางผูเจริญ    เธอมัวแตสุขสบาย    จึงไมรูวาอสรพิษ 
มันสัญจรอยูใกล  ๆ   หูของพวกเรา.   พระนางทูลถามวา   ขาแต  
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มหาราช  เรือ่งนั้นคืออะไรเพคะ  ?  พระราชารับสั่งวา   เราฝนราย 
ถึงปานน้ี  พวกพราหมณพากันทํานายวา   อันตรายใน   ๓   อยาง 
ไมอยางใดอยางหนึ่งก็จักปรากฏ     เพ่ือบําบัดอันตรายเหลาน้ัน 
ตองบูชายัญ     จึงตองสัญจรไปมาอยูบอย ๆ     พระนางมัลลิกา 
กราบทูลถามวา     ขาแตมหาราชเจา     ก็ผูที่เปนยอดพราหมณใน 
โลก     พรอมท้ังเทวโลก     ทูลกระหมอมไดทูลถามถึงการแกไข 
พระสุบินแลวหรือเพคะ  ?   ทรงรับสั่งถามวา   นางผูเจริญ   พระ- 
ผูเปนยอดพราหมณในโลกพรอมท้ังเทวโลกน้ัน   เปนใครกันเลา   ? 
พระนางกราบทูลวา     ทลูกระหมอมไมทรงรูจัก     มหาพราหมณ 
โคดมผูตถาคต   หมดกิเลสบริสุทธิ์แลว   เปนสัพพัญู   เปนบุคคล 
ผูเลิศในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  ดอกหรือเพคะ  พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น     คงทรงทราบเหตุในพระสุบินแนนอน     ขอเชิญทูล 
กระหมอม     เสด็จพระราชดําเนินไปกราบทูลถามเถิด     เพคะ.  
พระราชา    ทรงรับสั่งวา   ดีละ    เทวี    แลวเสด็จไปยังพระวิหาร 
ถวายบังคมพระบรมศาสดาแลวประทับนั่งอยู     พระศาสดาทรง 
เปลงพระสุรเสียงอันไพเราะ   ตรัสถามวา   มหาบพิตร   เหตุไรเลา 
บพิตรจึงเสด็จมา   ดุจมีราชกิจดวน.  พระราชากราบทูลวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ    เมื่อใกลรุง    หมอมฉันเห็นมหาสุบิน   ๑๖    ขอ 
สะดุงกลัว    บอกเลาแกพวกพราหมณ     พวกพราหมณทํานายวา 
ขาแตมหาราชเจา    พระสุบินรายแรงนัก    เพ่ือระงับสุบินเหลาน้ัน 
ตองบูชายัญ  ดวยยัญญวัตถุ  อยางละ  ๔  ครบทกุอยาง  แลวพากัน  
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เตรียมบูชายัญ     ฝูงสัตวเปนอันมากถูกมรณภัยคุกคาม     ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา    พระองคเปนบุคคลผูเลิศในโลก    ทั้งเทวโลก 
เญยยธรรมทีเ่ขาไปกําหนดอดีต    อนาคต     ปจจุบัน   ที่ยังไมมาถึง 
ซึ่งครรลองในญาณมุขของพระองคนั้นมิไดมีเลย    ขาแตพระผูมี- 
พระภาคเจา    ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดทาํนายผลแหง 
สุบินของหมอมฉันเหลานั้นเถิด     พระเจาขา.    พระศาสดาตรัสวา 
ขอถวายพระพร   เปนเชนนั้นทีเดียวมหาบพิตร   ในโลกท้ังเทวโลก 
เวนตถาคตเสียแลว     ผูอ่ืนที่จะไดชื่อวาสามารถรูเหตุ    หรือผล 
ของพระสุบินเหลาน้ี    ไมมีเลย      ตถาคตจักทํานายใหมหาบพิตร 
ก็แตวามหาบพิตรจงตรัสบอกพระสุบินตามทํานองท่ีทรงเห็น 
นั้นเถิด.  พระราชาทรงรับพระพุทธดํารัสวา  ดีละ  พระพุทธเจาขา 
เริ่มกราบทูลพระสุบิน      ตามทํานองท่ีทรงเห็นอยางถี่ถวน    โดย 
ทรงวางหัวขอไวดังน้ี  วา 
                " โคอุสุภราชทั้งหลาย    ตนไมทั้งหลาย  ๑   
        แมโคท้ังหลาย  ๑  โคท้ังหลาย  ๑  มา ๑  ถาดทอง  ๑ 
             สุนขัจิ้งจอก  ๑   หมอน้ํา   ๑    สระโบกขรณี   ๑ 
          ขาวไมสุก  ๑  แกนจันทน  ๑   น้ําเตาจม  ๑   ศิลาลอย  ๑ 
              เขียดขยอกงู    ๑   หงสทองลอมกา   ๑   เสือกลัว 
          แพะ   ๑ " 
แลวตรัสวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันเห็นสุบินขอ  ๑ 
อยางนี้กอนวา   โคผู    สีเหมือนดอกอัญชัน    ๔  ตัว   ตางคิดวา  
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จักชนกัน   พากันว่ิงมาสูทองพระลานหลวง   จากทิศทั้ง   ๔   เมื่อ 
มหาชนประชุมกันคิดวา   พวกเราจักดูโคชนกัน   ตางแสดงทาทาง 
จะชนกัน   บรรลือเสียงคํารามลั่น   แลวไมชนกัน   ตางถอยออกไป 
หมอมฉันเห็นสุบินนี้เปนปฐม   อะไรเปนผลของสุบินนี้ พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร     ผลของสุบินขอน้ี     จักไมมีในชั่วรัชกาลของ 
มหาบพิตร    ในชั่วศาสนาของตถาคต   แตในอนาคต   เมื่อโลกหมุน 
ไปถึงจุดเส่ือม  ในรัชกาลของพระราชาผูกําพรา  ผูมีไดครองราชย 
โดยธรรม     และในกาลของหมูมนุษยผูไมต้ังอยูในธรรม     เมื่อ 
กุศลธรรมลดนอยถอยลง    อกุศลธรรมหนาแนนข้ึน   ในกาลท่ีโลก 
เสื่อม   ฝนจักแลง  และตีนเมฆจักขาด  ขาวกลาจักแหง  ทุพภิกขภัย 
จักเกิด   เมฆท้ังหลายต้ังข้ึนจากทิศทั้ง   ๔   เหมือนจะยอยเม็ด   พอ 
พวกผูหญิงรีบเก็บขาวเปลือกเปนตน      ที่เอาออกผ่ึงแดดไวเขา 
ภายในรม     เพราะกลัวจะเปยก     เมือ่พวกผูชายตางถือจอบถือ 
ตะกราพากันออกไป    เพ่ือจะกอคันกั้นน้ํา    ก็ต้ังเคาจะตก    คราง 
กระหึ่ม     ฟาแลบ    แลวก็ไมตกเลย    ลอยหายไป    เหมือนโคต้ังทา 
จะชนกันแลวไมชนกันฉะนั้น         นี้เปนผลของสุบินนั้น    แตไมมี 
อันตรายไร ๆ  แกมหาบพิตร  เพราะเรื่องนั้นเปนปจจัย  มหาบพิตร 
เห็นสุบินนี้     ปรารภอนาคต     ฝายพวกพราหมณอาศัยการเลี้ยง 
ชีวิตของตน     จึงทํานายดังน้ี.     พระบรมศาสดาคร้ันตรัสบอกผล 
แหงสุบินดวยประการฉะนี้แลว    ตรสัวา    จงตรัสเลาสุบินขอท่ี    ๒ 
เถิด  มหาบพิตร.  
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        ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันไดเห็นสุบินขอท่ี    ๒ 
อยางนี้วา    ตนไมเล็ก  ๆ    และกอไผ    แทรกแผนดินพอถึงคืบหน่ึง 
บาง     ดอกหน่ึงบาง     เพียงแคนี้ก็ผลิดอกออกผลไปตาม  ๆ.    กัน 
นี้เปนสุบินขอท่ี   ๒    ทีห่มอมฉันไดเห็น    อะไรเปนผลของสุบินนี้ 
พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร    ผลแมของสุบินขอน้ี    ก็จักมีในกาลท่ีโลกเส่ือม 
เวลามนุษยมีอายุนอย     ดวยวาสัตวทั้งหลายในอนาคตจักมีราคะ 
กลา    กุมารมีีวัยยังไมสมบูรณ    จักสมสูกะบุรุษอ่ืน    เปนหญงิ 
มีระดู    มีครรภ    พากันจําเริญดวยบุตรและธิดา    ความท่ีกุมารี 
เหลาน้ัน   มรีะดูเปรียบเหมือนตนไมเล็ก  ๆ   มีดอก   กุมารีเหลาน้ัน 
จําเริญดวยบุตรและธิดา     ก็เหมือนตนไมเล็ก  ๆ     มีผล     ภัยแมมี 
นิมิตรนี้เปนเหตุ    ไมมีแกมหาบพิตรดอก    จงตรัสเลาขอท่ี     ๓ 
ตอไปเถิด  มหาบพิตร. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ      หมอมฉันไดเห็นแมโคใหญ  ๆ 
พากันดื่มนมของฝูงลูกโค   ที่เพ่ิงเกิดในวันนั้น   นี้เปนสุบินขอท่ี   ๓ 
ของหมอมฉัน  อะไรเปนผลแหงสุบินนั้น  พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร    แมผลของสุบินนี้    ก็จักมีในอนาคตเหมือนกัน 
จักมีผลในเวลาท่ีมนุษยทั้งหลาย     พากันละทิ้งเชษฐาปจายิกกรรม 
คือความเปนผูประพฤติออนนอมตอผูใหญ     เพราะในอนาคต  
ฝูงสัตวจักมิไดต้ังไวซึ่งความยําเกรงในมารดาบิดา    หรือในแมยาย 
พอตา     ตางแสวงหาทรัพยสินดวยตนเองทั้งน้ัน     เมื่อปรารถนา  
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จะใหของกินของใชแกคนแก ๆ    กใ็ห   ไมปรารถนาจะใหก็ไมให 
คนแก ๆ  พากันหมดที่พ่ึง  หาเลี้ยงตนเองก็ไมได  ตองงอพวกเด็ก  ๆ 
เลี้ยงชีพ     เปนเหมือนแมโคใหญ ๆ     พากันดื่มนมลูกโคที่เกิดใน 
วันนั้น    แมภัยมีสุบินนี้เปนเหตุ     กไ็มมีแกมหาบพิตร    ตรสัเลา 
สุบินขอท่ี  ๔   ตอไปเถิดมหาบพิตร. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันเห็นฝูงชนไมเทียมโค 
ใหญ   ๆ     ที่เคยพาแอกไป     ซึ่งสมบูรณดวยรางกายและเรี่ยวแรง 
เขาในระเบียบแหงแอก     กลับไปเทียมโครุน ๆ     ที่กําลังฝกเขา 
ในแอก   โครุน ๆ   เหลาน้ันไมอาจพาแอกไปได   ก็พากันสลัดแอก 
ยืนเฉยเสีย   เกวียนทั้งหลายก็ไปไมได   นี้เปนสุบินขอท่ี    ๔   ของ 
หมอมฉัน อะไรเปนผลของสุบินนี้พระเจาขา ? 
        มหาบพิตร     ผลของสุบินแมขอนี้    ก็จักมีในรัชสมัยของ 
พระราชาผูไมต้ังอยูในธรรม    ในอนาคตเหมือนกัน   ดวยวาใน 
ภายหนา   พระราชาผูมีบุญนอย   มิไดดํารงในธรรม   จักไมพระ- 
ราชทานยศแกมหาอํามาตยผูเปนบัณฑิต     ฉลาดในประเพณี 
สามารถที่จะยังสรรพกิจใหลุลวงไปได    จักไมทรงแตงต้ังอํามาตย 
ผูใหญ   ผูเปนบัณฑิต    ฉลาดในโวหารไวในที่วินิจฉัยคดีในโรงศาล 
แตพระราชทานยศแกคนหนุม  ๆ     ตรงกันขามกับที่กลาวแลวน้ัน 
แตงต้ังบุคคลเชนนั้นไวในตําแหนงผูวินิจฉัยอรรถคดี     คนหนุม 
พวกน้ัน   ไมรูทั่วถึงราชกจิ   และการอันควรไมควร   ไมอาจดํารง 
ยศนั้นไวได    ทั้งไมอาจจัดทําราชกิจใหลุลวงไปได    เมื่อไมอาจ  
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ก็จักพากันทอดทิ้งธุระการงานเสีย.      ฝายอํามาตยที่เปนบัณฑิต  
เปนผูใหญ    เมื่อไมไดยศ    ถึงจะสามารถท่ีจะใหกิจท้ังหลายลุลวง 
ไป    ก็จักพากันกลาววา     พวกเราตองการอะไรดวยเรื่องเหลานี้ 
พวกเรากลายเปนคนภายนอกไปแลว     พวกเด็กหนุมเขาเปนพวก 
อยูวงใน     เขาคงรูดี      แลวไมรักษาการงานท่ีเกิดข้ึน     เมื่อเปน 
เชนนี้   ความเสื่อมเทาน้ันจักมีแกพระราชาเหลานั้น   ดวยประการ 
ทั้งปวง  เปนเสมือนเวลาที่คนจับโครุน ๆ  กําลังฝก  ยังไมสามารถ 
จะพาแอกไปได   เทียมไวในแอก   และเปนเวลาท่ีไมจับเอาโคใหญ ๆ 
ผูเคยพาแอกไปได     มาเทียมแอกฉะน้ัน      แมภัยมีสุบินนี้เปนเหตุ 
ก็ยอมไมมีแกมหาบพิตร  เชิญตรัสบอกสุบินที่  ๕  เถิดมหาบพิตร. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ    หมอมฉันไดเห็นมาตัวหนึ่ง    มีปาก 
สองขาง  ฝูงชนพากันใหหญาท่ีปากท้ังสองขางของมัน  มันเค้ียวกิน 
ดวยปากท้ังสองขาง  นี้เปนสุบินที่  ๕  ของหมอมฉัน  อะไรเปนผล 
ของสุบินนี้ พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร  ผลของสุบินแมนี้  ก็จักมีในรัชกาลของพระราชา 
ผูไมดํารงในธรรม   ในอนาคตเหมือนกัน    ดวยวาในกาลภายหนา 
พวกพระราชาโงเขลา   ไมดํารงธรรม    จักทรงแตงต้ังมนุษยโลเล 
ไมประกอบดวยธรรม     ไวในตําแหนงวินิจฉัยคดี     คนเหลาน้ัน 
เปนพาล   ไมเอ้ือเฟอในบาปบุญ   พากันนั่งในโรงศาล    เมื่อใหคํา 
ตัดสิน    ก็จักรับสินบนจากมือของคูคดีทั้งสองฝายมากิน    เปน 
เหมือนมากินหญาดวยปากท้ังสองฉะน้ัน    ภัยแมมีสุบินนี้เปนเหตุ  
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ก็ยอมไมมีแกมหาบพิตรดอก    เชญิตรัสบอกสุบินที่    ๖    เถิด  
มหาบพิตร. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันเห็นมหาชนขัดถูถาดทอง 
ราคาต้ังแสนกษาปณ   แลวพากันนําไปใหหมาจ้ิงจอกแกตัวหน่ึง 
ดวยคําวา    เชิญทานเยี่ยวใสในถาดทองน้ีเถิด     หมาจ้ิงจอกแกนั้น 
ก็ถายปสสาวะใสในถาดทองน้ัน  นี้เปนสุบินขอท่ี  ๖  ของหมอมฉัน 
อะไรเปนผลแหงสุบินขอนี้  พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร     ผลของสุบินนี้ก็จักมีในอนาคตเหมือนกัน 
ดวยวา   ในกาลภายหนา   พวกพระราชาผูไมต้ังอยูในธรรม   ทรง 
รังเกียจกุลบุตรผูสมบูรณดวยชาติเสีย      แลวไมพระราชทานยศ 
ให    จักพระราชทานใหแกคนที่ไมมีสกุลเทาน้ัน    เมื่อเปนเชนน้ี 
สกุลใหญ ๆ    จักพากันตกยาก    สกลุเลว ๆ    จักพากันเปนใหญ 
ก็เม่ือพวกมีสกุลเหลาน้ัน    ไมอาจเลี้ยงชีวิตอยูได   จักคิดวา    เรา 
ตองอาศัยพวกเหลาน้ีเลี้ยงชีวิตสืบไป     แลวก็พากนัยกธิดาใหแก 
ผูไมมีสกุล     การอยูรวมกับคนพวกไมมีสกุลของกุลธิดาเหลาน้ัน 
ก็จักเปนเชนเดียวกับถาดทองรองเยี่ยวหมาจ้ิงจอก     ภัยแมมีสุบิน 
นี้เปนเหตุ   ก็ยอมไมมีแกมหาบพิตร  เชิญตรัสบอกสุบินที่  ๗  เถิด  
มหาบพิตร. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ   หมอมฉันไดเห็นอยางนี้   บุรุษผูหนึ่ง 
ฟนเชือก   แลวหยอนไปที่ใกลเทา   แมหมาจ้ิงจอกโซตัวหนึ่ง   นอน  
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อยูใตต่ังท่ีบุรุษน่ัง    กัดกนิเชือกนั้น   เขาไมไดรูเลยทีเดียว   นี้เปน 
สุบินขอท่ี ๗  ของหมอมฉัน  อะไรเปนผลแหงสุบินขอน้ี พระเจาขา  ?  
        มหาบพิตร  ผลแมของสุบินขอน้ี  ก็จักมีในอนาคตเหมือนกัน 
ดวยวาในกาลภายหนา     หมูสตรี     จักพากันเหลาะแหละโลเลใน 
บุรุษ     ลุมหลงในสุรา     เอาแตแตงตัว     ชอบเท่ียวเตรตามถนน 
หนทาง    เห็นแกอามิส    เปนหญิงทุศีล    มีความประพฤติชั่วชา 
พวกนางจักกลุมรุมกันแยงเอาทรัพยที่สามีทํางาน      มีกสิกรรม  
และโครักขกรรมเปนตน    สั่งสมไวดวยยาก     ลําบากลําเค็ญ 
เอาไปซ้ือสุราดื่มกับชายชู     ซื้อดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล 
มาแตงตน     คอยสอดสองมองหาชู   โดยสวนบนของบานท่ีมิดชิด 
บาง    โดยท่ีซึ่งลับตาบาง    แมขาวเปลือกที่เตรียมไวสําหรับหวาน 
ในวันรุงข้ึน   ก็เอาไปซอม   จัดทําเปนขาวตม   ขาวสวย   และของ 
เค้ียวเปนตน  มากินกัน  เปนเหมือนนางหมาจ้ิงจอกโซ  ที่นอนใตต่ัง 
คอยกัดกินเชือกที่เขาฟนแลว     หยอนลงไวใกล ๆ  เทาฉะน้ัน 
ภัยแมมีสุบินนี้เปนเหตุ     ก็ยังไมมีแกมหาบพิตร     เชญิตรัสเลา 
สุบินขอท่ี ๘  เถิดมหาบพิตร.  
        ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันไดเห็นตุมน้ําเต็มเปยม 
ลูกใหญใบหนึ่ง   ต้ังอยูที่ประตูวัง   ลอมดวยตุมเปนอันมาก  วรรณะ 
ทั้ง  ๔  เอาหมอตักนํ้ามาจากทิศทั้ง  ๔  และทิศนอยท้ังหลาย  เอา 
มาใสลงตุมท่ีเต็มแลวน่ันแหละ     น้าํก็เต็มแลวเต็มอีก     จนไหลลน 
ไป     แมคนเหลาน้ันก็ยังเทน้ําลงในตุมนั้นอยูเรื่อย ๆ     แตไมมีผูที่  
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จะเหลียวแลดูตุมที่วาง ๆ   เลย   นี้เปนสุบินขอท่ี    ๘   ของหมอมฉัน 
อะไรเปนผลของสุบินนี้ พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร   ผลแหงสุบินนี้จักมีในอนาคตเหมือนกัน   ดวยวา 
ในกาลภายหนา     โลกจักเส่ือม     แวนแควนจักหมดความหมาย 
พระราชาทั้งหลายจักตกยาก   เปนกําพรา   องคใดเปนใหญ   องค 
นั้นจักมีพระราชทรัพยเพียงแสนกระษาปณในทองพระคลัง 
พระราชาเหลาน้ันตกยากถึงอยางนี้     จักเกณฑใหชาวชนบท 
ทุกคน    ทําการเพาะปลูกใหแกตน    พวกมนุษยถูกเบียดเบียน 
ตองละท้ิงการงานของตน    พากันเพาะปลูก       ปพุพันพืช๑ แล 
อปรันพืช๒    ใหแกพระราชาทั้งหลายเทาน้ัน    ตองชวยกันเฝา 
ชวยกันเก็บเกี่ยว   ชวยกนันวด    ชวยกันขน   ชวยกันเค่ียวนํ้าออย 
เปนตน  และชวยกันทําสวนดอกไม  สวนผลไม พากันขนปุพพันพืช 
เปนตนที่เสร็จแลว   ในทีน่ั้น ๆ   มาบรรจุไวในยุงฉางของพระราชา 
เทาน้ัน     แมที่จะมองดูยุงฉางเปลา ๆ    ในเรือนทั้งหลายของตน 
จักไมมีเลย   จักเปนเชนกับการเติมนําใสตุมที่เต็มแลว   ไมเหลียวแล 
ตุมเปลา ๆ    บางเลยน่ันแล   ภัยแมมีสบุินนี้เปนเหตุ    จะยังไมมีแก 
มหาบพิตร   เชิญตรัสเลาสุบินที่  ๙  เถิดมหาบพิตร. 
๑. อาหารมีขาวสาลีเปนตน 
๒. ของวางหลังอาหาร มีถ่ัว  งา  เปนตน  
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        ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันไดเห็นโบกขรณีสระหน่ึง 
ดารดาดไปดวยปทุม ๕  สี  ลึก มีทาข้ึนลงรอบดาน   ฝูงสัตว   สองเทา 
สี่เทา  พากันลงดื่มน้ําในสระน้ันโดยรอบ  น้ําที่อยูในที่ลึกกลางสระน้ัน 
ขุนมัว    ในท่ีซึ่งสัตวสองเทาส่ีเทาพากันย่ําเหยียบ    กลับใสสะอาด  
ไมขุนมัว หมอมฉันไดเห็นอยางนี้  นี้เปนสุบินขอท่ี  ๙  ของหมอมฉัน 
อะไรเปนผลของสุบินนี้  พระเจาขา   ? 
        มหาบพิตร   ผลแหงสุบินนี้จักมีในอนาคตเหมือนกัน    ดวยวา 
ในกาลภายหนา   พระราชาทั้งหลาย   จักไมต้ังอยูในธรรม   ลอุคติ  
ดวยอํานาจความพอใจเปนเตน    เสวยราชสมบัติ       จักไมประทาน 
การวินิจฉัยอรรถคดีโดยธรรม     มีพระหฤทัยมุงแตสินบน     โลเล 
ในทรัพย   ข้ึนชื่อวาคุณธรรมคือความอดทน   ความเมตตา   และ 
ความเอ็นดูของพระราชาเหลาน้ัน     จักไมมีในหมูชาวสวนแวนแควน 
จักเปนผูกักขฬะ  หยาบคาย  คอยแตเบียดเบียนหมูมนุษย  เหมือน 
หีบออมดวยหีบยนต   จักกําหนดใหสวยตาง      บงัเกิดข้ึน    เกบ็ 
เอาทรัพย    พวกมนุษยถูกรีดสวยอากรหนักเขา     ไมสามารถจะ 
ใหอะไร ๆ ได พากันทิ้งคามนิคมเปนตนเสีย  อพยพไปสูปลายแดน 
ต้ังหลักฐาน ณ  ที่นั้น ชนบทศูนยกลางจักวางเปลา ชนบทชายแดน       
จักเปนปกแผนแนนหนา  เหมือนนํ้ากลางสระโบกขรณี    น้ําท่ี 
ฝงรอบ ๆ. ใส  ฉันใด  กฉั็นนั้น  ภัยแมมีสุบินนี้เปนเหตุ  ก็ยอมไมมี 
แกมหาบพิตร  เชิญตรัสเลาพระสุบินขอท่ี  ๑๐.  เถิดมหาบพิตร.  
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        ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคไดเห็นขาวสุก     ที่คน 
หุงในหมอใบเดียวกันแท ๆ     แตหาสุกทั่วกันไม     เปนเหมือนผูหุง 
ตรวจดูแลววาไมสุก  เลยแยกกันไวเปน  ๓   อยาง  คือ  ขาวหน่ึงแฉะ 
ขาวหน่ึงดิบ  ขาวหน่ึงสุกดี  นี้เปนสุบนิที่   ๑๐  ของหมอมฉัน  อะไร 
เปนผลแหงสุบินขอน้ี   พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร    ผลแมของสุบินขอน้ี   จักมีในอนาคตเหมือนกัน 
ดวยวาในกาลภายหนา     พระราชาทั้งหลายจักไมดํารงในธรรม 
เมื่อพระราชาเหลาน้ันไมดํารงในธรรมแลว     ขาราชการก็ดี 
พราหมณและคฤหบดีก็ดี  ชาวนิคม  ชาวชนบทก็ดี  รวมถึงมนุษย 
ทั้งหมด    นบัแตสมณะและพราหมณ    จักพากันไมต้ังอยูในธรรม 
แมเทวดาทั้งหลายก็จักไมทรงธรรม     ในรชักาลแหงอธัมมิกราช 
ทั้งหลาย   ลมท้ังหลายจักพัดไมสม่ําเสมอ    พัดแรงจัด    ทําใหวิมาน 
ในอากาศของเทวดาสั่นสะเทือน     เมื่อวิมานเหลานั้น      ถูกลมพัด 
สั่นสะเทือน  ฝูงเทวดาก็พากันโกรธ   แลวจักไมใหฝนตก   ถึงจะตก 
ก็จะไมตกกระหน่ําท่ัวแวนแควน  มิฉะนั้น  จักไมตกใหเปนอุปการะ 
แกการใด    การหวานในท่ีทั้งปวงจักไมตกกระหน่ําท่ัวถึง    แมใน 
ชนบท    แมในบาน    แมในตระพังแหงหนึ่ง    แมในสระลกูหนึ่ง 
เหมือนกันกับในแควนฉะนั้น    เมื่อตกตอนเหนือของตระพัง    ก็จัก 
ไมตกในตอนใต  เมื่อตกในตอนใต  จักไมตกในตอนเหนือ  ขาวกลา 
ในตอนหน่ึงจักเสียเพราะฝนชุก  เมื่อฝนไมตกในสวนหนึ่ง  ขาวกลา 
จักเห่ียวแหง  เมื่อฝนตกดีในสวนหนึ่ง ขาวกลาจักสมบูรณ  ขาวกลา  
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ที่หวานแลวในขอบขัณฑสีมาของพระราชาพระองคเดียวกัน     จัก 
เปน   ๓   สถาน   ดวยประการฉะน้ี  เหมือนขาวสุกในหมอเดียว 
มีผลเปน   ๓   อยางฉะน้ัน   ภัยแมมีสุบินนี้เปนเหตุ    จะยังไมมีแก 
มหาบพิตร  เชิญตรัสเลาสุบินที่  ๑๑  ตอไปเถิด  มหาบพิตร. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ      หมอมฉันไดเห็นคนทั้งหลายเอา 
แกนจันทน    มีราคาต้ังแสนกษาปณ    ขายแลกกับเปรียงเนา 
นี้เปนสุบินขอท่ี   ๑๑    ของหมอมฉัน   อะไรเปนผลแหงสุบินนี้เลา 
พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตรแมผลแหงสุบินนี้    กจั็กมีในอนาคต     ในเมื่อ 
ศาสนาของตถาคตเส่ือมโทรมนั่นแล    ดวยวาในกาลภายหนา   พวก 
ภิกษุอลัชชีเห็นแกปจจัย   จักมีมาก  พวกเหลาน้ัน  จักพากันแสดง 
ธรรมเทศนาที่ตถาคต      กลาวติเตียนความละโมภในปจจัยไวแก 
ชนเหลาอ่ืน  เพราะเหตุแหงปจจัย  ๔  มีจีวรเปนตน  จักไมสามารถ 
แสดงใหพนจากปจจัยทั้งหลาย       แลวต้ังอยูในฝายธรรมนําสัตว 
ใหพนจากทุกข    มุงตรงสูพระนิพพาน    ชนทั้งหลายก็จะ 
ฟงความสมบูรณแหงบทละพยัญชนะ     และสําเนียงอันไพเราะ 
อยางเดียว   เทาน้ัน    แลวจักถวายเอง   และยังชนเหลาอ่ืนใหถวาย  
ซึ่งปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตน    อันมีคามาก    ภิกษุทั้งหลายอีก 
บางพวก  จักพากันนั่งในท่ีตาง ๆ  มีทองถนน   สี่แยก   และประตูวัง 
เปนตน    แลวแสดงธรรมแลกรูปยะ       มีเหรียญกษาปณครึ่ง  
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กษาปณ     เหรียญบาท  เหรียญมาสก  เปนตน  โดยประการฉะน้ี 
ก็เปนเอาธรรมท่ีตถาคตแสดงไว     มมีูลคาควรแกพระนิพพาน 
ไปแสดงแลกปจจัย    ๔    และรูปยะมีเหรียญกษาปณและเหรียญ 
ครึ่งกษาปณเปนตน     จักเปนเหมือนฝูงคนเอาแกนจันทนมี 
ราคาต้ังแสน   ไปขายแลกเปรียงเนาฉะนั้น   ภัยแมมีสุบินนี้เปนเหตุ 
ก็ยังไมมีแกมหาบพิตร     เชญิตรัสเลาสุบินที่    ๑๒     ตอไปเถิด 
มหาบพิตร. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันไดเห็นกระโหลกนํ้าเตา 
จมนํ้าได   อะไรเปนผลแหงสุบินนี้  พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร   ผลแหงสุบินนี้   ก็จักมีในอนาคตกาล   เมื่อโลก 
หมุนไปถึงจุดเส่ือม      ในรัชกาลของพระราชาผูไมต้ังอยูในธรรม 
ดวยวาในครั้งน้ันพระราชาทั้งหลาย     จักไมพระราชทานยศแก 
กุลบุตรผูสมบูรณดวยชาติ    จักพระราชทานแกผูไมมีสกุลเทาน้ัน 
พวกน้ันจักเปนใหญ    อีกฝายหน่ึงจักยากจน    ถอยคําของพวก 
ไมมีสกุล     ดุจกระโหลกนํ้าเตา     ดปูระหน่ึงหยั่งรากลงแนนในที่ 
เฉพาะพระพักตรพระราชาก็ดี    ที่ประตูวังก็ดี   ที่ประชุมอํามาตย 
ก็ดี   ที่โรงศาลก็ดี   จักเปนคําไมโยกโคลง   มีหลักฐานแนนหนาดี 
แมในสังฆสันนิบาต  (ที่ประชุมสงฆ)  เลา  ในกิจกรรมท่ีสงฆพึงทํา 
และคณะพึงทําก็ดี     ทั้งในสถานท่ีดําเนินอธิกรณเกี่ยวกับบาตร 
จีวร   และบริเวณเปนตนก็ดี  ถอยคําของคนชั่วทุศีลเทานั้น  จักเปน 
คํานําสัตวออกจากทุกขได    มิใชถอยคําของภิกษุผูลัชช ี   เมื่อเปน  
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เชนนี้     ก็จักเปนเหมือนกาลเปนที่จมลงแหงกระโหลกน้ําเตา 
แมดวยประการทั้งปวง    ภัยแมมีสุบินนี้เปนเหตุ     ก็ยังไมมีแก 
มหาบพิตร  เชิญตรัสเลาสุบินที่  ๑๓  เถิด  มหาบพิตร. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันไดเห็นศิลาแทงทึบใหญ 
ขนาดเรือนยอดลอยน้ําเหมือนดังเรือ     อะไรเปนผลแหงสุบินนี้ 
พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร   ผลแหงสุบินแมนี้  กจั็กมีในกาลเชนนั้นเหมือนกัน 
ดวยวาในครั้งน้ัน    พระราชาผูไมต้ังอยูในธรรมท้ังหลาย    จัก 
พระราชทานยศแกคนไมมีสกุล   พวกนั้นจักเปนใหญ   พวกมีสกุล 
จักตกยาก    ใคร ๆ    จักไมทําความเคารพในพวกมีสกุลนั้น   จัก 
กระทําความเคารพในพวกท่ีเปนใหญฝายเดียว     ถอยคําของ 
กุลบุตรฉลาดในการวินิจฉัย   ผูหนักแนน   เชนกับศิลาทึบ   จัก 
ไมหยั่งลง    ดํารงมั่นในที่เฉพาะพระพักตรของพระราชา    หรือ 
ในที่ประชุมอํามาตย    หรือในโรงศาล    เมื่อพวกนั้นกําลังกลาว 
พวกนอกน้ีจักคอยเยาะเยยวา    พวกน้ีพูดทําไม    แมในที่ประชมุ 
ภิกษุ    พวกภิกษุก็จักไมเหลาภิกษุมีศีลเปนที่รัก    ผูควรทําความ 
เคารพวาเปนสําคัญ   ในฐานะตาง ๆ   ดังกลาวมาแลว   ทั้งถอยคํา 
ของภิกษุผูมีศีลเปนที่รักเหลาน้ัน     กจั็กไมหนักแนนมั่นคง    จัก 
เปนเหมือนเวลาเปนที่เลื่อนลอยแหงศิลาทั้งหลายฉะนั้น     ภัยแมมี 
สุบินนี้เปนเหตุ     ก็ยังไมมีแกมหาบพิตร     เชิญตรัสเลาพระสุบิน 
ขอท่ี ๑๔  เถดิ  มหาบพิตร.  
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        ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันไดเห็นฝูงเขียดตัวเล็ก  ๆ 
ขนาดดอกมะซาง     ว่ิงไลกวดงูเหาตัวใหญ  ๆ    กัดเน้ือขาดเหมือน 
ตัดกานบัวแลวกลืนกิน    นี้เปนสุบินขอท่ี    ๑๔    อะไรเปนผลแหง 
สุบินนี้  พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร  ผลแหงแมสุบินขอน้ี  ก็จักมีในอนาคต  ใน 
เมื่อโลกเสื่อมโทรมดุจกนั    ดวยวาในครั้งน้ัน    พวกมนุษยจะมี 
ราคะจริตแรงกลา  ชาติชัว่  ปลอยตัวปลอยใจ   ตามอํานาจของกิเลส  
จักตองเปนไปในอํานาจแหงภรรยาเด็ก ๆ    ของตน    ผูคนมีทาส 
และกรรมกรเปนตนก็ดี     สัตวพาหนะมีโคกระบือเปนตนก็ดี 
เงินทองก็ดี     บรรดามีในเรือนทุกอยาง    จักตองอยูในครอบครอง 
ของพวกนางท้ังน้ัน   เมื่อพวกสามีถามถึงเงินทอง   โนน   ๆ   วาอยู 
ที่ไหน    หรอืถามถึงจํานวนส่ิงของวามีที่ไหนก็ดี     พวกนางจักพา 
กันตอบวา    มันจะอยูที่ไหน ๆ    กช็างเถิด     กงการอะไรท่ีทานจะ 
ตรวจตราเลา     ทานเกิดอยากรูสิ่งท่ีมีอยู      และไมมีอยูในเรือน 
ของเราละหรือ   แลวจักดาดวยประการตาง ๆ   ทิม่ตําเอาดวยหอก 
คือปาก    กดไวในอํานาจดังทาสและคนรับใช   ดาํรงความเปนเจา 
เปนใหญของตนไวสืบไป     เมื่อเปนเชนนี้     ก็จักเปนเหมือนเวลา 
ที่ฝูงเขียดขนาดดอกมะซาง     พากันขยอกกินฝูงงูเหา    ซึ่งมีพิษ 
แลนเร็วฉะนั้น    ภัยแมมสีุบินนี้เปนเหตุ    ก็จักไมมีแกมหาบพิตร 
ดอก  เชญิตรสับอกนิมิตรที่ ๑๕  เถิด.  
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        ขาแตพระองคผูเจริญ    หมอมฉันไดเห็นฝูงพญาหงษทอง 
ที่ไดนามวา    ทองเพราะมีขนเปนสีทอง    พากันแวดลอมกา    ผู 
ประกอบดวยอสัทธรรม   ๑๐    ประการ     เที่ยวหากินตามบาน 
อะไรเปนผลแหงพระสุบินนี้  พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร    ผลแหงสุบินนี้    ก็จักมีในอนาคต    ในรชักาล 
ของพระราชาผูทุรพลน่ันแหละ     ดวยวาในภายหนาพระราชา 
ทั้งหลาย    จักไมฉลาดในศิลปะมีหัสดีศิลปะเปนตน    ไมแกลวกลา 
ในการยุทธ     ทาวเธอจักไมพระราชทานความเปนใหญใหแกพวก 
กุลบุตรที่มีชาติเสมอกัน     ผูรังเกียจความวิบัติแหงราชสมบัติ 
ของพระองคอยู      จักพระราชทานแกพวกพนักงานเครื่องสรง 
และพวกกัลบกเปนตน  ซึ่งอยูใกลบาทมูลของพระองค  พวกกุลบุตร 
ผูสมบูรณดวยชาติ    และโคตร    เมื่อไมไดที่พ่ึงในราชสกุล    ก็ไม 
สามารถเลี้ยงชีวิตอยูได    จักพากันปรนนิบัติบํารุงฝูงชนที่ไมมี 
สกุล   มชีาติและโคตรทราม   ผูดํารงอิสริยยศ     จักเปนเหมือนฝูง 
พญาหงษทอง     แวดลอมเปนบริวารกา    ฉะน้ัน    ภัยแมมีสุบนินี้ 
เปนเหตุ   ก็ยงัไมมีแกมหาบพิตร   เชญิตรัสเลาสุบินที่    ๑๖   ตอไป 
เถิด  มหาบพิตร. 
        ขาแตพระองคผูเจริญ   ในกาลกอน ๆ   เสือเหลือง   พากนั 
กัดกินฝูงแกะ   แตหมอมฉันไดเห็นฝูงแกะพากันไลกวดฝูงเสือเหลือง 
กัดกินอยูมุมม่ํา ๆ    ทีนั้นเสืออ่ืน ๆ   คือเสือดาว    เสือโครง    เห็น 
ฝูงแกะอยูหาง ๆ     ก็สะดุงกลัว     ถึงความสยดสยองพากันว่ิงหนี  
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หลบเขาพุมไมและปารก    ซุกซอนเพราะกลัวฝูงแกะ     หมอมฉัน. 
ไดเห็นอยางน้ี  อะไรเปนผลแหงสุบินนี้พระเจาขา  ? 
        มหาบพิตร     ผลแหงสุบินแมนี้    ก็จักมีในรัชกาลแหงพระ- 
ราชาผูไมต้ังอยูในธรรม    ในอนาคตเหมือนกัน    ดวยวาในครั้งน้ัน 
พวกไมมีสกุลจักเปนราชวัลลภ    เปนใหญเปนโต     พวกคนมีสกุล 
จักอับเฉาตกยาก     ราชวัลลภเหลาน้ันพากันยังพระราชาใหทรง 
เชื่อถือถอยคําของตน     มีกําลังในสถานท่ีราชการ     มีโรงศาล 
เปนตน     กพ็ากันรุกเอาที่ดินไรนาเรือกสวนเปนตน    อันตกทอด  
สืบมาของพวกมีสกุลทั้งหลายวา     ทีเ่หลาน้ีเปนของพวกเรา 
เมื่อพวกผูมีสกุลเหลาน้ันโตเถียงวา    ไมใชของพวกทาน    เปน 
ของพวกเรา     แลวพากันมาฟองรองยังโรงศาลเปนตน    พวก 
ราชวัลลภกพ็ากันบอกใหเฆ่ียนตีดวยหวายเปนตน    จับคอไส 
ออกไป   พรอมกับขมขูคุกคามวา   พอเจาไมรูประมาณตน  มาหา 
เรื่องกับพวกเรา    เดี๋ยวจักไปทูลพระราชา    ใหลงพระราชอาญา 
ตาง ๆ    มีตัดตีน    ตัดมือ    เปนตน    พวกผูมีสกลุกลัวเกรงพวก 
ราชวัลลภ   ตางก็ยินยอมใหที่ทางที่เปนของตน   วา   ที่ทางเหลาน้ี 
ถาเปนของทาน    ก็เชิญครอบครองเถิด    แลวพากนักลับบานเรือน 
ของตนนอนหวาดผวาไปตาม ๆ     กัน     แมภิกษุผูชั่วชาท้ังหลาย 
เลา     ก็จักพากันเบียดเบียนภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก      ตามชอบใจ 
พวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รักเหลาน้ัน    ไมไดที่พํานัก    ก็พากันเขาปา 
แอบแฝงอยูในท่ีรก ๆ     ขอท่ีกุลบุตรผูมีชาติสกุลทั้งหลาย     และ  
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ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักท้ังหลาย    ถูกคนชาติชั่ว     และถูกภิกษุผู 
ลามกทั้งหลาย     เขาไปประทุษรายอยางนี้     จักเปนเหมือนกาลท่ี 
พวกเสือดาว    และเสือโครงท้ังหลาย    พากันหลบหนีเพราะกลัว 
ฝูงแกะฉะน้ัน    ภัยแมมสีุบินนี้เปนเหตุ    ก็ยังไมมีแกมหาบพิตร 
ดวยสุบินนี้   ที่มหาบพิตรเห็นแลว   ปรารภอนาคตท้ังน้ัน   แตพวก 
พราหมณมิไดทํานายสุบินนั้นดวยความจงรักภักดีในพระองค 
โดยถูกตองเทาท่ีถูกท่ีควร     ทํานายไปเพราะอาศัยการเลี้ยงชีพ 
เพราะเห็นแกอามิสวา    พวกเราจักไดทรัพยกันมาก ๆ    ครั้นทรง 
ทํานายผลแหงสุบินใหญ ๆ  ๑๖  ขอ  อยางนี้แลว  ตรัสวา   ดกูอน 
มหาบพิตร    มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน    ที่บพิตรไดเห็นสุบินเหลาน้ี 
แมพระราชาทั้งหลายแตกอน  ๆ      กไ็ดทรงเห็นแลวเหมือนกัน. 
แมพวกพราหมณ    ก็ถือเอาสุบินเหลาน้ี    นับเขาในยอดยัญพิธี 
อยางนี้เหมือนกัน    ภายหลังอาศัยคําแนะนําท่ีพวกเปนบัณฑิต 
พากันกราบทูล    จึงถามพระโพธิสัตว   แมทานโบราณกบัณฑิต  
ทั้งหลาย    เมื่อทํานายสุบินเหลาน้ี   แกพระราชาเหลาน้ัน   กพ็ากัน 
ทํานายทํานองน้ีแหละ    อันพระเจาปเสนทิโกศลทูลอาราธนา    จึง 
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวกําเนิดในตระกูลอุทิจจพราหมณ 
เจริญวัยแลวบวชเปนฤๅษี     ใหอภิญญาสมาบัติเกิดแลว    ได 
ประลองฌานอยูในหิมวันตประเทศ    ในครั้งน้ัน    ณ    พระนคร  
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พาราณสี   พระเจาพรหมทัตทรงเห็นพระสุบินเหลาน้ี   โดยทาํนอง 
นี้เหมือนกัน    มีพระดํารัสถามพวกพราหมณ.    พวกพราหมณ 
ปรารภจะบูชายัญอยางนี้เหมือนกัน.     บรรดาพราหมณเหลาน้ัน 
ทานปุโรหิตมีศิษยเปนบัณฑิตฉลาด     กลาวกะอาจารยวา    ทาน 
อาจารยครับ   คัมภีรพระเวทยทั้ง   ๓   ทานอาจารยใหผมเรียนจบ 
แลว   ในพระเวทยทั้ง   ๓   คัมภีรนั้น   ขอท่ีวา   การฆาคนหนึ่งแลว 
ทําใหเกิดความสวัสดีแกอีกคนหน่ึง   ไมมีเลยมิใชหรือ    ขอรบั    ? 
ทานอาจารยตอบวา     พอคุณ    ดวยอุบายน้ีทรัพยจํานวนมากจัก 
เกิดแกพวกเรา     สวนเจาชะรอยอยากจะรักษาพระราชทรัพย 
กระมัง   ?  มาณพกลาววา  ทานอาจารยครับ   ถาเชนนั้น  พวกทาน 
จงกระทํางานของพวกทานไปเถิด     กระผมจักกระทําอะไรใน 
สํานักของพวกทานได    แลวเดินเรื่อยไปจนถึงพระราชอุทยาน. 
ในวันนั้นเอง   แมพระบรมโพธิสัตวก็รูเหตุนั้น   คิดวา   วันนี้   เมื่อ 
เราไปถึงถิ่นมนุษย     ความพนจากการจองจําจักมีแกมหาชน 
ดังน้ีแลวจึงเหาะมาทางอากาศ      ลงที่อุทยานน่ังเหนือแผนศิลาอัน 
เปนมงคล     ประหน่ึงรูปที่หลอดวยทองฉะนั้น.     มาณพเขาไปหา 
พระโพธิสัตว  ไหวแลว  นั่ง  ณ  สวนขางหน่ึง  ไดทําการตอนรับ 
พระโพธิสัตว.     แมพระโพธิสัตว     ก็ไดทําการปฏิสันถารอยาง 
ไพเราะกับเขาแลว     ถามวา     เปนอยางไรเลาหนอพอมาณพ 
พระราชายังจะเสวยราชสมบัติโดยธรรมอยูหรือ   ?   มาณพ 
กราบเรียนวา   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   พระราชายังไดพระนาม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 238 

วา   ธรรมิกราชอยูดอกครับ   ก็แตวา   พวกพราหมณกําลังชักจูง 
พระองคใหว่ิงไปผิดทาง   พระราชาทรงเห็นพระสุบิน    ๑๖    ขอ 
ตรัสบอกแกพวกพราหมณ    พวกพราหมณกลาววา    พวกเราจัก 
ตองบูชายัญ       แลวเตรียมการทันที     พระคุณเจาผูเจริญขอรับ 
การท่ีพระคุณเจาทําใหพระราชาทรงเขาพระทัยวา      ข้ึนชื่อวา 
ผลแหงสุบินนี้เปนอยางนี้   แลวชวยใหมหาชนพนจากภัย   จะมิควร 
หรือขอรับ  ?   พระโพธิสตัวกลาววา  พอมาณพ   เราเองก็ไมรูจัก 
พระราชา     พระราชาเลาก็มิไดทรงรูจักเรา     ถาพระองคเสด็จ 
มาถาม  ณ  ที่นี้  เราพึงบอกแกพระองคได.   มาณพกราบเรียนวา 
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     กระผมจักนําพระองคเสด็จมา     ขอ 
พระคุณเจาไดโปรดนั่งรอการมาของกระผมสักครูหน่ึง    นะขอรับ 
ขอใหพระโพธิสัตวปฏิญญาแลว   กไ็ปสูพระราชสํานัก   กราบทูล 
วา     ขาแตมหาราชเจา      ดาบสผูเที่ยวไปในอากาศไดองคหน่ึง 
ลงมาในอุทยานของพระองค   กลาววา   จักทํานายผลของพระสุบิน 
ที่พระองคทรงเห็น     กําลังรอพระองคอยู.     พระราชาทรงสดับ 
คําของมาณพนั้น    ก็รีบเสด็จไปพระอุทยาน   ดวยบริวารเปน 
อันมากทันที     ทรงไหวพระดาบสแลว     ประทบันั่ง   ณ   ทีค่วร 
สวนขางหน่ึง     มีพระดํารัสถามวา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ 
ไดยินวา     พระคุณเจาทราบผลแหงสุบินที่กระผมเห็นหรือ     ? 
พระโพธิสัตวกลาววา   ขอถวายพระพร    มหาบพิตร   อาตมภาพ 
ทราบ.    พระราชาตรัสวา    ถาเชนนัน้นิมนตพระคุณเจาทํานาย  
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เถิด. พระโพธิสัตว  กลาววา  ขอถวายพระพร  มหาบพิตร   อาตมา- 
ภาพจะทํานายถวาย     เชญิมหาบพิตรตรัสเลาพระสุบินตามท่ี 
ทรงเห็นใหอาตมาภาพฟงกอนเถิด.     พระราชาตรัสวา     ดีละ 
พระคุณเจาผูเจริญ  พลางตรัสวา :- 
                โคอุสุภราช  ๑  ตนไมทั้งหลาย  ๑  แมโค 
              ทั้งหลาย  ๑   โคทั้งหลาย  ๑  มา     ถาดทอง  ๑ 
             นางสุนัขจิ้งจอก  ๑  ตุมน้ํา  ๑ โบกขรณ ี๑  ขาวไมสุก 
          ๑  จันทนแดง  ๑  น้ําเตาจม   ๑   ศิลาลอย  ๑   เขียด 
        ขยอกงู  ๑  หงษทองลอมกา  ๑  เสือดาว  เสือโครง 
            กลัวแพะจริง  ๆ  ๑   ดังน้ี. 
แลวตรัสบอกสุบิน      ตามนัยที่พระเจาปเสนทิโกศลตรัสบอก 
นั่นเอง    แมพระโพธิสัตว    ก็ทํานายผลแหงสุบินเหลาน้ัน    โดย 
พิสดารตามทํานองท่ีพระศาสดาทรงทํานายในบัดนี้แหละ     ใน 
ที่สุดถวายพระพรดังน้ี     ดวยตนเองวา     จะเปนไปตอเม่ือโลกถึง 
จุดเส่ือม ยังไมมีในยุคนี้. 
        อรรถาธิบาย    ในคําน้ัน    มีดังน้ี   คือ    ดูกอนมหาบพิตร 
ผลแหงพระสุบินเหลาน้ัน  มีดังนี้  คือ  การบบูชายัญท่ีกําลังดําเนินไป 
เพ่ือปดเปาพระสุบินเหลาน้ัน      ยอมดําเนินไปผิดหลักเกณฑ 
ทานกลาวอธิบายวา   ยอมเปนไปอยางผิดตรงกันขาม   ความเส่ือม 
จากความจริง.  เพราะเหตุไร  ?   เพราะเหตุวา  ผลแหงสุบินเหลาน้ี 
จักมีในกาลท่ีโลกถึงจุดเสื่อม     คือในกาลท่ีตางถือเอาขอท่ีมิใช  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 240 

เหตุวาเปนเหตุ   ในกาลท่ีทิ้งเหตุเสีย   วามิใชเหตุ   ในกาลท่ีถือเอา 
ขอท่ีไมจริง   วาเปนจริง   ในกาลท่ีละท้ิงขอท่ีจริงเสียวาไมเปนจริง 
ในกาลท่ีพวกอลัชชี     มมีากข้ึน    และในกาลท่ีพวกลัชชี    ลดนอย 
ถอยลง    ยังไมมีในยุคนี้    หมายความวาแตผลของพระสุบินเหลาน้ี 
ยังไมมีในบัดนี้   คือในรชักาลของมหาบพิตร    หรือในศาสนาของ 
ตถาคตนี้   ในยุคนี้   คือในชั่วบุรุษปจจุบันนี้   เพราะเหตุนั้น   การ 
บูชายัญที่กําลังดําเนินไป     เพ่ือปดเปาผลแหงพระสุบินเหลาน้ี 
จึงเปนไปโดยคลาดเคลื่อน    เลิกการบูชายัญนั้นเสียเถิด     ภัยหรือ 
ความสะดุงอันมีพระสุบินนี้เปนเหตุ   ยังไมมีแกมหาบพิตร.   พระ- 
มหาบุรุษทําพระราชาใหเบาพระทัย     ปลดปลอยมหาชนจากการ 
จองจําแลว   กลับเหาะข้ึนอากาศ   ถวายโอวาทแดพระราชา  ชกัจูง 
ใหดํารงมั่นในศีล  ๕    แลวถวายพระพรวา    ต้ังแตบัดนี้ตอไป 
มหาบพิตรอยาไดรวมคิดกับพราหมณบูชายัญ    ทีม่ีชื่อวา    ปส-ุ 
ฆาตยัญ    (ยญัฆาสัตว)    อีกตอไป       ครั้นแสดงธรรมแลว 
กลับไปท่ีอยูของตนทางอากาศน่ันแล.     ฝายพระราชาตั้งอยูใน 
โอวาทของพระโพธิสัตว    ทรงทําบุญมีใหทานเปนตน    แลวเสด็จ 
ไปตามยถากรรม. 
        พระบรมศาสดา    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว 
ตรัสใหพระเจาปเสนทิโกศลเลิกบูชายญั     ดวยพระพุทธดํารัส 
วา    เพราะพระสุบินเปนปจจัย  ภัยยังไมมีแกมหาบพิตรดอก 
มหาบพิตรจงสั่งใหเลิกยัญเสียเถิด     พระราชทาน     ชีวิตทาน  
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แกมหาชน    แลวทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา    พระราชาใน 
ครั้งน้ันไดมาเปนพระอานนทในครั้งน้ี     มาณพไดมาเปนพระ- 
สารีบุตร สวนพระดาบส ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะน้ีแล. 
        ก็และครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว 
พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย    ยกบททั้ง     ๓    มีอสุภาเปนอาทิข้ึน 
สูอรรถกถา  กลาวบทท้ัง ๕  มีลาวูนิเปนอาทิ  ยกข้ึนสูบาลีเอกนิบาต 
ดวยประการฉะน้ี. 
                     จบ    อรรถกถามหาสุบินชาดกท่ี  ๗  
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                            ๘.  อิลลิสชาดก 

                   วาดวยคนมีรูปเหมือนกัน 
        [๗๘]     คนท้ังสอง   เปนคนกระจอก   คนท้ังสอง 
          เปนคนคอม  คนท้ังสองมีนัยนตาเหล  คนท้ังสองมี 
          ปุมเกดิท่ีศีรษะ ขาพระองคชี้ตัวอิลลีสไมได. 
                                     จบ  อิลลีสชาดกท่ี  ๘ 
                    อรรถกถาอิลลีสชาดกท่ี  ๘ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู   ณ   พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภเศรษฐีชื่อ      มัจฉริโกสิยะ     ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา   "อุโภ  ขฺชา"  ดังน้ี. 
        ไดยินวา    ไมหางพระนครราชคฤห    มีนิคมชื่อวาสักกระ 
ในนิคมน้ัน    มีเศรษฐีผูหน่ึง    ชื่อวา     มัจฉริโกสิยะ      มีสมบติั  
๘๐    โกฏิ     อยูอาศัย.     ทานเศรษฐีนั้นแมเอายอดหญาจุมน้ํามัน 
ใหทานแกคนเหลาอ่ืนสักหยดเดียวก็ไมมี     ทั้งตนเองก็ไมยอม 
บริโภค     ดวยประการฉะน้ี    สมบัติของเขาไมอํานวยประโยชน 
แกบุตรและภรรยาเปนตน     ทั้งแกสมณพราหมณ     ต้ังอยูอยาง 
ไมไดแตะตองใชสอย       เหมือนสระโบกขรณีที่รากษสคุมครอง 
ฉะน้ัน.  
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        วันหน่ึง     พระบรมศาสดาเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติ  
ในเวลาใกลรุง     ทรงตรวจดูหมูสัตวที่เปนเผาพันธแหงผูพอจะ 
ทรงแนะนําใหตรัสรูได   ทั่วโลกธาตุทั้งส้ิน    ไดทอดพระเนตรเห็น 
อุปนิสัยแหงโสดาปตติผล     ของทานเศรษฐีพรอมดวยภรรยา 
อันอยูไกลถงึ   ๔๕   โยชน.   เมื่อวันกอนจากวันน้ัน   ทานเศรษฐี 
ไดไปสูพระราชวังเขาเฝาพระราชา     ขณะเดินมาเห็นชาวชนบท 
ผูหน่ึง   หิวหนัก   กําลังกัดกินขนมเบื้องผสมถั่วกุมมาส   เกดิความ 
อยากในขนมน้ัน    ไปถงึเรือนของตนแลวดําริวา     ถาเราบอกวา 
อยากกินขนมเบื้อง     คนเปนอันมากก็จักอยากกินกับเรา     เม่ือ 
เปนเชนนี้   สิ่งของเปนตนวา   ขาวสาร   เนยใส   น้ําออย   ของเรา 
จักตองสิ้นเปลืองไปเปนอันมาก  เราจักไมบอกใคร  ๆ  แลวสูอดกล้ัน 
ความอยากไว  เที่ยวไป.   ครั้นนานหนักเขา   ทานชักจะผอมเหลือง 
ตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น    ทีนั้นก็ไมอาจทนอยากอยูได    จึงเขานอน 
ซุกบนเตียงนอย      แมถงึอยางนั้นแลว      ก็ยังไมยอมเอยอะไรแก 
ใคร ๆ   เพราะกลัวเสียทรัพย.   ฝายภรรยาจึงเขาไปหาทานลูบหลัง 
พลางถามวา  ทานเจาขา  ทานไมสบายหรือ  ? 
        เศรษฐี.  ฉันไมเจ็บ  ไมไข  ไมเปนอะไรดอก. 
        ภรรยา. พระราชาทรงกริ้วทานหรือ  ? 
        เศรษฐี. ถึงพระราชาก็มิไดทรงกริว้ฉัน. 
        ภรรยา.    เมื่อเปนเชนนั้น    จะมีลูกชาย      ลกูหญิงเปนตน 
หรือบริวารมีทาสและกรรมกรเปนตน     พากันทําอะไร ๆ     ที่ไม  
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พอใจทานหรือ  ? 
        เศรษฐี.  แมเรื่องอยางนี้ก็ไมมีแกเรา. 
        ภรรยา. ทานคงนึกอยากจะกินอะไรบาง  กระมัง  ? 
        เศรษฐี   พอภรรยาพูดอยางนี้   กไ็มยอมเอยอะไร ๆ   นอน 
นิ่งเงียบทีเดียว     เพราะกลัวเสียทรัพย     ทีนั้นภรรยาจึงกลาวกะ 
ทานเศรษฐีวา    ทานเจาขอบอกเถิด     ทานนึกอยากกินอะไร  ? 
ทานเศรษฐีทําทาทีกล้ํากลืนถอยคํา    แลวกลาววา    จะ    ฉันนึก 
อยากอยูอยางหน่ึง. 
        ภรรยา.  อะไรเจาคะ  ที่ทานนึกอยาก  ? 
        เศรษฐี.  ฉันอยากกินขนมเบ้ือง. 
        ภรรยา.    เมื่อเปนเชนนั้น    ทําไมไมบอกเลาคะ    ทานเปน 
คนจนหรือเจาคะ    คราวนี้    ดิฉันจะทอดขนมเบ้ืองใหพอแจกชาว- 
สักกระนิคมใหทั่วถึง. 
        เศรษฐี.    เจาเอยถึงพวกน้ันทําไม    พวกเขาทํางานของตน 
แลว ก็จักทํากินกันเอง. 
        ภรรยา  ถาเชนนั้นก็ทอดพอแจกพวกตรอกเดียวกันนะคะ  ? 
        เศรษฐี. ฉันรูละวา   เจานะมีทรัพยมาก. 
        ภรรยา.   ถาเชนนั้น  ก็ทอดพอแจกกันระหวางลูกเมียในเรือน 
เทาน้ัน  ก็แลวกันนะเจาคะ ? 
        เศรษฐี. ทานไปยุงกับพวกน้ันทําไม  ? 
        ภรรยา.    ถาเชนนั้นก็ทอดพอรับประทานกันระหวาง  
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ทานกับดิฉัน นะเจาคะ  ? 
        เศรษฐี. ทานจะมาเกี่ยวดวยทําไม  ? 
        ภรรยา.    ถาเชนนั้น    ก็ทอดพอทานรับประทานคนเดียว 
ก็แลวกัน. 
        เศรษฐี.   เมื่อทอดท่ีนี่   คนเปนอันมากจักพากันมุงดู    เจาจง 
ขนขาวสารท่ีแหลก ๆ    เวนขาวท่ีเปนตัวเสีย    ทัง้เตาและกระเบื้อง 
ทอด  ก็ขนไปดวย  ถือเอานมสด  เนยใส  น้ําผ้ึง  น้าํออย  อยางละนิด 
ละหนอย   ข้ึนสูพ้ืนโถงบนปราสาทชั้นที่   ๗   แลวทอดเถิด    ฉัน 
คนเดียวเทานั้น  จักนั่งกินที่นั่น. 
        ภรรยา.   รับคําแลว   ใหคนขนส่ิงของท่ีตองใชข้ึนปราสาท 
ไลทาสีลง    ใหเชิญทานเศรษฐีข้ึนไป.    เศรษฐีปดประตูชั้นแรก 
ขัดลิ่มสลักทกุแหง   ข้ึนสูพ้ืนปราสาทชั้น   ๗   แมในชั้นก็ปดประตู 
เสียดวยแลวน่ังคอย     ฝายภรรยาของทานเศรษฐี         จัดแจง 
กอไฟใสเตา  ยกกระเบื้องข้ึนต้ัง  เริ่มจะทอดขนม. 
        ลําดับนั้น    พระบรมศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะ 
แตเชาตรู.   ตรัสวา   โมคคัลลานะ   เศรษฐีตระหน่ีในสักกระนิคม 
ไมหางไกลพระนครราชคฤหผูนี้     ดาํริวา     เราจักกินขนมเบ้ือง 
กลัวคนอ่ืน ๆ    จะเห็น    ใหภรรยาทอดขนมเบื้องท่ีพ้ืนชั้นบนแหง 
ปราสาท  ๗  ชั้น  ทานจงไปท่ีนั่น  ทรมานเศรษฐี  ทําใหหมดพยศ 
แลวใหสามีภรรยาทั้งคู   ขนขนม   นมเนย   น้ําผ้ึง   น้ําออย   พามา 
สูพระเชตวัน   ดวยกําลังของตนเถิด    วันนี้ตถาคตกับภิกษุ   ๕๐๐  
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จักนั่งคอยในวิหาร    จักกระทําภัตตกิจดวยขนมน้ันแหละ.    พระ- 
เถระเจาทูลรับสนองพระดํารัสของพระศาสดาวา  ดีแลว พระเจาขา 
ไปสูนิคมดวยกําลังฤทธิ์ในทันใดนั้นเอง     ครองสบงจีวรเรียบรอย 
ยืนอยูในอากาศตรงชองหนาตาง     ปานประหน่ึงรูปที่ทําดวย 
แกวมณีมาลอยอยูฉะน้ัน.     เพราะเห็นพระเถระเจาเขาเทาน้ัน 
ทานมหาเศรษฐีหัวใจสั่น.    เศรษฐีดําริวา    เพราะกลัวมนุษย 
ประเภทน้ี    นี่แหละ    เราถึงตองมาท่ีนี่      แตทานผูนี้ยังมาที่ชอง 
หนาตางจนได    มองไมเห็นสิ่งท่ีพอจะถือเอาได  ก็เปลงเสียง 
ตฏะ    ตฏะ   ออกมา   ดวยความแคน  เหมือนเอากอนเกลือใสไปใน 
กองไฟ   แตกเพียะพะอยูฉะน้ัน   แลวกลาวอยางนี้วา    ดกูอนสมณะ 
ทานยืนอยูในอากาศจักไดอะไร     ถึงจะเดินไปเดินมา     แสดง 
รอยเทาในอากาศอันหารอยมิได    ก็จักยังไมไดอยูนั่นเอง.    พระ- 
เถระก็เดินจงกรมไปมาอยู   ณ   ที่นั้นเอง.   เศรษฐีกลาววา   ทาน 
จงกรมอยูจักไดอะไร     ถงึจะน่ังขัดสมาธิในอากาศ      ก็จักไมได 
อะไรเลย.     พระเถระเจาคูบัลลังกนั่งแลว.     ครั้งน้ันเศรษฐีกลาว 
กะพระเถระวา   นั่งแลวจักไดอะไร   ถึงจะมายืนอยูที่ธรณีหนาตาง 
ก็จักไมไดเลย.    พระเถระไดมายืนอยูที่ธรณี.    ครัง้น้ัน    เศรษฐี 
พูดกะทานวา    ถึงยืนที่ธรณีแลวก็จักไดอะไร    ตอใหบังหวลควัน 
ก็จักไมไดอะไร.   พระเถระจึงบังหวลควัน   ปราสาททั้งน้ัน   เปน 
ควันพุงไปท่ัว.     เกิดเปนดุจเวลาเอาเข็มแทงนัยนตาทานเศรษฐี 
ทานเศรษฐีไมกลากลาววา   ถึงจะใหไฟลุก   ก็คงจะไมได   เพราะ  
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กลัวไฟจะไหมบาน   ดําริวา   สมณะรูปนี้   เกาะเก่ียวเหนียวแนน 
ไมไดคงไมยอมไป    จึงบอกภรรยาวา   ดูกอนนางผูเจริญ    เจาจง 
ทอดขนมเล็ก ๆ     ชิ้นหน่ึง     ใหสมณะแลวสงทานไปเสียเถิด. 
นางตักแปงหนอยเดียวเทาน้ันใสลงในถาดกระเบื้อง     เปนขนม 
โตเต็มถาดหมด     พองหนาปรากฏอยู.     เศรษฐีเห็นขนมน้ันแลว 
พูดวา     เจาคงใสแปงมากเปนแน     แลวเอามุมทัพพีนั่นแหละตัก 
แปงหนอยหน่ึงใสลงไปเองทีเดียว     ขนมกลับใหญกวาอันกอน 
ไมวาจะทอดอันใด  ๆ  อันนั้น  ๆ  เปนตองใหญ ๆ  ทั้งน้ัน.  เศรษฐี 
ชักเหนื่อย    จึงบอกภรรยาวา    นางเอย    เจาจงใหขนมแกสมณะ 
รูปนี้ไปชิ้นหน่ึงเถิด.     เมื่อนางหยิบขนมชิ้นหน่ึงออกจากกระเชา 
ขนมทุกชิ้น     ติดเปนแผนเดียวกันไปหมด.    นางบอกกะเศรษฐีวา 
ทานเจาคะ    ขนมท้ังหมดติดเปนแผนเดียวกันเสียแลว    ดิฉันไมอาจ 
จะแยกได.   ทานเศรษฐีกลาววา   ฉันทําเอง   ก็ไมอาจแยกออกได 
เมื่อทานเศรษฐีพยายามปลุกปล้ําแยกขนมอยูนั่นแล      เหง่ือไหล 
โทรมรางกาย  ความอยากก็หายไป.  ลําดับนั้น  ทานเศรษฐีจึงพูด   
กับภรรยาวา     นี่แนะนางผูเจริญ     เราไมตองการขนมเเลวละ 
เธอจงถวายแกภิกษุนี้ทั้งกระเชาทีเดียวเถิด.      นางจึงห้ิวกระเชา 
เขาไปหาพระเถระ.      แลวถวายขนมท้ังหมดแดพระเถระเจา.  
        พระเถระเจาเมื่อแสดงธรรมแกคนทั้งสอง      ก็กลาวถึงคุณ 
ของพระรัตนะทั้ง    ๓    แลวชี้แจงผลของการใหทานเปนตน    วา 
ทานท่ีบุคคลใหแลวมีผล     การบูชามีผล    แจมแจงประดุจแสดงให  
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เห็นดวงจันทรวันเพ็ญ  บนพ้ืนนภากาศ   ฉะน้ัน.  ครั้นฟงธรรมแลว 
มหาเศรษฐี     มีจิตผองใส     กลาววา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ 
นิมนตนั่งบนบัลลังกนี้   ฉันขนมเถิดขอรับ.    พระเถระเจากลาววา 
ทานมหาเศรษฐี  พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา   ตถาคตจักฉันขนม  
ประทับนั่งในพระวิหารกับภิกษุ   ๕๐๐   รูป   เมือ่ทานพอใจ   จง 
ใหภรรยาถือขนมและนมเปนตน    เราจักไปสูสํานักพระศาสดา 
ทานเศรษฐี  ถามวา  ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   เดี๋ยวน้ีพระศาสดา 
พระองคนั้นประทับอยูที่ไหนเลาขอรับ  ?     พระเถระเจาตอบวา 
พระองคประทับ    ณ   พระมหาวิหารเชตวัน  หางจากท่ีนี่    ๔๕ 
โยชน.    ทานเศรษฐีกลาววา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ    เราจัก 
ไปไกลถึงเพียงนี้    โดยไมใหลวงเวลาภัตไดอยางไรเลาขอรับ   ? 
พระเถระเจากลาววา      กอนมหาเศรษฐี     เมื่อทานมีความพอใจ 
เราจะพาทานไปดวยกําลังฤทธิ์ของตน     หัวบันไดท่ีปราสาทของ 
ทาน   จักปรากฏ   ณ   ทีต้ั่งของตนทีเดียว   แตที่สดุแหงบันได    จัก 
อยูซุมพระทวารแหงพระวิหารเชตวัน    เราจักพาทานไปพระ- 
วิหารเชตวัน    ดวยระยะเวลาเพียงเทากาลท่ีลงจากปราสาทชั้นบน 
มาสูปราสาทชั้นลาง    ทานเศรษฐีรับคําวา    ดีแลวขอรับ    ทาน 
ผูเจริญ. 
        พระเถระเจาก็อธิษฐานวา    ศีรษะบันไดจงอยูที่เดิม     เชงิ 
บันไดจงมีที่ซุมพระทวารพระวิหารเขตวันเถิด.     การก็ไดเปน 
ดังคําอธิษฐานของพระเถระเจาน่ันแหละ    ดวยอาการอยางนี้  
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พระเถระเจา     พาทานเศรษฐีกับภรรยาลุถึงพระวิหารเชตวัน 
เร็วกวาเวลาลงจากปราสาทชั้นบน     ถึงปราสาทชั้นลางเสียอีก. 
ทานเศรษฐีและภรรยาแมทั้งคูเขาเฝาพระศาสดา      กราบทูล 
ภัตตกาลพระศาสดา     เสด็จเขาสูโรงฉัน    ประทับนั่งเหนือพระ- 
บวรพุทธาอาสนที่จัดไวพรอมกับภิกษุสงฆ    ทานเศรษฐีไดถวาย 
น้ําทักษิโณทกแดพระสงฆ    มีพระพุทธองคเปนประมุข    ภรรยา 
ของทานเศรษฐีก็ใสขนมในบาตรของพระตถาคต.    พระศาสดา 
ทรงรับขนมพอแกพระประสงคของพระองค.   แมภิกษุ    ๕๐๐   รูป 
ก็รับเชนนั้นเหมือนกัน.   ถึงทานเศรษฐีก็เดินถวาย  นมสด   เนยใส 
น้ําผ้ึง    น้ําออย    และน้ําตาลกรวดเปนตน.    พระศาสดากับภิกษุ  
๕๐๐    รูปกระทําภัตกิจเสร็จแลว.    ทานมหาเศรษฐีกับภรรยาเลา 
ก็รับประทานขนมพอแกความตองการ      ความส้ินสุดของขนม 
ทั้งหลาย     ไมปรากฏเลย     แมถวายแจกจายแกพวกภิกษุและคน 
กินเดนในวิหารท้ังส้ินแลว     ความหมดส้ินก็ยังไมปรากฏอยูนั่นเอง. 
ทานเศรษฐีและภรรยาพากันกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขนมยังไมหมดเลยพระเจาขา.     พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา     ถาเชนนั้นทานจงเทท้ิงเสียที่ซุมประตูพระ- 
วิหารเชตวันเถิด   สองสามีภรรยาก็ขนไปท้ิง   ในทีเ่ปนเง้ือมไมหาง 
ซุมประตู     ที่นั้นจึงปรากฏชื่อวา    "เง้ือมขนมเบ้ือง"    ตอมาจนถึง 
ทุกวันนี้.  มหาเศรษฐีกับภรรยาพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ยืนอยู    ณ    ที่ควรขางหน่ึง.    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทํา  
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อนุโมทนา   ในเวลาจบอนุโมทนา   เศรษฐีและภรรยาแมทั้งสองคน 
ก็ดํารงในพระโสดาปตติผล     พากันถวายบังคมพระบรมศาสดา 
กาวข้ึนบันไดสถิตในปราสาทของตน     นั่นเอง.     จําเดิมแตนั้นมา 
ทานมหาเศรษฐีก็บริจาคทรัพย   ๘๐   โกฏิ   ในพระพุทธศาสนา 
นั่นแล. 
        วันรุงข้ึน    เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จเที่ยวบิณฑบาต  
ในพระนครสาวัตถี     แลวเสด็จมาสูพระวิหารเชตวัน     ประทาน 
สุคโตวาทแกพวกภิกษุ     แลวเสด็จเขาพระคันธกุฎีทรงหลีกเรน 
ครั้นเวลาเย็น   ภิกษุประชมุกันในธรรมสภา    นั่งกลาวถึงคุณกถา 
ของพระเถระเจาอยูวา     กอนผูมีอายุทั้งหลาย    จงดูอานุภาพของ 
พระมหาโมคคัลลานเถรเจาเถิด      ทานมิไดทําลายศรัทธา     มไิด 
แตะตองโภคทรัพย    ทรมานเศรษฐี     ผูตระหน่ีครูเดียวเทาน้ัน 
ก็ทําใหหายพยศได  ใหถือขนมชวนมาพระเชตวัน   เฝาพระศาสดา 
ใหดํารงในโสดาปตติผล   โอ   พระเถระเจามีอานุภาพมาก.   พระ- 
ศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอนั่ง 
ประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
ใหทรงทราบแลว   ตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมดาภิกษุ  
ผูทรมานสกุล     ไมตองเบียดเบียนสกุลใหลําบาก     พึงเปนเหมือน 
ภมรเคลาเอาเกษรดอกไม    เขาไปใกลแลวใหเขารูพระพุทธคุณ 
เมื่อจะทรงสรรเสริญพระเถระเจา   ตรัสพระคาถาในธรรมบทนีว้า  
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                " ภมรมใิหดอกไมเสียสี      และเสื่อมกลิ่น 
           เคลาเอาแตรส  แลวบินไป  แมฉันใด มุน ี พึงเท่ียว 
             ไปในบาน  ฉันนัน้ "  ดังน้ี. 
เพ่ือจะประกาศคุณของพระเถระเจาใหยิ่ง ๆ    ข้ึนไป   จึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ที่มจัฉริยเศรษฐี. 
ถูก     โมคคัลลานะทรมาน    แมในครั้งกอน    โมคคัลลานะก็เคย 
ทรมานเขา      ใหรูความสัมพันธแหงกรรม     และผลแหงกรรม 
มาแลวเหมือนกัน  แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง-  
พาราณสี  เศรษฐี  ชื่ออิลลีสะ  มีทรัพย  ๘๐  โกฏ ิ ประกอบดวย 
บุรุษโทษหลายสถาน  เปนคนกระจอก  งอย  ตาเหล  ไมมีศรทัธา 
ไมเลื่อมใส    ตระหน่ี     ไมใหแกคนอ่ืน    และไมบรโิภคดวยตนเอง 
ไดมีในพระนครพาราณสี     เรือนของเศรษฐีนั้นไดเปนเหมือน 
สระโบกขรณี   ทีร่ากษสยึดครอง   แตมารดาบิดาของทานเศรษฐี 
เปนผูใหทาน   เปนทานบดีมา   ๗   ชั่วตระกูล.   ครั้นอิลลีสะน้ันได 
ตําแหนงเศรษฐีก็ทําลายสกุลวงษเสีย    เผาโรงทาน    เฆ่ียนขับไล 
พวกยาจก  เก็บแตทรัพยเทาน้ัน  วันหน่ึงอิลลีสะน้ันไปเฝาพระราชา 
ขณะเดินมาเรือนของตน    เห็นคนบานนอกผูหน่ึง    เหน็ดเหน่ือย     
จากการเดินทาง  ถือขวดเหลามาขวดหนึ่ง  นั่งบนต่ังนอย  รินเหลา 
ใสจอกสําหรับดื่มสุรารสเปรี้ยวแลวด่ืมอยู     แกลมดวยแกงออม 
ใสปลารา  นกึอยากด่ืมบาง  คิดวา  ถาเราจักดื่มสุรา   เมื่อกําลังด่ืม  
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คนเปนอันมากก็จักอยากด่ืมบาง     ความส้ินเปลืองทรัพย     กจั็ก 
มีแกเราดวยอาการอยางน้ี.     เศรษฐีอิลลีสะน้ัน     อดกลั้นความ 
อยากไว  ครั้นเวลาผานไป  ไมอาจอดกลั้นได  เลยเปนคนตัวเหลือง 
เนื้อตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น     เหมือนใบฝายที่แกแลว.     ครัน้ 
วันหน่ึง   จึงเขาหองนอน   เขาไปซุกอยูที่เตียงนอย   ภรรยาเขาไป 
ลูบหลัง  พลางถามวา  นายทานไมสบายเปนอะไรหรือ  ?   ถอยคํา 
ทั้งหมด     พึงทราบโดยทํานองท่ีกลาวแลวในหนหลังน่ันแล.     เมื่อ 
ภรรยากลาววา    ถาเชนนั้น    ดิฉันจะปรุงสุราใหพอแกทานผูเดียว 
เทาน้ัน.    เศรษฐีดําริวา    เม่ือปรุงสุราในเรือน    คนเปนอันมาก 
จักตองมุงมอง    ใหไปซ้ือมาจากรานตลาดแตไมอาจนั่งด่ืมในที่นี้ได 
จึงใหเงินไปประมาณมาสกหน่ึง     ใหไปซ้ือเหลามาจากตลาดขวด  
หน่ึง    ใหบาวถือออกไปจากเมือง    ถงึฝงแมน้ํา    หลบเขาสูพุมไม 
พุมหน่ึง   ใหบาววางขวดเหลาไวแลว    กลาววา    เจาไปเถิด    ให 
บาวไปนั่งเสียไกล  รินเหลาใสจอกเริ่มดื่มสุรา.  
        สวนบิดาของเศรษฐี     อิลลีสะน้ัน    เกิดเปนทาวสักกะ 
ในเทวโลก   เพราะทําบุญท้ังหลายมีใหทานเปนตน  ขณะนั้นทาวเธอ 
ดําริวา    ทานของเรายังเปนไปอยูหรือไมหนอ     ครั้นเห็นทานไม 
เปนไป    และเห็นบุตรทําลายสกุลวงษเสีย    เผาโรงทาน    ขับไล 
พวกจายก     ต้ังอยูในความตระหน่ี     กําลังเขาพุมไมดื่มเหลาเพียง 
ผูเดียว    เพราะกลัววา    จักตองใหแกคนอ่ืน ๆ    ทรงพระดําริวา 
เราตองไป   ขนาบ    ทรมาน   อิลลีสะน้ัน   ใหรูความสัมพันธแหง  
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กรรมและผลแหงกรรม    แลวใหบําเพ็ญทาน    ทาํใหเขาเหมาะสม 
ที่จะเกิดในเทวโลก    ดังน้ีแลวเสด็จลงมาสูถิ่นมนุษย    ทรงเนรมิต  
อัตภาพเปนคนกระจอก    งอย    และตาเหล    เชนเดียวกับเศรษฐี 
อิลลีสะ  เขาไปสูพระนครพาราณสี  หยุด  ณ ทวารพระราชนิเวศน 
ใหกราบทูลการท่ีตนมา     เมื่อไดรับพระบรมราชานุญาตวา     จง 
เขามาเถิด    จึงเขาไปถวายบังคมพระราชาแลวยืนอยู.   พระราชา 
มีพระดํารัสถามวา    ดกูอนทานมหาเศรษฐี   เหตุไฉน   ทานจึงมา 
ผิดเวลาเลา   กราบทูลวา   ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลา 
ขาพระพุทธเจามาโดยประสงควา     ในเรือนของขาพระพุทธเจา 
มีทรัพยอยูประมาณ   ๘๐   โกฏิ   ขอพระองคไดโปรดใหขนมาเขา 
ทองพระคลังของพระองคเถิด.     พระราชารับสั่งวา     อยาเลย 
ทานมหาเศรษฐี    ทรัพยในวังของเรา    มีมากกวาทรัพยของทาน. 
เขากราบทูลวา    ขอเดชะ    ถาพระองคไมตองพระประสงค   ขา- 
พระองคจะจายทรัพยใหทานตามความพอใจ พระเจาขา.  พระราชา 
รับสั่งวา     ใหเถิดทานเศรษฐี.     เขารับพระบรมราชานุญาตแลว 
ถวายบังคมพระราชา     ออกไปสูเรือนของอิลลีสเศรษฐี.     พวก 
มนุษยผูเปนอุปฏฐากทุกคนก็พากันแวดลอม     แมคนหน่ึงที่จะ 
สามารถรูวา  ทานผูนี้มิใชอิลลีสเศรษฐี ไมมีเลย. 
        ครั้นทาวสักกเทวราช     เขาสูเรือนแลว     ยนืที่ธรณีดานใน 
เรียกนายประตูมาส่ังวา      ผูอ่ืนคนใดมีรูปคลายเราจะเขามาดวย 
กลาววา    นี่เรือนของเรา    พวกเจาพึงเฆ่ียนหลังคนนั้น    แลวไล  
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ไปเสีย   แลวข้ึนสูปราสาทน่ังเหนืออาสนะอันโออา   ใหเชญิภรรยา 
ทานเศรษฐีมาหา      แสดงอาการอยางทานเศรษฐีไมมีผิด    กลาววา 
นางผูเจริญเราใหทานกันเถิด.    ภรรยา    บุตร    ธิดา    และทาส 
กรรมกรไดยนิถอยคําของทาวเธอน้ันแลว    พากันกลาววา    ตลอด 
กาลนานเห็นปานนี้   ความคิดที่จะใหทานไมมีเลย    แตวันนี้ดื่มสุรา 
แลว     เกิดใจดีอยากใหทานเปนแน     ทีนั้น    ภรรยาทานเศรษฐี 
จงกลาววา     ทานเจาคะ     เชิญทานใหตามพอใจเถิด.    ทาวเธอ 
กลาววา    ถาเชนนั้น    เธอจงเรียกคนตีกลองมา    ใหนํากลองไป 
เที่ยวตีประกาศท่ัวพระนครวา    ผูที่ตองการเงินทอง    แกวมณี 
และมุกดาเปนตน   จงพากันไปสูเรือนของอิลลีสเศรษฐี   คนตีกลอง 
ไดกระทําอยางนั้นแลว     มหาชนตางพากันถือภาชนะมีกระเชา 
กระทอเปนตน    ไปชุมนุมกันที่ประตูเรือน.     ทาวสักกะทรงให 
เปดหองอันเต็มไปดวยรัตนะ    ๗    ประการหลายหอง    กลาววา 
เราขอใหแกพวกทาน     พวกทานจงพากันขนเอาไปจนพอตองการ 
เถิด     มหาชนพากันขนทรัพยออกไปกองไวที่พ้ืนโถง     บรรจุลง 
ภาชนะที่นํามาจนเต็มแลว  จึงพากันไป. 
        ฝายมนุษยชาวชนบทคนหน่ึง     เทียมโคคูของอิลลีสเศรษฐี 
ที่รถของทานนั่นแหละ    บรรทุกเต็มไปดวยรัตนะ    ๗    ประการ 
ออกจากพระนครเดินไปตามทางหลวง    ขับรถไปไมหางพุมไมนั้น 
ขับไปพลาง    กลาวถึงคุณของทานเศรษฐีไปพลางวา    เจาพอคุณ 
เอย    ทานอิลลีสเศรษฐี    จงมีชีวิตอยูถึงรอยปเถิด    คราวนี้เรา  
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ไมตองทําการงานเลี้ยงชีพไปจนตลอดชีวิตแลว     เพราะอาศัย 
ทาน  รถน่ีกข็องทาน โคคูก็เปนของทานเหมือนกัน  แกว  ๗ ประการ 
ก็ในเรือนของทาน    มารดาเลาก็มิไดให    บิดาก็มไิดให    เราได 
เพราะอาศัยทานแท  ๆ.   อิลลีสเศรษฐี   ฟงเสียงนั้นแลว   เกิดกลัว 
หวาดผวาฉุกใจคิดวา   คนผูนี้เอาชื่อของเรามากลาวอางถึงเรื่องนี้ ๆ 
พระราชาพระราชทานทรัพยของเราแกชาวโลกเสยีละกระมัง 
หนอ  ?   โผลออกจากพุมไม  จําโคและรถได  กลาวตวาดวา  เฮย 
ไอบาวชาติชั่ว    โคก็ของกู    รถก็ของกู    พลางว่ิงไปจับโคที่สาย 
ตะพาย   คหบดีก็ลงจากรถกลาววา   เฮย !  ไอบาวชั่ว   ทานอิลลีส- 
เศรษฐีใหทานแกคนทั้งเมือง     มึงเปนอะไรเลา     พลางวิ่งไปหา 
ทุบที่ตนคอ     เหมือนฟาฟาด    แลวดึงรถมาขับตอไป    ฝายทาน 
อิลลีสเศรษฐีลุกข้ึนงันงก    ปดฝุนแลวว่ิงไปยึดรถไวอีก.     คหบดี 
ก็ลงจากรถ   จิกผมใหกมลงถองดวยศอก   จับคอเหว่ียงไปทางท่ีมา 
แลวก็หลีกไป    พอโดนเขาอยางนี้    ความเมาสุราของทานเศรษฐี 
ก็หายเปนปลิดทิ้ง.     งก ๆ     เง่ิน ๆ     เดินไปท่ีประตูนิเวศนอยาง 
รวดเร็ว    เห็นมหาชนพากันขนทรัพยไป    ก็ตะโกนวา    พอคุณ 
นี่มันเรื่องอะไรกัน    พระราชารับสั่งใหมารุมปลนทรัพยของขา 
หรือไร   ?   แลวไปจับคนนั้น ๆ  ไว  คนที่ถูกจับก็ชวยกันประหาร 
จนลมลงใกลเทาน่ันเอง    เศรษฐีเจ็บปวดหนัก    มุงจะเขาเรือน 
พวกเฝาประตูพากันรองวา   เฮย   ไอคฤหบดีตัวราย   มึงจะเขาไป 
ไหน   ?    พลางหวดดวยเรียวไผ   จับคอไสออกไป   เศรษฐีคิดวา  
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คราวนี้เวนพระราชาแควน    ใครอ่ืนที่จะเปนที่พํานักของเรา 
ไมมีแลว  ไปสูราชสํานัก  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
พระองคสั่งใหคนปลนเรือนของขาพระองคหรือพระเจาขา   ? 
พระราชารับสั่งวา  ทานเศรษฐี   เราไมไดใหปลน  ทานน่ันแหละ 
มาหาเราบอกวา     ถาพระองคไมทรงรับไว    ขาพระองคจักให 
ทรัพยของขาพระองคเปนทาน     ใหคนเท่ียวตีกลองปาวรองใน 
พระนคร   แลวไดใหทานมิใชหรือ   ?   เขากราบทูลวา   ขอเดชะ 
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   ขาพระองคมิไดมาสูสํานักของพระองค 
เลย     พระองคไมทรงทราบความที่ขาพระองคเปนคนตระหนี่  
หรือพระเจาขา   ขาพระองคไมยอมใหแมหยดน้ํามันดวยปลายหญา 
แกใคร  ๆ    ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    ขอไดทรงพระกรุณา 
โปรดเรียกคนท่ีใหทานน้ันมา   ทรงพจิารณาเถิด   พระเจาขา. 
        พระราชารับสั่งใหเรียกทาวสักกะมา   ความแปลกกันของ 
คนทั้งสอง    พระราชาก็ทรงทราบไมไดเลย    พวกอํามาตยก็ไม 
ทราบ  ทานเศรษฐีผูตระหนี่กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
พระองคทรงจําไมไดหรือ     พระเจาขา     ขาพระองคเปนเศรษฐี 
คนนี้มิใชเศรษฐี.    พระราชารับสั่งวา    เราจําไมได    ยังมีใคร 
ที่พอจะจําทานไดบางเลา  ?  กราบทูลวา  ภรรยาของขาพระองคซิ 
พระเจาขา.    มีพระกระแสรับสั่งใหภรรยาเขาเฝา     แลวตรัสถาม 
วา    สามีของเธอคนไหน    ?    นางกราบทูลวา    คนนี้พระเจาขา 
แลวไดยืนใกลทาวสักกะนั่นเอง    เรียกบุตรบิดา    ทาส    กรรมกร  
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มาถาม  ทุกคนพากันยืนในสํานักของทาวสักกะทั้งน้ัน. ทานเศรษฐี 
กลับคิดไดวา     ที่ศีรษะของเรามีปุมอยู     ผมปดไวมิดชิด     มีแต 
ชางกัลบกคนเดียวเทาน้ันที่รูปุมนั้น    ตองกราบทูลใหเรียกชาง 
กัลบกมา.  คิดดังน้ีแลว  จึงกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
ชางกัลบกคงจําขาพระองคได    โปรดทรงพระกรุณาเรียกเขา 
มาเถิด    พระเจาขา.   ก็ในครั้งน้ัน   พระโพธิสัตวไดเปนชางกัลบก 
ของทานอิลลีสเศรษฐี      พระราชามีพระกระแสรับสั่งใหเรียก 
ทานมาตรัสถามวา   จําอิลลีสเศรษฐีไดไหม   ?   ชางกัลบกกราบ 
ทูลวา     ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    ขาพระองคตรวจดูศีรษะ 
แลวคงจําไดพระเจาขา.      ตรัสวา     ถาเชนนั้น     ทานจงตรวจดู  
ศีรษะของคนทั้งสองเถิด.        ทันใดนั้นทาวสักกะก็บันดาลใหเกิด 
ปุมข้ึนที่ศีรษะ.     พระโพธิสัตวตรวจดูศีรษะแมของคนท้ังสอง 
ก็เห็นปุม    (เหมือนกัน)    จึงกราบทูลวา    ขาแตมหาราชเจา   ที่   
ศีรษะของตนท้ังสอง    ตางมีปุมอยูเหมือนกันในทานท้ังสองนี้ 
ขาพระองคมิอาจจําได    ถึงความเปนตัวอิลลีสะสักคนเดียว     แลว 
กลาวคาถานี้  ความวา  :- 
                คนทั้งสอง   เปนคนกระจอก   คนท้ังสอง 
        เปนคนคอม   คนท้ังสองมีนัยนตาเหล  คนท้ังสองมี 
             ปุมเกิดท่ีศีรษะ     ขาพระองคชี้ตัวอิลลีสะไมได 
           ดังน้ี.  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อุโภ   ไดแกชนแมทั้งสอง. 
        บทวา   ขฺชา  ไดแก  มีเทากุด. 
        บทวา กณุี  ไดแก  มมีือหงิก. 
        บทวา  วิสมจกฺขุกา  ไดแก  มีดวงตาไมเสมอกัน  อธิบายวา 
มีตาเหล. 
        บทวา     ปฬกา    ความวา    ที่ศรีษะแมของคนท้ังสองมีปุม 
เกิดข้ึนแลวสองปุม   มีสณัฐานอยางเดียวกัน  อยูตําแหนงเดียวกัน. 
        บทวา    นาห  ปสฺสามิ  ความวา  ชางกัลบกทูลวา  ในทาน 
ทั้งสองนี้    ขาพระองคไมประจักษวาคนไหนเปนอิลลีสะ    คือ 
ไมรูชัดความเปนอิลลีสเศรษฐี  แมของคน ๆ หน่ึง 
        ทานเศรษฐี    ฟงคําของพระโพธิสัตวแลวเทาน้ัน   ตัวส่ัน 
งันงก  ไมอาจต้ังสติไวได   เพราะความโลภในทรพัย   ลมลงตรงน้ัน 
เอง.   ในขณะนั้น   ทาวสักกะกลาววา    ดูกอนมหาราช   เราไมใช 
อิลลีสะดอก     เราเปนทาวสักกะ     แลวไดประทับยืนอยูในอากาศ 
ดวยทาทางอันสงา.  พวกอํามาตย  ชวยลูบหนา  ทานอิลลีสเศรษฐี 
แลวราดดวยนํ้า    อิลลีสเศรษฐีรีบลุกข้ึนยืนไหวทาวสักกะเทวราช.  
ทันใดนั้น  ทาวสักกะกลาวกะทานเศรษฐีวา   กอนอิลลีสะ  ทรพัย 
นี้เปนของเรา   ไมใชของทาน   เพราะเราเปนบิดาของทาน   ทาน 
เปนบุตรของเรา     เราทําบุญมีใหทานเปนตน     ถงึความเปนทาว- 
สักกะ   แตเธอตัดวงษของเราขาดส้ิน   เปนผูไมยอมใหทาน   ต้ังอยู 
ในความตระหน่ี   เผาโรงทาน  ขับไลพวกยาจก  เอาแตสั่งสมทรัพย  
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บริโภคเองก็ไมยอมบริโภค  ใหคนอ่ืนก็ไมให   ทาํตนเหมือนรากษส 
หวงสระนํ้า     ถาเธอกลับสรางโรงทานใหเปนปกติแลวใหทาน 
นั่นเปนความฉลาด      หากไมใหทาน    เราจักทําทรัพยของเธอให 
อันตรธานไปจนหมด      แลวจักตีศีรษะดวยอินทวัชระนี้    ใหสิ้น 
ชีวิต.    อิลลสีเศรษฐีถูกคุกคามดวยมหาภัย    ไดใหปฏิญญาวา 
ต้ังแตบัดนี้    ขาพเจาจักใหทาน.    ทาวสักกะรับปฏิญญาณของ 
ทานเศรษฐีแลว   ประทับนั่งในอากาศน่ันแล   แสดงธรรม   ชกันํา 
ใหเศรษฐีดํารงในศีล     แลวเสด็จไปสูสถานของทาวเธอ.      แม 
อิลลีสเศรษฐี    ก็กระทําบุญใหทานเปนตน   ไดเปนผูมีสวรรคเปน 
ที่ไปในภายหนา. 
        พระศาสดาจึงตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชแตใน 
บัดนี้เทาน้ัน   ที่โมคคัลลานะทรมานเศรษฐีตระหน่ี   ถึงในครัง้กอน 
ก็ทรมานมาแลวเหมือนกัน     ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว 
ทรงสืบอนุสนธิ   ประชุมชาดกวา   อิลลีสเศรษฐีในครั้งน้ัน   ไดมา 
เปนเศรษฐีผูมีความตระหน่ีในครั้งน้ี     ทาวสักกเทวราชไดมา 
เปนโมคคัลลานะ    พระราชาไดมาเปนอานนท    สวนชางกัลบก 
ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                     จบ  อรรถกถาอิลลีสชาดกท่ี  ๘  
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                              ๙.  ขรสัสรชาดก 

                        วาดวยบุตรที่มารดาละทิ้ง 
        [๗๙]      " เมื่อใดชาวบานถูกปลน      เรียบรอยแลว 
          ฝูงโคถูกเชือดไมแลว      เรือนทั้งหลายถูกไฟเผา 
          วอดไปแลว   ผูคนถูกตอนไปแลว   เมื่อนั้นบุตรท่ี 
              มารดาละท้ิงแลว     จึงมาเท่ียวตีกลองอึกทึก "  
                   จบ    ขรัสสรชาดกท่ี   ๙         
                   อรรถกถาขรสัสรชาดกที่  ๙ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหา- 
วิหาร   ทรงปรารภอํามาตยผูหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคํา 
เริ่มตนวา    "ยโต  วิลุตฺตา  จ  หตา  จ  คาโว"  ดังนี.้ 
        ไดยินวา    อํามาตยผูหน่ึงของพระเจาโกศล    ยังพระราชา 
ใหโปรดปรานแลว    ไดกาํลังในปจจันตคาม    ไปรวมกับพวกโจร 
กลาววา    เราจักพาพวกมนุษยเขาปา    พวกเจาปลนบานแลวแบง 
ใหเราครึ่งหน่ึง    ดังน้ีแลว    เรียกพวกมนุษยใหประชุมกัน    แลว 
พาเขาปาไปเสียกอน     เมื่อพวกโจรพากันมาจับแมโคฆากินเนื้อ 
ปลนบานเรือนพากันไปแลว      มีมหาชนแวดลอมกลับเขาบาน 
ในเวลาเย็น  ไมชาไมนาน  การกระทําของเขาก็ปรากฏ   พวกมนุษย  
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พากันกราบทูลพระราชา.     พระราชารับสั่งเรียกเขามาแลว 
ใหกําหนดโทษ    ทรงลงพระอาญา     สมควรแกโทษานุโทษ    สง 
นายอําเภอผูอ่ืนไปแทน     แลวเสด็จไปพระเชตวัน     ถวายบังคม 
พระตถาคต      กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนมหาบพิตร     มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน 
ที่อํามาตยผูนั้น     มีปกติประพฤติอยางนี้    ถึงในกาลกอนก็มีปกติ 
ประพฤติอยางนี้เหมือนกัน     อันพระเจาโกศลกราบทูลอาราธนา 
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   ทรงพระกรุณาพระราชทานปจจันตคามแกอํามาตย 
ผูหน่ึง.     เรือ่งตอไปทั้งหมด     ก็เปนเชนเดียวกับเรื่องกอนท้ังหมด  
ในครั้งน้ันพระโพธิสัตวทองเที่ยวไปในปจจันตคามเพ่ือการคา 
พํานักอาศัยอยูในหมูบานนั้น    พระโพธิสัตวนั้น    เมื่อนายอําเภอ 
ผูนั้น  ตีกลองอึกทึกมากับมหาชนผูหอมลอมในตอนเย็น  จึงกลาววา 
นายอําเภอผูรายคนนี้รวมหัวกันกับพวกโจรใหปลนชาวบาน 
ครั้นพวกโจรพากันหนีเขาดงไปแลว      คราวนี้สิมีกลองตีเดินมา 
ทําเหมือนคนสงบเสง่ียม แลวกลาวคาถาน้ีวา :- 
                "เมื่อใดชาวบานถูกปลนเรียบรอยแลว 
             ฝูงโคถูกเชือดแลว     เรือนท้ังหลายถูกไฟเผาวอด 
        ไปแลว  ผูคนถูกตอนไปแลว  เมือ่นั่นบุตรท่ีมารดา 
        ละทิ้งแลว  จึงมาตีกลองเสียงอึกทึก"  ดังนี้.  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ยโต   แปลในกาลใด. 
        บทวา   วิลุตฺตา   จ  หตา  จ  ความวา  พวกโจรพากันปลน 
ฆา  เชือดฝูงโค  เพ่ือกินเนื้อ. 
        บทวา  คาโว   ไดแกฝูงโค. 
        บทวา  ทฑฺฒานิ   ความจุดไฟเผาเรือนใหไหม. 
        บทวา  ชโน  จ  นีโตห   จับคนนําไปเปนเชลย. 
        บทวา     ปุตฺตหตาย     ปุตฺโต     ไดแกลูกของหญิงท่ีมารดา 
ละทิ้งแลว  อธิบายวา  ไดแกคนหนาดาน.   เพราะวาคนท่ีปราศจาก 
หิริโอตตัปปะแลว     ชื่อวายอมไมมีแม    ดวยเหตุนี้    ถึงแมวาแมยัง 
มีชีวิตอยู    เขาก็ไมต้ังอยูในฐานะเปนลูก    เพราะฉะนั้น    เขายอม 
ไดชื่อวา เปนลูกของหญิงท่ีมารดาทอดทิ้ง. 
        บทวา ขรสฺสร  ไดแกเสียงครึกโครม.   
        บทวา  เทณฺฑิม  ไดแกตีกลอง. 
        พระโพธิสัตว    บรภิาษเขาดวยคาถานี้    ดวยประการฉะน้ี 
กรรมน้ันของเขาปรากฏตอกาลไมชาเลย.     ครั้งน้ันพระราชา 
ทรงลงพระอาญาแกเขา สมควรแกโทษานุโทษ. 
        พระบรมศาสดา    ตรัสวา    ดูกอนมหาบพิตร    มิใชแตใน 
บัดนี้เทาน้ัน  ที่อํามาตยผูนั้น  มีปกติประพฤติอยางนี้  แมในครั้งกอน 
ก็ไดมีความประพฤติชั่วมาแลวเหมือนกัน    ครั้นทรงนําพระธรรม-  
เทศนานี้มาแลว     ทรงสบือนุสนธิประชุมชาดกวา     อํามาตยใน  
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ครั้งน้ัน    ไดมาเปนอํามาตยในครั้งน้ี    สวนบัณฑิตผูยกคาถาข้ึน 
กลาว  ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล.                       
                     จบ   อรรถกถาขรัสสชาดกท่ี  ๙  
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                              ๑๐.  ภมีเสนชาดก 

                 วาดวยคําแรก   กับคาํหลังไมสมกัน 
        [๘๐]     "ภีมเสนเอย  ที่ทานคุยโอไวแตกอน  แลว 
           ภายหลังกลับปลอยอุจจาระไหลออกมา     คําโว 
                 ถึงการรบ     กบัความกระสับกระสายของทาน 
          ดูชางไมสมกันเลย" 
                             จบ  ภีมเสนชาดกท่ี  ๑๐ 
                    อรรถกถาภีมเสนชาดกที่  ๑๐ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู   ณ   พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูมักโออวดรูปหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้      ม ี
คําเริ่มตนวา  ยนฺเต ปวิกตฺถิต  ปุเร  ดังน้ี. 
        ไดยินวา   ภิกษุรูปหนึ่ง   เที่ยวคุยโอ   เยยหยัน   หลอกลวง 
ในกลุมภิกษุทั้งท่ีเปนเถระ    ทั้งท่ีเปนนวกะ    และที่เปนมัชฌิมะ 
ดวยอํานาจสมบัติ    มีชาติเปนตนวา     " ผูมีอายุทั้งหลาย   วาถงึชาติ 
กันละก็    ไมมีทางที่จะเสมอดวยชาติของเรา     วาถึงโคตรก็ไมมี 
ที่จะเสมอดวยโคตรของเรา     พวกเราเกิดในตระกูลมหากษัตริย 
ข้ึนชื่อเห็นปานนี้    ผูที่จะไดชื่อวาทัดเทียมกับเรา    โดยโคตรหรือ 
ดวยทรัพย  หรือดวยถิ่นฐานของตระกูล   ไมมีเลย   ทองเงินเปนตน  
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ของพวกเรามีจนหาท่ีสุดมิได     เพียงแตพวกทาสกรรมกรของ 
พวกเรา     กพ็ากันกินขาวสุกที่เปนเนื้อขาวสาลี     นุงผาที่มาจาก 
แควนกาสีเปนตน    ผัดเครื่องลูบไลทีม่าแตแควนกาสี    เพราะ 
เปนบรรพชติดอก     เดี๋ยวน้ีพวกเราถึงบริโภคโภชนะเศราหมอง 
ครองจีวรเลว ๆ  อยางนี้.  ครั้งน้ัน  ภิกษุรูปหน่ึง  สอบสวนถิ่นฐาน 
แหงตระกูลของเธอไดแนนอน     ก็กลาวความที่เธอคุยโออวดน้ัน 
แกพวกภิกษุ   พวกภิกษุประชุมกันในธรรมสภา  พากันพูดถึงโทษ 
มิใชคุณของเธอวา    ผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุโนนบวชแลวในพระ- 
ศาสนา    อันจะนําออกจากทุกขไดเห็นปานฉะนี้    ยังจะเที่ยวคุยโอ 
เยยหยัน     หลอกลวงอยูได    พระบรมศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บดันี้พวกเธอประชุมสนทนากันดวยเรื่อง 
อะไรเลา  ?   เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว   ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ที่ภิกษุนั้นเที่ยว 
คุยโอถึงในครั้งกอน   ก็เคยเท่ียวคุยโอ   เยยหยัน   หลอกลวงมาแลว 
ดังน้ี  แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในสกุลอุทิจจพราหมณ 
ในนิคมคามตําบลหน่ึง     เจริญวัยแลวเลาเรียนไตรเพท      อันเปน 
ที่ต้ังแหงวิชชา   ๑๘    ประการ    ในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข 
ณ   เมืองตักกสิลา    ถึงความสําเร็จศิลปะทุกประการ   ไดนามวา 
จูฬธนุคคหบัณฑิต.     เขาออกจากตักกสิลานคร     เสาะแสวงหา  
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ศิลปะในลัทธิสมัยทุกอยาง   ลถุึงมหิสกรัฐ   ก็ในชาดกน้ี   มีแนววา 
พระโพธิสัตวมีรางกายเต้ียอยูหนอย   ทาทางเหมือนคอม    เขาดําริ 
วา     ถาเราจักเฝาพระราชาองคใดองคหน่ึง   ทาวเธอจักกลาววา 
เจามีรางกายเต้ียอยางนี้    จักทําราชการไดหรือ    อยากระน้ันเลย 
เราหาคนท่ีสมบูรณดวยความสูง    ความล่ําสันรูปงามสักคนหน่ึง 
ทําเปนโลห    แลวก็เลี้ยงชีวิตอยูหลังฉากของคนผูนั้น    คิดแลว 
ก็เท่ียวเสาะหาชายท่ีมีรูปรางอยางนั้น     ไปถึงท่ีทอหูกของชาง 
หูกผูหน่ึง    ชื่อวา    ภีมเสน    ทําปฏสิันถารกับเขา    พลางถามวา 
สหายเธอชื่อไร  ?   เขาตอบวา  ฉันชื่อภีมเสน. 
        จูฬ.     ก็เธอเปนผูมีรูปงาม      สมประกอบทุกอยางอยางน้ี 
จะกระทํางานเลว  ๆ ตํ่า ๆ  นี้ทําไม  ? 
        ภีมเสน.  ฉันไมอาจอยูเฉย ๆ  ได  (โดยไมทํางาน) 
        จูฬ.    สหายเอย    อยาทํางานน้ีเลย    ในชมพูทวีปทั้งส้ิน 
จะหานายขมังธนูที่พอจะทัดเทียมกับฉันไมมีเลย      แตถาเราเขาเฝา 
พระราชาองคไหน  ทาวเธอนาจะกริ้วฉันไดวา   เจาน่ีเต้ีย  ๆ  อยางนี้ 
จะทําราชการไดอยางไรกัน     เธอพึงไปเฝาพระราชากราบทูลวา 
ขาพระองคเปนนายขมังธนู     ดังน้ี    พระราชาจักพระราชทาน 
บําเหน็จใหเธอแลว    พระราชทานเบ้ียเลี้ยงเนือง  ๆ    ฉันจะคอย 
ทํางานท่ีเกิดข้ึนแกเธอ     ขออาศัยดํารงชีพอยูเบื้องหลังเงาของ 
เธอ     ดวยวิธีอยางนี้เราท้ังสองคนก็จักเปนสุข     ทานจงทําตาม 
คําของเรา    ภีมเสนตกลงรับคํา.     จูฬธนุคคหบัณฑิตจึงพาเขาไป  
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พระนครพาราณสี    กระทําตนเองเปนผูปรนนิบัติ   ยกเขาข้ึนหนา 
หยุดยืนที่ประตูพระราชฐาน      ใหกราบทูลพระราชา  ครั้นไดรบั 
พระบรมราชานุญาตวา     พากันมาเถิดแลว     ทั้งสองคนก็เขาไป 
ถวายบังคมพระราชาแลวยืนอยู     ครั้นมีพระราชดํารัสวา     เจา 
ทั้งสองพากันมาทําไม     ภีมเสนจึงกราบทูลวา     ขาพระองคเปน 
นายขมังธนู    ทั่วพ้ืนชมพูทวีป    จะหานายขมังธนูที่ทัดเทียมกับ 
ขาพระองคไมมีเลย.     รบัสั่งถามวา     ดูกอนพนายเจาไดอะไรถึง 
จักบํารุงเรา  ?   กราบทูลวา  เมื่อไดพระราชทรัพยพันกระษาปณ 
ทุก ๆ   กึ่งเดือน  จึงจะขอเขารับราชการ  พระเจาขา.  รับสั่งถามวา 
ก็บุรุษน้ีเลาเปนอะไรของเจา   ?     กราบทูลวา    เปนผูปรนนิบัติ  
พระเจาขา.  รับสั่งวา  ดีละ  จงบํารุงเราเถิด.  จําเดิมแตนั้น  ภีมเสน 
ก็เขารับราชการ     แตราชกิจท่ีเกิดข้ึนแลว     พระโพธิสัตวจักทํา 
แตผูเดียว. 
        กโ็ดยสมัยนั้น   ที่แควนกาสี     ณ    ปาแหงหนึ่ง    มีเสือราย 
สะกัดทางสัญจรของพวกมนุษย    จับเอาพวกมนุษยไปกิน 
เสียเปนอันมาก.     ชาวเมืองพากันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ- 
ราชา.    พระราชารับสั่งใหภีมเสนเขาเฝา    ตรัสถามวา    พอคุณ 
พออาจจักจับเสือตัวนี้ไดไหม   ?     ภีมเสนกราบทูลวา    ขอเดชะ 
ขาพระองคไมอาจจับเสือได   จะไดชือ่วา  นายขมังธนูไดอยางไร  ? 
พระราชาพระราชทานรางวัลแกเขาแลวทรงสงไป      เขาไปถึง  
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เรือนบอกแกพระโพธิสัตว.   พระโพธสิัตวกลาววา   ดีแลว   เพ่ือน 
ไปเถิด.  ภีมเสน  ถามวา   ก็ทานเลาไมไปหรือ  ?   พระโพธิสัตว 
ตอบวา    ฉันไมไปดอก     แตจักบอกอุบายให    ภีมเสนกลาววา 
จงบอกเถิดเพ่ือน.     พระโพธิสัตวกลาววา     ทานอยารีบไปท่ีอยู 
ของเสือลําพังผูเดียวเปนอันขาด      แตตองประชุมชาวชนบท 
เกณฑใหถือธนูไปสักพันหรือสองพัน    แลวไปที่เสืออยูนั้น    พอรู 
วาเสือมันลุกข้ึน   ตองรีบหนีเขาพุมไมพุมหน่ึง   นอนหมอบ   สวน 
พวกชนบทจะพากันรุมตีเสือจนจับได     ครั้นพวกนั้นจับเสือไดแลว 
ทานตองเอาฟนกัดเถาวัลยเสนหน่ึง    จับปลายเดินไปที่นั้น    ถงึท่ี  
ใกล ๆ    เสือตายแลวพึงกลาววา    พอคุณเอย    ใครทําใหเสือตัวน้ี 
ตายเสียเลา    เราคิดวา    จักผูกเสือดวยเถาวัลย    เหมือนเขาผูกวัว 
จูงไปสูราชสํานักใหจงได   เขาไปสูพุมไมเพ่ือหาเถาวัลย   เมื่อเรา 
ยังไมทันไดนําเถาวัลยมา    ใครฆาเสือตัวนี้ใหตายเสียเลา     เมื่อ 
เปนเชนนี้   ชาวชนบทเหลาน้ันตองสะดุงกลัว    กลาววา    เจานาย 
ขอรับ    โปรดอยากราบทูลพระราชาเลย    จักพากันใหทรัพยมาก 
เสือก็จักเปนอันแกคนเดียวจับได     ทัง้ยังจักไดทรัพยเปนอันมาก 
จากสํานักพระราชาอีกดวย  ภีมเสนรบัคําวา   ดีจรงิ ๆ   แลวไปจับ 
เสือ    ตามแนวที่พระโพธิสัตวแนะใหนั่นแหละ    ทําปาใหปลอดภัย 
แลว   มีมหาชนหอมลอมมาสูพระนครพาราณสี    เขาเฝาพระราชา 
กราบทูลวา  ขอเดชะ  ขาพระองคจับเสือไดแลว  ทําปาใหปลอดภัย 
แลว พระราชาทรงยินดี  พระราชทานทรัพยใหมากมาย.  
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        ครั้นตอมาในวันรุงข้ึน     พวกชาวเมืองพากันมากราบทูลวา 
กระบือดุ   สะกัดทางแหงหน่ึง  พระราชาก็สงภีมเสนไป  โดยทํานอง 
เดียวกัน  เขาก็จับกระบือแมนั้นมาได  ดวยคําแนะนําท่ีพระโพธิสัตว 
บอกให  เหมอืนกับตอนจับเสือฉะนั้น.  พระราชากไ็ดพระราชทาน 
ทรัพยใหเปนอันมากอีก.    เกิดมีอิสสริยยศใหญยิ่ง    เขาเริ่มมัวเมา 
ดวยความมัวเมาในความใหญโต      กระทําการดูหม่ินพระโพธิสัตว 
มิไดเชื่อถือถอยคําของพระโพธิสัตว      กลาวคําหยาบคายสามหาว 
เปนตนวา    เราไมไดอาศัยทานเลี้ยงชีพดอก    ทานคนเดียวเทาน้ัน 
หรือท่ีเปนลูกผูชาย. 
        ครั้นอยูตอมาไมกี่วัน     พระราชาประเทศใกลเคียงพระองค 
หน่ึง    ยกทพัมาลอมประชิดพระนครพาราณสีไว    พลางสงพระ- 
ราชสาสนถวายพระราชาวา      พระองคจักยอมถวายราชสมบัติ 
แกหมอมฉัน    หรือวาจักรบ.    พระราชาทรงสงภีมเสนออกไปวา 
เจาจงออกรบ     เขาสอดสวมเครื่องรบครบครัน     ครองเพศเปน 
พระราชา นั่งเหนือหลังชางอันผูกเครื่องเรียบรอย.  แมพระโพธิสัตว 
ก็สอดสวมเคร่ืองรบพรอมสรรพ     นัง่กํากับมาทายท่ีนั่งของ 
ภีมเสนน่ันเอง     เพราะกลัวเขาจะตาย.     พญาชางหอมลอมดวย 
มหาชน     เคลื่อนขบวนออกโดยประตูพระนคร     ลุถึงสนามรบ 
ภีมเสนพอไดฟงเสียงกลองรบเทาน้ัน     ก็เริ่มสั่นสะทาน    พระ- 
โพธิสัตวคิดวา     นากลัวภีมเสนจักตกหลังชางตายเสียในบัดดล 
จึงเอาเชือกรัดภีมเสนเขาไวแนน     เพ่ือไมใหตกชาง.     ภีมเสน  
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ครั้นเห็นสนามรบแลวยิ่งกลัวตายเปนกําลัง     ถึงกับอุจจาระ 
ปสสาวะราดรดหลังชาง.     พระโพธสิัตวกลาววา    ภีมเสนเอย 
การกระทําในตอนหลัง   ชางไมสมกับคําพูดครั้งกอน ๆ   ของทาน 
เสียเลย     ครั้งกอนดูทานใหญโตราวกับผูเจนสงคราม     เดี๋ยวน้ีสิ 
ประทุษรายหลังชางเสียแลว  กลาวคาถานี้  ใจความวา :- 
                " ภีมเสนเอย  ที่ทานคุยโอไวแตกอน  แลว 
        ภายหลงักลับปลอยอุจจาระไหลออกมา     คําคุย 
               ถึงการรบ      กบัความกระสับกระสายของทาน 
            ดูชางไมสมกันเลย "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยนฺเต  ปวิกตฺถิต   ปุเร   ความวา 
คําใด     คือคําท่ีทานโออวดกลาวคําขมไวแตกอนวา     แกคนเดียว 
หรือท่ีเปนลูกผูชาย    ขาไมใชลูกผูชายหรือ    แมถงึขาก็เปนทหาร 
ชํานาญศึก  ดังน้ี  นี้เปนคํากอนหนึ่งละ. 
        บทวา  อถ  เต  ปูติสรา  สช  ความวา  ครั้นภายหลัง  กระแส 
มูตรและคูถ   อันไดนามวา  กระแสเนา   เพราะมันเปนของเนาดวย 
เปนของไหลไดดวย  เหลาน้ีนั้น  ไหลเลอะเทอะออกมา. 
        บทวา    ปจฺฉา    ไดแกในเวลาตอมาจากท่ีคุยอวดไวกอนน้ัน 
อธิบายวา ในบัดนี้  คือท่ี  สนามรบนี้. 
        บทวา   อุภย  น   สเมติ   ภีมเสน   ความวา   ดูกอนภีมเสน 
คําท้ังสองน้ี ดูชางไมสมกันเลย. 
        คําไหนบาง   ?  
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        คือคําท่ีคุยโอถึงการรบ     กับความกระสับกระสายของ 
ทานน้ี.    มีอธิบายวา    ไดแกคําท่ีกลาวถึงการรบที่พูดไวครั้งกอน 
กับความกระสับกระสาย    ความลําบาก    คือความคับแคนถึงกับ 
ปลอยคูถและมูตรราดรดหลังชางไมสมกันเลย. 
        พระโพธิสัตว   ตําหนิเขาอยางนี้แลว    ปลอบวา    อยากลัว 
เลย    เพ่ือนเอย    เมื่อเรายังอยู    จะเดือดรอนไปใย    ดังน้ีแลว    ให 
ภีมเสนลงเสียจากหลังชาง   กลาววา  จงไปอาบนํ้าเถิด   สงกลบัไป 
ดําริวา   วันนี้เราควรแสดงตน   แลวไสชางเขาสูสนามรบ   บรรลือ 
สีหนาท    โจมตีกองพลแตก    ใหลอมจับเปนพระราชาผูเปนศัตรู 
ไวได   แลวไปเฝาพระเจาพาราณสี.    พระราชาทรงยินดี    พระ-  
ราชทานยศใหญ    แกพระโพธิสัตว.    จําเดิมแตนั้นมา    นามวา 
จูฬธนุคคหบัณฑิต  ก็กระฉอนไปในชมพูทวีปทั้งส้ิน.  พระโพธสิัตว 
ไดใหบําเหน็จแกภีมเสนแลวสงกลับถิน่ฐานเดิม     กระทําบุญ 
มีใหทานเปนตน  แลวกไ็ปตามยถากรรม. 
        พระบรมศาสดา    จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มิใช 
แตในบัดนี้เทาน้ัน     ที่ภิกษุนี้คุยโออวด      แมในกาลกอนก็ไดคุย 
โออวดแลวเหมือนกัน     ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว 
ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกวา    ภีมเสนในครั้งน้ันไดมาเปน 
ภิกษุผูมักโออวด        สวนจูฬธนุคคหบัณฑิตไดมาเปนเราตถาคต 
ฉะน้ีแล. 
                      จบ  อรรถกถาภีมเสนชาดกท่ี  ๑๐  
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                          รวมชาดกท่ีมีในวรรคน้ี  คือ 
            ๑.  วรุณชาดก         ๒.  สีลวนาคชาดก       ๓.  สัจจังกิรชาดก 
๔.  รกุขธรรมชาดก      ๕.  มัจฉชาดก    ๖.  อสังกิยชาดก    ๗.  มหา- 
สุบินชาดก   ๘.  อิลลีสชาดก      ๙.  ขรัสสรชาดก   ๑๐.  ภีมเสนชาดก. 
                           จบ  วรณุวรรคที่  ๘  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 273 

                                     ๙.  อปายิมหวรรค 
                     ๑.  สุราปานชาดก 
        [๘๑]     "พวกกระผมไดพากันด่ืม     ไดชวนกัน 
                 ฟอน  พากันขบัรอง  แลวก็พากันรองไห  เพราะ 
           ด่ืมสรุาท่ีทําใหสญัญาวิปริต      เห็นดีแตทีม่ิได 
             กลายเปนลิงไปเสียเลย" 
                      จบ   สุราปานชาดกท่ี  ๑ 
                  อรรถกถาอปายิมหวรรคที่  ๙ 
                    อรรถกถาสุราปานชาดกท่ี ๑ 
        พระศาสดาทรงอาศัยพระนครโกสัมพี         ประทับอยู 
ณ โฆสิตาราม  ทรงปรารภพระสาคตเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนา 
นี้  มีคําเริ่มตนวา  อปายิมหฺ  อนจฺจิมฺห  ดังนี้. 
        ความพิสดารวา     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจําพรรษา 
ณ    กรุงสาวัตถีแลว  ไดเสด็จจาริกไป  จนลถุึงนิคม  ชื่อภัททวติกา 
พวกคนเลี้ยงโค   เลี้ยงสัตว   ชาวนา   และพวกเดินทาง   เห็นพระ- 
ศาสดาเสด็จมาแลว     พากันถวายบังคม     พลางกราบทูลหามวา 
ขาแตพระองคเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจา     อยาไดเสด็จไป 
สูทาอัมพะเลย    พระเจาขา    นาคชื่ออัมพติฏฐกะ    ที่อาศรมของ  
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ชฎิล   ณ  ทาอัมพะ  มีพิษราย  จะเบียดเบียนพระองคได.  พระผูมี- 
พระภาคเจา     ทําเปนเหมือนไมทรงไดยินถอยคําของคนเหลานั้น 
ถึงเมื่อพวกนั้น   กราบทูลหามอยูถึง    ๓   ครั้ง   ก็คงเสด็จไปจนได 
เลากันวา  ที่นั้น  พระผูมพีระภาคเจา  เสด็จประทับ  ณ  ไพรสณฑ 
ตําบลหน่ึง    ไมหางนิคมภัททวติกา    ครั้งน้ันพระสาคตเถระเปน 
พุทธอุปฏฐาก     ประกอบดวยฤทธิ์อันเปนของปุถุชน    เขาไปใกล 
อาศรมน้ัน   ปูเครื่องลาดท่ีทําดวยหญา   ณ   ที่อยูของพญานาคน้ัน 
แลวน่ังขัดสมาธิ   นาคทนดูความลบหลูมิได    กบ็ังหวลควัน.   พระ- 
เถระก็บังหวลควันบาง.     นาคทําใหไฟลุก.     พระเถระก็ทําใหไฟ 
ลุกบาง   เดชของนาคขมพระเถระไมได  เดชของพระเถระขมนาค 
ได  ทานกําหราบพระยานาคนั้นพักเดียว   ก็ใหดาํรงในสรณะ  ใน 
ศีลไดแลว  ไดไปสูสํานักของพระศาสดา    ดวยประการฉะน้ี.    ฝาย 
พระบรมศาสดาประทับอยู   ณ  นิคม  ภัททวติกา   ตามพระพุทธ- 
อัธยาศัยแลว  ไดเสด็จไปสูพระนครโกสัมพี  เรื่องราวที่พระสาคต- 
เถระกําหราบนาค   แผไปท่ัวชนบท. 
        ฝูงชนชาวพระนครโกสัมพี   กระทําการตอนรับพระศาสดา 
พากันถวายบังคมพระองคแลว      ก็เลยไปสํานักพระสาคตเถระ 
ไหวแลวยืนอยู   ณ   สวนขางหน่ึง   พากันกลาวอยางนี้วา  " ขาแต 
พระคุณเจาผูเจริญ     สิ่งใดท่ีพระคุณเจาไดดวยยาก    นิมนตบอก 
สิ่งน้ัน    พวกกระผมจะจัดถวายสิ่งนั้นจงได.     พระเถระก็นิ่งเสีย 
แตภิกษุฉัพพัคคีย   พากันพูดวา   ผูมีอายุทั้งหลาย   สุราสีแดงดังสี  
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เทานกพิราบ    พวกบรรพชิตหาไดยากนัก    และก็เปนของชอบใจ 
ดวย     ถาพวกทานเลื่อมใสพระเถระ     ละก็จัดสุราสีแดงดังสีเทา 
นกพิราบมาถวายเถิด.   พวกน้ันก็รับคําวา     ดีละ   เจาขา   พากัน 
กราบทูลพระศาสดา    เพ่ือทรงฉันในวันพรุงแลว    พากันเขาสู 
พระนคร   ตางคนตางจัดเตรียมสุราใส   ที่มีสีแดงดังสีเทานกพิราบ 
ไวที่เรือนของตน ๆ    ดวยหวังวา    จักถวายแดพระเถระ    นิมนต 
พระเถระไปแลว   พากันถวายสุราใสทุก ๆ   เรือน   พระเถระดื่ม 
แลว   เมาสุราเดินออกจากพระนคร   ลมลงที่ระหวางประตู   นอน 
บนพร่ําไป  พระศาสดาทรงกระทําภัตรกิจแลว   เมื่อเสด็จออกจาก 
พระนคร    ทอดพระเนตรเห็นพระเถระนอนดวยทาทางนั้น    ม ี
พระพุทธดํารัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงชวยประคอง 
พระสาคตะไป   ใหพวกภิกษุประคองไปสูพระอาราม   พวกภิกษุ  
วางศีรษะของพระเถระ   ณ   บาทมูลของพระตถาคต    แลวใหทาน 
นอน.     ทานพระสาคตะกลับนอนเหยียดเทาไปเฉพาะพระพักตร 
พระตถาคต.   พระศาสดาตรัสสอบถามพวกภิกษุวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     ความเคารพในเราตถาคต     ที่สาคตะเคยมีในกอนนั้น 
บัดนี้ยังมีอยูหรือไร  ? พวกภิกษุพากันกราบทูลวา  ไมมีพระเจาขา 
ตรัสวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไรเลากําหราบพญานาคชื่อ 
อัมพติฏฐกะ     พวกภิกษุกราบทูลวา     พระสาคตเถระพระเจาขา 
ตรัสถามวา         ก็บัดนี้        สาคตะยังจะอาจเพ่ือกําหราบงูปลา 
ไดหรือ  ?  กราบทูลวา  เรือ่งนั้นไมไดแนนอน  พระเจาขา.  ตรสัวา  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดื่มสิ่งใดแลว    ปราศจากความจําไดหมายรู 
อยางนี้   สิ่งน้ันควรท่ีภิกษุจะด่ืมถึงเพียงนี้หรือไมเลา   ?   กราบทูล 
วา  ไมควรเลยพระเจาขา.  พระผูมีพระภาคเจาทรงตําหนิพระเถระ 
แลว  ทรงเรียกพวกภิกษุมา  ทรงบัญญัติสิกขาบทวา   เปนปาจิตตีย 
ในเพราะดื่มสุราเมรัย     แลวเสด็จจากอาสนเขาพระคันธกุฎี 
ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในธรรมสภา      พูดถึงโทษของการด่ืม 
สุราวา   ผูมีอายุทั้งหลาย   ข้ึนชื่อวา   การด่ืมสุรามีโทษใหญหลวง 
ถึงกับกระทําใหพระสาคตะผูไดนามวา  สมบูรณดวยปญญา  มีฤทธิ ์
ไมรูแมแตคุณของพระศาสดา   จึงไดกระทําอยางนั้น.   พระศาสดา 
เสด็จมาตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บัดนีพ้วกเธอประชุม 
สนทนากันดวยเรื่องอะไรเลา   ?     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให 
ทรงทราบแลว   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกบรรพชิตด่ืม 
สุราแลว   พากันสลบไสล   มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   แมในครัง้กอน 
ก็ไดเปนแลวเหมือนกัน     ดังน้ีแลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลอุทิจจพราหมณ 
ในแควนกาสี   เจริญวัยแลวบวชเปนฤาษี   ไดอภิญญาและสมาบัติ  
ประลองฌาน  พํานักอยูในหิมวันตประเทศ    แวดลอมดวยอันเตวาสิก 
ประมาณ   ๕๐๐  ครั้นถงึฤดูฝน  พวกอันเตวาสิก  พากันเรียนทาน 
วา  ทานอาจารยขอรับ  พวกเราพากันไปแดนมนุษย  บริโภคของ  
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เปรี้ยว  ๆ   เค็ม ๆ   แลวคอยมากันเถิด.   ฤๅษีพระโพธิสัตวกลาววา 
อาวุโส  เราจะคอยอยูในท่ีนี้แหละ  พวกเธอพากันไป  บํารุงรางกาย 
จนฤดูฝนผานไป    แลวจึงพากันกลับมาเถิด.    อันเตวาสิกเหลาน้ัน 
รับคําวา     ดแีลวขอรับ     พากันกราบลาอาจารยไปสูพระนคร- 
พาราณสี    พักอยูในพระราชอุทยาน    ครั้นวันรุงข้ึนก็พากันไป 
เที่ยวภิกษาจารในบานภายนอกประตูพระนคร   ไดรับความ 
เกื้อกูลอยางดี     รุงข้ึนอีกวันหน่ึง     จึงพากันเขาไปสูพระนคร 
พวกมนุษยพากันชื่นชมถวายภิกษา   ลวงมา   ๒-๓  วัน  ก็พากัน 
กราบทูลพระราชาวา   ขอเดชะ   ฤาษี    ๕๐๐   รูป   พากันมาจาก 
ปาหิมพานต  พักอยูในพระราชอุทยาน  มีตบะกลา  มีอินทรียอัน 
ชนะแลวอยางเยี่ยม  มีศีล  พระราชทรงสดับคุณของฤๅษีเหลาน้ัน 
เสด็จสูอุทยาน   ทรงนมัสการแลวกระทําการปฏิสันถาร    ผะเดียง 
ใหอยูในพระอุทยานน้ันแหละตลอด     ๔    เดือนฤดูฝน.    นับแตนั้น 
ฤๅษีเหลาน้ัน    ก็พากันฉันในพระราชวังแหงเดียว  พํานักอยู    ณ 
พระราชอุทยาน.                                                        
        อยูมาวันหน่ึง     ในพระนครไดมีงานนักขัตฤกษ     ชื่อวา 
สุรานักษัตร.    พระราชาทรงพระดําริวา    สรุา    พวกบรรพชติ 
หาไดยาก   จึงรับสั่งใหถวายสุราอยางดี   เปนอันมาก   พวกดาบส 
ดื่มสุราแลว     พากันกลับไปอุทยาน     ตางก็เมาสุรา     บางพวก 
ลุกข้ึนฟอนรํา   บางพวกขับรอง   ครัน้ฟอนรําขับรองแลว   กพ็ากัน 
นอนหลับทับบริขาร  มีไมคานเปนตน  พอสรางเมา  พากันต่ืน   เห็น  
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อาการอันวิปริตของตนน้ัน    ตางก็รองไหคร่ําครวญวา    พวกเรา 
มิไดกระทําการอันสมควรแกบรรพชติเลย   กลาวกันวา   พวกเรา 
จากทานอาจารยมา    พากันกระทํากรรมอันเลวถงึเพียงนี้    ทนัใด  
นั้นเอง     กพ็ากันทิ้งอุทยานกลับไปปาหิมพานต    เก็บบริขารไว 
เรียบรอยแลว     พากันไหวอาจารยนั่งอยูแลว     อันทานอาจารย 
ถามวา   พอคุณท้ังหลาย   พวกทานมิไดลําบากดวยภิกษา   พากัน 
อยูสบายในถิ่นของมนุษยหรือไฉน     อน่ึงพวกเธอยังจะอยูกันดวย 
ความสมัครสมานสามัคคีอยูหรือ     พากันกราบเรียนวา     ทาน 
อาจารยขอรับ    พวกกระผมอยูกันอยางสบาย    ก็แตวา    พวกผม 
พากันดื่มในสิ่งไมควรด่ืม   สลบไสลไปตาม ๆ   กนั   ไมอาจดํารง 
สติได     พากันขับรองฟอนรําตามเรื่อง    เม่ือแจงเรื่องนั้นแลว 
ก็พากันยกคาถานี้เรียนอาจารยวา :- 
                " พวกกระผมไดพากันด่ืม      ไดชวนกัน 
             ฟอน   พากันขบัรอง    แลวก็พากันรองไห  เพราะ 
             ด่ืมสรุาท่ีทําใหสญัญาวิปริต     เห็นดีแตที่มิได 
            กลายเปนลิงไปเสียเลย "   ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปายิมฺห  แปลวา  พวกกระผม 
พากันดื่มสุรา. 
        บทวา   อนจฺจิมฺห   ความวา   ครั้นดื่มสุราแลว   ก็คะนองมือ 
คะนองเทา  พากันฟอนรํา.  
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        บทวา     อคายิมหฺิ    ความวา     เปดปากรองเพลงดวยเสียง 
อันยืดยาว. 
        บทวา    รุทิมหฺ  จ  ความวา  กลับมีวิปฏิสาร  พากันรองไหวา 
พวกเราทํากรรมไมสมควรเห็นปานน้ี. 
        บทวา  ทิฏา   นาหมฺุห  วานรา  ความวา  เหตุเพราะดื่มสุรา 
ที่ชื่อวา     กระทําใหสัญญาวิปริต     เพราะทําลายสัญญาเสียไดถึง 
เพียงนี้     ขอน้ันยังดี     ทีพ่วกขาพเจาไมกลายเปนลิงไปเสียหมด.  
พวกอันเตวาสิกเหลาน้ัน    พากันกลาวโทษของตน    ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
        พระโพธิสัตวกลาววา     ข้ึนชื่อวา     นรชนที่เหินหางจาก 
การอยูรวมกับครู    ยอมเปนเชนนี้ไดทั้งน้ัน    ตําหนิดาบสเหลาน้ัน 
แลวใหโอวาทวา   พวกทานอยากระทํากรรมเห็นปานน้ีตอไปอีก 
มีฌานไมเสื่อม ไดไปบังเกิดในพรหมโลกแลว. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา  คณะฤๅษีในครั้งน้ัน  ไดมาเปนพุทธบริษัท  สวนศาสดา 
ของคณะ   ไดมาเปนเราตถาคต     ขอประกาศวา   นับแตเรื่องนี้ไป 
จะไมกลาวถึงบทวา  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา   นี้อีกตอไป. 
                   จบ  อรรถกถาสุราปานชาดกท่ี  ๑  
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                             ๒.  มิตตวินทกชาดก 

                   วาดวยจักรบดศีรษะ  

        [๘๒]    "ทานเลยปราสาทแกวผลึก   ปราสาทเงิน 
          และปราสาทแกวมณีมาแลว      มาถูกจักรกรด 
            สําเรจ็ดวยหินพัดผันอยู     ตราบใดท่ียังมีชวีิตอยู 
                 กจ็ักไมพนจากจักรกรดตราบน้ัน" 
                      จบ   มิตตวินทกชาดกที่  ๒ 
                   อรรถกถามิตตวินทกชาดกที่  ๒ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู   ณ   พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุวายากรูปหนึ่ง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคํา 
เริ่มตนวา  อติกฺกมฺม  รมณก  ดังนี้. 
        ก็เรื่องของชาดกน้ี     เปนเรื่องเกิดข้ึนครั้งศาสนาของ 
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา     จักแจมแจงในมหามิตตวินทกชาดก 
หลักนิบาต   ก็ในกาลน้ัน  พระโพธิสัตวกลาวคาถาน้ี  ความวา 
                " ทานเลยปราสาทแกวผลึก    ปราสาทเงิน 
             และปราสาทแกวมณี     มาแลว     มาถูกจกัรกรด 
              สําเร็จดวยหินพัดผันอยู     ตราบใดท่ียังมชีีวิตอยู 
            ก็จักไมพนจากจักรกรดตราบนั้น "  ดังน้ี.  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   รมณก   เปนชื่อของแกวผลึก 
ในกาลน้ัน   พระโพธิสัตวแสดงวา   เจาน้ันสิผานพนปราสาทแกว- 
ผลึกไปเสียแลว. 
        บทวา  สทามตฺตฺจ   เปนชื่อของเงิน.  พระโพธิสัตวแสดงวา 
เจาน้ันสิผานปราสาทเงินไปเสียแลว. 
        บทวา   ทูภก   เปนชือ่ของแกวมณี   พระโพธิสัตวแสดงวา 
เจาน้ันสิผานปราสาทแกวมณีไปเสียแลว. 
        บทวา  สฺวาสิ  ตัดบทเปน  โส   อสิ   แปลวา   เจาน้ันสิ. 
        บทวา  ปาสาณมาสีโน  ความวา  ที่ชื่อวา  จักกรดน้ัน  สําเรจ็ 
ดวยหินก็มี    สําเร็จดวยแกวมณีก็มี     แตจักรกรดอันที่เจาถูกมัน 
ขยี้บดทับนั้น    สําเร็จดวยหิน    เพราะเหตุที่มาตองจักรกรดสําเร็จ 
ดวยหิน  เม่ือควรจะกลาววา  ปาสาณาสีโน   กลับกลาววา   ปาสาณ- 
มาสีโน  โดยถือเอา  ม  อักษร  ดวยอํานาจพยัญชนะสนธิ   มีอธิบาย  
ไวอีกนัยหน่ึงวา   ทูลหัวจักรกรดหิน    คือมาถูกจักรกรดนั้นพัดผัน 
ยืนอยู. 
        บทวา  ยสฺมา  ชีว   น   โมกฺขส ิ ความวา  ทั้ง  ๆ  ที่ยังเปน ๆ 
อยูนั้นแหละ   จักไมพนไปจากจักรกรดได   ตองทูนมันไว  จนกวา 
บาปกรรมของเจาจะสิ้นไป. 
        พระโพธิสัตวกลาวคาถาน้ีแลว   เสด็จไปสูเทวสถานแหง 
ตนทันที   ฝายมิตตวินทุกะเลา   ก็ทูลจักรกรดไว   เสวยทุกขอยาง 
มหันต   ครัน้บาปกรรมหมดไป  ก็ไปตามยถากรรม.  
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        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา    มติตวินทกะในครั้งน้ัน    ไดมาเปนภิกษุวายากในคร้ังน้ี 
สวนทาวเทวราช  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล.  
           จบ  อรรถกถามิตตวินทกชาดกที่  ๒  
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                          ๓.  กาฬกัณณิชาดก                    

                           วาดวยมิตรแท 
        [๘๓]     " บุคคลชื่อวาเปนมิตรดวยการเดินรวมกัน 
          ๗  กาว  ชื่อวาเปนสหายดวยการเดินรวมกัน  ๑๒ 
          กาว   และชื่อวาเปนญาติดวยการอยูรวมกันเดือน 
          หน่ึง   หรือกึ่งเดือน   สวนผูที่ชื่อวามีตนเสมอกัน 
          ก็ดวยการอยูรวมกนัยิ่งกวาน้ัน    เราจะละทิ้งมิตร 
          ชื่อวา   กาฬกรรณี   ผูชอบพอกนัมานาน   เพราะ 
          ความสุขสวนตัวไดอยางไร " ? 
                         จบ   กาฬกัณณิชาดกที่  ๓ 
                     อรรถกถากาฬกัณณิชาดกท่ี  ๓ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู   ณ   พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภมิตรของทานอนาถบิณฑิกะผูหน่ึง     ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  มิตฺโต  หเว  สตฺตปเทน  โหติ.  ดังน้ี. 
        ไดยินวา     มิตรผูนัน้ไดเคยเปนสหายรวมเลนฝุนมากับ 
ทานอนาถบิณฑิกะ     ทั้งเรียนศิลปะในสํานักอาจารยเดียวกัน 
โดยนามมีชือ่วา  กาฬกรรณี.  กาฬกรรณีนั้น  เมื่อกาลลวงผานไป 
ก็เปนผูตกยาก  ไมอาจเลี้ยงชีวิตได  จึงไปยังสํานักของทานเศรษฐี  
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ทานเศรษฐีก็ปลอบสหาย     ใหเสบียงแลวมอบสมบัติของตนแบง 
ใหไป     เขาเปนผูทําอุปการะแกทานเศรษฐี     ทํากิจการทุกอยาง 
เวลาท่ีเขามาสูสํานักทานเศรษฐี     คนท้ังหลายพากันกลาววา 
หยุดเถิด     กาฬกรรณี    นั่งเถิดกาฬกรรณี    กินเถดิกาฬกรรณี. 
อยูมาวันหน่ึง  หมูมิตร  และอํามาตยของทานเศรษฐี  พากันเขาไป 
หาทานเศรษฐี     แลวพูดอยางนี้วา     อยาเลี้ยงเขาไวใกลชิดอยางนี้ 
เลย   ทานมหาเศรษฐี   เพราะแมยักษเองก็ยังตองหนีดวยเสียงนี้วา 
หยุดเถิด     กาฬกรรณี    นั่งเถิดกาฬกรรณี    กินเถดิกาฬกรรณี 
เขาเองก็มิไดเสมอกับทาน   ตกยาก   เข็ญใจ   ทานจะเลี้ยงคน ๆ นี ้
ไวทําไม   ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กลาววา   ธรรมดาวาชื่อเปน 
คําเรียกรอง    หมูบัณฑิตมิไดถือชื่อเปนประมาณ    ไมควรจะเปน 
คนประเภทที่ชื่อวา    " สุตมังคลิกะ "    (ถือมงคลจากเสียงที่ไดยิน) 
เราไมอาจอาศัยเหตุเพียงแตชื่อ       แลวทอดท้ิงเพ่ือนผูเลนฝุนมา 
ดวยกัน   ดังน้ีแลว  มิไดยึดถือถอยคําของพวกน้ัน  วันหน่ึงเมื่อจะไป 
บานสวยของตน  ไดต้ังเขาเปนผูรักษาเคหะสถาน. 
        พวกโจรคบคิดกันวา    ไดขาววาเศรษฐีไปบานสวย    พวก 
เราระดมกันปลนบานของเขาเถิด    พากันถืออาวุธตาง  ๆ     มาใน 
เวลากลางคืน   ลอมเรือนไว.   ฝายกาฬกรรณี   ระแวงการมาของ 
พวกโจรอยู    จึงนั่งเฝาไมยอมหลับนอนเลย    ครั้นรูวา    พวกโจร 
พากันมา    เพ่ือจะปลุกพวกมนุษย    จึงตะโกนวา    เจาจงเปาสังข 
เจาจงตีกลอง     ดังน้ีแลว     ทําใหเปนเหมือนมีมหรสพโรงใหญ  
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กระทํานิเวศนทั้งส้ินใหมีเสียงสน่ันครื้นเครงตลอดไป     พวกโจร 
พากันพูดวา    ขาวท่ีวา     เรือนวางเปลา    พวกเราฟงมาเหลว ๆ 
ทานเศรษฐียังคงอยู    แลวตางท้ิงกอนหิน    และไมพลองเปนตน 
ไวตรงนั้นเอง    หนีไปหมด.    รุงข้ึนพวกมนุษย    เห็นกอนหินและ 
ไมพลองเปนตน   ที่พวกโจรท้ิงไวในที่นั้น ๆ   ตางสลดใจไปตาม ๆ 
กัน     พูดกันวา   ถาวันนีไ้มมีคนตรวจเรือน   ผูสมบูรณดวยความรู 
ขนาดน้ีแลว    พวกโจรจักพากันเขาไดตามความพอใจ    ปลนเรือน 
ไดหมดเปนแน    เพราะอาศัยมิตรผูมั่นคงผูนี้    ความจําเริญจึงเกิด 
แกทานเศรษฐี    ตางพากันสรรเสริญกาฬกรรณีนัน้    เวลาท่ี 
เศรษฐีมาจากบานสวย     ก็พากันบอกเรื่องราวนั้นใหทราบทุก 
ประการ.    ครั้งน้ันทานเศรษฐีไดพูดกับคนเหลาน้ันวา    พวกเธอ 
บอกใหเราไลมิตรผูรักษาเรือนอยางน้ีไปเสีย      ถาเราไลเขาไป 
ตามถอยคําของพวกเธอเสียแลว     วันนี้ทรัพยสินของเราจักไมมี 
เหลือเลย     ธรรมดาวา    ชื่อไมเปนประมาณดอก    จิตท่ีคิดเกื้อกูล 
เทาน้ันเปนประมาณ   ดังน้ีแลวใหทรพัยเปนทุนแกเขายิ่ง ๆ   ข้ึนไป 
ดําริวา   บัดนี้   เรามีเรื่องที่จะเริ่มเปนหัวขอกราบทูลไดแลว   ไปสู 
สํานักพระศาสดา    กราบทูลเรื่องราวนั้นแตตน    แดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   พระบรมศาสดาตรัสวา   ดูกอนคฤหบดี   มิใชแตในบดันี้ 
เทาน้ัน    ที่มติรชื่อวา    กาฬกรรณี    รกัษาทรัพยสินในเรือนแหง 
มิตรของตนไว   แมในครั้งกอนก็รักษาแลวเหมือนกัน   ทานเศรษฐี 
กราบทูลอาราธนา  จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :-  
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        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวไดเปนเศรษฐี.    มียศย่ิงใหญ.   ทาน 
เศรษฐีไดมีมิตรชื่อ     กาฬกรรณี     เรือ่งราวทั้งหมดก็เหมือนกับ 
เรื่องปจจุบันน่ันแหละ.     พระโพธิสัตวมาจากบานสวยแลวฟง 
เรื่องนั้นแลว     กลาววา     ถาเราไลมิตรเชนนี้ออกไปเสียตามคํา 
ของพวกทานแลว     วันนี้ทรัพยสมบัติของเราจักไมมีอะไรเหลือ 
เลย  แลวกลาวคาถาน้ี  ความวา  :- 
                " บุคคลชื่อวาเปนมิตรดวยการเดินรวม 
             กัน  ๗  กาว  ชื่อวาเปนสหายดวยการเดินรวมกัน 
          ๑๒  กาว  และชื่อวาเปนญาติ   ดวยการอยูรวมกัน 
           เดือนหน่ึงหรือกึ่งเดือน     สวนผูชื่อวามีตนเสนอ 
           กัน  กด็วยการอยูรวมกันยิ่งกวาน้ัน   เราจะละท้ิง 
               มิตรชื่อวา     กาฬกรรณี     ผูชอบพอกันมานาน 
             เพราะความสุขสวนตัวไดอยางไร  ? " ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   หเว   เปนเพียงนิบาต.   ทีช่ื่อวา 
มิตร     เพราะอรรถวาประพฤติไมตรี     อธิบายวา     เขาไปต้ังไว 
เฉพาะซึ่งไมตรีจิต     กระทําความสนิทสนม    กม็ิตรนั้นเปนกันได 
ดวย    ๗    กาวยาง    อธบิายวา    เปนกันไดดวยเหตุเพียงเดินทาง 
รวมกัน  ๗  ยางกาว. 
        บทวา   สทาโย   ปน   ทฺวาทสเกน  โหติ    ความวา  ที่ชื่อวา 
สหาย   เพราะอรรถวา  ไปรวมกันในอิริยาบถทั้งปวง  ดวยอํานาจ  
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แหงการทํากิจทุก ๆ     อยางรวมกัน    อธิบายวา     ก็แลสหายน้ัน 
เปนกันไดดวยเพียงยางเทาไป  ๑๒  กาว. 
        บทวา  มาสฑฺฒมมาเสน  ความวา   (อยูรวมกนั)  เดือนหนึ่ง 
หรือกึ่งเดือน. 
        บทวา   าติ   โหติ  ความวา  ยอมชื่อวาเปนผูเสมอญาติ. 
        บทวา   ตตุตฺตรึ    ความวา    ดวยการอยูรวมกันยิ่งกวาน้ัน 
ยอมถือวาเปนผูเสมอตนไดทีเดียว. 
        บทวา    ชเหยฺย  ความวา   เราจะท้ิงสหายผูเชนนี้ไดอยางไร 
เลา  ?   พระโพธิสัตวกลาวถึงคุณของมิตรนั่นแล    ดวยประการ 
ฉะน้ี.    ต้ังแตนั้นมา    กม็ิไดมีใคร ๆ   ที่จะไดชื่อวา    กลาวละลาบ 
ละลวง กาฬกรรณีนั้นอีกเลย. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา    กาฬกรรณีในครั้งน้ัน    ไดมาเปนอานนทในครั้งน้ี 
สวนพาราณสีเศรษฐี  ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                  จบ  อรรถกถากาฬกัณณิชาดกที่  ๓  
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                      ๔.  อัตถัสสทวารชาดก 

        วาดวยคุณธรรมแหงประโยชน  ๖  ประการ 
        [๘๔]     "บุคคลควรปรารถนาลาภอยางย่ิง     คือ 
          ความไมมีโรค  ๑   ศีล  ๑  ความคลอยตามผูรู  ๑ 
          การสดับตรับฟง  ๑  ความประพฤติตามธรรม   ๑    
          ความไมทอถอย   ๑     คุณธรรม  ๖   ประการนี้ 
          เปนประตูดานแรกแหงประโยชน" 
                 จบ  อัตถัสสทวารชาดกท่ี  ๔ 
               อรรถกถาอัตถัสสทวารชาดกท่ี  ๔ 
        พระบรมศาสดาเม่ือประทับอยู   ณ   พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภกุลบุตรผูฉลาดในประโยชนคนหน่ึง     ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  อาโรคฺยมิจฺเฉ  ปรมฺจ  ลาภ  ดังนี้. 
        มีเรื่องยอ  ๆ  วา  ในพระนครสาวัตถี    บุตรของทานเศรษฐี 
ผูมีสมบัติมากคนหน่ึง   เกิดมาได   ๗   ขวบ   เปนผูมีปญญาฉลาด 
ในประโยชน.   วันหน่ึงเขาเขาไปหาทานบิดา   ถามถึงเรื่องที่ชื่อวา 
ปญหาอันเปนประตูแหงประโยชน     ทานเศรษฐีผูบิดาไมทราบ 
ปญหานั้น  จึงไดเกิดปริวิตกวา   ปญหาน้ีสุขุมยิ่งนัก  เวนพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาเสียแลว  ผูอ่ืนในโลกสันนิวาส  ที่กําหนดดวยภวัคคพรหม  
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เปนสวนสุดเบื้องบน   และดวยอเวจี   เปนสวนสุดเบื้องตํ่า   ที่ชือ่วา 
สามารถเพ่ือจะแกปญหาน้ีได    ไมมีเลย.    ทานจึงพาบุตรใหถือ 
ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลเปนอันมาก   ไปสูพระเชตวันวิหาร 
บูชาพระศาสดาแลวถวายบังคม   นั่ง  ณ  สวนขางหน่ึง  กราบทูล 
ความขอน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    เด็ก 
นี้มีปญญาฉลาดในประโยชน     ถามปญหาประตูแหงประโยชนกะ 
ขาพระองค    ขาพระองคไมทราบปญหานั้น    จึงมาสูสํานักของ 
พระองค    ขาแตพระองคผูเจริญ    ตัวขาพระองคขอโอกาส    ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาโปรดกลาวแกปญหานั้นเถิด      พระเจาขา. 
พระศาสดาตรัสวา    ดูกอนอุบาสก   แมในกาลกอน   เราก็ถูกเด็กนี้ 
ถามปญหานั้นแลว     และเราก็กลาวแกปญหานั้นกะเขาแลว    ใน 
ครั้งน้ันเด็กนี้รูปญหานั้น     แตบัดนี้เขากําหนดไมได    เพราะถือ 
ความส้ินไปแหงภพ    (ติดตอกัน)    ทานเศรษฐีกราบทูลอาราธนา 
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี      พระโพธสิัตวเสวยพระชาติเปนเศรษฐีมีสมบัติ 
มาก    ครั้งน้ันบุตรของทานเกิดมาได   ๗    ขวบ    เปนผูมีปญญา 
ฉลาดในประโยชน    วันหน่ึงเขาไปหาบิดา    ถามปญหาเรื่องประตู 
ประโยชนวา     ขาแตทานบิดา     อะไรชื่อวาประตูแหงประโยชน 
ครั้งน้ันบิดาของเขา     เมือ่จะกลาวแกปญหานั้น     กลาวคาถานี้ 
ความวา  
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                "บุคคลควรปรารถนาลาภอยางย่ิง     คือ 
            ความไมมีโรค  ๑  ศีล  ๑   ความคลอยตามผูรู  ๑ 
             การสดับตรับฟง  ๑   ความประพฤติตามธรรม  ๑ 
         ความไมทอถอย   ๑    คุณธรรม  ๖  ประการนี้   เปน 
        ประตูดานแรกแหงประโยชน"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    จ    อักษรในบทวา     อาโรคฺยมิจฺเฉ 
ปรมฺจ   ลาภ   เปนเพียงนิบาต.   พระโพธิสัตวเมื่อจะแสดงความน้ี 
วา  พอคุณ   กอนอ่ืนทีเดียว  พึงปรารถนาลาภยอดเยี่ยม   กลาวคือ 
ความไมมีโรค  จึงกลาวอยางนี้. 
        ทีช่ื่อวาความเปนผูไมมีโรค   ในบาทคาถาวา   อาโรคฺยมิจฺเฉ 
ปรมฺจ   ลาภ   นั้น.    ไดแกอาการท่ีไมมีสภาวะเสียดแทง   ไมมี 
อาการกระวนกระวายแหงรางกาย     และจิตใจ.     เพราะวาเมื่อ 
รางกายยังถูกเสียดแทง  กระวนกระวายอยู   บุคคลยอมไมสามารถ 
จะยังลาภที่ยังไมไดใหเกิดข้ึน    ที่ไดไวแลวก็ไมอาจที่จะใชสอย 
แตเมื่อไมกระวนกระวาย      ยอมสามารถบันดาลใหเกิดไดทั้งสอง 
สถาน    อน่ึง    เมื่อจิตใจเดือดรอนเพราะอุปกิเลสอยู    คนก็ไมอาจ 
เหมือนกับที่จะกอลาภ   คือคุณพิเศษ   มีฌานเปนตน   ที่ยังไมเกิด 
ใหเกิดข้ึน    ที่ไดไวแลว    ก็อาจจะชมเชยดวยสามารถแหงสมาบัติ   
อีกได  เมื่อโรคน้ียังมีอยู   แมลาภที่ยังไมไดก็เปนอันไมได  แมที่ได 
แลวก็ไรประโยชน    แตเมื่อโรคนี้ไมมี   แมลาภที่ยังไมได   กจ็ะตอง 
ไดแมที่ไดแลวก็ยอมอํานวยประโยชน    เหตุนั้นความไมมีโรค    จึง  
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ชื่อวาเปนลาภอยางยิ่ง  จําตองปรารถนาความไมมีโรคนั้น  กอนอ่ืน 
ทั้งหมดน้ีเปนประตูเอกแหงประโยชน     ทั้งหมดน้ีเปนอรรถาธิบาย 
ในขอน้ัน 
        บทวา    สีลฺจ     ไดแกอาจารศีล   คือระเบียบในสวนท่ีเปน 
มารยาท.   พระโพธิสัตวแสดงถึงจารีตของชาวโลก   ดวยบทน้ี. 
        บทวา    พุทฺธานุมต    ไดแกความคลอยตามบัณฑิตผูเจริญ 
ดวยคุณท้ังหลาย    พระโพธิสัตวแสดงโอวาทของครูทั้งหลาย    ผู 
สมบูรณดวยความรู  ดวยบทน้ี. 
        บทวา    สุตฺจ    คือการฟงท่ีอิงเหตุ     พระโพธิสัตวแสดง 
พาหุสัจจะ  ความเปนผูคงแกเรียน  อันอาศัยในในโลกน้ี  ดวยบทน้ี. 
        บทวา   ธมฺมานุวตฺตี    จ   ไดแก   การคลอยตามสุจริตธรรม 
มีอยาง   ๓.   พระโพธิสัตวแสดงการเวนทุจริตธรรม   แลวประพฤติ 
สุจริตธรรม  ดวยบทน้ี. 
        บทวา  อลีนตา    จ  ไดแกความท่ีจิตไมหดหูไมตกตํ่า.   พระ- 
โพธิสัตวแสดงความท่ีจิตเปนสภาพประณีต     และเปนสภาพสูงยิ่ง 
อยางไมเสื่อมคลายดวยบทน้ี. 
        บทวา  อตฺถสฺส   ทฺวารา   ปมุขา   ฉเฬเต   ความวา    ความ 
เจริญชื่อวาประโยชน๑     ธรรมทั้ง   ๖   ประการเหลาน้ี  เปนประตู 
๑. ปาฐะวา  อตฺโถ  นาม  วฑฺุฒิสงฺขาตสฺส  ฯลฯ  ฉบับพมาเปน  อตฺโถ  นาม  วุฑฺฒ,ิ 
วุฑฺฒิสงฺขาตสฺส - แปลตามฉบับพมา.  
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เปนอุบาย     คือเปนทางบรรลุดานแรกคือสูงสุด      แหงประโยชน 
ทั้งท่ีเปนโลกิยะ  ทั้งที่เปนโลกุตตระ  กลาวคือความเจริญ. 
        พระโพธิสัตวกลาวแกปญหาประตูแหงประโยชนแกบุตร 
ดวยประการฉะน้ี.  ต้ังแตนั้นมา  เขาก็ประพฤติในธรรม  ๖  ประการ 
นั้น. พระโพธิสัตวบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน   แลวก็ไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ประชุมชาดก 
วา    บุตรในครั้งน้ัน   ไดมาเปนบุตรคนปจจุบัน    สวนมหาเศรษฐี 
ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                จบ  อรรถกถาอัตถัสสทวารชาดกท่ี  ๔  
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                           ๕.  กิมปกกชาดก 

                     วาดวยโทษของกาม 
         [๘๕]    " ผูใดไมรูโทษในอนาคต    มัวเสพกามอยู 
                 ผลท่ีสุดกามเหลาน้ัน       กจ็ะกําจัดบุคคลนั้นเสีย 
          เหมือนผลกิมปกกะ   กําจัดผูกินใหถึงตาย ฉะนั้น " 
                               จบ   กิมปกกชาดกท่ี  ๕  
                 อรรถกถากิมปกกชาดกท่ี  ๕      
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ  พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูกระพันแลวรูปหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มี 
คําเริ่มตนวา อายตึ  โทส  นา ฺาย ดังน้ี. 
        ไดยินวากุลบุตรผูหน่ึง     บวชถวายชีวิตในพระพุทธศาสนา 
วันหน่ึงเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี    เห็นหญิงนางหนึ่ง 
แตงกายหมดจดงดงาม    เกิดกระสัน   ครั้งน้ันอาจารยแลอุปชฌาย 
พาเธอมายังสํานักของพระบรมคาสดา.     พระบรมศาสดาตรัส 
ถามวา  ดูกอนภิกษุ   จริงหรือท่ีวาเธอกระสัน  เมื่อเธอกราบทูลวา 
จริงพระเจาขา    ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ    ข้ึนชื่อวา    เบ็ญจกามคุณ 
เหลาน้ี  นารื่นรมยในเวลาบริโภค    ข้ึนชื่อวาการบริโภคเบ็ญจกามคุณ 
เหลาน้ัน  ยอมเปรียบไดกับการบริโภค  ผลกิมปกกะ   (ผลไมมีพิษ  
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ชนิดหน่ึง     ลูกเทาผลมะมวง)    เพราะเปนตัวใหเกิดปฏิสนธิในนรก 
เปนตน   ที่ไดชื่อวา   ผลกิมปกกะ   สมบูรณดวยสี   กลิ่น   และรส 
แตกินเขาไปแลว    กัดไส    ทําไหถึงส้ินชีวิต     ในครั้งกอนคนเปน 
อันมาก  ไมเห็นโทษของมัน   ติดใจในสี   กลิ่นและรส    ตางบริโภค 
ผลนั้น    พากันถึงส้ินชีวิต    อันภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน    กราบทูล 
อาราธนา  ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล    ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ     อยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวเปนนายกองเกวียน    คุมกองเกวียน 
๕๐๐  เลม   เดินทางไปสูชายแดนไกล ๆ   ถึงปากดง   เรียกประชุม 
คนทั้งหลายตักเตือนวา    ในดงน้ีมีตนไมที่ชื่อตนไมมีพิษ    ไมถาม 
เรากอนแลว     อยากินผลาผลที่ไมเคยกินมากอนเปนอันขาด  
ฝูงชนเดินทางลวงเขาสูดง  ไดเห็นตนกิมปกกะ  (ตนไมมีผลเปนพิษ 
ชนิดหน่ึง   ลกูเทาผลมะมวง)   ตนหน่ึง   มีกิ่งโนมลงเพราะหนักผล 
ลําตน   กิ่ง   และใบของมัน   คลายกับตนมะมวง   ทั้งสัณฐาน   ส ี
กลิ่นและรส   พากันกินผลไม   ดวยสําคัญวาผลมะมวง    บางพวก 
ก็วา     ตองถามนายกองเกวียนกอนแลวจึงจักกิน     ถือยืนรออยู 
ครั้นพระโพธิสัตวมาถึงที่นั้น     ก็รองบอกพวกที่ถือยืนรอนั้นให 
ทิ้งผลไมเสีย     บอกใหพวกท่ีพากันกินเขาไปแลวทําการสํารอก 
แลวใหยาพวกน้ันกิน     พวกเหลาน้ันบางคนก็หาย     แตพวกท่ีกิน 
เขาไปกอนพวกทีเดียว  พากันสิ้นชีวิต  ฝายพระโพธิสัตว  เดินทาง  
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ถึงสถานท่ีตองการจะไปโดยสวัสดี      ไดลาภแลวกลับมาถึงสถานท่ี 
ของตนดังเดิม  กระทําบุญมีใหทานเปนตน  แลวไปตามยถากรรม.  
        พระศาสดาตรัสเรื่องนั้นแลว     ตรัสพระคาถานี้วา :- 
                 " ผูใดไมรูโทษในอนาคต     มัวเสพกามอยู 
            ผลท่ีสุดกามเหลาน้ัน     ก็จะกาํจัดบุคคลนั้นเสีย 
        เหมือนผลกิมปกกะ  กําจัดผูกินใหถึงตายฉะนั้น " 
        ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อายตึ   โทส   นาฺาย   ความวา 
ไมรูคือไมทราบถึงโทษในกาลภายหนา. 
        บทวา   โย    กาเม    ปฏิเสวติ    ความวา   บุคคลใดสองเสพ 
วัตถุกาม  และกิเลสกาม. 
        บทวา  วิปากนฺเต  หนนฺตี   น  ความวา  กามเหลาน้ัน  จะยัง 
บุรุษน้ัน    ผูเกิดแลวในนรกเปนตน   ในที่สุด,   กลาวคือวิบากของตน 
ใหพัวพันอยูดวยทุกขมีปราการตาง ๆ   ชื่อวายอมกําจัดเขาเสีย. 
        กําจัดอยางไร  ? 
        อยางเดียวกับผลกิมปกกะ          ที่บุคคลบริโภคแลวฉะนั้น 
อธิบายวา   อุปมาเหมือนผลกิมปกกะ   นาชอบใจ   เพราะถึงพรอม 
ดวยสี     กลิน่    และรสในเวลาบริโภค    ทําใหคนท่ีไมเห็นโทษใน 
อนาคต   กินแลวถึงความส้ินชีวิตไปตาม ๆ  กันฉันใด  กามท้ังหลาย 
แมจะนาชอบใจในเวลาบริโภค     กจ็ะกําจัดเขาเสียในเวลาใหผล 
ฉันนั้น.  
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        พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมตามอนุสนธิ     แลวทรง 
ประกาศสัจธรรม    ภิกษุผูกระสัน    บรรลโุสดาปตติผล    บริษัท 
ที่เหลือ    บางพวกเปนพระโสดาบัน    บางพวกเปนพระสกทาคามี 
บางพวกเปนพระอนาคามี    บางพวกไดเปนพระอรหันต.    พระ- 
ศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุมชาดกวา 
บริษัทในครั้งน้ันไดมาเปนพุทธบริษัท     สวนนายกองเกวียนได 
มาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                     จบ   อรรถกถากิมปกกชาดกท่ี  ๕  
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                              ๖.  สีลวีมังสนชาดก         

                           วาดวยผูมีศีล 
        [๘๖]     ไดยินวา      ศีลเปนคุณชาติงามเปนเย่ียม 
          ในโลก  จงดูงูใหญ   มีพิษรายแรง   เปนสัตวมีศีล                
          เหตุนัน้  จึงไมเบียดเบียนใคร. 
                       จบ   สีลวีมงัสนชาดกท่ี  ๖         
                    อรรถกถาสีลวีมังสนชาดกท่ี ๖ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพราหมณผูทดลองศีลหน่ึง      ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  สีล  กิเรว  กลฺยาณ   ดังน้ี. 
        ดังไดสดับมา     พราหมณนั้นอาศัยพระเจาโกศลเลี้ยงชีวิต  
เปนผูถึงไตรสรณาคมน    มีศีล    ๕    ไมขาด     ถึงฝงแหงไตรเพท 
พระราชาทรงพระดําริวา  พราหมณผูนี้มีศีล    ดังน้ีแลว  ทรงยกยอง 
เขาอยางยิ่ง  เขาคิดวา  พระราชานี้ทรงยกยองเรายิ่งกวาพราหมณ 
อ่ืน ๆ     ทรงเห็นเราเหมือนผูควรเคารพอยางยิ่ง     พระองคทรง 
กระทําการยกยองนี้   เพราะอาศัยชาติสมบัติ   โคตรสมบัติ     กลุ- 
สมบัติ    ปเทสสมบัติ    และศิลปสมบัติของเรา  หรืออยางไร  หรือวา 
ทรงอาศัยศีลสมบัติของเรา    เราจักทดลองดูกอน    วันหน่ึงทานไป  
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สูที่เฝา    เม่ือจะกลับบานไดหยิบเหรียญกษาปณ    ๑    อันไปจาก 
แผงของเหรัญญิกคนหน่ึง โดยมิไดบอกกลาวเลย.  ครั้งน้ันเหรัญญิก 
มิไดพูดอะไรกับทาน     เพราะความเคารพในพราหมณคงนั่งเฉย 
รุงข้ึนหยิบไปสองเหรียญ    เหรญัญกิคงนิ่งเฉยเหมือนกัน    ในวันที่  
สาม    ควาไปเต็มกําเลย    ครั้งน้ันเหรัญญิกก็พูดกบัทานวา    วันนี้ 
เปนวันที่สามที่ทานฉกชิงเอาทรัพยสินของพระราชาไป     พลาง 
ตะโกนบอก   ๓   ครั้งวา   เราจับโจรฉกชิงทรัพยสนิของพระราชา 
ไวไดแลว   ครั้งน้ัน   มนษุยทั้งหลายตางว่ิงมาคนละทิศทาง   รุมพูด  
กะพราหมณวา        ทานแสรงประพฤติเหมือนผูมีศีลมานานจน 
ปานน้ี    ดังน้ีแลว    ตางก็ติเตียน    สอง-สามที    จับมัดไปแสดงแก 
พระราชา. พระราชาทรงรอนพระทัย  ตรัสวา  ดูกอนทานพราหมณ 
เหตุไรเลาทานจึงทํากรรมของผูทุศีลเชนนี้    แลวตรัสวา    พวกเจา 
ไปเถิด    จงลงพระราชอาญาแกพราหมณ.   พราหมณกราบทูลวา 
ขาแตมหาราชเจา  ขาพระองคมิใชโจรดอก  พระเจาขา  พระราชา 
รับสั่งถามวา  เมื่อเปนเชนนั้น  เหตุไรทานจึงหยิบเหรียญกษาปณ 
ไปจากแผงแหงพระราชทรัพยเลา    ?     พราหมณกราบทูลวา 
ขอเดชะ     ทีข่าพระองคกระทําไป     ในเม่ือพระองคทรงยกยอง 
ขาพระองคอยางยิ่งเชนนี้นั้น    ก็เพ่ือจะทดลองวา    พระราชาทรง 
ยกยองเรายิ่งนัก      เหตุทรงอาศัยสมบัติมีชาติเปนตนหรืออยางไร 
หรือวาทรงอาศัยศีล     ก็และบัดนี้    ขาพระองคทรงทราบโดย 
แนนอนแลว      เพราะที่ทรงพระกรุณาโปรดใหลงพระราชอาญา  
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แกขาพระองคบัดนี้    เปนขอเทียบไดวา     ความยกยองที่พระองค 
ทรงทําแกขาพระองคนั้น     อาศัยศีลอยางเดียว     มิไดทรงกระทํา 
เพราะอาศัยสมบัติมีชาติเปนตนเลย     แลวกราบทูลตอไปวา 
ขาพระองคนั้นไดตกลงใจไดดวยเหตุนี้วา     ในโลกน้ี    ศลีเทานั้น 
สูงสุด      ศีลเปนประมุข     ก็เม่ือขาพระองคจะกระทําใหสมควร 
แกศีลนี้  ยังดํารงตนอยูในเรือน  บรโิภคกิเลสอยู   จักไมอาจกระทํา 
ได    วันนี้แหละขาพระองคจักไปสูพระวิหารเชตวัน    บรรพชา 
ในสํานักพระศาสดา        ไดโปรดทรงพระกรุณาพระราชทานการ 
บรรพชาแกขาพระองคดวยเถิด      พระเจาขา     ครั้นขอพระบรม 
ราชานุญาตไดแลว     ก็ออกเดินมุงหนาไปพระเชตวันมหาวิหาร 
ครั้งน้ันหมูญาติและพวกพองที่สนิทสนม     พากันหอมลอม    เมื่อ 
ไมอาจทัดทานทานได  จึงพากันกลับไป. 
        พราหมณไปสูสํานักของพระศาสดา    ทูลขอบรรพชา 
ครั้นไดบรรพชาและอุปสมบทแลว     ก็ไมทอดท้ิงพระกรรมฐาน 
เจริญวิปสสนา     บรรลพุระอรหัตผล    เขาเฝาพระบรมศาสดา 
กราบทูลพยากรณพระอรหัตผลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ บรรพชา 
ของขาพระองคถึงท่ีสุดแลว    คําพยากรณพระอรหัตผลน้ัน    ของ 
ทานปรากฏในภิกษุสงฆแลว     อยูมาวันหน่ึงพวกภิกษุประชุม 
กันในธรรมสภา    นั่งสนทนาถึงคุณของทานวา    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย    พราหมณผูอุปฏฐากพระราชาชื่อโนน    ทดลองศีลของ 
ตนแลว   กราบทูลลาพระราชาบรรพชา   ดํารงอยูในพระอรหัตผล  
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แลว   พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวก 
เธอประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร   ?   เมื่อภิกษุทั้งหลาย   กราบ 
ทูลใหทรงทราบแลว    ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตใน 
บัดนี้เทาน้ัน   ที่พราหมณผูนี้   ทดลองศีลของตนแลวบวช   กระทํา 
ที่พ่ึงแกตนได    ถึงในกาลกอนบัณฑิตทั้งหลาย     ก็เคยทดลองศีล 
ของตนแลวบวช     การทําท่ีพ่ึงแกตนมาแลวเหมือนกัน    อันภิกษุ  
เหลาน้ัน   กราบทูลอาราธนาแลว   ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้  :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวไดเปนปุโรหิตของพระเจาพรหมทัต  
พระองคนั้น    เปนผูมีจิตใจนอมไปในทาน    มีศลีเปนอัธยาศัย 
ถือศีล   ๕    ไมขาด    พระราชาทรงยกยองทานยิ่งกวาพราหมณ 
ที่เหลือ    เรือ่งทั้งหมดก็เชนเดียวกับเรื่องแรกน้ันแหละ    แปลกแตวา 
เมื่อพระโพธิสัตวถูกเขามัดนําตัวไปสูสํานักพระราชา     พวกหมองู 
กําลังบังคับงูใหเลนอยูที่ระหวางถนน    พากันจับงูที่หาง    จับที่คอ 
เอางูพันคอ.  พระโพธิสัตวเห็นพวกน้ันแลวกลาววา  พอคุณท้ังหลาย 
เจาอยาจับงูนี้ที่หาง    อยาจับที่คอ    อยาเอาไปพันคอ    เพราะงูนี้ 
กัดแลว    ก็ตองถึงส้ินชีวิต    พวกหมองูกลาววา    ทานพราหมณ 
งูนี้มีศีลสมบูรณดวยมารยาท     มิใชเปนผูทุศีลอยางเชนทาน 
สวนทานสิ     เปนผูหาอาจาระมิได    เพราะความเปนผูทุศีล    ถูก 
หาวาเปนโจรฉกชิงพระราชทรัพย  กําลังถูกมัดนําตัวไป  พราหมณ  
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ไดคิดวา   แมพวกงูที่ไมกัดใคร   ไมเบียดเบียนใคร   ก็ไดชื่อวามีศีล 
ได    จะปวยกลาวไปใยถงึพวกที่เปนมนุษยในโลกน้ี    ศลีเทานั้น 
ที่ชื่อวาสูงสุด    สิ่งอ่ืนที่จะย่ิงไปกวาศีลนั้นไมมี.    ครั้นมนุษยนําตัว 
ไปแสดงแดพระราชาแลว   พระราชาตรัสถามวา   พอคุณ   นี้เรื่อง 
อะไรกัน ?   พวกราชบุรษุกราบทูลวา  ขอเดชะ  โจรฉกชิงพระ- 
ราชทรัพย  พระเจาขา   รับสั่งวา   ถาเชนนั้น   พวกเจาจงกระทํา 
ตามพระราชอาญาแกเขาเถิด      พราหมณกราบทูลวา      ขาแต 
มหาราช    ขาพระองคมิใชโจรดอก    พระเจาขา.    เมื่อรับสั่งวา 
เมื่อเปนเชนน้ัน    ทําไมถึงไดหยิบเอาเหรียญกษาปณไปเลา   ? 
จึงกราบทูลเรื่องราวทั้งมวล     โดยนยัที่มีในเรื่องกอนน่ันเอง     แลว 
กราบทูลวา   ดวยเหตุนี้   ขาพระองคนั้นตกลงใจแลววา   ในโลกน้ี 
ศีลเทานั้นสูงสุด     ศีลเปนประธาน    แลวกราบทูลวา    ขอน้ียกไว 
กอนเถิดพระเจาขา     แมแตอสรพิษไมกัดใคร    ไมเบียดเบียนใคร 
ยังไดชื่อเสียงวามีศีลไดเลย     แมเพราะเหตุนี้     ศลีเทานั้นสูงสุด  
ศีลประเสริฐ  เมื่อจะสรรเสริญศีล  กลาวคาถาน้ีวา  :- 
              ไดยินวา       ศีลเปนคุณชาติงามเปนเย่ียม 
          ในโลก   จงดูงูใหญ   มีพิษรายแรง   เปนสัตวมีศีล 
          เหตุนัน้  จึงไมเบียดเบียนใคร. ดังน้ี 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สีล  กิเรว  ไดแกศีลคือมารยาท 
กลาวคือ  ความไมลวงละเมิดนั่นเอง. 
        บทวา  กิร  ความวา  พระโพธิสัตวกลาวตามท่ีไดยินมา.  
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        บทวา  กลุยาณ  แปลวา งาม ประเสริฐ. 
        บทวา  อนุตฺตร  ความวา ยอดเยี่ยม  คือใหคุณไดทุกอยาง. 
        บทวา   ปสฺส   ไดแกกลาวมุงถึงเหตุเฉพาะเทาท่ีตนเห็น. 
        บทวา   สีลวาติ   น   หฺติ   ความวา   งูแมมีพิษรายแรง 
ยังไดรับการสรรเสริญวามีศีล     ดวยเหตุเพียงไมกัดใคร    ไม 
เบียดเบียนใคร   ยอมไมถูกใครทําราย   คือไมถูกใครฆา    แมดวย 
เหตุดังกลาวมาน้ี  ศีลน่ันแล   จึงชื่อวา  สูงสุด. 
        พระโพธิสัตวแสดงธรรมถวายพระราชา     ดวยคาถานี้ 
ดวยประการฉะน้ี  ละกามท้ังหลาย  บวชเปนฤาษี   เขาปาหิมพานต 
ทําอภิญญา  ๕  สมาบัติ     ๘    ใหเกิดแลว  ไดมีพรหมโลกเปนที่ไป 
ในเบื้องหนา. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา   พระราชาในครั้งน้ัน   ไดมาเปนอานนท   บริษัทไดมา 
เปนพุทธบริษัท  สวนปุโรหิต   ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
               จบ   อรรถกถาสีลวิมังสนชาดกท่ี  ๖  
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                             ๗.  มังคลชาดก 

                 วาดวยการถือมงคลตื่นขาว 
        [๘๗]     "ผูใดไมถือมงคลต่ืนขาว   ไมถืออุกกาบาต 
          ไมถือความฝน    ไมถือลักษณะดีหรือชั่ว    ผูนั้น 
          ชื่อวาลวงพนโทษแหงการถือมงคลต่ืนขาว 
          ครอบงํากิเลสเครื่องประกอบสตัวไวในภพ 
          ที่เปนคูกั้น   ยอมไมกลับมาเกิดอีก". 
                    จบ   มังคลชาดกท่ี  ๗                                                 
                    อรรถกถามังคลชาดกท่ี   ๗ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู       ณ     พระเวฬุวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพราหมณผูรูจักลักษณะผาสาฎกผูหน่ึง    ตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  ยสฺส  มงฺคลา  สมูหตา  ดังนี้. 
        ไดยินวา    พราหมณชาวพระนครราชคฤหผูหน่ึง    เปนผู 
ถือมงคลต่ืนขาว     ไมเลือ่มใสในพระรัตนตรัย     เปนมิจฉาทิฏฐิ 
มั่งค่ัง    มีทรพัยมาก    มีโภคะมาก.    หนูกัดคูแหงผาสาฎกท่ีเขา 
เก็บไวในหีบ    ครั้นถึงเวลาที่เขาสนานเกลา    กลาววา    จงนําผา 
สาฎกมา    คนทั้งหลายจึงบอกการท่ีหนูกัดผาแกเขา    เขาคิดวา 
ดวยผาสาฎกทั้งคูที่หนูกัดนี้    จักคงมีในเรือนน้ีละก็     ความพินาศ  
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อยางใหญหลวงจักมี     เพราะผาคูนี้เปนอวมงคล      เชนกับตัว 
กาฬกรรณี   ทั้งไมอาจใหแกบุตรธิดา   หรือทาสกรรมกร   เพราะ 
ความพินาศอยางใหญหลวงจักตองมีแกผูที่รับผานี้ไปทุกคน 
ตองใหทิ้งมันเสียที่ปาชาผีดิบ     แตไมกลาใหในมือพวกทาสเปนตน 
เพราะพวกนั้นนาจะเกิดโลภในผาคูนี้     ถือเอาไปแลวถึงความ 
พินาศไปตาม ๆ   กันได  เราจักใหลูกถือผาคูนั้นไป   เขาเรียกบุตร 
มาบอกเรื่องราวนั้นแลว    ใชไปดวยคําวา    พอคุณ    ถึงตัวเจาเอง 
ก็ตองไมเอามือจับมัน     จงเอาทอนไมคอนไปท้ิงเสียที่ปาชาผีดิบ 
อาบนํ้าดําเกลาแลวมาเถิด. 
        แมพระบรมศาสดาเลา    ในวันนัน้   เวลาใกลรุง   ทรงตรวจ 
พวกเวไนยสัตว     เห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผลของพอลูกคูนี้ 
ก็เสด็จไปเหมือนพรานเน้ือตามรอยเนื้อฉะน้ัน    ไดประทับยืน    ณ 
ประตูปาชาผีดิบ   ทรงเปลงพระพุทธรังษี    ๖   ประการอยู.    แม 
มาณพรับคําบิดาแลว    คอนผาคูนั้นดวยปลายไมเทา    เหมือนคอน 
งูเขียว     เดนิไปถึงประตูปาชาผีดิบ.     ลําดับนั้นพระศาสดารับสั่ง 
กะเขาวา  มาณพ  เจาทําอะไร  ?  มาณพกราบทูลวา  ขาแตพระ- 
โคดมผูเจริญ     ผาคูนี้ถูกหนูกัด    เปนเชนเดียวกับตัวกาฬกรรณี 
เปรียบดวยยาพิษท่ีรายแรง     บิดาของขาพระองคเกรงวา     เมือ่ 
ผูทิ้งมันเปนคนอ่ืน    นาจะเกิดความโลภข้ึนถือเอาเสีย     จึงใชขา- 
พระองค    ขาแตพระโคดมผูเจริญ       ขาพเจาเองก็มาดวยหวังวา 
จักทิ้งมันเสีย.  พระศาสดาตรัสวา   ถาเชนนั้น  ก็จงท้ิงเถิด.  มาณพ  
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จึงทิ้งเสีย    พระศาสดาตรัสวา    คราวนี้สมควรแกเราตถาคต 
ดังน้ีแลว   ทรงถือเอาตอหนามาณพน้ันทีเดียว  ทั้ง  ๆ   ที่มาณพน้ัน 
หามอยูวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ       นั่นเปนอวมงคลเหมือนตัว 
กาฬกรรณี   อยาจับ   อยาจับเลย   พระศาสดาก็ทรงถือเอาผาคูนั้น 
เสด็จผันพระพักตรมุงหนาตรงไปพระเวฬุวัน.     มาณพรีบไปบอก 
แกพราหมณผูบิดาวา    คุณพอครับ    คูผาสาฎกท่ีผมเอาไปท้ิงท่ี  
ปาชาผีดิบนั้น   พระสมณโคดมตรัสวา   ควรแกเรา   ทั้ง ๆ   ที่ผม 
หามปราม    ก็ทรงถือเอาแลวเสด็จไปสูพระเวฬุวัน   ถึงพระสมณ- 
โคดมทรงใชสอยมัน     กอ็งยอยยับ     แมพระวิหารก็จักพินาศ 
ทีนั้นพวกเราจักตองถูกครหา   เราตองถวายผาสาฎกอ่ืน ๆ    มาก 
ผืนแดพระสมณโคดม     ใหพระองคทรงทิ้งผานั้นเสีย     เขาใหคน 
ถือผาสาฎกหลายผืน   ไปสูพระวิหารเวฬุวันกับบุตร    ถวายบังคม 
พระศาสดา   แลวยืนอยู   ณ   สวนขางหน่ึง   กราบทูลอยางน้ีวา 
ขาแตพระสมณโคดม     ไดยินวาพระองคทรงถือเอาคูผาสาฎก 
ในปาชาผีดิบ   จริงหรือพระเจาขา   ?   ตรัสวา   จริง   พราหมณ 
กราบทูลวา  ขาแตพระสมณโคดม   คูผาสาฎกน้ันเปนอวมงคล  เมื่อ 
พระองคทรงใชสอยมันจะตองยอยยับ     ถึงพระวิหารท้ังส้ินก็จัก 
ตองทําลาย   ถาผานุง   ผาหมของพระองคมีไมพอ   พระองคโปรด 
รับผาสาฎกเหลาน้ีไว    ทิ้งคูผาสาฎกนั้นเสียเถิด.     ครั้งน้ันพระ- 
ศาสดาตรัสกะเขาวา     พราหมณ     พวกเรามีนามวาบรรพชิต  
ผาเกา ๆ   ที่เขาท้ิง   หรือตกอยูในที่เชนนั้น   คือ   ที่ปาชาผีดิบ   ที ่ 
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ทองถนน   ที่กองขยะ    ที่ทาอาบนํ้า   ที่หนทางหลวง   ยอมควรแก  
พวกเรา     สวนทานเองมิใชแตจะเพ่ิงเปนคนมีลัทธิอยางนี้ในบัดนี้ 
เทาน้ัน  แมในครั้งกอน  ก็เคยมีลัทธิอยางนี้เหมือนกัน  เขากราบทูล 
อาราธนา   ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล  พระเจามคธราช   ผูทรงธรรม  เสวยราชสมบัติ  
ในพระนครราชคฤห    แควนมคธ    ครั้งน้ันพระโพธิสัตวเกิดใน 
สกุลอุทิจจพราหมณ  สกลุหน่ึง  ถึงความเปนผูรูเดียงวาแลว  บวชเปน 
ฤๅษียังอภิญญา   และสมาบัติใหเกิดแลว   พํานักอยูในปาหิมพานต 
ในกาลครั้งหนึ่ง    ออกจากปาหิมพานต    มาถึงพระราชอุทยาน 
ในพระนครราชคฤห    พํานักอยูที่นั้น    วันที่สองเขาสูพระนคร 
เพ่ือตองการภิกขาจาร     พระราชาทอดพระเนตรเห็นทานแลว 
รับสั่งใหนิมนตมา   อาราธนาใหนั่งในปราสาท   ใหฉันโภชนาหาร 
แลว     ทรงถือเอาปฏิญญา     เพ่ือการอยูในพระอุทยานตลอดไป. 
พระโพธิสัตวฉันในพระราชนิเวศน    พักอยูในพระราชอุทยาน 
กาลครั้งน้ัน   ในพระนครราชคฤห   ไดมีพราหมณชื่อวา   ทุสส- 
ลักขณพราหมณ    (พราหมณผูรูลักษณะผา).     เรือ่งทั้งปวงต้ังแต 
เขาเก็บคูผาสาฎกไวในหีบเปนตนไป     เชนเดียวกนักับเรื่องกอน 
นั่นแหละ  (แปลกแตตอนหน่ึง)  เม่ือมาณพไปถึงปาชา พระโพธิสัตว 
ไปคอยอยูกอนแลว     นัง่อยูที่ประตูปาชา     เก็บเอาคูผาที่เขาท้ิง 
แลวไปสูอุทยาน     มาณพไปบอกเเกบิดา.     บิดาคิดวา      ดาบสผู  
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ใกลชิดราชสกุล  จะพึงฉิบหาย   จึงไปสํานักพระโพธิสัตว  กลาววา 
ขาแตพระดาบส     ทานจงทิ้งผาสาฎกที่ทานถือเอาแลวเสียเถิด 
จงอยาฉิบหายเสียเลย.   พระดาบสแสดงธรรมแกพราหมณวา   ผา 
เกา ๆ ที่เขาทิ้งไวในปาชา    ควรแกพวกเรา    พวกเรามิใชพวกถอื 
มงคลต่ืนขาว     ข้ึนชื่อวาการถือมงคลต่ืนขาวน้ี    พระพุทธเจา 
พระปจเจกพุทธเจา  และพระโพธิสัตวทั้งหลาย      ไมสรรเสรญิเลย 
เหตุนั้น  บัณฑิตตองไมเปนคนถือมงคลต่ืนขาว.  พราหมณฟงธรรม 
แลวทําลายทิฏฐิเสีย      ถงึพระโพธิสัตวเปนสรณะแลว     แมพระ- 
โพธิสัตวก็มีฌานมิไดเสื่อม    ไดเปนผูมีพรหมโลกเปนที่ไปใน 
เบื้องหนา     แมพระบรมศาสดาทรงนําเรื่องอดีตน้ีมาแลว      ครั้น 
ตรัสรูพระสัมโพธิญาณแลว     เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพราหมณ 
ตรัสพระคาถานี้ ความวา :- 
                " ผูใดไมถือมงคลต่ืนขาว   ไมถืออุกกาบาต 
        ไมถือความฝน    ไมถือลักษณะดีหรือชั่ว    ผูนั้น 
        ชื่อวา     ลวงพนโทษแหงการถือมงคลต่ืนขาว 
        ครอบงํากิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพท่ี  
        เปนคูกัน้  ยอมไมกลับมาเกิดอีก "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  ยสฺส   มงฺคลา   สมหูตา  ความวา 
มงคลเหลาน้ีคือ  ทิฏฐิมงคล  มงคลท่ีเกิดเพราะส่ิงที่เห็น  ๑  สตุมงคล 
มงคลท่ีเกิดเพราะเรื่องที่ฟง  ๑  มุตมงคล  มงคลท่ีเกิดเพราะอารมณ 
ที่ไดทราบ ๑   อันพระอรหันตขีณสพใด   ถอนข้ึนไดแลว.  
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        บทวา   อุปฺปาตา   สุปนา  จ   ลกขฺณา  จ  ความวา  เรื่องอุบาท 
ที่เปนเรื่องใหญ  ๕  ประการเหลาน้ี  คือ   จันทรคราธรูป   อยางนี้ 
จักตองมี     สุริยคราธรูปอยางนี้จักตองมี     นักษัตคราธรูปอยางนี้ 
จักตองมี     อุกกาบาตรูปอยางนี้จักตองมี         ลําพูกันรูปอยางนี้ 
จักตองมี     อีกทั้งความฝนมีประการตาง ๆ     ลักษณะท้ังหลาย 
มีอาทิอยางนี้  คือ  ลักษณะคนโชคดี  ลักษณะคนโชคราย  ลักษณะ 
หญิง   ลักษณะชาย   ลักษณะทาส   ลกัษณะทาสี   ลักษณะคาม 
ลักษณะศร   ลักษณะอาวุธ    ลักษณะผา  เหลาน้ีเปนฐานแหงทิฏฐิ. 
ทานผูใดถอนไดหมดแลว   คือไมเชื่อถือเอาเปนมงคล   หรืออวมงคล 
แกตน    ดวยเรื่องอุปบาตเปนตนเหลานี้. 
        บทวา  โส  มงฺคลโทสวีติวตฺโต   ความวา  ทานผูนั้นเปนภิกษุ  
ผูขีณาสพ  ลวงพน  กาวผาน  ละเสียไดซึ่งโทษแหงมงคลทุกอยาง. 
        บทวา   ยุคโยคาธิคโก   น  ชาตุเมติ  ความวา  กิเลสที่มารวม 
กันเปนคู ๆ     โดยนัยมีอาทิวา     โกธะความโกรธ      และอุปนาหะ 
ความผูกโกรธ   มักขะความลบหลู       และปลาสะความตีเสมอดังน้ี 
ชื่อวา  ยุคะ.  กิเลส  ๔  อยางเหลาน้ี  คือ กามโยคะ  ภวโยคะ  ทฏิฐิโยคะ 
อวิชชาโยคะ ชื่อวา โยคะ เพราะเปนเหตุประกอบสัตวไวในสงสาร 
ภิกษุผูเปนพระขีณาสพ  บรรลุแลวคือ   ครอบงําไวไดแลว    ลวงพน 
แลวไดแก    ผานไปแลวดวยดี    ซึ่งยคุและโยคะ    คือท้ังยุคและโยคะ 
เหลาน้ัน.  
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        บทวา     น   ชาตุเมติ  ความวา  ทานผูนั้นยอมไมถึงคือไมตอง 
มาสูโลกนี้  ดวยสามารถแหงปฏิสนธิใหม   โดยแนนอนทีเดียว. 
        พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแกพราหมณดวยพระ- 
คาถาน้ี    ดวยประการฉะนี้    แลวทรงประกาศสัจธรรม    เมื่อจบ 
สัจจะ   พราหมณกับบุตร   ดํารงอยูในโสดาปตติผล.   พระศาสดา 
ทรงประชุมชาดกวา     บดิาและบุตรในครั้งน้ัน    ไดมาเปนบิดา 
และบุตรคูนี้แหละ   สวนดาบสไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                   จบ  อรรถกถามังคลชาดกที่  ๗  
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                                             ๘.  สารมัภชาดก 

                       วาดวยการพูดดี  พูดช่ัว 
        [ ๘๘ ]      "พึงเปลงแตวาจาดี    เทาน้ัน    ไมพึงเปลง 
            วาจาชั่วเลย     การเปลงวาจาดีสําเร็จประโยชนได 
           เปลงวาจาชั่ว  ยอมเดือดรอน" 
                                 จบ   สารัมภชาดกที่  ๘ 
                     อรรถกถาสารัมภชาดกท่ี  ๘ 
        พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยพระนครสาวัตถี     ประทับอยู 
ณ   พระเชตวันมหาวิหาร   ทรงปรารภโอมสวาทสิกขาบท    ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  กลยฺาณเมว  มฺุเจยฺย  ดังน้ี. 
        แมเรื่องทั้งสอง       ก็เปนเชนเดียวกับเรื่องที่กลาวไวแลว 
ในนันทวิสาลชาดก  ในหนหลัง.   (แปลกแตวา)  ในชาดกน้ี  พระ- 
โพธิสัตวเสวยพระชาติเปนโคทรงกําลัง ชื่อ สารัมภะ ของพราหมณ 
ผูหน่ึง    ในพระนครตักกสิลา.    พระศาสดาตรัสเรื่องในอดีตน้ีแลว 
ครั้นตรัสรูพระสัมโพธิญาณแลว     ตรัสพระคาถานี้วา  :- 
                   " พึงเปลงแตวาจาดี    เทาน้ัน    ไมพึงเปลง 
        วาจาช่ัวเลย     การเปลงวาจาดีสําเร็จประโยชนได 
        เปลงวาจาชั่ว  ยอมเดือดรอน "  ดังน้ี.                            
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        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กลฺยาณเมว  มฺุเจยฺย  ความวา 
บุคคลพึงเปลง  คือพึงแถลงไดแก  พึงกลาวถอยคําท่ีพนจากโทษ  ๔ 
ชื่อวา ถอยคําดีงาม คือไมมีโทษเทานั้น. 
        บทวา  น  ห ิ มฺุเจยฺย  ปาปก  ความวา  ไมพึงเปลงคําชั่ว 
คือคําลามก   ไดแกคําอันไมเปนที่รัก    ไมเปนที่พอใจของคนอ่ืน ๆ. 
        บทวา  โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธุ  ความวา  การเปลงวาจาดี 
เทาน้ัน    ยังประโยชนใหสําเร็จ    คือเปนความดีงาม    เปนความ 
เจริญในโลกน้ี. 
        บทวา  มุตฺวา  ตปฺปติ  ปาปก  ความวา  ครั้นเปลง  คือแถลง 
ไดแกกลาวคําชั่ว    คือคําหยาบแลว    บุคคลน้ันยอมเดือดรอน   คือ 
เศราโศก  ลําบาก. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา   ดวยประการฉะน้ี 
แลว  ทรงประชุมชาดกวา  พราหมณในครั้งน้ัน  ไดมาเปนอานนท 
พราหมณีไดเปนอุบลวรรณา     สวนโคสารัมภะ     ไดมาเปนเรา 
ตถาคต  ฉะนี้แล. 
                     จบ  อรรถกถาสารัมภชาดกท่ี  ๘  
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                                ๙.  กหุกชาดก 

                       วาดวยดาบสเจาเลห 
        [๘๙]      " นอยหรือถอยคําของเจา   ชางสละสลวย           
           พูดจานานับถือจริง  ๆ     เจาของใจในวัตถุเพียง 
           เสนหญา    แตเมื่อขโมยทองรอยแทงไปไมของใจ                
           เลยนะ " 
                                จบ   กุหกชาดกที่  ๙ 
                      อรรถกถากุหกชาดกท่ี ๘ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร         
ทรงปรารภภิกษุผูมักหลอกลวงรูปหน่ึง      ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  วาจาว   กริ   เต  อาสิ  ดังน้ี. 
        เรื่องการหลอกลวง  จักปรากฏแจงในอุททาลชาดก.         
        ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง-         
พาราณสี   ชฎิลโกงผูหน่ึงเปนดาบสหลอกลวง   อาศัยอยูในหมูบาน 
ตําบลหน่ึง    กุฎมพีคนหน่ึง    ชวยสรางศาลาในปาใหดาบสน้ัน 
ใหดาบสอยูในบรรณศาลา     ปรนนิบติัดวยอาหารอันประณีต  
ในเรือนของตน     เขาเชื่อดาบสโกงน้ันวา     ทานผูนี้เปนผูมีศีล 
นําเอาทองพันแทงไปยังศาลาของดาบส    ฝงไวในแผนดิน    เพราะ  
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กลัวโจร   กลาววา   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   พระคุณเจาพึงดูแล 
ทองนี้ดวย.  ครั้งน้ัน  ดาบสกลาวกะเขาวา   คุณ !   การพูดแบบน้ี 
แกพวกท่ีไดนามวา   บรรพชิตไมสมควรเลย   ข้ึนชื่อวา   ความโลภ 
ในสิ่งของของผูอ่ืน  ของพวกเราไมมีเลย  เขากลาววา   ดีละ  พระ- 
คุณเจาผูเจริญ  เชื่อถอยคําของดาบส  แลวหลีกไป  ดาบสชั่วคิดวา 
เราอาจเลี้ยงชีพดวยทรัพยมีประมาณเทาน้ีได   ลวงไปไดสอง-สาม 
วัน   ก็ยักเอาทองนั้นไปไว  ณ   ที่หน่ึงระหวางทาง   ยอนมาเขาไป 
ยังบรรณศาลา     พอวันรุงข้ึน     ทําภัตกิจในเรือนของกุฎมพีแลว 
กลาวอยางนี้วา    ผูมีอายุ    พวกเราอาศัยทานอยูนานแลว    ความ 
พัวพันกันกับพวกมนุษยยอมมี    ก็ธรรมดาวา    ความพัวพันเปน 
มลทินของบรรพชิต     เพราะฉะน้ันอาตมาจะขอลาไป    แมกุฏมพี 
จะออนวอนแลว ๆ   เลา ๆ   ก็ไมปรารถนาจะกลับ   ครั้งน้ันกุฎมพี 
จึงกลาวกะดาบสวา   เมื่อเปนเชนนี้   ก็นิมนตไปเถิด    พระคุณเจา- 
ขา    ดังนี้แลว     ตามไปสงจนถึงประตูบานแลวจึงกลับ    ดาบสเดิน 
ไปไดหนอยหนึ่ง   คิดวา   เราควรจะลวงกุฎมพีนี้   ก็เอาหญาวางไว 
ระหวางชฎา    ยอนกลับไป    กฏุมพีถามวา    พระคุณเจาผูเจริญ 
พระคุณเจากลับมาทําไม   ขอรับ  ?   ตอบวา   ผูมีอายุ   หญาเสน 
หน่ึง    เกี่ยวชฎาของฉันไป    จากชายคาเรือนของพวกทาน    ข้ึน 
ชื่อวา   อทินนาทาน   ไมสมควรแกบรรพชิต    อาตมาจึงรีบนํามัน 
กลับมา     กฎุมพีกลาววา     จงทิ้งมันเสีย     แลวนิมนตไปเถิดครับ 
เสื่อมใสวา     พระดาบสไมถือเอาส่ิงของ ๆ     ผูอ่ืน    ซึ่งแมเพียง  
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เสนหญา   โอ   พระคุณเจาของเรา   เครงครัดจริง     ดังนี้กราบแลว 
สงพระดาบสไป. 
        ก็ในครัง้น้ันพระโพธิสัตว  ไปยังชนบทชายแดนเพ่ือตองการ 
สิ่งของ     อาศัยพักแรมในบานกุฎมพี     ทานฟงคําของดาบสแลว 
คิดวา     ดาบสรายผูนี้     จักตองถือเอาอะไร ๆ    ของกุฎมพีนี้ไป 
เปนแน    จึงถามกุฎมพีวา     กอนสหาย    ทานไดฝากฝงอะไร  ๆ 
ไวในสํานักของดาบสน้ัน   มีหรือไม  ?   กุฎมพีตอบวา   มีอยูสหาย 
เราฝากฝงทองไว  ๑๐๐   แทง.   พระโพธิสัตวกลาววา   ถาเชนนั้น 
ทานจงรีบไปตรวจตราดูทองนั้นเถิด      เขาไปบรรณศาลาไมเห็น 
ทองนั้น  รีบกลับมาบอกวา  ทองไมมี  สหาย.  พระโพธิสัตวบอกวา 
ทองของทานผูอ่ืนไมไดเอาไปดอก      ดาบสรายนัน้คนเดียวเอาไป 
มาเถิด     เรามาชวยกันติดตามจับดาบสนั้น    แลวรีบตามไป    จับ 
ดาบสโกงได   ทุบบาง   เตะบาง   ใหนําเอาทองมาคืน   แลวจับไว. 
พระโพธิสัตวเห็นทองแลวกลาววา    ดาบสน่ีขโมยทอง   ๑๐๐   แทง 
ยังไมของใจ     ไพลมาของใจในเรื่องเพียงเสนหญา     เมื่อจะติเตียน 
ดาบสน้ัน  กลาวคาถานี้  ความวา :- 
                " นอยหรือถอยคําของเจา   ชางสละสลวย 
         พูดจานานับถือจริง  ๆ     เจาของใจในวัตถุเพียง 
        เสนหญา  แตเมื่อขโมยทองรอยแทงไป  ไมตองใจ 
                เลยนะ "  ดังน้ี.  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา     วาจาว   กริ  เต  อาสิ   สณฺหา 
สขิลภาณิโน    ความวา     เมื่อทานกลาวคําออนหวานนานับถืออยู 
อยางนี้วา     การถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดใหแมเพียงเสนหญา 
ก็ไมควรแกพวกบรรพชติ    ดังน้ี    ถอยคําของทานนั้นออนหวาน 
นอยอยูเมื่อไร  อธิบายวา  คําพูดของทานน้ัน  เกลี้ยงเกลาแท   ๆ. 
        บทวา   ติณมตฺเต   อสชฺชิตฺโถ   ความวา    ดูกอนชฎิลโกง 
ทานทําความรําคาญ   (เครง)  ในเสนหญาเสนเดียว   ดูติดใจของใจ 
เกาะเกี่ยวเสียจริง  ๆ   แตเมื่อทานขโมยทอง    ๑๐๐   แทงนี้   ชางไม 
ติดใจ ชางหมดขอของใจเลยทีเดียว. 
        พระโพธิสัตว    ครัน้ติเตียนดาบสน้ัน   ดวยประการฉะน้ีแลว 
ก็ใหโอวาทแกดาบสวา    ดูกอนชฎิลโกง    ทานอยาไดทํากรรมเห็น 
ปานน้ี  ตอไปอีก  ดังนี้แลว  ก็ไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    จึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้เทาน้ันที่ภิกษุนี้เปนผูหลอกลวง 
แมในกาลกอน     ก็ไดเปนผูหลอกลวงแลวเหมือนกัน     ดังน้ีแลว 
ทรงประชุมชาดกวา  ดาบสโกงในครั้งน้ัน  ไดมาเปนภิกษุหลอกลวง 
ในครั้งน้ี  สวนบุรุษผูเปนบัณฑิต  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                       จบ  อรรถกถากุหกชาดกที่  ๙  
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                          ๑๐.  อกตัญูชาดก 

                    วาดวยผลของคนอกตัญู 
        [๙๐]      "  ผูใดอันทานทําดีใหกอน     ทําประโยชน         
           ใหกอน  แตไมรูจักคุณผูนั้น  เมือ่มีกิจการเกดิขึ้น 
           ภายหลัง  ยอมไมไดผูชวยเหลือ " 
                            จบ  อกตัญูชาดกที่  ๑๐ 
                  อรรถกถาอกตัญูชาดกท่ี  ๑๐             
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภทานอนาบิณฑิกเศรษฐี      ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  โย   ปุพฺเพ  กตกลฺยาโณ  ดังนี้. 
        ไดยินวา  เศรษฐีชาวปจจันตชนบทผูหน่ึง  ไดเปนอทิฏฐสหาย 
(สหายผูยังไมเคยพบกัน)    ของทานอนาถบิณฑิกะ    กาลครั้งหนึ่ง 
เศรษฐีนั้นบรรทุกเกวียน   ๕๐๐   เลม   เต็มไปดวยส่ิงของท่ีเกิดข้ึน 
ในปจจันตชนบท    กลาวกะพวกคนงานวา    ไปเถิดทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย    ทานท้ังหลายจงนําของส่ิงน้ีไปสูพระนครสาวัตถี    ขาย 
ใหแกมหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ     สหายของเราดวยราคาของ 
ตอบแทน     แลวพากันขนของตอบแทนมาเถิด.     คนงานเหลานั้น 
รับคําของทานเศรษฐีแลว    พากันไปสูพระนครสาวัตถี    พบทาน  
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มหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกแลวใหบรรณาการ    แจงเรื่องนั้นใหทราบ 
แมทานมหาเศรษฐีเห็นแลวก็กลาววา   พวกทานมาดีแลว   จัดการ 
ใหที่พักและเสบียงแกคนเหลาน้ัน     ไตถามความสุขของเศรษฐี 
ผูเปนสหาย   รับซื้อภัณฑะไว  แลวใหภัณฑะตอบแทนไป  คนงาน 
เหลาน้ันพากันไปสูปจจันตชนบท     แจงเนื้อความน้ันแกเศรษฐี 
ของตน   ตอมาทานอนาถบิณฑิกะ  กส็งเกวียน  ๕๐๐  เลมอยางนั้น 
แหละ   ไปในปจจันตชนบทนั้นบาง  พวกมนุษยไปในปจจันตชนบท 
นั้นแลว     นาํบรรณาการไปมอบใหทานเศรษฐีปจจันตชนบท 
เศรษฐีนั้นถามวา   พวกเจามาจากท่ีไหนเลา   ครั้นพวกคนเหลานั้น 
บอกวา   มาจากพระนครสาวัตถี   สํานักอนาถบิณฑิกะผูเปนสหาย 
ของทาน  กห็ัวเราะเยาะวา  คําวา  อนาถบิณฑิกะ   จักเปนชื่อของ 
บุรุษคนไหน ๆ   ก็ได   แลวรับเครื่องบรรณาการไว  สงกลับไปวา 
พวกเจาจงไปกันเถิด       มิไดจัดการเรื่องที่พักและใหเสบียงเลย 
คนเหลาน้ันตองขายส่ิงของกันเอง     พากันขนส่ิงของตอบแทน 
มาพระนครสาวัตถี   ลวนแจงเรื่องนั้นแกเศรษฐี.  อยูตอมา  เศรษฐี 
ชาวปจจันตชนบทสงเกวียน    ๕๐๐    เลม    อยางนั้นแหละ    ไปสู 
พระนครสาวัตถีซ้ําอีกครั้งหนึ่ง     พวกมนุษยนอมนําบรรณาการ 
ไปพบทานมหาเศรษฐี    ฝายพวกคนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เห็นพวกน้ันแลวกลาววา    ทานขอรับ    พวกผมจักกําหนดท่ีพัก 
อาหาร  และเสบียงของพวกนั้นเอง  แลวบอกใหพวกน้ันปลดเกวียน 
ไวในท่ีเชนนั้น   ภายนอกพระนคร    กลาววา   พวกทานพากันอยู  
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ที่นี่เถิด   ขาวยาคูแลภัตร  และเสบียงสําหรับพวกทาน ในเรือนของ 
พวกทานจักพอมี     แลวพากันไปเรียกพวกทาสและกรรมกรมา 
ประชุมกัน  พอไดเวลาเท่ียงคืน  ก็คุมกันปลนเกวียนทั้ง  ๕๐๐  เลม 
แยงเอาแมกระทั่งผานุง  ผาหมของตนเหลาน้ัน  ไลโคใหหนีไปหมด  
ถอดลอเกวียน    ๕๐๐   เลมเสียหมด   วางไวที่แผนดิน    แลวขนเอา 
แตลอเกวียนทั้งหลายไป    พวกชาวปจจันตชนบท    ไมเหลือแมแต    
ผานุง   ตางกลัวพากันรีบหนีไปสูปจจันตชนบท   ฝายคนของทาน 
เศรษฐี   พากันบอกเรื่องนั้นแกทานมหาเศรษฐี.   ทานมหาเศรษฐี 
คิดวา     บัดนี้มีเรื่องนําขอความท่ีจะกราบทูลแลว     จึงไปสํานัก 
พระบรมศาสดา   กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดต้ังแตตน  พระศาสดา 
ตรัสวา   ดูกอนคฤหบดี  เศรษฐีชาวปจจันตชนบทน้ัน  เปนผูมีปกติ 
ประพฤติอยางนี้    ในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได    แมในกาลกอนก็ไดมี 
ปกติประพฤติเชนนี้มาแลวเหมือนกัน     อันทานเศรษฐีกราบทูล 
อาราธนา จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี  พระโพธิสตัวไดเปนเศรษฐีมีสมบัติมากในพระนคร- 
พาราณสี    เศรษฐีชาวปจจันตชนบทผูหน่ึง    ไดเปนอทิฏฐสหาย 
ของทาน  เรื่องอดีตท้ังหมด  เปนเหมือนกับเรื่องในปจจุบันนั่นแหละ 
(แปลกกันแตวา)      พระโพธิสัตวเมื่อคนของตนแจงใหทราบวา 
วันนี้พวกผมทํางานชื่อน้ี  ดังนี้แลวก็กลาววา   พวกน้ันไมรูอุปการะ  
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ที่เขาทําแกตนกอน    จึงพากันไดรับกรรมเชนนี้ในภายหลัง    เพ่ือ 
จะแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุมกัน  จึงกลาวคาถาน้ี  ความวา 
                " ผูใดอันทานทําดีใหกอน    ทําประโยชน 
        ใหกอน   แตไมรูจักคุณผูนั้น   เมื่อมีกิจการเกิดขึ้น 
             ภายหลัง  ยอมไมไดผูชวยเหลือ "  ดังน้ี. 
        ในคาถาน้ันประมวลขออธิบายไดดังน้ี :-     บรรดาชนม ี
กษัตริยเปนตน   บุรุษผูใดผูหน่ึง   มีความดี   อันบุคคลอื่น   คือมี 
อุปการะอันทานผูอ่ืนกระทําใหกอน     คือทีแรก     มีประโยชนอัน 
คนอ่ืนกระทําให     คือมีผูชวยเหลือทํากิจการใหสําเร็จไดกอน 
มิไดรูสํานึกคุณงามความดี    และประโยชนที่ผูอ่ืนกระทําไวในตน 
นั้นเลย   ผูนั้นเมื่อกิจการของตนเกิดข้ึนในภายหลัง   ยอมหาคนชวย 
ทํากิจการน้ันใหไมได. 
        พระโพธิสัตวแสดงธรรมดวยคาถานี้     ดวยประการฉะน้ี 
แลว กระทําบุญท้ังหลาย  มีใหทานเปนตน  แลวกไ็ปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา    เศรษฐีชาวปจจันตชนบทในครั้งนั้น   ไดมาเปนเศรษฐี 
ปจจันตชนบทคนน้ีแหละ    สวนพาราณสีเศรษฐีไดมาเปนเรา 
ตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                  จบ  อรรถกถาอกตัญูชาดกที่  ๑๐  
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                        รวมชาดกที่มีในวรรคนี้  คือ 
        ๑. สุราปานชาดก   ๒.  มิตตวินทชาดก   ๓. กาฬกัณณิชาดก 
๔. อัตถัสสทวารชาดก    ๕. กิมปกกชาดก    ๖. สีลวิมังสนชาดก 
๗. มังคลชาดก   ๘. สารมัภชาดก   ๙.  กุหกชาดก    ๑๐.  อกตัญู- 
ชาดก 
                           จบ  อปายิมหวรรคท่ี  ๙  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 321 

                         ๑๐.  ลิตตวรรค 
                           ๑.  ลิตตชาดก 

                 วาดวยลูกสกาอาบยาพิษ 
        [๙๑]       บรุุษกลืนลกูสกาอันเคลือบดวยยาพิษ 
           อยางแรงยังไมรูตัว    ดูกอนเจาคนราย   เจานักเลง 
           ชั่ว   จงกลืนเถิด    จงกลืนกินเขาไปเถิด   ภายหลัง 
           ผลรายจักมีแกเจา. 
                          จบ   ลิตตชาดก    ที่  ๑ 
                     อรรถกถาลิตตวรรคท่ี  ๑๐ 
                      อรรถกถาลิตตชาดกท่ี  ๑ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู   ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภการบริโภคปจจัยที่มิไดพิจารณา ตรัสพระธรรมเทศนา 
นี้  มีคําเริ่มตนวา   ลิตฺต  ปรเมน  เตชสา  ดังนี้. 
        ไดยินมาวา     ในกาลน้ัน      พวกภิกษุไดปจจัยมีจีวรเปนตน 
โดยมากไมไดพิจารณา    แลวบริโภค    ภิกษุเหลาน้ันผูไมได 
พิจารณาปจจัย   ๔    แลวบริโภค   โดยมากจะไมพนจากนรกและ 
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน.    พระศาสดาทรงทราบเหตุนั้น     ตรัส 
ธรรมกถาแกภิกษุทั้งหลาย   โดยปริยายเปนอันมาก    ตรัสถึงโทษ  
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ในการไมพิจารณาปจจัยแลวใชสอย   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
ธรรมดาภิกษุไดรับปจจัย  ๔  แลว  ไมพิจารณาบริโภคไมควรเลย 
เพราะฉะนั้น  จําเดิมแตนี้   พวกเธอตองพิจารณาแลวจึงคอยบริโภค 
เมื่อทรงแสดงวิธีพิจารณา    ทรงวางแบบแผนไว   โดยนัยมีอาทิวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อน่ึงภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณา โดยแยบคาย 
แลว    จึงใชสอยจีวร   ฯลฯ    เพ่ือตองการปกปดอวัยวะท่ีนาละอาย 
แลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การพิจารณาปจจัย  ๔   อยางนี้ 
แลวบริโภค    ยอมสมควร    ข้ึนชื่อวาการไมพิจารณาแลวบริโภค 
เปนเชนกับบริโภคยาพิษท่ีรายแรงยิ่งใหญ     ดวยวาคนในครั้งกอน 
ไมพิจารณา    ไมรูโทษ    บริโภคยาพิษ    ผลที่สุดตองเสวยทุกข 
ใหญหลวง  ดังน้ีแลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวเกิดในตระกูลมีโภคะมาก     ตระกูล 
หน่ึง    เจริญวัยแลวเปนนักเลงสกา    ครั้นเวลาตอมามีนักเลงสกา-  
โกงอีกคนหน่ึง     เลนกบัพระโพธิสัตว    เมื่อตนเปนฝายชนะก็ไม 
ทําลายสนามเลน    แตในเวลาแพ    ก็เอาลูกสกาใสเสียในปาก 
กลาววา   ลกูสกาหายเสียแลว    พาลเลิกหลีกไป.    พระโพธิสตัว 
ทราบเหตุของเขา  คิดวา  ชางเถิด   เราจักหาอุบายแกเผ็ดในเรื่องนี้ 
ดังน้ีแลว     รวบเอาลูกสกาไป     ยอมดวยยาพิษอยางแรงในเรือน 
ของตน   แลวตากใหแหง  บอย ๆ  ครัง้  แลวนําเอาลูกสกาเหลาน้ัน 
ไปสูสํานักของเขา    กลาววา    มาเถิดเพ่ือน    เราเลนสกากันเถดิ.  
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เขารับคําวา    ดลีะเพ่ือน   จัดแจงสนามเลน   เลนกบัพระโพธิสัตว 
เรื่อยไป    พอเวลาตนแพ    ก็เอาลูกสกาลูกหนึ่งใสปากเสีย  ครั้น 
พระโพธิสัตวเห็นเขาทําอยางนั้น    เพ่ือจะทวงวา    กลืนเขาไปเถิด  
ภายหลังเจาจักรูวา   นี้มันชื่อน้ี  จึงกลาวคาถาน้ี  ความวา 
                "บุรุษกลืนลกูสกาอันเคลือบดวยยาพิษ 
              อยางแรง  ยังไมรูตัว   ดูกอนเจาคนราย  เจานักเลง 
               ชั่ว   จงกลืนเถิด  จงกลืนกินเขาไปเถิด  ภายหลัง 
             ผลรายจักมีแกเจา"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ลิตฺต  ความวา   ลกูสกาที่เคลือบ 
ไวแลว ยอมไวแลว. 
        บทวา   ปรเมน   เตชสา   ความวา    ดวยยาพิษอันรายแรง 
สมบูรณดวยฤทธิ์เดชอันสูง. 
        บทวา  คิล  แปลวา  กลืน. 
        บทวา  อกฺข  แปลวา   ลูกสกา.                  
        บทวา  น    พุชฺฌติ   ความวา  ไมรูตัววาเมื่อเรากลืนลูกสกา 
นี้อยู  ชื่อวาตองกระทํากรรมน้ี. 
        บทวา  คิล  เร   ความวา  กลืนเถดิเจาคนราย. 
        พระโพธิสัตวกลาวย้ําซํ้าเตือนอีกวา  คิล  จงกลืน. 
        บทวา   ปุจฺฉา   เต   กฏก  ภวิสฺสติ   ความวา   เมื่อเจากลืน 
ลูกสกานี้ไปแลว  ภายหลงัพิษอันรายแรงจักมี.  
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        ขณะเม่ือพระโพธิสัตวกําลังพูดอยูนั่นแหละ     เขาสลบไป 
แลวดวยกําลังของยาพิษ   นัยนตากลับ   คอตก   ลมฟาดลง   พระ- 
โพธิสัตวคิดวา    ควรจะใหชีวิตเปนทานแมแกเขา    จึงใหยาสํารอก 
ที่ปรุงดวยโอสถจนสํารอกออกมา  และใหกินเนยใส  น้ําออย   น้ําผ้ึง 
และน้ําตาลกรวด   เปนตน  ทําใหหายโรค   แลวส่ังสอนวา  อยาได 
กระทํากรรมเห็นปานน้ีอีก    ดังน้ีแลวกระทําบุญมีทานเปนตน 
ไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว      ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ข้ึนชื่อวาการไมพิจารณาแลวบริโภค    ยอม 
เปนเชนกับการบริโภคยาพิษ     อันตนเคยกระทําไว    แลวทรง 
ประชุมชาดกวา     นักเลงผูเปนบัณฑิตในกาลนั้น    ไดมาเปนเรา 
ตถาคต      สวนนักเลงโกง   จะไมกลาวถึงในเรื่องนี้    เหมือนอยาง 
ผูใดไมปรากฏในกาลน้ี  ผูนั้นก็ไมกลาวถึงในเรื่องทั้งปวง ฉะน้ีแล. 
                       จบ  อรรถกถาลิตตชาดกท่ี  ๑  
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                                     ๒.  มหาสารชาดก 

    วาดวยลักษณะของผูที่เหมาะสมกับเหตุการณ 
        [๙๒]       "ยามคับขนัยอมปรารถนาผูกลาหาญ 
           ยามปรึกษาการงาน      ยอมปรารถนาคนไมพูด- 
           พลาม  ยามมีขาวนํ้ายอมปรารถนาคนอันเปนที่รัก 
           แหงตน      ยามตองการเหตุผล      ยอมปรารถนา 
           บัณฑติ" 
                     จบ  มหาสารชาดกท่ี  ๒ 
                   อรรถกถามหาสารชาดกท่ี  ๒                         
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง                 
ปรารภพระอานันทเถระ         ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตน 
วา  อุกกฏเ  สูรมิจฉฺนฺติ  ดังน้ี. 
        สมัยหนึ่ง    เหลาพระสนมของพระเจาโกศลคิดกันวา    ข้ึน 
ชื่อวา     การเสด็จอุบัติแหงพระพุทธเจา     เปนสภาพหาไดยาก 
การกลับไดเกิดเปนมนุษย     และความเปนผูมีอายตนะบริบูรณเลา 
ก็หาไดยากเหมือนกัน     อน่ึงพวกเราแมจะไดพบความพรอมมูล 
แหงขณะซ่ึงหาไดยากน้ี    ก็ไมไดเพ่ือจะไปสูพระวิหาร    ฟงธรรม 
หรือกระทําการบูชา   หรือใหทานตามความพอใจของตนได     ตอง  
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อยูกันเหมือนถูกเก็บเขาไวในหีบ     พวกเราจักกราบทูลพระราชา 
ใหทรงพระกรุณาโปรดนิมนตพระภิกษุรูปหน่ึง     ซึ่งสมควร 
แสดงธรรมโปรดพวกเรา     จักพากันฟงธรรมในสํานักของทาน 
ขอใดที่พวกเราตองศึกษา   ก็จักพากันเรียนขอน้ันจากทาน  พากัน 
บําเพ็ญบุญมีใหทานเปนตน   ดวยประการอยางนี้    การไดเฉพาะ 
ซึ่งขณะน้ีของพวกเรา  จักมีผล  พระสนมเหลาน้ันแมทั้งหมด    พากัน 
เขาเฝาพระราชา    กราบทูลเหตุที่คบคิดกัน   พระราชาทรงรับสั่ง 
วาดีแลว   ครัน้วันหน่ึง   มีพระประสงคจะทรงเลนอุทยาน   รบัสั่ง 
ใหเรียกนายอุทยานบาลมาเฝา     ตรสัวา     เจาจงชําระอุทยาน 
นายอุทยานบาล    เมื่อจะชําระอุทยาน    พบพระศาสดาประทับนั่ง 
ณ โคนไมตนหน่ึง   รีบไปสูราชสํานัก  กราบทูลวา  ขาแตพระองค 
ผูสมมติเทพ   อุทยานสะอาดราบรื่นแลว   ก็แตวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับนั่ง  ณ  โคนไมตนหน่ึงในอุทยานน้ัน  พระเจาขา.  พระราชา 
ตรัสวา    ดีแลวสหาย    เราจักไปฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา 
เสด็จข้ึนราชรถทรง    อันประดับแลวเสด็จไปสูพระอุทยาน    ได 
เสด็จไปสูสํานักของพระศาสดา. 
        ก็ในสมัยนั้น   อุบาสกผูเปนพระอนาคามีผูหนึ่ง    ชื่อวา 
ฉัตตปาณี    นั่งฟงธรรมอยูในสํานักของพระศาสดา.    พระราชา 
เห็นฉัตตปาณีอุบาสกแลวเกิดระแวง    ประทับหยดุอยูครูหน่ึง 
แลวทรงพระดําริวา     ถาบุรุษผูนี้เปนคนชั่วละก็คงไมนั่งฟงธรรม 
ในสํานักของพระศาสดา    ชะรอยบุรษุผูนี้จักไมใชคนชั่ว     แลว  
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เสด็จเขาเฝาพระศาสดา     ถวายบังคมแลวเสด็จประทับนั่ง     ณ 
สวนขางหน่ึง    อุบาสกมิไดกระทําการรับเสด็จ    หรือการถวาย 
บังคม   ดวยความเคารพในพระพุทธเจา   ดวยเหตุนั้น  พระราชา 
จึงไมทรงพอพระทัยฉัตตปาณีอุบาสก.  พระศาสดาทรงทราบความ 
ที่พระราชาไมทรงพอพระทัยอุบาสก    จึงตรัสคุณของอุบาสกวา 
มหาบพิตร     ผูนี้เปนอุบาสก.   เปนพหูสูต    คงแกเรียน   ปราศจาก 
ความกําหนัดในกาม     พระราชาทรงพระดําริวา     พระศาสดา 
ทรงทราบคุณของผูใด    ตองเปนคนไมตํ่า     จึงตรัสวา   อุบาสก 
ทานตองการส่ิงใด    ก็ควรบอกได     อุบาสกรับสนองพระดํารัสวา 
ดีแลว   พระเจาขา.   พระราชาทรงสดับพระธรรม   ในสํานักของ 
พระศาสดาแลว  ทรงกระทําปทักษิณพระศาสดา  แลวเสด็จกลับไป.  
        วันหน่ึง พระราชาทรงเปดพระแกล  ประทับยืน  ณ ปราสาท 
ชั้นบน     ทอดพระเนตรเห็นอุบาสกนั้น     บริโภคอาหารเย็นแลว 
ถือรมเดินไปสูพระเชตวัน      กร็ับสั่งใหราชบุรุษไปเชิญมาเฝา 
แลวตรัสอยางนี้วา   อุบาสก  ไดยินวา  ทานเปนพหูสูต  พวกหญิง 
ของเรา   ตองการจะฟงและตองการจะเรียนธรรม    พึงเปนการดี 
หนอ      ธรรมดาคฤหัสถทั้งหลาย     ไมเหมาะสมท่ีจะแสดงธรรม 
หรือบอกธรรมในพระราชสถานฝายใน     เรื่องนั้นเหมาะแกพระ- 
ผูเปนเจาท้ังหลายเทาน้ัน   พระเจาขา.    พระราชาทรงพระดําริวา 
อุบาสกน้ีพูดจริง     ทรงสงทานไป     รับสั่งใหหาพระสนมมาเฝา 
มีพระดํารัสวา     ดูกอนนางผูเจริญ    เราจะไปสูสํานักพระศาสดา  
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กราบทูลขอภิกษุรูปหน่ึง  เพ่ือแสดงธรรมและบอกธรรมแกพวกเธอ 
ในพระมหาสาวกทั้ง  ๘๐  องค  เราจักทูลขอองคไหนดี.  พระสนม 
ทั้งหมดปรึกษากัน    กราบทูลถึงพระอานนทเถระผูเปนคลังพระ- 
ธรรมองคเดียว     พระราชาก็เสด็จไปสูสํานักพระศาสดา     ถวาย 
บังคมแลวประทับ    ณ    สวนขางหน่ึง    พลางกราบทูลอยางน้ีวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    พวกหญิงในวังของหมอมฉัน    ปรารถนา 
จะฟงและเรียนธรรมในสํานักของพระอานนทเถระ     จะพึงเปน 
การดีหนอพระเจาขา    ถาพระเถระพึงแสดงธรรม   พึงบอกธรรม 
ในวังของหมอมฉัน   พระศาสดาทรงรับคําวา   ดแีลว   มหาบพิตร 
แลวตรัสสั่งพระเถระเจา     จําเดิมแตนั้นพระสนมของพระราชา 
ก็พากันฟงและเรียนธรรมในสํานักของพระเถระเจา. 
        ภายหลงัวันหน่ึง  พระจุฬามณีของพระราชาหายไป.  พระ- 
ราชาทรงทราบความท่ีพระจุฬามณีนั้นหายไป    ทรงบังคับพวก 
อํามาตยวา     พวกเจาจงจับมนุษยผูรับใชภายในท้ังหมด      บังคับ 
ใหนําจุฬามณีคืนมาใหได    พวกอํามาตยสืบถามพระจุฬามณี 
ต้ังตนแตมาตุคาม   ก็ไมไดความ   ทําใหมหาชนพากันลําบาก   ใน 
วันนั้น    พระอานันทเถระเจาเขาสูพระราชวัง    พวกพระสนม  
เหลาน้ัน   กอน ๆ   พอเห็นพระเถระเจาเทาน้ัน   ก็พากันราเริงยินดี 
ต้ังใจฟง    ต้ังใจเรียนธรรม   หาไดกระทําอยางนั้นไม   ทกุ ๆ   คน 
ไดพากันโทมนัสไปท่ัวหนา   ครั้นพระเถระถามวา  เหตุไรพวกเธอ 
จึงพากันเปนเชนนี้  ในวันนี้   ก็พากันกราบเรียนอยางนี้วา   ขาแต  
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พระคุณเจาผูเจริญ     พวกอํามาตยกลาววา     พวกเราจักคนหา 
พระจุฬามณีของพระราชา    พากันจับพวกมาตุคามไว    ทําให 
คนใชสอยขางในลําบากไปตาม ๆ    กัน     พวกดิฉันก็ไมทราบวา 
ใครจักเปนอยางไร  ?     เหตุนั้น    พวกดิฉันจึงพากันกลุมใจเจาคะ 
พระเถระกลาวปลอบพวกนางวา     อยาคิดมากไปเลย    ดังน้ีแลว 
ไปสูสํานักพระราชา  นั่งเหนืออาสนะท่ีจัดไว  ถวายพระพรถามวา 
มหาบพิตร     ไดทราบวา    แกวมณีของมหาบพิตรหายไปหรือ  ? 
พระราชารับสั่งวา ขอรับ  พระคุณเจาผูเจริญ. 
        ถวายพระพรวา     กม็หาบพิตรไมทรงสามารถจะใหใคร 
นําพาคืนไดหรือ ขอถวายพระพร  ? 
        รับสั่งวา    พระคุณเจาผูเจริญ    ขาพเจาส่ังใหจับคนขางใน 
ทุกคน ถึงจะทําใหลําบาก  ก็ยังไมอาจใหนํามาได  ขอรับ. 
        ถวายพระพรวา    มหาบพิตร    อุบายท่ีจะไมตองใหมหาชน 
ลําบาก  แลวใหเขานํามาคืน  ยังพอมีอยู  ขอถวายพระพร. 
        รับสั่งวา  เปนอยางไร  พระคุณเจา ? 
        ถวายพระพรวา บิณฑทานซิ  มหาบพิตร. 
        รับสั่งถามวา   บิณฑทานเปนอยางไร  ขอรับ  ? 
        ถวายพระพรวา    มหาบพิตรมีความสงสัยคนมีประมาณ 
เทาใด     ก็จับคนเหลาน้ันเทาน้ัน    แลวใหฟอนฟาง    หรือกอนดิน 
ไปคนละฟอน  หรือคนละกอน  บอกวา  เวลาย่ํารุง   ใหนําฟอนฟาง 
หรือกอนดินนี้มาโยนทิ้งไวที่ตรงโนน    ผูใดเปนคนเอาไป     ผูนั้น  
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จักซุกจุฬามณีไวในฟอนฟางหรือกอนดินนั้น    นาํมาโยนไว    ถา 
พากันเอามาโยนใหในวันแรกทีเดียว    นั่นเปนความดี    ผิไมนํามา 
โยนให    กพึ็งกระทําอยางนั้นแหละตอไป     แมในวันที่สองท่ีสาม 
ดวยวิธีนี้มหาชนจักไมตองพลอยลําบากดวย     จักตองไดแกวมณี 
ดวย  ขอถวายพระพร  ครัน้ถวายพระพรอยางนี้แลว  พระเถระเจา 
ก็ถวายพระพรลาไป. 
        พระราชาไดรับสั่งใหพระราชทาน     โดยนยัที่พระเถระเจา 
ถวายพระพรไวตลอด    ๓   วัน   ไมมีใครนําแกวมณีมาคืนเลย   ใน 
วันที่   ๓   พระเถระเจาก็มาถวายพระพรถามวา   มหาบพิตร  ใคร 
เอาแกวมณีมาโยนใหแลวหรือ  ? 
        รับสั่งวา ยังไมมีใครนํามาโยนใหเลย  ขอรับ. 
        ถวายพระพรวา    ถาเชนนั้น    มหาบพิตรจงโปรดรับสั่งให 
ต้ังตุมใหญไวในที่กําบังในทองพระโรงใหญนั่นแหละ     ใหตักน้ํา 
ใสใหเต็ม    ใหวงมาน     แลวรับสั่งวา    พวกมนุษยที่รับใชขางใน 
ทุกคนและพวกสตรี  จงหมผาเขาไปในมานทีละคน ๆ  จงลางมือเสีย 
แลวออกมา.    พระเถระเจาถวายพระพรบอกอุบายน้ีแลว    ก็ถวาย 
พระพรลาหลีกไป.     พระราชารับสั่งใหกระทําอยางนั้น.     คนท่ี 
ขโมยแกวมณีไป   ไดคิดวา   พระเถระเจาผูเปนธรรมภัณฑาคาริก 
มาคุมอธิกรณเรื่องนี้    ยงัไมไดแกวมณี     จักระบตัุวได    คราวนี้ 
เราควรจะท้ิงแกวน้ัน   แลวถือเอาแกวซอนไวมิดชิด    เขาไปภายใน 
มาน    ทิ้งไวในตุมแลวรบีออก    ในเวลาออกกันหมดทุกคนแลว  
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พวกราชบุรษุเทนํ้าทิ้ง    ไดเห็นแกวมณี    พระราชาทรงดีพระทัย 
วา  เราอาศัยพระเถระเจา   มิตองใหมหาชนลําบากเลย  ไดแกวมณี 
แลว     ถึงพวกมนุษยที่เปนพวกรับใชฝายใน     กพ็ากันยินดีวา 
พวกเราพากันอาศัยพระเถระเจา   พากันพนจากทุกขอันใหญหลวง 
อานุภาพของพระเถระเจาที่วา     พระราชาทรงไดพระจุฬามณี 
ดวยอานุภาพของพระเถระเจา    ลือชาปรากฏไปในพระนครท้ังส้ิน 
และในภิกษุสงฆ. 
        พวกภิกษุนั่งประชุมกันในธรรมสภา    พรรณนาคุณของ 
พระเถระเจาวา     ผูมีอายุทั้งหลาย     พระอานนทเถระไมตองให 
มหาชนลําบาก     ใชอุบายเทาน้ัน     แสดงแกวมณีใหพระราชาได 
เพราะทานเปนพหูสูต      เปนบัณฑิต      และเปนผูฉลาดในอุบาย 
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้พวกเธอ 
นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร  ?  เมื่อภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันกราบทูล 
ใหทรงทราบแลว     ตรัสวา     มิใชอานนทผูเดียวที่แสดงภัณฑะอัน 
ตกถึงมือผูอ่ืนไดในบัดนี้เทาน้ัน    แมในกาลกอนบัณฑิตทั้งหลาย 
มิตองใหมหาชนลําบากเลย    ใชแตอุบายเทาน้ัน     ก็แสดงภัณฑะ 
อันตกถึงมือสัตวดิรัจฉานได     ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลอาราธนา 
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี      พระโพธสิัตวเรียนจบศิลปศาสตรทุกอยางแลว 
ไดเปนอํามาตยของพระเจาพรหมทัตพระองคนั้นแหละ     อยูมา  
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วันหน่ึง   พระราชาเสด็จไปสูพระอุทยาน   ดวยบรวิารเปนอันมาก 
เสด็จเที่ยวไปสูละแวกปา     แลวทรงพระประสงคจะทรงอุทกกีฬา 
เสด็จลงสูสระโบกขรณีอันเปนมงคล      รับสั่งเรียกแมนางใน. 
พวกสตรีตางก็เปลื้องอาภรณ   มีเครื่องประดับศีรษะและประดับคอ. 
เปนตน   ใสในผาหมวางไวบนหลังหีบ    มอบใหทาสีทั้งหลายรับไว 
แลวพากันลงสูโบกขรณี.   ครั้งน้ันนางลิงอยูในสวนตัวหนึ่ง   นั่งเจา 
เหนือกิ่งไม     เห็นพระเทวีทรงเปลื้องเครื่องประดับทรงใสไวใน 
ผาทรงสพัก    แลวทรงวางไวหลังพระสมุค    นึกอยากจะแตงสรอย 
มุกดาหารของพระนาง      นั่งจองดูความเผลอเลอของนางทาสีอยู 
ฝายนางทาสีผูเฝา     ก็มัวนั่งมองดูในท่ีนั้นอยู     เลยงวงหลับไป 
นางลิงรูความท่ีนางทาสีประมาท     โดดลงโดยรวดเร็วปานลมพัด  
สอดสวมสรอยมุกดาหารใหญที่คอ      แลวโดดข้ึนรวดเร็วปานลม 
เหมือนกัน   กลับนั่งเหนือกิ่งไม   กลวันางลิงตัวอ่ืน ๆ   จะเห็น   จึง 
ซุกไวที่โพรงไมแหงหน่ึง    แสรงทําเปนเหมือนสงบเสง่ียม    นั่งเฝา 
เครื่องประดับนั้นไว   ฝายนางทาสีนั้นเลา   ต่ืนข้ึนไมเห็นมุกดาหาร 
ก็ตัวส่ัน   ครัน้ไมเห็นอุบายอื่น   ก็ตองตะโกนวา   คนแยงมุกดาหาร 
ของพระเทวีหนีไปแลว     พวกมนุษยที่เฝาแหน     ประชุมกันตาม 
ตําแหนงนั้น ๆ    ครั้นไดยินคําของนาง     ก็กราบทลูแดพระราชา 
พระราชารับสั่งวา    พวกทานจงจับโจรใหได    พวกราชบุรุษ 
ทั้งหลายก็พากันออกจากพระราชอุทยาน     กลาววา     พวกทาน 
จงจับโจร จงจับโจร พากันคนหาทางโนน ทางนี้.  
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        ขณะนั้น   บุรุษผูกระทําพลีกรรมชาวชนบทคนหนึ่ง   ไดยิน 
เสียงนั้น    กห็ว่ันหวาดว่ิงหนี    พวกราชบุรุษเห็นเขาก็กวดตามไป 
วา  คนนี้เปนโจร   จับเขาได  โบยพลางตวาดพลาง   เฮย  ไอโจรชั่ว 
มึงกลาลักเครื่องประดับชื่อมหาสารอยางน้ีเทียวนะ     เขาคิดวา 
ถาเราจักบอกวา     ฉันไมไดเอาไป     วันนี้คงไมรอดชีวิต      พวก 
ราชบุรุษคงโบยเราเรื่อยไปจนถึงตาย    จําเราตองรับ    เขาจึงบอก 
วา  นายขอรับ  กระผมนําไปเอง  ทีนั้นพวกราชบุรุษก็พากันมัดเขา 
นํามาสูสํานักพระราชา  ฝายพระราชาตรัสถามวา  เครื่องประดับ 
มีคามาก  เจาลักไปหรือ  ?  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
เปนความจริงพระเจาขา   รับสั่งถามวา     บัดนี้เอาไปไวที่ไหน  ? 
บุรุษน้ันกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    ข้ึนชื่อวาส่ิงท่ี 
มีคามาก   แมเตียงต่ังขาพระองคก็ไมเคยเห็น   แตทานเศรษฐีบอก 
ใหขาพระองคลักเครื่องประดับมีคามากน้ัน    ขาพระองคจึงลัก 
เอาไป   แลวมอบใหทานไป  ทานเศรษฐีนั่นแหละถึงจะรู  พระราชา 
รับสั่งใหหาทานเศรษฐีมาเฝา     รับสัง่ถามวา     เครื่องประดับมี 
คามาก     ทานรับเอาจากมือคนน้ีไวหรือ  ?     เศรษฐีกราบทูลวา 
พระเจาขา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   รับสั่งถามวา   ทานเอาไว 
ที่ไหนเลา  ?     กราบทูลวา     ใหทานปุโรหิตไปแลวพระเจาขา 
รับสั่งใหเรียกปุโรหิตแมนั้นมาเฝา     รับสั่งเชนนั้นแหละ     ถงึทาน 
ปุโรหิตเองก็รับ      แลวกราบทูลวา     ขาพระองคใหแกคนธรรพ 
ไปแลว   รับสั่งใหเรียกคนธรรพมาเฝา   รับสั่งถามวา   เจารับเอา  
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เครื่องประดับมีคามากไปจากมือปุโรหิต      หรือ  ?     กราบทูลวา 
พระเจาขา    ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    รับสั่งถามวา    เอาไว 
ที่ไหน  ?     กราบทูลวา    ขาพระองคใหแกนางวัณณทาสีไปแลว 
ดวยอํานาจแหงกิเลส     รบัสั่งใหเรียกนางวัณณทาสีมาตรัสถาม 
นางกราบทูลวา   กระหมอมฉันมิไดรับไว   เมื่อสอบถามคนท้ัง   ๕ 
กวาจะท่ัว   ดวงอาทิตยก็อัษฎงค   พระราชารับสั่งวา   บัดนี้มืดคํ่า 
เสียแลว   เราจักตองรูเรื่องในวันพรุงนี้   มอบคนท้ัง  ๕   เหลาน้ัน 
แกพวกอํามาตย  แลวเสด็จเขาสูพระนคร. 
        พระโพธิสัตวดําริวา     เครื่องประดับนี้หายในวงภายใน 
สวนคฤหบดีนี้เปนคนภายนอก  การเฝาประตูเลาก็เขมแข็ง   เหตุนั้น 
แมจะเปนคนอยูขางในลักเครื่องประดับนั้น     ก็ไมอาจหนีรอด  
เมื่อเปนเชนน้ี      ลูทางที่คนขางนอกจะลักก็ดี    ทีค่นรับใชในสวน 
จักลักก็ดี   ไมมีว่ีแววเลย   คําท่ีทุคคตมนุษยนี้กลาววา   ขาพระองค 
ใหเศรษฐีไปแลว     ตองเปนคํากลาวเพ่ือเปลื้องตน     ถึงท่ีเศรษฐี 
กลาววาใหแกปุโรหิตเลา     จักเปนอันกลาวเพราะคิดวา    พวกเรา 
ตองรวมกันสะสาง   แมที่ทานปุโรหิตกลาววา   ใหคนธรรพไปแลว 
ก็คงเปนอันกลาวเพราะคิดวา   พวกเราตองอาศัยคนธรรพ   จักพา 
กันอยูสบายในเรือนจํา     ที่คนธรรพพูดวาใหนางวัณณทาสีไปแลว 
ก็จักเปนอันกลาวเพราะคิดวา      พวกเราจักไมตองนึกกระสันอยู 
แมทั้ง  ๕   คนเหลาน้ี  คงไมใชโจรท้ังน้ัน  ในอุทยานมีลิงเปนอันมาก 
อันเครื่องประดับคงตกอยูในมือนางลิงตัวหนึ่งเปนแน   พระโพธิสัตว  
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จึงเขาเฝาพระราชากราบทูลวา    ขาแตมหาบพิตร    ขอไดโปรด 
ทรงพระกรุณามอบโจรเหลานั้นแกขาพระองค     ขาพระองคจะ 
ชําระเรื่องนั้นเอง  พระเจาขา.  พระราชารับสั่งวา  ดีแลวพอบัณฑิต 
เธอจงชําระเถิด     แลวทรงมอบคนเหลาน้ันแกพระโพธิสัตว   พระ- 
โพธิสัตวใหเรียกคนใชผูชายของตนมา    ใหคนทั้ง    ๕   ไปอยูในที่  
แหงเดียวกันท้ังหมด    กระทําการควบคุมโดยสงบ   สั่งใหแอบฟงวา 
พวกนั้นพูดคําใดกันบาง     เจาทั้งหลายจงบอกคําน้ันแกเรา     แลว 
หลีกไป  พวกคนเหลาน้ัน  ก็ไดกระทําอยางนั้นแลว. 
        ครั้นถึงเวลาที่พวกมนุษยสนทนากัน     ทานเศรษฐีกลาวกะ 
คฤหบดีนั้นวา   เฮย !   ไอคฤหบดีชั่ว   มึงเคยพบกูหรือกูเคยพบมึง 
ในครั้งไหน    มึงใหเครื่องประดับกูเม่ือไร  ?     คฤหบดีกลาววา 
ขาแตทานมหาเศรษฐีผูเปนเจานาย  ผมไมรูจักสิ่งท่ีชื่อวา  มหาสาร 
จะเปนเตียงต่ังท่ีมีเทาทําดวยแกนไม    ก็ไมรูจัก      ที่ไดพูดอยางนั้น 
เพราะคิดวา  จักอาศัยทานไดความรอดพน  โปรดอยาโกรธผมเลย 
ขอรับ     แมปุโรหิตก็พูดกับทานเศรษฐีวา     ทานใหเครื่องประดับ 
ที่คฤหบดีนี้มิไดใหแกทานเลย    แกเราไดอยางไรกัน ?     ทาน- 
เศรษฐีกลาววา    ขาพเจากลาวไป    เพราะคิดวา    เราทั้งสองเปน 
คนใหญคนโต     ในเวลาท่ีเราไปรวมพูดจากัน    การงานจักสําเร็จ 
ไปโดยเร็ว     ฝายคนธรรพก็กลาวกะปุโรหิตวา     ดูกอนพราหมณ 
ทานใหเครื่องประดับแกผม   เมื่อไรกนั  ?   โรหิตกลาววา  ขาพเจา 
กลาวไป    เพราะคิดวา    จักไดอาศัยทานอยูเปนสุขในท่ีที่ถูกคุมขัง  
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แมนางวัณณทาสีก็กลาวกะคนธรรพวา  ไอคนราย  คนธรรพชาติชั่ว 
เราเคยไปหาเจา     หรือเจาเคยมาหาเราแตครั้งไร     เจาใหเครื่อง 
ประดับแกเราในเวลาไร  ?    คนธรรพกลาววา    นองเอย    เพราะ 
เหตุไรจะตองมาโกรธเคืองขาพเจาดวยเลา   เมื่อพวกเราทั้ง  ๕  คน 
อยูรวมกัน  เรื่องเพศสัมพันธจักตองมี  อาศัยเจา  พวกเราจักไมตอง 
หงอยเหงา  อยูรวมกันอยางสบาย   ดังน้ี. 
        พระโพธิสัตวฟงถอยคําน้ัน    จากสํานักของคนท่ีจัดไว 
ทราบความท่ีพวกน้ันไมใชโจรโดยแนนอน   คิดวา    เครื่องประดับ 
ตองเปนนางลิงหยิบเอาไป   จักทําอุบายใหมันโยนลงมาจงได   แลว 
ทําเครื่องประดับสําเร็จดวยยางไม    ใหจับเหลานางลิงในอุทยาน 
แลวใหแตงเครื่องประดับยางไม   ที่มือที่เทา   และที่คอ   แลวปลอย 
ไป     ฝายนางลิงตัวที่เฝาเครื่องทรงอยู     ก็นั่งอยูในอุทยานน่ันเอง 
พระโพธิสัตวสั่งคนท้ังหลายวา    พวกเธอพากันไปเถิด    พากนั 
ตรวจดูฝูงนางลิงในอุทยานทุกตัว      เห็นเครื่องทรงน้ันอยูที่ตัวใด 
จงทําใหมันตกใจ     แลวเอาเครื่องประดับมาใหจงได    ฝูงนางลิง 
นั้นเลา     กพ็ากันราเริงยินดีวา    พวกเราไดเครื่องแตงตัวกันแลว 
ตางก็ว่ิงเที่ยวไปมาในอุทยาน     ถึงสํานักของนางลิงน้ัน    พากัน 
กลาววา   จงดูเครื่องประดับของพวกเรา   นางลิงทนไมไหว   คิดวา 
เรื่องอะไรดวยเครื่องประดับทําดวยยางไมนี้     แลวแตงเครื่อง 
มุกดาหารมาอวด    ครั้งน้ันคนเหลาน้ันเห็นมันแลว    ทําใหมันทิ้ง 
เครื่องทรงแลวนํามามอบใหพระโพธิสัตว.      พระโพธิสัตวนํา  
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เครื่องทรงนั้นไปถวายพระราชา     กราบทูลวา    ขาแตพระองค 
ผูสมมติเทพ   นี้เครื่องทรงของพระองค  คนแมทั้ง  ๕   นั้นมิใชโจร 
แตเครื่องทรงนี้ไดมาจากนางลิงในอุทยาน  พระเจาขา.   พระราชา 
ตรัสถามวา    พอบัณฑิต     ก็พอรูความท่ีเครื่องทรงนี้ตกอยูในมือ 
นางลิงไดอยางไร   เอาคืนมาไดอยางไร  ?   พระโพธิสัตวกราบทูล 
เรื่องทั้งหมดใหทรงทราบ  พระราชาทรงดีพระทัย  ตรัสวา  ธรรมดา 
คนกลาเปนตน  เปนบุคคลท่ีนําปรารถนา  ในฐานะตําแหนง  จอมทัพ 
เปนตน   ดังน้ีแลวเมื่อจะทรงชมเชยพระโพธิสัตว   ตรัสพระคาถาน้ี 
ความวา :- 
                ยามคับขัน  ยอมปรารถนาผูกลาหาญ  ยาม 
            ปรึกษาการงาน     ยอมปรารถนาคนไมพูดพลาม 
        ยามมีขาวนํ้า    ยอมปรารถนาคนเปนที่รักของตน 
        ยามตองการเหตุผลยอมปรารถนา  บัณฑิต  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    อกุกฺฏเ     ความวา   ในยาม 
คับขัน   คือคราวท่ีทั้งสองฝายเขาประชิดกัน   อธิบายวา   เมื่อการ 
รุกรบในสงครามกําลังดําเนินไป. 
        บทวา   สูรมิจฺฉนฺติ   ความวา   ยอมปรารถนาผูที่กลาหาญ 
อันมีปกติไมรูจักถอย      แมเมื่อสายฟาจะฟาดลงมาบนกระหมอม 
เพราะวาในขณะน้ัน  คนอยางนี้ควรไดรับแตงต้ัง  ใหเปนจอมทัพ. 
        บทวา   มนฺตีสุ   อกตูุหล   ความวา   เมื่อเวลามีกิจการท่ีจะ 
ตองปรึกษา   ถึงกิจท่ีควรทําและไมควรทํา  ในเวลาปรึกษากิจการ  
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ยอมปรารถนาคนท่ีไมพูดพร่ํา  ไมพูดเลื่อนเปอน  คือไมแพรงพราย 
ขอท่ีปรึกษากัน    เพราะคนลักษณะเชนนั้น    เหมาะท่ีจะแตงต้ัง 
ในตําแหนงนั้น ๆ. 
        บทวา   ปยฺจ   อนนฺปานมฺหิ   ความวา  เมื่อขาวน้ํามีรสอรอย 
ปรากฏข้ึน   ยอมปรารถนาคนอันเปนที่รัก   เพ่ือชักชวนใหบริโภค 
รวมกัน   เพราะคนเชนนั้น  จําปรารถนาในเวลานั้น. 
        บทวา  อตฺเถ  ชาเต   จ  ปณฺฑิต  ความวา  เมื่ออรรถอันลกึซ้ึง 
ธรรมอันลึกซ้ึงเกิดข้ึน     หรือเมื่อเหตุหรือปญหาอยางใดอยางหนึ่ง 
เกิดข้ึน    ยอมปรารถนาบัณฑิตผูมีปญหาประจักษ    เพราะทาน 
ผูมีลักษณะเชนนั้น  ชอบที่จะปรารถนาในสมัยนั้น. 
        พระราชาตรัสพรรณนาชมเชยพระโพธิสัตว  ดวยประการ 
ฉะน้ี   ทรงบชูาดวยรัตนะ   ๗   ประการ   ปานประหน่ึงมหาเมฆ 
ยังฝนลูกเห็บใหตกฉะน้ัน     ดํารงคพระองคในโอวาทของพระ- 
โพธิสัตว  ทรงบําเพ็ญบุญมีใหทานเปนตน    เสด็จไปตามยถากรรม 
แมพระโพธิสัตวก็ไปตามยถากรรม. 
        พระบรมศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา    แลวตรัส 
คุณของพระเถระเจา    ทรงประชุมชาดกวา    พระราชาในครั้งน้ัน 
ไดมาเปนพระอานนท    สวนอํามาตยผูเปนบัณฑิต     ไดมาเปนเรา 
ตถาคต  ฉะนี้แล. 
                      จบ  อรรถกถามหาสารชาดกท่ี  ๒  
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                        ๓.  วิสสาสโภชนาชาดก 

                    วาดวยการไววางใจ 
         [๙๓]       " ก็บุคคลไมควรไววางใจ     ในผูทีย่ังไม 
           คุนเคยกัน     แมผูที่คุนเคยกันแลว     ก็ไมควรไว 
           วางใจ   ภัยยอมมาจากผูที่คุนเคยกัน   เหมือนภัย 
           ของราชสีห  เกิดจากแมเน้ือ   ฉะน้ัน " 
                 จบ  วิสสาสโภชนชาดกที่  ๓ 
                อรรถกถาวิสสาสโภชนชาดกที่  ๓             
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภการบริโภคดวยความวางใจ      ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  น  วิสฺสเส  อวิสฺสฏเ   ดังน้ี. 
        ความยอวา   ในสมยันั้น    พวกภิกษุโดยมากพากันวางใจ 
ไมพิจารณาบริโภคปจจัย    ๔    ที่หมูญาติถวาย    เพราะคิดเสียวา 
มารดาของพวกเราถวาย    บิดาของพวกเราถวาย    พ่ีชายนองชาย 
พ่ีสาวนองสาว  นา   อา   ลุง  ปา   ถวาย  คนเหลาน้ี  สมควรจะให 
แกเรา      แมในเวลาเปนคฤหัสถมาแลว      ถึงในเวลาเราเปนภิกษุ 
ก็คงเปนผูสมควรจะใหได    พระศาสดาทรงทราบเหตุนั้น     ทรง 
พระดําริวา     สมควรท่ีเราจะแสดงพระธรรมเทศนา     แกภิกษุ  
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ทั้งหลาย   ดงัน้ีแลวรับสั่งใหเรียกประชุมภิกษุ   แลวตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      ธรรมดาภิกษุตองพิจารณาแลวจึงคอยทําการ 
บริโภคปจจัย    ๔    แมที่พวกญาติพากันถวาย    ดวยวาพวกภิกษุ 
ที่ไมพิจารณาแลวบริโภคเมื่อทํากาละ     ยอมไมพนจากอัตภาพ 
แหงยักษและเปรต   ข้ึนชื่อวาการบริโภคปจจัย   ๔   ที่ไมพิจารณา 
นี้    เปนเชนกับการบริโภคยาพิษ    แมที่คนคุนเคยกันใหแลวก็ตาม 
แมที่คนไมคุนกันใหแลวก็ตาม     ยอมทําใหตายไดทั้งน้ัน     แมใน 
ครั้งกอนสัตวทั้งหลายบริโภคยาพิษท่ีเขาใหดวยความพิศวาส 
ถึงความส้ินชีวิตไปแลว      อันภิกษุเหลาน้ันกราบทูลอาราธนา 
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี  พระโพธิสตัวไดเปนเศรษฐีมีสมบัติมาก  คนเลี้ยงโค 
ของทานคนหนึ่ง    ตอนฝูงโคเขาปา   ในสมัยที่ภูมิภาคแออัดไปดวย 
ขาวกลา    ต้ังคอกเลี้ยงโคอยูในปาน้ัน    และนําโครสมาใหทาน- 
เศรษฐีตามเวลา     ก็แลในท่ีไมหางคนเลี้ยงโคน้ัน     สีหะยึดเอาเปน 
ที่อยูอาศัย   เพ่ือพวกโคซูบผอมไปเพราะหวาดหว่ันตอสีหะ   น้ํานม 
ก็ใส  อยูมาวันหน่ึงคนเลี้ยงโคนําเอานมมาให  ทานเศรษฐีจึงถามวา 
สหายโคบาลเปนอยางไรหรือ     น้ํานมจึงไดใส     เขาแจงเหตุนั้น 
ทานเศรษฐีถามวา  สหาย  ก็ความปฏิพัทธในอะไร ๆ  ของสีหะนั้น 
มีบางไหม ?    เขาตอบวา    มีครับนาย    มันติดพันแมเน้ือตัวหน่ึง. 
ทานเศรษฐีถามวา    แกสามารถจะจับแมเนื้อน้ันไดไหม  ?     เขา  
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ตอบวา    พอจะทําไดครับนาย    ทานเศรษฐีกลาววา    ถาเชนนัน้ 
เจาจงจับมันใหได    เอายาพิษยอมขนท่ีตัว   ต้ังแตหนาผากของมัน 
ข้ึนไปพลาย ๆ   ครั้ง   ทําใหแหง   กักไวสอง-สามวัน   คอยปลอย 
แมเน้ือน้ันไป     สีหะน้ันจักเลียสรีระของแมเนื้อนั้นดวยเสนหา 
ถึงความส้ินชีวิตเปนแน     ทีนั้นเจาจงเอาหนังเล็บเข้ียวและเน้ือ 
ของมันมาให    แลวมอบยาพิษอยางแรงใหสงตัวไป     คนเลี้ยงโค 
วางขายจับแมเนื้อน้ันไดดวยอุบาย     แลวไดกระทําตามสั่ง     สีหะ 
เห็นแมเน้ือน้ันแลว     เลียสรีระของแมเนื้อน้ันดวยเสนหาอยาง 
รุนแรง   ถึงความส้ินชีวิต   ฝายคนเลี้ยงโค   ก็เอาหนังเปนตน  ไปสู 
สํานักพระโพธิสัตว. 
        พระโพธิสัตวทราบเหตุนั้นแลว    กลาววา    ข้ึนชื่อวาเสนหา 
ในพวกอ่ืนไมควรกระทํา   สีหะผูเปนมฤคราช   ถงึจะสมบูรณดวย 
กําลังอยางนี้    ก็เพราะอาศัยความติดพันดวยอํานาจกิเลส    เลยี 
สรีระของแมเนื้อ   ทําการบริโภคยาพิษ    ถึงส้ินชวิีตไปแลว    เมื่อ 
จะแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุมกัน   กลาวคาถานี้   ความวา 
                บคุคลไมควรไววางใจในผูที่ยังไมคุนเคย 
           กัน       แมผูที่คุนเคยกันแลว      ก็ไมควรไววางใจ 
          ภัยยอมมาจากผูที่คุนเคยกัน     เหมือนภัยของ 
        ราชสหีเกิดจากแมเนื้อ  ฉะนั้น  ดังน้ี. 
        ในคาถาน้ัน   มีความสังเขปดังน้ี   ผูใดในกาลกอน   เคยเปน 
ภัยยังไมเปนท่ีมักคุนกับตน   ไมพึงวางใจ   คือไมพึงทําความมักคุน  
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กับผูไมคุนเคยน้ัน     ผูใดแมในกาลกอนจะไมเคยเปนภัย     เปนผู 
สนิทสนมมักคุนอยูกับตน    แมในมักคุนกันนั้น    ก็ไมควรวางใจ 
คือไมพึงทําความสนิทสนมเลยทีเดียว     เพราะเหตุไร ?     เพราะ 
ภัยยอมมาจากผูที่คุนเคยกัน    ไดแกภัยนั่นแหละ    ยอมมาแตความ 
คุนเคยท้ังในมิตร    ทั้งในอมิตร    อยางไร  ?    เหมือนอยางภัยของ 
ราชสีห     เกดิแตแมเน้ือฉะนั้น     คืออยางเดียวกันกับภัยที่มาถึง 
กระชั้นชิดประจวบเขาแกสีหะ     จากสํานักแมเน้ือท่ีตนกระทํา 
ความวางใจ     ดวยอํานาจมิตตสันถวะ     อีกนัยหน่ึงมีอธิบายวา 
อยางเดียวกันกับแมเน้ือท่ีปรารถนาจะมาหา     เขาใกลสีหะดวย 
ความพิศวาสดังน้ีบาง. 
        พระโพธิสัตวแสดงธรรมแกบรษัิทที่มาประชุมกัน   ดวย 
ประการฉะน้ี    ทําบุญท้ังหลายมีใหทานเปนตน    แลวไปตาม 
ยถากรรม.                      
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา มหาเศรษฐีในครั้งน้ัน  ไดเปนเราตถาคต  ฉะน้ีแล.    
              จบ  อรรถกถาวิสสาสโภชนชาดกท่ี   ๓  
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                                 ๔.  โลมหังสชาดก 

               วาดวยการแสวงหาอยางประเสริฐ 
         [๙๔]    " เราเรารอนแลว     หนาวเหน็บแลว     อยู 
             ผูเดียวในปาอันนาสะพึงกลัว    เปนคนเปลือย 
                ไมไดผิงไฟ     เปนมุนีขวนขวายแลว     ในการ 
                   แสวงบุญ " 
                              จบ  โลมหังสชาดกท่ี  ๔             
                 อรรถกถาโลมหังสชาดกท่ี  ๔ 
        พระศาสดาทรงอาศัยพระนครเวสาลี  ประทบัอยู   ณ 
ปาฏิการาม    ทรงปรารภทานพระสุนักขัตตะ    ตรสัพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา   โสตตฺโต  โสสีโต  ดังน้ี. 
        ความพิสดารวา     สมัยหน่ึงทานพระสุนักขัตตะเปนผู 
อุปฏฐากพระศาสดา    ถอืบาตรจีวรตามเสด็จไป    เกิดพอใจธรรม 
ของโกรักขัตติยปริพาชก  ถวายบาตรจีวรคืนพระทศพล  ไปอาศัย 
โกรักขัตติยปริพาชก     ในเมื่อโกรักขัตติยปริพาชกน้ันไปเกิดใน 
กําเนิดอสูรพวกกาลัญชิกะ     จึงสึกเปนคฤหัสถเที่ยวกลาวติโทษ 
พระศาสดา   ตามแนวกําแพงท้ัง  ๓  ในพระนครเวสาลีวา   อุตตริ- 
มนุษยธรรม คือญาณทัสสนอันวิเศษซ่ึงพอแกความเปนพระอริยเจา  
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ของพระสมณโคดม    ไมมีดอก    พระสมณโคดมแสดงธรรมท่ีตน 
กําหนดนึกเอาเอง    คนควาเอาตามท่ีสอบสวน     เปนปฏิภาณ 
ของตนเอง     และธรรมท่ีพระสมณโคดมแสดงน้ันเลา     ก็มิได 
นําไปเพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบ    แกผูปฏิบัติตาม   คราวนั้น 
ทานพระสารีบุตรเถระเจา   เที่ยวบิณฑบาต   ไดยินเขากลาวติโทษ 
เรื่อยมา    กลบัจากบิณฑบาตแลว    กก็ราบทูลขอความน้ันแด 
พระผูมีพระภาคเจา.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนสารบีุตร 
สุนักขัตตะเปนคนมักโกรธ   เปนโมฆบุรุษ     กลาวอยางนี้ดวย 
อํานาจความโกรธเทานั้น    กลาวอยูวา     ธรรมน้ันมิไดนําไป 
เพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ    แกผูปฏบิัติตามน้ัน    ดังน้ี    แมตอง 
อํานาจแหงความโกรธมาก     เพราะเหตุที่ไมรูจริง     จึงกลาวโทษ 
เราอยูตลอดเวลา     ก็เขาเปนโมฆบุรุษ     จึงไมรูคุณของเรา 
เลย    ดูกอนสารีบุตร   ทีแ่ทคุณพิเศษท่ีชื่อวา   อภิญญา   ๖   ของ 
เราก็มี     แมขอน้ีก็เปนอุตตริมนุษยธรรมของเราเหมือนกัน 
พล  ๑๐    กม็ี     เวสารัชชญาณ    ๔   ประการก็มี       ญาณที่จะ 
กําหนดรูกําเนิดทั้ง    ๔    ก็มี    ญาณที่จะกําหนดรูคติทั้ง   ๕ 
ก็มี    แมขอน้ีก็เปนอุตตริมนุษยธรรมของเราเหมือนกัน    ก็ผูใด 
กลาววา    เราผูถึงพรอมดวยอุตตริมนุษยธรรมเพียงเทาน้ี   อยางนี้ 
วา    อุตตริมนุสสธรรมของพระสมณโคดมไมมีดอก   ผูนั้นไมละคํา 
นั้น   ไมละความคิดนั้น  ไมถอนคืนความเห็นนั้น   ยอมถูกฝงในนรก 
เหมือนกับถูกจับมาฝง   ฉะน้ัน  ครั้นตรัสพระคุณแหงอุตตริมนุษย-  
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ธรรม  ที่มีในพระองคอยางนี้แลว   จึงตรัสวา    ดกูอนสารีบุตร  ไดยิน 
วา    สุนกัขัตตะ    เลื่อมใสในมิจฉาตบะ    ดวยกิรยิาแหงกรรมอัน 
บุคคลทําไดยากของโกรักขัตติยะ    เมื่อเลื่อมใสอยู    ก็ไมสมควร 
จะเลื่อมใสในเราทีเดียว   ที่จริงในท่ีสุดแหงกัป  ๙๑    แตภัททกัปนี้ 
เราทดลองมิจฉาตบะของลัทธิภายนอก     เพ่ือจะรูวาสาระในตบะ 
นั้นมีจริงหรือไม    อยูบําเพ็ญพรหมจรรยอันประกอบดวยองค    ๔    
เรากลาวไดวา    เปนผูเรืองตบะ    เรืองตบะอยางยอดเยี่ยม    เปน 
ผูเศราหมอง   เศราหมองอยางยอดเยี่ยม  เปนผูนาเกลียด   นาเกลียด  
อยางยอดเยี่ยม   เปนผูเงียบ   เงียบอยางยอดเย่ียม   ดังน้ี   อันพระ- 
เถระเจากราบทูลอาราธนา     จึงทรงทําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาลที่สุดแหงกัปที่   ๙๑   พระโพธิสัตวดําริวา   เรา 
จักทดลองตบะของพวกนอกลูนอกทางดู     จึงบวชเปนอาชีวก    ไม 
นุงผา   คลุกเคลาดวยธุลี   เงียบฉ่ีอยูคนเดียว    เห็นพวกมนุษยแลว 
ตองว่ิงหนี     เหมือนมฤคมีมหาวิกัติเปนโภชนะ     บริโภคโคมัยแหง 
ลูกโคเปนตน   เพ่ือจะอยูดวยความไมประมาท   จึงอยูในไพรสณฑ 
เปลี่ยวตําบลหน่ึงในราวไพร    เมื่ออยูในถิ่นนั้น    เวลาหิมะตกตอน 
กลางคืน   ออกจากไพรสณฑ   อยูกลางแจง  ชุมโชกดวยนํ้าหิมะ 
เวลากลางวันก็ทํานองเดียวกัน     ใหตนชุมโชกดวยหยาดนํ้าที่ไหล 
จากไพรสณฑ    เสวยทุกขแตความหนาว    ทั้งกลางวันกลางคืน 
อยูอยางนี้    อน่ึงในเดือนทายแหงฤดูรอน     ตอนกลางวันก็ถึงความ  
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รุมรอนดวยแสงแดด    ณ   ทีโ่ลง   กลางคืนก็อยางนั้นเหมือนกับถึง 
ความรุมรอนอยูในไพรสณฑที่ปราศจากลม     หยาดเหง่ือไหลออก 
จากสรีระ   ครั้งน้ัน    คาถานี้ที่ไมเคยไดยินมากอนเลย   ไดปรากฏ 
แจมแจงวา  :- 
                " เราเรารอนแลว   หนาวเหน็บแลว   อยู 
            ผูเดียวในปาอันนาสพึงกลัว  เปนคนเปลือย   ไมได 
            ผิงไฟ    เปนมุนขีวนขวายแลว  ในการแสวงบุญ " 
        ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   โสตตฺโต  ความวา  เราเรารอน 
ดวยความแผดเผาจากดวงอาทิตย. 
        บทวา   โสสีโต  ความวา   เราหนาวเหน็บ   คือชุมโชกดวย 
น้ําหิมะ. 
        ดวยบทวา  เอโก  ภิสนเก   วเน  นี ้ ทานแสดงความวา  เรา 
อยูแตผูเดียว    ไมมีเพ่ือนเลย    ในปาชฎัอันนาสพึงกลัวถึงกับทาํให 
ผูที่เขาไปแลวตองขนลุกขนพองโดยมาก. 
        ดวยบทวา   นคฺโค   น    จคฺคิมาสีโน   นี้ทานแสดงวา  เรา 
เปนคนเปลือย     ทั้งไมไดผิงไฟ     คือแมจะถูกลมหนาวเบียดเบียน 
ก็มิไดอาศัยผานุงผาหมเปนตน   และไมไดผิงไฟอีกดวย. 
        ดวยบทวา  เอสนาปสุโต   นี้ทานแสดงวา  แมในอพรหมจรรย 
ก็มีความม่ันหมายวา    เปนพรหมจรรยในความเพียรนั้น    คือเปน 
ผูขวนขวายพากเพียร     ถึงความม่ันหมายในการแสวงหาพรหม-  
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จรรยนั้นอยางนี้วา     ก็แลขอน้ีเปนพรหมจรรยแท    การแสวงหา 
และการคนหาเปนอุบายแหงพรหมโลก. 
        ดวยบทวา  มุนี  ทานแสดงวา  ไดเปนผูอันชาวโลก              
ยกยองอยางนี้วา     ทานผูนี้     ปฏิบัติเพ่ือตองการญาณเปนเครื่องรู 
เปนมุนีแล. 
        ก็พระโพธิสัตวประพฤติพรหมจรรย  ประกอบดวยองค  ๔ 
อยางนี้.   เล็งเห็นลางนรกปรากฏชัดข้ึนในเวลารุงอรุณ   ก็ทราบวา 
การสมาทานวัตรนี้ไรประโยชน    จึงทําลายลัทธินั้นเสียในขณะ 
นั้นเอง กลับถือสัมมาทิฏฐิ เกิดในเทวโลกแลว. 
        พระบรมศาสดา    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว 
ทรงประชุมชาดกวา     สมัยนั้นเราตถาคตไดเปนอาชีวกนั้นแล. 
                 จบ  อรรถกถาโลมหังสชาดกท่ี  ๔  
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                     ๕.  มหาสุทัสสนชาดก 

                 วาดวยสังขารไมเทีย่ง 
        [๙๕]      "สังขารทั้งหลายไมเท่ียงหนอ     มีความ 
             เกิดขึ้น   และความเสื่อมไปเปนธรรมดา   เกิดขึ้น 
            แลวยอมดับไป  ความท่ีสังขารเหลาน้ันสงบระงับ 
            เปนสุข" 
                     จบ   มหาสุทัสสนชาดกที่  ๕                 
               อรรถกถามหาสุทัสสนชาดกท่ี  ๕ 
        พระบรมศาสดา    บรรทมเหนือแทนปรินิพพาน    ทรง 
ปรารภคําของพระอานนทเถระเจาท่ีวา      พระผูมีพระภาคเจา 
อยาเสด็จปรินิพพาน   ในพระนครเล็ก ๆ   นี้เลย    ตรัสพระธรรม-  
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  อนิจฺจา   วต  สงฺขารา  ดังน้ี. 
        ความยอวา  เมื่อพระตถาคตเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน- 
มหาวิหาร   ทานพระสารีบุตรเถระเจา   ปรินิพพานแลว   ณ   หอง 
ที่ทานเกิด   ในหมูบานนาลกะ  เมื่อวันเพ็ญเดือน  ๑๒     พระมหา- 
โมคคัลลานะ  ปรินิพพานในวันอมาวสี   (สิ้นเดือน)   ในกาฬปกษ 
ของเดือน  ๑๒  นั่นเอง.  พระศาสดาทรงพระดําริวา    เม่ือคูอัคร- 
สาวกปรินิพพานแลวอยางนี้     แมเราก็จักปรินิพพานในเมือง- 
กุสินารา    เสด็จจาริกไปโดยลําดับในเมืองนั้น    เสด็จบรรทมดวย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 349 

อนุฏฐานไสยาเหนือพระแทน   ผันพระเศียรทางอุตตรทิศ   ระหวาง 
ไมรังทั้งคู. ครั้งน้ัน  พระอานนทเถระเจา  กราบทูลวิงวอนพระองค 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาอยาเสด็จปรินิพพาน 
ในเมืองเล็ก  ๆ  นี้  เปนเมืองดอน  เปนเมืองเขิน  เปนเมืองกิ่ง  เชิญ 
พระองคเสด็จปรินิพพาน    ณ    เมืองมหานคร    เมืองใดเมืองหนึ่ง 
บรรดามหานคร  มีจัมปากะและราชคฤหเปนตนอ่ืน ๆ  พระศาสดา 
ตรัสวา  อานนท  เธออยากลาววา  นครน้ีเปนเมืองเล็ก ๆ  เมืองดอน 
เมืองกิ่ง     ครั้งกอนในรชักาลแหงพระเจาจักรพรรดิสุทัสสนะ 
เราอยูในเมืองนี้  ในครั้งน้ันเมืองนี้แวดลอมดวยกําแพง   ๑๒  โยชน 
เปนมหานครมาแลว     พระเถระเจากราบทูลอาราธนา     ทรงนํา 
เอาเรื่องในอดีตมาสาธก  มหาสุทัสสนสูตร  ดังตอไปนี้ :- 
        ก็ในครัง้น้ัน    เมื่อพระนางสุภัททาเทวี    ทอดพระเนตรเห็น 
พระเจามหาสุทัสสนะ   เสด็จลงจากปราสาทสุธัมมา   เสด็จบรรทม 
โดยอนุฏฐานไสยา     โดยพระปรัศเบ้ืองขวา     เหนือพระแทน 
อันสมควร   ลวนแลวไปดวยแกว   ๗   ประการ   อันราชบุรุษจัดไว 
ในปาตาลไมไกลนัก     จึงกราบทูลวา     ขาแตพระทูลกระหมอม 
พระนครแปดหม่ืนสี่พัน    มีราชธานีกุสาวดี     เปนประมุขเหลาน้ี 
เปนของทูลกระหมอม     โปรดพอพระทัยในพระนครเหลาน้ีเถิด 
พระเจามหาสุทสัสนะตรัสวา     เทวี     อยาไดพูดอยางนี้เลย    จง 
ตักเตือนเราอยางนี้เถิดวา   พระองคจงกําจัดความพอใจในพระนคร 
เหลาน้ีเสียใหจงไดเถิด   อยาทรงกระทําความเพงเล็งเลย   พระเทวี  
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ทูลถามวา   เพราะเหตุไรเลา   พระเจาขา   ?    ตรัสวา   เราจักตอง 
ตายในวันนี้.     ทันใดนั้นพระเทวีทรงพระกรรแสงเช็ดพระเนตร 
ตรัสคําอยางน้ันกะพระเจามหาสุทัสสนะ   โดยยากลําบาก   เอาแต 
ทรงพระกรรแสงร่ําไห    เหลาสตรีแปดหม่ืนสี่พันนางแมที่เหลือ 
ก็พากันรองไหร่ําไร  ถึงในหมูอํามาตยเปนตน   แมคนเดียวก็ไมอาจ 
อดกลั้นความโศกไวได    ตางรองไหระงมท่ัวกัน    พระโพธิสตัว 
หามคนท้ังหมดวา   อยาเลยพนาย   อยาไดสงเสียงคร่ําครวญไปเลย 
เพราะสังขารที่ชื่อวา     เทีย่ง     แมเทาเมล็ดงาไมมีเลย     ทุกอยาง 
ไมเที่ยง    มคีวามแตกดับเปนธรรมดาท้ังน้ัน    เมื่อจะทรงส่ังสอน 
พระเทวีตรัสพระคาถานี้   ความวา 
                "สังขารท้ังหลาย   ไมเท่ียงหนอ   มีความ 
        เกิดขึ้น  และความเสือ่มไป  เปนธรรมดา  เกิดขึ้น 
        แลวก็ดับไป     การเขาไประงับสังขารเหลาน้ัน 
        เสียไดเปนสุข"   ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนิจจฺา  วต  สงฺขารา  ความวา 
ดูกอนสุภัททาเทวีผูเจริญ     สังขารทั้งหลายมีขันธและอายตนะ 
เปนตน  อันปจจัยมีประมาณเทาใดมาประชุมกอกําเนิดไว  ทั้งหมด 
นั้น    ชื่อวาไมเที่ยงไปท้ังหมด     เพราะบรรดาสังขารเหลาน้ี    รปู 
ไมเที่ยง  ฯลฯ  วิญญาณไมเที่ยง  จักษุไมเที่ยง  ฯลฯ   ธรรมทั้งหลาย 
ไมเที่ยง     รวมความวาส่ิงท่ียังความยินดีใหเกิด      ทั้งท่ีมีวิญญาณ  
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และหาวิญญาณมิได   มีอันใดบาง   อันนั้นทั้งหมด    ไมเที่ยงทั้งน้ัน 
ดวยเหตุนี้จงกําหนดถือเอาวา     สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ. 
เพราะเหตุไร  ?    เพราะเปนอุปปาทวยธรรม   คือ   เพราะสังขาร 
เหลาน้ีทั้งหมดมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดาดวย    และมีความเส่ือม 
เปนธรรมดาดวย     ลวนมีความเกิดข้ึนและความแตกดับเปน 
สภาวะทั้งน้ัน    เพราะเหตุนั้น    บัณฑิตพึงทราบเถิดวา    เปนของ 
ไมเที่ยง      ก็เพราะไมเที่ยง     จึงเกิดแลวก็ดับ     คือแมจะเกิดแลว 
ถึงความดํารงอยูได    ก็ตองดับทั้งน้ัน     แทจริง     สังขารเหลานี้ 
ทุกอยางกําลังเกิด   ชื่อวายอมเกิดข้ึน   กําลังสลาย   ชื่อวายอมดับ 
เมื่อความเกิดข้ึนแหงสังขารเหลาน้ัน   มีอยู    ชื่อวา    ฐีติ    จึงมีได 
เมื่อ   ฐิติมีอยู   ชื่อวา   ภังคะ   จึงมีได  เพราะเม่ือสังขารไมเกิดข้ึน 
ฐีติก็มีไมได,      ฐีติขณะปรากฏแลว     ชื่อวาความไมแตกดับ     ก ็
ไมมี    เพราะฉะนั้น    สงัขารแมทั้งหมด    ถึงขณะท้ัง    ๓     แลว 
ก็ยอมดับไปในขณะน้ัน ๆ     เอง     เพราะเหตุนั้น     สังขารเหลาน้ี 
แมทั้งหมด  จึงเปนของไมเที่ยง  เปนไปชั่วขณะ  เปนสิ่งเปลี่ยนแปลง 
ได    ไมยั่งยืน   เปอยเนา   หว่ันไหว   โยกคลอน  ต้ังอยูไดไมนาน 
แปรผันได   เปนของชั่วคราว   ไรสาระ   เปนเชนกบัของหลอกลวง 
พยับแดด      และฟองนํ้า    ดวยอรรถวา    เปนของเปนไปชั่วขณะ. 
ดูกอนสุภัททาเทวีผูเจริญ     เพราะเหตุไรเธอจึงยังสุขสัญญา 
(ความสําคัญวาเปนสุข)    ใหบังเกิดข้ึนในสังขารทั้งหลายเหลาน้ัน 
เลา  อยาไดถือเอาอยางนั้นเลย.  
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        บทวา  เตส  วูปสโม  สุโข  ความวา  ดูกอนพระนางสุภัททาเทวี 
ผูเจริญ    สภาพที่ชื่อวาระงับเสียซึ่งสังขารเหลาน้ัน    เพราะระงับ 
ดับเสียได  ซึง่วัฏฏะท้ังมวล   ไดแกพระนิพพาน   และพระนิพพาน 
นี้อยางเดียวเทาน้ัน    ชื่อวาเปนสุขโดยสวนเดียว     อ่ืน ๆ ที่จะชื่อวา 
เปนสุขไมมีเลย  ดังน้ี. 
        พระเจามหาสุทัสสนะ     ทรงถือเอายอดแหงเทศนา     ดวย 
อมตมหานิพพาน    ดวยประการฉะน้ีแลว    ทรงประทานโอวาท 
แมแกมหาชนท่ีเหลือวา    ทานทั้งหลาย    จงใหทาน    จงรักษาศีล 
จงการทําอุโบสถกรรม     ดังน้ีแลว     ไดเปนผูมีเทวโลกเปนที่ไป 
ในเบื้องหนา. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา   สภัุททาเทวีในครั้งน้ัน  ไดมาเปนราหุลมารดา    ขุนพลแกว 
ไดมาเปนพระราหุล     สวนพระเจามหาสุทัสสนะ    ไดมาเปนเรา 
ตถาคต  ฉะนี้แล. 
                   จบ  อรรถกถามหาสุทัสสนชาดกท่ี  ๕  
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                             ๖.  เตลปตตชาดก 

                    วาดวยการรักษาจิต 
        [๙๖]     "บุคคลพึงประคอง    ภาชนะอันเต็มเปยม 
                ดวยน้ํามัน  ฉันใด   บัณฑิตผูปรารถนาจะไปสูทิศ 
           ที่ยังไมเคยไป  ก็พึงตามรักษาจิตของตนไว   ดวย 
           สติฉันนั้น" 
                            จบ  เตลปตตชาดกท่ี  ๖ 
                    อรรถกถาเตลปตตชาดกท่ี  ๖ 
        พระบรมศาสดา  เมื่อทรงอาศัยนิคมชื่อ   เสตกะ   ในสุมภรัฐ 
ประทับอยู  ณ  ไพรสณฑตําบลหน่ึง ทรงปรารภชนบทกัลยาณีสูตร 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา    สมติตฺติก   อนวเสสก 
ดังน้ี. 
        แทจริงในครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสชนบทกัลยาณี- 
สูตร    พรอมดวยอรรถ    พรอมดวยพยัญชนะนี้วา       ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   เปรียบเสมือนวา  พอไดยินวา  นางงามในชนบท  นางงาม 
ในชนบท  ดงัน้ี   หมูมหาชนพึงประชุมกัน  ยิ่งไดยนิวา  ก็นางงาม 
ในชนบทนีน้ั้น    เปนผูเชี่ยวชาญอยางยอดเยี่ยมในการฟอน  เปน 
ผูเชี่ยวชาญอยางยอดเยี่ยมในการขับ     นางงามในชนบทจะฟอน  
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จะขับ    หมูมหาชนจะประชุมกันอยางแออัด     ทีน่ั้นบุรุษผูดํารงชีพ 
ใฝหาความสําราญ   รังเกียจความทุกข   ก็จะพึงมา   พระราชาพงึ 
รับสั่งกะเขาอยางนี้วา   ดกูอนบุรุษผูเจริญ   โถน้ํามันอันเต็มเปยมนี้ 
เจาจงนําไปในระหวางหมูมหาชน   และนางชนบทกัลยาณี   และจัก 
มีคนเง้ือดาบ     จองเดินตามไปขางหลัง     เจาทํานํ้ามันนั้นใหหก 
แมหนอยเดียว  ณ  ที่ใด  เราจักส่ังใหเขาตัดศีรษะเจา  ณ  ที่นั้นแหละ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจักสําคัญความขอน้ีเปนไฉน   บรุุษ 
นั้นจะไมพึงเอาใจใสโถน้ํามันโนน     แลวมามัวประมาทเสียใน 
อารมณภายนอก  ?    ขอน้ันจะไมพึงเปนอยางนั้นเลย    พระเจาขา.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขออุปมานี้    เรากลาวเพ่ือใหพวกเธอทราบ 
ความ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความขอนี้ในเรื่องนี้วา   โถนํ้ามันเต็ม 
เปยมเสมอขอบ    เปนชื่อของสติอันเปนไปในกายแล     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     เหตุนั้นพวกเธอพึงศึกษาในขอน้ีอยางน้ีวา     สติไปแลว 
ในกายจักเปนขอที่พวกเราทั้งหลายจักตองทําใหมีใหเปนจงได 
เริ่มแลวดวยดีใหจงได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอพึงศึกษา 
อยางนี้แล. 
        ในพระสูตรนั้นมีคําอธิบายยอ ๆ    ดังน้ี    ทีช่ือ่วาชนบท 
กัลยาณีนั้น    ไดแกนางงามในชนบท     คือ     เปนหญิงงามเยี่ยม 
ปราศจากโทษแหงสรีระ    ๖    ประการ    ถึงพรอมดวยความงาม 
๕   ประการ   เพราะเหตุที่นางชนบทกัลยาณีนั้น   เปนหญิงไมสูง 
เกินไป  ไมตํ่าเกินไป  ไมผอมเกินไป  ไมอวนเกินไป  ไมดําเกินไป  
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ไมขาวเกินไป   ขนาดย่ิงกวาผิวมนุษย  ไมถึงกับผิวเทวดา   ฉะนั้น 
นางจึงไดชื่อวา  เวนจากโทษแหงสรีระ  ๖  ประการ  และเพราะเหตุ 
ที่นางประกอบดวยความงาม    ๕    ประการเหลาน้ี   คือ    ผิวงาม 
เนื้องาม   เอ็นงาม   กระดูกงาม   วัยงาม   ฉะน้ันจึงชื่อวาถึงพรอม 
แลวดวยความงาม    ๕    ประการ     แทจริงหญิงเบญจกัลยาณีนั้น 
ไมจําเปนตองทําการเสริมสวยใหม     ยอมกระทําใหแสงสวาง 
ไดในที่ประมาณ    ๑๒    ศอก    ดวยแสงสวางแหงรางกายของตน 
นั่นแล      ผิวนางเสมอดวยดอกประยงค   หรือมิฉะน้ันก็เสมอดวย 
ทอง   นี้เปนความมีผิวงามของนาง   อน่ึงมือและเทาของนางทั้ง   ๔ 
และริมฝปาก    เปนดุจยอมดวยนํ้าครั่ง    เปนเชนกับแกวประพาฬ 
สีแดง    และผากัมพลสีแดง    นี้เปนความมีเน้ืองามของนาง    แผน 
เล็บทั้ง   ๒๐   ในที่ที่ยังไมพนจากเนื้อ    ดูดุจอ่ิมดวยนํ้าครั่ง   ในท่ีที่ 
พนเนื้อ     เปนเชนกับสายธารแหงนํ้านม     นี้เปนความมีเอ็นงาม 
ของนาง  ฟนทั้ง  ๓๒   ซี่   สนิทเรียบ  งามปรากฏดุจระเบียบเพชร 
ที่เจียรนัยแลววางไว    นี้เปนความมีกระดูกงามของนาง     อน่ึงแม 
นางมีอายุ   ๑๒๐  ป        ก็ยังดูสดใสเหมือนมีอายุได   ๑๖    ริว้รอย 
(เห่ียวยน)   ไมปรากฏ    ผมไมหงอก   นี้เปนความมีวัยงามของนาง 
ก็ในบทที่วา     นางเปนผูเชี่ยวชาญอยางยอดเยี่ยมมีอธิบายวา 
มีความชํานาญ    คือประสบการณเปนไป    ความชํานาญ    ก็คือ 
ประสบการณนั่นเอง  ความชํานาญชั้นยอดเยี่ยม   ชื่อวา   มีความ 
ชํานาญอยางยอดเยี่ยม  นางชื่อวา   ปรมปาสาวินี   เพราะเปนหญิง  
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มีความชํานาญอยางยอดเย่ียม   ทานอธิบายไววา   มีความคลองตัว 
อยางสูง     คือมีลีลาอันประเสริฐในการฟอนหรือในการขับ     คือ 
ฟอนไดอยางออนชอย  และขับกลอมไดอยางไพเราะ. 
        ขอท่ีวา    ลําดับนั้น    บุรุษพึงมานั้น    มิไดหมายความวา 
บุรุษมาดวยความพอใจของตน     ก็ในขอน้ีทานอธิบายวา     ครั้ง 
เมื่อนางงามในชนบทน้ันกําลังฟอนอยูทามกลางมหาชนน้ัน     และ 
มีเสียงสาธุการวา     สวยแท    งามจริง    ทั้งเสียงดีดนิ้ว    ทั้งการ 
โบกผา    กําลังเปนไปอยูอยางสน่ันหว่ันไหว   พระราชาทรงทราบ 
พฤติกรรมน้ัน     รับสั่งใหเรียกนักโทษคนหน่ึงออกมาจากเรือนจํา 
ถอดข่ือคาออกเสีย   ประทานโถนํ้ามัน   มีน้ํามันเต็มเปยมเสมอขอบ 
ไวในมือของเขา     ใหถือไวมั่นดวยมือทั้งสอง     ทรงสั่งบังคับบุรุษ 
ผูถือดาบคนหน่ึงวา     จงพานักโทษผูนี้ไปสูสถานมหรสพของ 
นางงามในชนบท   และถาบุรุษผูนี้ถึงความประมาท   เทหยดนํ้ามัน 
แมหยดเดียวลงในที่ใดแล     จงตัดศีรษะเขาเสียในท่ีนั้นทีเดียว 
บุรุษน้ันเง้ือดาบตะคอกเขาพาไป  ณ  ที่นั้น  เขาอันมรณภัยคุกคาม 
แลว   ไมใสใจถึงนางดวยสามารถแหงความประมาทเลย   ไมลมืตา 
ดูนางชนบทกัลยาณีนั้น     แมครั้งเดียว     เพราะตองการจะอยูรอด 
เรื่องนี้เปนเรื่องที่เคยมีมาแลวอยางนี้    ก็เรื่องนี้พึงทราบวา     พระ- 
ผูมีพระภาคเจา       ตรัสแลวดวยสามารถแหงการสมบัติในพระสูตร 
ก็ในบทวา  อุปมา  โข   มยาย  นี ้ ทรงกระทําการอุปมาเทียบเคียง 
โถน้ํามันกับกายคตาสติ   เปนที่ต้ัง.  
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        ก็ในเรื่องน้ี    กรรม    พึงเห็นดุจพระราชา     กิเลสดุจดาบ 
มารดุจคนเง้ือดาบ      พระโยคาวจรผูเพงเจริญกายคตาสติ       ดุจ 
คนถือโถนํ้ามัน. 
        พระผูมพีระภาคเจาทรงนําพระสูตรนี้มา     ทรงแสดงวา 
อันภิกษุผูมุงเจริญกายคตาสติ   ตองไมปลอยสติ   เปนผูไมประมาท 
เจริญกายคตาสติ    เหมือนคนถือโถนํ้ามันนั้น    ดวยประการฉะน้ี. 
ภิกษุทั้งหลาย   ครั้นฟงพระสูตรนี้   และอรรถาธิบายแลว   พากนั 
กราบทูลอยางน้ีวา     การท่ีบุรุษน้ันไมมองดูนางชนบทกัลยาณี 
ผูงามหยดยอย    ประคองโถนํ้ามันเดินไป    กระทําแลว    เปนการ 
กระทําไดยาก พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การท่ีบุรุษ 
นั้นกระทําแลว     มิใชเปนการที่กระทําไดยาก    นั่นเปนสิ่งท่ีทํา 
ไดงายโดยแท     เพราะเหตุไร  ?     เพราะเหตุมีคนเง้ือดาบคอยขู 
ตะคอกสะกดไป     แตการท่ีบัณฑิตท้ังหลายในครั้งกอนไมปลอยสติ 
ทําลายอินทรียไมมองดูแมซึ่งรูปทิพยที่จําแลงไวเสียเลย     เดินไป 
จนไดครองราชสมบัตินั่น   (ตางหาก)   ที่กระทําไดโดยยาก   อัน 
ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลอาราธนา    จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัส 
ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ      ณ 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดเปนพระโอรสองคเล็กที่สุด 
ของพระโอรส  ๑๐๐  องค  แหงพระราชาน้ัน. ทรงบรรลุความเปนผู 
รูเดียงสาโดยลําดับ และในครั้นนั้น  พระปจเจกพุทธเจาหลายพระองค  
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ฉันในพระราชวัง      พระโพธิสัตวทรงกระทําหนาท่ีไวยาจักร 
แกพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน     วันหน่ึงทรงพระดําริวา     พ่ีชาย 
ของเรามีมาก     เราจักไดราชสมบัติสืบสันตติวงศในพระนครนี้ 
หรือไมหนอ.    ครั้นแลวพระองคไดมีปริวิตกวา    ตองถามพระ- 
ปจเจกพุทธเจา    จึงจะรูแน   ในวันที่    ๒   เมื่อพระปจเจกพุทธเจา 
ทั้งหลายมากันแลว     ทานถือเอาธรรมกรกมากรองน้ําสําหรับดื่ม 
ลางเทา   ทานํ้ามัน  ในเวลาท่ีพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน   ฉันของ 
เค้ียวในระหวาง    จึงบังคมแลวประทับนั่ง    ณ    สวนขางหน่ึง    ม ี
พระดํารัสถามความน้ัน     ทีนั้นพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันไดบอก 
กะทานวา   ดูกอนกุมาร  พระองคจักไมไดราชสมบัติในพระนครนี้ 
แตจากพระนครนี้ไป  ในที่สุด   ๑๒๐ โยชน ในคันธารรัฐ  มพีระนคร 
ชื่อวา   ตักกสิลา  เธออาจจะไปในพระนครน้ัน   จักตองไดราชสมบัติ   
ในวันที่   ๗  นับจากวันนี้  แตในระหวางทาง  ในดงดิบใหญมีอันตราย 
อยู   เมื่อจะออมดงน้ันไป   จะเปนทางไกลถึง    ๑๒๐   โยชน   เมื่อ 
ไปตรงก็เปนทาง  ๕๐  โยชน ขอสําคัญทางนั้นชื่อวา  อมนุสสกันดาร 
ในยานน้ัน   ฝูงยักษิณีพากันเนรมิตบานและศาลาไวในระหวางทาง 
ตกแตงท่ีนอนอันมีคา   บนเพดานแพรวพราวไปดวยดาวทอง   แวด  
วงมานอันยอมดวยสีตาง ๆ       ตกแตงอัตภาพดวยอลังการอันเปน 
ทิพย   พากันนั่งในศาลาทั้งหลาย   หนวงเหน่ียวเหลาบุรุษผูเดินทาง 
ไปดวยถอยคําออนหวาน   พากันเชื้อเชิญวา   ทานทั้งหลายปรากฏ 
ดุจดังคนเหน็ดเหน่ือย  เชิญมานั่งบนศาลานี้  ดื่มเครื่องดื่มแลวคอยไป  
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เถิด      แลวใหที่นั่งแกผูที่มา     พากันเลาโลม     ดวยทาทีอันยียวน 
ของตน    ทําใหตกอยูในอํานาจกิเลสจนได    เม่ือไดทําอัชฌาจาร 
รวมกับตนแลว    ก็พากันเค้ียวกินพวกนั้นเสียในที่นั้นเอง   ทําใหถึง 
สิ้นชีวิต     ทัง้ ๆ    ที่โลหติยังหลั่งไหลอยู    พวกนางยักษิณีจะคอย 
จับสัตวผูมีรูปเปนอารมณดวยรูปนั่นแหละ     ผูมีเสียงเปนอารมณ 
ดวยเสียงขับรองบรรเลงอันหวานเจ้ือยแจว     ผูมกีลิ่นเปนอารมณ 
ดวยกลิ่นทิพย     ผูมีรสเปนอารมณดวยโภชนะอันมีรสเลิศตาง ๆ 
ดุจรสทิพย    ผูมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ    ดวยท่ีนอนดุจที่นอนทิพย 
เปนเครื่องลาดมีสีแดงทั้งสองขาง     ถาพระองคจักไมทําลาย 
อินทรียทั้ง    ๕    แลดูพวกมันเลย    คุมสติมั่นคงไวเดินไป    จักได 
ราชสมบัติในพระนครนั้นในวันที่   ๗   แน.   พระโพธิสัตวตรัสวา 
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     เรื่องนั้นจงยกไว    ขาพเจารับโอวาท 
ของพระคุณเจาท้ังหลายแลว     จักแลดูพวกมันทําไม  ?     ดังน้ีแลว 
ขอใหพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายทําพระปริต     รับทรายเศกดวย 
พระปริต    และดายเศกดวยพระปริต    บังคมลาพระปจเจกพุทธเจา 
และพระราชมารดา   พระราชบิดา    เสด็จไปสูพระราชวัง   ตรสั 
กะคนของพระองควา     เราจักไปครองราชสมบัติในพระนคร- 
ตักกสิลา   พวกเจาจงอยูกันที่นี่เถิด.   ครั้งน้ันคนท้ัง   ๕   กราบทูล 
พระโพธิสัตววา     แมพวกขาพระองคก็จักตามเสด็จไป    ตรัสวา 
พวกเจาไมอาจตามเราไปไดดอก    ไดยินวา    ในระหวางทาง 
พวกยักษิณีคอยเลาโลมพวกมนุษยผูมีรูปเปนตน    เปนอารมณ  
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ดวยกามารมณ    มีรูปเปนตน    หลายอยางตางกระบวน 
แลวจับกินเปนอาหาร   อันตรายมีอยูอยางใหญหลวง   เราเตรียมตัว 
ไวแลวจึงไปได    พระราชบุรุษกราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ 
เมื่อพวกขาพระบาทน้ันตามเสด็จไปกับพระองค    จักแลดูรูป 
เปนตนที่นารักเพ่ือตนทําไม   แมพวกขาพระบาท   ก็จักไปในที่นั้น 
ไดเหมือนกัน.   พระโพธิสัตวตรัสวา   ถาเชนนั้น   พวกทานจงเปน 
ผูไมประมาทเถิด    แลวพาพวกคนทั้ง ๕  เหลาน้ันเสด็จไป. 
        ฝูงยักษิณีพากันเนรมิตบานเปนตน   นั่งคอยอยูแลว   ในคน 
เหลาน้ัน   คนท่ีชอบรูป   แลดูยักษิณีเหลาน้ันแลว    มีจิตผูกพันใน 
รูปารมณ    ชักจะลาหลังลงหนอยหน่ึง    พระโพธสิัตวก็ตรัสวา 
ทานผูเจริญ   ทําไมจึงเดินลาหลังลงไปเลา  ?     กราบทูลวา   ขาแต 
สมมติเทพ    เทาของขาพระบาทเจ็บ    ขอนั่งพักในศาลาสักหนอย 
แลวจักตามมาพระเจาขา.   ตรัสวา  ทานผูเจริญ   นัน่มันฝูงยักษิณี 
เจาอยาไปปรารถนามันเลย  กราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ  จะเปน 
อยางไรก็เปนเถิด    ขาพระบาททนไมไหว     ตรสัวา    ถาเชนนั้น 
เจาจักรูเอง  ทรงพาอีก ๔  คนเดินทางตอไป  คนที่ชอบดูรูปไดไป 
สํานักของพวกมัน    เมื่อไดทําอัชฌาจารกับตนแลว    พวกมันก็ทํา 
ใหเขาสิ้นชีวิตในที่นั้นเอง   แลวไปดกัขางหนา   เนรมิตศาลาหลังอ่ืน 
ไว   นั่งถือดนตรีตาง ๆ  ขับรองอยู  ในคนเหลาน้ัน  คนที่ชอบเสียง 
ก็ชักลาหลัง    พวกมันก็พากันกินคนน้ันเสีย.     แลวพากันไปดัก 
ขางหนา   จัดโภชนะดุจของทิพย  มีรสเลิศนานาชนิดไวเต็มภาชนะ  
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นั่งเปดรานขายขาวแกง    ถึงตรงน้ัน     คนที่ชอบรสก็ชักลาลง 
พวกมันพากันกินคนน้ันเสีย   แลวไปดักขางหนา    ตกแตงท่ีนอน 
ดุจท่ีนอนทิพย   นั่งคอยแลว   ถึงตรงน้ัน   คนที่ชอบโผฏฐัพพะ   ก ็
ชักลาลง  พวกมันก็พากันกินเขาเสียอีก. 
        เหลือแตพระโพธิสัตวพระองคเดียวเทาน้ัน.     ครั้งน้ัน 
นางยักษิณีตนหนึ่ง   คิดวา   มนุษยคนนี้มีมนตขลังนัก   เราจักกิน 
ใหไดแลวถึงจะกลับ      แลวเดินตามหลังพระโพธิสัตวไปเรื่อย ๆ 
ถึงปากดงฟากโนน  พวกท่ีทํางานในปาเปนตน   ก็ถามนางยักษิณี. 
วา   ชายคนที่เดินไปขางหนานางน้ีเปนอะไรกัน  ?    ตอบวา   เปน 
สามีหนุมของดิฉันเจาคะ.    พวกคนเหลาน้ันจึงกลาววา    พอมหา- 
จําเริญ   กุมาริกาน้ีออนแอถึงอยางนี้   นาถนอมเหมือนพวงดอกไม 
ผิวก็งามเหมือนทอง     ทอดท้ิงตระกูลของตนออกมาเพราะรัก 
คิดถึงพอมหาจําเริญ      จึงยอมติดตามมา     พอมหาจําเริญเหตุไร 
จึงปลอยใหนางลําบาก     ไมจูงนางไปเลา  ?    พระโพธิสัตวตรัสวา 
พอคุณท้ังหลาย   นั่นไมใชเมียของเราดอก    นั่นมันยักษิณี   คนของ 
เรา  ๕  คน  ถูกมันกินไปหมดแลว  ยกัษิณี  กลาววา พอเจาประคุณ 
ทั้งหลาย      ธรรมดาผูชายในยามโกรธ      ก็กระทําเมียของตนให 
เปนนางยักษก็ได    ใหเปนนางเปรตก็ได    นางยักษิณีเดินตามมา 
แสดงเพศของหญิงมีครรภ    แลวทําใหเปนหญิงคลอดแลวครั้งหนึ่ง 
อุมบุตรใสสะเอวเดินตามพระโพธิสัตวไป  คนที่เห็นแลว  ๆ     ก ็ 
พากันถามตามนัยกอนท้ังนั้น     แมพระโพธิสัตวก็ตรัสอยางนั้น  
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ตลอดทาง   จนถึงพระนครตักกสิลา   มันทําใหลูกหายไป   ติดตาม 
ไปแตคนเดียว     พระโพธิสัตวเสด็จถึงพระนครแลว     ประทบันั่ง 
ณ   ศาลาหลงัหนึ่ง   เเมวานางยักษิณีนั้นเลา   ไมอาจเขาไปไดดวย 
เดชของพระโพธิสัตว  ก็เนรมิตรูปเปนนางฟา  ยืนอยูที่ประตูศาลา. 
        สมัยนัน้     พระราชากําลังเสด็จออกจากพระนครตักกสิลา 
ไปสูพระอุทยาน  ทรงมีจิตปฏิพัทธ   ตรัสใชราชบุรุษวา  ไปถามซิ 
นางคนน้ีมีสามีแลวหรือยังไมมี  ?     พวกราชบุรุษเขาไปหานาง- 
ยักษิณี   ถามวา   เธอมีสามีแลวหรือ  ?   นางตอบวา   เจาคะ   ผูที่ 
นั่งอยูบนศาลาคนน้ีเปนสามีของดิฉัน.     พระโพธิสัตวตรัสวา 
นั่นไมใชเมียของขาพเจาดอก   มันเปนนางยักษิณี   คนของขาพเจา 
๕  คน   ถูกมันกินเสียแลว   ฝายนางยักษิณีก็กลาววา   ทานเจาคะ 
ธรรมดาผูชายในยามโกรธ      ก็จะพูดเอาตามท่ีใจตนปรารถนา. 
ราชบุรุษน้ันก็กราบทูลคําของคนท้ังสองแดพระราชา.    พระราชา 
รับสั่งวา    ธรรมดาภัณฑะไมมีเจาของ    ยอมตกเปนของหลวง 
แลวตรัสเรียกยักษิณีมาใหนั่งเหนือพระคชาธาร   รวมกับพระองค 
ทรงกระทําประทักษิณพระนคร     แลวเสด็จข้ึนสูปราสาท     ทรง 
สถาปนามันไวในตําแหนงอรรคมเหสี     เสด็จสรงสนานแตง 
พระองคเรียบรอย    เสวยพระกระยาหารในเวลาเย็นแลว    ก็เสด็จ 
ข้ึนพระแทนท่ีสิริไสยาสน    นางยักษิณีนั้นเลา     กินอาหารท่ีควร 
แกตนแลว      ตกแตงประดับประดาตน    นอนรวมกับพระราชา 
เหนือพระแทนที่บรรทมอันมีสิริ     เวลาท่ีพระราชาทรงเปยมไป  
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ดวยความสุขดวยอํานาจความรื่นรมย    ทรงบรรทมแลว     ก็พลิก 
ไปทางหนึ่ง   ทําเปนรองไห  ครั้นพระราชาตรัสถามมันวา   ดูกอน 
นางผูเจริญ  เจารองไหทําไม  ? 
        นางจึงทูลวา     ทลูกระหมอมเพคะ     กระหมอมฉัน 
เปนผูที่พระองคทรงพบท่ีหนทางแลวทรงพามา     อนึ่งเลาใน 
พระราชวังของพระองค    ก็มีหญิงอยูเปนอันมาก    กระหมอมฉัน 
เมื่ออยูในกลุมหญิงท่ีรวมบําเรอพระบาท     เมื่อเกิดพูดกันข้ึนวา 
ใครรูจัก    มารดา    บิดา    โคตร    หรือชาติของเธอเลา    เธอนะ 
พระราชาพบในระหวางทาง   แลวทรงนํามา   ดังน้ี   จะเหมือนถูก 
จับศีรษะบีบ   ตองเกอเขินเปนแน    ถาพระองคพระราชทานความ 
เปนใหญ    และการบังคับในแวนแควนทั้งสิ้น   แกหมอมฉัน  ใคร ๆ 
ก็จักไมอาจกําเริบจิตกลาวแกหมอมฉันไดเลย.     ทรงรับสั่งวา 
นางผูเจริญ   ชาวแวนแควนทั้งสิ้น   มิไดเปนสมบัติบางสวนของฉัน 
ฉันไมไดเปนเจาของของพวกนั้น     แตชนเหลาใดละเมิดพระราช- 
กําหนดกฎหมาย  กระทําส่ิงท่ีไมควรทํา  เราเปนเจาของคนพวกน้ัน 
เทาน้ัน  ดวยเหตุนี้  เราจึงไมอาจใหความเปนใหญ   และการบังคับ 
ในแวนแควนทั้งสิ้นแกเธอได    นางกราบทูลวา    ทลูกระหมอม 
เพคะ     ถาพระองคไมสามารถจะพระราชทานการบังคับ 
ในแวนแควน   หรือในพระนคร   ก็ขอไดโปรดพระราชทานอํานาจ 
เหนือปวงชนผูรับใชขางใน    ภายในพระราชวัง     เพ่ือใหเปนไป 
ในอํานาจของหมอมฉันเถิดพระเจาขา     พระราชาทรงติดพระทัย  
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โผฏฐัพพะดุจทิพยเสียแลว    ไมสามารถจะละเลยถอยคําของนางได 
ตรัสวา      ตกลงนางผูเจริญ     เราขอมอบอํานาจในหมูชนผูรับใช 
ภายในแกเธอ      เธอจงควบคุมคนเหลาน้ันใหเปนไปในอํานาจ 
ของตนเถิด    นางยักษิณีรับคําวาดีแลว   พระเจาขา   พอพระราชา 
บรรทมหลับสนิท   ก็ไปเมืองยักษชวนพวกยักษมา   ยังพระราชา 
ของตนใหถึงชีพิตักษัย    เค้ียวกินหนังเนื้อและเลือดจนหมด    เหลือ 
ไวแตเพียงกระดูก      พวกยักษที่เหลือก็พากันเค้ียวกินคนและสัตว 
ต้ังตนแตไกและสุนัข    ภายในวังต้ังแตประตูใหญจนหมด     เหลือไว 
แตกระดูก    รุงเชาพวกคนท้ังหลาย    เห็นประตูวังยังปดไวตามเดิม 
ก็พากันพังบานประตูดวยขวาน    แลวชวนกันเขาไปภายใน    เห็น 
พระราชวังทุกแหงหน     เกลื่อนกลนไปดวยกระดูก     จึงพูดกันวา 
บุรุษคนน้ัน     พูดไวเปนความจริงหนอวา     นางนี้มิใชเมียของเรา 
มันเปนยักษิณี     แตพระราชาไมทรงทราบอะไร     ทรงพามันมา 
แตงต้ังใหเปนมเหสีของพระองค    พอคํ่ามันก็ชวนพวกยักษมากิน 
คนเสียหมดแลวไปเสีย   เปนแน. 
        ในวันนัน้แมพระโพธิสัตว    ก็ทรงใสทรายเศกพระปริตท่ี  
ศีรษะ    วงดายเศกพระปริต     ทรงถอืพระขรรคประทับยืนอยู 
ในศาลาน้ัน    จนรุงอรุณ.    พวกมนุษยพากันทําความสะอาด  
พระราชนิเวศนทั้งส้ิน  ฉาบสีเหลือง  ประพรมขางบนดวยของหอม 
โปรยดอกไม  หอยพวงดอกไม  อบควัน  ผูกพวงดอกไมใหม  แลว 
ปรึกษากันวา     เมื่อวานน้ีบุรุษนั้นไมไดกระทําแมเพียงแตจะ  
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ทําลายอินทรีย     มองดูยักษิณีอันจําแลงรูปดุจรูปทิพยเดินมา 
ขางหลังเลย    เขาเปนสัตวประเสริฐยิ่งลน    หนักแนน    สมบรูณ 
ดวยญาณ   เม่ือบุรุษเชนนั้น   ปกครองแวนแควน   รัฐสีมามณฑล 
จักมีแตสุขสันต    พวกเราจงทําใหเขาเปนพระราชาเถิด.    ครั้งน้ัน 
พวกอํามาตยและชาวเมืองทุกคน   รวมกันเปนเอกฉันท   เขาไปเฝา 
พระโพธิสัตว    กราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ    เชิญพระองคทรง 
ครองราชสมบัตินี้เถิด    พระเจาขา.    เชิญเสด็จเขาสูพระนครแลว 
เชิญข้ึนประทับเหนือกองแกว     อภิเศก     กระทาํใหเปนพระราชา 
แหงตักกสิลายนคร.   ทาวเธอทรงเวนการลุอคติ   ๔   มิใหราชธรรม 
๑๐   กําเริบ   ครองราชสมบัติโดยธรรม   ทรงบําเพ็ญบุญมีใหทาน 
เปนตน  แลวเสด็จไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําเอาเรื่องในอดีตน้ีมาสาธก     ครั้นตรสัรู 
สัมโพธิญาณแลว    ตรัสพระคาถานี้ความวา 
                " ผูปรารถนาทิศท่ียังไมเคยไป       พึงรักษา 
            จิตของตนไว   เหมือนคนประคองไปซึ่งโถนํ้ามัน 
        อันเต็มเปยมเสมอขอบ     มิไดมีสวนพรองเลย" 
        ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    สมติตฺติก    ความวา    เต็ม 
เสมอขอบ  ถึงลวดท่ีวงปากดานใน. 
        บทวา  อนวเสก  ความวา   การทําใหใสลงไปอีกไมได   คือ 
หยดลงไปไมไดอีกเลย.  
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        บทวา  เตลปตฺต ไดแกโถที่เขาใสน้ํามันงา.  
        บทวา  ปริหเรยฺย  ความวา  พึงประคองไป  คือถือเอาไป. 
        บทวา   เอว   สจิตฺตมนุรกฺเข   ความวา   พระโยคาวจรผูเปน 
บัณฑิต      พึงประคองจิตของตน    อันเปนดุจโถท่ีเต็มเปยมดวย 
น้ํามันนั้นไว    ในระหวางแหงธรรมแมทั้งสอง     คือ    ในอารมณ 
กับสติ    ที่ประกอบไวเปนอันดี    แลวพึงรักษาไวคือ    คุมครองไว 
ดวยกายคตาสติ    โดยจิตไมซัดสายไปในอารมณภายนอก    แม 
เพียงครูเดียวฉันนั้น. 
        เพราะเหตุไร  ? 
                " เพราะเหตุวาการฝกจิตท่ีขมไดยาก    เบา 
          พลันตกไปในอารมณที่ปรารถนานี้   ยังประโยชน 
            ใหสําเร็จ     จิตท่ีฝกแลว     เปนเหตุนําความสุข 
           มาให" 
        เพราะฉะนั้น :- 
                "ทานผูมีปญญา  พึงรักษาจิตที่เห็นไดยาก 
          แท    ละเอียดลออ    พลันตกไปในอารมณทีน่า 
            ปรารถนา    จิตท่ีคุมครองไวไดแลว    นําความสุข 
        มาให" 
        ดวยวา :- 
                " ชนเหลาใด  จักสํารวมจิตนี้ ซึ่งไปไดไกล 
        เท่ียวไปโดดเด่ียว      ไมมีรูปราง     อาศัยถํ้า    คือ  
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            รางกายไวได   ชนเหลาน้ัน   จกัพนจากบวงแหง 
             มารได " 
        สวนคนนอกน้ี  คือ- 
                " ผูที่มีจิตไมมัน่คง  ไมทราบพระสัทธรรม 
        มีความเลื่อมใสรวนเร         ยอมมีปญญาบริบูรณ 
         ไมได" 
        สวนผูที่คุนเคยกับพระกรรมฐานมานาน 
                "มีจิตอันราคะไมรั่วรดแลว  มีใจอันโทสะ 
        ตามกําจัดไมได   ละบุญและบาปเสียไดแลว  เปน 
         ผูต่ืนอยู  ยอมไมมภีัยเลย" 
        เพราะฉะนั้น :- 
                " ผูมีปญญา    ยอมกระทําจิตอันด้ินรน 
        กวัดแกวง    รักษาไดยาก     หามไดยาก    ใหตรง 
        เหมือนชางศร  ดัดลูกศรฉะนั้น" 
        เมื่อพระโยคาวจรกระทําจิตใหตรงอยูอยางนี้   ชื่อวา    ตาม 
รักษาจิตของตน.                               
        บทวา  ปฏยมาโน  ทิส   อคตปุพฺพ  ความวา  พระโยคาวจร 
เมื่อปรารถนาบริกรรม  ในกายคตาสติกรรมฐานนี้แลว  ปรารถนา 
ตองการทิศท่ียังไมเคยไป     ในสงสารอันไมมีที่สุดและเบื้องตน 
พึงรักษาจิตของตนโดยนัยดังกลาวแลว. 
        ก็ทีช่ื่อวา  ทิศ   นี้  คืออะไร   เลา  ?  
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        กอนอ่ืน    บุตรและภรรยาเปนตน    ทานกลาววา    เปนทิศ         
ดังในคาถานี้วา 
                " มารดาบิดาเปนทิศเบื้องหนา    อาจารย 
           เปนทิศเบื้องขวา     บุตรภรรยาเปนทิศเบื้องหลัง 
        มิตรและอํามาตยเปนทิศเบื้องซาย      ทาสและ 
          กรรมกรท้ังหลายเปนทิศเบื้องตํ่า      สมณะและ 
        พราหมณเปนทิศเบื้องบน    คฤหัสถชนในสกุล 
        ไมพึงประมาท  นอบนอมทิศเหลาน้ี" 
        ยังมีทิศตาง  ๆ     แยกประเภทออกเปนทิศบูรพาเปนตน 
ทานก็เรียกวาทิศ ดังในคาถานี้วา  :- 
                " ทิศใหญ   ๔   ทิศเฉียง   ๔    ทิศเบื้องบน 
        เบื้องตํ่า  รวมเปน  ๑๐  ทิศ  เหลาน้ี  หมอมฉันได 
        เห็นพระยาชาง    ๖  วา  ในความฝน   พระยาชางน้ัน 
        สถิตยอยูทิศไหน  ?" 
        พระนิพพานทานก็เรียกวาทิศ  ดังในคาถานี้วา  :- 
                "คฤหัสถทั้งหลาย     ผูใหขาวนํ้า   และผา 
        ทานกลาววา   เปนทศิแมของบรรพชิต   ผูขอรอง 
        ผูมีทุกข   ถึงทิศใดเลาจึงจะมีความสุขได   ทศิน้ี 
        เปนทิศอยางย่ิงนะ   เจาเสตเกตุ" 
        แมในบาทคาถานี้  ที่วา   "ทิศท่ีไมเคยไป"   กป็ระสงคเอาทิศ  
คือพระนิพพานนั่นแล.  เพราะวา  พระนิพพานน้ัน  ยอมปรากฏดวย  
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ลักษณะเปนตนวา    ความสิ้นไป    ความคลายกําหนัด     เหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสเรียกวา   ทิศ.   สวนท่ีตรัสวา   ชื่อวา 
ทิศที่ไมเคยไป    เพราะพาลปุถุชนไร ๆ    ในสงสารอันหาเบื้องตน 
และเบ้ืองปลายไมพบน้ี    ไมเคยไปกันเลยแมแตความฝน.     อัน 
พระโยคาวจรผูปรารถนาทิศนั้น   พึงกระทําความเพียร    ในกาย- 
คตาสติ. 
        พระบรมศาสดาทรงถือเอายอดแหงเทศนา     ดวยพระ- 
นิพพาน  ดวยประการฉะน้ี    แลวทรงประชุมชาดกวา   ราชบรษัิท 
ในครั้งน้ัน    ไดมาเปนพุทธบริษัทในครั้งน้ี    สวนพระราชกุมาร 
ผูครองราชสมบัติในครั้งนั้น    ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                  จบ  อรรถกถาเตลปตตชาดกท่ี  ๖  
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                         ๗.  นามสิทธิชาดก 

                   วาดวยช่ือไมเปนของสําคญั 
        [ ๙๗]     " เพราะเหน็คนช่ือ  ชีวกะตาย  นางธนปาลี 
           ตกยาก    นายปนถกะหลงทางในปา   เจาปาปกะ 
           จึงกลบัมา"               
                                 จบ นามลิทธิชาดกที่ ๗ 
                  อรรถกถานามสิทธิชาดกท่ี  ๗                                       
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูหวังความสําเร็จโดยชื่อ     รูปหน่ึง    ตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา  ชีวกฺจ    มต  ทิสฺวา  ดังนี้.                 
        ไดยินวา   กลุบุตรผูหน่ึง   โดยนาม   ชื่อวา   ปาปกะ   บวช 
ถวายชีวิตในพระศาสนา     เมื่อถูกพวกภิกษุเรียกวา     มาเถิด  
อาวุโส   ปาปกะ   หยุดเถิดอาวุโส   ปาปกะ   ก็คิดวา   ในโลกผูที่มี 
ชื่อวา   ปาปกะ   เขากลาวกันวา   ลามก   เปนตัวกาฬกรรณี   เรา 
ตองใหพระอุปชฌายอาจารยหาชื่อท่ีประกอบไปดวยมงคล 
อยางอ่ืน    เธอเขาไปหา    อุปชฌายอาจารยกราบเรียนวา    ขาแต 
ทานผูเจริญ     ชื่อของผมเปนอัปมงคล     กรุณาต้ังชื่ออยางอ่ืนให 
กระผมเถิด.    ครั้งน้ันอาจารยและอุปชฌาย   ก็กลาวก็เธออยางน้ี  
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วา    ชื่อเปนเพียงบัญญัติสําหรับเรียกกัน    ข้ึนชื่อวาความสําเร็จ 
ประโยชนไร ๆ     มิไดมีเพราะชื่อเลย     เธอจงพอใจชื่อของตนน้ัน 
เถิด      เธอคงยังออนวอนอยูร่ําไป     ความท่ีเธอมุงความสําเร็จโดย 
ชื่อน้ี    เกิดแพรหลายกระจายไปในสงฆ    อยูมาวันหน่ึง    ภิกษุ 
ทั้งหลายน่ังประชุมกันในธรรมสภา    ต้ังเรื่องสนทนากันวา    ทาน 
ผูมีอายุทั้งหลาย    ไดยินวา    ภิกษุโนน    มุงความสําเร็จโดยชื่อ 
ขอใหชวยหาชื่อท่ีเปนมงคลให     พระบรมศาสดาเสด็จมาสู 
ธรรมสภา     ตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอประชุม 
สนทนากันดวยเรื่องอะไร   เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบ 
แลว    ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน  แมใน 
กาลกอน    เธอก็มุงความสําเร็จเพราะชื่อเหมือนกัน    แลวทรงนํา 
เอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอาจารยทิศา- 
ปาโมกข  บอกมนตกะมาณพ   ๕๐๐  ในพระนครตักกสิลา  มาณพ 
ผูหน่ึงของทาน  ชื่อ  ปาปกะ  โดยนาม  ถูกเขาเรียกอยูวา  มาเถิด  
ปาปกะ    ไปเถิดปาปกะ    คิดวา    ชื่อของเราเปนอัปมงคล    ตอง 
ขอใหอาจารยต้ังชื่ออ่ืนใหใหม    เขาไปหาอาจารยเรียนวา    ทาน 
อาจารยขอรับ    ชื่อของกระผมเปนอัปมงคล    โปรดต้ังชื่ออยางอ่ืน 
ใหเถิดขอรับ   ครั้งน้ันอาจารยไดกลาวกะเขาวา   ไปเถิดพอ   เจา 
จงเท่ียวไปตามชนบทแลว     กําหนดเอาชื่อท่ีเปนมงคล     ชื่อหนึ่ง 
ที่ตนชอบใจอยางยิ่งแลวมา     เราจักเปลี่ยนชื่อของเจาเปนชื่อ  
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อยางอ่ืน  เขารับคําวา    ดแีลว  ขอรับ  ถือเอาเสบียงออกเดินทางไป 
ทองเท่ียวไปตามคามนิคมชนบท    ลถุึงนครแหงหน่ึง    ในพระนคร 
นั้นแหละ  มบีุรุษผูหน่ึง  ชื่อวา  ชีวกะ  (บุญรอด )  โดยนาม   ตายลง 
เห็นหมูญาติกําลังหามเขาไปสูปาชา  จึงถามวา  ชายผูนี้ชื่ออะไร ? 
หมูญาติตอบวา จะชื่อวา  ชีวกะ  (บญุรอด)  ก็ด ี อชวีก (ไมรอดก็ดี) 
ก็ตายท้ังน้ัน  ชื่อเปนเพียงบัญญัติสําหรับเรียกกัน  เจาน่ี   เห็นจะโง 
กระมัง.  เขาฟงคําน้ันแลว  มีความรูสึกเฉย ๆ  ในเรื่องชื่อ  เดินทาง 
กลับเขาเมืองของตน  ครั้งนั้น  พวกนายทุน  กําลังจับนางทาสีผูหน่ึง 
ซึ่งไมใหดอกเบี้ยใหนั่งท่ีประตู       เฆ่ียนดวยเชือก     และนางทาสี 
ผูนั้นก็มีชื่อวา  ธนปาลี  (คนมีทรัพย)  เขาเดินเรื่อยไปตามทองถนน 
เห็นนางถูกเฆ่ียน    กถ็ามวา    มันไมยอมใหดอกเบ้ีย    เขาถามวา 
ก็นางมีชื่ออยางไรเลา  ?    พวกนายทุนตอบวา    นางชื่อ    ธนปาลี 
(คนมีทรัพย)   เขาถามวา   แมจะมีชื่อ   ธนปาลี   โดยนาม   ก็ยังไม 
อาจใหเงินแคดอกเบ้ียหรือ  ?    พวกนายทุนตอบวา    จะชื่อธนปาลี 
คนรวยก็ดี    จะชื่ออธนปาลี    คนจนก็ดี    เปนคนเข็ญใจไดทั้งน้ัน 
ชื่อเปนเพียงบัญญัติสําหรับเรียกกัน     เจาน่ีเห็นจะโงแน     เขายิ่ง 
รูสึกเฉย  ๆ     ในเรื่องชื่อยิ่งข้ึน     เดินออกจากเมืองไปตามทาง 
ในระหวางทางพบคนหลงทาง     ถามวา     ผูเปนเจาเที่ยวทําอะไร 
อยูเลา  ?    เขาตอบวา    ขาพเจาหลงทางเสียแลว    เขายอนถามวา 
ก็คุณชื่อไรเลา  ?  เขาตอบวา    ขาพเจาชื่อ  ปนถก  (ผูเจนทาง) 
เขาถามวา   ขนาดชื่อปนถกะ   ยังหลงทางอีกหรือ  ?  คนหลงทาง  
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กลาววา   จะชื่อปนถกะ   (ชํานาญทาง)   หรือชื่ออปนถกะ   (ไม 
ชํานาญทาง)   ก็มโีอกาสหลงทางไดเทากัน  ชื่อเปนบัญญัติสําหรับ 
เรียกกัน      ก็ทานเองเห็นจะโงแน.      เขาเลยวางเฉยในเร่ืองชื่อ 
ไปสูสํานักของพระโพธิสัตว    ครั้นพระโพธิสัตวถามวา    อยางไร 
เลา    พอคุณ    เจาไดชื่อท่ีถูกในมาแลวหรือ  ?     ก็เรียนทานวา 
ทานอาจารยขอรับ     ธรรมดาคนเราถึงจะชื่อวาชีวก    แมจะชือ่ 
อชีวก    คงตายเทากัน   ถงึจะชื่อ    ธนปาลี    แมจะชื่อ    อธนปาลี 
ก็เปนทุคคตะไดทั้งนั้น    ถึงจะชื่อปนถกะ    แมจะชื่ออปนถกะ    ก ็
หลงทางไดเหมือนกัน   ชื่อเปนเพียงบัญญัติสําหรับเรียกกัน   ความ 
สําเร็จเพราะชื่อมิไดมีเลย      ความสําเร็จมีไดเพราะการกระทํา 
เทาน้ัน     พอกันทีเรื่องชื่อสําหรับกระผม     กระผมขอใชชื่อเดิม 
นั่นแหละตอไป     พระโพธิสัตวเทียบเคียงเรื่องที่เขาเห็น     และ 
กรรมท่ีเขากระทําแลวกลาวคาถาน้ี  ความวา :- 
               " เพราะเห็นคนช่ือ   ชีวกะตาย  นางธนปาลี 
        ตกยาก   นายปนถกะ   หลงทางในปา  เจาปาปกะ 
          จึงกลบัมา"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปุนราคโต   ความวา  เพราะเห็น 
เหตุ   ๓   อยางเหลาน้ี   จึงหวนกลับมา   ร   อักษร   ทานกลาวไว 
ดวยอํานาจแหงสนธิ. 
        พระบรมศาสดา     ทรงนําอดีตนิทานน้ีมาแลว     ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   แมในปางกอน   เธอ  
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ก็มุงความสําเร็จ     เพราะชื่อมาแลวเหมือนกัน     แลวทรงประชมุ 
ชาดกวา    มาณพผูมุงความสําเร็จเพราะชื่อในครั้งนั้น    ไดมาเปน 
ภิกษุผูมุงความสําเร็จเพราะชื่อในบัดนี้     บริษัทของอาจารย 
ไดมาเปนพุทธบริษัท  สวนอาจารยไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
               จบ   อรรถกถานามสิทธชาดกที่  ๗  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 375 

                           ๘.  กูฏวาณิชชาดก 

                         วาดวยพอคาโกง 
        [๙๘]      คนท่ีชื่อบณัฑิตดีแน     สวนคนท่ีชื่อวา 
           อติบณัฑิตไมดีเลย  เพราะวาเจาอติบัณฑิต    ลูกเรา 
           เกือบเผาเราเสียแลว.        
                       จบ   กูฏวาณิชชาดกท่ี  ๘               
                  อรรถกถากูฏวาณิชชาดกท่ี  ๘ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพอคาโกงผูหนึ่ง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตน 
วา  สาธุ  โข  ปณฺฑิโต  นาม  ดังน้ี :- 
        ความยอวา  คนสองคนในเมืองสาวัตถี  รวมทุนกันทําการคา 
คุมขบวนเกวียนสินคาไปสูชนบท    ไดของแลวพากันกลับ    ใน 
พอคาท้ังสองน้ัน     พอคาโกงคิดวา     พอคาผูเปนสหายเราคนนี้ 
ตรากตรําดวยการกินไมดี    นอนลําบาก   มาหลายวันแลว   คราวน้ี 
เขาจักกินโภชนะดี ๆ     ดวยรสเลิศตาง ๆ     ในเรอืนของเขาจน 
พอใจ    จักตายดวยโรคอาหารไมยอย    เมื่อเปนเชนนี้   เราจักแบง 
ของน้ีออกเปน  ๓  สวน  ใหเด็ก ๆ  ของเขาสวนหน่ึง  อีก  ๒  สวน 
เราจักเอาเสียเอง     เขาผลัดวันอยูวา      จักแบงในวันนี้    จักแบงใน  
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วันพรุงน้ี    ดังน้ีแลว    ไมอยากจะแบงภัณฑะเลย    ฝายพอคาผูเปน 
บัณฑิต    ก็คาดค้ันเขาผูไมปรารถนาจะแบง    ใหแบงจนได    แลว 
ไปสูพระวิหาร    ถวายบังคมพระศาสดา    ไดรับปฏิสันถารทีท่รง 
กระทํา     เมือ่พระผูมีพระภาคเจารับสั่งถามวา    ดูทานชักชานัก 
มาถึงพระนครน้ีแลว    กวาจะมาสูที่เฝาก็นาน   จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบ      พระบรมศาสดาตรัสวา 
ดูกอนอุบาสก     มิใชแตในบัดนี้เทานั้น    ที่นายพาณิชนั้นเปน 
พาณิชโกง     แมในกาลกอนก็เคยเปนพาณิชโกงมาแลวเหมือนกัน. 
แตในครั้งน้ีมุงจะลวงทาน     แมในครั้งกอนก็ไมอาจจะหลอกลวง 
บัณฑิตได   อันอุบาสกกราบทูลอาราธนา    แลวทรงนําเอาเรื่องใน 
อดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวเกิดในตระกูลพอคา     ในพระนคร 
พาราณสี    ในวันขนานนาม    หมูญาติต้ังชื่อใหทานวา    บัณฑิต 
ทานเจริญวัยแลว    เขาหุนกับพอคาอ่ืนทําการคา    พอคาน้ันชื่อวา 
อติบัณฑิต    ทั้งคูชวนกันบรรทุกภัณฑะดวยเกวียน    ๕๐๐    เลม 
ไปสูชนบท     ทําการคาไดของมามากมาย     พากนักลับมายัง 
พระนครพาราณสี    ครัน้ถึงเวลาที่จะแบงขาวของกัน    อติบัณฑิต  
ก็กลาววา   ขาพเจาควรไดสองสวน   พระโพธิสัตวถามวา   เพราะ 
เหตุไรเลา ?    เขาตอบวา   ทานชื่อบัณฑิต   ขาพเจาชื่ออติบัณฑิต  
บัณฑิตควรไดสวนเดียว   อติบัณฑิตควรไดสองสวน  พระโพธสิัตว  
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ถามวา    ทุนท่ีซื้อของก็ดี    พาหนะมีโคเปนตนก็ดี    แมของทั้งสอง 
ก็เทา ๆ     กนัมิใชหรือ     เหตุใดเลาทานจึงควรจะไดสองสวน  ? 
เขาตอบวา    เพราะขาพเจาเปนอติบัณฑิต     ทั้งสองคนโตเถียงกัน 
อยูอยางนี้    แลวก็ทะเลาะกัน    ลําดับนั้นอติบัณฑิตคิดไดวา    ยังมี 
อุบายอยูอีกอันหน่ึง      จึงใหบิดาของตนเขาไปซอนอยูในโพรงไม 
ตนหน่ึง    สัง่ไววา    เวลาเราทั้งสองมาถึงละก็   คุณพอตองพูดวา 
อติบัณฑิตควรจะไดสองสวนนะครับ     แลวไปหาพระโพธิสัตว 
กลาววา     สหายรัก     รุกขเทวดานั้นยอมรูการท่ีเราควรจะได 
สองสวน    หรือไมควร    มาเถิดทาน    เราจักถามรุกขเทวดานั้นดู 
แลวพากันไปท่ีตนไมนั้นแหละ   กลาววา   ขาแตรุกขเทวดา   ผูเปน 
เจาไพร    เชญิตัดสินคดีของเราดวยเถิด    ครั้งน้ัน    บิดาของเขาก็ 
เปลี่ยนเสียงใหเพ้ียนไป     พูดวา     ถาเชนนั้น    พวกทานจงบอก 
เรื่องราว    อติบัณฑิตก็พูดวา    ขาแตเจาไพร    ทานผูนี้ชื่อบัณฑิต  
ขาพเจาชื่ออติบัณฑิต      เราทั้งสองเขาหุนกันทําการคาขาย     ใน 
เรื่องนั้นเขาควรไดรับอยางไร  ?     (มีเสียงดังข้ึนวา)    บัณฑิตได 
สวนหนึ่ง   อติบัณฑิตได   ๒   สวน   พระโพธิสัตวฟงคดีที่เทวดา 
วินิจฉัยแลวอยางนี้   คิดวา   เดี๋ยวเถอะ    จะไดรูกันวา   เปนเทวดา 
หรือไมใชเทวดา    แลวไปหอบฟางมาใสโพรงไมจุดไฟทันที    บิดา 
ของอติบัณฑิต     เวลาท่ีเปลวไฟถูกตนก็รอน    เพราะสรีระเกือบ 
จะไหม    จึงทะลึ่งข้ึนขางบน     ควากิ่งไมโหนไวแลวโดดลงดนิ 
พลางกลาวคาถาวา  
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                " คนท่ีชื่อบัณฑิตดีแน     สวนคนท่ีชื่อวา 
        อติบัณฑิตไมดีเลย  เพราะวา  เจาอติบัณฑิตลูกเรา 
         เกือบเผาเราเสียแลว "  
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  สาธุ  โข  ปณฺฑิโต  นาม  ความวา 
บุคคลผูประกอบดวยคุณเครื่องความเปนบัณฑิต      รูเหตุและสิ่ง 
ที่ไมใชเหตุ  จัดเปนคนดีงามในโลกน้ี. 
        บทวา   อติปณฺฑิโต   ความวา   คนโกง ๆ   เปนอติบัณฑิต 
ดวยเหตุสักวาชื่อ ไมประเสริฐเลย. 
        บทวา  มนมฺหิ๑  อุปกุฏ ิโต  ความวา  เราถูกไฟไหมไปหนอย 
หน่ึง     รอดพนจากการไหมต้ังครึ่งตัวมาไดอยางหวุดหวิดทีเดียว. 
แมคนทั้งสองน้ัน   ตางก็แบงกันคนละครึ่ง    ถือเอาสวนเทา  ๆ    กัน 
ทีเดียว  แลวตางก็ไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําเอาเรื่องในอดีตน้ีมาสาธกวา  แมในครั้งกอน 
พาณิชนั้น   ก็เปนนายพาณิชโกงเหมือนกัน   แลวทรงประชุมชาดก 
วา     พอคาโกงในครั้งน้ัน     ไดมาเปนพอคาโกงในปจจุบันนี้แหละ 
สวนพอคาผูเปนบัณฑิต  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะน้ีแล. 
               จบ  อรรถกถากูฏวาณิชชาดกท่ี  ๘ 
๑.  บาลีเปน  มนมฺหิ  แตอฏฐกถาเปน  ปนมฺหิ  ฯ  
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                      ๙.  ปโรสหสัสชาดก 

                 วาดวยคนผูมีปญญา 
        [๙๙ ]    "แมจะมีผูมาประชุมกัน     ต้ังพันกวา 
              พวกเหลาน้ัน   ก็ไมมีปญญา   พึงคร่ําครวญไปต้ัง 
            ๑๐๐  ป   บรุุษผูมปีญญา  รูแจงความหมายของคํา 
           ที่เรากลาวแลว  ผูเดียวเทาน้ัน  ประเสริฐกวา"               
                           จบ  ปโรสหัสสชาดกท่ี  ๙ 
                   อรรถกถาปโรสหัสสชาดกท่ี  ๙                      
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภปญหาในปุถุชน มีบุคคลเปนที่ ๕  ตรัสพระธรรมเทศนา 
นี้  มีคําเริ่มตนวา  ปโรสหสฺสมฺป  สมาคตาน  ดังนี้. 
        เรื่องจักปรากฏชัดเจนในสรภังคชาดก    ก็สมยัหน่ึง    ภิกษุ 
ทั้งหลายประชุมกันในธรรมสภา     นัง่สนทนากันถึงเรื่องคุณของ 
พระเถระเจาวา     ผูมีอายุทั้งหลาย     พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 
พยากรณปญหาที่พระทศพลตรัสโดยยอไดโดยพิสดาร    พระ- 
ศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอนั่ง 
ประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร  ?     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
ใหทรงทราบแลว    ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในบดันี้  
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เทาน้ัน     ทีส่ารีบุตรพยากรณปญหาที่เรากลาวอยางยอไดโดย 
พิสดาร   แมในกาลกอน   ก็พยากรณไดแลวเหมือนกัน  แลวทรงนํา 
เอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   พระโพธิสตัวเกิดในสกุลอุทิจจพราหมณ   เจริญวัย 
แลว   เลาเรียนสรรพศิลปวิทยา  ในเมืองตักกสิลา   ละกามท้ังหลาย 
แลวบวชเปนฤาษี    ทําอภิญญา   ๕    สมาบัติ    ๘    ใหเกิดไดแลว 
อยูในปาหิมพานต  แมบริวารของทานก็ไดบวชเปนดาบส   ๕๐๐  รูป 
คราวนั้นเปนฤดูฝน     อันเตวาสิกผูใหญของทาน     พาคณะฤาษี 
ประมาณครึ่งหนึ่ง     ไปสูถิ่นของมนุษย    เพ่ือตองการรสเค็ม 
รสเปรี้ยว   ในกาลน้ัน  ประจวบเปนสมัยที่พระโพธิสัตวจะทํากาละ 
พวกอันเตวาสิกทั้งหลาย     พากันถามการบรรลุคุณพิเศษกะทาน 
วา   ขาแตทานอาจารย  ทานไดคุณพิเศษชนิดไหน ?   ทานตอบวา 
ไมมีแมแตนอย    แลวไปเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสสระ    เพราะวา 
พระโพธิสัตวทั้งหลาย    แมถึงจะไดอรูปสมาบัติ     ก็มิไดบังเกิดใน 
อรูปภพ     เปนสถานที่อันมิบังควร     พวกอันเตวาสิกคิดกันวา 
ทานอาจารยไมมีคุณพิเศษเลย     ดังน้ีแลว     ไมกระทําสักการะ 
ในปาชา     อันเตวาสิกผูใหญกลับมาแลว     ถามวา     ทานอาจารย 
ไปไหน  ?    ครั้นทราบวา    ทํากาละเสียแลว    จึงกลาววา    เออก็ 
พวกเธอถามถึงคุณพิเศษท่ีทานไดบรรลุกะทานหรือเปลา  ? 
        พวกเราถามแลว  ขอรับ.  
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        ทานตอบวาอยางไร  ? 
        ทานตอบวา    ไมมีแมแตนอย     เหตุนั้นพวกเราจึงไมทํา 
สักการะแกทาน     อันเตวาสิกผูใหญกลาววา     พวกเธอมิไดรู 
ความหมายแหงคําของอาจารย   ทานอาจารยไดอากิญจัญญายตน- 
สมาบัติ      แมถึงอันเตวาสิกผูใหญนั้น    จะพูดซ้ําแลวซํ้าเลา    พวก 
อันเตวาสิกเหลาน้ัน     กไ็มยอมเชื่อ    พระโพธิสัตวทราบเหตุนั้น 
ดําริวา     พวกอันธพาลไมเชื่อถอยคําอันเตวาสิกผูใหญของเรา 
เราตองกระทําเหตุนี้ใหปรากฏแกอันเตวาสิกเหลาน้ัน    แลวมา 
จากพรหมโลก   ยืนอยูในอากาศ   ดวยอานุภาพอันใหญ   เบื้องบน 
อาศรมบท    เมื่อจะพรรณนางปญญานุภาพของอันเตวาสิกผูใหญ 
กลาวคาถานี้  ความวา  :- 
                " แมจะมีผูมาประชุมกันต้ังพันกวา    พวก 
        เหลาน้ันก็ไมมีปญญา  พึงคร่ําครวญไปต้ัง  ๑๐๐  ป 
             บุรษุผูมีปญญารูแจงความหมายของคําท่ีเรากลาว 
          แลว  ผูเดียวเทาน้ันประเสริฐกวา "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปโรสหสฺสมฺป  แปลวา  แมเกนิ 
กวาพัน. 
        บทวา    สมาคตาน   ความวา    พวกคนเขลาผูไมสามารถ 
ทราบความหมายของคําที่เรากลาวแลว     มาประชุมกันแลว. 
        ดวยบทวา  กนฺเทยฺยุ  เต  วสฺสสต  อป ฺา  นี ้ พระโพธิสัตว 
แสดงวา  พวกเหลาน้ันที่มารวมกันอยางนี้  ไรปญญา  เหมือนพวก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 382 

ดาบสโงเหลาน้ี       พากนัรองไหคร่ําครวญกันไปต้ังรอยป     แม 
ต้ังพันป    แมต้ังแสนป    ถึงแมจะพากันรองไห   ก็ไมพึงรูถึงความ 
หมาย หรือเหตุไดเลย. 
        บทวา   เอโกว   เสยฺโย    ปุริโส   สปฺโ    ความวา   บุรุษที่  
เปนบัณฑิตคนเดียวเทาน้ัน    ดีกวา    ประเสริฐกวาพวกคนพาล 
เห็นปานน้ัน   แมต้ังพันกวา. 
        มีปญญาเชนไร  ? 
        ผูมีปญญารูแจงความหมายของคําท่ีเรากลาวแลว     เหมือน 
อยางอันเตวาสิกผูใหญนี้. 
        พระมหาสัตว   ยืนอยูในอากาศน่ันแหละ   แสดงธรรมชี้แจง 
ใหคณะดาบสรูแจง     ดวยประการฉะน้ี    แลวก็ไปสูพรหมโลก 
ดังเดิม    พวกดาบส    แมเหลาน้ัน    ครั้นสิ้นชีวิตตางก็ไปเกิดใน 
พรหมโลก. 
        พระศาสดาทรงนพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ทรงประชุม 
ชาดกวา    อันเตวาสิกผูใหญในครั้งน้ัน    ไดมาเปนพระสารีบุตร 
สวนมหาพรหมไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                จบ  อรรถกถาปโรสหัสสชาดกท่ี  ๙  
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                          ๑๐.  อสาตรูปชาดก 

               วาดวยส่ิงที่ครอบงาํคนประมาท         

        [๑๐๐]      " สิ่งท่ีไมเปนที่พอใจ     สิ่งท่ีไมเปนท่ีรัก 
             สิ่งท่ีเปนทุกข     ยอมครอบงําผูประมาทดวยส่ิง 
               เปนที่พอใจ   สิง่เปนที่รัก  และส่ิงท่ีเปนสุข"      
                            จบ  อสาตรูปชาดกท่ี  ๑๐ 
                   อรรถกถาอสาตรูปชาดกท่ี  ๑๐ 
        พระศาสดาทรงอาศัย  กุณฑิยนคร  ประทับอยู  ณ  กุณฑ- 
ธานวัน   ทรงปรารภอุบาสิกานามวา   สุปปวาสา   ผูเปนธิดาแหง 
โกลิยกษัตริย     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา     อสาต 
สาตรูเปน  ดังนี้. 
        ความพิสดารวา   ในสมัยนั้น  พระนางสุปปวาสา   ตองทรง 
บริหารพระครรภถึง  ๗  ป   แลวยังตองเจ็บพระครรภอีก  ๗  วัน 
เวทนาเปนไปขนาดหนัก     พระนางแมจะถูกเวทนาขนาดหนัก 
เสียดแทงถึงอยางน้ี    ก็อดกลั้นทุกขเสียไดดวยวิตก   ๓    ประการ 
เหลาน้ี   คือ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคใดเลา   ทรงแสดงธรรม  
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เพ่ือการละทุกขเห็นปานน้ี     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแทหนอ       หมูแหงสาวกของพระผูมี 
พระภาคพระองคนั้น     ใดเลาปฏิบัติแลวเพ่ือการละทุกขเห็น 
ปานน้ี    หมูสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    นั้นเปน 
ผูปฏิบัติดีแนหนอ     ทุกขเห็นปานน้ีไมมีในพระนิพพานใดเลา 
พระนิพพานน้ันเปนสุขจริงหนอ     พระนางตรัสเรียกพระสวามี 
มาแลว    ขอใหไปเฝาพระศาสดา    เพ่ือกราบทูลความเปนไปของ 
พระนาง     และขาวกราบถวายบังคม     พระศาสดาทรงทราบ 
ขาวการถวายบังคมแลว     ตรัสวา    โกลิยธิดา    สปุปวาสา    จงมี 
ความสุขเถิด    จงมีความสุข    ไมมีโรค    ตลอดโอรสผูหาโรคมิได 
เถิด    ก็พรอม ๆ    กับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาน่ันแหละ 
พระนางสุปปวาสา    โกลิยธิดา    ก็ทรงสําราญ    ปราศจากพระ- 
โรคาพาธ    ประสูติพระโอรสผูไมมีโรคแลว    ครั้นพระสวามีของ 
พระนางเสด็จถึงนิเวศน      ทอดพระเนตรเห็นพระนางประสูติแลว 
ไดทรงเกิดอัศจรรย     หลากพระทัยวา     นาอัศจรรยจริงหนอ 
อานุภาพของพระตถาคตเหลือประมาณ     แมพระนางสุปปวาสา 
ทรงประสูติพระกุมารแลว     ก็ปรารถนาจะถวายมหาทาน     แด 
พระภิกษุสงฆ    มีพระพุทธองคเปนประมุข    จึงสงพระสวามี 
กลับไป    เพ่ือนิมนต    กส็มัยนั้นเลา    อุปฏฐากของพระมหาโมค- 
คัลลานะ     นิมนตพระภิกษุสงฆมีพระพุทธองคเปนประมุขไวแลว 
พระศาสดาจึงสงพระสวามีของพระนางไปสูสํานักของพระ-  
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เถระเจา    ใหทานทําใหอุปฏฐากยอมตกลง    เพ่ือใหโอกาสแกทาน 
ของพระนางสุปปวาสาแลว  ทรงรับทานของพระนางตลอด  ๗  วัน 
กับภิกษุสงฆ. 
        ครั้นถึงวันที่    ๗   พระนางสุปปวาสาตกแตงพระสีวลีกุมาร 
ผูโอรส     ใหถวายบังคมพระศาสดา     และพระภิกษุสงฆ    เมื่อ 
พระกุมารถูกนําเขาไปสูสํานักของพระเถระเจาโดยลําดับ 
พระเถระเจาไดกระทําปฏิสันถารกับเธอวา     สีวลี     เธอยังจะพอ 
ทนไดหรือ  ?     สีวลีกุมาร      ตรัสคําเห็นปานน้ีกับพระเถระเจา 
วา     ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     กระผมจะมีความสุขที่ไหนไดเลา 
กระผมนั้นตองอยูในโลหกุมภีถึง   ๗   ป    พระนางสุปปวาสาทรง 
สดับถอยคําน้ันของพระโอรสแลว     ทรงโสมนัสวา     ลกูของเรา 
เกิดได  ๗ วัน   คุยกับพระอนุพุทธรรมเสนาบดีได  พระศาสดา 
ตรัสวา   สุปปวาสา   ยังจะปรารถนาบุตรอยางนี้คนอ่ืน ๆ   อีกไหม 
เลา  ?  พระนางกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถากระหมอมฉัน 
พึงไดโอรสอ่ืน ๆ  อยางนี้  ๗  คน  เกลากระหมอมฉันพึงปรารถนา 
ทีเดียวพระเจาคะ     พระศาสดาทรงเปลงพระอุทาน     กระทํา 
อนุโมทนาแลวเสด็จหลีกไป   ฝายพระกุมารสีวลี   พอมีพระชนมได 
๗  พรรษาเทาน้ัน  ก็ทรงบวชถวายชีวิตในพระศาสนา  ครั้นมอีายุ 
ครบ   ก็ไดอุปสมบทเปนผูมีบุญ   ถึงความเปนผูเลิศดวยลาภและยศ  
บรรลือลั่นตลอดพ้ืนปฐพี     บรรลุพระอรหัตผลแลว     ไดรับฐานะ 
เปนเอตทัคคะในกลุมแหงทานผูมีบุญท้ังหลาย     อยูมาวันหน่ึง  
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พวกภิกษุประชุมกันในธรรมสภา    ต้ังขอสนทนากันวา    ผูมีอายุ 
ทั้งหลาย  พระเถระที่มีนามวา  สีวลี  มบีุญมาก  มีความปรารถนา 
อันต้ังไวแลว   เปนสัตวอุบัติในภพสุดทาย  เห็นปานน้ี    ตองอยูในโลก 
โลหกุมภีถึง  ๗  ป  แลวยงัตองถึงความหลงครรภ  ๗  วัน นาสงสาร 
พระมารดาตองทรงเสวยทุกขอยางใหญหลวง    ทานไดกระทํา 
กรรมอะไรไวหนอแล    พระศาสดาเสด็จไป    ณ    ธรรมสภานั้น 
ตรัสถามวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอนั่งสนทนากันดวย 
เรื่องอะไรในบัดนี้     เมื่อพวกภิกษุกราบทูลใหทรงทราบแลว 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   การอยูในโลหกุมภีถึง   ๗   ป   และ 
การถึงความหลงครรภอีก   ๗   วัน   ของสีวลีผูมีบุญมาก   มีกรรม 
ที่ตนทําไวเปนมูลทีเดียว      ความทุกขในอันบริหารครรภดวยการ 
อุมทองไวถึง  ๗  ป   และทุกขเพราะหลงครรภถึง  ๗  วัน  แมของ 
พระนางสุปปวาสาน้ันเลา  ก็มีกรรมทีต่นกระทําไวเปนมูลเหมือนกัน 
อันภิกษุทั้งหลายกราบทูลอาราธนา     แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีต  
มาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวทรงถือปฏิสนธิในพระอุทรแหง 
พระมเหสีของพระเจาพรหมทัตพระองคนั้น     ทรงเจริญวัยแลว 
ทรงศึกษาสรรพศิลปวิทยา    ณ    เมืองตักกสิลา    ครั้นพระชนก 
เสด็จทิวงคต     ก็ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม    สมัยนั้นพระเจา- 
โกศล     ทรงกรีฑาพลเปนกองทัพใหญ     เสด็จมายึดพระนคร-  
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พาราณสีได    สําเร็จโทษพระราชาเสียแลว     กระทําอัครมเหสี 
ของพระราชาน้ันแหละใหเปนอัครมเหสีของพระองค     ฝาย 
พระโอรสของพระเจาพาราณสี      เวลาที่พระราชบิดาเสด็จ 
สวรรคต     เสด็จหนีไปทางชองระบายนํ้า     ทรงรวบรวมกําลังได 
ยกมาสูพระนครพาราณสี     ประทับพักแรมในท่ีไมไกล    ทรงสง 
หนังสือไปถึงพระราชาน้ันวา   จงมอบราชสมบัติคืน   หรือมิฉะน้ัน 
จงรบกัน   พระราชานั้นทรงตอบหนังสือไปวา   เราจะทําการยุทธ  
ฝายพระราชมารดาของพระราชกุมาร     ทรงสดับสาสนนั้นแลว 
ลอบสงหนังสือไปวา    ไมตองทําการรบดอก     จงลอมพระนคร- 
พาราณสี    ตัดการไปมาของพระนครเสียใหเด็ดขาดสัก    ๗    วัน 
แตนั้นก็ยึดพระนครซ่ึงผูคนลําบากแลวดวยการส้ินฟน    น้ํา    และ 
ภัตต    โดยไมตองรบเลย     พระราชกมุารฟงขาวของพระมารดา 
แลว ก็ลอมพระนครไว  ตัดการไปมาเด็ดขาดตลอด  ๗ วัน ชาวเมือง 
ไปมาไมได     ก็ตัดเอาเศียรของพระราชานั้นไปถวายพระกุมาร 
ในวันที่     ๗     พระราชกุมารก็เสด็จเขาพระนครครองราชสมบัติ 
เมื่อส้ินพระชนมายุ   ก็เสด็จไปตามยถากรรม. 
        ในกาลบัดนี้   พระสีวลีนั้นตองอยูในโลหกุมภีตลอด    ๗   ป 
ถึงความเปนผูหลงครรภ  ๗  วัน  ดวยกระแสกรรมท่ีลอมพระนคร 
ตัดการไปมาเสียเด็ดขาดถึง   ๗   วัน   แลวยืดเอา   ก็แตวาทานได 
ใหมหาทาน    กระทําความปรารถนาไวแทบพระบาท    แหงพระ- 
ปทุมุตตรพุทธเจาวา     ขาพเจาพึงเปนผูเลิศกวาบุคคลผูมีลาภ  
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ทั้งหลาย    และในครั้งพระวิปสสีพุทธเจา     รวมกบัชาวเมืองถวาย 
เนยแข็ง     มมีูลคาราคาหน่ึงพัน     แลวไดกระทําความปรารถนา 
ไว   ดวยอานุภาพแหงทานน้ัน   จึงไดเปนผูเลิศกวาผูมีลาภทั้งหลาย 
สวนพระนางสุปปวาสาเลา   เพราะสงขาวไปวา   จงลอมพระนคร 
ยึดเอาเถิดพอ    จึงตองทรงบริหารครรภอุมพระอุทรตลอด   ๗    ป 
แลวยังตองเกิดครรภหลงอีกถึง   ๗   วัน   ดังน้ีแล.   พระศาสดาทรง 
นําเอาเรื่องในอดีตนี้มาสาธกแลว      ตรัสพระคาถานี้     เปนอภิสัม- 
พุทธคาถา ความวา  :- 
                " สิ่งท่ีไมนาชื่นชม     ขมผูประมาทไว 
         ดวยทีทาอันนาชื่นชม     สงท่ีไมนารัก     ขมผู 
           ประมาทไว ดวยทีทาอันนารัก ทุกขขมผูประมาท 
        ไวดวยทีทาของความสุข"   ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อสาต    สาตรเูปน    ความวา 
สิ่งท่ีไมนาชื่นชม     คือไมมีรสหวานเลย     ยอมขมผูประมาทดวย 
ทีทาเหมือนมีรสอรอย. 
        บทวา   ปมตฺตมติวตฺตติ   มีอธิบายวา   สิ่งท้ัง   ๓   อยางนี้คือ 
สิ่งท่ีไมนาชื่นชม  สิ่งท่ีไมนารัก   และ   ทุกข  ยอมขม  คือครอบงํา 
บุคคลผูประมาทแลว     ดวยสามารถแหงการอยูปราศจากสติ 
ดวยอาการมีทีทาอันนาชื่นชมเปนตนนี้    เรื่องนี้พึงทราบวา    ขอท่ี 
มารดาและบุตรเหลาน้ัน   ถูกส่ิงท่ีไมนาชื่นชม  กลาวคือ  การบรหิาร 
ครรภ     และการอยูในครรภเปนตนนี้     ครอบงําแลว     ดวยการ  
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เปรียบใหเห็น    การปดลอมพระนครไวในครั้งกอนเปนตน    อันใด 
ก็ดี    ขอท่ีบดันี้อุบาสิกาน้ัน    ยอมใหสิ่งที่ไมนาชื่นชม    ไมนารัก 
เปนทุกขเห็นปานน้ี   ครอบงําซํ้าอีกถึง    ๗    ครั้ง    ดวยรูปเทียม 
อันชวนใหเขาใจผิดวานาชื่นชม     กลาวคือบุตร     อันเปนที่ต้ังแหง 
ความรักเปนตน จึงกราบทูลอยางนั้น  อันใดก็ดีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหมายเอาส่ิงน้ัน ๆ ทัง้หมด   ตรัสแลว. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา    ราชกุมารผูลอมพระนคร    แลวสืบราชสมบัติในครั้งน้ัน 
ไดมาเปนสีวลีในครั้งน้ี    พระมารดาไดมาเปนพระนางสุปปวาสา 
สวนพระเจาพาราณสีผูเปนพระราชบิดา       ไดมาเปนเราตถาคต 
ฉะน้ีแล. 
                           จบ  อสาตรูปชาดกท่ี  ๑๐ 
                    รวมชาดกที่มีในวรรคน้ี  คือ 
        ๑. ลิตตชาดก   ๒. มหาสารชาดก  ๓. วิสสาสโภชนาชาดก 
๔. โลมหังสชาดก     ๕.  มหาสุทัสสนชาดก     ๖.  เตลปตตชาดก 
๗.  นามสิทธิชาดก    ๘. กูฏวาณิชชาดก     ๙.  ปโรสทัสสนชาดก 
                                  ๑๐. อสาตรูปชาดก 
                          จบ  ลิตตวรรคท่ี  ๑๐ 
                            จบ มชัฌิมปณณาสก  
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                            ๑๑.  ปโรสตวรรค 
                              ๑.  ปโรสตชาดก 

         คนมปีญญาคนเดียวกวาคนโงเขลาต้ังรอย            

        [ ๑๐๑ ]     คนโงเขลามาประชุมกนั     แมต้ังรอยคน 
                 ขึน้ไป   พวกเขาไมมีปญญา   พึงเพงดูอยูต้ังรอยป 
                ผูใดรูแจงเนื้อความแหงภาษติ      ผูนั้นเปนบุรุษมี    
             ปญญา  คนเดียวเทาน้ัน ประเสริฐกวา.     
                          จบ  ปโรสตชาดกท่ี  ๑ 
                อรรถกถาปโรสตวรรคท่ี  ๑๑ 
                 อรรถกถาปโรสตชาดกที่  ๑ 
        ชาดกเรื่องนี้  มีคาถา  ความวา :- 
                "คนโงเขลามาประชุมกัน     แมต้ังรอยคน 
            ขึ้นไป   พวกเขาไมมีปญญา   พึงเพงดูอยูต้ังรอยป 
            ผูใดรูแจงเนื้อความแหงภาษิต      ผูนั้นเปนบุรุษมี            
            ปญญา  คนเดียวเทาน้ัน  ประเสริฐกวา"  ดังน้ี.              
        เหมือนกันกับปโรสหัสสชาดก  โดยเนื้อเรื่อง  โดยไวยากรณ 
และโดยประชุมชาดก    แตในชาดกน้ี    มีแปลกเพยีงบท    ฌาเยยฺยุ 
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บทเดียวเทานั้น.    คาถาน้ันมีอรรถาธิบายวา    คนเหลาน้ัน    ไมมี 
ปญญา   พึงเพง   พึงดู       พึงใครครวญแมตลอดรอยป    แมวาจะดูอยู 
อยางนี้    ก็ยอมไมเห็นเหตุหรือผล    เหตุนั้น     ผูใดรูเนื้อความแหง 
คําท่ีเรากลาวไวได   ผูนั้นคนเดียวเทานั้น  มีปญญา   ประเสริฐกวา 
ฉะน้ีแล. 
                              จบ  อรรถกถาปโรสตชาดกท่ี  ๑  
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                              ๒. ปณณิกชาดก  

                         วาดวยที่พึ่งที่โทษ 
        [๑๐๒]     "ยามเมื่อฉันมีทุกข    ผูใดเลาเปนท่ีพ่ึง 
           ทานผูนั้นคือบิดาของฉัน     กาํลังประทุษรายฉัน 
               ในปา  ฉันจะรองหาใครในกลางปา  ทานผูจะชวย 
           ไดกลับทํากรรมอนัสาหัสเสียเอง"                       
                           จบ  ปณณิกชากดกท่ี  ๒ 
                   อรรถกถาปณณิกชาดกท่ี  ๒ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภอุบาสกพอคาผักผูหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มี 
คําเริ่มตนวา โย  ทุกฺขผุฏฐาย  ภเวยฺย   ตาณ  ดังนี้. 
        ไดยินวา   อุบาสกชาวเมืองสาวัตถีนั้น    ขายผักตาง ๆ    มี 
ฝกขาวเปนตน     และผักผลมีน้ําเตา     และผักเปนตนเลี้ยงชีวิต  
เขามีธิดาคนหนึ่ง    รูปรางงดงาม   แจมใส    สมบรูณดวยมารยาท 
และความประพฤติ    ประกอบดวยหิริโอตตัปปะ    เสียอยางเดียวท่ี 
ชอบหัวเราะหนารื่นอยูเสมอ     เมื่อสกุลที่คูควรพากันมาสูขอนาง 
เขาคิดวา     การสูขอรายน้ีกําลังดําเนินไป     สวนลูกสาวเราคนน้ี 
หัวเราะหนารื่นอยูเปนประจํา     ก็เมื่อนางกุมารียังไมมีสมบัติ   
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ลูกผูหญิง     ไปสูตระกูลผัว     ยอมเปนที่ครหาถึงมารดาบิดาได 
เราตองทดลองลูกเราดูวา    มีกุมาริกาธรรมหรือยังไมมี    วันหนึ่ง 
เขาใหธิดาถือกระเชา    ไปปาเพื่อเก็บผักในปา    แลวทําเปนถูก 
กิเลสรัดรึงดวยมุงจะทดลอง    พลางกลาวถอยคําเลาโลม    แลวจับ 
มือนางไว    พอนางถูกจับมือเทาน้ัน    ก็รองไหคร่ําครวญกลาววา 
พอจาเรื่องนี้ไมมีควรเลย      เปนเชนกับความปรากฏข้ึนแหงไฟ 
จากนํ้า   พออยาทําอยางนี้เลย   เขากลาววา   ลูกรกั   พอจับมือเจา 
เพ่ือจะลองดู      จงบอกพอซิลูกวา     เด๋ียวน้ีเจามีกุมาริกาธรรมแลว 
นางตอบวา   มีจะพอ   เพราะฉันไมเคยมองผูชายคนไหน     ดวยคิด 
อยากจะไดเลย     เขาปลอบธิดาแลวทําการมงคล     สงตัวไปสู 
ตระกูลผัว    คิดวา    เราจักถวายบังคมพระศาสดา    ถือของหอม 
และดอกไมเปนตน    ไปพระเชตวันมหาวิหาร     ถวายบังคมพระ- 
ศาสดา   บูชาแลว  นั่ง   ณ  สวนขางหน่ึง  เมื่อมีพระพุทธดํารัสวา 
นานอยูนะท่ีทานมา     จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระศาสดาตรัสวา     อุบาสก    กุมารกิาถึงพรอมดวยมารยาทและ 
ศีลมานานแลวเทียว     อนึ่งทานมิใชเพ่ิงจะทดลองนางอยางนี้ใน 
บัดนี้เทาน้ัน     แมในครั้งกอนก็เคยทดลองมาแลวเหมือนกัน     เขา 
กราบทูลอาราธนา  ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :-  
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี      พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดา 
ในปา    เรื่องราวมีวา     ครั้งน้ันในพระนครพาราณสี     มีพอคา  
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ผักคนหน่ึง  ดังนี้ตอน้ีไป  เชนเดียวกันกับเรื่องปจจุบันนั่นแหละ  ผิด  
กันแตตอนท่ีนางพอถูกเขาจับมือ  เพ่ือลองใจ  ก็ร่ําไหกลาวคาถาน้ีวา 
                "ยามเมื่อฉันมทีุกข  ทานผูใดเลาเปนที่พ่ึง 
        ทานผูนัน้คือบิดาของฉัน     กําลังประทุษรายฉัน 
        ในปา   ฉันจะร่ํารองหาใครในกลางปา   ทานผูจะ 
        ชวยไดกลับทํากรรมอันสาหัสเสียเอง"   ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา. โย  ทุกฺขผุฏาย  ภเวยฺย  ตาณ 
ความวา   ในยามเม่ือทุกขทางกาย   ทุกขทางใจมาพองพาน   ทาน 
ผูใดพึงเปนผูตานทาน  คือเปนที่พํานัก. 
        บทวา  โส   เม   ปตา  ทุพฺภิ  วเน  กโรติ  ความวา  ทานผูนั้น 
คือบิดาของฉัน    คอยชวยปองกันตานทุกขให   กาํลังกระทํากรรม 
อันตัดเยื่อใยไมตรี     อันนาบัดสีเชนนี้ในปาน้ีเสียเอง     คือกําลังคิด  
เพ่ือจะกระทําการลวงเกินธิดาท่ีตนใหกําเนิดเกิดมา. 
        ดวยบทวา   กสฺส   กนฺทามิ   นี้   นางแสดงความวา   ฉันจะ 
รองไหหาใคร  คือใครจักมาเปนที่พ่ึงใหฉัน. 
        บทวา   โย  ตายิตา   โส  สหสา  กโรติ  ความวา  ทานผูใดเลา 
ที่จะปกปองคุมครองฉัน    ควรจะเปนท่ีพ่ึงพํานักได    ทานผูนั้นคือ 
บิดาคนเดียว  กําลังการทํากรรมอันนาบัดสี. 
        ครั้งน้ันผูเปนบิดา   จึงปลอบนาง   แลวถามวา   แมคุณ   เจา 
รักษาตนไดแลวหรือ  ?    นางตอบวา    จะพอ   ฉันรักษาตนเองได  
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เขาก็พานางมาเรือน     ประดับตกแตง     ทําการมงคลแลวสงไปสู 
สกุลผัว. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจจะ   เวลาจบสัจจะ   อุบาสกดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว  ทรง 
ประชุมชาดกวา     บิดาในครั้งน้ันไดมาเปนบิดาในครั้งนี้    ธดิาก็ 
คงมาเปนธิดา     สวนรุกขเทวดาผูเห็นเหตุการณนั้นโดยประจักษ 
ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                    จบ  อรรถกถาปณณิกชาดกท่ี  ๒  
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                               ๓.  เวริชาดก 

               การอยูรวมกับบุคคลที่เปนไพรี 
        [๑๐๓]     "ไพรีอาศัยอยูในท่ีใด  บัณฑิตไมควรอยู   
           ในท่ีนั้น    บุคคลอยูในพวกไพรี    คืนหนึง่หรือ 
           สองคืน  ยอมอยูเปนทุกข"  ดังน้ี. 
                                 จบ  เวริชาดกที่  ๓        
                      อรรถกกถาเวริชาดกท่ี  ๓ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภ    ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี     ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา   ยตฺถ  เวร ี  นิวีสติ  ดังน้ี. 
        ไดยินวาทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    ไปสูหมูบานสวยแลว 
กําลังเดินมา   พบพวกโจรในระหวางทาง   คิดวา   ไมควรพักแรม 
ในระหวางทาง     ตองไปใหถึงพระนครสาวัตถีทีเดียว     แลวขับ 
ฝูงโคมาถึงพระนครสาวัตถีโดยรวดเรว็     รุงข้ึนไปสูพระวิหาร 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระศาสดา     พระศาสดาตรัสวา      ดกูอน 
คฤหบดี   แมในปางกอน บัณฑิตพบโจรในระหวางทาง  ไมคางแรม 
ในระหวางทาง    ไปจนถงึท่ีอยูของตนทีเดียว    ทานอนาถบิณฑิกะ 
กราบทูลอาราธนา   ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :-  
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        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเศรษฐี    มี 
สมบัติมาก  ไปสูที่รับเชิญในหมูบาน  เพ่ือการบรโิภค  เมื่อเดินทาง 
กลับ     พบพวกโจรในระหวางทาง    ไมหยุดในระหวางทางเลย 
รีบขับโคทั้งหลาย     มาสูเรือนของตนทีเดียว    บริโภคอาหารดวย 
รสอันเลิศ    นั่งเหนือที่นอนอันมีราคามาก    ดํารวิา    เราพนจาก 
เง้ือมมือโจร    มาสูเรือนตนอันเปนที่ปลอดภัย    แลวกลาวคาถาน้ี 
ดวยสามารถแหงอุทานวา :- 
                " ไพรีอาศัยอยูในท่ีใด     บณัฑิตไมพึงอยู 
        ในท่ีนั้น    บุคคลอยูในพวกไพรี    คืนหนึ่งหรอื 
        สองคืน ยอมอยูเปนทุกข"   ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เวร ี  ไดแกบุคคลผูเพียบพรอม 
ดวยเจตนาคิดกอเวร. 
        บทวา นิวีสติ  แปลวา  ยอมพํานักอยู 
        บทวา  น  วเส   ตตฺถ   ปณฺฑิโต   ความวา  บุคคลผูเปนไพรีนั้น 
พํานัก  คืออาศัยอยูในที่ใด   บัณฑิตคือทานผูประกอบดวยคุณเครื่อง 
ความเปนบัณฑิต  ไมควรอยูในที่นั้น. 
        เพราะเหตุไร   ? 
        เพราะบุคคลอยูในกลุมไพรี    คืนหน่ึงหรือสองคืน    ยอมอยู 
เปนทุกข  ขยายความวา  บุคคลเมื่ออยูในกลุมของไพรี  แมวันเดียว 
สองวัน  ก็ชือ่วาอยูเปนทุกขทั้งน้ัน.          
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        พระโพธิสัตว    เปลงอุทานดวยประการฉะนี้     กระทําบุญ 
มีใหทานเปนตน  แลวไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา  ในครั้งน้ัน   เราตถาคตแล   ไดเปนเศรษฐีเมืองพาราณสี 
ฉะน้ีแล. 
                        จบ  อรรถกถาเวริชาดกที่  ๓  
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                          ๔.  มิตตวินทชาดก 

             โทษของผูลุอํานาจความปรารถนา 
        [๑๐๔]     "ผูที่มีความปราถนาเกินสวน      มอียู  ๔  
           ก็ตองการ  ๘  มี  ๘  ก็ตองการ  ๑๖  ม ี ๑๖  ก็ตองการ 
           ๓๒  บัดน้ีมาไดรับกงจักรกรด  กรจกัรกรดพัด 
           อยูเหนือศีรษะ  ของคนผูลุอํานาจความปราถนา"    
                                จบ  มิตตวินทชาดกท่ี  ๔                   
                    อรรถกถามิตตวินทชาดกที่  ๔         
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูวายากรูปหน่ึง     ตรสัพระธรรมเทศนานี้    มคํีา 
เริ่มตนวา  จพุพฺภิ   อฏชฺฌคมา  ดังน้ี. 
        เรื่องราวพึงใหพิสดารตามนัยที่กลาวแลวในมิตตวินทชาดก 
ในหนหลัง  สวนชาดกนี้  เปนเรื่องราวที่เกิดในกาลแหงพระพุทธเจา 
ทรงพระนามวา    กัสสปะ    ก็ในกาลครั้งนั้น   เนรยิกสัตวตนหน่ึง 
ทูลจักรกรดไวไหมอยูในนรก     ถามพระโพธิสัตววา    ทานเจาขา 
ขาพเจาไดกระทําบาปกรรมอะไรไวเลาหนอ  ?     พระโพธิสัตว 
กลาววา   เจาไดกระทําบาปกรรมน้ี ๆ  แลวกลาวคาถา  ความวา :-  
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                " ผูที่มีความปรารถนาเกินสวน   มีอยู   ๔ 
        ก็ตองการ  ๘  มี  ๘  ก็ตองการ  ๑๖  มี ๑๖   ก็ตองการ 
        ๓๒    บัดน้ีมาไดรับกงจักรกรด    กรงจักกรดพัด 
        อยูเหนือศีรษะ  ของคนผูลุอํานาจความปรารถนา 
        ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   จตุพฺภิ   อฏชฌฺคมา   ความวา 
เจาไดเวมานิกเปรต     ๔   นางในระหวางสมุทร   ยังไมพอใจดวย 
นางเหลาน้ัน    จึงเดินมุงตอไปขางหนา   ดวยปรารถนาเกินสวน 
ไดครอบครองนางทั้ง     ๘    อีก   แมในบททั้งสองท่ีเหลือก็มีนัยนี้ 
เหมือนกัน. 
        บทวา    อตฺริจฺฉ   จกกฺมาสโท  ความวา   เจาไมพอใจดวย 
ลาภของตนอยางนี้    ยังปรารถนาเกินสวน     คือตองการตอไปไม 
รูหยุด     มุงลาภขางหนาตอไป    คราวนี้จึงมาโดนจักรกรด   คือถึง 
จักรกรดนี้    เจาน้ันอันความปรารถนากําจัดเสียแลว     คือ     ถกู 
ตัณหาความทะยานอยาก กําจัด  คือเขาไปตัดรอนเสียแลว จักรกรด 
จึงพัดผันบนหัวเจา     ในจักรท้ังสอง     คือจักรหินเละจักรเหล็ก 
พระโพธิสัตวเห็นจักรเหล็กคมปานมีดโกน    พัดผันอยูบนหัวของ 
เขาดวยสามารถแหงการพัดหมุนเวียนตอเนื่องกันไป    จึงกลาว 
อยางนี้. 
        ก็และครั้นกลาวอยางนี้แลว     กก็ลับไปสูเทวโลกของตน.  
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        แมเนรยิกสัตวนั้น    เมื่อบาปของตนส้ินแลว  ก็ไปตาม 
ยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา   มติตวินทกะในครั้งน้ัน   ไดมาเปนภิกษุผูวายาก   สวน 
เทวบุตรไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                    จบ   อรรถกถามิตตวินทชาดกท่ี   ๔  
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                        ๕. ทุพพลกัฏฐชาดก 

                 วาดวยชางกลัวไมแหง 
        [๑๐๕]     "ลมยอมพัดไมแหงท่ีทุรพลในปาน้ี     แม 
           มีจํานวนมากมายใหหักลง  แนะ  ชางตัวประเสริฐ  
            ถาทานมัวกลัวตอไมแหงน้ัน     ทานจักซูบผอม              
           เปนแน".            
                 จบ   ทุพพลกฏัฐชาดกที่  ๕ 
                  อรรถกถาทุพพลกัฏฐชาดกที่  ๕ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุขลาดรูปหน่ึง      ตรสัพระธรรมเทศนานี้    มคํีา 
เริ่มตนวา  พหุมฺเปต  วเน  กฏ  ดังน้ี. 
        ไดยินวา     ภิกษุนั้นเปนกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีผูหน่ึง 
ฟงธรรมของพระศาสดาแลวบรรพชา     ไดเปนผูกลัวตายย่ิงนัก 
เธอไดยินเสียงลมพัด    เสียงไมแหงตก   หรือเสียงนก    เสียงจตุบท 
ก็สะดุงกลัวจะตาย     รองเสียงลั่นว่ิงหนีไป     เพราะดวยเหตุเพียง 
ความระลึกวา  เราตองตาย   ดังน้ี   ก็ไมมีแกเธอเสียเลย    ก็ถาเธอ 
พอจะรูวา  เราตองตายดังนี้   ก็จะไมกลัวตาย   แตเพราะเธอไมเคย 
เจริญมรหณัสสติกัมมัฏฐานเลย     จึงกลัว     ความกลัวตายของเธอ  
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แพรหลายไปในหมูภิกษุ     ภายหลังวันหน่ึง    ภิกษุทั้งหลายยกเอา 
เรื่องนี้ข้ึนพูดกันในธรรมสภาวา    ทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุโนน 
ขลาดตอความตาย  กลัวตาย   ธรรมดาภิกษุควรจะเจริญมรณัสสติ- 
กัมมัฏฐานวา    เราตองตายแนนอน    ดังน้ี.    พระศาสดาเสด็จมา 
ตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บดันี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไรเลา    ครั้นภิกษุทั้งหลาย    กราบทูลใหทรงทราบ 
แลว  มรีับสัง่ใหหาภิกษุนั้นมาเฝา  ตรัสถามวา  จริงหรือ   ที่เขาวา 
เธอเปนคนกลัวตาย     เมือ่ภิกษุนั้นกราบทูลวา      จริงพระเจาขา 
ตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธออยาเสียใจตอภิกษุนี้เลย 
มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน    ที่ภิกษุนี้เปนผูกลัวตาย      แมในกาลกอน 
เธอก็เปนผูกลัวตายเหมือนกัน   แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี      พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดา 
ในปาหิมพานต   ในครั้งน้ัน   พระเจาพาราณสีทรงมอบมงคลหัตถี 
ของพระองคใหแกพวกนายหัตถาจารย     เพ่ือใหฝกหัตถึงเหตุ 
แหงความไมพรั่นพรึง     พวกนายหัตถาจารยจึงมัดชางนั้นที่เสา- 
ตะลุง    อยางกระดุกกระดิกไมได    พวกมนุษยพากันถือหอกซัด  
พากันเขาลอม     กระทําใหเกิดความพรั่นพรึง     ชางถูกเขาบังคับ 
ดังน้ัน    ไมอาจอดกลั้นเวทนาความหว่ันไหวได    ทําลายเสาตะลุง 
เสีย    ไลกวดมนุษยใหหนีไป    แลวเขาปาหิมพานต    พวกมนุษย  
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ไมอาจจะจับชางนั้นไดก็พากันกลับ      ชางน้ันไดเปนสัตวกลัวตาย 
เพราะเรื่องนั้น   ไดยินเสียงลมเปนตน   ก็ตัวส่ัน   กลัวตาย   ทิง้งวง 
ว่ิงหนีไปโดยเร็ว    เปนเหมือนเวลาที่ถูกมัดติดเสาตะลุง    ถูกบังคับ 
ไมใหพรั่นพรึงฉะน้ัน    ไมไดความสบายกาย    หรือความสบายใจ 
มีแตความหว่ันระแวงเที่ยวไป      รุกขเทวดาเห็นชางนั้นแลว     ยืน 
บนคาคบไม  กลาวคาถานี้ความวา  :- 
                " ลมยอมพัดไมแหง     ที่ทรุพลในปาน้ี 
         แมมีจํานวนมากมาย    ใหหักลง    แนะ    ชางตัว 
        ประเสรฐิ   ถาทานยังกลัวตอไมแหงน้ัน   ทานจัก 
        ซูบผอมเปนแน"   ดังน้ี. 
        ในคาถาน้ัน    ประมวลอรรถาธบิายไดดังนี้ :-     ลมตางดวย 
ลมที่มาแตทิศบูรพาเปนตน        ยอมระรานตนไมที่ทุรพลใดเลา 
ตนไมนั้นมีมากมายในปานี้      คือหาไดงาย   มีอยูในปาน้ัน ๆ   ถา 
เจากลัวลมนั้น     ก็จําตองกลัวอยูเปนนิจ     จักตองถึงความส้ินเน้ือ 
และเลือด   เหตุนั้น  ต้ังแตนี้ตอไป  อยากลัวเลย. 
        เทวดาใหโอวาทแกชางน้ัน   ดวยประการฉะน้ี    ต้ังแตนั้นมา 
แมชางน้ัน  ก็หายกลัว. 
        พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรง 
ประกาศสัจธรรม     แลวทรงประชุมชาดกน้ีวา     ชางในครั้งน้ัน 
ไดมาเปนภิกษุนี้  สวนรุกขเทวดา  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                 จบ  อรรถกถาทุพพลกัฏฐชาดกท่ี  ๕  
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                             ๖.  อุทญัจนีชาดก 

                          วาดวยหญิงโฉด 
        [๑๐๖]     "หญิงโฉดผูนําของไปดวยหมอน้ํา  เบียด- 
           เบียนฉัน    ผูมีชีวติอยูอยางเปนสุข   จะขอนํ้ามัน    
           หรือเกลือ    ก็ดวยการกลาวคําออนหวาน     ฐาน 
              ภรรยา"               
                         จบ  อุทัญจนีชาดกที่  ๖ 
                   อรรถกถาอุทัญจนีชาดกท่ี  ๖ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ     พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภการเลาโลมของถุลกุมาริกา     (หญิงสาวเจาเนื้อ)   ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา   สขุ  วต  ม  ชีวนฺต  ดังน้ี. 
        เนื้อเรื่องจักแจมแจงในจูฬนารทกัสสปชาดก     เตรสนิบาต  
นั่นแล   ก็พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา    ดกูอนภิกษุ   ไดยินวา 
เธอกระสันจริงหรือ  ?   เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา    จริงพระเจาขา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา,  ตรัสถามตอไปวา  จิตของเธอปฏิพัทธใน 
อะไรเลา ?  เธอกราบทูลวา ในหญิงสาวเจาเน้ือนางหน่ึง  พระเจาขา. 
ลําดับนั้น    พระบรมศาสดาจึงตรัสกะภิกษุนั้นวา   ดูกอนภิกษุ  
นางนี้    เคยทําความฉิบหายใหเธอ    แมในกาลกอนเธออาศัยนางน่ี   
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ถึงความเส่ือมจากศีล     เท่ียวซบเซาไป    ตออาศัยบัณฑิตจึงได 
ความสุข    แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก    ดังตอไปนี้ :- 
        เมื่อเรื่องในอดีต     ต้ังแตคําวา    ในอดีตกาล    ครั้งพระเจา- 
พรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน        พระนครพาราณสี     เปนตน 
ก็จักแจมแจง     ในจูพนารทกัสสปชาดกเหมือนกัน     ก็ในครัง้น้ัน 
พระโพธิสัตว     ถือผลาผลมาในเวลาเย็น     เปดประตูบรรณศาลา 
เขาไป    ไดพูดคําน้ีกะดาบสนอยผูบุตรวา   พอเอย  ในวันอ่ืน ๆ 
เจาหักฟน     ตักน้ําด่ืมไว   กอไฟไว   แตวันนี้ไมทําแมสักอยางเดียว 
เหตุไรเลาเจาจึงมีหนาเศรา    นั่งซบเซาอยู     ดาบสนอย     ตอบวา 
ขาแตพอ    เมื่อทานพอไปหาผลาผล    หญิงคนหนึ่ง    มาเลาโลม 
กระผมชวนใหไปดวย     แตกระผมผัดไววา     ตอทานพออนุญาต  
แลวจึงจักไป     จึงยังไมไดไป      กระผมใหนางนั่งรออยูที่ตรงโนน 
แลวกลับมา   คราวนี้กระผมจักไปละครับ   ทานพอ   พระโพธิสัตว 
ทราบวา     เราไมอาจเหน่ียวรั้งเขาไวได    จึงอนุญาต     โดยสั่งวา 
ถาเชนนั้นจงไปเถิดพอ    แตเขาพาเจาไปแลว    เมือ่ใด     นางอยาก 
กินปลา    กนิเนื้อ    หรือมีความตองการเนย    เกลอื    และขาวสาร 
เปนตน   เมื่อน้ัน   นางจักเค่ียวเข็ญเจาวา   จงไปหาสิ่งน้ี ๆ   มาให 
ตอนน้ัน    เจาจงนึกถึงคุณของพอ    แลวพึงหนีมาที่นี่เถิด.     ดาบส 
ไดไปถิ่นมนุษยกับนาง   ครั้งน้ันนางก็ใหเขาตกอยูในอํานาจของตน 
ตองการส่ิงใด ๆ   ก็ใชใหไปหาส่ิงน้ัน ๆ   มา   เชนสั่งวา   จงไปหา 
เนื้อมา  จงไปหาปลามา  คราวนั้น  เขาก็ไดคิดวา  นางนี่เค่ียวเข็ญ  
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ใหเราทําอยางกับเปนทาสกรรมกรของตน     แลวหนีมาสูสํานัก 
ของบิดา   ไหวบิดาแลว    ทั้ง  ๆ   ที่ยนือยูนั่นแหละ    กลาวคาถานี้ 
ความวา :-                                        
                "หญิงโฉดผูนําของไปดวยหมอนํา  เบียด- 
        เบียนฉนั    ผูมีชีวิตอยูอยางเปนสุข   จะขอน้าํมัน 
        หรือเกลือ    ก็ดวยการกลาวคําออนหวาน    ฐาน 
         ภรรยา"   ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สุข   วต    ม   ชวีนฺต  ความวา 
ทานพอขอรับ     หญิงน้ัน    ทําผมผูเคยเปนอยูสบายในสํานักของ 
ทานพอ  ใหเดือดรอน. 
        บทวา   ปจมานา   ความวา   ถูกมันทําใหเดือดรอน   บังคับ 
เค่ียวเข็ญ     ตองการจะกินสิ่งใด ๆ    ก็เค่ียวเข็ญเอาส่ิงน้ัน.    หญิง 
ชื่อวา   อุทัญจนี   เพราะนําไปดวยหมอ.  บทวา  อทฺุจนี  นี้ เปนชื่อ 
ของหญิงผูตักตวงนํ้าจากตุม   หรือจากบอ   ก็หญงิประเภทอุทัญจนี 
นั้น   ตองการส่ิงใด ๆ   กจ็ะใชใหหาสิ่งน้ัน ๆ  มาใหจงได  ดุจตักตวง 
เอานํ้าดวยหมอ. 
        บทวา    โจรึ  ชายปฺปวาเทน     ความวา   หญิงโฉดนางหน่ึง 
อางตนเปนภรรยา     โอโลมกระผมดวยคําอันออนหวาน    พาไป 
ในถิ่นมนุษย   มันตองการนํ้ามัน   หรอืเกลืออยางหน่ึงอยางใด    จะ 
เค่ียวเข็ญขอส่ิงน้ัน ๆ     ทุกอยาง     ใหนํามาให    เหมือนเปนทาส  
เปนกรรมกร   เหตุนั้น   กระผมจึงบอกเลากลาวโทษของมันไว.  
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        ครั้งน้ันพระโพธิสัตวก็ปลอบดาบสนอยน้ันวา    ชางมันเถิด  
พอ  มาเถิด  เจาจงเจริญ   เมตตากรุณาไวเถิด     แลวบอกพรหมวิหาร 
๔   ให   บอกกสิณบริกรรมให   ไมนานนักดาบสนอยน้ัน   ก็ยงั 
อภิญญาและสมาบัติใหเกิดได   เจริญพรหมวิหาร   แลวไปบังเกิดใน 
พรหมโลก  พรอมดวยบิดา. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจจะ  ในเวลาจบสัจจะ   ภิกษุนั้นดํารงในโสดาปตติผล   ทรงประชุม 
ชาดกวา      ถุลกุมาริกาในครั้งน้ัน      ไดมาเปนถุลกุมาริกาใน 
บัดนี้   ดาบสนอยไดมาเปนภิกษุผูกระสัน  สวนดาบสผูบิดา  ได 
เราเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                     จบ  อรรถกถาอุทัญจนีชาดกที่  ๖  
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                        ๗.  สาลิตตกชาดก 

                            วาดวยคนมีศิลปะ 
         [๑๐๗]      ขึ้นชื่อวา     ศิลปะแมอยางใดอยางหนึ่ง 
           ยอมยังประโยชนใหสําเร็จโดยแท    ขอเชิญ      
           พระองคทรงทอดพระเนตรบุรษุงอยไดบานสวย      
           ทั้ง  ๔  ทิศ  ก็เพราะการดีดมูลแพะ.       
                   จบ   สาลิตตกชาดกท่ี  ๗ 
                    อรรถกถาสาลิตตกชาดกที่  ๗ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูฆาหงสรูปหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มี 
คําเริ่มตนวา  สาธุ  โข   สปฺิปก  นาม  ดังน้ี. 
        ไดยินวา     ภิกษุนั้น     เปนกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีผูหน่ึง 
ถึงความสําเร็จในสาลิตตกศิลป   ที่เรยีกวา   สาสิตตกศิลป  ไดแก 
ศิลปะในการดีดกอนกรวด      วันหน่ึงเขาฟงธรรมแลวบวชถวาย 
ชีวิตในพระศาสนา    ไดอุปสมบทแลว    แตมิไดเปนผูมุงการศึกษา 
มิไดเปนผูยังการปฏิบัติใหสําเร็จ     วันหน่ึงเธอชวนภิกษุหนุม 
รูปหน่ึง   ไปสูแมน้ําอจิรวดี   อาบนํ้าแลวพักอยูที่ฝงแมน้ํา   ครั้งน้ัน 
หงสขาว  ๒  ตัวพากันบินมาทางอากาศ   เธอจงกลาวกะภิกษุหนุม  
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นั้นวา     ผมจะเอากอนกรวดประหารหงสตัวหลังนี้ที่นัยนตา     ให 
ตกลงมาแทบเทาของทาน   อีกรูปหน่ึงกลาววา   ทานจะทําใหมันตก 
ไดอยางไร   ทานไมอาจประหารมันไดดอก   เธอกลาววา   เรือ่งนั้น 
ยกไวกอนเถิด      เราจักประหารมันที่นัยนตาขางโนน     ใหทะลุถึง 
ตาขางนี้   ภิกษุหนุมจึงกลาวแยงวา   คราวนี้   ทานพูดไมจริงละ  !  
เธอบอกวา   ถาอยางนั้น   คุณคอยดู     แลวหยิบเอากอนกรวดคม ๆ 
ไดกอนหนึ่ง   คลึงดวยน้ิวชี้   แลวดีดไปขางหลังของหงสนั้น   กอน- 
กรวดนั้น  สงเสียงห่ึง ๆ  หงสคิดวา  นาจะมีอันตราย  เหลียวกลับมา 
หมายจะฟงเสียง     ภิกษุนอกน้ี     ก็ถอืกอนกรวดกอนหนึ่งไวใน 
ขณะนั้น   เมื่อมันยังเหลียวดูอยู   ก็ดีดไปกระทบนัยนตาอีกขางหน่ึง 
กอนกรวดเจาะทะลุถึงนัยนตาอีกขางหน่ึง     หงสรองดังสน่ัน 
ตกลงมาท่ีใกลเทาทันที    พวกภิกษุมาจากท่ีนั้น ๆ    พากันติเตียน 
กลาววา    คุณทําไมสมควรเลย    แลวนําเธอไปสํานักพระศาสดา 
กราบทูลเรื่องนั้นวา     ขาแตพระองคผูเจริญ    ภิกษุรูปนี้กระทํา 
กรรมชื่อน้ี   พระศาสดาทรงตําหนิภิกษุนั้น    ตรสัวา   ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย    มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน   ทีภิ่กษุนี้ฉลาดในศิลปะนั้น   แม 
ครั้งกอนก็ไดเปนผูฉลาดแลวเหมือนกัน      แลวทรงนําเอาเรื่อง 
ในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี         พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอํามาตยของ 
พระองค    ครั้งน้ัน       ปโุรหิตของพระราชาเปนคนปากกลายิ่งนัก  
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ชอบพูดมาก    เมื่อต้ังตนพูดแลว    คนอ่ืน ๆ    จะไมมีโอกาสไดพูด  
เลยทีเดียว   ฝายพระราชาก็ทรงพระดําริวา   เมื่อไรเลาหนอ   เรา 
ถึงจักไดใครชวยสะกัดถอยคําของเขาเสียได      ต้ังแตนั้นทาวเธอ 
ก็ทรงใครครวญหาคนอยางนี้สักคนหน่ึง  ครั้งน้ัน  ในเมืองพาราณสี 
มีบุรุษงอยคนหนึ่ง   ถึงความสําเร็จในศิลปะคือ   การดีดกอนกรวด  
พวกเด็กชาวบานยกเขาข้ึนสูรถชวยกนัลากมาไวที่ตนไทรใหญ 
สมบูรณดวยคาคบตนหน่ึง     ซึ่งมีอยูใกลประตูพระนครพาราณสี 
พากันหอมลอม  ใหเงินมีกากณึกเปนตน  รองบอกวา  จงทํารูปชาง 
จงทํารูปมา   เขาก็ดีดกอนกรวด   เสียงรูปตาง ๆ  ทีใ่บไทรท้ังหลาย 
ในไทรท้ังมวลลวนเปนชองนอย    ชองใหญไปท้ังนั้น    ครั้งน้ัน 
พระเจาพาราณสี     เสด็จพระดําเนินไปสูพระอุทยาน    เสด็จถึง 
ตรงนั้น  พวกเด็กทั้งหมดพากันหนี  เพราะกลัวจะถูกขับไล  บุรุษงอย 
นอนอยูในที่นั้นเอง     พระราชาเสด็จถึงโคนตนไทร     ประทบันั่ง 
ในราชรถน่ันแล  ทอดพระเนตรเห็นเงาตาง ๆ  เพราะใบไมทั้งหลาย 
ขาดเปนชอง    ก็ทรงจองดู     ครั้นเห็นใบไมทั้งปวงปรุโปรงไปหมด 
ก็ตรัสถามวา     ใบไมเหลาน้ีใครทําใหเปนอยางนี้  ?     ราชบุรุษ 
กราบทูลวา     ขาแตสมมติเทพ     บุรษุเปลี้ยกระทําพระเจาขา 
พระราชทรงพระดําริวา     อาศัยคนผูนี้เราอาจสะกัดคําของ 
พราหมณได   จึงมีพระดํารัสถามวา   พนาย   เจางอยอยูไหนละ  ? 
ราชบุรุษเที่ยวคน    ก็พบเขานอนอยูที่โคนไม    กพ็ากันนําตัวมา 
กราบทูลวา    นี่พระเจาขา    พระราชารับสั่งใหเขาเฝา    แลวทรง  
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ขับบริษัทไปเสีย   ตรัสถามวา    ในสํานักของเรามีพราหมณปาก 
กลาอยูคนหน่ึง   เจาจักอาจทําใหเขาหมดเสียงไดไหม  ?   บุรษุงอย 
กราบทูลวา     เมื่อไดข้ีแพะประมาณทะนานหน่ึง    ขาพระองคก็ 
อาจจะกระทําไดพระเจาขา     พระราชารับสั่งใหราชบุรุษพา 
บุรุษงอยเขาไปสูพระราชวัง     ใหนั่งอยูภายในมานเจาะชอง 
ที่มาน    รับสั่งใหจัดที่นั่งของพราหมณตรงชอง     แลวใหวางข้ีแพะ 
แหงประมาณหน่ึงทะนานไวใกล ๆ    บุรุษงอย    เวลาพราหมณ 
มาเฝา   รับสัง่ใหนั่งเหนืออาสนะน้ัน   พลางทรงต้ังเรื่องสนทนาข้ึน. 
พราหมณไมยอมใหโอกาสแกคนอ่ืน ๆ    เริ่มกราบทูลแกพระราชา 
ครั้งน้ันบุรุษงอยก็ดีดข้ีแพะไปทีละกอน ๆ   ทางชองมาน   กะใหตก 
ลงที่พ้ืนเพดานปากของพราหมณนั้นทุกที  เหมือนกับโยนใสกระเชา 
ฉะน้ัน    พราหมณก็กลืนข้ีแพะท่ีดีดมาแลว ๆ    เหมือนกรอกน้ํามัน 
ใสทะนาน.   ข้ีแพะถึงความส้ินไปหมดท้ังทะนาน   ข้ีแพะประมาณ 
ทะนานหน่ึงน้ัน    เขาทองของพราหมณไปไดประมาณกึ่งอาฬหกะ 
พระราชาทรงทราบความท่ีข้ีแพะหมดสิ้นแลว    จึงตรัสวา    ทาน- 
อาจารย   ทานกลืนข้ีแพะเขาไปต้ังทะนาน   เพราะเปนคนปากมาก 
ทานยังไมรูอะไรเลย      บดันี้ทานจักไมสามารถใหข้ีแพะมากกวาน้ี 
ยอยได   ไปเถิด   จงดื่มน้ําประยงค   ถายทิ้ง   ทําตนใหปราศจาก 
โรคเถิด   จําเดิมแตนั้น   พราหมณ   เหมือนมีปากถูกปดสนิท    แม 
ใครจะพูดก็ไมคอยจะพูดดวย    พระราชาทรงพระดําริวา    บรุษุน้ี 
ทําความสบายหูใหแกเรา  พระราชทานบาน  ๔  หลัง  ในทิศทั้ง  ๔  
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มีสวยข้ึนประมาณแสนกษาปณ      พระโพธิสัตวเขาเฝาพระราชา 
กราบทูลวา    ขาแตสมมติเทพ      ธรรมดาศิลปะในโลก    บัณฑิต 
ทั้งหลายพึงเรียน     แมเพียงดีดกอนกรวด     ก็ยังชวยใหบุรุษงอย 
ไดสมบัตินี้    แลวกลาวคาถาน้ี  ความวา  :- 
                "ขึ้นชื่อวาศิลปะ     แมอยางใดอยางหนึ่ง 
           ยอมยังประโยชนใหสําเร็จโดยแท     ขอเชญิ 
           พระองคทรงทอดพระเนตรบุรษุงอย  ไดบานสวย 
           ทั้ง  ๔  ทิศ ก็ดวยการดีดมูลแพะ"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปสฺส    ขฺชปฺปหาเรน  ความวา 
พระโพธิสัตว  กลาวสรรเสริญคุณของศิลปะวา   ขาแตมหาราชเจา 
ขอเชิญทรงทอดพระเนตรเถิด     บุรษุงอยผูนี้ไดรับพระราชทาน 
บาน   ๔  หลงั  ใน  ๔  ทศิ  ก็ดวยการดีดข้ีแพะ  อะไรเปนขอขีดค่ัน 
อานิสงสแหงศิลปะอ่ืน ๆ   เลา  ? 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา     ตรัสประชุม 
ชาดกวา    บรุุษงอยในครั้งน้ัน    ไดมาเปนภิกษุนี้    พระราชาได 
มาเปนอานนท     สวนอํามาตยผูเปนบัณฑิตไดมาเปนเราตถาคต 
ฉะน้ีแล. 
                             จบ  อรรถกถาสาลิตตชาดกท่ี  ๗  
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                              ๘. พาหิยชาดก 

                               เปนคนควรศกึษาศิลปะ         

        [๑๐๘]     บุคคลควรศึกษาศิลปะท้ังหลาย     ชน 
        ทั้งหลายท่ีพอใจในศิลปะน้ัน   กม็ีอยู   แมแตหญิง   
        ที่เกิดในจังหวัดช้ันนอก     ก็ยังทําใหพระราชา 
        ทรงโปรดปรานได     ดวยการกระมิดกระเมี้ยน      
        ของเธอ. 
                                จบ  พาหิยชาดกท่ี  ๘         
                    อรรถกถาพาหิยชาดกท่ี  ๘  
        พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยพระนครเวสาลี    ประทับอยู    ณ 
กูฏาคารศาลา    ปามหาวัน    ทรงปรารภเจาลิจฉวีองคหน่ึง     ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา   สกิฺเขยฺย  สกิฺขติพฺพานิ  ดังนี้. 
        ไดยินวา   เจาลิจฉวีองคนั้น   ทรงมีศรัทธาเลื่อมใส   นิมนต 
พระภิกษุมีพระพุทธเจาเปนประมุข    ทรงยังมหาทานใหเปนไป 
ในวังของพระองค     แตเทวีของพระองคมีอวัยวะทุกสวนอวนพี 
ดูคลายนิมิตแหงซากศพท่ีข้ึนพอง     ไมสมบูรณดวยมารยาท 
พระศาสดาทรงทําอนุโมทนาในเวลาเสร็จภัตรกิจแลวเสด็จไป 
พระวิหาร   ประทานโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย  เสด็จเขาพระคันธกุฎี  
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ภิกษุทั้งหลายพากันต้ังเรื่องสนทนากันในธรรมสภาวา     ทานผูมี 
อายุทั้งหลาย   เจาลิจฉวีพระองคนั้น   มีพระรูปงามปานน้ัน   มีเทวี 
ลักษณะตรงกันขาม   มีอวัยวะนอยใหญอวนพี   ไมมีกิริยามารยาท 
ทาวเธอจะทรงอภิรมยกับเทวีไดอยางไรกันนะ  ?     พระศาสดา 
เสด็จมาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้พวกเธอน่ังประชุม 
สนทนากันดวยเรื่องอะไร    เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบ 
แลว    ตรัสวา     กอนภิกษุทั้งหลาย    เจาลิจฉวีองคนี้    มิใชแตใน 
บัดนี้เทาน้ัน  แมในครั้งกอน   ก็ทรงอภิรมยกับหญิงท่ีมีรางกายอวน 
เหมือนกัน   แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอํามาตยของ 
พระองค   ครั้งน้ัน   หญิงชนบทคนหน่ึงมีอวัยวะอวนพี   ไมมีกริิยา 
มารยาท     ทาํการรับจาง     เดินผานไปไมไกลทองพระลานหลวง 
เกิดปวดอุจจาระ     ก็เอาผานุงคลุมหัว     นั่งถายอุจจาระแลวรีบ 
ลุกข้ึน ขณะนั้นพระเจาพาราณสี  ทอดพระเนตรทองพระลานหลวง 
ทางชองพระแกล   ทรงเห็นนางแลว   ทรงดําริวา   หญิงผูนี้   ถาย 
อุจจาระไวที่พระลานอยางนี้     มิไดละหิริโอตตัปปะ   เอาผานุง 
นั่นแหละปด   ถายอุจจาระแลวก็รีบลกุข้ึน   ชะรอยนางจักเปนหญิง 
ไมมีโรค     วัตถุของนางจักตองบริสุทธิ์     ลูกคนหน่ึงท่ีไดในวัตถุ 
บริสุทธิ์   จักเปนผูบริสุทธิ์   มีบุญ   เราควรต้ังนางไวเปนอัครมเหสี 
ทาวเธอทรงทราบความท่ีนางยังไมมีคูครอง   ก็ตรัสสั่งพระราชทาน  
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ตําแหนงอัครมเหสี     นางไดเปนที่โปรดปราน     ตองพระทัยของ 
ทาวเธอ     ไมนานนักก็ประสูติพระโอรสองคหน่ึง     และโอรสของ 
พระนางก็ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ   พระโพธิสัตวเห็นความถึง 
พรอมดวยยศของพระนาง     ไดโอกาสท่ีจะกราบทูลเชนนั้นได 
จึงกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   ศลิปะชือ่วาควรศึกษา 
เหตุไรจะไมนาศึกษาเลา     แตพระมเหสีผูมีบุญหนักพระองคนี้ 
ไมทรงละหิริโอตตัปปะ     ทรงกระทําสรีรวลัญชะ     ดวยอาการ 
มิดเมน   ยังทําใหพระองคโปรดปราน   ทรงบรรลุสมบัติเห็นปานน้ี 
ไดนะ     พระเจาขา     เมื่อจะกราบทูลคุณแหงศิลปะที่ควรศึกษา 
ทั้งหลาย  จึงกลาวคาถานี้   ความวา  :- 
                "บุคคลควรศึกษาศิลปะท้ังหลาย     ชน 
           ทั้งหลายท่ีพอใจในศิลปะน้ันก็มีอยู     แมแตหญิง 
           ที่เกิดในจังหวัดช้ันนอก     ก็ยงัทําใหพระราชา 
                  ทรงโปรดปรานได     ดวยความกระมดิกระเมี้ยน 
                ของเธอ "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สนติฺ  ตจฺฉนฺทิโน  ความวา  หมูชน   
ที่มีความพอใจในศิลปะเหลาน้ัน  คงมีแนนอน. 
        บทวา    พาหิยา    ไดแกหญิงท่ีเกิดเจริญเติบโต    ในชนบท 
ที่มีในภายนอก. 
        บทวา   สุหนฺเนน   ความวา   ไมละหิริโอตตัปปะ   ขับถาย 
ดวยอาการอันปกปด     ชือ่วา    อาการอันกระมิดกระเมี้ยน    ถาย  
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ดวยอาการอันกระมิดกระเมี้ยนนั้น. 
        บทวา    ราชาน    อภิราธยิ   ความวา    ยังทําใหสมมติเทพ 
ทรงโปรดปราน  ลถุึงสมบัตินี้ได. 
        พระโพธิสัตวกลาวคุณของศิลปะท้ังหลาย     อันสมควรแก 
คุณคาของการศึกษา   ดวยประการฉะน้ี. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา     คูสามีภรรยาในครั้งนั้น   ไดมาเปนคูสามีภรรยาในบัดนี้ 
สวนอํามาตยผูเปนบัณฑิตไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                      จบ  อรรถกถาพาหิยชาดกท่ี  ๘  
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                       ๙.  กุณฑกปูวชาดก 

                วาดวยมีอยางไรก็กินอยางนัน้ 
        [๑๐๙]     บุรษุกินอยางไร     เทวดาของบุรุษก็กิน 
           อยางน้ัน   ทานจงเอาขนมรําน้ันมา   อยาใหสวน 
           ของเราเสียไปเลย. 
                          จบ  กุณฑกปูวชาดกท่ี  ๙ 
               อรรถกถากุณฑกปูวชาดกท่ี  ๙ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระนครสาวัตถี 
ทรงปรารภบุรุษผูเข็ญใจอยางหนัก   ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  ยถนฺโน   ปุริโส  โหติ  ดังนี้. 
        ความพิสดารวา    ในพระนครสาวัตถี     บางครั้งสกุลเพียง 
สกุลเดียวเทานั้น      ถวายทานแตภิกษุสงฆ     มีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข     บางครั้งสาม - สี่ตระกูลรวมกัน     บางครั้งดวยความ 
รวมมือกันเปนคณะ     บางครั้งดวยความรวมใจกันของผูที่อยู 
รวมถนน  บางครั้งรวมคนท่ีมีฉันทะความพอใจหมดท้ังเมือง   ถวาย 
ทานแตพระสงฆมีพระพุทธองคเปนประมุข    ก็ในครั้งน้ัน    มีภัตร 
ที่ชื่อวา   วิถภัีตร    (คือการถวายภัตตาหารของผูที่อยูรวมถนนกัน) 
ไดมีข้ึน.    ครั้งน้ันพวกมนุษย    กลาวเชิญชวนกันวา      เชญิทาน  
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ทั้งหลายถวายขาวยาคู     นําของขบเค้ียวมาถวายแดภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธองคเปนประมุขกันเถิด.     ในกาลน้ัน     ยังมีลูกจางของ 
คนเหลาอ่ืนผูหน่ึง   เปนคนยากจนอยูในถนนนั้น   คิดวา   เราไมอาจ 
ถวายขาวยาคูได    ของขบเค้ียวพอจัดถวายได     แลวนวดรําชนิด  
ละเอียด  ใหชุมดวยนํ้า  หอดวยใบรัก  เผาในกองเถา  คิดวา  เราจัก 
ถวายขนมน้ีแดพระพุทธเจา     ถือขนมน้ันไปยืนอยูในสํานักพระ- 
ศาสดา  พอพระศาสดาตรัสครั้งเดียววา  พวกทานจงนําของขบเคี้ยว 
มาเถิด     ก็ไปกอนคนท้ังปวง     ใสขนมน้ันในบาตรของพระศาสดา 
แลวยืนอยู     พระศาสดาไมทรงรับของขบเค้ียวท่ีคนอ่ืน  ๆ     ถวาย 
ทรงเสวยของขบเค้ียว คือขนมน้ันเทานั้น. 
        ในขณะนั้นเองท่ัวท้ังพระนคร      ก็ไดมีเสียงลือตลอดไปวา 
ไดยินวา     พระสัมมาสัมพุทธเจา     ไมทรงรังเกียจของขบเค้ียว 
ทําดวยรํา  ของมหาทุคคตบุรุษ  ทรงเสวยเหมือนเสวยอมฤต  ฉะน้ัน 
อิสสรชนมีพระราชา     และมหาอํามาตยแหงพระราชาเปนตน 
โดยที่สุดตลอดถึงคนเฝาประตู     ประชุมกันทั้งหมดทีเดียว     ถวาย 
บังคมพระศาสดาแลว    เขาไปหามหาทุคคตบุรุษ    พากันกลาววา 
พอมหาจําเริญ   เชิญพอรบัเอาทรัพยรอยหน่ึง   สองรอย   หารอย 
แลวใหสวนบุญแกพวกเราเถิด.  เขาตอบวา  ตองกราบทูลสอบถาม 
แลวถึงจะรู    แลวไปสูสํานักของพระศาสดา     กราบทูลเนื้อความ 
นั้น    พระศาสดาตรัสวา    ทานจงรับทรัพยแลวใหสวนบุญ    แก 
สรรพสัตวเถิด     เขาเริ่มรับทรัพย    พวกมนุษยพากันใหดวยการ  
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ประมูล   เปนทวีคูณ    จตุรคูณ   และอัฏฐคูณเปนตน   ไดใหทรัพย 
กันถึงเกาโกฏิ.     พระศาสดาทรงกระทําอนุโมทนาแลวเสด็จไป 
วิหาร     เมื่อพวกภิกษุแสดงวัตตปฏิบัตติถวายแลว     ประทานพระ- 
สุคโตวาท     เสด็จเขาพระคันธกุฎี     เวลาเย็นวันนั้น    พระราชา 
รับสั่งใหมหาทุคคตบุรุษเขาเฝา      ทรงบูชาดวยตําแหนงเศรษฐี. 
พวกภิกษุต้ังเรื่องสนทนากันในโรงธรรมวา     ทานผูมีอายุทั้งหลาย 
พระศาสดามิไดทรงรังเกียจขนมรํา      ที่มหาทุคคตบุรุษถวายเลย 
ทรงเสวยเหมือนอมฤต      ฝายมหาทุคคตบุรุษเลา     ไดทั้งทรัพย 
จํานวนมาก     ไดทั้งตําแหนงเศรษฐี     ถึงสมบัติอันยิ่งใหญแลว. 
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้พวกเธอ 
สนทนากันดวยเรื่องอะไร  ?      เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรง 
ทราบแลว     ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน 
ที่เราไมรังเกียจ    บริโภคขนมรําของเขา    ถึงครั้งท่ีเปนรุกขเทวดา 
ในกาลกอน  ก็เคยบริโภคเหมือนกัน  แมในครั้งน้ันเลา  เขาก็อาศัย 
เราไดตําแหนงเศรษฐีเหมือนกัน      แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีต  
มาสาธก   ดงัตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี    พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเทวดา    สถิต  
ณ    ตนละหุงตนหน่ึง   ครั้งน้ัน   พวกมนุษยในหมูบานนั้น  พากัน 
ยึดเอารุกขเทวดาเปนมงคล    เมื่อถึงงานมหรสพคราวหนึ่ง    พวก 
มนุษยตางพากันกระทําพลีกรรมแกรุกขเทวดาของตน ๆ    ครั้งน้ัน  
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มีทุคคตมนุษยผูหน่ึง   เห็นคนเหลาน้ัน   พากันปรนนิบัติรุกขเทวดา 
ก็ปฏิบัติตนละหุงตนหน่ึง     ผูคนทั้งหลายพากันถือเอาดอกไม 
ของหอม     เครื่องลูบไลและของขบเค่ียวของบริโภคเปนตน 
นานัปการไป    เพ่ือเทวดาทั้งหลายของตน    ฝายเขามีแตขนมรํา 
ก็ถือไปพรอมกระบวยใสน้ํา    หยุดยนืไมไกลตนละหุง    คิดวา 
ธรรมดายอมเสวยแตของขบเค้ียวอันเปนทิพย   เทวดาคงจักไมเสวย 
ขนมรําน้ีของเรา     เราจะยอมใหขนมเสียหายไปดวยเหตุนี้ทําไม 
เรานั่นแหละจักกินขนมน้ันเสียเอง     แลวก็หวลกลับไปจากท่ีนั้น. 
พระโพธิสัตว   สถิตเหนือคาคบกลาววา   บุรุษผูเจริญ   หากทาน 
เปนใหญเปนโต      ก็ตองใหของขบเค้ียวท่ีอรอยแกเรา     แตทาน 
เปนทุคคตะ   เราไมกินขนมของทานแลว   จักกินขนมอ่ืนไดอยางไร 
อยาใหสวนของเราตองเสียหายไปเลย  แลวกลาวคาถาน้ี ความวา :-   
                "บุรุษกินอยางไร     คนของบุรุษก็กิน 
         อยางน้ัน   ทานจงเอาขนมรําน้ันมา   อยาใหสวน 
           ของเราเสียไปเลย"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ยถนฺโน   ความวา   คนบริโภค 
อยางใด. 
        บทวา   ตถนฺนา   ความวา   แมเทวดาของคนผูนั้นก็บริโภค 
อยางนั้นเหมือนกัน.  
        บทวา   อาหเรต    กณฺุฑปูว   ความวา   ทานจงนําเอาขนมท่ี  
ทําดวยรําน้ันมาเถิด  อยาทําลายสวนไดของเราเสียเลย.  
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        เขาหันกลับมามองพระโพธิสัตวแลวกระทําพลีกรรม   พระ - 
โพธิสัตว   กบ็ริโภคโอชา   จากขนมน้ัน  แลวกลาววา  ดูกอนบุรษุ 
ทานปฏิบัติเราเพ่ือตองการอะไร  ?     เขากลาววา     ขาแตทานผู 
เปนใหญ   ขาพเจาเปนคนเข็ญใจ   มาปรนนิบัติ     ก็ดวยหมายใจวา 
จะอาศัยทาน  แลวพนจากความเปนทุคคตะ.  พระโพธิสัตวกลาววา 
ดูกอนบุรุษผูเจริญ     ทานอยาคิดเสียใจไปเลย     ทานทําการบูชา 
เราผูมีกตัญูกตเวที     รอบตนละหุงน้ี     มีหมอใสขุมทรัพยต้ังไว 
เรียงราย  จวบจนจรดถึงคอ  ทานจงกราบทูลพระราชา  เอาเกวียน 
มาขนทรัพย    กองไว    ณ    ทองพระลานหลวง    พระราชากจั็ก 
โปรดปรานประทานตําแหนงเศรษฐีแกทาน.     ครัน้บอกแลว 
พระโพธิสัตวก็อันตรธานไป   เขาไดกระทําตามนั้น   แมพระราชา 
ก็โปรดประทานตําแหนงเศรษฐีแกเขา.      เขาอาศัยพระโพธิสัตว 
ถึงสมบัติอันใหญหลวง   แลวไปตามยถากรรมดวยประการฉะน้ี. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา     ทคุคตบุรุษในครั้งนั้น     มาเปนทุคคตบุรุษในครั้งน้ี 
สวนเทวดาผูสิงอยู  ณ  ตนละหุง ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                 จบ  อรรถกถากุณฑกปูวชาดกท่ี  ๙  
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                    ๑๐.  สัพพสังหารกปญหา 

             วาดวยการพูดของหญิง   ๒  ประเภท 
        [๑๑๐]     "กลิ่นเครื่องอบท้ังปวงไมม ี     มีแตกลิ่น 
           ดอกประยงค ลวนฟุงไป  หญิงนักเลงคนน้ี  ยอม 
           กลาวคําเหลาะแหละ  หญิงผูใหญกลาวคําจริง" 
                          จบ  สัพพสังหารปญหาที่  ๑๐ 
               อรรถกถาสัพพสังหารกปญหาท่ี  ๑๐ 
        ปญหาในเรื่องเครื่องประดับ     อบดวยกลิ่นหอมทุกอยาง 
มีคําเริ่มตนวา   สพฺพสหารโก  นตฺถิ    ดังน้ี  จักแจมแจงโดยอาการ 
ทั้งปวง ในอุมมัคคชาดก. 
                    จบ  อรรถกถาสัพพสังหารปญหาที่  ๑๐  
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                     รวมชาดกทีม่ีในวรรคน้ี คือ 
            ๑.  ปโรสชาดก    ๒.  ปณณิกชาดก    ๓.  เวริชาดก 
๔.  มิตตวินทชาดก      ๕.  ทุพพลกฏัฐชาดก     ๖.  อุทญัจนีชาดก 
๗. สาลิตตกชาดก    ๘. พาหิยชาดก     ๙. กุณฑกปูวชาดก 
                             ๑๐.  สพัพสังหารกปญหา 
                                จบ  ปโรสตวรรคท่ี ๑๑  
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                                ๑๒.  หังสิวรรค 
                        ๑.  คัทรภปญหา 

                   วาดวยลากับมาอัสดร 
        [๑๑๑]      "ขาแตราชาผูประเสริฐ  ถาพระองค 
           ทรงสาํคัญอยางน้ีวา  บิดาประเสริฐกวาบุตรไซร 
           ผิฉะนั้น  ลาตัวน้ี  ก็ประเสริฐกวามาอัสดรของ 
           พระองค  เพราะลาเปนพอของมาอัสดร" 
                         จบ  คัทรภปญหาที่ ๑ 
                   อรรถกถาหังสิวรรคที่  ๑๒ 
                    อรรถกถาคัทรภปญหาท่ี  ๑         
        คัทรภปญหาแมนี้  มคํีาเริ่มตนวา  หสิ   ตุว  เอว   มฺส ิ
ดังน้ี  ก็จักแจมแจงในอุมมัคคชาดก๑  เหมือนกัน. 
                    จบ  อรรถกถาคัทรภปญหาที่  ๑ 
๑.  ในมหานิบาต  
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                          ๒.  อมราเทวีปญหา 

                    บอกใบหนทางไปบาน 
        [๑๑๒ ]    "รานขายขาวสัตตู    รานขายน้ําสมพะอูม 
           และตนทองหลางใบมน  ซึ่งมีดอกบานแลว   มีอยู 
           ณ  ที่ใด  ทานจงไป  ณ  ที่นั้นเถิด  ฉันใหของดวย 
               มือใด   ฉันยอมกลาวดวยมือนั้น  ฉันไมไดใหของ 
           ดวยมอืใด  ฉันไมกลาวดวยมือนั้น  นี่เปนหนทาง     
            ของบาน   ชื่อวา ยวมัชฌกคาม ทานจงรูทางท่ีฉัน 
           กลาวปกปดนี้เองเถิด". 
                           จบ  อมราเทวีปญหาท่ี  ๒ 
                     อรรถกถาอมราเทวีปญหาท่ี  ๒ 
        อมราเทวีปญหาแมนี้   มีคําเริ่มตนวา   เยน   สตฺตุวิลงฺคา  จ 
ดังน้ี    ก็จักแจมแจงในอุมมัคคชาดกน้ันแล. 
                     จบ  อรรถกถาอมราเทวีปญหาที่  ๒ 
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                             ๓.  สิคาลชาดก 

                    วาดวยพราหมณเช่ือสุนัข         

        [๑๑๓]      ดูกอนพราหมณ    ทานเช่ือสุนัขผูด่ืมสุรา 
           หรือ   เพียง   ๑๐๐   เบี้ยก็ไมม ี  อยาวาถึง   ๒๐๐ 
            กหาปณะเลย".    
                          จบ   สิคาลชาดกท่ี  ๓ 
                     อรรถกถาสิคาลชาดกท่ี  ๓ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเวฬวัุนมหาวิหาร 
ทรงปรารภพระเทวทัต      ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
สทฺทหาสิ  สคิาลสฺส ดังน้ี :- 
        ในสมัยนั้น    ภิกษุทัง้หลายประชุมกันในโรงธรรม      นั่ง 
สนทนากันถึงโทษของพระเทวทัตวา   ผูมีอายุทั้งหลาย  พระเทวทัต  
ชักชวนภิกษุประมาณ  ๕๐๐   รูป  ไปสูคยาสีสประเทศ  ใหภิกษุ 
เหลาน้ัน   ยดึถือลัทธิของตนวา   พระสมณโคดมตรัสขอใด    ขอน้ัน 
มิใชธรรม     เรากลาวขอใด     ขอน้ีเทาน้ันเปนธรรม     ดังน้ีแลว 
กระทํามุสาวาท  อันถึงฐานะวิบัติ   ทําลายสงฆ   ทาํอุโบสถสองครั้ง 
ในสีมาเดียวกัน.     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย     บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร  ?  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 428 

เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว     ตรัสวา      ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ที่เทวทัตมักกลาวมุสาวาท 
แมในกาลกอนก็เปนผูมีปกติกลาวมุสาเหมือนกัน     ทรงนําเอาเรื่อง 
ในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี      พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดา 
อยูขางปาชา  ในครั้งน้ัน  ในพระนครพาราณสี   มงีานนักขัตฤกษ 
ครึกครื้น    พวกมนุษยคิดกันวา     พวกเราจะกระทําพลีกรรม 
แกยักษ    แลวจัดปลาและเน้ือเปนตนเรียงราย    รนิสุราเปนอันมาก 
ใสกระบาล๑ทั้งหลายวางไวในท่ีนั้น ๆ    มีตรอกและทางแพรงเปนตน 
ครั้งน้ัน    หมาจ้ิงจอกตัวหนึ่ง    เขาไปสูพระนครทางทอระบายน้ํา 
ในเวลาเที่ยงคืน     เค้ียวกินปลาและเนื้อเปนตน     ดื่มสุราแลวเขาไป 
สูระหวางกอบุนนาค    นอนหลับไปจนอรุณข้ึน    มันต่ืนข้ึน    เห็น 
สวางแลว     คิดวา     เราไมอาจออกไปในเวลานี้ได    แลวไปท่ีใกล 
ทางนอนซอนตัวอยู    ถึงเห็นคนอ่ืน ๆ    ก็ไมพูดอะไร ๆ    ตอเห็น 
พราหมณผูหนึ่งกําลังเดินไปลางหนา   ก็คิดวา   ข้ึนชื่อวาพราหมณ 
แลว     ยอมเปนผูมีความโลภอยากไดทรัพย     เราตองเอาทรัพย 
ลอพราหมณนี้    ทําใหแกสะพายเราออกจากเมืองใหจงได    มนั 
กลาวดวยภาษามนุษยวา    ทานพราหมณ    พราหมณหันกลับไป 
พูดวา  ใครเรียกเรา  ?  มันตอบวา  ฉันเองทานพราหมณ พราหมณ 
ถามวา  เรียกเราทําไม  ?   มันตอบวา  ทานพราหมณ  ฉันมีทรพัย 
๑.  กระบาล = กระเบ้ือง, ฮินดูเรียก  ปูรวา  =  ถวยดินเผา  
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อยู   ๒๐๐   กหาปณะ     ถาทานสามารถกระเดียดฉัน   คลุมมดิชิด 
ดวยผาสะไบเฉียง     ไมใหใคร  ๆ     เห็น     พาฉันออกจากเมืองได 
ฉันจักใหเหรียญกษาปณเหลาน้ันแกทาน    ดวยความโลภอยากได 
ทรัพย   พราหมณจึงรับคํา    กระทําตามคําของมัน    พาออกจาก 
เมืองไปไดหนอยหน่ึง     ลําดับนั้น    หมาจ้ิงจอกถามพราหมณวา 
ทานพราหมณ    ถึงไหนแลว  ?    พราหมณตอบวา    ถึงท่ีโนนแลว 
มันบอกวา    ไปตอไปอีกหนอยเถิด     สุนัขจ้ิงจอกพูดไปเรื่อย  ๆ 
อยางนั้น   จนลุถึงปาชาใหญ   จึงบอกวา   วางเราลงท่ีนี่เถิด   ครั้น 
พราหมณปลอยมันลงแลว  หมาจ้ิงจอกบอกตอไปวา  ทานพราหมณ 
ถากระน้ัน   ทานจงปูผาสะไบเฉียงลงเถิด     พราหมณก็ปูผาสะไบ- 
เฉียงของตนลงดวยความละโมภในทรัพย    ครั้งน้ันมันก็บอกแกวา 
จงขุดโคนตนไมนี้เถิด    ใหพราหมณขุดดินลงไป    พลางก็ข้ึนไปสู 
ผาสะไบเฉียงของพราหมณ  ถายมูตร  คูถลงไว  ๕  แหง  คือท่ีมุม 
ทั้ง    ๔    และตรงกลาง    เช็ดเสียดวย    ทําใหเปยกดวย    แลวโดด 
เขาปาชาไป     พระโพธิสตัวสถิตเหนือคาคบไม    กลาวคาถานี้ 
ความวา :- 
                ดูกอนพราหมณ    ทานเธอสุนัขผูด่ืมสุรา 
        หรือ  เพียงรอยเบี้ยก็ไมมี  อยาวาถึง  ๒๐๐  กหาปณะ 
        เลย  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สทฺทหาสิ    แปลวา   หลงเชื่อ. 
อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะอยางนี้แหละ  แตมีความวา  เชื่อถือ.  
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        บทวา   สิปฺปกาน  สต  นตฺถิ  ความวา  เพราะวา  เงินรอยเบี้ย 
ของมันก็ยังไมมี. 
        บทวา  กุโต  กสสตา  ทุเว  ความวา  แลวมันจะมีเงินสองรอย 
กษาปณมาแตไหนเลา  ? 
        พระโพธิสัตวกลาวคาถาน้ีแลวบอกวา     ไปเถดิพราหมณ 
จงไปซักผาของทานเสีย   อาบนํ้าทํากิจของตนไปเถิด    ดังน้ี  แลวก็ 
อันตรธานไป พราหมณทําตามอยางนั้น ถึงความโทมนัสวา  โธเอย 
เราถูกหมาจ้ิงจอกตัวน้ีลวงเสียแลวเดินหลีกไป. 
        พระศาสดา    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรง 
ประชุมชาดกวา     หมาจ้ิงจอกในครั้งนั้น     ไดมาเปนพระเทวทัต  
สวนรุกขเทวดาไดมาเปนตถาคต ฉะน้ีแล. 
                           จบ  อรรถกถาสิคาลชาดกที่  ๓  
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                        ๔.  มิตจินติชาฯดก 

                  วาดวยปลาชวยปลาใหพนขาย         

        [๑๑๔]     "ปลา  ๒ ตัว  คือปลาพหุจินตีและปลา- 
           อัปปจินตี   ติดอยูในขาย  ปลามิตจินตีไดชวยใหพน 
           จากขาย  ปลาท้ังสองตัว   จึงไดมาพรอมกบัปลา- 
           มิตจินตี   ในแมน้าํน้ัน". 
                             จบ   มติจินติชาดกที่  ๔ 
                  อรรถกถามิตจินติชาดกท่ี   ๔                 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพระเถระผูเฒา  ๒  องค   ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคํา 
เริ่มตนวา   พหุจินฺตี  อปฺปจินฺตี  จ  ดงัน้ี :- 
        ไดยินวา   พระเถระผูเฒา   ๒   องคนั้น   อยูจําพรรษาใน 
อรัญญาวาสแหงหน่ึงในชนบท    คิดกันวา    เราทั้งสองจักไปเฝา 
พระศาสดา   แลวเตรียมเสบียงไว    มวัผลัดอยูวา   ไปวันนี้เถิด 
ไปพรุงน้ีเถิด     จนลวงไปเดือนหนึ่ง     แลวก็อีกเดือนหนึ่ง      ทั้งน้ี 
เพราะตนเปนคนเกียจคราน    และเพราะความเปนหวงที่อยู 
ตอ     ๓    เดอืนลวงไปแลว     จึงไดออกจากที่นั้นไปสูพระเชตวัน 
เก็บบาตรจีวรไวในท่ีอยูของภิกษุผูชอบพอกัน     แลวพากันไปเฝา  
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พระศาสดา.   ครั้งน้ันพวกภิกษุพากันถามพระเถระผูเฒาท้ังสองวา 
ดูกอนทานผูมีอายุ    นานจริงหนอท่ีทานท้ังสองมิไดเฝาพระพุทธเจา 
เหตุไรทานท้ังสองจึงไดชักชาอยางนี้  ?      พระเถระผูเฒาท้ังสอง 
ก็พากันเลาเรื่องนั้น ครั้งน้ันความเกียจคราน โอเอ ของทานท้ังสอง 
ก็ระบือไปในหมูสงฆ    แมในธรรมสภา    พวกภิกษุก็อาศัยความ 
เปนผูเกียจครานของทานทั้งสองน้ันแหละ   ต้ังเปนเรื่องข้ึน.   พระ- 
ศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บัดนี้พวกเธอ 
นั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร  ?    เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
ใหทรงทราบแลว   มีรับสัง่ใหเรียกทานทั้งสองมาเฝา   ตรัสถามวา 
ไดยินวาพวกเธอเกียจคราน   โอเอ   จริงหรือ  ?    ครั้นทานท้ังสอง 
ทูลรับวา   จริงพระเจาขา  จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มใิช 
แตในบัดนี้เทาน้ัน    ที่เธอทั้งสองเปนผูเกียจคราน    แมในกาลกอน 
ก็เปนผูเกียจครานและยังเปนผูมีความอาลัย     หวงใยในที่อยู 
ดังน้ีแลว ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี   มีปลา   ๓  ตัวอยูในพระนครพาราณสี   ปลา 
ทั้ง  ๓  นั้น  มีชื่อดังน้ี  คือ  พหุจินตี  อัปปจินตี   และมิตจินตี.  ปลา 
ทั้ง  ๓ พากันออกจากปามาสูถิ่นมนุษย  ในปลาทั้ง  ๓  นั้น มิตจินตี 
บอกกับปลาทั้งสองอยางนี้วา     ข้ึนชือ่วาถิ่นมนุษยนี้    เต็มไปดวย 
ความรังเกียจ  มีภัยต้ังอยูเฉพาะหนา  พวกชาวประมงพากันวางขาย 
และไซเปนตน   มีประการตาง  ๆ   แลวจับเอาปลา   พวกเราพากัน  
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เขาปาตามเดิมเถอะ   ปลาทั้งสองนอกน้ี    ตางพูดผลัดวา   พวกเรา 
จะไปกันวันนี้  หรือพรุงน้ีคอยไปเถิด  เพราะความเปนผูเกียจคราน 
และเพราะความติดใจในเหยื่อ          จนเวลาลวงไปถึง  ๓    เดอืน 
ครั้งน้ัน  พวกชาวประมงพากันวางขายในแมน้ํา   ปลาพหุจินตี  และ 
ปลาอัปปจินตี     เมื่อออกหาอาหาร     พากันวายไปขางหนา    ไม 
กําหนดกลิ่นขาย     เพราะความเปนสัตวโง     ตกเขาไปในทองขาย 
ทันที   ปลามติจินตีตามมาขางหลัง   กาํหนดกลิ่นขายได   และรูวา 
ปลาทั้งคูนั้นเขาไปในทองขายเสียแลว    คิดวา    เราจักใหทานชีวิต  
แกปลาอันธพาล     ผูเกียจครานคูนี้ไว    แลวก็วายไปสูที่ทองขาย 
ขางนอก    ทาํใหน้ําปวนปน    ทําเปนทีวาทองขายขาดแลวโดด 
ออกไปได    แลวก็โดดไปขางหนาขาย    วายเขาไปสูทองขายอีก 
ทําใหน้ําปวนปน   เปนทีวาทําใหขายสวนหลังขาด    โดดออกไปได 
แลวก็โดดออกไปทางเบ้ืองหลังขาย     พวกประมงสําคัญวา     ปลา 
พากันชําแรกขายไปได   ก็ชวยกันจับปลายขายยกข้ึน  ปลาทั้งสอง 
นั้นก็รอดจากขายตกลงไปในนํ้า    เปนอันวาปลาท้ังสองน้ัน   อาศัย 
ปลามิตจินตี    จึงไดมีชีวิต    พระศาสดาครั้นทรงนําเอาเรื่องในอดีต 
นี้มาสาธกแลว  ไดตรัสรูยิ่งแลว  จึงไดตรัสพระคาถาน้ี  ความวา :- 
                " ปลาสองตัว     คือปลาพหุจินตี  และปลา- 
        อัปปจนิตี  ติดอยูในขาย   ปลาชื่อมิตจินตีไดชวย 
           ใหพนจากขาย    ปลาท้ังสองตัวจึงไดมาพรอมกัน 
           กับปลามิตจินตี  ในแมน้ําน้ัน"  ดังน้ี.  
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        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   พหจุินฺตี   ความวา   ปลาที่ได 
นามอยางนี้วา   พหุจินตี   เพราะมีความคิดมาก   มคีวามตรึกตรอง 
มาก   แมในชื่อท้ังสองนอกน้ี  ก็มีนัยน้ีแหละ. 
        บทวา   อุโภ   ตตฺถ   สมาคตา   ความวา   ปลาทั้งคูเขาไป 
ติดขาย    อาศัยปลามิตจินตี    จึงรอดชีวิตกลับมา    รวมกับปลา- 
มิตจินตี  ในนานนํ้าน้ันอีก. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาดวยประการฉะนี้ 
แลวทรงประกาศสัจจะแลวทรงประชุมชาดก    ในเวลาจบสัจจะ 
ภิกษุผูเฒา (ทั้งสององค)  ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว  ปลาพหุจินตี 
และปลาอัปปจินตี    ในครั้งน้ัน    ไดมาเปนภิกษุคูนี้    สวนปลา- 
มิตจินตี  ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                     จบ  อรรถกถามิตจินติชาดกท่ี  ๔  
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                         ๕.   อนุสาสิกขาดก 

                  วาดวยดีแตสอนผูอ่ืน 
        [๑๑๕]     "นางนกสาลิกาตัวใด    สั่งสอนนกตัวอ่ืน 
              อยูเนือง  ๆ      ตัวเองมีปกติเท่ียวไปดวยความ 
                  ละโมภ    นางนกสาลิกาตัวน้ันถูกลอบดแลว    ม ี
                 ปกหักนอนอยู" 
                                จบ  อนุสาสิกชาดกท่ี  ๕ 
                    อรรถกถาอนุสาสิกชาดกท่ี  ๕ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุณีผูชอบพร่ําสอนรูปหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนา 
นี้  มีคําเริ่มตนวา  ยายฺมนุสาสติ  ดังน้ี. 
        ไดยินวา    ภิกษุณีนั้นเปนกุลธิดานางหนึ่ง    ชาวพระนคร- 
สาวัตถีบวชแลว    ต้ังแตกาลท่ีตนบวชแลว   ก็มิไดใสใจในสมณธรรม 
ติดใจในอามิส     เที่ยวไปบิณฑบาตในเอกเทศแหงพระนคร     ที่  
ภิกษุณีอ่ืน ๆ    ไมพากันไป    ครั้งน้ัน    พวกมนุษยพากันถวาย 
บิณฑบาตอันประณีตแกเธอ     เธอถกูความอยากในรสผูกพันไว 
คิดวา    ถาภิกษุณีอ่ืน ๆ    จักเท่ียวบิณฑบาตในประเทศน้ี    ลาภ 
ของเราจักเส่ือมถอย     เราควรกระทําใหภิกษุณีอ่ืน ๆ     ไมมาถึง  
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ประเทศน้ี    ดังน้ีแลว    ไปสูสํานักของนางภิกษุณีทั้งหลาย    พร่ํา 
สั่งสอนนางภิกษุณีทั้งหลายวา   ดูกอนแมเจาทั้งหลาย  ในท่ีตรงโนน 
มีชางดุ    มีมาดุ    มีสุนัขดุ    ทองเท่ียวอยู    เปนสถานที่มีอันตราย 
รอบดาน      แมคุณท้ังหลายอยาไปเท่ียวบิณฑบาตในท่ีนั้นเลย 
ฟงคําของเธอแลว     แมัภิกษุณีสักรูปหน่ึง     ก็ไมเหลียวคอมองดู  
ประเทศน้ัน.  ครั้นวันหน่ึง  ขณะที่เธอกําลังเท่ียวบิณฑบาต   เขาไป 
สูเรือนหลังหนึ่งโดยเร็ว     แพะดุชนเอากระดูกขาหัก    พวกมนุษย 
รีบเขาไปตรวจดู     ประสานกระดูกขาที่หักสองทอนใหติดกัน 
แลวหามเธอดวยเตียง    นําไปสูสํานักภิกษุณี    พวกภิกษุณีพากัน 
หัวเราะเยาะวา    ภิกษุณีรูปนี้ชอบพร่าํสอนภิกษุณีรูปอ่ืน ๆ 
ตนเองกลับเท่ียวไปในประเทศน้ัน     จนขาหักกลับมา     ดวยเหตุ 
ที่เธอกระทําแมนั้น     ก็ปรากฏในหมูภิกษุไมชานัก    ครั้นวันหนึ่ง 
พวกภิกษุพากันกลาวโทษของเธอในธรรมสภาวา     ทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุณีผูชอบสอน  พร่ําสอนภิกษุณีอ่ืน ๆ  ตนเองเท่ียว 
ไปในประเทศน้ัน  ถูกแพะดุชนเอากระดูกหัก  พระศาสดาเสด็จมา 
ตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บดันี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไร  ?     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบ 
แลว    ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน   แมใน 
กาลกอน     ภิกษุณีนั้น     ก็เอาแตสั่งสอนคนอ่ืน ๆ     แตตนเองไม 
ประพฤติ     ตองเสวยทุกขตลอดกาลเปนนิตยทีเดียว      แลวทรงนํา 
เอาเรื่องในอดีต  มาสาธกดังนี้ :-  
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        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี  พระโพธิสัตวบังเกิด  ในกําเนิดนกปา   เจรญิวัย 
แลว    ไดเปนจาฝูงนก    มีนกหลายรอยเปนบริวาร    เขาไปสูปา- 
หิมพานต    ในกาลท่ีพระโพธิสัตวอยูในปาหิมพานตนั้น    นางนก 
จัณฑาลตัวหน่ึงไปสูหนทางในดงดึก๑    หาอาหารกิน   นางไดเมล็ด- 
ขาวเปลือกและถั่วเปนตน     ที่หลนตกจากเกวียนในท่ีนั้นแลว 
คิดวา     บัดนี้เราตองหาวิธีทําใหพวกนกเหลาอ่ืนไมไปสูประเทศน้ี 
ดังน้ีแลว    ใหโอวาทแกฝูงนกวา  ข้ึนชื่อวาทางใหญในดงดึก    เปน 
ทางมีภัยเฉพาะหนา    ฝูงสัตวเปนตนวา    ชาง    มา   และยวดยาน 
ที่เทียมดวยโคดุ  ๆ     ยอมผานไปมา     ถาไมสามารถจะโผบินข้ึน 
ไดรวดเร็ว    ก็ไมควรไปในท่ีนั้น   ฝูงนกต้ังชื่อใหนางวา   "แมอนุ- 
สาสิกา"    วันหน่ึงนางกําลังเที่ยวไปในทางใหญในดงดึก    ไดยิน- 
เสียงยานแลนมาดวยความเร็วอยางยิ่ง     ก็เหลียวมองดู     โดยคิดวา 
ยังอยูไกล     คงเที่ยวเรื่อยไป     ครั้งน้ันยานก็พลันถึงตัวนาง    ดวย 
ความเร็วปานลมพัด     นางไมอาจโผบินข้ึนไดทัน     ลอทับราง 
ผานไป   นกผูเปนจาฝูง   เรียกประชุมฝูงนก   ไมเห็นนางก็กลาววา 
นางอนุสาสิกาไมปรากฏ  พวกเจาจงคนหานาง  ฝูงนกพากันคนหา 
เห็นนางแยกออกเปนสองเสียงที่ทางใหญ      ก็พากันแจงแกจาฝูง 
จาฝูงกลาววา    นางหามนกอ่ืน ๆ    แตตนเองเท่ียวไปในท่ีนั้น    จึง 
แยกออกเปนสองเสี่ยง   แลวกลาวคาถาน้ีความวา  :- 
                "นางนกสาลิกาตัวใด    สั่งสอนนกตัวอ่ืน 
๑. ดงดึก =  ปาลึกเขาไปไกล.  
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        อยูเนือง  ๆ     ตัวเองมีปกติเท่ียวไดดวยความ 
             ละโมภ    นางนกสาลิกาตัวน้ันถูกลอบดแลว  ม ี
               ปกหักนอนอยู "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   ย    อักษรในบทวา    ยายฺมนุสาสติ 
ทําการเชื่อมบท  ความก็วา   นางนกสาลิกาใดเลา   สั่งสอนผูอ่ืน. 
        บทวา    สย    โลลุปฺปจารินี    ความวา    เปนผูมีปกติเที่ยว 
คนองไปดวยตน.                     
        บทวา  สาย   วิปกขฺกิา  เสติ  ความวา  นกตัวน้ัน   คือ  นาง- 
สาลิกาตัวน้ี  มีขนปกกระจัดกระจาย  นอนอยูที่ทางใหญ. 
        บทวา   หตา    จกฺเกน   สาสิกา   ความวา   นางนกสาสิกา 
ถูกลอยานทับตาย. 
        พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรง 
ประชุมชาดกวา     นางนกสาลิกาในครั้งน้ัน    ไดมาเปนภิกษุณี 
อนุสาสิกาในครั้งน้ี   สวนนกจาฝูง   ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะน้ีแล. 
                  จบ  อรรถกถาอนุสาสิกชาดกท่ี  ๕  
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                              ๖.  ทพุพจชาดก 

        ไดรับโทษเพราะทําเกินขดีความสามารถ 
            [๑๑๖]      ทานอาจารย     ทานทําการเกินกวาท่ีจะ 
                        ทําได   เรือ่งน้ีไมถูกใจกระผมเลย    ทานโดดพน 
                         หอกเลมท่ี  ๔  แลวถูกหอกเลมท่ี  ๕  เสียบเขาแลว. 
                                      จบ  ทุพพจชาดกท่ี  ๖ 
                           อรรถกถาทุพพจชาดกท่ี  ๖ 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูวายากรูปหน่ึง     ตรสัพระธรรมเทศนานี้    ม ี
คําเริ่มตนวา    อติกรมกราจริย  ดังนี้. 
        เรื่องของภิกษุนั้น     จักแจมแจงในคิชฌชาดก   นวกนิบาต. 
(แตในชาดกน้ี)    พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาตรัสวา     ดกูอน 
ภิกษุ    มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน   ที่เธอเปนผูวายาก    แมในกาลกอน 
ก็เปนผูวายาก    เพราะความท่ีเปนผูวายาก    ไมกระทําตามโอวาท 
แหงบัณฑิต     จึงถูกหอกแทงถึงส้ินชีวิต    ดังน้ีแลวทรงนําเอาเร่ือง 
ในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี    พระโพธิสัตว    ถือปฏิสนธิในกําเนิดนักฟอน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 440 

ทางกระโดด       เจริญวัยแลว     ไดเปนผูมีปญญา     ฉลาดในอุบาย 
ทานศึกษาศิลปะในทางกระโดดขามหอก      ในสํานักแหงนักโดด   
ผูหน่ึง     เที่ยวแสดงศิลปะไปกับอาจารย     แตอาจารยของทานรู 
ศิลปะในการโดดขามหอก  สี่เลมเทานั้น  ไมไดถงึ  ๕  เลม  วันหน่ึง 
อาจารยแสดงศิลปะในหมูบานตําบลหน่ึง     เมาเหลา     แลวพูดวา 
เราจักโดดขามหอก   ๕   เลม    ปกหอกเรียงรายไว   ครั้งน้ันพระ- 
โพธิสัตวจึงกลาวกะอาจารยวา    ทานอาจารยครับ    ทานไมทราบ 
ศิลปะการโดดขามหอก     ๕     เลม     เอาหอกออกเสียเลมหน่ึงเถิด  
ครับ    ถาทานข้ึนโดดจักถูกหอกเลมที่    ๕    แทงตายแนนอน    แต 
เพราะเมาสุรา     อาจารยจึงกลาววา     ถึงตัวเจาก็หารูขีดความ 
สามารถของเราไม   มิไดยึดถือถอยคําของพระโพธิสัตว   โดยขาม 
ไปได   ๔   เลม   ถูกเลมที่  ๕   เสียบเหมือนคนเสียบดอกมะทราง 
ในไมกลัดฉะน้ัน    นอนคร่ําครวญอยู    ครั้งน้ันพระโพธิสัตวกลาว 
กะทานอาจารยวา   ทานไมเชื่อคําของบัณฑิต    จึงถึงความฉิบหาย 
นี้   ดังน้ีแลวกลาวคาถาน้ี  ความวา  :- 
                "ทานอาจารย     ทานกระทาํการเกินกวา 
         ที่ทําได  เร่ืองน้ีไมถูกใจกระผมเลย   ทานโดดพน 
                หอกเลมท่ี   ๔  แลว   ถูกหอกเลมท่ี  ๕  เสียบเขา 
              แลว"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา     อติกรมกราจรยิ      ความวา  
ขาแตทานอาจารย     ทานไดกระทําการท่ีล้ําหนา     อธิบายวา  
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ไดกระทําการเกินกวาท่ีตนเคยกระทําได. 
        ดวยบทวา   มยหฺมฺเปต   น   รุจจฺติ   นี ้  พระโพธิสัตวแสดง 
ความวา    การกระทําของทานนี้ไมชอบใจขาพเจาผูเปนอันเตวาสิก 
ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงไดบอกทานไวกอนทีเดียว. 
        บทวา    จตุตฺเถ    ลิงฺฆยิตฺวาน    ความวา    ทานไมตกลงบน 
ใบหอกเลมที่  ๔  คือถีบตนขามได. 
        บทวา   ปฺจมายสิ   อาวุโต   ความวา   ทานไมเชื่อถอยคํา 
ของบัณฑิต  บัดนี้จึงถูกหอกเลมที่ ๕  เสียบไวแลว. 
        พระโพธิสัตวครั้นกลาวคํานี้แลว      ก็นําอาจารยออกจาก 
หอก    กระทํากิจท่ีควรทําใหแลว    พระศาสดาทรงนําอดีตนิทานน้ี 
มาแลว    ทรงประชุมชาดกวา    อาจารยในครั้งน้ันไดมาเปนภิกษุ  
ผูวายากนี้  สวนอันเตวาสิก   ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะน้ีแล. 
                    จบ  อรรถกถาทุพพจชาดกที่  ๖  
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                                    ๗. ติตติรชาดก 

                        วาดวยตายเพราะปาก 
        [๑๑๗]     "วาจาท่ีดังเกินไป   ความเปนผูรุนแรง 
           เกินไป  พูดลวงเวลา   ยอมฆาผูมีปญญาทรามเสีย 
           ดุจวาจาฆานกกระทา   ผูขันดังเกินไป  ฉะนัน้" 
                                 จบ  ติตติรชาดก ๗ 
                            อรรถกถาติตติรชาดกที่  ๗ 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุชื่อโกกาลิกะ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคํา 
เริ่มตนวา  อจฺจุคฺคตา  อติพลตา  ดังนี้  เรื่องของโกกาลิกภิกษุนั้น 
จักแจมแจงในตักการิยชาดก  เตรสนิบาต. 
        แตในชาดกน้ี   พระศาสดาทรงรับสั่งวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลายมิใชแตบัดนี้เทานั้น    ที่โกกาลิกะอาศัยวาจาของตน 
ตองพินาศ   แมในครั้งกอนก็เคยพินาศมาแลวเหมือนกัน  แลวทรง 
นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล   ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ  อยูใน 
พระนครพาราณสี    พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลอุทิจจพราหมณ 
เจริญวัย    เรยีนศิลปะทุกอยางในเมืองตักกสิลา    ละกาม 
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ทั้งหลายเสียแลวบวชเปนฤาษี   ทําอภิญญา   ๕  สมาบัติ   ๘  ใหเกิด  
แลว  คณะฤาษีทั้งปวงประชุมกันในหิมวันตประเทศ  ต้ังใหทานเปน 
อาจารยผูใหโอวาท  ยอมตนเปนบริวาร  ทานไดเปนอาจารยผูใหโอวาท 
ของฤาษี  ๕๐๐ เลนอยูดวยฌานกรีฑาอยูในปาหิมพานต  ครั้งน้ัน ดาบส 
ผูหน่ึง  เปนโรคผอมเหลือง  ถือพราไปผาไม  ครั้งน้ันดาบสปากกลา 
ผูหน่ึง   นั่งอยูใกล ๆ    ดาบสผอมน้ัน   พูดวา   จงฟนในที่นี้   จงฟน 
ในที่นี้  ทําใหดาบสผอมน้ันขัดเคือง   เธอโกรธแลวกลาววา   เดี๋ยวน้ี 
ทานไมใชอาจารยฝกหัตศิลปะในการผาฟนของเรานะ      แลว 
เง้ือพราอันคม     ฟนทีเดียวเทาน้ัน    ทําใหดาบสปากกลาถึงส้ิน 
ชีวิต     พระโพธิสัตวใหกระทําสรีรกจิแกเธอแลว     ในครั้งน้ัน 
ที่เชิงจอมปลวกแหงหน่ึง    ไมไกลอาศรมบท    นกกระทาตัวหนึ่ง 
อาศัยอยู    ทกุเชาทุกเย็นมันยืนอยูบนยอดจอมปลวก     ขันเสียง 
ดังลั่น   ฟงเสียงน้ันแลว     พรานผูหน่ึงคิดวา     นาจะมีนกกระทา 
จึงสะกดไปดวยหมายเสียงเปนสําคัญ     ฆามันแลวถือเอาไป 
พระโพธิสัตวไมไดยินเสียงมัน     ถามพวกดาบสวา     ที่ตรงโนน 
มีนกกระทําอาศัยอยู    เพราะเหตุไรเลาหนอ   จึงไมไดยินเสียงมัน  ? 
พวกดาบสบอกเรื่องนั้นแกพระโพธิสัตว     พระโพธิสัตวเทียบเคียง 
เหตุการณทั้งสองอยางแมเหลาน้ันแลว   กลาวคาถานี้  ในทามกลาง 
หมูฤๅษี ความวา  :- 
                วาจาท่ีดังเกินไป      ความเปนผูรุนแรง 
        เกินไป  พูดลวงเวลา   ยอมฆาผูมปีญญาทรามเสีย  
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              ดุจวาจาท่ีฆานกกระทา    ผูขนัดังเกินไป    ฉะนั้น 
             ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อจจฺุคฺคตา   แปลวา   วาจาท่ีสูง 
เกินไป. 
        บทวา  อติพลตา    ไดแกวาจาที่รุนแรงเกินไป   เพราะกลาว 
ซ้ํา ๆ  ซาก  ๆ. 
        บทวา    อติเวล    ปภาสิตา    ไดแก      วาจาท่ีลวงเวลา    คือ 
คําทูลที่กลาวเกินประมาณ. 
        บทวา    ติตฺติรวาติวสฺสิต   ความวา    เสียงขันที่ดังเกินไป 
ยอมกําจัดนกกระทาเสียฉันใด  วาจาเห็นปานน้ี  ยอมกําจัดคนโง ๆ 
คือคนพาลเสียฉันนั้น. 
        พระโพธิสัตวใหโอวาทแกหมูฤาษีดวยประการฉะน้ี    เจรญิ 
พรหมวิหาร ๔  ไดมีพรหมโลกเปนทีไ่ปในเบื้องหนา. 
        พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มใิชแตในบัดนี้ 
เทาน้ัน      ทีโ่กกาลิกภิกษุอาศัยคําพูดของตน    ฉิบหายแลว    แม 
ในครั้งกอนก็เคยฉิบหายแลวเหมือนกัน     ครั้นทรงนําพระธรรม- 
เทศนานี้มาแลว     ทรงประชุมชาดกวา     ดาบสวายากในครั้งน้ัน 
ไดมาเปนโกกาลิกภิกษุ    คณะฤๅษี   ไดมาเปนพุทธบริษัท   สวน 
ศาสดาแหงคณะไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                        จบ  อรรถกถาติตติรชาดกที่  ๗  
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                               ๘.  วฏัฏกชาดก 

          วาดวยการใชความคิดใหเปนประโยชน 
        [๑๑๘]      "บุรุษเมื่อไมคิด     ก็ยอมไมไดผลพิเศษ 
            ทานจงดูผลแหงอุบายท่ีเราคิดเถิด      เราพนจาก 
           การถูกฆาและจองจํา  ก็ดวยอุบายน้ัน" 
                       จบ  วัฏฏกชาดกท่ี  ๘ 
                    อรรถกถาวัฏฏกชาดกท่ี  ๘ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภบุตรของอุตตรเศรษฐี     ตรสัพระธรรมเทศนานี้     ม ี
คําเริ่มตนวา  นาจินฺตยนฺโต  ปุริโส  ดังน้ี. 
        ไดยินวา   ในพระนครสาวัตถี   ไดมีเศรษฐีชื่อวา  อุตตระ 
มีสมบัติมาก    สัตวผูมีบุญผูหน่ึง    จุติจากพรหมโลก    ถือปฏิสนธ ิ
ในทองแหงภรรยาของทานเศรษฐี   เจริญวัย   มีรปูงดงาม   แจมใส 
มีผิวพรรณเพียงดังพรหม     อยูมาวันหน่ึงในพระนครสาวัตถ ี
เมื่องานนักขัตฤกษประจําเดือน    ๑๒     ไดปาวรองไปทั่วแลว 
โลกทั้งหมดไดเปนประเทศมีงานนักขัตฤกษ     บตุรเศรษฐีอ่ืน ๆ 
ผูเปนสหายของเศรษฐีบุตรนั้น    ไดมภีรรยากันแลว     แตเพราะ 
เหตุที่บุตรของทานอุตตรเศรษฐี     อยูในพรหมโลกตลอดกาลนาน  
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จิตจึงไมชุมชื่นในกองกิเลส     ครั้งน้ัน    พวกเพ่ือน ๆ    ของเขา 
ปรึกษากันวา     พวกเราจักนําหญิงคนหนึ่ง     มาใหบุตรทาน- 
อุตตรเศรษฐี   แลวชวนกนัเลนนักขัตฤกษ   เขาไปหาเขา   กลาววา 
เพ่ือนรัก  ในพระนครน้ีมีงานมหรสพประจําเดือน  ๑๒  เขาปาวรอง 
กันทั่วแลว   พวกเราพาหญิงคนหนึ่งมาใหทาน   จักเลนนักขัตฤกษ 
กัน    แมเม่ือเขาบอกวา     ผมไมตองการผูหญิง     ก็พากันแคนได 
กระเซาอยูบอย  ๆ     จนตองยอมรับ     จึงไปแตงนางวรรณทาสี 
คนหน่ึง  ดวยเครื่องประดับพรอมสรรพ     พาไปเรือนของเขา 
กลาววา  เธอจงไปสูสํานักของเศรษฐีบุตรเถิด   ดังน้ีแลว  สงเขาไป 
สูหองนอน     แลวพากันออกไป     แมนางจะเขาไปถึงหองนอน 
เศรษฐีบุตรก็ไมมองดู    ไมพูดจาดวย   นางคิดวา   ชายผูนี้ไมมองดู 
เรา  ผูสวยงาม  สมบูรณดวยความเพริดพริ้ง  แพรวพราว  อยางสูง 
เห็นปานน้ีเลย    ทั้งไมยอมพูดจาดวย    บัดนี ้  เราจักทําใหเขาจอง 
มองดูเรา      ดวยกระบวนมายาและการเยื้องกรายของหญิงใหได 
ดังน้ีแลว    เริ่มแสดงเสนหหญิง    เผยปลายฟน    ดวยการโปรยยิ้ม 
ทําชะมดชะมอยเอียงอาย    เศรษฐีบุตรมองดูเลยยึดเอานิมิตรใน 
กระดูกฟน   เกิดอัฏฐิกสัญญา    รางงามน้ันแมทั้งหมด    ก็ปรากฏ 
เปนเหมือนโครงกระดูก   เขาจึงใหรางวัลนาง  แลวสงตัวกลับไป. 
        อิสระชนผูหน่ึงเห็นนางลงมาจากเรือนน้ัน    ในระหวางถนน 
ก็ใหรางวัลพาไปสูเรือนของตน     ลวงไดเจ็ดวัน     งานนักขัตฤกษ 
ก็ยุติ    มารดาของนางวรรณทาสีไมเห็นกลับมา    ก็ไปหาเศรษฐี-  
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บุตรทั้งหลายถามวา   ลกูสาวของฉันไปไหน  ?  เศรษฐีบุตรเหลาน้ัน 
ก็พากันไปสูเรือนของอุตตรเศรษฐีบุตร    ถามวา    นางไปไหน  ? 
เขาบอกวา     ฉันใหรางวัลนางแลวสงตัวกับไปขณะน้ันเองทีเดียว 
ขณะนั้นมารดาของนางก็รองไห  พลางกลาววา  ฉันไมเห็นลูกสาว 
ของฉันที่ไหนเลย    พวกทานตองพาลูกสาวของฉันมาสง    แลวจับ 
บุตรอุตตรเศรษฐีไปสูราชสํานัก     พระราชาเม่ือทรงชําระคดี  
รับสั่งถามวา    เศรษฐีบุตรเหลาน้ี   พานางไปใหเจาหรือ  ?    เขา 
กราบทูลวา   พระพุทธเจาขา   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ.  รับสั่ง 
ถามวา    เด๋ียวน้ีนางไปไหนละ  ?     กราบทูลวา    ไมทราบเกลาฯ 
พระเจาขา  ขาพระองคสงนางกลับไปในขณะน้ันแหละ  พระเจาขา. 
รับสั่งวา    เดี๋ยวน้ีเจาอาจพานางสงคืนไดไหมเลา  ?     กราบทูลวา 
ขาพระองคไมสามารถพระเจาขา  พระราชาตรัสสั่งวา  ถาไมอาจ 
นําตัวมาสงคืนได    พวกเจาจงลงอาญาเขาเถิด      ครั้งน้ัน    พวก 
ราชบุรุษพากันมัดแขนเขาไพลหลัง   คุมตัวไปดวยคิดวา   พวกเรา 
จักลงพระอาญา. ไดเลาลอืกันไปท่ัวพระนครวา ไดยินวา พระราชา 
รับสั่งใหลงพระราชอาญาเศรษฐีบุตรผูไมสามารถนํานาง- 
วรรณทาสีมาสงคืนได   มหาชนกอดอกร่ําไหวา   นายเอย. ทําไม 
เรื่องเปนเชนน้ี     ทานไดสิ่งไมคูควรแกตนเลย     พากันเดินร่ําไห 
ไปขางหลังของเศรษฐีบุตร     เศรษฐีบุตรคิดวา     ทุกขขนาดน้ี 
นี่เราไดรับเพราะการอยูครองเรือน     ถาเราพนจากทุกขนี้ไปได 
เราจักบวชในสํานักพระมหาโคดมสัมมาสัมพุทธเจา.  
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        ฝายนางวรรณทาสีนั้นเลา     ฟงเสียงโกลาหลน้ันแลว     ก ็
ถามวา     นัน่เสียงอะไร  ?     ครั้นทราบเรื่องราวแลว     รีบลงมา 
โดยเร็ว    กลาววา    จงหลีกไปเถิดทานท้ังหลาย    จงใหโอกาสเรา 
ไดพบราชบุรุษเถิด      แลวแสดงตน     พวกราชบรุุษเห็นนางแลว 
ก็ใหมารดารับตัวไป     ปลอยเศรษฐีบุตรแลวพากันไป     เขาถกู 
เพ่ือน ๆ   แวดลอมไปสูแมน้ํา    อาบนํ้า   ดําเกลาแลว   จึงไปเรือน 
บริโภคอาหารเชา    ขอใหมารดาบิดาอนุญาตใหบรรพชา    ถือเอา 
ผาจีวรไปสํานักพระศาสดา    ดวยบรวิารเปนอันมาก   ถวายบังคม 
แลวกราบทูลขอบรรพชา    ไดบรรพชาอุปสมบท    มิไดทอดทิ้ง 
พระกรรมฐาน     เจริญวิปสสนา     ไมชาก็ต้ังอยูในพระอรหัตผล 
        อยูมาวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในธรรมสภา  กลาวถึง 
คุณของทานวา   ผูมีอายุทั้งหลาย   บตุรของอุตตรเศรษฐี    เม่ือภัย 
บังเกิดแกตน    ทราบคุณของพระศาสดา    ไดคิดวา    เมื่อเราพน 
จากทุกขนี้จักบรรพชา     ดวยความคิดดีนั้น    จึงพนจากมรณภัย 
ดวย     บวชแลวดํารงในผลอันเลิศดวย     พระศาสดาเสด็จมา 
ตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บดันี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไร  ?     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบ 
แลว  จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไมแตบุตรของอุตตรเศรษฐี 
เทาน้ัน  ที่เมื่อภัยบังเกิดแลว  ไดคิดวา  เราจักพนทุกขนี้ดวยอุบายน้ี 
แมบัณฑิตในอดีตกาล    เมื่อภัยบังเกิดแกตนแลว    ก็ไดคิดวา    เรา 
จักพนจากทุกขนี้    ดังน้ีแลว    ก็พนจากทุกข    คือมรณภัยไดแลว  
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เหมือนกัน   แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้  :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี  พระโพธิสัตว   เมื่อแรงกรรมผลักดันใหหมุนเวียน 
ไปดวยอํานาจแหงจุติและปฏิสนธิ      บังเกิดในกําเนิดนกกระจาบ 
ครั้งน้ัน  นายพรานนกกระจาบคนหน่ึง   นํานกกระจาบเปนอันมาก 
มาจากปา    ขังไวในเรือน    เมื่อคนท้ังหลายพากันมาซื้อ     ก็ขาย 
นกกระจาบสงใหถึงมือ   เลี้ยงชีวิต    พระโพธิสัตวไดคิดวา   ถาเรา 
บริโภคขาวนํ้าท่ีพรานน้ีใหแลวไซร     พรานน้ีก็คงจับเราใหแก 
คนที่มาซ้ือ   ก็ถาเราไมบริโภคเลา   กค็งซูบเซียว  ครั้นคนท้ังหลาย 
เห็นเราซูบเซียว     ก็จักไมรับเอา     ความปลอดภัยจักมีแกเราดวย 
อุบายอยางนี้    เราจักกระทําอุบายอันน้ี    เมื่อพระโพธิสัตวกระทํา 
อยางนั้น     ก็ซูบเซียวเหลือแตหนังหุมกระดูก     พวกมนุษยเห็น 
พระโพธิสัตวแลวไมแตะตองเลย   นายพรานเมื่อนกกระจาบที่เหลือ  
เวนพระโพธิสัตวหมดสิ้นไปแลว     กน็ําออกจากกระเชายืนอยู 
ที่ประตู      วางพระโพธิสัตวไวที่ฝามือ    ปรารภเพ่ือจะตรวจดูวา 
นกกระจาบตัวน้ีเปนอยางไรเลานะ     ครั้นพระโพธิสัตวรูวา 
นายพรานเผลอ    ก็กางปกบินเขาปาไป    นกกระจาบเหลาอ่ืนเห็น  
พระโพธิสัตว  จึงพากันถามวา  เปนอยางไรไปเลา  ทานจึงไมคอย 
ปรากฏ   ทานไปไหนเสียเลา  ?   ครั้นพระโพธิสัตวบอกวา   เราถูก 
นายพรานจับไป     ตางก็ชักวา     ทําอยางไรเลาถึงรอดมาได          
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พระโพธิสัตวบอกวา   เราไมกินอาหารท่ีเขาให  ไมดื่มน้ํา   จึงรอด 
มาไดดวยการคิดอุบาย    ดังน้ีแลวกลาวคาถาน้ี    ความวา  :- 
                "บุรุษเมือ่ไมคิด     ก็ยอมไมไดผลพิเศษ 
        ทานจงดูผลแหงอุบายท่ีเราคิดเถิด      เราพนจาก 
           การถูกฆาและจองจํา  ก็ดวยอุบายน้ัน"  ดังนี้. 
        ในคาถาน้ันประมวลความไดดังนี้ :-     คนถงึทุกขแลว 
เมื่อไมคิดวา     เราจักพนทุกขนี้ดวยอุบายชื่อน้ี     ก็ไมประสบผล 
วิเศษ    คือความรอดพนจากทุกขของตนได    ก็บดันี้จงดูผลแหง 
กรรมท่ีเราคิดแลว     ดวยอุบายน้ีเทานั้น    ที่เราพนจากการถูกฆา 
และถูกขังได  คือพนจากความตายดวย  จากท่ีกักขังดวย.  
        พระโพธิสัตวบอกเหตุการณที่ตนกระทําแลว    ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา    กน็กกระจาบผูรอดพนไดในครั้งน้ัน    ไดมาเปนเรา 
ตถาคต  ฉะนี้แล. 
                        จบ  อรรถกถาวัฏฏกชาดกท่ี  ๘  
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                            ๙.  อกาลราวิชาดก 

                     วาดวยไกขันไมเปนเวลา 
        [๑๑๙]     "ไกตัวน้ีมไิดเติบโตอยูกับพอแม  ไมได 
                  อยูในสํานักอาจารย     ยอมไมรูจักกาลท่ีควรขัน 
                 และไมควรขนั" 
                             จบ  อกาลราวิชาดกที่  ๙ 
                  อรรถกถาอกาลราวิชาดกท่ี  ๙ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูทองบนไมเปนเวลารูปหน่ึง      ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  อมาตาปตุสวฑฺโฒ  ดังนี้. 
        ไดยินวา    ภิกษุนั้น    เปนกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถี 
บรรพชาในพระศาสนาแลว    ไมเรียนวัตรหรือสิกขา    เธอไมรูวา 
เวลาน้ีควรทําวัตร     เวลาน้ีควรปรนนิบัติ      เวลาน้ีควรเลาเรียน 
เวลาน้ีควรทองบน    สงเสียงดังในขณะท่ีตนต่ืนข้ึนทีเดียว    ทั้งใน 
ปฐมยาม    ทัง้ในมัชฌิมยาม    ทั้งในปจฉิมยาม    ภิกษุทั้งหลายไม 
เปนอันไดหลับนอน     ตางพากันกลาวโทษของเธอในธรรมสภาวา 
ผูมีอายุทั้งหลาย  ภิกษุโนน  บรรพชาในพระศาสนาคือ  รัตน   เห็น 
ปานน้ี    ยังไมรูวัตรหรือสิกขา     กาลหรือมิใชกาล    พระศาสดา  
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เสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บัดนีพ้วกเธอประชุม 
สนทนากันดวยเรื่องอะไร  ?    เมื่อภิกษุทั้งหลาย    กราบทูลใหทรง 
ทราบแลว     ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน 
ที่ภิกษุนี้    สงเสียงไมเปนเวลา    แมในกาลกอน    ก็สงเสียงไมเปน 
เวลาเหมือนกัน     และเพราะความท่ีไมรูกาลหรือมิใชกาล     ถูก 
บิดคอถึงส้ินชีวิต  แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลอุทิจจพราหมณ 
เจริญวัยแลว   สําเร็จการศึกษาในศิลปวิทยาทุกอยาง  เปนอาจารย 
ทิศาปาโมกขในพระนครพาราณสี    บอกศิลปะแกมาณพประมาณ 
๕๐๐.    พวกมาณพเหลานั้น    มีไกขันยามอยูตัวหน่ึง    พวกเขา 
พากันลุกตามเสียงขันของมัน     ศึกษาศิลปะอยู     มันไดตายเสีย 
พวกเขาจึงเที่ยวแสวงหาไกอ่ืน     ครั้งน้ันมาณพผูหน่ึง     หักฟนอยู 
ในปาชา   เห็นไกตัวหนึ่ง   ก็จับมาใสกรงเลี้ยงไว  ไกตัวน้ัน   มิได 
รูวาควรขันในเวลาโนน   เพราะมันเติบโตในปาชา   บางคราวก็ขัน 
ดึกเกินไป     บางคราวก็ขันเอาเวลาอรุณข้ึน     พวกมาณพพากัน 
ศึกษาศิลปะในเวลาที่มันขันดึกเกินไป    ไมอาจศึกษาไดจนอรุณ 
ข้ึน  พากันนอนหลับไป  แมขอที่ทองจําไดแลว  ก็เลือนลืม  ในเวลา 
ที่มันขันสวางเกินไปเลา    ตางก็ไมไดทองบนเลย    มาณพกลาวกัน 
วา   เดี๋ยวมันขันดึกไป   เดี๋ยวก็ขันสายไป   อาศัยไกตัวน้ี  พวกเรา 
คงเรียนศิลปะวิทยาไมสําเร็จแลว     ชวยกันจับมันบิดคอถึงส้ิน  
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ชีวิต     แลวบอกอาจารยวา  ไกที่ขันไมเปนเวลา   พวกผมฆามันเสีย  
แลว    อาจารยกลาววา    มันถึงความตาย    เพราะมันเจริญเติบโต 
โดยมิไดรับการส่ังสอนเลย  ดังน้ีแลวกลาวคาถาน้ี  ความวา 
                "ไกตัวน้ีไมไดเติบโตอยูกับพอแม  ไมได 
        อยูในสํานักอาจารย   ยอมไมรูจักกาลที่ควรขนั 
         และไมควรขัน"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลานั้น   บทวา    อมาตาปตุสวฑฺโฒ  ความวา 
ไกตัวน้ีเติบโตโดยมิไดอาศัยมารดาบิดา   แลวรับโอวาทไว. 
        บทวา   อนาจริยกุเล   วส   ความวา   แมในสกุลอาจารยเลา 
ก็มิไดอยู  เพราะมิไดอาศัยใคร  ๆ  เปนอาจารยผูฝกสอนอยูเลย. 
        บทวา   กาลมกาล  วา  ความวา  ไกนี้ไมรูกาลหรือมิใชกาล 
อันควรท่ีตนพึงขันอยางนี้วา     ควรขันในเวลานี้    ไมควรขันใน 
เวลาน้ี  เพราะเหตุที่ไมรูนั่นเอง   จึงตองถึงความส้ินชีวิต. 
        พระโพธิสัตวแสดงเหตุนี้แลว      ดํารงชีพอยูจนตลอดอายุขัย 
แลวไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา     ไกที่ขันไมเปนเวลาในครั้งน้ัน     ไดมาเปนภิกษุณี 
อันเตวาสิก    ไดมาเปนพุทธบริษัท    สวนอาจารยไดมาเปนเรา 
ตถาคต  ฉะนี้แล. 
                        จบ  อรรถกถาอกาลราวิชาดกที่  ๙ 
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                          ๑๐.  พันธนโมกขชาดก 

              วาดวยการหลุดพนจากเครื่องจองจํา         

        [๑๒๐]     "คนพาลแยมพรายออกมา  ณ  ที่ใด  คน 
           ไมนาจะถูกจองจํายอมถูกจองจําได     หมูบัณฑิต  
           แยมพรายออกมา  ณ  ที่ใด     ที่นั้น  แมคนท่ีถูก 
           จองจําแลว  กร็อดพนได"                                       
                           จบ  พันธนโมกขชาดกท่ี  ๑๐ 
             อรรถกถาพันธนโมกขชาดกที่  ๑๐ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ     พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภนางจิญจมาณวิกา    ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคํา 
เริ่มตนวา  อพทฺธา   ตถฺถ  พชฺฌนฺติ  ดงัน้ี.  เรื่องของนางจักแจมแจง 
ใน  มหาปทุมชาดก  ทวาทสนิบาต. 
        ก็ในครัง้น้ัน  พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มิใช 
แตในบัดนี้เทาน้ัน    ที่นางจิญจมาณวิกา     กลาวตูเราดวยเรื่อง 
ไมจริง    แมในกาลกอน    ก็เคยกลาวตูแลวเหมือนกัน    ทรงนําเอา 
เรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในเรือนของทานปุโรหิต  
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เจริญวัยแลวไดเปนปุโรหิตของพระเจาพรหมทัต      สืบแทนบิดา 
ผูลวงลับ     พระเจาพรหมทัตไดพระราชทานพรแกพระอัครมเหสี 
ไววา   ดูกอนนางผูเจริญ   เธอตองการส่ิงใด  พึงบอกส่ิงนั้น พระนาง 
กราบทูลวา    ข้ึนชื่อวาพระพรอ่ืน    มิไดเปนสิ่งที่เกลากระหมอม- 
ฉันไดดวยยากเลย     ขอพระราชทานแตวา     ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
ทูลกระหมอมไมพึงทอดพระเนตรหญิงอ่ืน     ดวยอํานาจกิเลส. 
แมทาวเธอจะทรงหามไว     ก็ถูกพระนางเซาซ้ีบอย  ๆ     จึงไมอาจ 
ปฏิเสธคําของพระนางได    ก็ทรงรับต้ังแตบัดนั้น     ก็มิไดทรง 
เหลียวแล     บรรดานางระบําหมื่นหกพันนาง     แมแตนางเดียว 
ดวยอํานาจกิเลส. 
        อยูมาปจจันตชนบทของทาวเธอเกิดกบฎข้ึน     พวกโยธา 
ที่ต้ังกองอยูในปจจันตชนบท   ทําสงครามกับพวกโจร   ๒-๓   ครั้ง 
ก็สงใบบอกกราบทูลพระราชาวา     ถาศึกหนักยิ่งกวาน้ี     พวก 
ขาพระองคไมอาจฉลองพระเดชพระคุณได     พระราชามีพระ- 
ประสงคจะเสด็จไปในท่ีนั้น    ทรงระดมพลนิกายแลวรับสั่งหา 
พระนางมา      ตรัสวา     นางผูเจริญ     ฉันตองไปสูปจจันตชนบท 
ที่นั้น    การยุทธมีมากมายหลายแบบ    จะชนะหรือแพก็ไมแนนอน 
ในสถานท่ีเชนนั้น  มาตุคามคุมครองไดยาก  เธอจงอยูในพระราชวัง 
นี้แหละ     ดงัน้ี    ฝายพระนางก็กราบทูลวา     ทลูกระหมอมเพคะ 
เกลากระหมอมฉันไมสามารถจะอยูขางหลัง  ดังพระดํารัสได 
อันพระราชาตรัสทัดทานหามอยูบอย ๆ   ก็กราบทูลวา   ถาเชนนั้น  
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ทูลกระหมอมเสด็จไปทุกระยะโยชน     โปรดสั่งใหคนมาโยชน 
ละคน ๆ     เพ่ือทรงทราบสุขทุกขของกระหมอมฉันนะเพคะ 
พระราชาทรงรับคําแลว      ทรงตั้งพระโพธิสัตวเปนผูรักษา 
พระนคร   ทรงยกกองทัพใหญออกไป   เมื่อเสด็จไปไดแตละโยชน 
ก็สงบุรุษคนหนึ่ง ๆ      ไปดวยพระดํารัสวา     เจาจงบอกความ 
ไมมีโรคของขา     แลวรูสุขทุกขของพระเทวีมาเถิด     พระนาง 
รับสั่งถามบุรุษที่มาแลว   ๆ     วา     พระราชาสงเจามาเพ่ืออะไร  ?  
เมื่อราชบุรุษกราบทูลวา     เพ่ือตองการทราบสุขทุกขของฝา- 
พระบาท     ก็รับสั่งวา     ถาเชนนั้นจงมานี้    แลวทรงสรองเสพ 
อสัทธรรมกบับุรุษน้ัน    พระราชาเสด็จไปส้ินหนทาง     ๓๒ 
โยชน   ทรงสงคนไป   ๓๒   คน  พระนางไดกระทํากับคนเหลาน้ัน 
ทุกคน  ทํานองเดียวกันทั้งน้ัน. 
        พระราชาทรงปราบปรามปจจันตชนบทราบคาบแลว 
เกลี้ยกลอมชาวชนบทเปนอันดีแลว     เมื่อเสด็จกลับ     ก็ทรงสงคน 
ไป   ๓๒   คน   โดยทํานองเดียวกันนั่นแหละ   พระนางก็ปฏิบัติผิด 
กับคนแมเหลาน้ัน   อยางนั้นเหมือนกัน   พระราชาเสด็จมาถึงท่ีพัก 
เพ่ือฉลองชัย     ทรงสงหนังสือถึงพระโพธิสัตววา     จงเกณฑกัน 
ตกแตงบานเมืองเถิด     พระโพธิสัตวก็เกณฑคนใหตกแตงบานเมือง 
ทั่วไป     เมื่อจะใหคนตกแตงพระราชนิเวศน     ไดไปถึงท่ีประทับ 
ของพระนางเทวี     พระนางทอดพระเนตรเห็นรางกายของพระ- 
โพธิสัตว    ถึงความงามเลิศดวยรูปสมบัติ     ก็มิทรงสามารถดํารง  
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พระทัยอยูได   รับสั่งวา   มาน่ีเถิดทานพราหมณ   เชิญข้ึนสูทีน่อน 
เถิด    พระโพธิสัตวกราบทูลวา   อยาไดตรัสอยางนี้เลย   พระราชา 
เลา    ก็เปนที่คารวะของขาพระบาท    ขาพระบาทเลา    ก็กลัวตอ 
อกุศล    ขาพระบาทไมอาจทําอยางนั้นได    รับสั่งวา    พระราชา 
ไมเปนที่เคารพของขาบาทมูลทั้ง    ๖๔    คน   และคนเหลาน้ันก็ไม 
กลัวอกุศล     เจาคนเดียวเคารพพระราชา     เจาคนเดียวกลัวอกุศล 
กราบทูลวา   พระเจาขา   ถาแมคนเหลาน้ัน   พึงเปนอยางนั้นไซร 
ขาพระบาทไมพึงเปนอยางนั้น    ก็ขาพระบาทรูอยู    จักไมกระทํา 
กรรมอันเลวรายอยางนั้นเลย.  รับสั่งวา  เจาจะพูดพร่ําใหมากความ 
ไปใย     ถาไมทําตามคําของเรา     เราจักตัดหัวเจาเสีย     กราบทูล 
วา   ถกูตัดหัวในอัตภาพเดียว   ก็พอทําเนา   ยังไมเทากับถูกตัดหัว 
ไปถึงพันอัตภาพ    ขาพระบาทไมอาจทําอยางนี้    พระนางตรัสวา 
เอาละ   จะไดรูดีรูชั่วกัน   แลวเสด็จเขาของพระองค   แสดงรอยเล็บ 
ไวที่รางกาย    ชะโลมต่ัวดวยนํ้ามัน    นุงผาเกาทําทวงทีเปนไข 
สั่งนางทาสีทั้งหลายวา   เมื่อพระราชารับสั่งวา   พระเทวีไปไหน  ? 
พึงทูลวา ประชวรนะ. 
        ฝายพระโพธิสัตว    ก็ไดไปรับเสด็จพระราชา    พระราชา 
ทรงกระทาํประทักษิณพระนครแลว    เสด็จข้ึนสูปราสาท    รับสั่ง 
ถามวา    พระเทวีไปไหน  ?    พวกทาสีกราบทูลวา    พระเทวีทรง 
พระประชวร     พระเจาขา.     ทาวเธอเสด็จเขาสูหองอันทรงสิริ 
ทรงลูบหลังพระนาง    พลางตรัสถามวา   ดูกอนนางผูเจริญ    เธอ  
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ไมสบายเปนอะไรไป  ?    พระนางนิ่งเฉยเสีย   ในวาระท่ี   ๓   จึง 
ชําเลืองมองพระราชา   พลางกราบทูลวา   ขาแตพระทูลกระหมอม 
แมวาพระองคยังดํารงพระชนมอยู     หญิงท้ังหลายแมเชนกับ 
หมอมฉัน     ก็ยังเปนหญิงมีสามีเดียวอยูโดยแทจริง     รับสั่งถามวา 
ก็ขอน้ันมันเรื่องอะไรเลา    นางผูเจริญ  ?     กราบทูลวา    ปุโรหิต 
ที่ทูลกระหมอมทรงแตงต้ังไวรักษาพระนคร      มาในที่นี้บอกวา 
จักตกแตงพระนิเวศน     แลวขมขืนกระหมอมฉันผูไมกระทําตาม 
คําของตน    ทําเอาสมใจแลวจึงไปเพคะ    พระราชาทรงแผดพระ- 
สุรเสียงอยูฉาดฉานดวยทรงกริ้ว       ประหน่ึงโยนกอนเกลือเขา 
กองไฟฉะนั้น    เสด็จออกจากหองอันทรงสิริ     รับสั่งใหหานาย- 
ประตูและขาบาทมูลเปนตน    ตรัสวา    เหวยพนักงาน    พวกเจา 
จงพากันไปจับไอปุโรหิต    มัดแขน   ไพลหลัง   ทํามันใหสาสมกับ 
ความเปนคนท่ีตองฆา     พาออกไปจากพระนคร     นําตัวไปไปสู 
ตะแลงแกง     ตัดหัวมันเสีย     พวกราชบุรุษพากันรีบรุดไป     จับ 
พระโพธิสัตวมัดไพลหลัง      แลวเที่ยวตระเวนตีกลองรองประกาศ  
ไป     พระโพธิสัตวดําริวา     พระราชาคงถูกพระเทวีตัวรายนั้น 
กราบทูลยุยงเอากอนเปนแน      คราวนี้เราตองแกตางเปลื้องตน 
ดวยปรีชาญาณของตนเอง ในวันนี้ใหจงได  พระโพธิสัตวจึงกลาวกะ 
ราชบุรุษเหลาน้ันวา    พอคุณท้ังหลาย    พวกเธออยาเพ่ิงฆาเรา 
เลย     พาเราเขาเฝาพระราชาแลวคอยฆาเถิด       พวกราชบุรุษ 
ถามวา   เพราะเหตุไร   ?   จึงบอกวา  เราเปนขาราชการ   การงาน  
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ที่เราทําไวมีมาก     เรายอมรูที่ต้ังแหงขุมทรัพยมากแหง     ทอง- 
พระคลังหลวงเลา    เรากต็รวจตรา    ถาไมนําเราเขาเฝาพระราชา 
แลว   ทรัพยเปนอันมากจักสาบสูญ  ขอโอกาสพอเราไดบอกสมบัติ  
แดพระราชาแลว    พวกทานคอยกระทําโทษท่ีตองกระทําภายหลัง 
เถิด  พวกราชบุรุษจึงพาพระโพธิสัตวเขาเฝาพระราชา. 
        พระราชาพอทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวเขาเทาน้ัน 
ก็ตรัสวา    เฮย    เจาพราหมณ    เหตุไรเลาจึงมิไดยําเกรงเราเลย 
เหตุไรเลา    เจาจึงทํากรรมชั่วชาสามาลยไดถึงขนาดน้ี ?     พระ- 
โพธิสัตวกราบทูลวา     ขาแตมหาราชเจา     ขาพระองคนั้นเกิดใน 
สกุลโสตถิยพราหมณ   การฆาสัตวตัดชีวิตแมเพียงมดดํา   มดแดง 
ขาพระองคก็ไมเคยกระทํา     สิ่งของท่ีเจาของไมไดใหแมเพียง 
เสนหญา  ขาพระองคก็ไมเคยถือเอาเลย  สตรีของผูอื่น  ขาพระองค 
ก็ไมเคยแมจะเพียงลืมตาดูดวยอํานาจความโลภ    คําเท็จ    แมดวย 
อํานาจแหงความราเริง     ขาพระองคก็ไมเคยกลาว     น้ําเมาเพียง 
หยดดวยอดหญา   ขาพระองคก็ไมเคยด่ืม   ขาพระองคปราศจาก 
ความผิดในพระองค  แตนางเปนพาล  จับมือขาพระองคดวยอํานาจ 
แหงความโลภ    ทั้ง ๆ    ที่ขาพระองคหาม    กับตวาดขาพระองค 
เปดเผยความชั่วที่ตนกระทําไว    บอกแกขาพระองค     แลวเขาไป 
ภายในหอง   ขาพระองคปราศจากความผิด   แตคนทั้ง   ๖๔   ที่ถือ 
หนังสือมามีความผิด    ขาแตสมมติเทพ   โปรดตรสัเรียกคนเหลาน้ัน 
มาตรัสถามวา      พวกเหลาน้ันกระทําตามคําของพระนางหรือ  
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ไมไดกระทําเถิดพระเจาขา   พระราชารับสั่งใหจองจําคนท้ัง   ๖๔ 
แลวรับสั่งใหหาพระเทวีมาเฝา    มีพระดํารัสถามวา  เจาทํากรรมชั่ว 
กับคนเหลานี้หรือไมไดกระทํา  ?     ครั้นนางกราบทูลรับวาทํา 
เพคะ        รบัสั่งใหมัดนางไพลหลังไว    แลวทรงสั่งวา   พวกเจา 
จงตัดหัวของคน    ๖๔    คน    เหลาน้ีเสีย.    ครั้งน้ันพระโพธิสัตว 
กราบทูลทาวเธอวา     ขาแตมหาราชเจา     คนเหลาน้ีก็ไมมีโทษ 
พระเจาขา     เทวีบังคับใหกระทําตามใจชอบของตน     คนเหลาน้ี 
ไรความผิด      เหตุนั้นพระองคโปรดทรงพระกรุณาอดโทษแก 
คนเหลาน้ีเถิดพระเจาขา      แมพระเทวีก็ไมมีโทษพระเจาขา 
ธรรมดาหญงิท้ังหลาย     เปนผูไมอ่ิมดวยเมถุนธรรม     แทจรงิ 
ความไมอ่ิมดวยเมถุนธรรมนี้     เปนสภาวธรรมประจํากําเนิด  
สิ่งท่ีควรจะตองมี     ก็ยอมมีแกพวกนางเทาน้ัน     เพราะเหตุนั้น 
จงทรงพระกรุณางดโทษพระนางดวยเถิดพระเจาขา     กราบทูล 
ใหพระราชาตกลงพระทัยดวยประการตาง ๆ     จนทรงปลอยคน 
๖๔   นั้น   และเทวีผูเปนพาล   ใหพระราชทานฐานะตามตําแหนง 
เดิมของตนก็คนทั้งปวง    พระโพธิสัตว    ครั้นใหพระราชาโปรด 
ปลอยคนท้ังหมดแลว     ทรงแตงต้ังในตําแหนงเดิมของตนอยางนี้ 
แลวเขาไปเฝาพระราชากราบทูลวา     ขาแตมหาราชเจา     หมู 
บัณฑิตผูไมนาจะถูกจองจํา     ถูกมัดไพลหลังได     เพราะถอยคํา 
อันไมมีหลักของคนที่เรียกกันวา   อันธพาล   หมูบณัฑิตรอดพนได 
แมจากการถูกมัดไพลหลงั    ดวยถอยคําท่ีชอบดวยเหตุ    ข้ึนชือ่วา  
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พวกพาล   แมคนที่ไมนาจะจองจํา   กท็ําใหตองจองจําได   บัณฑิต  
ยอมแกไขใหรอดจากการจองจําท้ังหลายไดอยางนี้     พระเจาขา 
แลวกลาวคาถาน้ี   ใจความวา :- 
                " คนพาลแยมพรายออกมา     ณ     ที่ใด 
        ณ   ที่นัน้   คนไมนาถูกจองจํา   ยอมถูกจองจําได 
           หมูบณัฑิตแยมพรายออกมา  ณ  ที่ใด  ณ  ที่นั้น 
         แมคนที่ถูกจองจําแลว   ก็รอดพนได "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อพทฺธา  แปลวา  คนท่ีนาจะถูก 
จองจํา. 
        บทวา    ปภาสเร    แปลวา    ยอมแยมพราย    คือยอมบอก 
ยอมกลาว. 
        พระโพธิสัตว    แสดงธรรมแกพระราชาดวยคาถานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแลว     กราบทูลขออนุญาตการบรรพชาวา     ขาแต 
พระองคผูสมมติเทพ     ทุกขทั้งน้ีขาพระองคไดเพราะการอยู 
ครองเรือน     บัดนี้ขาพระองคไมมีกิจดวยการครองเรือน     โปรด 
ทรงอนุญาตการบรรพชาเเกขาพระองคดวยเถิดพระเจาขา      แลว 
สละตนท่ีเปนญาติ    มีน้าํตานองหนา    และสมบัติอันมากมาย 
บวชเปนฤๅษีอยูในปาหิมพานต    ยังฌานและสมาบัติใหเกิดแลว 
ไดเปนผูมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบ้ืองหนา.  
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        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา     เทวีตัวรายในครั้งน้ัน    ไดมาเปนนางจิญจมาณวิกา 
ในครั้งน้ี  พระราชาไดมาเปนอานนท   สวนปุโรหิต    ไดมาเปนเรา 
ตถาคต  ฉะนี้แล. 
                  จบ  พันธนโมกขชาดกท่ี  ๑๐ 
                 รวมชาดกท่ีมาในวรรคนี้คือ :- 
        ๑. คัทรภปญหา    ๒. อมราเทวีปญหา    ๓.  สลิาคชาดก 
๔.  มิตจินติชาดก   ๕.  อนุสาสิกชาดก    ๖.  ทุพพจชาดก  ๗.  ติตติร- 
ชาดก  ๘. วัฏฏกชาดก  ๙. อกาลราวิชาดก  ๑๐.  พันธนโมกชาดก. 
                              จบ  หังสิวรรคที่  ๑๒  
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                          ๑๓.  กุสนาฬิวรรค 
                             ๑. กุสนาฬิชาดก 

              วาดวยประโยชนของการผูกมติร 
        [๑๒๑]     "บุคคลผูเสมอกัน  ประเสริฐกวากัน  หรือ 
             เลวกวากัน   ก็ควรคบกันไว   เพราะมิตรเหลาน้ัน 
                  เมื่อความเสื่อมเกิดขึ้น   กพึ็งทําประโยชนอันอุดม 
            ใหได     ดูเราผูเปนรุกขเทวดา     และเทวดาผูเกิด 
                ทีก่อหญาคาคบกันฉะนั้น" 
                           จบ  กุสนาฬิชาดกที่  ๑ 
                อรรถกถากุสนาฬิวรรคท่ี  ๑๓ 
                   อรรถกถากุสนาฬิชาดกท่ี  ๑ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภมิตรผูชี้ขาดการงานของทานอนาถบิณฑิกะ    ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  กเร   สริกฺโข  ดงัน้ี. 
        ความโดยยอมีวา     พวกมิตรผูคุนเคย     ญาติพวกพองของ 
ทานอนาถบิณฑิกะ  รวมกันหามปรามบอย ๆ  วา  ทานมหาเศรษฐี 
คนผูนี้ไมทัดเทียมกับทาน  โดยชาติ  โคตร   ทรัพย  และธัญญชาติ 
เปนตน     ทัง้ไมเหมือนทานไปไดเลย     เหตุไรทานจึงทําความ  
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สนิทสนมกับคนผูนี้    อยากระทําเลย    ฝายทานอนาถบิณฑิกะ 
กลับพูดวา   ธรรมดาความสนิทสนมกันฉันทมิตร   กับคนท่ีตํ่ากวา 
ก็ดี    คนที่เสมอกันก็ดี   คนที่สูงกวาก็ดี   ควรกระทําท้ังน้ัน   แลว 
ไมเชื่อถือถอยคําของคนพวกน้ัน     เม่ือจะไปบานสวย     ก็ต้ังบุรุษ 
ผูนั้นใหเปนผูดูแลสมบัติแลวจึงไป     เรื่องราวทั้งหมด      พึงทราบ 
โดยนัยที่กลาวแลวในเรื่องกาฬกรรณีนั่นแล      แปลก      แตวา 
ในเรื่องนี้     เมื่อทานอนาถบิณฑิกะกราบทูลเรื่องราวในเรือน 
ของตนแลว    พระศาสดาตรัสวา    ดกูอนคฤหบดี    ธรรมดามิตร 
ที่จะเปนคนเล็กนอยไมมี      ก็ความเปนผูสามารถรักษามิตรธรรม 
ไวไดเปนประมาณในเรื่องมิตรนี้     ธรรมดามิตร     เสมอดวยตน 
ก็ดี   ตํ่ากวาตนก็ดี   ยิ่งกวาตนก็ดี   ควรคบไว   เหตุวามิตรเหลาน้ัน 
แมทั้งหมด      ยอมชวยแบงเบาภาระที่มาถึงตนไดทั้งน้ัน     บดันี้ 
ทานอาศัยมิตรผูชี้ขาดการงานของตน     จึงเปนเจาของขุมทรัพย 
ไดสืบไป  สวนโบราณกบัณฑิต  อาศัยมิตรผูชี้ขาด    จึงเปนเจาของ 
วิมานได  ดังนี้   อันทานอนาถบิณฑิกะกราบทูลอาราธนา   จึงทรง 
นําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล       ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเทวดาท่ี  
กอหญาคา    ในอุทยานของพระราชา    ก็ในอุทยานนั้นแล    มตีน- 
รุจมงคล  อาศัยมงคลศิลา  มลีําตนต้ังตรง   ถึงพรอมดวยปริมณฑล 
กิ่งกานและคาคบ     ไดรบัการยกยองจากราชสํานัก     เรียกกันวา  
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ตนสมุขกะบาง๑    เทวราชผูมีศักดิ์ใหญตนหน่ึง    บังเกิดที่ตนไมนั้น 
พระโพธิสัตวไดมีความสนิทสนมกับเทวราชน้ัน   ครั้งน้ันพระราชา 
เสด็จประทับอยูในปราสาทเสาเดียว     เสาของปราสาทน้ัน 
หว่ันไหว    ครั้งน้ัน    พวกราชบุรุษพากันกราบทูลความหว่ันไหว 
ของเสาน้ันแดพระราชา     พระราชารบัสั่งใหหาพวกนายชาง 
มาเฝา    ตรัสวา   พอคุณ   เสาแหงมงคลปราสาทเสาเดียวหว่ันไหว 
เสียแลว     พวกเจาจงเอาเสาไมแกนมาตนหน่ึง     ทําเสาน้ันไมให 
หว่ันไหวเถิด     พวกชางเหลาน้ัน     กราบทูลรับพระดํารัสของ 
พระราชาวา   ดีแลว  พระ.เจาขา   แลวพากันแสวงหาตนไมที่เหมาะ 
แกเสานั้น   ไมพบในที่อ่ืน   จึงเขาไปสูอุทยาน   เห็นตนสมุขกะนั้น 
แลว   พากันไปสํานักพระราชา   เมื่อมีพระดํารัสถามวา   อยางไร 
เลาพอท้ังหลาย     ตนไมที่เหมาะสมแกเรานั้น     พวกเจาเห็นแลว 
หรือ  ?    จึงกราบทูลวา    เห็นแลวพระเจาขา    ก็แตวา    ไมอาจตัด 
ตนไมนั้นได   รับสั่งถามวา   เพราะเหตุไรเลา  ?    พากันกราบทูล 
วา   พวกขาพระองคไมเห็นตนไมในที่อ่ืน   พากันเขาสูพระอุทยาน 
ในพระอุทยานนั้นเลา  เวนตนมงคลพฤกษแลว  กไ็มเห็นตนไมอ่ืน ๆ 
ดังน้ัน     โดยท่ีเปนมงคลพฤกษ     พวกขาพระองคจึงไมกลาตัด  
ตนไมนั้น  พระเจาขา   รบัสั่งวา   จงพากันไปตัดเถิด   ทําปราสาท 
ใหมั่นคงเถิด     เราจักต้ังตนอ่ืนเปนมงคลพฤกษแทน    พวกชางไม 
เหลาน้ัน     รบัพระดํารัสแลวพากันถือเครื่องพลีกรรมไปสูอุทยาน 
ตกลงกันวา     จักตัดในวันพรุงน้ี     แลวกระทําพลีกรรมแกตนไม 
๑. ตนไมพดูได  ?  เพราะมีเทวดาสิงอยู.  
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เสร็จพากันออกไป  รุกขเทวดารูเหตุนั้นแลว  คิดวา  พรุงน้ี  วิมาน 
ของเราจักฉิบหาย    เราจักพาพวกเด็ก ๆ    ไปท่ีไหนกันเลา    เมื่อ 
ไมเห็นที่ควรไปได    ก็กอดคอลูกนอย ๆ    ร่ําไห    หมูรุกขเทวดา 
ที่รูจักมักคุนของเทวดานั้น     ก็พากันไตถามวา     เรื่องอะไรเลา  ? 
ครั้นฟงเรื่องนั้น    แมพวกตนก็มองไมเห็นอุบายท่ีจะหามชางไมได 
พากันทอดท้ิงเทวดานั้น  เริ่มรองไหไปตามกัน 
        ในสมัยนั้น  พระโพธิสัตวดําริวา   เราจักไปเย่ียมรุกขเทวดา 
จึงไปท่ีนั้น    ฟงเหตุนั้นแลว    ก็ปลอบเทวดาเหลาน้ันวา    ชางเถิด 
อยามัวเสียใจเลย     เราจักไมใหตัดตนไมนั้น    พรุงน้ีเวลาพวก 
ชางมา    พวกทานคอยดูเหตุการณของเราเถิด     ครั้นรุงข้ึน   เวลา 
ที่พวกชางไมพากันมา      ก็แปลงตัวเปนกิ้งกาว่ิงนําหนาพวก 
ชางไมไป     เขาไปสูโคนของมงคลพฤกษ     กระทําประหน่ึงวา 
ตนไมนั้นเปนโพรง     ไตข้ึนตามไสของตนไม    โผลออกทางยอด 
นอนผงกหัวอยู     นายชางใหญเห็นกิ้งกาน้ันแลว     ก็เอามือตบ 
ตนไมนั้น   แลวตําหนิตนไมใหญมีแกนทึบตลอดวา   ตนไมนี้มีโพรง 
ไรแกน    เมือ่วานไมทันไดตรวจถวนถี่     หลงทําพลีกรรมกันเสีย 
แลว  พากันหลีกไป  รุกขเทวดาอาศัยพระโพธิสัตว  คงเปนเจาของ 
วิมานอยูได    เพ่ือเปนการตอนรับรุกขเทวดานั้น     เทวดาที่รูจัก 
มักคุนจํานวนมากประชุมกัน    รุกขเทวดาดีใจวา     เราไดวิมาน 
แลว     เมื่อจะกลาวคุณของพระโพธิสัตว    ในทามกลางที่ประชุม 
เทวดาเหลานั้น     จึงกลาววา     ดูกอนเทพยเจาผูเจริญท้ังหลาย  
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ชาวเราถึงจะเปนเทวดามเหศักดิ์   ก็มิไดรูอบายน้ี  เพราะปญญาทึบ 
สวนเทวดากุสนาฬิ    ไดกระทําใหเราเปนเจาของวิมานได    เพราะ 
ญาณสมบัติของตน  ธรรมดามิตร  ไมเลือกวาเทาเทียมกัน  ยิ่งกวา 
หรือตํ่ากวา   ควรคบไวทั้งนั้น  มิตรแมทุก ๆ   คน   อาจบําบัดทุกข 
ที่บังเกิดแกเพ่ือนฝูง      ใหคงคืนต้ังอยูในความสุขได      ตามกําลัง 
ของตนทีเดียว     ครั้นพรรณนามิตรธรรมแลว     กลาวคาถานี้ 
ความวา :- 
                บคุคลผูเสมอกัน   ประเสรฐิกวากัน   หรือ 
         เลวกวากัน   ก็ควรคบกันไว  เพราะมิตรเหลาน้ัน 
           เมื่อความเสื่อมเกดิขึ้น     ก็พึงทําประโยชนอัน 
            อุดมใหได    ดูเราผูเปนรุกขเทวดา    และเทวดาผู 
          เกิดท่ีกอหญาคาคบกันฉะนั้น  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ันบทวา   กเร    สริกขฺโก   ความวา   แมคน 
เสมอกัน  ดวยฐานะมีชาติเปนตน  ก็ควรคบกันไว. 
        บทวา  อถวาป  เสฏโ  ความวา  แมเปนผูสูงกวา  คือยิ่งกวา 
ดวยชาติเปนตน  ก็ควรคบไว. 
        บทวา  นิหีนโก   จาป   กเรยฺย  เอโก  ความวา   ถึงจะเปนคน 
ตํ่าตอยดวยชาติเปนตนคนหน่ึง     ก็พึงกระทํามิตรธรรมไว    ทาน 
แสดงความหมายวา     เหตุนั้น     คนเหลาน้ีแมทั้งหมด     ควรทําให 
เปนมิตรไวทั้งน้ัน.  
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        ถามวา  เพราะอะไร  ? 
        ตอบวา     เพราะมิตรเหลาน้ันเมื่อความเส่ือมเกิดข้ึน     กพึ็ง 
ทําประโยชนอันอุดมใหได    ขยายความวา     ก็เพราะคนเหลาน้ี 
ทั้งหมด     เม่ือความพิบัติเกิดข้ึนแกสหายแลว    ก็ชวยแบงเบาภาระ 
ที่มาถึงตน     กระทําประโยชนอยางสูงใหได    คือชวยปลดเปลือ้ง 
สหายน้ันจากทุกขกาย      ทุกขใจได    เพราะเหตุนั้น     มิตรแมจะ 
ตํ่าตอยกวา    กค็วรคบไวทีเดียว    จะปวยกลาวไปใยถึงมิตรนอกน้ี 
ในขอน้ัน    มีเรื่องนี้เปนขออุปมา    เหมือนขาพเจาเปนเทวดาเกิดที่ 
ไมรุจา     และเทวดาเกิดท่ีกอหญาคา    มีศักดานอย    ตางกระทํา 
ความสนิทสนมฉันมิตรกันไว    ถึงในเราสองคนน้ัน    ขาพเจาแม 
จะมีศักดามาก     ก็ไมอาจบําบัดทุกขที่เกิดแกตนได    เพราะเปน 
คนเขลา   ไมฉลาดในอุบาย   แตไดอาศัยเทวดาผูนี้    แมจะมีศักดา 
นอย    ก็เปนบัณฑิต     จึงพนจากทุกขไดฉะน้ัน.    เพราะเหตุนั้น 
แมคนอ่ืน  ๆ   ประสงคจะพนทุกข   ก็ไมจําตองคํานึงถึงความ 
เสมอกัน  และความวิเศษกวากัน  พึงคบมิตรทั้งตํ่า  ทั้งประณีต. 
        รุจาเทวดา    แสดงธรรมแกหมูเทวดาดวยคาถานี้    ดํารงอยู 
ชั่วอายุขัยแลว     ไปตามยถากรรมพรอมกับกุสนาฬิเทวดา. 
        พระศาสดา  ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประชุม 
ชาดกวา   รุจาเทวดาในครั้งน้ัน   ไดมาเปนอานนท   สวนกุสนาฬิ- 
เทวดา  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                       จบ   อรรถกถากุสนาฬิชาดกที่  ๑ 
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                                ๒. ทมุเมธชาดก 

                     คนโงไดยศก็ไดเกิดประโยชน  
        [ ๑๒๒ ]     "ผูมีปญญาทรามไดยศแลว  ยอมประพฤติ 
                  สิง่ท่ีไมเปนประโยชนแกตน     ยอมปฏบิัติเพ่ือ 
               ความเบียดเบียนตน  และคนอ่ืน" 
                             จบ   ทมุเมธชาดกท่ี  ๒ 
                       อรรถกถาทุมเมธชาดกท่ี  ๒ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ    พระวิหารเวฬุวัน     ทรง 
ปรารภพระเทวทัต       ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตนวา 
ยส  ลทฺธาน   ทุมฺเมโธ  ดังน้ี :- 
        ความโดยยอวา    ภิกษุทั้งหลายพากันกลาวโทษของพระ- 
เทวทัตในธรรมสภาวา     ผูมีอายุทั้งหลาย     พระเทวทัตมองดู  
พระพักตรอันทรงสิริ   เหมือนดวงจันทรเต็มดวง   และพระอัตภาพ 
อันประดับดวยอนุพยัญชนะ    ๘๐    และมหาปุริสลักษณะ    ๓๒ 
ประการ  แวดวงดวยพระรัศมีแผซานประมาณ  ๑ วา   ถึงความงาม 
เลิศเปนยอดเย่ียม    เปลงพระพุทธรัศมี    เปนแฉคู  ๆ    กัน   โดย 
อาการตาง ๆ     สลับกันของพระตถาคตแลว    ไมอาจยังจิตให 
เลื่อมใสได    มิหนําซ้ํายังกระทําความริษยาเอาดวยไมอาจจะอดใจ  
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ไดในเมื่อมีผูกลาววา    ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย  ทรงประกอบ 
แลวดวย   ศลี   สมาธิ   ปญญา  วิมุตติ  ญาณทัสสนะ   เห็นปานน้ี 
การทําความริษยาถายเดียว     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน     ที่เทวทัตกระทําการ 
ริษยาเรา     ในเม่ือมีผูกลาวถึงคุณของเรา     แมในปางกอนก็ได 
เคยกระทําแลวเหมือนกัน     แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล  ครั้งเมื่อพระเจามคธองคหน่ึง  ครองราชสมบัติ  
ในกรุงราชคฤห    พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดชาง    ไดเปน 
ชางเผือก     ถึงพรอมดวยรูปสมบัติ      เชนเดียวกับที่พรรณนา 
มาแลวในหนหลัง    พระราชาพระองคนั้นทรงพระดําริวา    ชางน้ี 
สมบูรณดวยลักษณะ     จึงไดทรงแตงต้ังใหเปนมงคลหัตถี     ครั้น 
ถึงวันมหรสพวันหน่ึง     โปรดใหประดับตกแตงพระนครท้ังสิ้น 
งดงามดังเทพนคร     เสด็จข้ึนสูมงคลหัตถี     อันประดับดวยเครื่อง 
อลังการพรอมสรรพ    ทรงกระทําประทักษิณพระนครดวยราชา- 
นุภาพอันใหญหลวง    มหาชนยืนดูในท่ีนั้น ๆ    เห็นสรีระอันถึง 
ความงามเลิศดวยสมบัติของมงคลหัตถี     ก็พากันพรรณนาถึง 
มงคลหัตถีเทาน้ัน  วารูปงาม  การเดินสงา  ทาทางองอาจ   สมบูรณ 
ดวยลักษณะอยางแทจริง    พระยาชางเผือกเห็นปานน้ี     สมควรเปน 
คูบุญบารมีของพระเจาจักรพรรดิ    พระราชาทรงสดับเสียง 
สรรเสริญมงคลหัตถี    ไมทรงสามารถจะอดพระทัยได    ทรงเกิด  
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ความริษยา     ดําริวา     วันนี้แหละจะใหมันตกเขาถึงความส้ินชีวิต  
ใหจงได   แลวรับสั่งใหหานายหัตถาจารยมา   รับสั่งถามวา   ชางนี้ 
ตองทําอยางไรบาง     เจาใหศึกษาแลวหรือ  ?     นายหัตถาจารย 
กราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ  ขาพระองคใหศึกษาดีแลวพระเจาขา 
รับสั่งทวงวา     ยังฝกไมดีนะ        กราบทูลยืนยันวา     ฝกดีแลว 
พระเจาขา   รับสั่งวา   ถาฝกดีแลว   เจาจักอาจใหมันข้ึนสูยอดเขา 
เวปุลละ    ไดหรือ ?     กราบทูลวาพระเจาขา    ขาแตสมมติเทพ 
รับสั่งวา   ถาเชนนั้นมาเถิด   พระองคเองเสด็จลงใหนายหัตถาจารย 
ข้ึนนั่งไสไปถึงเชิงเขา     เมื่อนายหัตถาจารยนั่งเหนือหลังชาง 
ไสถึงยอดเขาเวปุลละแลว    แมพระองคเองแวดลอมดวยหมูอํามาตย 
ก็เสด็จข้ึนสูยอดเขา    แลวทรงบังคับนายหัตถาจารย    ใหไสชาง 
บายหนาไปทางเหว     รบัสั่งวา     เจาบอกวาชางเชือกนี้ฝกดีแลว 
จงใหมันยืน   ๓   ขา   เทาน้ัน   นายหัตถาจารยนั่งบนหลัง    ไดให 
สัญญาแกชางดวยสันเทา  ใหชางรูวา   พอเอย   จงยืน  ๓   ขาเถิด  
พระราชารับสั่งวา     ใหมันยืนดวยเทาหนาท้ังสองเทาน้ันเถิด  
ชางผูมหาสัตว     ก็ยกเทาหลังท้ังสองข้ึน     ยืนดวยของเทาหนา 
แมเม่ือพระราชาตรัสวา    ใหมันยืนดวยสองเทาหลังเทาน้ัน    กย็ก 
เทาท้ังสองขางหนาข้ึน    ยืนดวยสองเทาหลัง     แมเมื่อตรัสสั่งวา 
ใหยืนขาเดียว     ก็ยกเทาท้ังสามข้ึนเสีย     ยืนดวยเทาขางเดียว 
เทาน้ัน    พระราชาครั้นทรงทราบความท่ีพระยาชางนั้นไมตก    ก ็
ตรัสสั่งวา     ถาสามารถจริง     ก็จงใหยืนในอากาศเถิด      นาย-  
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หัตถาจารยคิดวา   ทั่วชมพูทวีป   ชางท่ีไดชื่อวาฝกดีแลว   เชนกับ 
พระยาชางนี้ไมมีเลย     กแ็ตพระราชาพระองคนี้     มีพระประสงค 
ใหชางน้ันตกเขาตายเปนแนไมตองสงสัย     คิดแลวก็กระซิบที่ 
ใกลหูวา     พอเอย     พระราชานี้ประสงคจะใหเจาตกเขาตายเสีย 
เจาไมคูควรแกทาวเธอ      ถาเจามีกําลังพอจะไปทางอากาศได 
ก็จงพาเราผูนั่งบนหลัง     เหาะข้ึน  ูเวหาไปสูพระนครพาราณสี 
เถิด      พระมหาสัตวถึงพรอมดวยบุญฤทธิ์    ไดยืนอยูในอากาศ 
ในขณะนั้นเอง  นายหัตถาจารยกราบทูลวา  ขาแตมหาราช  ชางน้ี 
ถึงพรอมดวยบุญฤทธิ ์   ไมคูควรแกคนมีบุญนอย     ปญญาทราม 
เชนพระองค    คูควรแกพระราชาผูเปนบัณฑิต     ถึงพรอมดวยบุญ 
ข้ึนชื่อวา    คนบุญนอยเชนพระองค    ถึงไดพาหนะเชนนี้    ก็มไิด 
รูคุณของมัน    รังแตจะยังพาหนะน้ัน    และยศสมบัติที่เหลือ   ให 
ฉิบหายไปฝายเดียว     ทัง้ ๆ     ที่นั่งอยูบนคอชาง     กลาวคาถานี้ 
ความวา :- 
                " ผูมีปญญาทราม     ไดยศแลว     ยอม 
        ประพฤติสงท่ีไมเปนประโยชนแกตน     ยอม 
           ปฏิบติัเพ่ือความเบียดเบียนตนและคนอ่ืน" 
              ดังนี้. 
        ในคาถาน้ัน  มีความสังเขปดังน้ี  ขาแตมหาราชเจา  คนโง ๆ 
คือคนท่ีไรปญญาเชนพระองค  ไดบริวารสมบัติแลว  ยอมประพฤติ 
ความฉิบหายแกตน  เพราะเหตุไร  ?   เพราะเหตุวา   คนโง ๆ   นั้น  
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มัวเมาในยศแลว     มิไดรูการท่ีควรทําและไมควรทํา     ยอมปฏิบัติ 
เพ่ือเบียดเบียนตนและคนอ่ืน ๆ     คือยอมดําเนินการเพื่อที่ยังความ 
ลําบาก  และความทุกขเกิดข้ึน ซึ่งเรียกวา   เบียดเบียนเทาน้ันเอง. 
        นายหัตถาจารยแสดงธรรมแกพระราชา      ดวยคาถานี้ 
ดวยประการฉะน้ี     แลวกราบทูลวา     คราวนี้เชิญเสด็จประทับ 
อยูเถิด     แลวพรางเหาะข้ึนในอากาศ     ตรงไปพระนครพาราณสี 
ทีเดียว     หยดุอยูในอากาศท่ีทองพระลานหลวง     ทั่วท้ังพระนคร 
อ้ือฉาวเอิกเกริกเปนเสียงเดียวกันวา     ชางเผือกของพระราชา 
แหงชาวเรามาทางอากาศ     หยุดยืนอยูที่ทองพระลานหลวง 
ราชบุรุษท้ังหลายรีบกราบทูลพระราชา    พระราชาเสด็จมาตรัส 
วา     ถาเจามาเพ่ือเปนอุปโภคแกเรา     เชิญเจาลงยืนที่พ้ืนดินเถิด 
พระโพธิสัตวก็ลงยืนที่แผนดิน     อาจารยก็กาวลงถวายบังคม 
พระราชา  ไดรับพระดํารัสวา  พอคุณ  พอมาจากไหน  ?   กราบ 
ทูลวา   มาจากเมืองราชคฤหพระเจาขา   แลวกราบทูลเรื่องทั้งปวง 
ใหทรงทราบ  พระราชาตรัสวา  พอคุณ  การท่ีพอมาที่นี่  กระทํา 
สิ่งท่ีนาชื่นชมจริง ๆ  ทรงหรรษาและดีพระทัย    ตรัสใหตระเตรียม 
พระนคร    ทรงตั้งพญาชางในตําแหนงมงคลหัตถี    ทรงแบงราช- 
สมบัติทั้งส้ินออกเปน    ๓    สวน    สวนหนึ่งพระราชทานแกพระ- 
โพธิสัตว   สวนหนึ่งแกอาจารย   สวนหนึ่งพระองคทรงครอบครอง 
ก็นับจําเดิมแตพระโพธิสัตวมาแลวน่ันแล     ราชสมบัติในชมพูทวีป 
ทั้งส้ิน     ก็ตกอยูในเง้ือมพระหัตถของพระราชา     พระองคเปน  
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พระราชาผูยิ่งใหญในชมพูทวีป    ทรงบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน 
แลวเสด็จไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา    พระราชามคธในครั้งน้ัน   ไดมาเปนเทวทัต    พระเจา- 
กรุงพาราณสีไดมาเปนพระสารีบุตร     นายหัตถาจารยไดมาเปน 
อานนท  สวนชางไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                     จบ  อรรถกถาทุมเมธชาดกท่ี  ๒  
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                                 ๓. นังคลีสชาดก 

                คนโงกลาวคําที่ไมควรกลาว         

        [๑๒๓]     "คนโงยอมกลาวคําท่ีไมควรกลาว 
               ทุกอยางไดในท่ีทุกแหง     คนโงนี้ไมรูจักเนยขน    
               และงอนไถ      ยอมสําคัญเนยขึ้นและนมสดวา 
           เหมือนงอนไถ"              
                               จบ  นงัคลีสชาดกท่ี  ๓                
                    อรรถกถานังคลีสชาดกท่ี ๓ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพระโลลุทายีเถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตน 
วา  อสพฺพตฺถคามึ  วาจ  ดังน้ี. 
        ไดยินวา    พระเถระนั้น    เมื่อกลาวธรรม    มไิดรูขอท่ีควร 
และไมควรวา    ในที่นี้    ควรกลาวขอนี้    ในที่นี้ไมควรกลาวขอน้ี 
ในงานมงคล           ก็กลาวอวมงคล        กลาวอนุโมทนาอวมงคล 
นี้วา     เปรตทั้งหลายพากันยืนอยูที่นอกฝาเรือน      และที่กรอบ 
ประตูและเช็ดหนาเปนตน     ครั้นถึงงานอวมงคล     เมื่อกระทํา 
อนุโมทนากลับกลาววา      เทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนอันมาก 
ไดคิดมงคลท้ังหลายกันแลว     เปนตน     แลวกลาวย้ําวา     ขอให 
พวกทานสามารถกระทํามงคลเห็นปานนั้น   ใหไดรอยเทา   พันเทา  
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เถิด    ครั้นวันหน่ึงภิกษุทั้งหลาย    พากันยกเรื่องนี้ข้ึนสนทนากัน 
ในโรงธรรมวา    ผูมีอายุทั้งหลาย    พระโลลุทาย ี   มิไดรูขอท่ีควร 
และไมควร   กลาววาจาท่ีไมนากลาวทั่วไป   ทุกหนทุกแหง   พระ- 
ศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บัดนี้พวกเธอ 
นั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร   ?   ครั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
ใหทรงทราบแลว    ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบดันี้ 
เทาน้ันที่โลลทุายีนี้     มีไหวพริบชา     เมื่อกลาวกไ็มรูขอท่ีควร 
และไมควร     แมในครั้งกอนก็ไดเปนอยางนี้    เธอเปนผูเลื่อนเปอน 
เรื่อยทีเดียว   แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี    พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณมหาศาล 
เจริญวัยแลว    เลาเรียนสรรพศิลปวิทยาในเมืองตักกสิลา    ไดเปน 
อาจารยทิศาปาโมกข   ในพระนครพาราณสี     บอกศิลปวิทยาแก 
มาณพ  ๕๐๐  ครั้งน้ัน  ในบรรดามาณพเหลาน้ัน  มีมาณพผูหนึ่ง 
มีไหวพริบยอหยอน  (ปญญาออน)  เลื่อนเปอน  เปนธัมมันเตวาสิก 
เรียนศิลปะ     แตไมอาจจะเลาเรียนได     เพราะความเปนคนทึบ 
แตไดเปนผูมีอุปการะตอพระโพธิสัตว    ทํากิจทุก ๆ     อยางให 
เหมือนทาส     อยูมาวันหน่ึง     พระโพธิสัตวบริโภคอาหารเย็นแลว 
นอนเหนือเตียงนอน    กลาวกะมาณพน้ัน    ผูทําการนวดมือ    เทา 
และหลังให   แลวจะไปวา    พอคุณ    เจาชวยหนุนเทาเตียงใหกอน 
แลวคอยไปเถิด     มาณพหนุนเทาเตียงขางหน่ึงแลว     ไมไดอะไร  
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ที่จะหนุนเทาเตียงอีกขางหนึ่ง     ก็เลยเอาวางไวบนขาของตนจน 
ตลอดคืน    พระโพธิสัตวลุกข้ึนในตอนเชา    เห็นเขาแลว    ถามวา 
พอคุณ   เจานั่งทําไมเลา  ?   เขาตอบวา   ทานอาจารยขอรับ   ผม 
หาอะไรหนุนเทาเตียงไมได    เลยเอาวางไวบนขาของตนน่ังอยู 
พระโพธิสัตว    สลดใจ    คิดวา    มาณพมีอุปการคุณแกเรายิ่งนัก 
ในกลุมมาณพมีประมาณเทาน้ี    เจาน้ีคนเดียวโงกวาเพ่ือน    ไม 
อาจศึกษาศิลปะได    ทําอยางไรเลาหนอ     เราจึงจะทําใหเขา 
ฉลาดข้ึนได   ครั้นแลวก็ไดเกิดความคิดข้ึนวา   มีอุบายอยูอยางหนึ่ง 
เราตองคอยถามมาณพนี้    ผูไปหาฟนหาผักมาแลววา   วันนี้เจา 
เห็นอะไร     เจาทําอะไร     เมื่อเปนเชนนี้     เขาจะตองบอกเราวา 
วันนี้ผมเห็นส่ิงชื่อน้ี    ทํากิจชื่อน้ี    ครัน้แลวเราตองถามวา    ที่เจา 
เห็น     ที่เจาทําเชนอะไร   ?      เขาจักบอกโดยอุปมาและโดยเหตุวา 
อยางนี้     ดวยวิธีนี้     เราใหเขากลาวอุปมาและเหตุแลว     จักทําให 
เขาฉลาดได   ดวยอุบายน้ี   ทานจึงเรียกเขามาบอกวา   พอมาณพ 
ต้ังแตบัดนี้ไป     ในที่ที่เจาไปหาฟนและหาผัก     เจาไดเห็นไดกิน 
ไดดื่ม    หรอืไดเค้ียวส่ิงใดในที่นั้น    ครั้นมาแลว    ตองบอกส่ิงน้ัน 
แกเรา. 
        เขารับคําวา   ดีละขอรับ   วันหน่ึงไปปาเพื่อหาฟนกับมาณพ 
ทั้งหลาย    เห็นงูในปา    ครั้นมาแลวก็บอกวา    ทานอาจารยครับ 
ผมเห็นงู   ทานอาจารยถามวา   พอคุณข้ึนชื่อวางู   เหมือนอะไร  ? 
ตอบวา    แมนเหมือนงอนไถครับ    อาจารยชมวา     ดีแลว    ดีแลว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 478 

พอคุณ    อุปมาที่เจานํามาวา     งูเหมือนงอนไถเปนที่พอใจละ 
ครั้งน้ันพระโพธิสัตวดําริวา    อุปมานาพอใจ    มาณพนํามาได 
เราคงอาจจะทําใหเขาฉลาดได    ฝายมาณพวันหน่ึงเห็นชางในปา 
มาบอกวา   ทานอาจารยครับ   ผมเห็นชาง   อาจารยซักวา   ชาง 
เหมือนอะไรเลา    พอคุณ  ?      ตอบวา     ก็เหมือนงอนไถนั่นแหละ 
พระโพธิสัตวคิดวา   งวงชางก็เหมือนงอนไถ  อ่ืน ๆ  เชนงาเปนตน 
ก็พอจะมีรูปรางเชนนั้นได    แตมาณพน้ีไมอาจจําแนกกลาวได 
เพราะตนโง   ชะรอยจะพูดหมายเอางวงชาง    แลวก็นิ่งไว   อยูมา 
วันหน่ึง   มาณพไดกินออยในที่ที่เขาเชิญไป    ก็มาบอกวา   ทาน- 
อาจารยครับ    วันนี้ผมไดเค้ียวออย     เมื่อถูกซักวา     ออยเหมือน 
อะไรเลา  ?    ก็กลาววา    เหมือนงอนไถอยางไรเลาครับ    อาจารย 
คิดวา  มาณพ  กลาวเหตุผลสมควรหนอย  แลวคงน่ิงไว  อีกวันหน่ึง 
ในที่ที่ไดรับเชิญ    มาณพบางหมูบริโภคน้ําออยงบ    กับนมสม 
บางหมูบริโภคน้ําออยกับนมสด       มาณพน้ันมาแลวกลาววา 
ทานอาจารยครับ    วันนีผ้มบริโภคทั้งนมสมและนมสด     ครัน้ถูก 
ซักวา   นมสม   นมสดเหมือนอะไร  ?    ก็ตอบวา   เหมือนงอนไถ 
อยางไรเลาครับ   อาจารยกลาววา   มาณพน้ีเมื่อกลาววา   งูเหมือน 
งอนไถ    เปนอันกลาวถูกตองกอนแลว    แมกลาววา    ชางเหมือน 
งอนไถ     กย็ังพอกลาวไดดวยเลหที่หมายเอางวง     แมที่กลาววา 
ออยเหมือนงอนไถ    ก็ยังเขาทา    แตนมสม    นมสดขาวอยูเปนนิจ 
ทรงตัวอยูดวยภาชนะ  ไมนาจะกลาวอุปมาในขอน้ีได  โดยประการ  
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ทั้งปวงเลย     เราไมอาจใหคนเลื่อนเปอนผูนี้ศึกษาได    จึงกลาว 
คาถาน้ี  ความวา  :- 
                "คนโง   ยอมกลาวคําท่ีไมควรกลาว   ทกุ 
            อยางไดในท่ีทุกแหง  คนโงนี้ไมรูจักเนยขึน้  และ 
             งอนไถ  ยอมสําคัญ  เนยขึ้นและนมสด  วาเหมือน 
              งอนไถ" ดังน้ี. 
        ในคาถาน้ัน    มีความสังเขปดังน้ี :-   วาจาใดท่ีไมเหมาะ 
ในที่ทุกแหงดวยสามารถแหงอุปมา     วาจาท่ีไมเหมาะสมในท่ี 
ทุกแหงน้ัน    คนโงพูดไดทุกแหง    เชนถูกถามวา    นมสมเหมือน 
อะไร  ?     ก็ตอบทันทีวา     เหมือนงอนไถอยางไรเลา   ?     เมื่อพูด  
อยางนี้   เปนอันไมรูจักทั้งนมสม   ทั้งงอนไถ    เหตุไร  ?    เพราะ 
เหตุวา       แมนมสมเขายังสําคัญเปนงอนไถไปได       อีกนัยหนึ่ง 
เพราะเขามาสําคัญท้ังนมสมและนมสดวา     เหมือนงอนไถเสียได 
มาณพน้ี  โงถึงอยางนั้น  พระโพธิสัตวคิดวา   ประโยชนอะไรดวย 
มาณพน้ี     จึงบอกกลาวแกพวกอันเตวาสิกทั้งหลาย     ใหเสบียง 
แลวสงมาณพน้ันกลับไป. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา    มาณพเลื่อนเปอนในครั้งน้ัน   ไดมาเปนโลลุทาย ี   สวน 
อาจารยทิศาปาโมกข ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                       จบ  อรรถกถานังคลีสชาดกที่  ๓  
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                               ๔.  อมัพชาดก 

                    บัณฑิตควรพยายามร่ําไป 
        [๑๒๔]     "บุรุษผูเปนบัณฑิต     ควรพยายามร่ําไป 
                 ไมควรเบื่อหนาย      จงดูผลแหงความพยายาม 
               ผลมะมวงท้ังหลายท่ีมีใหบรโิภคอยู   ก็ดวยความ 
             พยายามท้ังน้ัน ไมใชของที่มมีาไดเอง" 
                                  จบ  อัมพชาดกที่  ๔                 
                     อรรถกถาอัมพชาดกที่  ๔ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพราหมณผูสมบูรณดวยวัตรคนหน่ึง    ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา วายเมเถว  ปุรโิส   ดังน้ี. 
        ไดยินวา     พราหมณนั้นเปนกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถี 
บวชถวายชีวิตในพระศาสนา   ไดเปนผูถึงพรอมดวยวัตร   กระทํา 
อาจริยวัตร     อุปชฌายวัตร    และวัตรมีการต้ังนํ้าดื่มสละน้ําใช 
ทั้งวัตรในโรงอุโบสถ     สละวัตรในเรือนไฟเปนตน     เปนอันดี 
ไดเปนผูกระทําใหบริบูรณในมหาวัตรทั้ง     ๑๔     และขันธกวัตร 
ทั้ง    ๘๐    กวาดวิหาร   บริเวณโรงตึกทางไปวิหาร   ใหน้ําด่ืมแก 
พวกมนุษย    พวกมนุษยเลื่อมใสในความสมบูรณดวยวัตรของ 
ทาน พากันถวายภัตรประจํา ประมาณ  ๕๐๐  ราย ลาภและสักการะ  
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เปนอันมากบังเกิดข้ึน     การอยูอยางผาสุข     เกิดแลวแกภิกษุเปน 
อันมาก  เพราะอาศัยทาน   อยูมาวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย  พากนัยก 
เรื่องข้ึนสนทนากันในโรงธรรมวา   ผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุชือ่โนน 
ยังลาภสักการะอยางมากมายใหเกิดแกตน     เพราะถึงพรอมดวย 
วัตร     ความอยูอยางผาสุขเกิดแกภิกษุเปนอันมาก     เพราะอาศัย 
เธอผูเดียว    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     กอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร  ?      เมื่อภิกษุ  
ทั้งหลายพากันกราบทูลใหทรงทราบแลว      ตรัสวา     ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน   แมในปางกอน   ภิกษุนี้ก็เคยเปน 
ผูถึงพรอมดวยวัตร   แมในปางกอน   อาศัยเธอผูเดียว   ฤๅษี    ๕๐๐ 
ไมตองไปปาหาผลาผลกันเลย      เลี้ยงชีพดวยผลาผลท่ีภิกษุนี้ 
นํามา    แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก    ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี    พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลอุทิจจพราหมณ 
เจริญวัยแลว  บวชเปนฤาษี   มฤีาษี   ๕๐๐  เปนบริวาร  อาศัยอยูที่ 
เชิงเขา    ครัง้น้ัน   ในปาหิมพานต   แหงแลง   รายแรง   น้ําด่ืมใน 
ที่นั้น ๆ   ก็เหือดแหง   พวกสัตวดิรัจฉานเมื่อไมไดน้ําด่ืม   ก็พากัน 
ลําบาก   ครั้งน้ัน   ในบรรดาพระดาบสเหลาน้ัน   มีดาบสองคหน่ึง 
เห็นความทุกขเกิดแตความกระวนกระวาย     ของพวกดิรัจฉาน 
เหลาน้ัน     จึงตัดตนไมตนหน่ึงทําราง     โพงน้ําใสใหเปนน้ําดื่มแก 
พวกดิรัจฉานเหลาน้ัน     เมื่อพวกสัตวดิรัจฉานจํานวนมาก  
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มาประชุมดื่มน้ํา    พระดาบสเลยไมมีโอกาสที่จะไปหา    แมทาน 
จะอดอาหาร   ก็คงใหน้ําดื่มอยูนั่นเอง  ฝูงเน้ือพากันคิดวา  พระดาบส 
นี้ใหน้ําด่ืมแกพวกเรา     ไมไดโอกาสไปหาผลาผล     ลําบากอยาง 
ยวดย่ิง     เพราะอดอาหาร     เอาเถิดพวกเราจงมาทํากติกากัน 
สัตวเหลาน้ันจึงต้ังกติกาไววา    ต้ังแตบัดนี้   ผูมาดื่มน้ํา    ตองคาบ 
ผลไมมาตามสมควรแกกําลังของตน     ต้ังแตนั้นมาดิรัจฉาน 
ตัวหนึ่ง ๆ     ก็คาบผลไมมีมะมวง    และขนุนเปนตน    ที่อรอย ๆ 
นํามาตามสมควรแกกําลังของตนเรื่อยมา   ผลาผลที่พวกดิรัจฉาน 
นํามาเพ่ือพระดาบสองคเดียว     ไดมปีระมาณบรรทุกเต็มสองเลม- 
เกวียนครึ่ง   พระดาบสท้ัง    ๕๐๐   พลอยฉันผลาผลน้ันทั่วกัน   ยัง 
ตองทิ้งเสียเปนอันมาก     พระโพธิสตัวเห็นเหตุนั้นแลวกลาววา 
อาศัยดาบสผูถึงพรอมดวยวัตรผูเดียว     ดาบสมีประมาณเทาน้ี 
ยังอัตภาพใหเปนไปได    โดยไมตองไปหาผลาผล     ข้ึนชื่อวา 
ความเพียรเปนกิจควรกระทําโดยแท  แลวกลาวคาถาน้ี  ความวา :- 
                "บุรุษผูเปนบณัฑิต     ควรพยายามรํ่าไป           
         ไมควรเบื่อหนาย      จงดูผลแหงความพยายาม 
           ผลมะมวงท้ังหลาย  ที่มใีหบริโภคอยู  ก็ดวยความ 
           พยายามท้ังน้ัน ไมใชของที่มมีาไดเอง"  ดังนี้. 
        ในคาถาน้ัน  มีความสังเขปดังน้ี  บัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไป 
ไมควรทอถอยเสีย   ในการงานมีการบําเพ็ญวัตรเปนตน   ของตน 
เพราะเหตุไร  ?   เพราะความพยายามที่ไรผล  ไมมีเลย  ดวยเหตุนี้  
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พระมหาสัตวเมื่อเตือนคณะฤๅษีวา     ธรรมดาความเพียรยอม 
มีผลเรื่อยไป    จึงกลาววา    เชญิดูผลแหงความพยายามเถิด     เชน 
อยางไรเลา  ?   เชนอยางที่ฤาษีทั้ง  ๕๐๐  ฉันผลไมมีมะมวงเปนตน 
ไดอยางไมอ้ัน  ในบรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อัมพ  เปนเพียงยกมา 
เปนตัวอยาง    หมายความวา    ก็ผลาผลท่ีเดียรัจฉานเหลาน้ันนํามา 
มีประการตาง ๆ   แตกลาวถึงมะมวงเปนตน    ดวยอํานาจเปนผลไม 
มากมายกายกองกวาผลไมเหลาน้ัน   ขอท่ีฤๅษีทั้ง   ๕๐๐   ไมตอง 
ไปปาดวยตนเอง     พากนัฉันผลมะมวงทั้งหลาย     ซึ่งดิรัจฉาน 
ทั้งหลาย     นํามาเพ่ือประโยชนแกดาบสน้ัน     นี้เปนผลแหงความ 
พยายาม  ก็แลการท่ีไดฉันนั้นเลา  รูกนัเองไมตองมีใครบอก  หมาย 
ความวา   ที่จะตองถือเอาดวยการบอกกลาววา   นี้   อยางนี้   ดังนี้ 
เปนอันไมมีกันละ     เชญิดูผลไมนั้น     อันประจักษชัดกันเถดิ  
พระมหาสัตวไดใหโอวาทแกฤาษี   ดวยประการฉะน้ี. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา    ดาบสผูถึงพรอมดวยวัตรในครั้งน้ัน    ไดมาเปนภิกษุนี้ 
สวนศาสดาของคณะ ไดมาเปนเราตถาคต ฉะน้ีแล. 
                       จบ  อรรถกถาอัมพชาดกท่ี  ๔  
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                           ๕.  กฏาหกชาดก 

                        วาดวยคนข้ีโอ 
        [๑๒๕]     "ผูใดไปสูชนบทอื่น     ผูนั้นพึงกลาวอวด 
                 แมมากมาย   ดูกอนกฏาหกะ   เจาของเงินจะตาม 
                มาประทุษรายเอา     เชิญทานบริโภคอาหารเสีย 
           เถิด" 
                           จบ  กฏาหกชาดกท่ี  ๕ 
                   อรรถกถากฏาหกชาดกที่  ๕       
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเขตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูมักโอรูปหน่ึง     ตรสัพระธรรมเทศนานี้    มคํีา 
เริ่มตนวา  พหุมฺป  โส  วกิตฺเถยฺย  ดังน้ี. 
        เรื่องของภิกษุนั้น     เชนกับเรื่องที่กลาวแลวในหนหลัง 
นั่นแล. 
        แปลกแตวา   ในอดตีกาล   ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราช- 
สมบัติ  อยูใน  พระนครพาราณสี    พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน 
เศรษฐีผูมีสมบัติมาก     ภรรยาของทานคลอดกุมาร     แมทาสีของ 
ทานก็คลอดบุตรในวันนั้นเหมือนกัน    เด็กทั้งสองน้ันเติบโตมา 
ดวยกันทีเดียว    เมื่อบุตรทานเศรษฐีเรียนหนังสือกอน   แมลูกทาส 
ของทานก็ถือกระดานชนวนตามไป     พลอยศึกษาหนังสือกับ  
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บุตรเศรษฐีนั้นดวย   ไดเขียนอานสองสามครั้ง   ลกูทาสน้ันก็ฉลาด  
ในถอยคํา   ฉลาดในโวหารโดยลําดับ   เปนหนุมมีรูปงาม  โดยนาม 
ชื่อ    กฏาหกะ     เขาทําหนาท่ีเปนเสมียนคลังพัสดุ    ในเรือนของ 
ทานเศรษฐี     ดําริวา     คนเหลาน้ีคงจะไมใชใหเรากระทําหนาที่  
เปนเสมียนคลังพัสดุตลอดไป     พอเห็นโทษอะไร  ๆ     เขาหนอย 
ก็คงจะเฆ่ียน    จองจํา    ทําตราเครื่องหมาย   แลวก็ใชสอยทาํนอง 
ทาสตอไป      ก็ที่ชายแดนมีเศรษฐีผูเปนสหายของทานเศรษฐีไปใน 
อยู     ถากระไร     เราถือหนังสือดวยถอยคําของทานเศรษฐีไปใน 
ที่นั้น     บอกวาเราเปนลูกทานเศรษฐี     ลวงเศรษฐีนั้นแลวขอ 
ธิดาของทานเศรษฐีเปนคูครอง     พึงอยูอยางสบาย     เขาถือ 
หนังสือไปดวยตนเอง     เขียนวา     ขาพเจาสงลูกชายของขาพเจา 
ชื่อโนน     ไปสูสํานักของทาน     ข้ึนชื่อวาความสัมพันธฐาน 
เกี่ยวดองกัน     ระหวางขาพเจากับทาน     และระหวางทานกับ 
ขาพเจา   เปนการสมควร   เพราะฉะน้ัน   ขอทานไปโปรดยกธิดา 
ของทานใหแกทารกนี้     แลวใหเขาอยูในที่นั้นแหละ     แมขาพเจา 
ไดโอกาสแลว      จึงจะมา     ดังน้ี     เเลวเอาตราของทานเศรษฐี 
นั่นแหละประทับ     ถือเอาเสบียง     และของหอม     กับผาเปนตน 
ไปตามชอบใจ  ไปสูปจจันตชนบท  พบทานเศรษฐี  ไหวแลวยืนอยู 
ครั้งน้ันทานเศรษฐีถามเขาวา   มาจากไหนเลา  พอคุณ  ?    ตอบวา 
มาจากพระนครพาราณสี     ถามวา    พอเปนลูกใคร  ?     ตอบวา 
เปนบุตรของพาราณสีเศรษฐีขอรับ  ถามวา  มาดวยตองการอะไร  
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เลา  พอคุณ  ?  ในขณะนั้น กฏาหกะกใ็หหนังสือ  พรอมกับกลาววา 
ทานดูหนังสือน้ีแลวจักทราบ   ทานเศรษฐีอานหนังสือแลว   ดใีจวา 
คราวนี้เราจะอยูอยางสบายละจัดแจงยกธิดาแตงให      บริวารของ 
ทานเศรษฐีมีเปนอันมาก      ในเมื่อมีผูนอมนํายาคูและของเค้ียว 
เปนตนเขาไปให   หรือนอมนําผาที่อบดวยของหอมใหม ๆ   เขาไป 
ให   ก็ติเตียนขาวยาคูเปนตนวา   โธเอย   คนบานนอก   ตมยาคูกัน 
แบบน้ี   ทําของเค้ียวก็อยางนี้   หุงขาวกันแบบน้ีเอง   ติเตียนผาและ 
กรรมกรเปนตนวา   เพราะเปนคนบานนอกนั่นเอง   พวกคนเหลาน้ี 
จึงไมรูจักใชผาใหม ๆ    ไมรูจักอบของหอม    ไมรูจักรอยกรอง 
ดอกไม. 
        พระโพธิสัตว  เม่ือไมเห็นทาส   ก็ถามวา  กฏาหกะ   เราไม 
พบหนาเลย    มันไปไหน  ชวยกันตามมันทีเถิด   ดงัน้ีแลว  ใชใหคน 
เที่ยวหาโดยรอบ   บรรดาคนเหลาน้ัน   คนหน่ึงไปท่ีนั้นเห็นเขาแลว 
จําเขาได  เขาไมรูวาตนมา  ไปบอกแกพระโพธิสัตว  พระโพธิสัตว 
ฟงเรื่องนั้นแลวคิดวา  มันทําไมสมควรเลย    ตองไปจับมา  กราบทูล 
พระราชา    ออกจากบานไปดวยบริวารเปนอันมาก    ขาวปรากฏ 
ไปท่ัววา  ไดยินวาทานเศรษฐีไปสูปจจันตชนบท    กฏาหกะฟงวา 
ทานเศรษฐีมา    คิดวาทานคงไมมาดวยเรื่องอ่ืน    ตองมาดวยเรื่อง 
เรานั่นแหละ    กถ็าเราจักหนีไปเสีย    จักไมอาจกลับมาไดอีก    ก็ 
อุบายน้ันยังพอมี    เราตองไปพบกับทานผูเปนนาย     แลวกระทํา 
กิจของทาส    ทําใหทานโปรดปรานใหจนได    จําเดิมแตนั้น    เขา  
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กลาวอยางนี้ในทามกลางบริษัทวา    พวกคนพาลอ่ืน ๆ    ไมรูคุณ 
ของมารดาบิดา   เพราะตนเปนคนพาล   ในเวลาท่ีทานบริโภค   ก ็
ไมกระทําความนอบนอม     บริโภครวมกับทานเสียเลย     สวนเรา 
ในเวลามารดาบิดาบริโภค   ยอมคอยยกสํารับเขาไป   ยกกระโถน 
เขาไป     ยกของบริโภคเขาไปให    บางทีก็หาน้ําด่ืมให    บางทีก็ 
พัดให   เขาไปยืนอยูใกล ๆ   ดังน้ีแลว   ประกาศกิจที่พวกทาสตอง 
กระทําแกนายทุกอยาง    ตลอดถึงการถือกระออมนํ้าไปในท่ีลับ 
ในเวลาท่ีนายถายอุจจาระ      ปสสาวะ     ครั้นใหบริษัทกําหนด 
อยางนี้แลว    เวลาท่ีพระโพธิสัตวมาใกลปจจันตชนบท    ก็บอกกับ 
เศรษฐีผูเปนพอตาวา     คุณพอครับ    ไดยินวา     บิดาของผมมา 
เพ่ือพบคุณพอ     คุณพอโปรดใหเขาเตรียมขาทนียโภชนียาหาร 
เถิดครับ     ผมจักถือเอาเครื่องบรรณาการสวนทางไป     พอตาก็ 
รับคําวา  ดีแลวพอ. 
        กฏาหกะถือเอาบรรณาการไปเปนอันมาก     เดินทางไป 
พรอมดวยบริวารกลุมใหญ     ไหวพระโพธิสัตวแลวใหบรรณาการ 
ฝายพระโพธิสัตวรับบรรณาการ    กระทําปฏิสันถารกับเขา    ถงึ 
เวลาบริโภคอาหารเชา     ก็ใหต้ังกองพัก    แลวเขาไปสูที่ลับเพ่ือ 
ถายสรีรวลญัชะ  กฏาหกะใหบริวารของตนกลับแลว  ถือกระออม- 
น้ํา   ไปสํานักพระโพธิสัตว   เมื่อเสร็จอุทกกิจแลว    ก็หมอบท่ีเทา 
ทั้งสอง    กลาววา    ขาแตทานผูเปนนาย    กระผมจักใหทรัพยแก 
ทาน     เทาท่ีทานปรารถนา     โปรดอยาใหยศของกระผมเสื่อมไป  
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เลย    ขอรับ    พระโพธิสตัวเลื่อมใสในความสมบูรณดวยวัตรของ 
เขา   ปลอบโยนวา   อยากลัวเลย   อันตรายจากสํานักของเราไมมี 
แกเจาดอก     แลวเขาสูปจจันตนคร     สักการะอยางมากไดมีแลว 
ฝายกฏาหกะก็กระทํากิจท่ีทาสตองทําแกทานตลอดเวลา     ครั้งน้ัน 
ปจจันตเศรษฐีกลาวกะพระโพธิสัตวผูนั่งอยางสบายในเวลาหนึ่ง  
วา     ขาแตทานเศรษฐี     พอผมเห็นหนังสือของทานเขาเทาน้ัน 
ก็ยกบุตรสาวใหแกบุตรของทานทีเดียว     พระโพธิสัตวก็กระทํา 
กฏาหกะใหเปนบุตรเหมือนกัน    กลาวถอยคําเปนที่รักอันคูควรกัน 
ใหเศรษฐียินดีแลว    ต้ังแตนั้นก็ไมมีใครสามารถมองหนากฏาหกะ 
ไดเลย   อยูมาวันหน่ึง  พระโพธิสัตวเรียกธิดาเศรษฐีมาหากลาววา 
มาน่ีเถิดแมคุณ    ชวยหาเหาบนศีรษะของเราหนอยเถิด     ดังน้ีแลว 
กลาวถอยคําอันเปนที่รัก  กะนางผูมายืนหาเหาให  ถามวา  แมคุณ  
ลูกของเราไมประมาทในสุขทุกขของเจาดอกหรือ     เจาท้ังสอง 
ครองรักสมัครสมานกันดีอยูหรือ ?     นางตอบวา     ขาแตคุณพอ 
มหาเศรษฐี    บุตรของทานไมมีขอตําหนิอยางอ่ืนดอก      นอกจาก 
จะคอยจูจ้ีเรื่องอาหารเทาน้ัน  ทานเศรษฐีกลาววา  แมคุณ  เจาลูก 
คนนี้  มีปกติกินยากเรื่อยมาทีเดียว   เอาเถิด   พอจะใหมนตสําหรับ 
ผูกปากมันไวแกเจา     เจาจงเรียนมนตนั้นไวใหดี     เมื่อลูกเราบน 
ในเวลากินขาวละก็   เจาจงยืนกลาวตรงหนา   ตามขอความท่ีเรียน 
ไว   แลวใหนางเรียนคาถา    พักอยูสองสามวัน    ก็กลับพระนคร- 
พาราณสีตามเดิม  ฝายกฏาหกะ  ขนขาทนีย  โภชนียาหารมากมาย  
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ตามไปสงใหทรัพยเปนอันมากแลวกราบลากลับ     ต้ังแตเวลาท่ี 
พระโพธิสัตวกลับไปแลว    เขายิ่งเยอหยิ่งมากข้ึน    วันหน่ึง    เมื่อ 
ธิดาเศรษฐีนอมนําโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ     เขาไปให     ถือทัพพี 
คอยปรนนิบัติอยู    เขาเริ่มติเตียนอาหาร     เศรษฐีธิดาจึงกลาว 
คาถาน้ี    ตามทํานองที่เรียนแลว  ในสํานักของพระโพธิสัตว  วา  :- 
                "ผูใดไปสูชนบทอื่น     ผูนั้นพึงกลาวอวด 
          แมมากมาย   ดูกอนกฏาหกะ  เจาของเงินจะติดตาม 
           มาประทุษรายเอา     เชิญทานบริโภคอาหารเสีย 
            เถิด"   ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พทุมปฺ   โส  วิกตฺเถยฺย   อฺ 
ชนปท   คโต   ความวา   ผูใดไปสูชนบทอ่ืน   จากชาติภูมิของตน 
ในที่ใดไมมีคนรูกําเนิดของเขา     ผูนั้นพึงจูจ้ี    คือกลาวคําขมแม 
มากก็ได. 
        บทวา    อนฺวาคนฺตฺวาน    ทูเสยฺย  ความวา  เพราะยอนทาง 
ไปทํากิจของทาสใหแกนายแลว      เจาจึงพนจากการถูกเฆ่ียน 
ดวยหวาย  อันจะถลกหนังสันหลังข้ึน  และการตีตราทําเครื่องหมาย 
ทาสไปคราวหน่ึงกอน     ถาเจาขืนทําไมดี     ในคราวหลังเขายอน 
กลับมา     นายของเจาพึงตามประทุษรายได    คือมาตามตัวถึง 
เรือนน้ี     แลวประทุษรายทําลายเจาอีกได      ดวยการเฆี่ยนดวย 
หวาย     ดวยการตีตราเครื่องหมายทาส     และดวยการประกาศ 
กําเนิดก็ได   เหตุนั้น    กฏาหกะเอย    เจาจงละความประพฤติไมดี  
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นี้เสีย    บรโิภคโภคะทั้งหลายเถิด     อยาทําใหความเปนทาสของตน 
ปรากฏแลวเปนผูตองเดือดรอนในภายหลังเลย  นี้แลเปนอรรถาธิบาย 
ของทานเศรษฐี. 
        สวนธิดาเศรษฐี.     ไมรูความหมายน้ัน     กลาวไดคลองแต 
พยัญชนะ     ตามขอขอดท่ีเรียนมาเทานั้น    กฏาหกะคิดวา   ทาน- 
เศรษฐีบอกเรื่องโกงของเราแลว     คงบอกเรื่องทั้งหมดแกนางน้ี 
แลวเปนแน     ต้ังแตนั้นก็ไมกลาติเตียนภัตรอีก   ละมานะได  บริโภค 
ตามมีตามได  ไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา    กฏาหกะในครั้งน้ัน   ไดมาเปนภิกษุผูมักโออวด    สวน 
พาราณสีเศรษฐีไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                      จบ   อรรถกถากฏาหกชาดกท่ี  ๕  
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                         ๖.  อสิลักขณชาดก 

          วาดวยเหตุอยางเดียวกัน  คนไดผลตางกัน 
        [๑๒๖]      "เหตุอยางเดียวกันนั่นแหละ   เปนผลดีแก 
               คนหน่ึง   แตเปนผลรายแกอีกคนหน่ึงได   เพราะ 
            ฉะนัน้เหตุอยางเดียวกัน     มใิชวาจะเปนผลดีไป 
               ทั้งหมด  และมใิชวาจะเปนผลรายเสมอไป" 
                         จบ  อสิลกัขณชาดกท่ี  ๖ 
                   อรรถกถาอสิลักขณชาดกที่  ๖ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ     พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพราหมณผูตรวจลักษณะดาบของพระเจาโกศล 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา     ตเถเวกสฺส     กลฺยาณ 
ดังน้ี :- 
        ไดยินวาพราหมณนั้น    ในเวลาท่ีพวกชางเหล็ก     นําดาบ 
มาถวายพระราชา     ก็สูดดมดาบ    แลวชี้ถึงลักษณะดีชั่วของดาบ 
เขาไดลาภจากมือของชางดาบพวกใด    ก็กลาวดาบของชางพวกน้ัน 
วาสมบูรณดวยลักษณะ     ประกอบดวยมงคล     ไมไดจากมือของ 
ชางพวกใด   ก็ติเตียนดาบของชางพวกนั้นวา   อัปลักษณ   ครั้งน้ัน 
ชางดาบคนหน่ึงกระทําดาบแลว     ใสพริกปนอยางละเอียดในฝก 
นําดาบมาถวายพระราชา     พระราชารับสั่งหาพราหมณมาตรัส  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 492 

วา   ทานจงพิจารณาดูดาบทีเถิด    เมือ่พราหมณชักดาบออกมาดม 
พริกปนเขาจมูก   ทําใหเกิดอยากจามข้ึน   เมื่อพราหมณกําลังจาม 
อยูนั่นแหละ  จมูกก็ถกูคบดาบบาดขาดเปนสองชิ้น  ขอที่พราหมณ 
นั้นจมูกขาด    รูกันทั่วในหมูสงฆ    อยูมาวันหน่ึง    ภิกษุทั้งหลาย 
พากันยกเรื่องข้ึนสนทนาในโรงธรรมวา    ผูมีอายุทั้งหลาย    ไดยิน 
วา   พราหมณผูตรวจลักษณะดาบของพระราชา    ดูลักษณะดาบ 
เลยทําใหจมูกขาดไปเสียแลว     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บัดนี้พวกเธอน่ังประชุมสนทนากันดวย 
เรื่องอะไร  ?     เมื่อภิกษุทั้งหลาย     กราบทูลใหทรงทราบแลว 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้เทานั้น   ที่พราหมณ 
นั้นดมดาบถึงจมูกขาด     แมในกาลกอนก็เคยถึงจมูกขาดมาแลว 
ทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระองคไดมีพราหมณผูตรวจลักษณะดาบ 
เหมือนกัน     เรื่องทุกอยาง     ก็เชนเดียวกันกับเรื่องปจจุบันนั้นแล 
แปลก      แตวา    พระราชา    ไดพระราชทานหมอแกพราหมณ 
ใหรักษา จนยอดจมูกหายเปนปกติ      ใหทําจมูกเทียมดวยครั่ง 
ใสแทน     แลวทรงต้ังพราหมณเปนขาเฝาตําแหนงเดิม     นั่นแหละ 
ก็พระเจาพาราณสีไมมีโอรส    มีแตพระธิดาองคหน่ึง     กับพระ- 
ราชภาคิไนย พระองคทรงเลี้ยงพระราชธิดา  และพระราชภาคิไนย 
ไวในสํานักของพระองคทีเดียว     เมือ่พระราชธิดาเเละพระราช-  
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ภาคิไนย   ทรงจําเริญรวมกันมา   ตางฝายตางมีพระทัยปฏิพัทธกัน 
ฝายพระราชา    ตรัสเรียกอํามาตยทั้งหลายมา    รับสั่งวา    หลาน 
ของเราจักไดเปนเจาของราชสมบัตินี้     เพียงผูเดียว     เราจักยก 
ธิดาใหเขาแลวทําการอภิเษกกันเลยทีเดียว      แลวทรงพระดําริ 
ใหมวา     หลานของเราก็คงเปนญาติของเราโดยประการท้ังปวง 
เราจักนําราชธิดาอ่ืนมาใหเขาแลวทําการอภิเษก     ยกธิดาของเรา 
ใหแกพระราชาองคอ่ืน     ดวยอุบายวิธีนี้     ญาติของเราจักเปน 
เจาของราชสมบัติทั้งสองพระนคร  ทาวเธอทรงปรึกษากับอํามาตย 
ทั้งหลาย    รบัสั่งวา    ควรจะแยกคนท้ังสองนั้นเสีย    แลวรับสั่งให 
พระราชภาคิไนย    ประทบัในตําหนักหนึ่ง    พระราชธิดาประทับ 
ในตําหนักหนึ่ง     พระราชภาคิไนย     และพระราชธิดาท้ังคูนั้น 
มีพระชนมถงึ   ๑๖     พรรษาดวยกันแลว    ยิ่งมีพระทัยปฏิพัทธ 
ตอกันยิ่งนัก    พระราชกมุารทรงพระดําริวา    ดวยอุบายอยางไร 
เลาหนอ   เราจึงจะอาจพาธิดาของเสด็จลุง   ออกจากพระราชวังได 
เห็นวา     มีอุบายอยูอยางหนึ่ง     จึงรับสั่งเรียกหญิงแมมดผูใหญ 
เขามาเฝา      ประทานส่ิงของมีคาพันกหาปณะแกนาง     เมื่อนาง 
กราบทูลถามวา    จะใหหมอมฉันทําอะไร  ?    จึงรับสั่งวา   แมเจา 
เมื่อทานทําการในวันนี้   เรื่องที่ชื่อวา   ไมสําเร็จไมมี   ทานจงอาง 
เหตุอะไร ๆ     ก็ได    ทําใหเสด็จลุงของฉันพาธิดาออกจากพระ- 
ราชวังใหจงไดก็แลวกัน     หญิงแมมดรับคําวา     สําเร็จเพคะ 
หมอมฉันจะเขาเฝาพระราชา  แลวจักทูลอยางน้ีวา  ขาแตสมมติเทพ  
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กาฬกรรณีกาํลังกุมพระธิดาอยู    ตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี 
ไมมีทางที่มันจะหันกลับไปแลว  (อยางอ่ืน)     หมอมฉันขอพา 
พระธิดาข้ึนรถไปในวันโนน     จักบรุุษถืออาวุธจํานวนมากตาม 
ไปดวย     ไปสูปาชาดวยบริวารเปนอันมาก     ใหมนุษยที่ตายแลว 
นอนเหนือเตียงในปาชา     อยูเบื้องลางของต่ังอันเปนมลฑลพิธ ี
ใหพระราชธิดาประทับนั่งเหนือเตียงชั้นบน     ใหทรงสรงสนาน 
ดวยนํ้าหอมประมาณ    ๑๕๐    หมอ    ยังตัวกาฬกรรณีใหลอยไป 
ครั้นหมอมฉันกราบทูลอยางน้ีแลว     จักพาพระราชธิดาไปปาชา 
ได  ในวันทีพ่วกหมอมฉันจะไปปาชานั้น  พระองคก็ถือเอาพริกปน 
หนอยหน่ึง     แวดลอมดวยผูคนถืออาวุธของพระองคข้ึนไปสูปาชา 
เสียกอน    หยุดรถไวที่ประตูปาชาดานหนึ่งกอน    ใหพวกคนที่ 
ถืออาวุธ     เขาไปในปาชาเสีย     พระองคเองเสด็จไปสูแทนพิธี 
มณฑลในปาชา ทําเปนคนตายที่ที่เขาคลุมไว  บรรทมอยู  หมอมฉัน 
มาถึงท่ีนั้น     ก็จักวางเตียงคลอมพระองคไว    ยกพระราชธิดาข้ึน 
วางไวบนเตียง   ขณะนั้นพระองคก็เอาพริกปนใสพระนาสิก    ก็จะ 
ทรงจามสอง-สามครั้ง     ในเวลาท่ีพระองคทรงจาม     หมอมฉัน 
จะละพระราชธิดาไว   แลวหนีไป    ตอนน้ัน    พระองคจงยังพระ-  
ราชธิดาใหสรงสนานพระเศียร      แมพระองคเองก็สรงสนาน 
พระเศียรเสียดวย     แลวพาพระธิดาไปสูตําหนักของพระองค 
พระราชกุมารรับสั่งวา   อุบายเหมาะจริง   ดีแท ๆ   ฝายหญิงแมมด  
ก็ไปกราบทูลความน้ันแดพระราชา     พระราชาทรงรับสั่งอนุญาต   
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แลวไปทูลความน้ันใหพระราชธิดาทรงทราบไว    แมพระราชธิดา 
ก็รับคํา    ในวันที่จะออกไป    หญิงแมมดใหสัญญาณแกพระกุมาร 
แลวไปสูปาชาดวยบริวารจํานวนมาก      กลาวขูเพ่ือใหเกิดความ 
กลัว     แกพวกมนุษยที่อารักขา     วาในเวลาที่เราวางพระธิดาลง 
บนเตียง    คนตายท่ีอยูใตเตียงจักจาม    และครั้นแลวจะลุกออกจาก 
ใตเตียง    เห็นผูใดกอน    จักจับผูนั้นไป    พวกทานพึงระวังตัวใหดี  
อยาประมาท    พระราชกมุารไปถึงกอนแลวบรรทมอยูที่นั้น   โดย 
นัยดังกลาวแลว    แมมดใหญอุมพระธิดาข้ึนเดินไปสูแทนมณฑล 
กราบทูลปลอบวา    หมอมแมอยากลัวเลย    ใหสัญญาณแลววางลง 
บนเตียง    ขณะน้ัน    พระราชกุมารก็เอาพริกปนใสจมูกจามข้ึน 
พอพระราชกุมารจามข้ึนเทาน้ัน    แมมดใหญก็ละพระราชธิดาไว 
รองเสียงดังลั่น    หนีไปกอนคนท้ังหมด      พอแมมดใหญหนีไปแลว 
ก็ไมมีใครแมคนเดียว     จะชื่อวา     สามารถรั้งรออยูได    ทุกคน 
ตางทิ้งอาวุธท่ีถือมา   พากันหนีไปส้ิน   พระราชกุมารทําทุกอยาง 
ตามท่ีปรึกษาตกลงกันไว     แลวพาพระราชธิดาไปสูนิเวศนของ 
พระองค   หญิงแมมดไปกราบทูลเรื่องนั้นแดพระราชา   พระราชา 
ทรงพระดําริวา     แมโดยปกติเลา     เราก็เลี้ยงนางไวเพ่ือยกให 
แกเธออยูแลว     ก็เปนเหมือนท้ิงเนยใสลงในขาวปายาส     จึงทรง 
รับรอง     ในเวลาตอมา     ก็ทรงมอบราชสมบัติแดพระภาคิไนย 
ทรงตั้งพระราชธิดาเปนมหาเทวี      พระภาคิไนยก็ไดอยูรวมสมัคร 
สังวาสกับพระราชธิดาน้ัน   ครองราชสมบัติโดยธรรม   พราหมณ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 496 

ผูตรวจลักษณะดาบ     กไ็ดเปนอุปฏฐากของพระองค    อยูมา 
วันหน่ึง    เม่ือพราหมณเขาเฝาพระราชา    ยืนเฝาสวนดวงอาทิตย 
ครั่งละลายจมูกเทียมตกลงที่พ้ืน     พราหมณตองยืนกมหนาดวย 
ความละอาย  ครั้งน้ัน  พระราชาทรงพระสรวลพราหมณ  ตรัสวา 
ทานอาจารย    อยาไดคิดเลย     ธรรมดาการจามไดเปนผลดีแก 
คนหน่ึง    เปนผลรายแกคนหน่ึง    ทานจามจมูกขาด    สวนฉันจาม 
ไดธิดาของเสด็จลุง     แลวไดราชสมบัติ      แลวตรัสพระคาถานี้ 
ความวา :- 
                "เหตุอยางเดียวกันนั่นแหละ      เปนผลดี 
           แกคนหนึ่ง     แตกลับเปนผลรายแกอีกคนหน่ึงได 
         เพราะฉะน้ัน  อยางเดียวกัน    มใิชวา    จะเปน 
            ผลดีไปท้ังหมด     และมิใชวาจะเปนผลรายไป 
           ทั้งหมด"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    ตเถเวกสฺส  ไดแก   ตเทเวกสฺส 
อีกอยางหนึ่ง   บาลีก็วาอยางนี้เหมือนกัน   แมในบทท่ีสอง   ก็มนีัยนี้ 
เหมือนกัน. 
        พระราชาทรงนําเหตุการณนั้นมา  ดวยคาถานี้  ดวยประการ 
ฉะน้ี  ทรงกระทําบุญมีใหทานเปนตน   แลวเพ่ือไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงประกาศความท่ีแหงความดี     ความชั่ว 
ที่โลกสมมติกันแลว     เปนการไมแนนอนดวยพระเทศนาน้ี    แลว 
ทรงประชุมชาดกวา     พราหมณผูตรวจลักษณะดาบในครั้งนั้น  
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ไดมาเปนพราหมณผูตรวจลักษณะดาบในครั้งน้ี    สวนพระราชา 
ผูเปนภาคิไนยในครั้งน้ัน   ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะน้ีแล. 
                  จบ  อรรถกถาอสิลักขณชาดกท่ี  ๖  
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                          ๗.  กลัณฑุกชาดก 

                        วาดวยมรรยาทสอสกุล  

        [๑๒๗]      "สกุลของเจาไมใชสกุลสูง     เราผูเท่ียว 
                อยูในปา   ก็ยังรูได  นายของเจาทราบแนแลว   ก ็
               พึงจับเจาไป   ดูราเจากลัณฑุกะ   เจาจงด่ืมนมเสีย 
             เถิด" 
                             จบ  กลณัฑุกชาดกท่ี  ๗ 
                     อรรถกถากลัณฑุกชาดกท่ี ๗   
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ     พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูมักโออวดรูปหน่ึง      ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  เต เทสา  ตานิ   วตฺถูนิ  ดังน้ี. 
        เรื่องแมทั้งสองในชาดกน้ัน    ก็เชนเดียวกันกับกฏาหกชาดก 
นั้นแหละ     แตในชาดกน้ี    ทาสของพาราณสีเศรษฐีผูนี้ 
มีชื่อวา  กลณัฑุกะ  ในเวลาท่ีเขาหนีไปครอบครองธิดาของปจจันต- 
เศรษฐี     อยูดวยบริวารเปนอันมาก  พาราณสีเศรษฐี  แมจะใหคน 
เที่ยวสืบหา    ก็ไมรูที่ที่เขาไป     จึงสงนกแขกเตาผูอยูกับตนไปวา 
ไปเถิด   ไปสืบหากลัณฑุกะใหทีเถิด  ลูกนกแขกเตาเที่ยวไปเรื่อย  ๆ 
จนถึงนครน้ัน  ในกาลน้ัน   กลัณฑุกะประสงคจะเลนน้ํา   ใหคนถือ 
เอาดอกไมของหอมเครื่องลูบไลกับขาทนียะ      และโภชนียะเปน  
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อันมากไปสูแมน้ํา    นั่งเรือกับเศรษฐีธิดาเลนน้ําอยู    กใ็นประเทศ 
ถิ่นฐานน้ัน   เมื่อเจานายใหญโต   เลนกีฬาในน้ําจะด่ืมนมสด   แกลม 
ดวยเภสัชที่มีรสเขม    เพราะเหตุนั้น    เมื่อพวกนั้นเลนน้ําตลอดวัน 
ความหนาวก็ไมเบียดเบียนได    แตกลัณฑุกะน้ี    ถือถวยนมสด 
บวนปาก    แลวถมนมสดน้ันทิ้งเสีย    แมเมื่อจะถมทิ้ง    ก็ไมถมลง 
ในน้ํา     ถมลงบนหัวของเศรษฐีธิดาอีกดวย     ฝายลูกนกแขกเตา 
บินถึงฝงแมน้ํา  ก็เกาะอยูที่กิ่งมะเด่ือกิ่งหนึ่ง  คนดู   ก็จํากลัณฑุกะได 
เห็นกําลังถมรดศีรษะธิดาเศรษฐีอยู     ก็กลาววา     แนะเจาทาส 
กลัณฑุกะชาติชั่ว     จงสํานึกถึงชาติกําเนิด      แลพ้ืนเพของตนบาง 
เถิด       อยาเอานมสดมาลางปากแลวถมรดศีรษะ    เศรษฐีธิดา 
ผูสมบูรณดวยชาติ     จําเริญดวยความสุขเลย     ชางไมรูประมาณ 
ตนเลยนะ  แลวกลาวคาถาน้ี   ความวา  :- 
                "สกุลของเจาไมใชสกุลสูง      เราผูเท่ียว 
              อยูในปาก็ยังรูได    นายของเจาทราบแนแลว     ก ็
              พึงจับเจาไป    ดูราเจากลัณฑุกะ    เจาจงด่ืมน้ํานม 
             เสียเถิด"   ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ประเทศเหลาน้ัน  พ้ืนที่เหลาน้ัน 
ดังน้ี     ลูกนกแขกเตากลาวหมายถึงทองแหงมารดา     ในขอน้ีมี 
อธิบายดังน้ีวา      เจาอยูประดิษฐานอยูแลวในประเทศเหลาใด 
ประเทศเหลาน้ันมิใชเปนทองของอิสระชน     มธีิดากษัตริยเปนตน 
ดอก   ที่แทเจาอยูแลว   เจริญเติบโตแลวในทองนางทาสีตางหาก.  
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        ดวยบทวา   อหฺจ   วนโคจโร  นี้  นกแขกเตาแสดงความวา 
ถึงเราจะเปนสัตวดิรัจฉาน  ก็ยังรูความน้ีเลย. 
        บทวา  อนุวิจฺจ  โข  ต  คณฺเหยฺยุ ความวา  เมื่อเราไปบอก 
กลาวถึงการประพฤติมารยาทอันเลวทรามอยางนี้แลว     พวก 
เจานายของเจา    พิจารณาดูรูแลว    พึงจับเจาไป    คือเกาะกุมตัว 
เจาไปเฆ่ียน     และทําการตีตราเครื่องหมายทาสเปนแน     เพราะ 
เหตุนั้น     เจาจงประมาณตัว    ดื่มนมสดไมถมรดศีรษะของธิดา 
ทานเศรษฐี นกแขกเตาเรียกเขาโดยชื่อวา   "กลัณฑุกะ" 
        ฝายกลณัฑุกะเลาก็จําลูกนกแขกเตาได      ดวยความกลัว 
วา   มันพึงเผยเรื่องของเรา   จึงเชิญวา   มาเถิดนาย   ทานมาเมื่อไร 
เลา  ?      แมนกแขกเตาเลาก็รูวา      เจาน่ีไมไดเรียกเราดวยความ 
ปรารถนาดี      แตมีความประสงคจะบิดคอเราใหตาย     จึงกลาววา 
เราไมมีธุระกับเจา  ดังนี้แลว  โดดจากท่ีนั้นไปสูพระนครพาราณสี 
เลาเรื่องราวตามท่ีตนเห็นมาใหทานเศรษฐีฟงโดยพิสดาร     ทาน- 
เศรษฐีคิดวา  มันทําไมสมควรเลย  จึงลงอาชญาแกเขา  นําตนมาสู 
พระนครพาราณสีตามเดิม  แลวใชสอยอยางทาสสืบไป. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา   กลณัฑุกะในครั้งน้ัน   ไดมาเปนภิกษุนี้   สวนพาราณสี 
เศรษฐีไดมาเปนเราตถาคต  ฉะน้ีแล. 
                  จบ  อรรถกถากลัณฑุกะชาดกท่ี  ๗  
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                              ๘.  มสูิกชาดก              

             ความประพฤติของผูเอาธรรมบังหนา 
        [๑๒๘]     ผูใดแล     เทิดธรรมเปนธงชัย     ใหสัตว 
               ทั้งหลายตายใจ     ซอนตนประพฤติชั่ว     ความ 
               ประพฤติของผูนั้น     ชื่อวาเปนความประพฤติ 
             ของแมว. 
                         จบ  มูสิกชาดกท่ี  ๘ 
                       อรรถกถามูสิกชาดกท่ี  ๘ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูหลอกลวงรูปหน่ึง      ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  โย   เว   ธมฺมทฺธช  กตฺวา  ดงัน้ี. 
        ความยอวา    ในครัง้น้ัน    เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลความ 
ที่ภิกษุนั้นเปนผูหลอกลวงใหทรงทราบแลว     พระศาสดาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน    แมในปางกอนภิกษุ 
นี้ก็หลอกลวงเหมือนกัน    ทรงนําเอาเร่ืองในอดีตมาสาธก    ดงั 
ตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี    พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในกําเนิดหนู    อาศัย 
ความเจริญเติบโต      มีรางกายอวนใหญคลายกับลูกสุกรออน    ม ี
หนูหลายรอยเปนบริวาร  ทองเที่ยวอยูในปา  ดังนั้น  มีหมาจ้ิงจอก  
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ตัวหนึ่ง   ทองเท่ียวไปตามประสา   เห็นฝูงหนูนั้นคิดวา   เราจักลวง 
กินหนูเหลาน้ี     แลวแหงนหนาจองดวงอาทิตยสูดดม     ยืนดวยเทา 
ขางเดียว     ในท่ีไมไกลกับที่อาศัยของฝูงหนู     พระโพธิสัตวเท่ียว 
หากินเห็นมันแลว   คิดวา   หมาจ้ิงจอกน้ีคงเปนผูมีศีล   จึงเดินไปสู 
สํานักของมัน    พลางถามวา    ทานผูเจริญ    ทานชื่ออะไรเลา  ? 
มันตอบวา     เราชื่อธรรมิกะ     ถามวา     ทานไมยืนเหนือแผนดิน 
สี่เทา   ยืนดวยเทาขางเดียวเพราะเหตุไร  ?   ตอบวา   เมื่อเราเหยียบ 
แผนดินสี่เทาละก็    แผนดินไมอาจทนอยูได    เหตุนั้น   เราตองยืน 
เทาเดียวเทานั้น   ถามวา   ทําไมตองยืนอาปากดวยเลา  ?    ตอบวา 
เราไมกินอาหารอ่ืน     กนิลมอยางเดียว    ถามวา    เมื่อเปนเชนนั้น 
ทําไมจึงตองจองมองดวงอาทิตยดวยเลา  ?    ตอบวา    เรานอบนอม 
พระอาทิตย  พระโพธิสัตวฟงคําของมันแลว  มั่นใจวา  สุนัขจ้ิงจอก 
ตัวน้ีคงมีศีลเปนแน     แตนั้นก็ไปสูที่บํารุงของมันกับฝูงหนู    ทั้ง 
เวลาเย็น    เวลาเชา     ครัน้ในเวลาที่หนูผูโพธิสัตวนั้นทําการบํารุง 
แลวไป    หมาจ้ิงจอกก็จับเอาหนูตัวสุดทาย    กนิเนื้อเสียแลว    เช็ด 
ปากยืนอยู     ฝูงหนูบางตาลงโดยลําดับ     พวกเราตองเบียดเสียด 
กันอยู    เดี๋ยวน้ีดูหลวม    ที่อยูแมเทานั้น    ก็ยังไมเต็ม    นี่มันเรื่อง 
อะไรกัน  ?  แลวพากันบอกเรื่องราวแกพระโพธิสัตว  พระโพธิสัตว 
คิดวา   เหตุไรเลาหนอ   พวกหนูจึงเบาบางไป   ต้ังขอสงสัยในหมา- 
จ้ิงจอก    ดําริวา    ตองสอบสวนหมาจ้ิงจอกนั้นในเวลาบํารุง    ให 
พวกหนูออกหนา     ตนเองอยูหลังเพ่ือน     หมาจ้ิงจอกว่ิงไปสะกัด  
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พระโพธิสัตวไว    พระโพธิสัตวเห็นมันกอดจับตน    ก็หันกลบั 
พูดวา    เจาสุนัขจ้ิงจอกเจาเลห    การบําเพ็ญพรตของเจาน้ี   มิใช 
เปนไปเพ่ือความประพฤติดีปฏิบัติชอบ      แตเจาประพฤติแอบอาง 
เอาธรรมเปนธงขึ้นไว    เพ่ือเบียดเบียนสัตวอ่ืน    แลวกลาวคาถาน้ี 
ความวา 
                "ผูใดแล    เทิดธรรมเปนธงชัย    ใหสัตว 
         ทั้งหลายตายใจ     ซอนตนประพฤติชั่ว     ความ 
               ประพฤติของผูนั้น    ชื่อวา    เปนความประพฤติ 
           ของแมว"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โย  เว  ความวาในหมูชนมีกษัตริย 
เปนตน  คนใดคนหน่ึงก็ตาม. 
        บทวา   ธมฺมทฺชช   กตฺวา   ความวา   เทิดทูนกศุลกรรมบท 
สิบประการเปนธง    คือ    ธรรม    เสมือนวาตนปฏิบัติธรรมนัน้อยู 
เชิดชูข้ึนแสดง. 
        บทวา     วิสฺสาสยิตฺวา     ความวา     ทําใหฝูงสัตวเกิดความ 
วางใจ   ดวยสําคัญผิดวา  ผูนี้มีศีล. 
        บทวา  พิฬารนฺนาม  ต   วต  ความวา  พรตของผูที่เทิดธรรม 
เปนธงอยูอยางนี้    แลวซอนกระทําความชั่วอยูลับ ๆ    นั้น    ยอม 
ชื่อวา  เปนพรตอันประกอบดวยความลอลวง.  
        พระยาหนูกลาวพลาง  กระโดดข้ึนเกาะคอมันไว   กัดที่ซอกคอ 
ใตคาง     ใหถึงความส้ินชีวิต      ฝูงหนูกลับมากัดกินหมาจ้ิงจอก  
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เสียงดังมุมม่ํา ๆ     แลวพากันไป    ไดยินวาหนูพวกที่มากอนก็ได 
กินเน้ือ   พวกท่ีมาทีหลังก็ไมได   นับแตนั้นมาพวกหนูก็หมดภัย 
ไดความสุข.                                                         
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา  หมาจ้ิงจอกในครั้งน้ัน  ไดมาเปนภิกษุหลอกลวงในครั้งนี้ 
สวนพญาหนู  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                           จบ  อรรถกถามูสิกชาดกท่ี  ๘  
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                            ๙.  อัคคิกชาดก 

                          วาดวยหมาจ้ิงจอกเจาเลห         
        [ ๑๒๙ ]     "แหยมนี้มิใชมีไว         เพราะเหตุแหงบุญ 
                มีไวเปนเลสอางของการหากนิ      ฝูงหนูไมครบ 
               จํานวน  เพราะการนับดวยหาง  พอกันทีเถิด  ทาน 
           อัคคิกะเจาเลห" 
                           จบ  อัคคิกชาดกท่ี  ๙   
                     อรรถกถาอัคคิกชาดกท่ี  ๙ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูหลอกลวงนั่นแหละ      ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  นาย  สขิา  ปฺุเหตุ   ดังน้ี  เรื่องปจจุบัน   เชนเดียว 
กับเรื่องที่กลาวแลวในหนหลัง. 
        ความยอวา     ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราช- 
สมบัติ       อยูในพระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติ 
เปนพระยาหนูอยูในปา     ครั้งน้ันเมื่อเกิดไฟไหมปา    หมาจ้ิงจอก 
ตัวหนึ่งไมสามารถจะหนีไปไดทัน     ก็ยืนเอาหัวยันไวที่ตนไม 
ตนหน่ึง    ขนทั้งตัวของมันถูกไฟไหม    เหลือแตขนตรงที่มันเอาหัว 
ไปยันตนไมไวหนอยหน่ึง    เปนเหมือนจุกบนกระหมอม    วันหน่ึง 
มันดื่มน้ําในตระพัง    มองดูเงาเห็นจุกแลวคิดวา    บัดนี้    สิ่งท่ีเปน  
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รากฐานแหงภัณฑะเกิดแกเราแลว     เม่ืออยูในปา     เห็นฝูงหนูนั้น 
คิดวา  เราจักลวงกินหนูเหลาน้ี  ไดยนือยูในที่ไมไกลตามนัยที่กลาว 
แลวในหนหลังน่ันเทียว  ครั้งน้ัน  พระโพธิสัตวเที่ยวหากิน  เห็นมัน 
แลวเขาไปหา    ดวยสําคัญวา    ผูนี้มีศีล    แลวถามวา    ทานชือ่วา 
อยางไร   ?   สุนัขจ้ิงจอกตอบวา   เราชื่ออัคคิกภารทวาชะ   ถามวา 
ทานมาทําอะไรเลา  ?      ตอบวา     มาเพ่ือชวยคุมครองพวกเจา 
ถามวา   ทานทําอยางไร   จึงจะคุมครองพวกเราได   ตอบวา   เรารู 
วิธีคํานวณท่ีเรียกกันวานับดวยหาง     ในเวลาท่ีพวกเจาพากัน 
ออกไปหากินแตเชา     เราก็นับไววามีจํานวนเทานี้    ในเวลากลับ 
ก็ตองนับดู   เมื่อเราตรวจนับอยูทั้งเชาทั้งเย็นอยางน้ี   ก็จักคุมครอง 
พวกเจาได   พระโพธิสัตวกลาววา    ถาเชนนั้นก็จงคุมครองเถิดลุง 
มันรับคําแลว    ในเวลาท่ีพวกหนูออกไป    ก็นับ    หน่ึง-สอง-สาม 
เปนตน   แมในเวลาท่ีกลับมาก็นับโดยทํานองเดียวกัน   แลวตะครุบ 
เอาตัวหลังเพ่ือนกินเสีย    เรื่องที่เหลือก็เหมือนกับเรื่องกอนน่ันแหละ 
แตวาในชาดกน้ี     พระยาหนูหันกลับมายืนแลวกลาววา 
เจาหมาอัคคิกภารทวาชะเจาเลห     จุกบนหัวของเจา     มิไดมีไว 
เพ่ือความซ่ึงสัตยสุจริตยุติธรรม      แตมีไวเพราะเหตุแหงปากทอง 
แลวกลาวคาถาน้ี  ความวา :- 
                "แหยมนี้      มใิชมีไวเพราะเหตุแหงบุญ 
        มีไวเปนเลสอางของการหากิน      ฝูงหนูไมครบ  
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             จํานวน     เพราะการนับดวยหาง     พอกนัทีเถอะ 
             ทานอัคคิกะเจาเลห"   ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นงฺคฏคณน   ยาติ   ทานกลาวไว 
หมายถึงการนับดวยหาง   อธิบายวา   ฝูงหนูนี้ไมถึง   ไมใกลเคียง 
ไมครบจํานวน ไดแกพรองไป. 
        บทวา  อลนฺเต  โหตุ   อคฺคิก  ความวา  พระยาหนู  เมื่อจะพูด 
ถึงสุนัขจ้ิงจอก    เรียกโดยชื่อวา    อัคคิกะ.    อธิบายวา    อัคคิกะ 
เจาเลหเอย     สําหรับเจาพอกันเพียงเทาน้ีทีเถิดนะ     เบื้องหนาแตนี้ 
ตอไป   เจาจักกัดหนูกินอีกไมได   เราหรือเจาเปนอันเลิกอยูรวมกัน 
อธิบายวา  บัดนี้พวกเราจักไมอยูรวมกับเจาตอไป  ขอความท่ีเหลือ 
เชนเดียวกับเรื่องกอนน่ันแหละ.  
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา    หมาจ้ิงจอกในครั้งน้ัน   ไดมาเปนภิกษุนี้ในบัดนี้   สวน 
พระยาหนูไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                           จบ   อรรถกถาอัคคิกชาดกที่  ๙  
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                            ๑๐.  โกสิยชาดก 

                วาดวยคําพูดกับการกระทําไมสมกัน         

        [๑๓๐]      "ดูกอนนางผูโกสิยะ    เจาจงกินยาใหสม 
           กับท่ีอางวาปวย     หรือจงทําการงานใหสมกับ 
            อาหารท่ีบริโภคเพราะถอยคํา    กับการกินของเจา 
           ทั้งสองอยางไมสมกันเลย" 
                           จบ  โกสิยชาดกท่ี  ๑๐ 
                          อรรถกถาโกสิยชาดกท่ี  ๑๐ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภมาตุคามในพระนครสาวัตถี  นางหน่ึง   ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา  ยถา วาจาว  ภฺุชสฺสุ    ดงัน้ี. 
        ไดยินวา    นางเปนพราหมณีของพราหมณอุบาสก    ผูมี 
ศรัทธาปสาทะผูหน่ึง  เปนหญิงประพฤติชั่วอยางรายแรง  หยาบชา 
ลามก     กลางคืนก็ประพฤตินอกใจ     กลางวันก็ไมทํางานอะไร 
แสดงทาทางอยางคนไข    นอนทอดถอนใจอยูไปมา     ครั้งน้ัน 
พราหมณถามนางวา   แมมหาจําเริญ   เธอไมสบาย   เปนอะไรไป 
หรือ  ?     นางตอบวา     ลมมันเสียดแทงดิฉัน    พราหมณถามวา 
ถาอยางนั้นไดอะไรถึงจะเหมาะเลา  ?      นางตอบวา     ตองไดรับ 
ยาคูภัตรและนํ้ามันเปนตน    ที่ประณีต  ๆ    พราหมณก็ไปหาส่ิง  
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ที่นางตองการน้ัน ๆ     มาให     กระทาํกิจทุกอยางเหมือนเปนทาส 
ฝายนางพราหมณี  เวลาพราหมณเขาเรือน  ก็นอน  เวลาพราหมณ 
ออกไป     กห็ยอกลอกับชายชู    ฝายพราหมณดําริวา     กองลมท่ี 
เสียดแทงสรีระภรรยาของเรานี้     ดูทาจะไมมีที่สิ้นสุด     วันหน่ึง 
จึงถือของหอมและดอกไมเปนตน     ไปสูพระเชตวันวิหาร     บูชา 
พระศาสดา   ถวายบังคมแลวน่ังอยู   ณ   สวนขางหน่ึง   เมื่อมีพระ- 
ดํารัสวา     ดกูอนพราหมณ    เพราะเหตุไร    ทานจึงมิคอยไดมา ? 
พราหมณกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     นัยวากองลม 
เสียดแทงสรีระนางพราหมณีของขาพระองค     ขาพระองคตอง 
เสวงหาเนยใส    น้ํามันเปนตน    และโภชนะท่ีประณีต ๆ    ใหนาง 
รางกายของนางก็ดูอวนทวน    ผองใส    มีผิวพรรณดี    แตโรคลม 
ดูไมมีทาจะส้ินสุดไดเลย      ขาพระองคตองปรนนิบัตินางอยูเรื่อย  ๆ 
จึงไมไดโอกาสมาวิหารนี้    พระเจาขา     พระศาสดาทรงทราบ 
ความเลวของนางพราหมณีแลวจึงตรัสวา   พราหมณ  เมื่อมาตุคาม 
นอนเสียอยางนี้   โรคก็ไมสงบ    ตองปรุงยาอยางน้ีแล    อยางนี้ให 
จึงจะสมควร     แมในครัง้กอนบัณฑิตก็เคยบอกทานแลว     แตทาน 
กําหนดจดจําไมไดเอง  เพราะมีเหตุที่ภพมากําบังไวเสีย  พราหมณ 
กราบทูลอาราธนา  จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี  พระโพธิสัตว  บงัเกิดในสกุลพราหมณมหาศาล 
เรียนศิลปะทุกประการในเมืองตักกสิลา     แลวไดเปนอาจารย  
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ทิศาปาโมกข    ในพระนครพาราณสี     ขัตติยกุมารในราชธานี 
ทั้งรอยเอ็ด     และพราหมณกุมาร     พากันมาเรียนศิลปะในสํานัก 
ของทานผูเดียวมากมาย    ครั้งน้ันมีพราหมณชาวชนบทผูหน่ึง 
เรียนไตรเพทและวิทยฐานะ    ๑๘    ประการ    ในสํานักของพระ- 
โพธิสัตวแลว     ต้ังหลักฐานอยูในพระนครพาราณสีนั่นเอง     มาที ่
สํานักของพระโพธิสัตววันละสอง-สามครั้งทุกวัน     นางพราหมณี 
ของเขา    เปนหญิงประพฤติชั่วอยางรายแรง    หยาบชา    ลามก 
เรื่องทั้งปวงต้ังแตนี้ไป     ก็เชนเดียวกบัเรื่องปจจุบันนั่นแล     ฝาย 
พระโพธิสัตว    เมื่อพราหมณนั้นบอกวา    ดวยเหตุนี้    กระผมจึง 
ไมมีโอกาส   เพ่ือจะไปรับโอวาท   ดงัน้ี  ก็ทราบวา   นางมาณวิกา 
นั้น    นอนหลอกพราหมณนี้เสียแลว     คิดวา     เราตองบอกยาท่ี  
เหมาะสมใหแกนาง   แลวกลาววา   พอคุณ   ตอแตนี้ไป   เจาอยาได 
ใหเนยใส     และน้ํานมสดแกนางเปนอันขาด     แตจงโขลกใบไม 
๕   อยาง   และผล   ๓   อยางเปนตน   ใสในมูตรโค   แลวแชไวใน 
ภาชนะทองแดงใหม ๆ   ใหกลิ่นโลหะมันจับ   แลวถือเชือก   หวาย 
หรือไมเรียว    กลาววา    ยานี้เหมาะแกโรคของเจา    เจาจงกินยานี้ 
หรือไมเชนนั้น     ก็ลุกข้ึนทําการงานใหสมควรแกภัตรที่เจาบริโภค 
แลวตองกลาวคาถาน้ี     ถานางไมยอมด่ืมยา     ก็ตองเอาเชือกหรือ 
หวาย    หรือไมเรียว    หวดนางลงไปอยางไมตองนับ    แลวจิกผม 
กระชากมาถองดวยศอก    นางจักลุกข้ึนทํางานในทันใดน่ันเอง 
เขารับคําวา    ดีจริงขอรับ   แลวทํายา   ตามขอท่ีบอกแลวน่ันแหละ  
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กลาววา   แมมหาจําเริญ   เชิญด่ืมยานี้เถิด    นางถามวา   ยานี้ใคร 
บอกทานเลาเจาคะ  ?    ตอบวา    อาจารยบอกให   แมมหาจําเริญ 
นางกลาววา   เอามันไปเสียเถิด    ฉันไมดื่ม   มาณพกลาววา   เจา 
จักดื่มตามใจชอบของตนไมได  แลวควาเชือกกลาววา   เจาจงดื่มยา 
ที่เหมาะแกโรคของตน     หรือมิฉะน้ันก็จงทํางานใหสมควรแก 
ภัตรที่บริโภค  แลวกลาวคาถานี้ ความวา 
                "ดูกอนนางผูโกสิยะ     เจาจงกินยาใหสม 
         กับท่ีอางวาปวย     หรือจงทํางานใหสมกบัอาหาร 
               ที่บริโภค   เพราะถอยคํากับการกินของเจาท้ังสอง 
             อยางไมสมกันเลย"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยถา  วาจา   จ   ภฺุชสฺสุ  ความวา 
เจาจงกินใหสมกับวาจาท่ีลั่นไว   อธิบายวา    จงกินใหสมกับคําพูด 
ที่เจากลาววา  กองลมเสียดแทงดิฉัน  ดังน้ี  ปาฐะวา  ยถา  วาจ  วา  วา 
ดังน้ีก็ควร  บางอาจารยก็สวดวา  ยถาวาจาย  ดังนี้ก็มี  ในทกุ ๆบท 
ความก็อยางเดียวกันนี้. 
        บทวา    ยถาภุตฺตฺจ   พฺยาหร    ความวา   จงพูดออกมาให 
สมกับอาหารที่เจาบริโภคแลว   อธิบายวา   จงบอกเถิดวา   ฉันหาย 
โรคแลวละ  ดังน้ี  แลวทําการงานท่ีตองทําในเรือน. 
        ปาฐะวา  ยถาภูตฺจ  ดังนี้ก็มี. 
        อีกอยางหนึ่ง    มีอธบิายวา    จงพูดตามความจริงวา    ฉัน 
ไมมีโรคดอก   ดังน้ี    แลวทําการงานเสียเถิด.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 512 

        บทวา  อุภยนฺเต  น   สเมติ   วาจา  ภุตฺตฺจ  โกลิเย   ความวา 
คําพูดของเจาท่ีวา   กองลมเสียดแทงฉันดังนี้  กับโภชนะอันประณีต  
ที่เจากิน   แมทั้งสองอยางของเจาน้ีไมสมดุลยกันเลย   เพราะเหตุนั้น 
จงลุกข้ึนทํางานเสียเถิด. 
        เมื่อพราหมณกลาวอยางนี้แลว      ธิดาแหงโกสิยพราหมณ 
คิดวา    ต้ังแตเวลาท่ีอาจารยชวยขวนขวายแลว    เราไมอาจลวงเขา 
อยางนี้ตอไปได      ตองลุกข้ึนทําการงาน     ดังน้ีแลว     กล็ุกข้ึน 
ประกอบกิจตามหนาท่ี     ทั้งยังเปนหญิงมีศีล     งดเวนจากการทํา 
ความชั่ว     ดวยความยําเกรงในอาจารยวา     ความท่ีเราเปนหญิง 
ประพฤติชั่วอยางรายแรง    อาจารยรูหมดแลว    ตอแตนี้ไป    เรา 
ไมสามารถจะทําเชนนี้ไดอีก. 
        แมนางพราหมณีนั้น  ก็ไมกลาทําอนาจารซํ้าอีก  ดวยความ 
เคารพในพระศาสดาวา  ไดยินวาพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงรู 
เรื่องของเราแลว. 
        พระศาสดา  ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ทรงประชมุ 
ชาดกวา   คูสามีภรรยาในครั้งนั้น   ไดมาเปนคูสามีภรรยาในบัดนี้ 
สวนอาจารย   ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล.   
                        จบ  อรรถกถาโกสิยชาดกท่ี  ๑๐  
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                  รวมชาดกท่ีมีในวรรคน้ี  คือ 
        ๑.  กุสนาฬิชาดก     ๒. ทุมเมธชาดก     ๓. นงัคลีสชาดก 
๔.  อัมพชาดก   ๕. กฏาหกชาดก   ๖. อลิลักขณชาดก  ๗.  กลณั- 
ฑุกชาดก   ๘. มูสิกชาดก   ๙. อัคคิกชาดก   ๑๐.  โกลิยชาดก. 
                     จบ  กุสนาฬวิรรคที่  ๑๓  
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                        ๑๔.  อสมัปทานวรรค 
                         ๑.  อสัมปทานชาดก         

             การไมรับของทําใหเกิดการแตกราว         

        [๑๓๑]      " ไมตรีของผูใดผูหน่ึง    ซึ่งเปนคนพาล 
               ยอมเปนโทษ   กอใหเกิดการแตกราวกัน   เพราะ 
             ไมรบัของไว   เพราะฉะน้ัน    เราจึงรับเอาขาวลีบ 
           กึ่งมานะ  ไวดวยมาคิดวา  ไมตรีของเราอยาได 
                แตกราวเสียเลย   ขอใหไมตรีของเรานี้  ดํารงย่ังยืน 
            ตอไปเถิด."         
                       จบ  อสัมปทานชาดกท่ี  ๑ 
                  อรรถกถาอสัมปทานวรรคที่  ๑๔ 
                    อรรถกถาอสัมปทานชาดกท่ี  ๑ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระเวฬุวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพระเทวทัต     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
อสมฺปทาเนนิตรีตรสฺส  ดังน้ี. 
        ความยอวา ในครั้งนั้น  ภิกษุทั้งหลาย  ยกเรือ่งข้ึนสนทนากัน 
ในโรงธรรมวา     อาวุโสท้ังหลาย    พระเทวทัตเปนคนอกตัญู   
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ไมรูคุณของพระตถาคต     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย      พวกเธอน่ังประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร  ? 
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว   ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน     ที่พระเทวทัตเปนผูอกตัญู  
แมในครั้งกอนก็เปนคนอกตัญูเหมือนกัน     แลวทรงนําเอาเรื่อง 
ในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล    ครั้งพระราชามคธพระองคหน่ึง    เสวยราช- 
สมบัติอยูในพระนครราชคฤห     แควนมคธ      พระโพธิสัตวเสวย 
พระชาติเปนเศรษฐี      (ในรัชกาล)     ของพระราชาพระองคนั้น 
มีสมบัติ     ๘๐   โกฏ ิ  ชื่อวา   สังขเศรษฐี   ในพระนครพาราณสี 
มีเศรษฐีมีสมบัติ   ๘๐  โกฏิ  ชื่อวา  ปลิยเศรษฐี  เศรษฐีทั้งสองน้ัน 
เปนสหายกัน   ในเศรษฐีทั้งสองน้ัน    ปลิยเศรษฐี    ในพระนคร- 
พาราณสี      ประสบภัยอยางมหันตดวยหนาที่การงานบางอยาง 
ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเปนคนขัดสนไรที่พํานัก    ชวน 
ภรรยาเดินทางไปหมายพ่ึงทานสังขเศรษฐี     ออกจากพระนคร- 
พาราณสี    มุงไปสูพระนครราชคฤหดวยเทาเปลา    จนถึงนิเวศน 
ของทานสังขเศรษฐี     ทานสังขเศรษฐีเห็นเขาแลว     กลาววา 
เพ่ือนของเรามาแลว     ตอนรับแข็งแรง     แสดงความเคารพนับถือ 
ใหพักอยูสอง-สามวัน   วันหน่ึงจึงถามวา    เพ่ือนรัก    ทานมาดวย 
ตองการอะไร  ?    ปลิยเศรษฐีตอบวา    เพ่ือนยาก    ภัยบังเกิดแก 
ขาพเจา     ถงึส้ินเนื้อประดาตัว     ชวยอุดหนุนขาพเจาดวยเถิด   
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ฝายสังขเศรษฐีก็กลาววา    ดลีะเพ่ือน    อยากลัวไปเลย     แลวสั่ง 
ใหเปดคลัง  แบงเงินให  ๔๐ โกฏ ิ แลวยังแบงครึ่งสวิญญาณกทรัพย 
และอวิญญาณกทรัพยที่เปนของตนทุกอยาง     อันเปนบริวาร 
ตามกําหนด    สวนท่ีเหลือใหอีกดวย   ปลิยเศรษฐีขนสมบัติกลับไป 
พระนครพาราณสี   ต้ังหลักฐานได. 
        ในเวลาตอมา    ภัยเชนเดียวกันนั่นแหละ     ก็เกิดแกทาน- 
สังขเศรษฐีบาง     ทานสังขเศรษฐีใครครวญถคงที่พํานักของตน 
คิดไดวา     เราไดทําอุปการะอยางใหญหลวงไวแกสหาย     แบง 
สมบัติใหครึ่งหนึ่ง    เขาเห็นเราแลวคงไมทอดท้ิง    เราจักไปหาเขา 
ดังน้ีแลว     พาภรรยาเดินทางไปพระนครพาราณสีดวยเทาเปลา 
กลาววา     นางผูเจริญ     เธอจะเดินไปตามทองถนนพรอมกับพ่ี 
ดูไมควรเลย     เธอคอยข้ึนยานท่ีพ่ีสงมารับไปกับบริวารจํานวน 
มากภายหลัง     จงคอยอยูที่นี่จนกวาพี่จะสงยานมารับ     ดังน้ีแลว 
ใหนางพักที่ศาลา     ตนเองเขาสูพระนคร    ไปสูเรือนเศรษฐี    ให 
คนบอกทานเศรษฐีวา   สหายของทานชื่อ    สังขเศรษฐีมาจาก 
พระนครราชคฤห  ปลิยเศรษฐีใหคนไปเชิญมา  ครัน้เห็นสังขเศรษฐี 
แลว    ก็มิไดลุกข้ึนจากท่ีนั่ง    ไมกระทําปฏิสันถารเลย    เอยถาม 
อยางเดียววา    ทานมาทําไม ?.    สังขเศรษฐีตอบวา    ขาพเจามา 
เพื่อพบทาน   ถามวา   ทานพักท่ีไหนละ ?.    ตอบวา   ที่พักของ 
ขาพเจายังไมมีดอก     ขาพเจาใหแมบานหยุดคอยที่ศาลาแลว 
มากอน  ปลยิเศรษฐีกลาววา   ที่พักของทานที่นี่ก็ไมมี   ทานจงรับ  
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อาหารไปใหเขาหุงตมกิน    ณ   ที่แหงหนึ่ง    แลวพากันไปเสียเถิด  
อยามาพบเราอีกเลย พลางสั่งทาสวา  เจาจงตวงขาวลีบ ๔ ทะนาน 
หอชายผาสหายของเราใหไปเถิด   ไดยินวา   วันนั้น   ปลิยเศรษฐี 
ใหคนฝดขาวสาลีแดงไวประมาณพันเกวียน    ข้ึนยุงไวเต็ม 
ทั้งท่ีไดรับทรัพย    ๔๐   โกฏิมา   ยังเนรคุณ   เปนเหมือนมหาโจร 
บอกใหขาวทะนานเดียวแกเพ่ือนได  ทาสตวงขาวลีบ   ๔   ทะนาน 
ใสกระเชาแลวไปหาพระโพธิสัตว    พระโพธิสัตวคิดวา    ผูนี้เปน 
อสัตบุรุษ    ไดทรัพย    ๔๐     โกฏิจากสํานักของเรา    บัดนี้สัง่ให 
ขาวลีบ  ๔  ทะนาน  เราจะรับหรือไมรับดีหนอ  ครั้นแลวมีปริวิตก 
วา    คนผูนี้เปนคนเนรคุณ    ประทุษรายมิตร    ทาํลายมิตรภาพ 
ระหวางเราเสียแลว     ดวยความเปนคนตัดรอนอุปการะที่เราทําไว 
ถาเราไมรับขาวลีบ   ๔   ทะนานท่ีเขาให    เพราะเปนของเลวไซร 
ก็จักตองทําลายมิตรภาพ     คนอันธพาลท่ีไมยอมรบัสิ่งของท่ีตน 
ไดเล็กนอย    ยอมยังมิตรภาพใหสลายไป    แตเรารับขาวลีบที่เขา 
ให  จักยังดํารงมิตรภาพไวไดดวยอํานาจของเรา    แลวก็หอขาวลีบ 
๔  ทะนาน  ที่ชายผาลงจากปราสาทไปสูศาลา   ครั้งน้ัน  ภรรยา 
ถามทานวา ทานเจาขา ทานไดสิ่งไรมาบาง ?  ตอบวา  ปลิยเศรษฐี 
สหายของเราใหขาวลีบมา    ๔   ทะนาน   แลวสลดัเราเสียในวันนี้ 
เลยทีเดียว  นางกลาววา  ทานเจาขา  ทานรับมาทําไม  มันสมควร 
แกทรัพย  ๔๐  โกฏิละหรือ  แลวเริ่มรองไห พระโพธิสัตวกลาววา 
นางผูเจริญ    เธออยารองไหเลย    พ่ีเกรงจะเสียไมตรีกับเขา    จึง  
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รับมาเพ่ือดํารงมิตรภาพไวดวยอํานาจของพ่ี      เธอจะรองไหไป 
ทําไม ดังน้ีแลวกลาวคาถาน้ี ความวา 
                " ไมตรีของผูใดผูหนึ่ง     ซึง่เปนคนพาล 
        ยอมเปนโทษ    กอใหเกิดแตกราวกัน    เพราะไม 
        รบัของไว     เพราะฉะน้ัน      เราจึงรับเอาขาวลีบ 
            กึ่งมานะ๑  ไวดวยมาคิดวา   ไมตรีของเราอยาได 
         แตกราวเสียเลย ขอใหไมตรีของเราน้ี ดํารงย่ังยืน 
        ตอไปเถิด "  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อสมปฺทาเนน  ความวา  เพราะ 
ไมยอมรับของไว    เขาสนธิกันโดยลบสระ    ไดความวา    เพราะ 
ไมถือเอาส่ิงของไว. 
        บทวา     อิตรีตรสฺส  ไดแกของส่ิงใดส่ิงหน่ึง    แมจะเลวหรือ 
ไมเลยก็ตาม. 
        บทวา  พาลสฺส  มิตฺตานิ   กล ี ภวนฺติ  ความวา  ไมตรีของ 
คนโง ๆ  ไรปญญา  ยอมชื่อวาเปนกลี  คือเปนเชนกับตัวกาฬกรรณี 
อธิบายวา ยอมทําลายได. 
        ดวยบทวา   ตสฺมา  หราม ิ ภุส  อฑฺฒมมาน นี้ พระโพธสิัตว 
แสดงวา ดวยเหตุนั้น   พ่ีจึงหอบห้ิว   คือยอมรับขาวลีบตุมพะหน่ึง 
(๔ ทะนาน) ที่สหายเขาให. อธิบายวา มานะหน่ึงเทากับ ๘ ทะนาน 
๑.  มานะ เปนช่ือมาตรา, ๘ ทะนานเทากับ ๑ มานะ, กึ่งมานะเทากับ ๔ ทะนาน.   
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กึ่งมานะเทากับ  ๔  ทะนาน  และ  ๔  ทะนาน  ชื่อวา  หน่ึงดุมพะ 
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปลาปตุมฺพ. 
        บทวา  มา  เม  มิตฺติ  ภิชฺชิตฺถ   สสฺสตาย  ความวา  ไมตรี 
ของเรากับสหายอยาแตกกันเสียเลย    ขอใหไมตรีนี้จงยั่งยืนอยู 
ตอไปเถิด.   
        ก็เม่ือพระโพธิสัตวกลาวอยูอยางนี้     ภรรยาคงรองไหอยู 
นั่นเอง   ในขณะน้ัน   ทาสผูทาการงานท่ีทานสังขเศรษฐีมอบใหแก 
ปลิยเศรษฐี   ผานมาทางประตูศาลา   ไดยินเสียงภรรยาของทาน- 
เศรษฐีรองไห    จึงเขาไปยังศาลา     เห็นเจานายเกาของตน     ก ็
หมอบลงแทบเทา     รองไหคร่ําครวญ    พลางถามวา    ขาแตนาย 
ทานพากันมาที่นี่ทําไม  ?     ทานเศรษฐีก็เลาเรื่องใหฟงทั้งหมด  
ทาสผูทํางานจึงปลอบทานท้ังสองวา     ชางเถิดนาย     ทานท้ังสอง 
อยาคิดเลย    แลวพาไปเรือนของตน    ใหอาบนํ้าหอม    ใหบรโิภค 
อาหาร     เรยีกทาสท้ังหลายที่เหลือมาประชุมกัน     แสดงใหรูวา 
เจานายของพวกทานมาแลว   รออยูสอง-สามวัน   ก็พาทาสท้ังหมด  
ไปสูทองพระลานหลวง    แลวรองตะโกนโพนทนาข้ึน    พระราชา 
รับสั่งใหเรียกมาตรัสถามวา     นี่เรื่องอะไรกัน ?     ทาสเหลาน้ัน 
พากันกราบทูลเรื่องทั้งหมดแดพระราชา     พระราชาทรงสดับ 
คําของพวกทาสแลว      รับสั่งใหเรียกเศรษฐีทั้งสองเขามาเฝา 
ตรัสถามทานสังขเศรษฐีวา   มหาเศรษฐี   ไดยินวา   ทานใหทรัพย 
๔๐   โกฏ ิ  แกปลิยเศรษฐี   จริงหรือ ?   พระโพธิสัตวกราบทูลวา  
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ขาแตมหาราชเจา    มิใชแตทรัพยอยางเดียวเทาน้ัน    ที่ขาพระองค 
ใหแกสหายผูนึกถึงขาพระองค  แลวบายหนามาสูพระนครราชคฤห 
ขาพระองคแบงสวิญญาณกทรัพย    และอวิญญาณกทรัพยที่เปน 
สมบัติทุกอยาง  ออกเปนสองสวน  แลวแบงเทา ๆ  กัน  พระเจาขา 
พระราชาตรัสถามปลิยเศรษฐีวา     ขอน้ันเปนความจริงหรือ  ? 
ปลิยเศรษฐีกราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ  เปนความจริงพระเจาขา 
ตรัสถามตอไปวา   ก็เม่ือเขานึกถึงทาน   มาหาถึงนี่แลว   ทานยังจะ 
ไดกระทําสักการะ  สัมมานะ   อะไรบางเลา ?   เขาน่ิงเสีย   รับสั่ง 
ถามตอไปวา  ยังอีกขอหนึ่งเลา  เจาไดใหทาสตวงขาวลีบดุมพะหนึ่ง 
ใสชายผาใหเขาไป ยังจะจริงหรือ ? ปลยิเศรษฐีแมจะฟงพระดํารัส 
นั้น    ก็คงนิ่งอ้ึงอยูนั่นเอง    พระราชาทรงปรึกษากับพวกอํามาตย 
วา  ควรทําอยางไร  ทรงบริภาษปลิยเศรษฐี  แลวตรัสวา  ไปกัน 
เถิดทานท้ังหลาย    จงไปเอาสมบัติในเรือนของปลิยเศรษฐี    ใหแก 
สังขเศรษฐีเถิด     พระโพธิสัตวกราบทูลวา     ขาแตมหาราชเจา 
ขาพระองคไมตองการส่ิงของของผูอ่ืนเลย    ขอไดทรงพระกรุณา 
โปรดพระราชทานสวนท่ีขาพระองคใหแกเขาเทานั้นเถิด     พระ- 
เจาขา     พระราชารับสั่งใหพระราชทานสมบัติอันเปนสวนของ 
พระโพธิสัตว    พระโพธสิัตวไดคืนสมบัติที่ตนใหไปท้ังหมดแลว 
แวดลอมดวยทาสกลับไปสูพระนครราชคฤห     นั่นแหละ     ต้ัง 
หลักฐานไดแลว     กระทําบุญท้ังหลาย     มีใหทานเปนตน    แลว 
ไปตามยถากรรม.  
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        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา  ปลยิเศรษฐีในครั้งน้ัน  ไดมาเปนเทวทัต   สวนสังขเศรษฐี 
ไดมาเปนเราตถาคต ฉะน้ีแล. 
                        จบ อรรถกถาอสัมปทานชาดกท่ี ๑  
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                           ๒.  ปญจภีรุกชาดก 

                               วาดวยความสวัสดี 
        [๑๓๒ ]     " เราไมตกอยูในอํานาจของพวกรากษส 
               เพราะความเพียรมั่นคง     ดํารงอยูในคําแนะนํา 
             ของทานผูฉลาด     และความไมหวาดหว่ันตอภัย 
               และความสยดสยอง     สวสัดิภาพจากภัย     อัน 
              ใหญหลวงจึงมีแกเรา"   
                     จบ  ปญจภีรกุชาดกท่ี  ๒ 
                   อรรถกถาปญจภีรุกชาดกท่ี  ๒ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภพระสูตร     วาดวยการประเลาประโลมของมารธิดา 
ณ     อชปาลนิโครธ      ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
กุสลูปเทเส  ธิติยา  ทฬฺหาย  จ   ดังน้ี. 
        ความพิสดารวา     ในกาลท่ีพระผูมีพระภาคเจา     ตรัส 
พระสูตรนั้น   ต้ังแตตนจนจบบริบูรณอยางนี้วา :- 
                นางตัณหา   นางอรดี   และนางราคา   ลวน 
            เพรศิพริ้งแพรวพราว  พากนัมา   พระศาสดาทรง 
            กําจัดนางเหลาน้ันไปเสีย     เหมือนลมพัดปุยนุน  
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            ใหหลนกระจายไปฉะนั้น. 
        พวกภิกษุประชุมกันในโรงธรรม  ต้ังเรื่องสนทนากันวา  ผูมี 
อายุทั้งหลาย      พระสัมมาสัมพุทธเจา     มิไดทรงลืมพระเนตร 
แลดูพวกมารธิดา   อันจําแลงรูปทิพยหลายรอยอยาง  แลวเขาไปหา 
เพ่ือจะเลาโลม   โอ   ข้ึนชือ่วา   กําลังของพระพุทธเจา   นาอัศจรรย 
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     บัดนี้ 
พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร  ?     เมื่อภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลใหทรงทราบแลว    ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันการ 
ที่ไมแลดูพวกมารธิดาของเรา      ผูทําใหอาสวะหมดส้ินไปแลว 
บรรลุความเปนพระสัพพัญูแลว     ในบัดนี้    ไมนาอัศจรรยเลย 
แทจริงในกาลกอน   เรากาํลังแสวงหาพระโพธิญาณ   มิไดทําลาย 
อินทรียทั้งหลายเสีย    แลดูแมซึ่งรูปทิพย   ที่พวกนางยักษิณีพากัน 
เนรมิตไว     ดวยอํานาจกิเลส     ทั้งท่ีเรายังมีกิเลส     ดําเนินไปจน 
บรรลถุึงความเปนมหาราชได     แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมา 
สาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนอง 
องคเล็กที่สุด    ของพระพ่ียาเธอต้ัง    ๑๐๐    องค   เรื่องราวทั้งหมด 
บัณฑิตพึงใหพิสดาร     โดยนัยดังกลาวแลวในตักกสิลาชาดก 
ในหนหลังน้ันแล  (แปลก)  แตวา  ในครั้งน้ัน  เมื่อชาวเมืองตักกสิลา 
เขาไปอัญเชิญพระโพธิสัตว  ณ  ศาลาภายนอกพระนคร  มอบถวาย  
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ราชสมบัติ    กระทําการอภิเศกแลว    ชาวตักกสิลานคร    พากนั 
ตกแตงพระนครเหมือนเมืองสวรรค      ตกแตงพระราชนิเวศน 
เหมือนวิมานอินทร.   ปางเมื่อพระโพธิสัตว   เสด็จเขาพระนครแลว 
เสด็จข้ึนสูบัลลังกรัตน     ภายใตเศวตรฉัตรในทองพระโรงหลวง 
ในประสาทอันเปนพระราชสถาน     ประทับนั่งดวยลีลาประหน่ึง 
ทาวเทวราช  เหลาอํามาตย  พราหมณ  คฤหบดี   และขัตติยกุมาร 
ตางแตงองคทรงเครื่องพรอม      แวดลอมโดยขนัด      นางบําเรอ 
ประมาณ  หม่ืนหกพันนาง  ลวนแนงนอย  เปรียบประดุจเทพอัปสร 
ทุกนางตางฉลาดในการฟอนรํา  ขับรอง  และบรรเลง  พระราชวัง 
ก็ครื้นเครงทั่วกัน     ดวยเสียงขับรองและบรรเลงเพลงประสาน 
ปานประหน่ึงทองมหาสมุทร     ที่กําลังคะนองคล่ืนเบื้องหนา 
แตเมฆฝนตกกระหนํ่าแลว      พระโพธิสัตวทอดพระเนตรดูศิริ- 
เสาวภาค    อันบรรลุแกพระองคนั้น   ทรงดําริวา    ถาเราจักพะวง 
แลดูรูปทิพยที่นางยักษิณีเหลาน้ันจําแลงเสียแลวละก็     คงสิ้น 
ชีวิตไปแลว     คงไมไดดูศิริเสาวภาคน้ี     แตเพราะเราต้ังอยูใน 
โอวาท    ของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย    ศริิโสภาคนี้    จึงบรรล ุ
แกเรา     ครัน้ทรงดําริฉะนี้แลว     เมื่อจะทรงเปลงพระอุทาน     ได 
ตรัสพระคาถานี้วา :- 
                " เราไมตกอยูในอํานาจของพวกรากษส 
           เพราะความเพียรมั่นคง      ดํารงอยูในคําแนะนํา 
           ของผูฉลาด   และความไมหวาดหวั่นตอภัย   และ  
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          ความสยดสยอง  สวัสดิภาพจากภัยอันใหญหลวง 
             จึงมแีกเรา"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กุสลปูเทเส  ความวา  ในคําชี้แจง 
ของทานผูฉลาดท้ังหลาย     อธิบายวา     ในโอวาทของพระปจเจก- 
พุทธเจาท้ังหลาย. 
        บทวา   ธิติยา   ทฬฺหาย   จ   ความวา   เพราะความเพียรอัน 
เด็ดเด่ียวม่ันคง      และเพราะความเพียรอันเฉียบขาดแนนอน. 
        บทวา    อวตฺถิตตฺตา  ภยภรีุตาย   จ    ความวา    และเพราะ 
ความไมหวาดหวั่นตอภัยใหญ    ที่ทําใหกายสะทาน    ในภัยทั้งสอง 
อยางนั้น  ภัยเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ทําใหจิตสะดุงชื่อวา  ภัย  ภัยใหญหลวง 
ที่ทําใหรางกายสั่นหว่ันไหว     ชื่อวาความสยดสยอง     ภัยทั้งสอง 
ประการนี้ก็ดี   อารมณอันนาสยดสยองวา   ข้ึนชื่อวายักษิณีเหลาน้ี 
มันกินมนษุยทั้งน้ัน     ดังน้ีก็ดี      มิไดมีแกพระมหาสัตวเลย     ดวย 
เหตุนั้น   ทานจึงกลาววา   อวตฺถิตตฺตา   ภยภีรุตาย   จ     ความไมมี 
ความหวาดหว่ันตอภัย    และความสยดสยอง    อธิบายวา    เพราะ 
ไมมีความหวาดหว่ันสยดสยองเสียเลย     คือถึงจะเห็นอารมณที่นา 
สยดสยอง ก็ไมยอมทอถอย. 
        บทวา  น   รกฺขสีน  วสมาคมิมหฺ   เส  ความวา  ไมตองมาสู 
อํานาจแหงนางรากษสเหลาน้ัน     ในทางอันกันดารดวยยักษ 
ทานกลาวอธิบายวา      เพราะเหตุที่เรามีความเด็ดเด่ียวม่ันคงใน 
คําชี้แจงของทานผูฉลาด     และเรามีการไมยนยอทอถอยเปนสภาพ  
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เพราะไมมีความกลัวและความหวาดสดุง      ฉะน้ัน    เราจึงไมมาสู 
อํานาจของพวกรากษส   ดังน้ี   สวัสดภิาพ   คือความเกษมจากภัย 
อันใหญหลวง     คือจากทุกขโทมนัสที่เราตองประสบ     ในสาํนัก 
ของพวกนางรากษส   ของเราน้ัน   ก็คือความปติโสมนัสอยางเดียว 
นี้  เกิดแลวแกเราในวันนี้. 
        พระมหาสัตวทรงแสดงธรรมดวยคาถานี้     ดวยประการ 
ฉะน้ี   ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม   บําเพ็ญบุญมีใหทานเปนตน 
เสด็จไปตามยถากรรม.                                     
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา   เราตถาคต   ไดเปนราชกุมาร   ผูไปปกครองราชสมบัติ  
ในพระนครตักกสิลา ในครั้งน้ัน  ฉะนี้แล.   
                         จบ  อรรถกถาภีรุกชาดกท่ี  ๒  
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                        ๓.  ฆตาสนชาดก 

                          วาดวยภัยที่เกิดจากท่ีพึ่ง 
        [๑๓๓]      " ความเกษมมอียูบนหลังนํ้าใด  บนหลังนํ้า 
           นั้น   มีขาศึกมารบกวน   ไฟลกุโพลงอยูกลางนํ้า 
            วันนีจ้ะอยูบนตนไมเหนือแผนดินไมไดแลว 
           พวกเจาจงพากันบินไปตามทิศทางกันเถิด    วันนี ้
           ที่พ่ึงของพวกเราเปนภัยเสียแลว. 
                        จบ  ฆตาสนชาดกท่ี  ๑ 
                  อรรถกถาฆตาสนชาดกท่ี  ๓ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระเขตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทคนานี้    มีคํา 
เริ่มตนวา  เขม ยหึ ดังน้ี. 
        ความพิสดารวา     ภิกษุนั้นเรียนพระกรรมฐานจากสํานัก 
ของพระศาสดา    แลวไปสูบานชายแดนตําบลหน่ึง    อาศัยหมูบาน 
หมูหน่ึงจําพรรษาในเสนาสนะปา    ในเดือนแรกน้ันเองเม่ือเธอ 
เขาไปบิณฑบาต    บรรณศาลาถูกไฟไหม    เธอลําบากดวยไมมี 
ที่อยู  จึงบอกพวกอุปฏฐาก คนเหลานั้น  พากันพูดวา ไมเปนไรดอก 
พระคุณเจา    พวกกระผมจักสรางบรรณศาลาถวาย    รอใหพวก  
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กระผมไถนาเสียกอน     หวานขาวเสียกอนเถิดขอรับ     จนเวลา 
๓    เดือนผานไป     เธอไมอาจบําเพ็ญพระกรรมฐานใหถึงท่ีสุดได 
เพราะไมมีเสนาสนะเปนท่ีสบาย     แมเพียงนิมิตก็ใหเกิดข้ึนไมได 
พอออกพรรษาเธอจึงไปสูพระเชตวันวิหาร ถวายบังคมพระศาสดา 
แลวน่ัง    ณ   สวนขางหน่ึง   พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกบัเธอ 
แลวตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุ     กรรมฐานของเธอเปนสัปปายะ 
หรือไมเลา  ?      เธอจึงกราบทูลความไมสะดวกจําเดิมแตตน 
พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   ในกาลกอนโนน แมสัตวดิรัจฉาน 
ทั้งหลาย  ก็ยงัรูจักสัปปายะ  และอสัปปายะของตน  พากันอยูอาศัย 
ในเวลาสบาย     ในเวลาไมสบายก็พากันทิ้งที่อยูเสียไปในที่อ่ืน 
เหตุไรเธอจึงไมรูสัปปายะ   และอสัปปายะของตนเลา   เธอกราบทูล 
อาราธนา    จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก    ดงัตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดนก   บรรลคุวาม 
เปนผูรูเดียงสาแลว   ถึงความงามเปนเลิศ  ไดเปนพระยานก  อาศัย 
ตนไมใหญ   สมบูรณดวยกิ่งกาน  สาขา  และคาคบ  มีใบหนาแนนอยู 
ใกลฝงสระเกิดเอง   ในแนวปาตําบลหนึ่ง   อยูเปนหลักฐาน   พรอม 
ทั้งบริวาร     นกเปนจํานวนมาก     เมื่ออยูที่กิ่งอันยื่นไปเหนือนํ้า 
ของตนไมนั้น     ก็พากันถายคูถลงในนํ้า     และในชาตสระนั่นเลา 
ก็มีนาคราช    ผูดุรายอาศัยอยู    นาคราชน้ันมีวิตกวา    นกเหลาน้ี 
พากันข้ีลงในสระอันเกิดเอง    อันเปนที่อยูของเรา     เห็นจะตองให  
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ไฟลุกข้ึนจากน้ําเผาตนไมเสีย     ใหพวกมันหนีไป     พญานาคนั้น 
มีใจโกรธ      ตอนกลางคืน     เวลาท่ีพวกนกทั้งหมดมาประชุมกัน 
นอนท่ีกิ่งไมทั้งหลาย     ก็เริ่มทําใหน้ําเดือดพลาน     เหมือนกับยก 
เอาสระข้ึนต้ังบนเตาไฟฉะน้ัน   เปนชัน้แรก    ชั้นท่ีสองก็ทําใหควัน 
พุงข้ึน    ชั้นที่สามทําใหเปลวไฟลุกข้ึนสูงชั่วลําตาล    พระโพธสิัตว 
เห็นไฟลุกข้ึนจากนํ้า     ก็กลาววา      ดูกอนชาวเราฝูงนกท้ังหลาย 
ธรรมดาไฟติดข้ึนเขาก็พากันเอาน้ําดับ     แตบัดนี้    น้ําน่ันแหละ 
กลับลุกเปนไฟข้ึน     พวกเราไมอาจอยูในท่ีนี้ได    ตองพากันไป 
ที่อ่ืน แลวกลาวคาถาน้ี  ความวา :- 
                "ความเกษมมีอยูบนหลังนํ้าใด   บนหลังนํ้า 
            นั้น   มีขาศึกมารบกวน   ไฟลกุโพลงอยูกลางนํ้า 
                วนันี้จะอยูบนตนไม     เหนือแผนดินไมไดแลว 
          พวกเจาจงพากันบินไปตามทิศทางกันเถิด    วันนี ้
         ที่พ่ึงของพวกเราเปนภัยเสียแลว"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เขม   ยหึ   ตตฺถ   อรี   อุทีริโต 
ความวา  ความเกษมคือความปลอดภัย   มีอยูเหนือนํ้าใด  บนเหนือน้ํา 
นั้น  มีขาศึกศัตรูประชิดแลว.                  
        บทวา  ทกสฺส  เทากับ อุทกสฺส แปลวา แหงน้ํา. 
        ไฟ     ชือ่วา    ฆตาสนะ    อธิบายวา    ไฟนั้นยอมคนเปรียง 
เพราะเหตุนั้น  ทานจึงเรียกวา  ฆตาสนะ.  
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        บทวา   น   อชฺช   วาโส   ความวา   วันนี้ที่อยูของพวกเรา 
ไมมีแลว.                                                                 
        ในบทวา  มหิยา  มหรีุโห  นี ้   ตนไมทานเรียกวา  มหรีุกฺโข 
บนตนไมนั้น  อธิบายวา ไดแกตนไมที่เกิดบนแผนดินนี้. 
        บทวา   ทิสา    ภชวฺโห  ความวา   ทานท้ังหลายจงคบ   คือ 
พากันบินไปตามทิศทาง. 
        บทวา   สรณชฺช   โน   ภย  ความวา   วันนี้   ภัยเกิดแตที่พ่ึง 
ของพวกเราแลว  คือ ที่พํานักของพวกเรา   เกิดเปนภัยข้ึนแลว. 
        พระโพธิสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลว     ก็พาฝูงนกท่ีเชื่อฟงคํา 
บินไปในที่อ่ืน    ฝูงนกท่ีไมเชื่อฟงคําของพระโพธิสัตว    ตางพากัน 
เกาะอยู  ถึงความส้ินชีวิตแลว. 
        พระศาสดา    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ตรสั 
ประกาศสัจจะ     ในเวลาจบสัจจะภิกษุนั้นดํารงอยูในพระอรหัตผล 
แลวทรงประชุมชาดกวา    ฝูงนกท่ีกระทําตามคําของพระโพธิสัตว 
ในครั้งน้ัน   ไดมาเปนพุทธบริษัท   สวนพระยาหก   ไดมาเปนเรา 
ตถาคต  ฉะนี้แล. 
                      จบ  อรรถกถาฆตาสนชาดกท่ี  ๓  
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                           ๔.  ฌานโสธนชาดก 

                         วาดวยสุขเกิดจากสมาบัติ 
        [๑๓๔]     สัตวเหลาใด     เปนผูมสีัญญา     แมสัตว 
               เหลาน้ัน   ก็ชื่อวา  เปนทุคตะ    สัตวเหลาใดเปนผู 
              ไมมีสัญญา   ถึงสัตวเหลาน้ัน   ก็ชื่อวาเปนทุคตะ 
                ทานจงละเวนความเปนสัญญีสัตว     และอสัญญี 
                สตัวทั้งสองน้ีเสีย    สขุอันเกิดจากสมาบัตินั้น 
                เปนสุขท่ีไมมีกเิลสเครื่องยียวน. 
                   จบ  ฌานโสธนชาดกท่ี  ๔ 
                 อรรถกถาฌานโสธนชาดกที่  ๔ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ     พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภการท่ีพระธรรมเสนาบดีพยากรณปญหาที่พระองค 
ตรัสถาม    โดยยอไดอยางพิสดาร    ณ    ประตูสงักัสนคร    ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  เย  สฺญิโน   ดงัน้ี. 
        ตอไปนี้เปนเรื่องอดีต   ในการพยากรณปญหานั้น. 
        ไดยินวา     ในอดีตกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราช- 
สมบัติ   อยูใน พระนครพาราณสี    พระโพธิสัตวกําลังจะมรณภาพ 
ที่ชายปา   ถกูพวกอันเตวาสิกถาม   กก็ลาววา   เนวสัญญีนาสัญญี  
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มีสัญญาก็ไมใช    ไมมีสญัญาก็ไมใช    ฯลฯ    (เหมือนกับเรื่องใน 
ปโรสหัสสชาดก)     พวกดาบสไมยอมเชื่อถอยคําของอันเตวาสิก 
ผูใหญ   พระโพธิสัตวจึงมาแตพรหมชั้นอาภัสสระ   ยืนอยูในอากาศ 
กลาวคาถานี้  ความวา  :-                                          
                "สัตวเหลาใดเปนผูมีสัญญา      แมสัตว 
          เหลาน้ัน    ก็ชื่อวาเปนทุคตะ    สัตวเหลาใดเปนผู 
          ไมมีสญัญา   ถึงสัตวเหลาน้ัน   ก็ชื่อวาเปนทุคตะ 
             ทานจงละเวนความเปนสัญญีสัตว   และอสัญญี- 
               สัตวทั้งสองน้ีเสีย     สุขอันเกิดจากสมาบัตินั้น 
        เปนสุขที่ไมมีกิเลสเครื่องยียวน"  ดังนี้. 
        ในบรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา   เย   สฺ ิโน   นี ้ ทาน 
แสดงถึงหมูสัตวที่มีจิตที่เหลือ     เวนทานผูไดเนวสัญญานาสัญ- 
ญายตนฌาน. 
        บทวา    เตป    ทุคฺคตา    ความวา    เพราะไมไดสมาบัตินั้น 
แมชนเหลานั้นจึงยังเปนผูชื่อวา  ทุคตะ. 
        ดวยบทวา   เยป    อสฺ ิโน   นี ้  ทานแสดงถึงอจิตตกสัตว 
ผูเกิดในอสัญญีภพ. 
        บทวา   เตป    ทุคฺคตา   ความวา   ถึงแมสัตวเหลาน้ัน   ก็ยังคง 
เปนทุคตะอยูเหมือนกัน     เพราะยังไมไดสมาบัตินี้นั้นแหละ. 
        บทวา  เอต  อุภย  วิวชฺชย  ความวา  พระโพธิสตัวใหโอวาท 
แกอันเตวาสิกตอไปวา   เธอจงเวนเสีย   ละเสีย   แมทั้งสองอยางนั้น  
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คือ สัญญีภาวะ  และอสัญญีภาวะ. 
        บทวา  ต  สมาปตฺติสุข  อนงฺคณ  ความวา  ความสุขในฌาน 
นั้น    คือท่ีถงึการนับวาเปนสุข     โดยเปนธรรมชาติสงบระงับ 
ของทานผูไดเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ     เปนอนังคณะ 
คือปราศจากโทษ       แมเพราะความท่ีแหงจิตมีอารมณแนวแน 
มีกําลังเปนสภาพ   ความสุขนั้น   กช็ือ่วา   เปนของไมมีกิเลสเครื่อง 
ยียวน. 
        พระโพธิสัตวแสดงธรรมสรรเลริญคุณของอันเตวาสิก 
ดวยประการฉะน้ีแลว     ก็ไดกลับคืนไปยังพรหมโลก     คราวนั้น 
ดาบสท่ีเหลือ  ตางพากันเชื่อฟง  อันเตวาสิกผูใหญ.  
        พระศาลดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ตรัสประชมุ 
ชาดกวา     อันเตวาสิกผูใหญในครั้งน้ัน    ไดมาเปนพระสารีบุตร 
สวนทาวมหาพรหม๑  ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล.                 
                    จบ  อรรถกถาฌานโสธนชาดกท่ี  ๔ 
 ๑. หมายเอาพรหมผูเปนใหญในอาภัสรภมิู  ไมใชทาวมหาพรหมในปฐมฌานภูมิ.   
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                           ๕.  จันทาภชาดก 

              วาดวยผูเขาถึงอาภัสสรพรหมณ         
        [๑๓๕]    ผูใดในโลกนี้    หย่ังไดดวยปรีชา     ซึ่ง 
               แสงจันทน     และแสงอาทิตย    ผูนั้นยอมเขาถึง 
           อาภัสรพรหมไดดวยฌาน  อันหาวิตกมิได. 
                           จบ   จันทาภชาดกท่ี  ๕ 
                     อรรถกถาจันทาภชาดกท่ี  ๕ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภการพยากรณปญหาของพระเถระเจาน้ันแล      ที่ประตู 
สังกัสนคร        ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา    จนทฺาภ 
ดังน้ี. 
        ในอดีตกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี   พระโพธิสัตวกําลังจะมรณภาพ   ณ   ชายปา 
ถูกพวกอันเตวาสิกซักถาม   กลาววา  จนฺทาภ   สรุยิาภ  แสงจันทน 
แสงอาทิตย   ดังน้ี   แลวเกิดในอาภัสสรพรหม.   พวกดาบสไมเชื่อ 
อันเตวาสิกผูใหญ    พระโพธิสัตวมาสถิตในอากาศ    กลาวคาถาน้ี 
ความวา  :- 
                   " ผูใดในโลกนี้หยั่งได  ดวยปรีชา  ซึ่ง         
        แสงจันทร     และแสงอาทิตย    ผูนั้นยอมเขาถึง  
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        อาภัสรพรหมได      ดวยฌานอันหาวิตกมิได"  
               ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   พระโพธิสตัวแสดงโอทาตกสิณ   ดวย 
บทวา  จนฺทาภ  แสดง  ปตกสิณ ดวยบทวา สุริยาภ. 
        บทวา  โยธ   ปฺาย  คาธติ   ความวา   บุคคลใดในสัตวโลก 
นี้    หยั่งไดดวยปญญาซึ่งกสิณท้ังสองอยางนี้    คือการทําใหเปน 
อารมณ        สงใจไป       หรือต้ังใจไวไดในกสิณท้ังสองอยางนั้น 
อีกบรรยายหนึ่ง  บทวา  จนฺทาภ  สุริยาภฺจ  โยธ  ปฺาย   คาธติ 
ความวา     แสงจันทน     และแสงอาทิตยแผไปสูที่มีประมาณเทาใด 
เจริญปฏิภาคกสิณในท่ีมีประมาณเทานั้น    กระทําปฏิภาคกสิณนั้น 
ใหเปนอารมณ     ยังฌานใหเกิดได     ก็ยอมชื่อวา     หยั่งลงสูแสง 
ทั้งสองนั้นไดดวยปญญา  เพราะเหตุนั้น  ความขอน้ีก็เปนการอธิบาย 
ความในบทน้ันไดเหมือนกัน        บคุคลน้ันยอมเขาถึงอาภัสสร 
พรหมโลก  ไดดวยฌานท่ีสองที่ตนไดแลว  เพราะกระทําอยางนั้น.  
        พระโพธิสัตวใหพวกดาบสรูแจงดวยประการฉะน้ี     แลว 
กลาวสรรเสริญคุณของอันเตวาสิกผูใหญ      กลับไปยังพรหมโลก 
ทันที. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม        
ชาดกวา    อันเตวาสิกผูใหญในครั้งน้ัน   ไดมาเปนสารีบุตร    สวน 
ทาวมหาพรหม ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะนี้แล. 
                      จบ   อรรถกถาจันทรภชาดกท่ี  ๕  
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                           ๖.  สุวรรณหังสชาดก 

                             โลภมากลาภหาย 
        [๑๓๖]     "บุคคลไดสิ่งใด     ควรยินดีดวยส่ิงนั้น 
                  เพราะความโลภเกินประมาณ      ชั่วแท     นาง- 
                  พราหมณี    จับพระยาหงสเสียแลว    จึงเสื่อมจาก 
                ทอง"  ดังนี้. 
                          จบ  สุวรรณหังสชาดกท่ี  ๖ 
                 อรรถกถาสุวรรณหังสชาดกท่ี  ๖ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุณี    ชื่อ  ถูลนันทา     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มี 
คําเริ่มตนวา   ย  ลทฺธ  เตน   ตุฏพฺพ  ดังน้ี. 
        ความพิสดารวา     อุบาสกคนหน่ึงในพระนครสาวัตถี 
ปวารณากระเทียมกับภิกษณีสงฆไว  และสั่งเสียคนเฝาไรไวดวยวา 
ถาภิกษุณีทั้งหลายพากันมาเอา  จงใหไปรูปละ   ๒-๓  หอ.   จําเดิม 
แตนั้นภิกษุณีทั้งหลายตองการกระเทียม      ก็พากันไปท่ีบานของ 
เขาบาง   ที่ไรของเขาบาง   ครั้นถึงวันมหรสพวันหน่ึง   กระเทียม 
ในเรือนของเขาหมด    ภิกษุณีถูลนันทาพรอมดวยบริวาร    พากัน 
ไปท่ีเรือนแลวกลาววา   ผูมีอายุ   ฉันตองการกระเทียม   คนรักษา  
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กลาววา     กระเทียมไมมีเลยพระแมเจา     กระเทียมที่เก็บตุนไว 
หมดเสียแลว     นิมนตไปท่ีไรเถิดขอรับ     จึงพากันไปท่ีไร     ขน 
กระเทียมไปอยางไมรูประมาณ    คนเฝาไรจึงกลาวโทษวา    เปน 
อยางไรนะ   พวกภิกษุณีจึงขนกระเทียมไป   อยางไมรูจักประมาณ 
ฟงคําของเขาแลว     พวกภิกษุณีที่มีความปรารถนานอย     พากัน 
ยกโทษ   พวกภิกษุเลา   ครั้นไดยินจากภิกษุณีเหลานั้น   ก็พากัน 
ยกโทษ    ครัน้แลวก็กราบทูลความน้ัน    แดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา      ตรัสตําหนิภิกษุณีถูลนันทา       แลวทรง 
แสดงธรรมที่เหมาะกับเรื่องนั้นแกนางภิกษุณีทั้งหลาย    โดยนัย 
มีอาทิวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ข้ึนชือ่วา  บุคคลผูมีความปรารถนา 
ใหญ   มิไดเปนที่รัก  เจริญใจ   แมแกมารดาบังเกิดเกลา  ไมอาจจะ 
ยังผูไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส     ไมอาจจะยังผูที่เลื่อมใสแลวใหเลื่อมใส 
ยิ่งข้ึน     ไมอาจยังลาภที่ยังไมเกิดใหบังเกิด      หรือลาภที่เกิดแลว 
ก็ไมอาจกระทําใหยั่งยืนได     ตรงกันขาม     ผูที่มีความปรารถนา 
นอย     ยอมอาจยังลาภที่ยังไมเกิดใหเกิด     ที่เกิดแลวก็ทําใหยั่งยืน 
ได    แลวตรสัวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชแตในบัดนี้เทานั้น 
ที่ภิกษุณีถูลนันทา    มีความปรารถนาใหญ    แมในครั้งกอนก็เคย 
มีความปรารถนาใหญเหมือนกัน     แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีต  
มาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี      พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณสกุล  
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หน่ึง     เมื่อเจริญวัยแลว     มารดาบิดาไดตบแตงใหมีภรรยา     ม ี
ชาติเชื้อพอสมควรกัน  ไดมีธิดา  ๓  คน  ชื่อ  นันทา  นันทวดี  และ 
สุนันทา      ครั้นธิดาเหลาน้ันไดสามีไปแลวทุกคน     พระโพธิสัตว 
ก็ทํากาละไปเกิดในกําเนิดหงสทอง     และมีญาณระลึกชาติได 
อีกดวย  หงสทองนั้นเติบใหญแลว   เห็นอัตภาพ   อันเติบโตสมบูรณ 
งดงามเต็มไปดวยขนท่ีเปนทอง     กน็ึกวา     เราจุติจากไหนหนอ 
จึงมาบังเกิดในที่นี้    ทราบวา    จากมนุษยโลก    พิจารณาอีกวา 
พราหมณีและเหลาธิดาของเรา     ยังมชีีวิตอยูหรืออยางไร     กไ็ด 
ทราบวา    ตองพากันไปรับจางคนอ่ืน   เลี้ยงชีพดวยความแรนแคน 
จึงคิดวา   ขนทั้งหลายในสรีระของเราเปนทองทั้งน้ัน   ทนตอการตี 
การเคาะ  เราจักใหขนจากสรีระนี้  แกนางเหลาน้ัน   ครั้งละหน่ึงขน 
ดวยเหตุนั้น   ภรรยา   และธิดาท้ัง   ๓   ของเรา   จักพากันอยูอยาง 
สุขสบาย  พระยาหงสทองจึงบินไป   ณ   ที่นั้น  เกาะท่ีทายกระเด่ือง 
พราหมณีและธิดาเห็นพระโพธิสัตวแลว    ก็พากันถามวา    พอคุณ 
มาจากไหนเลา  ?      หงสทองตอบวา     เราเปนบิดาของพวกเจา 
ตายไปเกิดเปนหงสทอง     มาเพ่ือจะพบพวกเจา     ต้ังแตบัดนี้ไป 
พวกเจาไมตองไปรับจางคนอ่ืนเขาเลี้ยงชีวิตอยางลําบากอีกละ 
เราจักใหขนแกพวกเจาครั้งละหน่ึงขน      จงเอาไปขายเลี้ยงชีวิต  
ตามสบายเถิด    แลวก็สลัดขนไวใหเสนหน่ึงบินไป           หงสทอง 
นั้นมาเปนระยะ  ๆ     สลดัขนใหครั้งละหนึ่งขน    โดยทํานอง 
พราหมณีและลูก ๆ     คอยม่ังค่ังข้ึน     มีความสุขไปตาม ๆ     กนั  
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อยูมาวันหน่ึง    พราหมณีปรึกษากับลูก ๆ    วา    แมหนูทั้งหลาย 
ข้ึนชื่อวาดิรัจฉานรูใจไดยาก     ในบางครั้งบิดาของเจาไมมา 
ที่นี่    พวกเราจักทําอยางไรกัน    คราวน้ีเวลาเขามา    พวกเราชวย 
กันจับถอนขนเสียใหหมดเถิดนะ     พวกลูกสาวพากันพูดวา     ทํา 
อยางนั้นบิดาของพวกเรา   จักลําบาก   ตางก็ไมเห็นดวย   แตนาง- 
พราหมณีเพราะมีความปรารถนาใหญ     ครั้นวันหน่ึงเวลาพระยา- 
หงสทองมา   ก็พูดวา   มานี่กอนเถิดนายจา   พอพระยาหงสทองนั้น 
เขาไปใกล    ก็จับไวดวยมือท้ังสอง    ถอนขนเสียหมด     แตเพราะ 
จับถอนเอาดวยพลการ     พระโพธิสัตวมิไดใหโดยสมัครใจ     ขน 
เหลาน้ันจึงเปนเหมือนขนนกยางไปหมด    พระโพธิสัตวไมสามารถ 
จะกางปกบินไปได  นางพราหมณีจึงจับเอาพระยาหงสทองใสตุมใหญ 
เลี้ยงไว  ขนที่งอกข้ึนใหมของพระยาหงสนั้น  กลายเปนขาวไปหมด 
พระยาหงสนั้น   ครั้นขนข้ึนเต็มที่แลว    ก็โดดข้ึนบินไปท่ีอยูของตน 
ทันที  แลวกไ็มไดมาอีกเลย.                                           
        พระศาสดาทรงนําเอาเรื่องในอดีตน้ีมาสาธก  แลวตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน  ทีถู่ลนันทามีความปรารถนา 
ใหญ     แมในครั้งกอนก็มีความปรารถนาใหญเหมือนกัน    และ 
เพราะมีความปรารถนาใหญ     จึงตองเสื่อมจากทอง     บัดนี้เลา 
เพราะเหตุที่ตนมีความปรารถนาใหญนั่นแหละ     จักตองเสื่อม 
แมแตกระเทียม     เพราะฉะนั้นต้ังแตบัดนี้     จักไมไดเพ่ือจะฉัน 
กระเทียม     แมนางภิกษุณีที่เหลือท้ังหลาย     ผูอาศัยถูลนันทาน้ัน  
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ก็จักไมไดเพ่ือฉันกระเทียม   เหมือนอยางถูลนันทาเชนกัน   เหตุนั้น 
แมจะไดมาก     ก็จักตองรูจักประมาณทีเดียว    แตไดนอย     ก็ตอง 
พอใจตามท่ีไดเทาน้ัน     ไมควรปรารถนาใหยิ่งข้ึนไป     แลวตรัส 
คาถาน้ีความวา 
                " บุคคลไดสิ่งใด     ควรยินดีดวยส่ิงน้ัน 
             เพราะความโลภเกินประมาณ     ชั่วนัก     นาง- 
        พราหมณี     จับพระยาหงสเสียแลว     จึงเสื่อมจาก 
               ทอง"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    ตุฏพฺพ  แปลวา   พึงยินดี. 
        ก็พระศาสดา  ครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้  แลวทรงติเตียน 
โดยอเนกปรยิาย     แลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา     ก็นางภิกษุณี 
รูปใดฉันกระเทียม,    ตองอาบัติปาจิตตีย  ดังนี้แลวประชุมชาดก 
วา   นางพราหมณีในครั้งนั้น   ไดมาเปนภิกษุณีถูลนันทา,    ธิดา 
ทั้งสามไดมาเปนพ่ีนองหญิงในบัดนี้,    สวนพระยาสุวรรณหงส 
ไดมาเปนเราตถาคต ฉะน้ีแล. 
                จบ  อรรถกถาสุวรรณหงสชาดกท่ี  ๖  
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                                   ๗.  พัพพุชาดก 

                     วิธีแกเผด็ทําใหแมวตาย         

        [๑๓๗]     แมวตัวท่ีหน่ึงไดหนูหรือเน้ือในที่ใด   แมว 
            ตัวท่ีสอง  ที่สาม  และที่สี่    ก็เกิดขึ้นในท่ีนัน้  แมว 
               เหลาน้ันทั้งหมด      ไดพากันเอาอกฟาดแกวผลึก 
                นี ้ แลวถึงความส้ินชีวิต.   
                           จบ  พัพพุชาดกที่  ๗ 
                      อรรถกถาพัพพุชาดกท่ี  ๗ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติดวยมีกาณมารดาเปนเหตุ 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา    ยตฺเตโก    ลภเต     พพฺพุ 
ดังน้ี. 
        ความพิสดารวา   อุบาสิกาในพระนครสาวัตถี   ปรากฏนาม 
ตามธิดาวา  กาณมาตา  ไดเปนอริยสาวิกา   ผูโสดาบัน  นางไดยก 
ลูกสาวชื่อ  กาณา   ใหแกชายผูมีชาติ   คูควรกันในหมูบานตําบลหน่ึง 
นางกาณายอนกลับมาเรือนของมารดาดวยกรณียกจิบางอยาง 
ตอมา   สามีของนางกาณาสงทูตไปวา   นางกาณาจงกลับมา   เรา 
ตองการใหนางกาณากลับ    นางกาณาฟงคําของทูลแลว    บอกลา  
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มารดาวา  แมจา    ฉันตองไปละ  มารดากลาววา  เจาอยูนานปานนี้ 
จักไปมือเปลาอยางไรกัน   แลวทอดขนม   ขณะนั้นเองภิกษุรูปหน่ึง 
ผูมีปกติเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร    ไดไปถึงท่ีอยูของนาง    อุบาสิกา 
นิมนตทานใหนั่งแลวถวายขนมเต็มบาตร     ภิกษุนั้นออกไปแลว 
ก็บอกแกภิกษุรูปอ่ืน     อุบาสิกาก็ถวายแกภิกษุนั้นโดยทํานอง 
เดียวกันนั่นแหละ     แมรูปนั้นก็กลับออกไป     แลวบอกตอแกรูปอ่ืน 
อุบาสิกาก็ถวายแกภิกษุนั้นเชนกัน    เลยตองถวายแกภิกษุตอ ๆ  กัน 
อยางนี้ถึง  ๔  รูป  ขนมตามที่ตระเตรียมไวก็หมดสิ้นไป  นางกาณา 
ก็ยังไมพรอมท่ีจะไปได    ครั้งน้ัน    สามีของนางกาณา    ก็สงทูต  
ไปซํ้าเปนครั้งท่ี   ๒   พอครั้งท่ี    ๓   สงทูตไปพรอมกับคําขาดวา 
ถานางกาณาจักยังไมยอมมา     เราจักนําหญิงอ่ืนมาเปนภรรยา 
แมตลอดวาระท้ัง    ๓    นางกาณาก็ไมพรอมท่ีจะไปได    ดวยขอ 
ขัดของนั้นแหละ    สามีของหางจึงนําหญิงอ่ืนมาเปนภรรยา    นาง- 
กาณาไดฟงเรื่องราวขาวน้ันแลว  กก็นแตรองไห. 
        พระศาสดาทรงทราบเร่ืองนั้น      ครั้นรุงเชาทรงครองผา 
ถือบาตร    จีวร    ไปยังนิเวศนของกาณมารดา    ประทับนั่งเหนือ 
อาสนะท่ีจัดถวาย    แลวตรัสถามมารดานางกาณาวา    กาณานี้ 
รองไหเพราะเหตุไร  ?    ครั้นทรงสดับวา    ดวยเหตุชื่อน้ี   จึงตรัส 
ปลอบกาณมารดา  แสดงธรรมีกถา  ลกุจากอาลนะกลับพระวิหาร 
ครั้งน้ัน   ความท่ีภิกษุทั้ง   ๔   รูปนั้น   รับเอาขนมท่ีตระเตรียมไว 
จนเปนเหตุตัดรอนการไปของนางกาณา     ก็ระบอืไปในหมูภิกษุ   
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ครั้นวันหน่ึง    พวกภิกษุจึงยกเรื่องข้ึนสนทนากันในธรรมสภาวา 
ผูมีอายุทั้งหลาย  ภิกษุ  ๔  รูป  ฉันขนมท่ีมารดานางกาณาทอดไว 
๓   ครั้ง   ทําใหนางกาณาไปไมได  เลยถูกผัวท้ิง   ทําความโทมนัส 
ใหบังเกิดแกมหาอุบาสิกา     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บัดนี้พวกเธอน่ังประชุมสนทนากันดวย 
เรื่องอะไร  ?   เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว    ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้เทาน้ัน  ที่ภิกษุทั้ง  ๔  เหลาน้ัน 
กินของของกาณมารดา     แลวทําความโทมนัสใหเกิดแกนาง     แม 
ในครั้งกอนก็เคยทําใหนางเกิดโทมนัสมาแลว      ทรงนําเอาเรื่อง 
ในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลชางสลักหิน 
เจริญวัยแลว  ศึกษาศิลปะสําเร็จแลว  ในนิคมแหงหน่ึง  ณ   แควน- 
กาสี     ไดมีเศรษฐีมีสมบัติมากอยูคนหนึ่ง    ฝงเงินไว    ๔๐   โกฏ.ิ 
ภรรยาของเขาตายไปแลว    เพราะความหวงในทรัพย   จึงเกิดเปน 
หนู     อยูบนกองทรัพย     ตระกูลนั้นทั้งหมดถึงความยอยยับไป 
โดยลําดับดวยประการฉะน้ี      ผูสืบสายก็ขาดตอน      แมบานนั้น 
ก็ถูกทอดทิ้งไวจนราง     ถึงความเปนบานท่ีหมดบัญญัติ      ขาด 
ความหมาย    ครั้งน้ันพระโพธิสัตวขุดหินในบานเกาน้ันมาสลัก. 
        ฝายนางหนูนั้นเที่ยวหากิน     เห็นพระโพธิสัตวบอย ๆ     ก็ 
เกิดความรัก    คิดวา    ทรพัยของเรามากมาย    จักฉิบหายเสียโดย  
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ไรเหตุ     เราจักรวมกับบุรุษน้ีใชจายทรัพยนี้    วันหนึ่ง     นางจึง 
คาบทรัพย  ๑     กษาปณ  ไปสูสํานักพระโพธิสัตว   พระโพธิสัตว 
เห็นนางแลว   ก็ปราศรัยดวยวาจานารัก     กลาววา     แมคุณเอย 
คาบเอากษาปณมาทําไมเลา  ?    นางตอบวา   พอคุณ   ทานจงรับ 
กษาปณนี้ไปใชสวนตนบาง   นําเนื้อมาเผ่ือฉันบาง   พระโพธิสตัว 
รับคําน้ีแลว     เอากษาปณไปสูพระนคร      ซื้อเน้ือมาสกหน่ึงแลว 
นํามาใหนาง        นางรับเอาเนื้อไปสูที่อยูของตน     เค้ียวกินตาม 
พอใจ    นับแตนั้นมา    หนูก็ใหกษาปณแกพระโพธิสัตวทุกวัน 
โดยทํานองน้ีแล แมพระโพธิสัตวก็นําเน้ือมาใหหนูทุกวัน. 
        อยูมาวันหน่ึง    แมวจับนางหนูนั้นได    ครั้งน้ันนางหนูพูด  
กับมันอยางนี้วา    เพ่ือนเอย    ทานอยาฆาเราเลยนะ    แมวถามวา 
เรื่องอะไรเราจะไมฆา     เราหิวอยากกินเนื้อ     ไมอาจจะไวชีวิต  
เจาได    นางหนูถามวา     ก็ทานอยากจะไดกินเน้ือเพียงวันเดียว 
เทาน้ัน    หรอือยากจะไดกินตลอดไป ?     แมวตอบวา     เมื่อได 
เราก็อยากไดกินตลอดไป   นางหนูจึงพูดวา   ถาเชนนั้น   เราจักให 
เนื้อทานตลอดไป     ทานจงปลอยเราเถิด      ทีนั้นแมวก็กําชับหนูวา 
ถาเชนนั้น   เจาอยาลืมเสียนะ   แลวกป็ลอยไป    ต้ังแตนั้น   นางหนู 
ก็แบงเน้ือท่ีพระโพธิสัตวนํามาใหตนเปนสองสวน     ใหแมวเสีย 
สวนหนึ่ง    กินเองสวนหนึ่ง    อยูมาวันหน่ึง    นางถูกแมวตัวอ่ืนจับ 
ไดอีก    นางหนูก็ตองรองขอใหมันตกลงทํานองเดียวกัน    แลวให 
ปลอยตน    ต้ังแตนั้น    ก็ตองแบงเนื้อออกเปนสามสวน     ครัน้ถูก  
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แมวอ่ืนจับไดอีก   ก็คงขอรองใหปลอยตน  ดวยวิธีนั้นแหละ   จําเดิม 
แตนั้น    ก็ตองแบงเนื้อออกเปน   ๔    สวน      ตอมาถูกแมวอ่ืนจับได 
อีก    ก็ขอรองใหปลอยตนดวยวิธีนั้นอีก    นับแตนั้นมา    ก็ตองแบง 
กินกันถึง  ๕   สวน   นางหนูกินสวนท่ี  ๕   เพราะมีอาหารนอย 
จึงลําบาก  ซูบผอม มีเนื้อและเลือดนอย. 
        พระโพธิสัตวเห็นนางหนูนั้นแลว     กลาววา     แมคุณเอย 
ทําไมจึงซูบเซียวเหี่ยวแหงไปเลา  ?     ครั้นนางหนูบอกเหตุแลว 
ก็กลาววา  ทาํไมไมบอกฉัน  จนปานน้ี  ฉันจักชวยทํากิจในเรื่องนี้ 
เอง   ทําใหนางหนูเบาใจแลว    กระทํารูถ้ําดวยแกวผลึกใด   นาํมา 
มอบให สั่งวา  แมคุณ  เจาจงเขาไปสูถ้ําน้ี   นอนเสีย   แลวตวาดแมว 
ที่พากันมา   ดวยวาจาท่ีหยาบคาย  นางแมวก็เขาถ้ํานอน  ครั้นแมว 
ตัวท่ีหน่ึงมาหานางวา    เจาจงใหเน้ือแกเรา    นางหนูก็ตวาดมันวา 
ไอแมวชั่วตัวราย    กูเปนข้ีขาหาเน้ือใหมึงหรือ    จงไปกินเนื้อลูก ๆ 
ของมึงเถิด     แมวไมรูวา     นางนอนในถ้ําแกวผลึก     ดวยอํานาจ 
ความโกรธ  จึงไปโดยเร็วดวยหมายจักจับหนูใหได  เลยเอาทรวงอก 
กระแทกเขากับถ้ําแกวผลึก    หัวใจของมันแตกทันที     ตาท้ังคูถลน 
ออกมา    มนัสิ้นชีวิตตรงนั้นเอง    แลวลวงไปในท่ีรก ๆ    ขางหน่ึง 
ดวยอุบายน้ี       แมวทั้ง   ๔   แมแตละตัว ๆ   ตางก็พากันสิ้นชีวิต  
หมด    นับแตนั้นมาหนูก็ปลอดภัย  ใหกษาปณ  ๒-๓   กษาปณแก 
พระโพธิสัตวทุก ๆ     วัน    ตอมาก็ไดมอบทรัพยทั้งหมดใหแก  
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พระโพธิสัตวเพียงผูเดียว     ดวยอุบายอยางนี้    ทั้งคูมิไดทําลาย 
ไมตรีกันจนส้ินชีวิต แลวตางก็ไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ครั้นตรัสรู 
แลว   ตรัสพระคาถานี้ ความวา :- 
                " แมวตัวหน่ึงไดหนูหรือเน้ือในที่ใด  แมว 
             ตัวท่ี  ๒  ที ่ ๓ และท่ี  ๔  ก็เกิดขึ้นในท่ีนั้น  แมว 
        เหลาน้ันทั้งหมด    ไดพากันเอาอกฟาดแกวผลึกนี้ 
           แลวถึงความส้ินชีวิต"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ยตฺถ แปลวา ในที่ใด. 
        บทวา พพฺพุ  แปลวา  แมว. 
        บทวา   ทุติโย   ตตฺถ   ชายติ   ความวา   แมวตัวท่ีหน่ึงไดหนู 
หรือเนื้อในที่ใด     แมตัวที่สองก็เกิดในที่นั้นได     ตัวท่ีสาม     ที่สี ่
ก็เกิดตาม ๆ   กันมาทํานองนั้น   ดวยอาการอยางนี้   แมวเหลาน้ัน 
ในครั้งน้ันจึงรวมเปน   ๔   ตัว   ก็แลรวมกันแลว    ก็กินเน้ือทุกวัน 
แมวเหลาน้ัน     เอาอกกระแทกถ้ําทําดวยแกวผลึกนี้     ถึงความ 
สิ้นชีวิตไปหมดแลว. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา     แลวทรงประชุม 
ชาดกวา  แมวทั้ง  ๔ ในครั้งน้ัน ไดมาเปนภิกษุทั้ง  ๔  นางหนูไดมา 
เปนมารดานางกาณา     สวนชางแกวผูสลักหินไดมาเปนเรา 
ตถาคต ฉะน้ีแล. 
                          จบ  อรรถกถาพัพพุชาดกท่ี  ๗  
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                                     ๘.  โคธชาดก 

                         วาดวยฤๅษีกินเหี้ย 
        [๑๓๘]     "เหวยชฏลิ  ปญญาทราม  เจามุนชฏาทําไม 
            นุงหนังเสือทําไม     ขางในของเจารุงรัง    เจามัว 
             ขัดสีแตภายนอก" 
                               จบ  โคธชาดกท่ี  ๘ 
                       อรรถกถาโคธชาดกท่ี  ๘ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ     พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูหลอกลวงรูปหน่ึง      ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  กินฺเต  ชฏาหิ  ทมฺุเมธ   ดังน้ี. 
        เรื่องปจจุบัน     เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวในหนหลังน่ันแล. 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี   พระโพธสัตวถือปฏิสนธิในกาํเนิดเห้ีย   ครั้งน้ัน 
ดาบสรูปหน่ึง    ไดอภิญญา   ๕   มีตะบะกลา   อาศัยปจจันตคาม 
ตําบลหน่ึง  อยู  ณ  บรรณศาลาชายปา  พวกชาวบานชวยกันบํารุง 
พระดาบสดวยความเคารพ    พระโพธิสัตว    ก็ไดอยูในจอมปลวก 
แหงหน่ึง    ณ    ที่สุดที่จงกรมของทาน    ก็แลเมื่ออยูนั้น   ไดไปหา 
พระดาบสวันละ   ๓   ครั้งทุก ๆ   วัน   ฟงคําอันประกอบดวยเหตุ  
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ประกอบดวยผลแลว      ไหวพระดาบสแลวกลับไปสูที่อยูของตน 
ตอมาพระดาบสก็อําลาพวกชาวบานหลีกไป     กแ็ลเมื่อพระดาบส 
ผูสมบูรณดวยศีลและวัตรนั้นหลีกไปแลว     มีดาบสโกงอ่ืน     มา 
พํานักอยูในอาศรมบทนั้น    พระโพธิสัตวกําหนดวา     แมทานผูนี้ 
ก็มีศีล    จึงไดไปสูสํานักของเขาโดยนัยกอนน่ันแล    อยูมาวันหน่ึง 
เมื่อเมฆต้ังข้ึนในสมัยใชกาล     ยังฝนใหตกลงมาในฤดูแลง     ฝูง 
แมลงเมาพากันออกจากจอมปลวกทั้งหลาย     ฝูงเหี้ยก็พากันออก 
เที่ยวหากินแมลงเมาเหลานั้น      พวกชาวบานก็พากันออกจับเหี้ย 
ที่กินแมลงเมาไดเปนอันมาก     แลวจัดทําเปนเนื้อสม     ปรุงดวย 
เครื่องปรุงอันอรอย      ถวายพระดาบส       ดาบสฉันเนื้อลมแลว 
ติดใจในรส   จึงถามวา   เนื้อน้ีอรอยยิ่งนัก   เนื้อน้ันเปนเนื้อของสัตว 
ประเภทไหน  ?     ครั้นไดยินเขาบอกวาเนื้อเห้ีย     ก็ดําริวา     เห้ีย 
ตัวใหญมาในสํานักของเรา     จักฆามันกินเน้ือเสีย     แลวใหคนขน 
ภาชนะสําหรับตมแกง    และวัตถุมีเนยใสและเกลอืเปนตน    วางไว 
ขางหน่ึง ถือไมคอนซอนไวดวยผาหม  คอยการมาของพระโพธิสัตว 
อยูที่ประตูบรรณศาลา     นั่งวางทาทําเปนเหมือนสงบเสง่ียม. 
        ในเวลาเย็น    พระโพธิสัตว    คิดวา     เราจักไปหาดาบส 
แลวออกเดิน   ขณะที่กําลังเขาไปใกลนั่นเอง   ไดเห็นขอผิดแผกแหง 
อินทรียของเขา     จึงคิดวา     ดาบสน้ีมิไดนั่งดวยทาทางที่เคยน่ัง 
ในวันอ่ืน ๆ    แมจะมองดูเราในวันนี้เลา    ก็ชําเลืองเปนที่เคลือบแฝง 
ตองคอยจับตาดูใหดี      ดังน้ี     พระโพธิสัตวจึงไปยืนใตทิศทางลม  
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ของดาบส    ไดกลิ่นเนื้อเหี้ย    จึงคิดวา    วันนี้    ดาบสโกงน้ีคงฉัน 
เนื้อเหี้ย     ติดใจในรสแลว   คราวนี้มุงจะตี   ราผูเขาไปหาดวยไมคอน 
แลวเอาเนื้อไปตมแกงกินเปนแน   ก็ไมยอมเขาไปใกลเขา   ถอยกลับ 
ว่ิงไป   ดาบสรูความท่ีพระโพธิสัตวไมยอมมา    ก็คิดวา    เห้ียตัวน้ี 
คงจะรูตัววาเรามุงจะฆามัน     ดวยเหตุนั้น     จึงไมเขามา     แมถึง 
เมื่อมันจะไมเขามา   ก็ไมพันมือไปได   แลวเอาไมคอนออกขวางไป 
ไมคอนน้ันกระทบเพียงปลายหางของพระโพธิสัตวเทาน้ัน    พระ- 
โพธิสัตวเขาจอมปลวกไปโดยเร็ว     โผลศีรษะออกมาทางชองอ่ืน 
กลาววา      เหวยชฎิลเจาเลห     เมื่อเราเขาไปหาเจา      ก็เขาไปหา 
ดวยสําคัญวาเปนผูมีศีล     แตเดี๋ยวน้ีความเจาเลหของเจา     เรารู 
เสียแลว   มหาโจรอยางเจาบวชไปทําไมกัน    เมื่อจะติเตียนดาบส 
จึงกลาวคาถาน้ีวา :- 
                " เหวยชฎิลปญญาทราม  เจามุนชฎาทําไม 
         นุงหนงัเสือทําไม     ขางในของเจารุงรัง     เจามัว 
          ขัดสีแตภายนอก"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กินฺเตหิ   ชฏาห ิ ทุมฺเมธ  ความวา 
เหวยชฏิล   ปญญาทราม  ไรความรอบรู  การมุนชฏาน้ี   อันผูเวน 
จากการเบียดเบียน  จึงควรธํารงไว  อธิบายวา   เจาปราศจากคุณ 
คือการเวนจากความเบียดเบียนเสียแลว      จะมุนชฎานั้นไวทําไม 
เลา  ?  
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        บทวา    กินฺเต    อชนิิสาฏิยา    ความวา    จําเดิมแตเวลาท่ีเจา 
ไมมีสังวรคุณ  อันคูควรกัน  เจาจะนุงหนังเสือทําไมเลา ? 
        บทวา    อพฺภนฺตรนฺเต    คหน    ความวา    ภายในคือหัวใจ 
ของเจา  รุงรัง  หนาแนนดวยเครื่องรุงรัง  คือราคะ  โทสะ  โมหะ. 
        บทวา     พาหิรมฺปรมิชฺชสิ     ความวา     เจาน้ันเมื่อภายใน 
ยังรุงรัง    ยังมัวขัดสีขางนอกดวยการอาบนํ้าเปนตน   และดวยการ 
ถือเพศ    เมื่อมัวแตขัดขางนอก    เจาก็เปนเหมือนกระโหลกน้าํเตา 
ที่เต็มดวยรัง   เปนเหมือนตุมเต็มดวยยาพิษ   เปนเหมือนจอมปลวก 
ที่เต็มดวยอสรพิษ     และเปนเหมือนหมอท่ีวิจิตรเต็มดวยคูถ     ซึ่ง 
เกลี้ยงเกลาแตขางนอกเทาน้ัน     เจาเปนโจร      จะอยูที่นี่ทําไม 
รีบหนีไปเสียโดยเร็วเถิด     ถาเจาไมหนีไป     เราจักบอกชาวบาน 
ใหทําการขับไลขมข่ืนชี่เจา. 
        พระโพธิสัตวคุกคามดาบสเจาเลหอยางนี้แลว       ก็เขาลู 
จอมปลวก  แมดาบสเจาเลหก็หลบไปจากท่ีนั้น. 
        พระศาลดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชมุ 
ชาดกวา   ดาบสโกงในครั้งน้ัน  ไดมาเปนภิกษุหลอกลวงนี้   ดาบ  
ผูมีศีลองคนั้นไดมาเปนพระสารีบุตร      สวนโคธบัณฑิตไดมาเปน 
เราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                           จบ  อรรถกถาโคธชาดกท่ี  ๘  
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                           ๙.  อุภโตภัตถชาดก 

                   วาดวยผูเสียหายทัง้ทางน้าํทางบก         

        [๑๓๕]     " ตาของเจาก็แตก ผาของเจาก็หาย  ภรรยา 
             ของเจาก็ทะเลาะกับหญิงเพ่ือนบาน      การงาน 
             ทั้งหลายเสียหายท้ังสองดาน ทั้งในน้ํา  ทั้งบนบก"  
                          จบอุภโตภัตถชาดกท่ี  ๘ 
               อรรถกถาอุภโตภัตถชาดกท่ี  ๙ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ     พระวิหารเวฬุวัน 
ทรงปรารภพระเทวทัต      ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
อกฺขี  ภินฺนา ปโฏ   นฏโ  ดังน้ี. 
        ไดยินวา     ในครั้งน้ันภิกษุทั้งหลาย     พากันยกเรื่องข้ึน 
สนทนากันในธรรมสภาวา    ผูมีอายุทั้งหลาย    ขอนไมไหมไฟ 
ทั้งสองขาง     ทามกลางเปอนคูถ     ไมอํานวยประโยชนสมเปนไม 
ในปา   ไมอํานวยประโยชนสมเปนไมในบาน   แมฉันใดเลา   พระ- 
เทวทัต    ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   บวชแลวในพระศาสนา   อันประกอบ 
ดวยธรรมเครื่องนําสัตวออกจากทุกข     เห็นปานน้ี     ยังพลาด  
เสื่อมถอยจากประโยชนทั้งสองดานเสียได    คือเส่ือมถอยจาก 
โภคะแหงคฤหัสถ    ทั้งไมสามารถทําประโยชนแหงความเปน  
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สมณะใหบริบูรณได    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    บัดนี ้   พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่อง 
อะไร  ?     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว      ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชแตบัดนี้เทานั้น    ที่เทวทัตพลาดจาก 
ประโยชนทัง้สองดาน     แมในอดีต      ก็ไดเคยพลาดจากประโยชน 
ทั้งสองดานมาแลวเหมือนกัน     แลวทรงนําเอาเรื่องใหอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดา 
ในครั้งน้ัน  พวกพรานเบ็ด  อยูกันเปนชุมนุม    ณ  หมูบานตําบลหน่ึง 
ครั้งน้ันพรานเบ็ดคนหน่ึง    ถือเบ็ดไปกับลูกชายรุนหนุม    ไปที่บึง 
ซึ่งพวกพรานเบ็ดพากันจับปลาโดยปกติอยู    แลวลงเบ็ด     เบ็ดติด  
ที่ตอ ๆ   หน่ึงใตน้ํา   พรานเบ็ดไมสามารถจะดึงข้ึนมาได   ก็คิดวา 
เบ็ดคงติดปลาตัวใหญ  เราตองสงลูกชายไปหาแม  ใหกอการทะเลาะ 
กับพวกคนใกลเคียง     เม่ือเปนเชนนี้    ใคร ๆ     ก็จะไมคอยจอง 
จะเอาสวนแบงจากปลาตัวน้ี   แลวบอกลูกชายวา   ไปเถิดลูก   เจา 
จงไปบอกแม     ถึงเรื่องที่เราไดปลาตัวใหญ    ใหแมเขากอการ 
ทะเลาะวิวาทกับคนใกลเคียงเสีย     ครั้นเขาสงลูกไปแลว     เมื่อไม 
อาจจะดึงเบ็ดมาได    เกรงสายเบ็ดจะขาด     จึงแกผาวางไวบนบก 
โดดลงน้ํา     เพราะอยากไดปลา     หาไดพิจารณาวาจะเปนปลา 
หรือไม  จึงกระทบเขากับตอ  นัยนตาแตกท้ังสองขาง  ผานุงท่ีวางไว  
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บนบกเลา     ขโมยก็ลกัไปเสีย     เขาเจ็บปวดเอามือกุมนัยนตา 
ทั้งสองขางไว  ข้ึนจากนํ้า  ซมซานหาผานุง  ฝายวาภรรยาของเขา 
คิดวา    เราจักกอการทะเลาะ    ทําใหใคร ๆ    ไมจองขอสวนแบง 
ดังน้ีแลวเอาใบตาลประดับหูขางหน่ึงเทาน้ัน    ตาขางหน่ึงก็มอมเสีย 
อุมลูกหมาใสสะเอว     เดินไปน่ังหัวบานทายบาน     ครั้งน้ันหญิง 
เพ่ือนกันคนหนึ่ง       คะนองอยางนี้วา     เจาเอาใบตาลมาประดับ 
ที่หูขางเดียวเทาน้ัน      ตาขางหน่ึงก็มอมเสีย     อุมลูกหมาใสสะเอว 
ปานประหน่ึงวาเปนลูกรกั     เดินไปหัวบานทายบาน     เจาเปนบา 
ไปแลวหรือ  ?    นางกลาววา   ไมไดเปนบา    ก็เจามาคําวาเราโดย 
หาเหตุมิได    บัดนี้เราจักพาเจาไปหานายอําเภอ     ใหปรับเจาเสีย 
แปดกษาปณ    ครั้นทะเลาะกันอยางนี้แลว    คนทั้งสองก็พากันไป 
ยังที่วาการอําเภอ     เมื่อนายอําเภอชําระขอพิพาทของหญิงท้ังสอง 
นั้น   ก็ปรับหญิงผูเปนภรรยาของพรานเบ็ดซ้ําเขาอีก   คนทั้งหลาย 
ก็มัดนาง    เรงรัดวา    จงใหคาปรับ    แลวเริ่มเฆ่ียน    รกุขเทวดา 
เห็นพฤติกรรมน้ีของนางในบาน      และความฉิบหายของผัวนั้น 
ในปา    ก็ยืนที่คาคบไม    กลาววา     ดกูอนเจาคนถอย    การงาน 
ของเจาเส่ือมเสียหมดแลว   ทั้งในนํ้า   ทั้งบนบก   เจาพลาดเสียแลว 
จากประโยชนทั้งสองสถาน   แลวกลาวคาถาน้ี   ความวา :- 
                "ตาของเจาก็แตก     ผาของเจาก็หาย 
             ภรรยาของเจาก็ทะเลาะกับหญิงเพ่ือนบาน    การ  
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        งานท้ังหลายเสียหายท้ังสองดาน    ทั้งในน้ํา    ทั้ง 
          บนบก"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สขีเคเห   จ   ภณฑฺน   ความวา 
หญิงผูเปนสหายชื่อวา   เพ่ือน   ขยายความวา   เมียของเจาทําความ 
ราวฉาน  ในเรือนของหญิงผูเปนสหายน้ัน  ถูกจับมัดเฆ่ียนลงทัณฑ. 
        บทวา   อุภโต     ปทุฏา   ความวา   การงานในฐานะท้ังสอง 
ของเจา เสียหาย  ยอยยับ  อยางนี้ทีเดียว. 
        ถามวา  ในฐานะท้ังสองอยางไหนบาง  ? 
        ตอบวา    ทั้งทางน้ํา    และทั้งทางบก    ไดแกการงานในนํ้า 
เสียหายเพราะนัยนตาแตก     และผานุงถูกขโมยลัก     การงาน 
บนบกเสียหาย    เพราะเมียทําความราวฉานกับเพ่ือนบาน    ถกูจับ 
มัดเฆ่ียนลงทัณฑ. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา   พรานเบ็ดในครั้งน้ัน  ไดมาเปนเทวทัต   สวนรุกขเทวดา 
ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                       จบ  อรรถกถาอุภโตภัตถชาดกท่ี  ๙  
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                              ๑๐.  กากชาดก 

                     วาดวยกาไมมีมันเหลว         

        [๑๔๐]       " ฝูงกามใีจหวาดสะดุงเปนนิตย   ชอบ 
           เบียดเบียนชาวโลกท้ังมวล    เหตุนั้น    มันเหลว 
             ของฝูงกาผูเปนญาติ     ของขาพเจาเหลาน้ัน   จึง 
           ไมมี"  
                                       จบกากชาดกท่ี  ๑๐         
                       อรรถกถากากชาดกท่ี  ๑๐ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภการประพฤติประโยชนแกพระประยูรญาติ    ตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา   นิจฺจ  อุพฺพิคฺคหทยา  ดังนี้. 
        เรื่องในปจจุบัน  จักมีปรากฏในภัททสาลชาดก  ทวาทสนิบาต. 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดกา     อยูมา 
วันหน่ึง      ปุโรหิตของพระราชา     อาบนํ้าในแมน้ํานอกพระนคร 
ปะแปง   แตงกาย   ประดบัดอกไม    นุงผาสมศักด์ิศรี   กําลังเดิน 
เขาพระนคร    ที่ยอดเสาคายใกลประตูพระนคร    กาสองตัวกําลัง  
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จับอยู  ในสองตัวน้ัน   กาตัวหนึ่ง    พูดกับอีกตัวหนึ่งวา  สหาย  เรา 
จักข้ีรดหัวพราหมณนี้  อีกตัวหนึ่งคานวา  เจาอยานึกสนุกอยางนั้น 
เลย    พราหมณนี้เปนคนใหญคนโต     ข้ึนชื่อวาการกอเวรกับ 
อิสสรชน     ละก็รายนัก     เพราะแกโกรธข้ึนมาแลวพึงทํากาแม 
ทั้งหมดใหฉิบหายได    กาตัวน้ันพูดวา    เราไมอาจยับยั้งเปลี่ยนใจ 
ไดเสียแลว     อีกตัวหนึ่งกลาววา     ถาอยางนั้น    เจาจักไดรูดอก 
แลวบินหนีไป   กาตัวหนึ่ง   เวลาพราหมณลอดสวนลางแหงเสาคาย 
ก็ทําเปนยอตัวลงข้ีรดหัวพราหมณนั้น    พราหมณโกรธ     ผูกเวร 
ในฝูงกา.                                                                  
        ครั้งน้ัน   หญิงทาสีรับจาซอมขาวคนหน่ึง   เอาขาวเปลือก 
ผ่ึงแดดไวที่ประตูเรือน  นั่งคอยเฝาอยูนั่นแล  หลบัไป   แพะขนยาว 
ตัวหนึ่งรูวาหญิงน้ันประมาท    มากินขาวเปลือกเสีย    นางต่ืนข้ึน 
เห็นมันก็ไลไป     แพะแอบมากินขาวเปลือกในเวลาท่ีนางหลับ 
อยางนั้นนั่นเหละ    สอง-สามครั้ง   แมนางก็ไลมันไป   ทั้งสามครั้ง 
แลวคิดวา   เมื่อมันกินบอยครั้ง   จักกนิขาวเปลือกไปต้ังครึ่งจํานวน 
เราตองเขาเนื้อไปมากมาย      คราวนี้ตองทําไมใหมันมาไดอีก 
นางจึงถือไดนั่งทําเปนหลับ    เมื่อแพะเขามากินขาวเปลือก     ก็ลุก 
ข้ึนขวางแพะดวยไต    ขนแพะก็ติดไฟ     เมื่อรางกายถูกไฟไหม 
มันคิดจักใหไฟดับ     จึงว่ิงไปโดยเร็ว     เอาตัวสีที่กระทอมหญา 
แหงหน่ึงใกลโรงชาง    กระทอมน้ันก็ลุกโพลงไป    เปลวไฟที่เกิด  
จากกระทอมนั้น   ลามไปติดโรงชาง    เมื่อโรงชางไหม   หลังชาง  
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ก็พลอยไหมไปดวย  ชางจํานวนมาก   ตางมีตัวเปนแผลไปตาม  ๆ กัน 
พวกหมอไมสามารถจะรักษาใหหายได   พากันกราบทูลพระราชา  
พระราชาจึงตรัสกับปุโรหิตวา    ทานอาจารย    หมอชางหมด  
ฝมือท่ีจะรักษาฝูงชาง    ทานพอจะรูจักยาอะไร  ๆ    บางหรือ  ? 
ปุโรหิตกราบทูลวา     ขาพระองคกราบเกลา ฯ     อยูพระเจาขา 
รับสั่งถามวา  ไดอะไรถึงจะควร  ?  กราบทูลวา  ขาแตมหาราชเจา 
ตองไดน้ํามันกาพระเจาขา   รับสั่งวา   ถาเชนนั้น   พวกทานจงส่ัง 
ใหคนฆามา   เอานํ้ามันมาเถิด    จําเดิมแตนั้น   คนท้ังหลายก็พากัน 
ฆากา   ไมไดน้ํามัน   ก็ทิง้สุมไวเปนกอง ๆ   ในทีน่ั้น ๆ   ภัยอยาง 
ใหญหลวงเกิดแกฝูงกาแลว. 
        ครั้งน้ันพระโพธิสัตว    มีฝูงกาแปดหม่ืนเปนบริวาร    อาศัย 
อยูในปาชาใหญ     มีกาตัวหนึ่งมาบอกแกพระโพธิสัตว    ถึงภัย 
ที่เกิดแกฝูงกา     พระโพธิสัตวดําริวา     ยกเวนเราเสียแลว     ผูอ่ืน 
ที่จะสามารถบําบัดภัยที่กําลังเกิดข้ึนแกหมูญาติของเราไดไมมี 
เลย    เราตองบําบัดภัยนั้น    แลวรําลกึถึงบารมี    ๑๐    ประการ 
กระทําเมตตาบารมีใหเปนเบื้องหนา   บินรวดเดียวเทาน้ัน   เขาไป 
ในชองพระแกลใหญที่เปดไว    เขาไปซุกอยูภายใตพระราชอาสน 
ครั้งน้ัน    อํามาตยผูหน่ึง    ทําทาจะจับพระโพธิสัตว    พระราชา 
ตรัสหามวา   มันเขามาหาท่ีพ่ึง    อยาจับมันเลย  พระมหาสัตวพัก 
หนอยหน่ึง   แลวรําลึกถึงพระบารมี  ออกจากใตอาสนะ   กราบทูล 
พระราชาวา   ขาแตพระมหาราชเจา    ธรรมดาพระราชา   ตองไม  
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ลุอํานาจอคติ   มีฉันทาคติเปนตนจึงจะชอบ    กรรมใด  ๆ   ที่จะตอง 
กระทํา     กรรมนั้น ๆ     ตองพิจารณาใหถี่ถวนแลวกระทํา     จึง 
จะชอบ   อนึง่   กรรมใดท่ีจะกระทํา   ตองไดผล   กรรมน้ันเทาน้ัน 
จึงจะควรกระทํา    นอกนี้ไมควรการทํา    ก็ถาพระราชาท้ังหลาย 
มาทรงกระทํากรรมท่ีทําไปไมสําเร็จผลเลยอยูไซร     มหาภัย 
มีมรณภัยเปนที่สุด     ยอมบังเกิดแกมหาชน   ปโุรหิตตกอยูใน 
อํานาจของการจองเวร   ไดกราบทูลเท็จ   ข้ึนชื่อวา    มันเหลวของ 
ฝูงกาไมมีเลย     พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว     มพีระทัยเลื่อมใส 
ใหพระโพธิสัตวเกาะบนต่ังอันแพรวพราวดวยทองคํา     ใหคน 
ทาชวงปกดวยน้ํามันที่หุงแลวไดแสนครั้ง  ใหบริโภคอาหารที่สะอาด  
สมควรเปนพระกระยาหาร     ใหดื่มน้ํา     พอพระมหาสัตวสบาย 
หายความเหน็ดเหน่ือยแลว    จึงไดตรัสคําน้ีวา    พอบัณฑิต     เธอ 
กลาววา  ข้ึนชื่อวามันเหลวของฝูงกา  ไมมี   ดวยเหตุไรเลา  มันเหลว 
ของฝูงกาจึงไมมี พระโพธิสัตวเมื่อจะกราบทูลชี้แจงวา   ดวยเหตุนี้  ๆ 
พระเจาขา     กระทําพระราชวังท้ังส้ินใหเปนเสียงเดียวกัน    แสดง 
ธรรม  กลาวคาถานี้  ความวา :- 
                "ฝูงกามีใจหวาดสะดุงเปนนิตย    ชอบ 
        เบียดเบยีนชาวโลกท้ังมวล     เหตุนั้น     มันเหลว 
         ของฝูงกาผูเปนญาติของขาพระองคเหลาน้ัน 
          จึงไมมี"  ดังน้ี.  
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        ในคาถาน้ัน     มีความสังเขปดังนี้ :-    ขาแตมหาราชเจา 
ธรรมดาฝูงกามีใจสะดุง    คือคอยแตหวาดกลัวอยูเปนนิจทีเดียว. 
        บทวา   สพฺพโลกวิเหสกา   ความวา   กาท้ังหลายชอบเที่ยว 
เบียดเบียน     ขมเหง     มนุษยที่เปนใหญมีกษัตริยเปนตนบาง 
หญิงชายท่ัวไปบาง    เด็กชายเด็กหญิงเปนตนบาง    เหตุนั้น    คือ 
ดวยเหตุสองประการน้ี    ข้ึนชื่อวามันเหลวของฝูงกาผูเปนญาติ 
ของขาพระองคเหลาน้ันจึงไมมี     แมในอดีตก็ไมเคยมี     แมใน 
อนาคต  ก็จักไมมี. 
        พระโพธิสัตว  เปดเผยเหตุนี้ดวยประการฉะนี้  แลวทูลเตือน 
พระราชาวา     ขาแตมหาราชเจา      ธรรมดาพระราชามิไดทรง 
พิจารณาใครครวญแลว   ไมพึงปฏิบัติพระราชกิจ   พระราชาทรง 
พอพระทัย     บชูาพระโพธิสัตวดวยราชสมบัติ     พระโพธิสัตว 
ถวายราชสมบัติคืนแดพระราชาดังเดิม    ใหพระราชาดํารงอยู 
ในเบญจศีล      ทลูขอพระราชทานอภัยแกสัตวทั้งปวง     พระราชา 
ทรงสดับธรรมเทศนาแลว     โปรดพระราชทานอภัยแกสรรพสัตว 
ทรงตั้ง    นิพัทธทาน    (ทานท่ีใหประจํา)    แกฝูงกา    ใหหุงขาว 
ประมาณวันละหน่ึงถัง  คลุกดวยของท่ีมีรสเลิศตาง ๆ พระราชทาน 
แกกาทุก ๆ    วัน    สวนพระมหาสัตว   ไดรับพระราชทานพระ- 
กระยาหารทีเดียว.  
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        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา     พระเจาพาราณสีในครั้งน้ันไดมาเปนอานนท    สวน 
พระยากา ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                     จบ   อรรถกถากากชาดกท่ี  ๑๐ 
                     รวมชาดกทีม่ีในวรรคน้ี  คือ 
        ๑.  อสัมปทานชาดก  ๒.  ปญจภีรุกชาดก   ๓. ฆตาสนชาดก 
๔.  ฌาณโสธนชาดก   ๕. จันทาภชาดก    ๖. สุวัณณหังสชาดก 
๗.  พัพพุชาดก  ๘.  โคธชาดก   ๙.  อุภโตภัตถชาดก  ๑๐.  กากชาดก 
                        จบ  อสัมปทานวรรคท่ี  ๑๔  
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                         ๑๕.  กกณัฏกวรรค 
                              ๑.  โคธชาดก 

                 คบคนช่ัว  ไมมีความสุข 
        [๑๔๑]      "ผูคบคนชั่ว    ยอมไมไดความสุข    โดย 
                สวนเดียว     เขายอมทําตนใหถึงความพินาศ 
           เหมือนอยางตระกูลเหี้ย   พาตนและหมูคณะถึง 
               ความวอดวาย เพราะก้ิงกา  ฉะนั้น"  
                         จบ  โคธชาดกท่ี  ๑ 
                 อรรถกถากกัณฏกวรรคที ่ ๑๕ 
                     อรรถกถาโคธชาดกท่ี  ๑ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ     พระวิหารเวฬุวัน 
ทรงปรารภภิกษุคบหาฝายผิดรูปหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา   น  ปาปชนสเสวี  ดังนี้. 
        เรื่องปจจุบัน   ก็เชนเดียวกับเรื่องที่กลาวแลวใน   มหิฬามุข๑- 
ชาดก นั้นแล. 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในกําเนิดเห้ีย    ครั้น 
๑.  ขุ.  ชา  ๒๗/๒๖.  
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เติบใหญแลว    มีเห้ียหลายรอยเปนบริวาร    พํานักอยูในโพรงใหญ 
ใกลฝงแมน้ํา    บุตรของพระโพธิสัตวนั้น    ชื่อวาโคธปลลิกะ    ทํา 
ความสนิทสนมเปนเพ่ือนเกลอกันกบักิ้งกา     (ปอมขาง)      ตัวหนึ่ง 
เยาหยอกกันกับมัน     ข้ึนทับมันไวดวยคิดวา     เราจักกอดกิ้งกา 
ฝูงเหี้ยพากันบอกความสนิทสนม      ระหวางโคธปลลิกะกับกิง้กา 
นั้น      ใหพญาเหี้ยทราบ     พญาเห้ียจึงเรียกบุตรมาหา     กลาววา 
ลูกเอย     เจาทําความสนิทสนมกันในที่ไมบังควรเลย     ธรรมดา 
กิ้งกาท้ังหลาย   มีกําเนิดตํ่า   ไมควรทําความสนิทสนมกับมัน   ถา 
เจาขืนทําความสนิทสนมกับมัน     สกลุเห้ียแมทั้งหมด      จักตอง 
พินาศเพราะอาศัยมันแนนอน      ตอแตนี้ไปเจาอยาไดทําความ 
สนิทสนมกับมันเลย     โคธปลลิกะ     ก็คงยังทําอยูเชนนั้น    แมถึง 
พระโพธิสัตวจะพูดอยูบอย ๆ    ก็ไมสามารถจะหามความสนิทสนม 
ระหวางเขากับมันได    จึงดําริวา     อาศัยกิ้งกาตัวหนึ่ง     ภัยตอง 
บังเกิดแกพวกเราเปนแน     ควรจัดเตรียมทางหนีไว    ในเมื่อภัยนั้น 
บังเกิด    แลวใหทําปลองลมไวขางหน่ึง    ฝายบุตรของพญาเหี้ยนั้น 
ก็มีรางกายใหญโตข้ึนโดยลําดับ      สวนกิ้งกาคงตัวเทาเดิม 
โคธปลลิกะ  คิดวาจักสวมกอดกิ้งกา  (เวลาใด)  กโ็ถมทับอยูเรือ่ย ๆ 
(เวลาน้ัน)     เวลาท่ีโคธปลลิกะโถมทับกิ้งกา     เปนเหมือนเวลาที่ 
ถูกยอดเขาทับฉะน้ัน     เมื่อกิ้งกาไดรับความลําบาก     จึงคิดวา 
ถาเห้ียตัวน้ี    กอดเราอยางนี้สัก    สอง-สามวันติดตอกัน    เราเปน 
ตายแน     เราจักรวมมือกับพรานคนหนึ่ง     ลางตระกูลเห้ียนี้เสีย  
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ใหจงได. 
        ครั้นวันหนึ่งในฤดูแลง    เมื่อฝนตกแลว     ฝูงแมลงเมาพากัน 
บินออกจากจอมปลวก     ฝูงเหี้ยพากันออกจากที่นั้น ๆ     กินฝูง 
แมลงเมา     พรานเหี้ยผูหนึ่งถือจอบไปปากับฝูงหมา     เพ่ือขุด  
โพรงเหี้ย   กิง้กาเห็นเขาแลว   คิดวา   วันนี้ความหวังของเราสําเร็จ 
แน    ดังน้ีแลวเขาไปหาเขา.    หมอบอยูในที่ไมหาง    ถามวา   ทาน 
ผูเจริญ    ทานเที่ยวไปในปาทําไม  ?     พรานตอบวา    เท่ียวหา 
ฝูงเหี้ย     กิ้งกากลาววา     ฉันรูจักที่อาศัยของเห้ียหลายรอยตัว 
ทานจงหาไฟและฟางมาเถิด    แลวนําเขาไปท่ีนั้น    ชี้แจงวา    ทาน 
จงใสไฟตรงน้ีแลวจุดไฟ   ทําใหเปนควัน   วางหมาลอมไว    ตนเอง 
ออกไปคอยตีฝูงเห้ียใหตาย     แลวเอากองไว    ครั้นบอกอยางนี้แลว 
ก็คิดวา   วันนี้เปนไดเห็นหลังศัตรูละ   แลวนอนผงกหัวอยู   ณ   ที ่
แหงหน่ึง     แมนายพรานก็จัดการสุมไฟฟาง     ควันเขาไปในโพรง 
ฝูงเหี้ยพากันสําลักควัน   ถูกมรณภัยคุกคาม   ตางรีบออกพากันหนี 
รนราน   พรานก็จองตีตัวที่ออกมา ๆ   ใหตาย   ทีร่อดพนมือพราน 
ไปไดก็ถูกฝูงหมากัด     ความพินาศอยางใหญหลวงเกิดแกฝูงเห้ีย 
พระโพธิสัตวรูวา     เพราะอาศัยกิ้งกาภัยจึงบังเกิดข้ึน     ตัวน้ีแลว 
กลาววา   ข้ึนชื่อวาการคลุกคลีกับคนชั่ว   ไมพึงกระทํา   ข้ึนชือ่วา 
ประโยชนยอมไมมีเพราะอาศัยคนชั่ว     ดวยอํานาจของกิ้งกาชั่ว 
ตัวเดียว   ความพินาศจึงเกิดแกฝูงเหี้ย   มีประมาณเทาน้ี   เมื่อจะหนี 
ไปทางชองลม  กลาวคาถานี้ความวา :-  
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                " ผูคบคนชั่ว    ยอมไมไดความสุข    โดย 
           สวนเดียว      เขายอมทําตนใหถึงความพินาศ 
            เหมอืนอยางตระกูลเหี้ยใหตนถึงความวอดวาย 
        เพราะก้ิงกา  ฉะนั้น"  ดังนี้. 
        ในคาถาน้ัน     มีความสังเขปดังนี้    บุคคลผูสรองเสพกับ 
คนชั่ว    ยอมไมบรรล ุ   คือไมประสบ    ไมไดรับความสุขท่ียั่งยืน 
คือความสุขท่ีชื่อวา   สุขชั่วนิรันดร   เหมือนอยางอะไร ?    เหมือน 
ตระกูลเห้ียไมไดความสุข     เพราะกิ้งกาฉันใด     คนที่สรองเสพ 
กับคนชั่ว     ยอมไมไดความสุขฉันนั้น     มีแตจะพาตนใหถึงความ 
วอดวายกับคนชั่ว  ยอมพาตนและคนอ่ืน ๆ  ที่อยูกบัตน  ใหถึงความ 
พินาศไปถายเดียวเทาน้ัน     แตในพระบาลีทานเขียนไววา     "กลึ 
ปาเปยฺย"   พึงพาตนใหถึงความวอดวาย   พยัญชนะ   (คือขอความ) 
อยางนั้น   ไมมีในอรรถกถา   ทั้งเนื้อความของพยัญชนะนั้น   ก็ไม 
ถูกตอง  เหตุนั้น พึงถือเอาคําตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา    กิง้กาในครั้งน้ัน   ไดมาเปนเทวทัต     บุตรพระโพธิสัตว 
ชื่อโคธปลลกิะผูไมเชื่อโอวาท     ไดมาเปนภิกษุผูคบหาฝายผิด  
สวนพญาเห้ีย ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                          จบ  อรรถกถาโคธชาดกที่  ๑  
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                                        ๒. สิคาลชาดก 

                       วาดวยแสรงทําเปนตาย 
        [๑๔๒]      " เหตุที่ทานทําเปนเหมือนคนตายน้ี  รูได 
           ยากอยู  เพราะเราคาบปลายไมพลองฉุดไป  ไม- 
           พลองก็ยังไมหลุดจากมือของทาน" 
                      จบ  สิคาลชาดกท่ี  ๒ 
                        อรรถกาถสิคาลชาดกท่ี  ๒ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ     พระวิหารชื่อวาเวฬุวัน 
ทรงปรารภความตะเกียกตะกายเพ่ือจะปลงพระชนมพระองคเอง 
ของพระเทวทัต   ตรัสพระธรรมเทศนาน้ี   มีคําเริ่มตนวา   เอต   ห ิ
เต  ทุราชาน  ดังน้ี. 
        ความยอวา    พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุทั้งหลาย 
ในธรรมสภา     แลวตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลายมิใชแตในบดันี้ 
เทาน้ัน     ที่เทวทัตตะเกียกตะกายเพ่ือจะฆาเรา     แมในครั้งกอน 
ก็เคยตะเกียกตะกายมาแลวเหมือนกัน      แตไมอาจจะฆาเราได 
แตตนเอง     ตองลําบากโดยถายเดียวเทาน้ัน     แลวทรงนําเอาเร่ือง 
ในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :-  
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        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดหมาจ้ิงจอก 
ไดเปนพญาสิงคาล     แวดลอมดวยหมาจ้ิงจอกอยูในปาชา     โดย 
สมัยนั้น พระนครพาราณสี  มีมหรสพ  ฝูงคนพากันดื่มสุราโดยมาก 
ไดยินวา    มหรสพนั้น    ก็คือมหรสพท่ีจัดข้ึนเพ่ือการด่ืมสุราน่ันเอง 
ครั้งน้ันพวกนักเลงสุรา     จํานวนมากชวนกันหาสุราและเน้ือมา 
เปนอันมาก  แลวประดับตกแตงรางกาย  พากันขับรอง  แลวด่ืมสุรา 
ไปพลาง     กินเน้ือแกลมไปพลาง     พอสิ้นยามแรก     ชิ้นเน้ือของ 
พวกน้ันก็หมด     แตสุรายังเหลือมากทีเดียว     ครั้งน้ันนักเลงสุรา 
คนหน่ึงกลาววา     สงชิน้เนื้อใหชิ้นหน่ึงเถิด     เม่ือไดรับคําตอบวา 
เนื้อหมดแลว     ก็พูดวา    เมื่อขายังอยูตองไมมีคําวาเนื้อหมด    แลว 
กลาวตอไปวา    ขาจักฆาหมาจ้ิงจอกท่ีมากินเนื้อคนตายในปาชา 
ผีดิบ     เอาเน้ือมันมา     ควาไมพลองออกจากพระนครทางชอง 
ระบายนํ้า  ไปสูปาชา  นอนหงายถือพลองทําเปนคนตาย  ขณะนั้น 
พระโพธิสัตว   แวดลอมไปดวยสุนัขจ้ิงจอกไปในที่นั้น   เห็นเขาแลว 
แมจะรูวา    นี่ไมใชคนตาย    คิดวาตองใครครวญดูใหละเอียดละออ 
จึงไปยืนใตลมของเขา     สูดกลิ่นตัว     ก็ทราบความท่ีเขายังไมตาย 
โดยแนนอนทีเดียว  คิดวา  ตองใหเขาไดอาย  แลวจึงจะปลอยเขาไป 
จึงเดินไปคาบท่ีปลายพลองฉุดมา    นกัเลงไมยอมปลอยพลอง    แม 
จะไมมองดูพญาจ้ิงจอกผูเขามาใกล     ก็คงยึดพลองนั้นไวแนนข้ึน 
พระโพธิสัตวถอยกลับไปแลว  กลาววา  ดูกอนทานผูเจริญ  ถาทาน  
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พึงเปนคนตายแลวจริง  เมื่อเราลากพลองมา  ก็ไมนาจะยึดไวมั่นคง 
ดวยเหตุนี้    ทานจะตาย    หรือยังไมตาย    จึงรูชัดไดโดยยากดังน้ี 
แลวกลาวคาถาน้ี   ความวา :- 
                " เหตุที่ทานทําเปนเหมือนคนตายน้ี  รูได 
            ยากอยู  เพราะเราคาบปลายไมพลองฉุดไป  ไม- 
            พลองก็ยังไมหลุดจากมือของทาน" ดังน้ี.          
        บรรดาบทเหลาน้ี  บทวา   เอต  หิ   เต   ทุราชาน  ความวา 
เหตุขอนี้ของทานรูไดยากแท. 
        บทวา   ย   เสสิ   มตาสย   ความวา   เหตุที่ทานนอนเหมือน 
คนตายนอนอยูนั่น  (รูแนไดยากแท). 
        บทวา  ยสฺส  เต   กฑฺฒมานสฺส  ความวา  ทานผูใด  เมื่อเรา 
คาบปลายไมพลองฉุดมา    ไมพลองไมหลุดจากมือ     ก็ทานผูนั้น 
จะเรียกวาคนตายแลวไมไดแนนอน ดังน้ี.              
        เมื่อพระโพธิสัตวกลาวอยางนี้แลว    นกัเลงน้ันคิดวา    สุนัข- 
จ้ิงจอกตัวนี้    รูความที่เรายังไมตาย    ก็ลุกข้ึน    ขวางไมพลองไป 
ไมพลองผิดเปา   นักเลงกลาววา    ไปเถิดมึง    คราวน้ีขาพลาดไป 
พระโพธิสัตวหันกลับมาพูดวา    ดูกอนบุรุษผูเจริญ     ถึงแมทาน 
จะพลาดเราไป   ทานก็คงไมพลาดมหานรก   ๘   ขุม   อุสสทนรก 
๑๖   ขุมเปนแนนอน  แลวหลบไป  นกัเลงไมไดอะไร  ออกจากปาชา 
อาบนํ้าในคู  เขาสูพระนครตามเดิม.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 568 

        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา   นกัเลงในครั้งน้ัน   ไดมาเปนเทวทัต    สวนพระยาสิงคาล 
ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                           จบ   อรรถกถาสิคาลชาดกท่ี  ๒  
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                                     ๓. วิโรจนชาดก 

                                 วาดวยผูถูกเยาะเยย 
        [๑๔๓]      "มันสมองของเจา   ไหลออกแลว   กระ- 
           หมอมของเจา    ก็ถูกทําลายแลว    ซี่โครงของเจา 
           หักพังไปหมดแลว  วันนี ้ เจาชางรุงเรืองแท" 
                      จบ  วิโรจนชาดกท่ี  ๓ 
                    อรรถกถาวิโรจนชาดกท่ี  ๓ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระวิหารชื่อวาเวฬุวัน 
ทรงปรารภความท่ีพระเทวทัตแสดงทาทางอยางพระสุคต   อยูใน 
คยาสีสประเทศ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา   ลสี    จ 
เต  นิปฺผลิตา ดังน้ี. 
        ความพิสดารวา  พระเทวทัตมีฌาณเสื่อมแลว  ก็พลอยเสื่อม 
จากลาภสักการะไปดวย   คิดวา   ยังมีอุบายอยูอยางหนึ่ง   ดังน้ีแลว 
กราบทูลขอวัตถุ  ๕  ประการกะพระศาสดา  เมื่อไมไดก็ชวนภิกษุ  
๕๐๐  รูป    ผูเปนสัทธิวิหาริกของพระอัครสาวกทั้งสอง    ซึ่ง 
บวชไดไมนาน   ยังไมฉลาดในพระธรรมวินัย  ไปสูคยาสีสประเทศ 
แยกหมูกระทําสังฆกรรม   แผนกหนึ่งในสีมาเดียวกัน  พระศาสดา 
ทรงทราบเวลาที่ความรูของภิกษุเหลานั้นแกกลา     ทรงสงพระ- 
อัครสาวกท้ังสองไป     พระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกท้ังสองแลว  
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ดีใจ    คิดวา    เมื่อเราแสดงธรรมตลอดคืน    จักทําทีทาอยางพระ- 
พุทธเจา    ดงัน้ีแลว   เมื่อจะแสดงทาทางอยางพระสุคต    จึงกลาววา 
ทานสารีบุตร     ภิกษุสงฆยังไมงวงเหงาหาวนอน     ธรรมิกถาจง 
อาศัยทานแจมกระจางแกภิกษุทั้งหลายเถิด      เราเม่ือยหลังนัก 
จักขอเหยียดหลังสักหนอย     แลวเขานอน    พระอัครสาวกท้ังสอง 
แสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น     ใหต่ืนทั่วกันดวยมรรคผลทั้งหลาย 
แลวพากันกลับมาสูพระเวฬุวันวิหารท้ังหมดทีเดียว   พระโกกาลิกะ 
เห็นวิหารวาง     จึงไปสูสํานักพระเทวทัต      พูดวา     ทานเทวทัต  
อัครสาวกท้ังสองของทานทําลายบริษัทของทานเสียแลว    ไป 
กันหมดจนวิหารวาง    สวนทานยังมัวนอนหลับอยูอีก    แลวกระตุก 
ผาหมพระเทวทัตออก     เอาสนกระทืบลงไปท่ีตรงหัวใจ     เหมือน 
ตอกตะปูที่ฝาเรือน    ทันใดนั้นเองเลือดก็ทะลักออกจากปากของ 
พระเทวทัต    ตอจากน้ัน     พระเทวทัตก็เปนไข   พระศาสดาตรัสถาม 
พระเถระวา   สารีบุตร   เวลาที่เธอพากันไป   เทวทัต   ทําอะไร   ? 
พระเถระเจากราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     พระเทวทัต  
เห็นขาพระองคทั้งสองแลว     คิดจักกระทําลีลาอยางพระองค 
เมื่อแสดงทาทางอยางพระสุคต      เลยถึงความพินาศใหญหลวง 
พระศาสดาตรัสวา     กอนสารีบุตร    มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน    ที่ 
เทวทัตทําตามอยางเราแลวถึงความพินาศ      แมในครั้งกอนก็เคย 
ถึงความพินาศมาแลวเหมือนกัน     พระเถระเจากราบทูลอาราธนา 
จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :-  
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        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี   พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนไกรษรสีหราช 
อาศัยอยูในถ้ําทอง   ในประเทศหิมพานต   วันหน่ึงออกจากถ้ําทอง 
สะบัดกาย    มองดูทิศทั้งสี่    บรรลือสีหนาท   แลวเหยาะยางออกหา 
อาหาร     ฆากระบือใหญกินเน้ือแลว     ลงสูสระดืม่น้ํามีสีเหมือน 
แกวมณีเต็มทองแลว   มุงเดินไปสูถ้ํา   ครั้งน้ัน   สนุัขจ้ิงจอกตัวหนึ่ง 
เที่ยวขวนขวายหาเหย่ือ   เผชิญหนากับราชสีหเขาทันที   ไมอาจจะ 
หลีกหนีไดทัน     ก็เลยนอนหมอบลงแทบเทา     เบื้องหนาราชสีห 
เมื่อราชสีหทักวา   อะไรหรือ   เจาจ้ิงจอก   ?   ก็บอกวา   ขาแตนาย 
ขาพเจามาหมายจะรับใชทาน     ราชสีหกลาววา     ดีแลวมาเถิด  
จงรับใชเราเถิด     เราจักใหเจาไดกินเน้ือดี  ๆ     แลวพาสุนัขจ้ิงจอก 
ไปสูถ้ําทอง  จําเดิมแตนั้นมา  สุนัขจ้ิงจอกก็กินเดนราชสีห  ลวงมา 
ไดสอง-สามวัน    ก็มีรางกายอวนพี     ครั้นอยูมาวันหน่ึง    ราชสีห 
นอนอยูในถ้ํา    บอกมันวา    ไปซี    เจาจ้ิงจอก    เจาข้ึนไปยืนบน 
ยอดเขา   อยากจะกินเนื้อของสัตวใด    ในบรรดาชาง   มา   กระบือ 
เปนตน    ทีท่องเที่ยวอยูที่เชิงเขา    จงมองหาสัตวนั้น    แลวมาบอก 
เราวา    ขาพเจาอยากกินเน้ือสัตวอยางโนน    แลวจงบอกวา    นาย 
ทานจงแผดเสียงเถิด    ดงัน้ีแลว   เราจักฆาสัตวนั้น   กินเน้ืออรอย  ๆ 
แลวแบงใหเจาบาง    สุนขัจ้ิงจอกจึงข้ึนไปสูยอดเขา    มองดูฝูงมฤค 
นานาชนิด   ครั้นนึกอยากกินเนื้อของสัตวชนิดใด   ก็เขาไปสูถ้ําทอง 
บอกสัตวนั้นแกราชสีห  แลวหมอบลงแทบเทา  กลาววา  นายขอรับ  
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เชิญทานแผดเสียงเถิด   ราชสีหว่ิงไปโดยเร็ว   ถาแมเปนชางตกมัน 
ก็ฆาใหตายตรงนั้น    ตนเองกินเนื้อดี  ๆ   บาง   ใหสุนัขจ้ิงจอกบาง 
สุนัขจ้ิงจอกกินเนื้อจนอ่ิมทองแลว เขาถ้ํานอนหลับ. 
        ครั้นเวลาลวงนานผานไป     สุนขัจ้ิงจอก     ก็ชักกําเริบเกิด  
มานะวา    แมตัวเราก็เปนสัตว   ๔    เทาเหมือนกัน   เหตุไรจะตอง 
ใหผูอ่ืนเขาชวยเลี้ยงอยูทุก  ๆ    วันเลา    นับแตนี้ไป    เราจักฆาชาง 
เปนตนกินเน้ือ    แมแตราชสีหผูเปนมฤคราช     อาศัยขอท่ีเรา 
กลาววา  นายขอรับ  เชิญทานแผดเสียงเถิด  ดังน้ีเทาน้ัน   ก็ฆาชาง 
ทั้งหลายได  เราตองใหราชสีหพูดกะเราบางวา   จ้ิงจอกเอย   เชิญ 
แผดเสียงเถิด     ดังน้ี    ก็จักฆาชางตัวหนึ่งกินเนื้อได   มันเขาไปหา 
ราชสีหแลวกลาวดังน้ีวา     นายขอรับ     ขาพเจากินเนื้อชางพลาย 
ที่ทานฆาตายมานานแลว    ขาพเจาก็อยากจะฆาชางตัวหนึ่งกินเนื้อ 
มันบาง   เหตุนั้น   ขาพเจาตองขอนอนในถ้ําทอง   บนที่ที่ทานนอน 
ทานชวยดูชางพลายท่ีทองเที่ยว     ณ     เชิงเขาแลวมาสูสํานัก 
ขาพเจา    บอกวา    จ้ิงจอกเอย    เชญิแผดเสียงเถิด     ขอเพียงเทาน้ี 
แหละ   ทานอยาไดหวงแหนเลย   ครั้งน้ันราชสีหบอกมันวา   จ้ิงจอก 
เอย    เจาไมสามารถจะฆาชางไดดอก    ข้ึนชื่อวา    หมาจ้ิงจอกที่  
บังเกิดในสกุลสีหะ      สามารถฆาชางกินเนื้อไดไมมีเลยในโลก 
เจาอยาชอบใจอยางนี้เลย     อยูคอยกินเนื้อชางที่เราฆาแลวไป 
ถายเดียวเถิด      ถึงแมราชสีหจะกลาวชี้แจงอยางน้ี      มันก็ไมลม 
ความต้ังใจ    คงเซาซ้ีอยูนั่นเอง    ราชสีหเม่ือไมอาจหามมันได   ก ็ 
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รับคํา   กลาววา   ถาเชนนัน้   เจาจงไปท่ีอยูของเรา   นอนคอยเถิด  
ใหจ้ิงจอกนอนในถ้ําทอง      ตนเองคอยดูชางซับมันอยูที่เชิงเขา 
แลวไปที่ประตูถ้ําบอกวา    จ้ิงจอกเอย    เชญิแผดเสียงเถิด     สนุัข- 
จ้ิงจอก  ออกจากถ้ําทอง  สะบัดกาย  มองสี่ทิศ  หอน  ๓  คาบ คิดวา 
เราตองกระโดดลงตรงกระพองชางซับมัน    พลาดไปตกท่ีใกล 
เทาชาง     ชางยกเทาขวาข้ึนเหยียบหัวมัน     กระโหลกศีรษะแตก 
แหลกเปนจุณ     ทีนั้นชางก็เอาเทาคลึงรางของมันทําเปนกองไว 
ข้ีรดขางบนแลว     รองกองโกญจนาทเขาปาไป     พระโพธิสตัว 
เห็นความเปนไปน้ี  กลาววา  จ้ิงจอกเอย  คราวนี้  เชิญเจาแผดเสียง 
ไปเถิด  ดังนี้แลวกลาวคาถาน้ี  ความวา 
                "มันสมองของเจาไหลออกแลว  กระ- 
           หมอมของเจาก็ถูกทําลายแลว     ซี่โครงของเจา 
              หกัพังไปหมดแลว     วันนี้เจาชางรุงเรืองแท" 
         ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ลสิ   แปลวา  มันสมอง. 
        บทวา  นิปฺผลิตา  แปลวา ไหลออกแลว. 
        พระโพธิสัตวกลาวคาถาน้ีแลว   ดํารงอยูตลอดอายุ  แลวไป 
ตามยถากรรม.                                        
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา    หมาจ้ิงจอกในครั้งน้ันไดมาเปน    เทวทัต    สวนราชสีห 
ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                      จบ  อรรถกถาวิโรจนชาดกท่ี  ๓  
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                                   ๔.  นังคุฏฐชาดก 

                      วาดวยบชูาไฟดวยหางวัว 
        [๑๔๔]       ไฟไมใชผูดี     ที่เราบชูาเจาดวยหางแม 
               เทาน้ี   ก็มากไปแลว    วันนี ้ เน้ือไมมีสําหรับเจา 
                ผูชอบเนื้อ  ทานอัคคีผูเจริญ  จงรับเอาแตเพียงหาง 
            ไปเถิด. 
                                 จบ  นังคุฏฐชาดกที่  ๔ 
                       อรรถกถานังคุฏฐชาดกท่ี  ๔         
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ     พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภตบะที่ผิดของพวกอาชีวก     ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  พหุมฺเปต  อสพฺภิ  ชาตเวท  ดังน้ี. 
        ไดยินวา    ในครั้งน้ัน    พวกอาชีวกพากันประพฤติตบะผิด 
มีประการตาง ๆ     ที่หลั่งพระเชตวันมหาวิหาร     ภิกษุทั้งหลาย 
จํานวนมาก   เห็นตบะท่ีผิด    อาทิเชน   อุกกฏุิกัปปธานะ   (ต้ังหนา 
ในการน่ังกระโหยง)    วัคคุลิวัตร    (ทําอยางคางคาว)    กัณฏกา- 
ปสสยะ  (นอนบนหนาม)  ปญจตมนะ  (ยางดวยไฟ  ๕  กอง)  ของ 
พวกน้ัน  พากันกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    กุศลหรือความเจริญ    อาศัยตบะที่ผิดทั้งนี้    จะมีไดหรือ 
พระเจาขา  ?   พระศาสดาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   กุศลหรือ  
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ความเจริญ     อาศัยตบะท่ีผิดอยางนี้มีไมได    ในครัง้กอนบัณฑิต 
สําคัญเสียวา     อาศัยตบะอยางนี้    กุศลหรือความเจริญคงมีได 
ถือเอาไฟประจํากําเนิดเขาปา     ไมพบความเจริญอะไรเลย     ดวย 
อํานาจการบูชาไฟเปนตน     จึงเอานํ้าดับไฟเสีย     บําเพ็ญกสิณ- 
บริกรรม    ใหอภิญญาสมาบัติบังเกิดแลว    ไดไปพรหมโลกตอไป 
แลวทรงนําเรื่องราวในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลอุทิจจพราหมณ 
ในวันที่ทานเกิด    บิดามารดาก็จุดไฟประจํากําเนิดต้ังไวให    ครั้น 
ทานมีอายุได  ๑๖   ป  บิดามารดาบอกทานวา  ลูกเอยในวันที่เจาเกิด  
เราจุดไฟไวให     ถาเจาประสงคจะครองเรือน     จงเรียนพระเวท 
ทั้งสาม   หรอืมิฉะน้ัน   จะประสงคไปพรหมโลก   ก็จงถือไฟเขาปา 
บําเรอไฟ     ทําใหทาวมหาพรหมโปรดปรานแลว     ก็จะเปนผูมี 
พรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนาได  พระโพธิสัตวกลาววา  ขาพเจา 
ไมตองการอยูครองเรือน   ถือไฟเขาปา   สรางอาศรมบท   บําเรอ 
ไฟอยูในปา     วันหน่ึงไดรับของถวาย     คือโคในหมูบานชายแดน 
จึงจูงโคไปสูอาศรมบท   คิดวา   เราจักใหพระอัคคีผูมีโชคฉันเนื้อโค 
ครั้งน้ัน  พระโพธิสัตวไดมีปริวิตกดังนี้วา  ที่นี่ไมมีเกลือ  พระอัคคี 
ผูมีโชค     จักไมสามารถฉันเนื้อท่ีไมเค็มได    เราจักไปหาเกลือ 
มาจากบาน  ใหพระอัคคีผูมีโชค   ฉันเน้ือท่ีมีรสเค็ม   พระโพธสิัตว 
จึงผูกโคไวในที่ตรงนั้นเอง     ไดไปหมูบานเพ่ือหาเกลือ     ขณะท่ี   
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ทานไป     มพีรานหลายคนมาถึงท่ีนั้น     เห็นโคแลวฆายางเน้ือกิน 
ทิ้งหาง      แขง     และหนังไวตรงนั้นแหละ     แลวนําเนื้อท่ีเหลือไป 
เสียดวย     พราหมณมาแลว     เห็นโคเหลือแตหนังเปนตน     คิดวา 
พระอัคคีผูมีโชคนี้   แมแตของ  ๆ     ตน   ยังไมอาจรักษาไวได   จัก 
รักษาเราไดที่ไหนเลา      การบําเรอไฟน้ีนาจะเปนสิ่งไรประโยชน 
กุศลหรือความเจริญมีการบูชาไฟนี้เปนเหตุ   คงไมมีแน   พราหมณ 
ก็หมดความพอใจในการบําเรอไฟ  กลาววา  ขาแตพระอัคคีผูเจริญ 
แมแตของของตน    ทานยังไมสามารถรกัษาไว    ที่ไหนจักรักษา 
เราไดเลา     เนื้อไมมีแลว     จงยินดีเพียงเทาน้ีเถิด     เมื่อจะโยนหาง 
เปนตน  เขากองไฟ  กลาวคาถานี้  ความวา 
                " ไฟไมใชผูดี      ที่เราบูชาเจาดวยหางแม 
            เทาน้ี    กม็ากไปแลว    วันนี้เน้ือไมมีสําหรบัเจาผู 
        ชอบเน้ือ   ทานอัคคีผูเจริญ   จงรบัเอาแตเพียงหาง 
             เถิด  นะ "  ดังนี้.       
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    พหุมฺเปต   ความวา   แมของ 
เพียงเทาน้ี  ก็ชื่อวามากไป. 
        บทวา  อสพฺภิ  ความวา  ไฟไมใชสัตบุรุษ  คือไมใชผูดี. 
พราหมณ  เรียกไฟวา  "ชาตเวทะ"   อธิบายวา  ไฟเพียงเกิด 
ก็เปนที่รูกัน     คือปรากฏเห็นกันทั่ว     เพราะฉะนั้นทานจึงเรียกวา 
"ชาตเวทะ"  
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        ดวยบทวา   ยนฺต  วาลธินาภิปูชยาม  ความวา  แมการท่ีเรา 
บูชาเจาผูมีโชค   ซึ่งไมสามารถจะรักษาของ  ๆ    ตนไวได   ในวันนี้ 
ดวยหาง เพียงเทาน้ีก็มากไปแลว  สําหรับเจา. 
        บทวา    มสารหสฺส   ความวา    วันนี้   เนื้อไมมีสําหรับเจา 
ผูชอบเน้ือ. 
        บทวา   นงฺคุฏมฺป  ภว  ปฏิคฺคหาตุ    ความวา   เมื่อเจาไม 
สามารถจะรักษาของ ๆ  ตนไวได  ก็เชิญเจาผูเจริญ  รับแตเพียงหาง 
พรอมท้ังแขงและหนัง   นี้เถิด. 
        พระมหาสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลว      ก็เอานํ้าดับไฟเสีย 
บวชเปนฤๅษี    ทําอภิญญา    และสมาบัติใหบังเกิด     แลวไดเปนผู  
มีพรหมโลกเปนที่ไปในเบ้ืองหนา. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา    ดาบสผูดับไฟเสียในครั้งน้ัน    ไดมาเปนเราตถาคต  
ฉะน้ีแล. 
                       จบ  อรรถกถานังคุฏฐชาดกท่ี  ๔  
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                                        ๕. ราธชาดก 

           วาดวยการพดูเพอเจอเพราะความเขลา 
        [๑๔๕]     "ราธะเอย      เจาไมรูจกัคนท้ังหลายท่ียัง 
           ไมมา  ในเวลาปฐมยาม   เจาพูดจาเพอเจอไปตาม 
             ความโงเขลา    ในเมื่อแมโกสิยายนี    หมดความ 
               รักใครในบิดาของเจาเสียแลว" 
                                    จบ  ราธชาดกที่  ๕ 
                       อรรถกถาราธชาดกท่ี  ๕ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภการเลาโลมของภรรยาเกา      ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา  น   ตฺว  ราธ  วิชานาสิ  ดังน้ี. 
        เรื่องปจจุบัน  จักมีแจงในอินทริยชาดก  (ขอที่แปลกคือ :-)   ก ็
พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาตรัสวา    ดูกอนภิกษุ     ข้ึนชื่อวา 
มาตุคาม    เปนผูอันใครรักษาไมได   แมจะระมัดระวังแข็งแรง    ก ็
ไมสามารถจะรักษาไวได   ดูกอนภิกษุ  ในครั้งกอน  ถึงเธอก็ต้ังการ 
ปองกันคอยรักษามาตุคามอยู    แตไมอาจรักษาไวไดเลย     บัดนี้ 
เธอจะรักษาไวไดอยางไรกัน   แลวทรงนําเรื่องราวในอดีตมาสาธก 
ดังตอไปนี้ :-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 579 

        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดนกแขกเตา 
พราหมณผูหนึ่งในแควนกาสี    เลี้ยงพระโพธิสัตวและนองชายไว 
ในฐานะเปนลูก  ในนกท้ังสองน้ัน  พระโพธิสัตวไดนามวา  โปฏฐ- 
ปาทะ  นองชายไดนามวา  ราธะ   แตภรรยาของพราหมณเปนหญิง 
ไมมีมารยาท     ทุศีล     เมื่อพราหมณจะออกเดินทางไปคาขาย 
ก็สั่งเสียนกท้ังสองพ่ีนองไววา     ดกูอนพอท้ังสอง     ถาพราหมณี 
แมของเจา    จะประพฤติไมดีไมงาม    ละกอ    เจาคอยหามเขานะ 
นกพระโพธิสัตวกลาว  ครับคุณพอ   ถาสามารถหามไดผมก็จักหาม 
ถาหามไมได   ก็ตองน่ิง  พราหมณมอบนางพราหมณีแกนกแขกเตา 
ทั้งสองอยางนี้แลว     ก็เดินทางไปคาขาย     ต้ังแตวันที่พราหมณ 
จากไป  พราหมณีก็เริ่มประพฤตินอกใจ  ทั้งคนท่ีเขาไป  และคนท่ี  
ออกมา    หาประมาณมิได    นกราธะเห็นกิริยาของนางก็กลาวกะ 
พระโพธิสัตววา    พ่ีครับ    คุณพอของเราสั่งไวกอนไปวา    ถาแม 
ของเจาท้ังสอง    ประพฤติไมดีไมงามละก็   เจาคอยหามนะ    ดงัน้ี 
แลวจึงไป    บัดนี้เลา    นางกําลังจะประพฤติไมดีไมงาม    เราชวย 
กันหามนางเถิด   พระโพธิสัตวกลาวเตือนวา   นองรัก   เจาพูดดวย 
ความโง     เพราะความไมฉลาดเฉลียวของตนแท ๆ     ข้ึนชื่อวา 
มาตุคาม   แมบุคคลจะคอยอุมไวพาไป   ก็ยังไมอาจรักษาไวไดเลย 
ไมสมควรท่ีเราจะทําส่ิงท่ีไมสามารถจะกระทําได     แลวกลาว 
คาถาน้ี  ความวา :-  
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                " ราธะเอย      เจาไมรูจักคนท้ังหลายท่ียัง 
             ไมมา     ในเวลาครึ่งคืนขางหนา     เจาพูดเพอเจอ 
            ไปอยางโง  ๆ   ในเมื่อแมโกสิยานี   หมดความรัก 
            ในบดิาของเราเสยแลว"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น   ตฺว  ราธ   วิชานาสิ   อฑฺฒรตฺเต 
อนาคเต      ความวา    พอราธะเอย     เจาไมรูอะไร  ?     ในครึ่งคืน 
ขางหนา    คือในยามแรกเทาน้ัน    คนที่ยังไมมามีถึงเทาน้ี    บัดน้ี 
ใครเลาจะรูวา คนอีกเทาไร  จักพากันมา.  
        บทวา  อพฺยายต  วิลปสิ  ความวา  เจาอยาพูดเพอเจอเพราะความเขลา 
        บทวา    วิรตฺเต   โกสิยาย    ความวา   พราหมณีโกสิยายนี 
มารดาของเรา    หมดรักเสียแลว    คือไมมีความรักในบิดาของเรา 
เสียแลว   ถาแกยังมีความเยื่อใย   หรือความรักในคุณพอ   ก็ไมนา 
จะประพฤติไมดี   ไมงามอยางนี้เลย    ดวยพยัญชนะ    (ในคาถา) 
เหลาน้ี  พระโพธิสัตว  ประกาศความดังพรรณนามานี้. 
        ครั้นพระโพธิสัตวประกาศอยางนี้แลว     ไมยอมใหนกราธะ 
นองชาย    พูดกะนางพราหมณี    นางก็ประพฤติชัว่ไดตามใจชอบ 
ตราบเทาเวลาที่พราหมณยังไมกลับมา     พราหมณมาแลว     ถาม 
นกโปฏฐปาทะวา     พอคุณ    แมของเจาท้ังสองเปนอยางไร  ? 
พระโพธิสัตว     บอกเรื่องตามเปนจริงท้ังหมดแกพราหมณ     แลว 
กลาววา    คุณพอครับ    หญิงประพฤติชั่วอยางนี้       คุณพอเลี้ยงไว 
ทําไม     แลวกลาวตอไปวา     คุณพอครับ     นับแตเวลาท่ีกระผม  
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ทั้งสองกลาวโทษของคุณแมแลว     กไ็มอาจอยูที่นี้ได    กราบเทา 
พราหมณ   แลวก็บินเขาปาไป. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ตรัสประกาศ 
สัจจะ     เมื่อจบสัจจะ     ภิกษุผูกระสัน    ดํารงอยูในโสดาปตติผล 
แลวทรงประชุมชาดกวา    พราหมณและพราหมณีในครั้งน้ัน    ได 
มาเปนคนท้ังคูนี้แหละ   นกราธะไดมาเปนอานนท   สวนนกโปฏฐ- 
ปาทะ ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                          จบ  อรรถกถาราธชาดกที่  ๕  
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                                         ๖.  กากชาดก  

                       วาดวยกาวิดนํ้าดวยปาก         

        [๑๔๖]      เออหนอ      ขาตะไกรของพวกเราลาเสีย 
             แลว  และปากเลาก็ซีดเซียว  พวกเราพากันวิดอยู 
                  ไมทําใหสมุทรเหือดแหงได   ดูเถอะ  หวงนํ้าใหญ 
               ยังคงเต็มอยูตามเดิม. 
                              จบ   กากชาดกท่ี  ๖ 
                           อรรถกถากากชาดกท่ี ๖ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุแก ๆ   หลายรูปดวยกนั    ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา   อป  นุ  หนุกา  สนฺตา  ดังน้ี. 
        ไดยินวา     ภิกษุเหลาน้ัน    ครั้งเปนคฤหัสถ    เปนกุฏมพี 
ในเมืองสาวัตถี    มั่งมีทรพัย   เปนสหายกัน   ทําบญุรวมกัน    ฟง 
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว     พากันดําริวา     พวกเรา 
เปนคนแก      จะมีประโยชนอะไรแกพวกเราดวยการอยู 
ครองเรือน    พวกเราจักบวชในพระพุทธศาสนา     อันเปนที่  
นายินดีในสํานักของพระศาสดา    จักกระทําท่ีสุดแหงทุกข    ดังน้ี 
แลวตางยกสมบัติทั้งปวงใหแกลูกหลานเปนตน     ละหมูญาติผูมี 
น้ําตานองหนาเสีย    ทลูขอบรรพชากะพระศาสดา    และครัน้บวช  
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แลว   มิไดชกัชวนกันบําเพ็ญสมณธรรม    อันสมควรแกบรรพชา 
แมพระธรรมก็ไมศึกษา    เพราะความเปนคนแก    ถึงจะบวชแลว 
ก็เหมือนในครั้งท่ียังเปนคฤหัสถ     ใหคนสรางบรรณศาลาไว 
ทายวิหาร    คงรวมกันอยูนั่นแล    แมเม่ือเท่ียวบิณฑบาต    กไ็มไป 
ที่อ่ืน    โดยมากชวนกันไปฉันที่บานบุตรภรรยาของตนน่ันแหละ 
ในบรรดาคนเหลาน้ัน    ภรรยาเกาของพระเถระแกรูปหน่ึง    ไดมี 
อุปการะแกพระเถระแก  ๆ  แมทั้งปวง  เหตุนั้น  แมพระเถระที่เหลือ 
ตางก็ถืออาหารท่ีตนได    มาน่ังฉันในเรือนของของนางเพียงผูเดียว 
ฝายนางเลา    กถ็วายตมแกงตามท่ีตนจัดไว    แกพระเถระเหลาน้ัน 
นางปวยดวยอาพาธอยางหน่ึง     ทํากาละแลว     ครั้งน้ันพระเถระ 
แก ๆ    เหลาน้ัน    พากันไปสูวิหาร    กอดคอกัน    เที่ยวรองไหอยู 
ทายวิหารวา     อุบาสิกาผูมีรสมืออรอย     ตายเสียแลว    ฝายภิกษุ  
ทั้งหลาย     ฟงเสียงของพระเถระเหลานั้นแลว     ก็มาประชุมกัน 
จากท่ีตาง ๆ    ถามวา    ทานผูมีอายุทั้งหลาย    เหตุไรพวกทานจึง 
รองไห   พระเถระเหลาน้ันตอบวา   ภรรยาเกาแหงสหายของพวก 
กระผม     ผูมีรสมืออรอยตายเสียแลว     นางมีอุปการะแกพวกผม 
ยิ่งนัก     ที่นีจั้กหาที่ไหนไดเหมือนนางเลา     เหตุนี้พวกผมจึงพากัน 
รองไห    ภิกษุทั้งหลายเห็นขอวิปริตนั้นของพระเถระเหลาน้ันแลว 
พากันยกเรื่องข้ึนสนทนากันในธรรมสภาวา     ผูมีอายุทั้งหลาย 
ดวยเหตุชื่อน้ี   พระเถระแก ๆ   ทั้งหลาย    กอดคอกนัเที่ยวรองไห 
อยูแถวทายวิหาร     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุ   
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ทั้งหลาย     บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร  ? 
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว   ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย    มใิชแตในบัดนี้เทาน้ัน    ทีภิ่กษุเหลาน้ันพากันเที่ยว 
รองไห  เพราะหญิงน้ันตายลง  แมในครั้งกอน  ภิกษุเหลาน้ี  อาศัย 
หญิงน้ี    ผูเกิดในกําเนิดกา    แลวตายเสียในสมุทร    รวมคิดกันวา 
พวกเราจักวิดน้ําในสมุทร    นํานางข้ึนมาใหจงได     ดังน้ี    พากัน 
เพียรพยายาม    เพราะไดอาศัยบัณฑิต     จึงไดมีชีวิตอยูไดดังนี้แลว 
ทรงนําเรื่องราวในอดีตมาสาธก   ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี    พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนการรักษา 
สมุทร  ครั้งน้ัน   กาตัวหนึ่ง  พานางกาผูภรรยาของตน   เที่ยวแสวง 
หาเหยื่อ   ไดไปถึงฝงสมุทร   กาลน้ันฝูงชนพากันกระทําพลีกรรม 
แกพญานาค    ดวยนํ้านม  ขาวปายาส  ปลา  เนื้อ  และสุราเปนตน 
แลวพากันหลีกไป   ครั้งน้ัน   กาตัวหนึ่ง   ไปถึงท่ีพลีกรรม   เห็น 
น้ํานมเปนตน    ก็พรอมดวยนางกากินน้ํานม    ขาวปายาส    ปลา 
และเน้ือเปนตน     แลวด่ืมสุราเขาไปมาก   กาผัวเมียทั้งคู     ตาง 
เมามายสุรา   คิดจะเลนสมุทรกรีฑา  เกาะที่ชายหาดทราย  หมายใจ 
จะอาบนํ้า     ทีนั้นคลื่นลกูหนึ่งซัดมา     พาเอานางกาเขาไปเสียใน 
สมุทร     ปลาตัวหนึ่งจึงฮุบนางกานั้น     กลืนกินเสีย   การองไห 
รําพรรณวา   เมียของเราตายเสียแลว   ครั้นกามากดวยกัน  ไดยนิ 
เสียงร่ําไหของมัน     ก็มาประชุมกันถามวา     เจารองไหเพราะ  
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เหตุไร  ?   มันบอกวา    หญิงสหายของพวกทานกําลังอาบน้ําอยู 
ที่ชายหาด      โดนคลื่นซดัไปเสียแลว     กาเหลาน้ันแมทุกตัวก็ 
รองเอ็ดอึงเปนเสียงเดียวกัน    ครั้งน้ันฝูงกาเหลาน้ัน    ไดมีความคิด  
ดังน้ีวา     ข้ึนชื่อวา     น้าํในสมุทรน้ี    จะสําคัญกวาพวกเราหรือ 
พวกเราชวยกันวิดน้ําใหแหง     คนเอาหญิงสหายออกมาใหได 
กาเหลาน้ัน    ชวยกันอมนํ้าเค็มปากทีเดียว     เอาไปบวนท้ิงเสีย 
ขางนอก  และเมื่อคอแหงเพราะนํ้าเค็มก็พากันข้ึนไปบนบก  พวกมัน 
ครั้นขาตะไกรลา   ปากซีด     ตาแดง   ก็อิดโรยไปตามกัน   จึงเรียก 
กันมาปรับทุกขวา     ชาวเราเอย    พวกเราพากันอมน้ําจากสมุทร 
ไปท้ิงขางนอก     ที่ที่เราอมนํ้าไปแลว     กลับเต็มไปดวยนํ้าเสียอีก 
พวกเราคงไมสามารถทําใหสมุทรแหงเปนแน     ดังน้ีแลว      กลาว 
คาถาน้ี  ความวา :- 
                "เออหนอ     ขาตะไกรของพวกเราลาเสีย 
             แลว   และปากเลาก็ซีดเซียว    พวกเราพากันวิด 
             อยู  ไมทําใหสมทุรเหือดแหงได    ดูเถอะ  หวงนํ้า 
           ใหญคงเต็มอยางเดิม"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อป   นุ  หนุกา  สนฺตา  ความวา 
เออ   ก็คางของเราเม่ือยลาแลว. 
        บทวา  โอรมาม  น  ปาเรม  ความวา  พวกเราพากันอมนํ้า 
จากมหาสมุทรไปทิ้งตามกําลังของตน     ก็ไมอาจทําใหเหือดแหง 
ได  เพราะหวงน้ําใหญคงเต็มเหมือนเดิมนั่นเอง.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 586 

        ก็แลครัน้กลาวอยางนี้แลว     กาเหลาน้ันแมทั้งหมด      ก็ตาง 
พูดพร่ําเพอมากมายวา     จะงอยปากของนางกาน้ัน    งดงามเห็น 
ปานน้ี    ตากลมอยางน้ี    ผิวพรรณทรวดทรง    งามระหงอยางน้ี 
เสียงเพราะปานนี้    เพราะอาศัยสมุทรผูเปนโจรน้ี    นางกาของ 
พวกเรา  หายไปแลว  เทวดาประจําสมุทร  สําแดงรูปนาสะพึงกลัว 
ไดฝูงกาท่ีกําลังรองรําพรรณพร่ําเพออยูอยางนี้   ใหหนีไป   ความ 
สวัสดี  ไดมแีกฝูงกานั้น   ดวยประการฉะน้ี. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดกวา   นางกาในครั้งน้ัน   ไดมาเปนภรรยาเกาน้ี   กาไดมาเปน 
พระเถระแก     ฝูงกาที่เหลือไดมาเปนพระเถระแก  ๆ     ที่เหลือ 
สวนเทวดารักษาสมุทร  ไดมาเปนเราตถาคต   ฉะน้ีแล. 
                         จบ อรรถกถากากชาดกที่  ๖  
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                                 ๗.  ปุปผรัตตชาดก 

          เปนทุกขเพราะภรรยา   ไมไดผายอมดอกคํา 
        [๑๔๗]     " ที่เราถูกหลาวเสียบน้ี      ก็ไมเปนทุกข 
              ที่ถูกกาจิกเลา  กไ็มทุกข  เราทุกขอยูแตวา  นาง- 
               ผิวทองจักไมได  นุงหมผายอมดอกคํา  เท่ียวงาน 
             ประจําราตรี  แหงเดือน  กัตติกา" 
                      จบ  ปุปผรตัตชาดกท่ี  ๗ 
               อรรถกถาปุปผรัตตชาดกท่ี  ๗ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภภิกษุผูกระสันรูปหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้     ม ี
คําเริ่มตนวา  นยท  ทุกฺข  อทุ  ทุกขฺ  ดงัน้ี. 
        ความโดยยอวา     ภิกษุนั้นอันพระผูมีพระภาคเจา     ตรัส 
ถามวา   ดูกอนภิกษุ   เขาวา   เธอกระสันจริงหรือ  ?    กราบทูลวา 
จริงพระเจาขา   ตรัสถามวา   กระสันเพราะเหตุไร   ?   กราบทูลวา 
เพราะภรรยาเกาพระเจาขา   แลวกราบทูลตอไปวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   หญงิน้ันมีรสมืออรอย   ขาพระองคไมอาจจะพรากจากกัน 
ได   พระเจาขา   ครั้งน้ัน   พระศาสดาตรัสกะเธอวา   ดูกอนภิกษุ 
หญิงน้ีเปนผูทําความพินาศใหแกเธอ   แมในปางกอน   เพราะหญิง  
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นั้นเปนเหตุ     เธอก็ตองถูกเสียบบนหลาว     คร่ําครวญถึงแตนาง 
เทาน้ัน   ครัน้ตายแลวไปบังเกิดในนรก   บัดนี้   เพราะเหตุไร   เธอ 
ยังปรารถนานางอีกเลา  ?      ดังน้ีแลว     ทรงนําเรื่องราวในอดีต  
มาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี      พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอากาสัฏฐ- 
เทวดา    ครั้งน้ันในพระนครพาราณสี    มีมหรสพกลางคืนวันเพ็ญ 
กลางเดือน    ๑๒     ผูคนพากันตกแตงบานเมืองสวยงาม     ราวกับ 
เทพนคร     คนทั้งปวงมุงแตจะเลนมหรสพ     แตมีคนเข็ญใจผูหน่ึง 
มีผาเนื้อแนนอยูคูเดียวเทาน้ัน     เขาเอามาซักใหสะอาด      ฟาดลง 
เลยขาดเปนริ้วเปนรอยนับรอยนับพัน     ครั้งน้ันภรรยาพูดกะเขา 
วา    นาย    ฉันอยากจะนุงผายอมดอกคําสักผืนหน่ึง    หมผืนหน่ึง 
กอดคอทานเท่ียวตลอดงานประจําราตรี   เดือนกัตติกะ  เขากลาววา 
นางผูเจริญ     เราเข็ญใจจะมีผายอมดอกคําไดที่ไหน     เธอจงนุง 
ผาขาวเที่ยวเลนเถิด      นางกลาววา     เมื่อไมไดผายอมดอกคํา 
ฉันจักไมเลนกีฬาในงานมหรสพละ    เธอพาหญิงอ่ืนเลนกีฬาเถิด  
เขากลาววา     นางผูเจริญ    ใยจึงคาดค้ันฉันนักเลา     เราจักไดผา 
ยอมดอกคํามาจากไหน  ?    นางกลาววา   เมื่อความปรารถนาของ 
ลูกผูชายมีอยู    มีหรือจะชือ่วาไมสําเร็จ     ดอกคําในไรดอกคําของ 
พระราชามีมากมิใชหรือ  ?   เขากลาววา   นางผูเจริญ   ที่นั่นมกีาร 
ปองกันแข็งแรง     เชนเดียวกับโบกขรณีที่รากษสคุมครอง     เรา  
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ไมอาจเขาไปใกลไดดอก     เธออยาชอบใจมันเลย     จงยินดีตาม 
ที่ไดมาเทาน้ันเถิด   นางกลาววา  นาย   เมื่อความมืดในยามรัตติกาล 
มีอยู    ข้ึนชือ่วาสถานท่ีที่ลูกผูชายจะไปไมได    ไมมีเลย    เทวดา 
ผูเที่ยวไปในอากาศผูหน่ึง     เห็นภัยในอนาคตของเขา     ชวยหาม 
เขาไว. 
        เมื่อนางพูดเซาซี้อยูบอย ๆ     อยางน้ี     เขาก็เชื่อถือถอยคํา 
ของนางดวยอํานาจกิเลส   ปลอบนางวา   นิ่งเสียเถิด   นางผูเจริญ 
อยาคิดมากไปเลย   ถึงเวลากลางคืน   ก็เส่ียงชีวิตออกจากพระนคร 
ไปสูไรดอกดําของหลวง     ปนรั้วเขาไปในไร    พวกคนเฝาไร 
ไดยินเสียงรั้ว   ตางรองวา  ขโมย  ขโมย   แลวลอมจับได  ชวยกันดา 
รุมกันซอม   มัดไว  ครั้นสวางแลว  ก็พาไปมอบพระราชา  พระราชา 
รับสั่งวา  ไปเถิด  พวกเจาจงเอามันไปเพียบเสียที่หลาว  คนเหลาน้ัน 
มัดเขาไพลหลัง    พาออกจากเมือง    โดยมีคนตีกลองประกาศโทษ 
ประหารตามไปดวย   แลวเอาไปเพียบที่หลาว   เขาเสวยเวทนาแสน 
สาหัส    ฝูงกาพากันไปเกาะที่ศีรษะ    จิกนัยนตาดวยจะงอยปาก 
อันคมเหมือนปลายคีม     เขาไมไดใสใจทุกขแมจะสาหัสเพียงนั้น 
คิดถึงแตหญิงน้ันถายเดียว    รําพึงวา   เราพลาดโอกาส   จากงาน 
ประจําราตรีในเดือนกัตติกะ     กับนางผูนุงผายอมดวยดอกคํา 
ใชแขนท้ังคูโอบกอดรอบคอ     คลอเคลียกัน      แลวกลาวคาถาน้ี 
ความวา :-  
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                " ที่เราถูกหลาวเสียบน้ี     ก็ไมเปนทุกข 
           ที่ถูกกาจิกเลา  ก็ไมทุกข  เราทุกขอยูแตวา  นาง- 
           ผิวทองจักไมไดนุงหมผายอมดอกคํา    เท่ียวงาน 
         ประจําราตรีแหงเดือนกัตติกะ"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นยิท   ทุกฺข  อทุ  ทุกฺข   ย  ม 
ตุทติ  วายโส  มีอธิบายวา  ทุกขทางกาย  ทางใจ  อันมีการถูกเสียบ 
ที่หลาวเปนปจจัยนี้ก็ดี     ทุกขที่ถกูกาจิกดวยจะงอยปากแหลมคม 
ประหน่ึงทําดวยโลหะกด็ี    แมทั้งหมดน้ี   ก็หาใชความทุกขของเรา 
ไม  โนนสิเปนทุกข  นั่นตางหากเปนทุกขของเรา. 
        ทุกขชนิดไหนเลา  ? 
        คือทุกขที่แมนางผิวทองจักไมไดนุงหมผายอมดอกคํา 
เที่ยวงานราตรีแหงเดือนกัตติกะ   อธิบายวา  ขอท่ี  แมประยงคทอง 
ผูเปนภรรยาของเราคนนั้น    จักไมไดนุงผายอมดอกคําผืนหน่ึง 
หมผืนหน่ึง     ปกปดรางดวยคูแหงผายอมดอกไมเนื้อละเอียด  
ชุดหน่ึงแลว     กอดคอเราเที่ยวงานประจําคืน     เดือนกัตติกะ     นี ้
ตางหากเปนทุกขของเรา    ทุกขนี้เทานั้น   ที่เบียดเบียนเรานัก. 
        เขาเอาแตพร่ําเพอ     บนถึงมาตุคามนั้น     อยูอยางนี้เทาน้ัน 
จนตายไปเกิดในนรก. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดกวา   คูสามีภรรยาในครั้งนั้น  ไดมาเปนคูสามีภรรยาในครั้งนี้ 
สวนอากาสัฏฐเทวดา     ผูยืนประกาศทําเหตุนั้นใหประจักษ    ได 
มาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                    จบ  อรรถกถาปุปผรัตตชาดกท่ี  ๗  
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                             ๘.  สิคาลชาดก 

                 วาดวยสุนัขเขาอยูในทองชาง         

        [๑๔๘]     " เอาเอาอีกแลว    ไมเอาอีกละ    เราจะไม 
            ขอเขาสูทรากชางซํ้าอีกละ      เพราะเวลาอยูใน 
            ทองชาง    ถูกภัยคุกคามเจียนตาย" 
                            จบ  สิคาลชาดกท่ี  ๘ 
                      อรรถกถาสิคาลชาดกท่ี  ๘ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหาร 
ทรงปรารภการขมกิเลส   ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา 
นาห  ปุน  น  จ  ปุน  ดังนี.้ 
        ไดยินวา  เศรษฐีบุตรในเมืองสาวัตถี  ประมาณ  ๕๐๐   คน 
เปนเพ่ือนกัน    ตางมีสมบัติคนละมากมาย    ฟงพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดาแลว    พากันบวชถวายชีวิตในพระศาสนา    อยูใน 
กุฏิแถวสุดในพระวิหารเชตวัน   อยูมาวันหน่ึง   เปนเวลาทามกลาง 
รัตติกาล     ความดําริ     อาศัยกิเลสเปนเจาเรือน     บังเกิดข้ึนแก 
พวกภิกษุเหลาน้ัน   พวกเธอตางกระสัน   เกิดจิตตุบาท   เพ่ือท่ีจะ 
ยึดครองกิเลสที่ตนละแลวอีก    ครั้งน้ัน   พระศาสดาทรงชูประทีป 
อันมีพระสัพพัญุตญาณเปนดาม     ในระหวางทามกลางรัตติกาล  
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ทรงตรวจดูอัธยาศัยของภิกษุทั้งหลายวา    พวกภิกษุพากันพํานัก 
อยูในพระเชตวันวิหาร     ดวยความยินดีอยางไหนเลาหนอ  ? 
ไดทรงทราบความท่ีพวกภิกษุเหลาน้ัน     ตางมีความดําริใน 
กามราคะ    เกิดข้ึนในภายใน     ก็ธรรมดาพระศาสดายอมรักษา 
หมูสาวกของพระองค    ประดุจหญิงมีบุตรคนเดียวถนอมบุตร 
ของตน    ประดุจคนมีตาขางเดียวระวังนัยนตาของตน    ก็ปานกัน 
ในสมัยใด ๆ    มีเวลาเชา    เปนตน    กองกิเลสเกิดแกหมูสาวกน้ัน 
ก็ไมทรงยอมใหกองกิเลสเหลาน้ัน    ของสาวกเหลาน้ัน    พอกพูน 
ไปกวาน้ัน  ทรงขมเสียในสมัยนั้น ๆ  ทีเดียว   ดวยเหตุนั้น  พระองค 
จึงไดมีพระปริวิตกวา     กาลน้ี    เปนประดุจดังกาลท่ีเกิดพวกโจร 
ข้ึนภายในพระนคร    ของพระเจาจักรพรรดิ    ฉะน้ัน    เราตอง 
แสดงพระธรรมเทศนาขมกองกิเลสแลวใหพระอรหัตผลแกพวก 
เธอในบัดนี้ทีเดียว  พระองคจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี  มีกลิ่นหอม 
มีพระดํารัสดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ     เรียกทานพระอานนท 
ผูเปนขุนคลังแหงธรรม    วา     "ดูกอนอานนท"    พระเถระเจารับ 
พระพุทธดํารัสวา    อะไร    พระเจาขา  ?     มาถวายบังคมยืนอยู 
ตรัสวา    อานนท   ภิกษุมีเทาไร  ที่อยูในกุฏิแถวหลังสุด  เธอจง 
ใหประชุมกนัในบริเวณคันธกุฎีทั้งหมดทีเดียว     ไดยินวาพระองค 
ไดทรงมีพระดําริดังน้ีวา    แมนเราใหเรียกภิกษุ    ๕๐๐    พวกนั้น 
เทาน้ันมาประชุม    พวกเธอจักพากันสลดใจวา    พระศาสดาทรง 
ทราบความท่ีกองกิเลสเกิดข้ึน  ในภายในของพวกเราแลว   จักมิอาจ  
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ที่จะรับพระธรรมเทศนาได   เหตุนั้นจึงตรัสวา   ใหประชุมทั้งหมด 
พระเถระรับพระพุทธดํารัสวาดีละ     พระเจาขา      แลวถือลูกดาล 
เที่ยวไปท่ัวบริเวณ  บอกใหภิกษุทั้งหมด   ประชุมกนั  ณ   บริเวณ 
พระคันธกุฎี   แลวจัดปูลาดพระพุทธอาสนไว. 
        พระศาสดาทรงคูบัลลังก    ต้ังพระกายตรง    ประทับเหนือ 
พระพุทธอาสนที่จัดไว     ปานประหน่ึงขุนเขาสิเนรุอันดํารงอยู 
เหนือปฐพีศิลา    ทรงเปลงพระพุทธรัศมี    เปนทวิแดงมีพรรณ 
๖   ประการ   ฉวัดเฉวียนประสานสีทีละคู ๆ   พระรัศมีแมเหลาน้ัน 
มีประมาณเทาถาด    เทาฉัตร    และเทาโคมแหงเรือนยอด   ขาดเปน 
ระยะวนเวียนรอบพระกาย   ประหนึ่งสายฟาในนภากาศ   กาลนั้น 
ไดเปนเสมือนเวลาที่ดวงอาทิตยกําลังเริ่มฉายแสงออน ๆ     ทําให 
ทองมหรรณพ  มีประกายสาดแสงระยิบระยับฉะน้ัน   ภิกษุสงฆเลา 
ก็นอมเกลาถวายบังคมพระศาสดา      ดํารงจิตอันเคารพไวมั่นคง 
นั่งลอมพระองคโดยรอบ     ประหน่ึงแวดวงไวดวยมานกําพลแดง 
พระบรมศาสดาทรงเปลงพระสุรเสียงดังเสียงพรหม    ทรงเตือน 
ภิกษุทั้งหลาย   ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดาภิกษุไมควร 
ตรึก   อกุศลวิตกท้ัง  ๓  นี้  คือ  กามวิตก ความตรึกในกาม  พยาบาท- 
วิตก    ความตรึกในพยาบาท    วิหิงสาวิตก    ความตรึกในวิหิงสา 
ข้ึนชื่อวา   กิเลสเปนเชนกับปจจามิตร   และปจจามิตรเลา   จะชือ่วา 
เล็กนอยไมมีเลย     ไดโอกาสแลวยอมทําใหถึงความพินาศโดย 
สวนเดียว   กเิลสแมถึงจะมีประมาณนอย   เกิดข้ึนแลว    ไดโอกาส  
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เพ่ือจะเพ่ิมพูน    ยอมยังความพินาศอยางใหญพลวงใหเกิดข้ึนได 
อยางนั้นทีเดียว     ข้ึนชื่อวากิเลสนี้    เปรียบดวยยาพิษท่ีรายแรง 
เปนเชนกับดวยหัวฝที่มีผิวหนังปอกไปแลว   เทียบกันไดกับอสรพิษ 
คลายกับไฟที่เกิดจากอสนีบาต     ไมควรเลยที่จะนิยมยินดี    ควรจะ 
กีดกันเสีย     ดวยพลังแหงการพิจารณา     ดวยพลังแหงภาวนา 
ในขณะที่เกิดทีเดียว     ควรจะละเสีย     ดวยการท่ีกองกิเลสทั้งน้ัน 
จะเลือนไปไมทันต้ังอยูในหทัยแมเพียงครูเดียว     เหมือนหยาดน้ํา 
กลิ้งตกไปจากใบบัว    ฉันใดก็ฉันนั้น     แมถึงบัณฑิตในครั้งกอน 
ทั้งหลาย     ก็ติเตียนกิเลสแมมีประมาณนอย     ขมมันเสียไมยอม 
ใหเกิดข้ึนในภายในไดอีกฉะน้ัน     ดังน้ี      แลวทรงนําเรื่องอดีต  
มาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในกําเนิดหมาจ้ิงจอก  
พํานักอยูที่ฝงแมน้ําใกลปา     ครั้งน้ันชางแกตัวหน่ึงลมอยูที่ฝงคงคา 
สุนัขจ้ิงจอก  ออกหาเหยื่อ  พบทรากชางนั้น  คิดวา  เหยื่อชิ้นใหญ 
เกิดแกเราแลว    จึงไปท่ีทรากชางนั้น    กัดที่งวง    ก็เปนเหมือนเวลาที่ 
กัดงอนไถ  มันคิดวา   ตรงนี้ไมควรกิน  จึงกัดที่งาทั้งคู   ก็เปนเหมือน 
เวลาท่ีกัดเสา     กัดหูเลา     ก็ไดเปนเหมือนเวลาที่กัดขอบกระดง 
กัดที่ทอง    ไดเปนเหมือนเวลาที่กัดยุงขาว     กัดที่เทา     ก็ไดเปน 
เหมือนเวลาที่กัดครก      กัดที่หางไดเปนเหมือนเวลาที่กัดสาก 
ดําริวา    แมในที่นี้ก็ไมควรกิน    เมื่อไมไดรับความพอใจในอวัยวะ  
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ทั้งปวง      กก็ัดตรงวัจมรรค       ไดเปนเหมือนเวลาที่กัดขนมนุม 
มันดําริวา    คราวนี้เราไดที่ที่ควรกินอันออนนุมในสรีระนี้แลว 
จึงกัดแตวัจมรรคนั้น      เขาไปถึงภายในทอง    กนิดับและหัวใจ 
เปนตน  เวลากระหายนํ้า  ก็ดื่มโลหิต  เวลาอยากจะนอนก็เอาพ้ืนทอง 
รองนอน    ครั้งน้ัน    สนุัขจ้ิงจอกไดมีปริวิตกวา    ทรากชางนี้เปน 
เหมือนเรือนของเรา   เพราะเปนที่อยูสบาย   ครั้นอยากกิน  ก็มีเน้ือ 
อยางเพียงพอ    ทีนี้เราจะไปท่ีอ่ืนทําไม     จึงไมยอมไปในที่อ่ืนอีก 
เลย   คงอยูกินเน้ือในทองชางแหงเดียว. 
        ครั้งเวลาลวงไป    ผานไป    จนถงึฤดูแลว    ซากชางนั้น 
ก็หดตัวเหี่ยวแหง     ดวยถูกลมสัมผัส    และถูกแสงอาทิตยแผดเผา 
ชองท่ีสุนัขจ้ิงจอกเขาไปก็ปด     ภายในทองก็มืด      ปรากฏแกมัน 
เหมือนอยูในโลกันตนรก       ฉะน้ัน   เมื่อซากเหี่ยวแหง   แมเนื้อ 
ก็พลอยแหง   แลวโลหิตก็เหือดหาย   มันไมมีทางออก   ก็เกิดความ 
กลัว   ซมซานไปกัดทางโนน   ทางนี้    วุนวายหาทางออกอยู   เมื่อ 
สุนัขจ้ิงจอกน้ันตกอยูในทองชางอยางนี้      ก็เปนเหมือนกอนแปง 
ในหมอขาว    ลวงมา   สอง-สามวันฝนตกใหญ   ครั้นซากน้ันชุม 
น้ําฝนก็พองข้ึน   จนมีสณัฐานเปนปกติ   วัจมรรคก็เปด      ปรากฏ 
เหมือนดวงดาว   มันเห็นชองนั้น   คิดวา   คราวนี้เรารอดไดแนแลว 
ถอยหลังไปจนจดหัวชาง    ว่ิงไปโดยเร็ว     เอาหัวชนวัจมรรคออก 
ไปได    เพราะวารางกายของมันซูบซีดเห่ียวแหง     ขนทั้งหมดก็ 
เลยติดอยูที่วัจมรรคนั่นเอง      มันมีจิตสะดุง     ดวยสรีระอันไรขน  
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เหมือนลําตาล   ว่ิงไปครูหน่ึง   กลับนั่งมองดูสรีระ     แลวสลดใจวา 
ทุกขนี้ของเรา   สิ่งอ่ืนมิไดทําใหเลย    แตเพราะความโลภเปนเหตุ 
เพราะความโลภเปนตัวการณ    เราอาศัยความโลภ    กอทุกขนีไ้ว 
เอ็ง   บัดนี้นับแตนี้   เราจะไมยอมอยูในอํานาจของความโลภ   ข้ึน 
ชื่อวา    ทรากชางละก็เราจะไมขอเขาไปอีกตอ    ดังน้ีแลว    กลาว 
คาถาน้ี  ความวา :- 
                " ไมเอาอีกแลว    ไมเอาอีกละ    เราจะไม 
            ขอเขาสูซากชางซํ้าอีกละ   เพราะเวลาอยูใน 
             ทองชาง   ถูกภัยคุกคามเจียนตาย"  ดังนี้. 
        ในคาถาน้ัน  อ  อักษร  ในบาทคาถาวา   น   จาป   อปุนปฺปุน 
เปนเพียงนิบาต      กใ็นคาถาท้ังหมดนี้    มีอรรถาธิบายดังน้ีวา  :- 
ก็ตอแตนี้ไป    เราจะไมเขาไปอีกละ    ไดแก    เราจะไมขอเขาไป 
สูซากชาง   คือสรีระของชาง   หลังจากที่พูดไววา   ไมเอาอีกแลว 
ดังน้ี    เพราะเหตุไร  ?     เพราะวา    เวลาอยูในทองชาง     ถูกภัย 
คุกคามแทบตาย    อธิบายวา    เพราะเราถูกภัยในการเขาไปท้ังน้ี 
ทีเดียว      คุกคามแทบตาย     คือตองถึงความสะดุง     ความสลดใจ 
เพราะกลัวตาย.                                             
        ก็แลสุนขัจ้ิงจอกนั้น    ครั้นกลาวอยางนี้แลว     ก็หนีไปจาก 
ที่นั้นทันที   ข้ึนชื่อวา    สรีระชางตัวนั้นหรือตัวอ่ืน   มันจะไมยอม 
เหลียวหลังไปมอง   ดูอีกเลย    ตอจากนั้น   สุนัขจ้ิงจอกนั้น  ก็ไมตก 
อยูในอํานาจของความโลภ.  
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        พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ข้ึนชื่อวา    กิเลสท่ีเกิดข้ึนภายใน   ตองไมให 
พอกพูนได   ควรขมเสียทันทีทันใดทีเดียว   แลวตรัสประกาศสัจจะ 
ทั้งหลาย    ทรงประชุมชาดก    ในเวลาจบสัจจะ    ภิกษุที่เหลือแม 
ทั้ง  ๕๐๐    รูป   ก็ดํารงอยูในพระอรหัตผล  ในบรรดาภิกษุที่เหลือ 
เลา   บางเหลาก็ไดเปนพระโสดาบัน  บางเหลาเปนพระสกทาคามี 
บางเหลาไดเปนพระอนาคามี   ก็ในกาลครั้งน้ัน  สิคาล    (จ้ิงจอก) 
ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                      จบ  อรรถกถาสิคาลชาดกที่  ๘  
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                           ๙.  เอกปณณชาดก 

                          วาดวยตนไมใบเดียว. 
        [๑๔๙]     ตนไมนี้    มีใบขางละหนึ่งใบจากแผนดิน 
           ยังไมถึง  ๔  องคุลี   มีรสเสมอกับยาพิษ  ตนไมนี้ 
           เติบโตขึ้น   จักขมสักเพียงไหน ? 
                             จบ  เอกปณณชาดกท่ี  ๙ 
                อรรถกถาเอกปณณชาดกท่ี  ๙ 
        พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยพระนครไพสาลี      ประทับ 
อยู   ณ   กูฏาคารศาลา   ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา 
เอกปณฺโณ  อย  รกฺุโข  ดงัน้ี. 
        ความพิสดารวา  ในกาลครั้งนั้น  พระนครเวสาลี   มีกําแพง 
ลอมถึง ๓ ชัน้  ตลอดบริเวณคาวุตหนึ่ง  ประกอบไปดวยกระทอมพล 
และปอมในท่ีทั้งสาม     ถึงความเปนเมืองงดงามอยางย่ิง     จํานวน 
พระราชาเสวยราชสมบัติอยูเปนนิตยกาล    ในพระนครนั้นเลา 
มีถึงเจ็ดพันเจ็ดรอยเจ็ดองค     จํานวนอุปราชก็เทาน้ันเหมือนกัน 
เสนาบดีและขุนคลัง    กม็ีจํานวนฝายละเทาน้ัน    ในกลุมแหงโอรส 
ของราชาเหลาน้ัน    มีราชกุมารผูหน่ึง    พระนามวา    ทฏุฐลิจฉวี 
เปนผูมักโกรธ     ดุราย    หยาบคาย    เปนเสมือนอสรพิษท่ีถูกตี  
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ดวยไม    คอยเปนฟนเปนไฟอยูเปนประจํา     ผูที่จะชื่อวาสามารถ 
กลาวถอยคํา     สอง-สามคํา    ตอหนาพระกุมารดวยอํานาจแหง 
ความโกรธ    ไมมีเลย   พระมารดา   พระบิดา   พระประยูรญาติ 
และพระสหาย   ตางไมสามารถที่จะอบรมเธอไดเลย. 
        ครั้งน้ัน  พระมารดา    และพระบิดาของเธอ  ไดทรงวิตกวา 
กุมารน้ีหยาบคายย่ิงนัก     โหดเห้ียม     เวนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
แลว     ผูอ่ืนที่จะชื่อวาสามารถอบรมเธอไดไมมีเลย     เธอควรจะ 
เปนผูอันพระพุทธเจา     ทรงแนะนําดังน้ีแลว     พาพระกุมารไปสู 
สํานักของพระศาสดา  ถวายบังคมแลวกราบทูลวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   กุมารน้ี   ดุราย   หยาบคาย   รุงโรจนอยูดวยความโกรธ 
ขอพระองคทรงประทานพระโอวาทแกกุมารน้ีดวยเถิด    พระเจาขา 
พระศาสดาทรงโอวาทพระกุมารวา   ดูกอนกุมาร  เธอไมนาจะเปน 
คนดุราย   หยาบคาย   รายกาจ   ชอบขมเหงรังแกในหมูสัตวเหลาน้ี 
เลย   ข้ึนชื่อวา   คนมีวาจาหยาบ   ยอมไมเปนที่รัก   ที่ชอบใจ   แม 
ของมารดาบังเกิดเกลา   แมของบิดา   แมของบุตรภรรยา    แมของ 
พ่ีนองชายหญิง     แมของหมูมิตรเผาพันธุพวกพอง    เปนที่ต้ังแหง 
ความหวาดหว่ัน   เหมือนงูที่กําลังเลื้อยมากัด    เหมือนโจรท่ีสองสุม 
กันอยูในดง    เหมือนยักษที่กําลังเดินมาจับกิน    ในวารจิตท่ี     ๒ 
ยอมบังเกิดในนรกเปนตนได    ในปจจุบันนั้นเลา    คนมักโกรธ 
ถึงจะประดับประดางดงาม     ก็คงยังมีผิวพรรณเศราหมองอยู 
นั่นเอง   หนาตาของเขาแมจะมีสิริ    เพียงดวงจันทนเต็มดวง   ก็จะ  
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เปนเหมือนดอกบัวท่ีถูกลนไฟ     เหมือนวงแวนทองคําท่ีฝาจับ 
ยอมผิดรูป   ผิดราง   ไมนาดู    เพราะวา   ฝูงสัตวอาศัยความโกรธ  
ยอมจับศัสตราประหารตนเองตาย     ดื่มยาพิษตาย      ผูกคอตาย 
โดดเขาตาย     ครั้นตายดวยอํานาจความโกรธอยางน้ีแลว    ก็ยอม 
บังเกิดในอบายภูมิมีนรกเปนตน     ถึงคนท่ีชอบขมเหงเขาเลา 
ก็ตองถูกติเตียนในปจจุบัน     เมื่อแตกกายทําลายขันธก็บังเกิดใน 
นรกเปนตน    แมจะไดกลับมาเกิดเปนมนุษย    กย็อมเปนคนมีโรค 
มาก    ต้ังแตเกิดมาทีเดียว   บรรดาโรคท้ังหลาย   มโีรคตา   โรคหู 
เปนตน    จะรุมกันทับถมคนประเภทน้ี    พวกเขาจะไมพนไปจาก 
โรคราย     จะเปนผูครองทุกขอยูเปนประจําทีเดียว     เพราะฉะนั้น 
เธอพึงเปนคนมีจิตเมตตา  มีจิตออนโยนในสรรพสัตว  เพราะบุคคล 
เชนนี้    ยอมรอดพนจากภัยมีนรกเปนตนก็ได     ดังน้ี    กุมารนั้น 
สดับโอวาทของพระศาสดาแลว   ทิ้งมานะเสียได    ดวยพระโอวาท 
ครั้งเดียวเทานั้น    เปนผูฝกฝนได   ไรพยศ    เปนคนมีจิตออนโยน 
ทีเดียว    แมคนอ่ืนจะดาจะตี    ก็มิไดเหลียวหลังมอง     เหมือนงูที่ 
ถูกถอนเข้ียว    เหมือนปูที่ถูกหักกาม   และเหมือนโคผู   ทีถู่กตัดเขา 
ฉะน้ัน. 
        ภิกษุทั้งหลายทราบพฤติการณของกุมารน้ันแลว     จึงยก 
เรื่องข้ึนสนทนากันในธรรมสภาวา    ผูมีอายุทั้งหลาย   พระมารดา 
บิดา   พระประยูรญาติและพระสหายเปนตน   มิอาจฝกลิจฉวีกุมาร 
ผูดุราย     แมตลอดเวลาอันยาวนาน     แตพระสัมมาสัมพุทธเจา  
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ทรงทรมานเธอดวยพระโอวาทครั้งเดียวเทาน้ัน    ก็ไดทรงกระทํา 
เหตุ   คือการใหอยูในขอบเขตท่ีเชิดชูกันได   เหมือนนายควาญชาง 
ทรมานพระยาชางซับมันใหหมดพยศรายฉะนั้น         ตรงกันกบั 
พระพุทธภาษิตท่ีวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ชางท่ีควรฝกได 
มาท่ีควรฝกได    โคที่ควรฝกได    อันผูฝกไดฝกหัดแลว     ยอมวิ่ง 
ไปไดทิศเดียวเทาน้ัน    คือทิศตะวันออก    หรือตะวันตก     เหนือ 
หรือใต    กอนภิกษุทั้งหลาย    มาท่ีควรฝกได  อันผูฝกไดฝกหัด 
แลว   ฯลฯ  โคที่ควรฝกได   อันผูไดฝกหัดแลว   ฯลฯ    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   บรุุษที่ควรฝกได   อันตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ฝกหัดแลว    ยอมแลนไปไดทั้งแปดทิศ    ผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลาย 
ได  ผูที่ทรงฝกแลวน้ีเลา   ก็เปนเชนนัน้  ฯลฯ    ตถาคตน้ัน  บัณฑิต 
ยอมกลาววา    เปนผูฝกบุรุษท่ีควรฝกเลิศกวาอาจารยผูฝกท้ังหลาย 
ผูมีอายุทั้งหลาย     ข้ึนชือ่วาผูฝกบุรุษท่ีควรฝก     ที่จะเสมอเหมือน 
พระสัมมาสัมพุทธเจา   ไมมีอยางแทจริง   พระศาสดาเสด็จมาตรัส 
ถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บัดนี ้  พวกเธอประชุมสนทนากัน 
ดวยเรื่องอะไร  ?      เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว 
ตรัสวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชแตในครั้งน้ีเทาน้ัน    ที่เราฝก 
กุมารน้ีได  ดวยโอวาทครั้งเดียว   แมในครั้งกอน   เราก็ไดฝกเธอ 
ดวยโอวาทครั้งเดียวเหมือนกัน      ดังน้ีแลวทรงนําเรื่องราวในอดีต 
มาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน  
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พระนครพาราณสี     พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลอุทิจจพราหมณ 
เจริญวัยแลว    เลาเรียนไตรเพท    และสรรพศิลปวิทยา    ในเมือง 
ตักกสิลา    อยูครองเรือนสิ้นกาลเล็กนอย    ครั้นมารดาบิดาลวงลับ 
ไป   ก็บวชเปนฤาษี    ทาํอภิญญาและสมาบัติใหเกิดแลว  พํานัก 
อยูในปาหิมพานต    ครัน้อยูในปาน้ันนาน  ๆ    ก็ไปสูชนบทเพ่ือ 
บริโภคเปรี้ยว ๆ   เค็ม  ๆ   บรรลถุึงพระนครพาราณสี     อาศัยอยู 
ในพระราชอุทยาน     รุงเชานุงหมเรียบรอยแลว     สมบูรณดวย 
มารยาทของดาบส     เขาสูพระนครเพ่ือภิกษา     เดินไปถึงพระ- 
ลานหลวง. 
        พระราชากําลังทอดพระเนตรทางชองพระแกล     ทรงเห็น 
ทานแลว     ทรงเลื่อมใสในอิริยาบถ    ทรงดําริวา    พระดาบสน้ี 
อินทรียงดงาม   ใจสงบ   ทอดตาตํ่าชั่วแอก   ประหน่ึงวางถุงทรัพย 
๑๐๐๐   เหรียญ   ไวทุก ๆ   ยางกาว   เดินมาดวยลีลาองอาจอยาง 
ราชสีห    หากจะมีสภาวะท่ีชื่อวา     สนัตธรรมอยูอยางหน่ึงละก็ 
สันตธรรมนัน้   ตองมีภายในของดาบสน้ี    แลวทรงทอดพระเนตร 
ดูอํามาตยผูหนึ่ง     อํามาตยผูนั้นกราบทูลวา     ขาพระองคจักตอง 
ทําอะไรพระเจาขา    รับสัง่วา    เจาจงไปนิมนตพระดาบสน้ันมา 
เขารับพระดํารัสวาดีละ    พระเจาขา     เขาไปหาพระโพธิสัตว 
ไหวแลวรับภาชนะใสภิกษา  จากมือพระโพธิสัตว เมื่อพระโพธิสัตว 
กลาววา    อะไรหรือ    ทานผูมีบุญมาก    กก็ราบเรียนวา    ขาแต 
พระคุณทานผูเจริญ    พระราชารับสั่งนิมนตพระคุณเจา    พระ-  
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โพธิสัตวกลาววา  เราไมใชนักบวชประจําราชสํานัก  เปนนักบวช 
อยูปาหิมพานต.     อํามาตยไปกราบทูลความน้ันแดพระราชา 
พระราชาตรัสวา     ดาบสอ่ืนที่เปนผูใกลชิดของเราไมมีดอก   จง 
นิมนตทานมาเถิด     อํามาตยก็ไปไหวพระโพธิสัตว     พูดออนวอน 
นิมนตใหเขาไปสูพระราชวัง.    พระราชาถวายบังคมพระโพธิสัตว 
อาราธนาใหนั่งเหนือบัลลังกทอง     ภายใตเศวตรฉัตร     ใหฉัน 
โภชนะมรีสเลิศตาง  ๆ   ที่เขาจัดไวเพ่ือพระองค   แลวรับสั่งถามวา 
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  พระคุณเจาอยูที่ไหนเจาขา  ?  พระ- 
โพธิสัตวถวายพระพรวา   มหาบพิตร   อาตมาภาพ  อยูปาหิมพานต 
รับสั่งถามวา     บัดนี้พระคุณเจาจะไปท่ีไหน  ?     ถวายพระพรวา 
มหาบพิตร     อาตมาภาพกําลังสอดสองเสนาสนะท่ีเหมาะแกฤดูฝน 
รับสั่งวา  ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ  ถาเชนนั้น  นิมนตอยูในอุทยาน 
ของพวกโยมเถิดขอรับ    ทรงถือปฏญิญาแลว    แมพระองคเองก็ 
เสวยเสร็จ   ทรงพาพระโพธิสัตวเสด็จไปสูอุทยาน   รับสั่งใหสราง 
บรรณศาลา     ใหกระทําท่ีพักกลางคืนและที่พักกลางวัน    ทรง 
ถวายบริขารสําหรับบรรพชิต  ทรงมอบหมายใหคนเฝาสวน 
คอยดูแล   แลวเสด็จเขาพระนคร. 
        จําเดิมแตนั้น  พระโพธิสัตวก็อยูในอุทยาน  แมพระราชา 
ก็เสด็จไปหาทานวันละ    สอง-สามครั้งทุก ๆ   วัน  ก็แลพระราชานั้น 
ทรงมีพระโอรส  พระนามวา   ทุฏฐกุมาร  เปนผูมีสันดาน  ดรุาย 
หยาบคาย    พระราชา    และพระประยูรญาติทั้งหลาย    ตางก็ไม  
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สามารถจะฝกหัดอบรมเธอได   พวกอํามาตยก็ดี    พวกพราหมณ 
และคฤหบดีก็ดี     แมจะรวมกันวากลาวอยางขุนเคือง    วา    ขาแต 
เจานาย    ทานอยาไดทําอยางน้ีเลย    ทานไมนาจะทําอยางนี้    ก ็
มิสามารถจะใหเธอเชื่อถือถอยคําได    พระราชาทรงพระดําริวา 
ยกเวนพระดาบสผูทรงศีลผูเปนเจา   ของเราเสียแลว   คงไมมีผูอ่ืน 
ที่จะชื่อวาสามารถทรมานกุมารน้ีได    พระคุณเจาเทาน้ัน   จัก 
ทรมานเขาได    ทาวเธอทรงพาพระกุมารไปสํานักพระโพธิสัตว 
รับสั่งวา    พระคุณเจาผูเจริญ       กุมารน้ีดุราย    หยาบคาย    พวก 
ขาพเจาไมสามารถจะอบรมฝกสอนเธอได    พระคุณเจาโปรด  
หาอุบายสักอยางหน่ึงอบรมเธอใหดวยเถิด     ดังน้ีแลว    ทรงมอบ 
พระกุมารแตพระโพธิสัตว     แลวเสด็จหลีกไป     พระโพธิสัตว 
จึงชวนพระกุมาร    เที่ยวไปในอุทยาน    เห็นหนอตนสะเดาตนหน่ึง 
เพ่ิงมีใบสองใบเทาน้ัน     คือแตกออกขางละหน่ึงใบ     จึงกลาวกะ 
พระกุมารวา    กุมาร    เธอจงเค้ียวกินใบของหนอสะเดาน้ี    แลว 
ทราบรสไวเถิด    พระกมุารทรงเค้ียวใบสะเดาใบหน่ึง     รูรสแลว 
ตรัสวา  ชิ  !  ช ิ !  ถมทิ้งท่ีแผนดินพรอมท้ังเขฬะ  เมื่อดาบสกลาววา 
เปนอยางไรเลา   กุมาร   ก็กราบเรียนวา   ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ 
ตนไมนี้เปรียบเสมือนยาพิษชนิดรายแรง     ในบดันี้ทีเดียว     ถา 
เจริญเติบโตข้ึน    คงฆามนุษยเสียเปนอันมาก    พลางทรงถอน 
หนอสะเดาน้ัน     แลวขยี้จนแหลกดวยพระหัตถ     ตรัสคาถานี้ 
ความวา :-  
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                ตนไมนี้   มใีบขางละหนึ่งใบ   จากแผนดิน 
           ยังไมถึง  ๔  องคุลี  มีรสเสมอกบัยาพิษ  ตนไมนี้ 
        เติบโตขึ้น  จักขมสักเพียงไหน  ?  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    เอกปณฺโณ    ความวา   มีใบ 
ที่ขางท้ังสอง  ขางละใบ. 
        บทวา  น   ภูมิยา  จตุรงฺคุโล  ความวา  (ตนไมนี้)  ยังไมออก 
จากแผนดินถึง  ๔  องคุลเีลย. 
        บทวา   ผเลน  ไดแกรสอันเกิดจากผล. 
        บทวา  วิสกปฺเปน  ไดแกมีผลคลายยาพิษอยางแรง  อธิบาย 
วา   แมจะตนเล็กอยางนี้   ก็ประกอบดวยใบมีรสขมเห็นปานน้ี. 
        บทวา  มหาย  กึ   ภวิสฺสติ  ความวา  แมนวา   ตนไมนี้   จักถึง 
ความเจริญ   คือเติบโตข้ึนเมื่อใด    เมื่อน้ันจักเปนอยางไร   มันตอง 
ฆามนุษยไดเปนแน     พระกุมารตรัสวา   ดวยเหตุดังกลาวมานี้ 
เราตองถอนน้ัน  ขยี้ทิ้งเสีย. 
        ลําดับนั้น    พระโพธิสัตว    จึงกลาวคํานี้กะพระกุมารวา 
กุมารเอย     เธอกลาวถึงหนอสะเดาน้ีวา     เดี๋ยวน้ีเอง    มันยังขม 
ถึงเพียงนี้    เมื่อมันโตจักเปนอยางไร    อาศัยมันแลว    จะมีความ 
เจริญมาแตไหน  ?    ดังน้ีแลวถอนขยี้ทิ้งไป  เธอปฏิบัติในหนอสะเดา 
นี้ฉันใดเลา     แมชาวแวนแควนของเธอ    ก็คงฉันนั้น    จักพากัน 
กลาววา    พระกุมารน้ียังเปนเด็กอยูทีเดียว    ยังดุราย    หยาบคาย 
อยางนี้     เมือ่เจริญเติบโตครองราชสมบัติ      จักทําอยางไรกันเลา  
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ที่ไหนพวกเราจักอาศัยเธอ     พากันจําเริญได     แลวไมยอมถวาย 
ราชสมบัติ      อันเปนของแหงตระกูลของเธอ    จักถอดถอนเธอเสีย 
เหมือนหนอสะเดา     แลวทําการขับไลออกไปเสียจากแวนแควน 
เพราะฉะนั้น    เธอจงละเวนความเปนผูตนเปรียบเหมือนตนสะเดา 
เสีย   จงถึงพรอมดวยความอดทน   ความเมตตา    และความเอ้ือเฟอ 
ต้ังแตบัดนี้ไปเถิด    จําเดิมแตนั้น  พระกุมารก็หมดมานะ  หมดพยศ 
สมบูรณดวยความอดทน   ความเมตตา    และความเอ้ือเฟอ    ดํารง 
อยูในโอวาทของพระโพธิสัตว   ครั้นพระชนกลวงลับไปแลว    ก็ได 
ครองราชสมบัติ      ทรงบาํเพ็ญบุญมีใหทานเปนตน     แลวเสด็จไป 
ตามยถากรรม. 
        พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว      ตรัสย้ําวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มิใชแตในบัดนี้เทาน้ันที่เราทรมานลิจฉวี- 
กุมารผูชั่วรายได  แมในครั้งกอนเราก็เคยทรมานเธอแลวเหมือนกัน 
ดังน้ีแลว   ทรงประชุมชาดกวา   ทฏุฐกุมารในครั้งน้ัน   ไดมาเปน 
ลิจฉวีกุมารน้ี   พระราชาไดมาเปนอานนท   สวนดาบสผูใหโอวาท 
ไดมาเปนเราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                               จบ   อรรถกถาเอกปณณชาดกท่ี  ๙          
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                           ๑๐.  สัญชีวชาดก 

               วาดวยโทษที่ยกยองอสัตบุรุษ 
        [๑๕๐]    "ผูใดยกยอง  และคบหาอสัตบุรุษ  อสัต- 
              บรุษุยอมทําผูนัน้แหละใหเปนเหย่ือ    เหมือน 
           พยัคฆที่สัญชีวมาณพ  ชุบขึ้น  ยอมทําเขาน่ันแล                                    
           ใหเปนเหย่ือ  ฉะน้ัน" 
                         จบ   สัญชีวชาดกท่ี  ๑๐ 
                 อรรถกถาสัญชีวชาดกท่ี  ๑๐ 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระวิหารเวฬุวัน 
ทรงปรารภการยกยองอสัตบุรุษของพระเจาอชาตศัตรู      ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา    "อสนฺต  โย     ปคฺคณฺหาติ" 
ดังน้ี. 
        ความพิสดารวา      พระเจาอชาตศัตรูนั้น    ทรงเลื่อมใสใน 
พระเทวทัตผูทุศีล      มีบาปธรรม    เปนเสี้ยนหนามตอพระพุทธองค 
และพุทธสาวก    ทรงยกยองพระเทวทัตน้ัน    ผูไมสงบระงับเปน 
อสัตบุรุษ  ทรงพระดําริวา  จักทําสักการะแกเธอ  ดังนี้แลว  ทรง 
บริจาคทรัพยเปนอันมาก    ใหสรางวิหารท่ีคยาสีสประเทศ    ทรง  
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เชื่อถอยคําของเธอ     สําเร็จโทษพระราชบิดา     ผูเปนพระราชา 
ผูต้ังอยูในธรรม   เปนพระอริยสาวกชั้นพระโสดาบันเสีย   ตัดรอน 
อุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรคของพระองค    ถึงความพินาศ 
ใหญหลวง   ครั้นทาวเธอทรงสดับวา   พระเทวทัต    ถูกแผนดินสูบ 
ก็สะดุงตกพระทัยวา  ตัวเราเลา   จักถกูแผนดินสูบบางไหมหนอ ? 
ไมไดรับความสุขในราชสมบัติ      ไมไดประสบความยินดีบน 
พระแทนบรรทม ทรงหวาดผวาอยูเที่ยวไป เหมือนเปรตท่ีถูกทรมาน 
อยางรุนแรง     ทาวเธอนึกเห็นเปนเสมือน     กําลงัถูกแผนดินสูบ 
เหมือนเปลวเพลิงในอเวจี    กําลังแลบออกมา    และเหมือนพระองค 
จักบังคับใหบรรทมหงาย    เหนือแผนดินเหล็กที่รอน    แลวถกูแทง 
ดวยหลาวเหล็กฉะนั้น   ดวยเหตุนั้น   ข้ึนชื่อวา   ความสงบพระทัย 
แมชั่วครู     จึงมิไดมีแกพระองค     ผูหวาดผวาเหมือนไกที่ถูกเชือด 
ทาวเธอมีพระประสงคจะเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา      ทรงมีพระ- 
ประสงคจะใหพระพุทธองคทรงอดโทษ     ทั้งมีพระประสงคจะ 
ทูลถามปญหา    แตเพราะพระองคมีความผิดอยางใหญหลวง    จึง 
มิอาจที่จะเขาเฝาได. 
        ครั้งน้ันประจวบกับพระนครราชคฤห  มีงานราตรีประจํา- 
เดือน   กัตติกา   ประชาชนพากันตกแตงบานเมืองประหนึ่งเทพนคร 
พระเจาอชาตศัตรู      แวดลอมไปดวยหมูอํามาตย   ประทับนั่งเหนือ 
พระราชอาสนทองคํา    ในทองพระโรงหลวง    ทอดพระเนตรเห็น 
หมอชีวกโกมารภัจ     นัง่เฝาอยูไมหาง     ไดทรงมีพระปริวิตกวา  
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เราจักชวนหมอชีวกไปเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา      แตเราไมอาจ 
ที่จะชวนไปตรง ๆ   ทีเดยีว   วา   ชีวกผูสหาย   เราไมสามารถที่ 
จะไปตามลําพังได    มาเถิด    เธอชวยพาฉันไปเฝาพระศาสดา 
ดวยเถิด     ดงัน้ี        ตองพรรณาถึงความเพริดพริ้งงดงามแหง 
ยามราตรี     แกเขาดวยปริยายเปนอันมาก      แลวจึงคอยกลาววา 
ไฉนเลาหนอ    วันนี้พวกเรานาจะเขาไปหาสมณะ    หรือพราหมณ 
ที่เมื่อพวกเราเขาไปหาทาน   จะพึงทําจิตใจใหผองใสได    ฟงคํานั้น 
แลว    พวกอํามาตยจักพากันพรรณนาคุณศาสดาท้ังหลายของตน 
ถึงหมอชีวกเลา     ก็คงจะกลาวพรรณนาคุณแหงพระสัมมาสัม- 
พุทธเจา     เม่ือเปนเชนนั้น    เราจักชวนเขาไปสูสํานักพระศาสดา 
ดังน้ี  ทาวเธอจึงพรรณนาราตรีกาล  ดวยบทท้ัง  ๕  ดังนี้ :- 
                ชาวเราเอย  คืนวันเพ็ญ    เจดิจาแท  หนอ 
               ชาวเราเอย  คืนวันเพ็ญ  งามจริง  ยิ่งหนอ     
             ชาวเราเอย  คืนวนัเพ็ญ  นาทัศนา  จริงหนอ 
            ชาวเราเอย  คืนวนัเพ็ญ  แจมใส  จริงหนอ 
              ชาวเราเอย  คืนวนัเพ็ญ  นารื่นรมย   แทหนอ 
        วันนี้ใครเลาหนอ     ที่ชาวเราควรเขาไปหา     ทานผูใดเลา 
ที่พวกเราเขาไปหา     จิตใจจะพึงเลื่อมใสได    ครัง้น้ัน    อํามาตย 
ผูหน่ึง    กลาวถึงคุณของปูรณกัสสป    คนหน่ึงกลาวถึงคุณของ 
มักขลิโคศาล    คนหน่ึงกลาวถึงคุณของอชิตเกสกัมพล    คนหน่ึง 
กลาวคุณปกุทธกัจจายนะ   คนหน่ึงกลาวคุณของสญชัยเวลัฏฐบุตร  
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คนหน่ึงกลาวคุณของนิครนถนาฏบุตร    พระราชาทรงสดับคํา 
ของเขาเหลานั้นแลว    ไดทรงดุษณีภาพดวยวา    ทาวเธอทรง 
ปรารถนาถอยคําของมหาอํามาตยชีวกเทาน้ัน     ฝายหมอชีวก 
ดําริวา     เมื่อพระราชาตรัสกับเราน่ันแหละ     เราจึงจักกราบทูล 
ดังน้ีแลวก็นั่งน่ิงอยูในที่ไมไกล    ครั้งน้ัน    พระราชาจึงตรัสกะเขา 
วา    ดกูอนสหายชีวก   ทานเลาทําไมจึงน่ิงเสีย  ?   ขณะนั้น   ชวีก 
ก็ลุกจากอาสนะ    ประณมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยู    กราบทูลวา    ขอเดชะ    พระผูมีพระภาคเจาผูเปน 
พระอรหันต    เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    กําลังเสด็จ 
ประทับอยู  ณ  สวนมะมวงของขาพระองค  กับภิกษุสงฆ  ๑,๒๕๐  รูป 
ก็แลกิตติศัพทอันงามอยางนี้    เฉพาะพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น     ระบือไปแลว     พลางประกาศปาฏิหาริยเการอยประการ 
อานุภาพของพระผูมีพระภาคเจา     มบีุรพนิมิตรต้ังแตประสูติ 
เปนตนเปนประเภท   แลวกราบทูลวา   ขอเชิญพระองคผูสมมติเทพ 
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ทรงสดับธรรม 
ตรัสถามปญหาเถิดพระเจาขา     พระราชาทรงมีพระมโนรถเต็ม 
เปยม   ตรัสวา   สหายชวีก  ถาเชนนั้น  เธอจงสั่งใหจัดแจงชางเถิด 
ครั้นรับสั่งใหจัดเตรียมยานพาหนะแลว     เสด็จดําเนินไปสู 
ชีวกัมพวัน    ดวยราชานุภาพอันใหญหลวง    ทอดพระเนตรเห็น 
พระตถาคตเจา    แวดลอมดวยหมูภิกษุในโรงโถง   ณ   ชีวกัมพวัน 
นั้น  ทรงชําเลืองดูหมูภิกษุ   ผูปราศจากการเคลื่อนไหว  ประหนึ่ง  
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เรือใหญในทามกลางทะเล    ยามมีคลื่นลมสงบแลว    ฉะน้ัน   โดย  
ถวนท่ัว     ทรงเลื่อมใสในอิริยาบถนั้นแล     ดวยทรงพระดําริวา 
บริษัทเห็นปานดังนี้     เราไมเคยเห็นเลย     พลางประคองอัญชล ี
แดพระสงฆ  ตรัสชมเชย  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  ประทับ 
นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวกราบทูลถามปญหาในสามัญญผล  
ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงแสดงสามัญญผลสูตร   ประดับ 
ดวยภาณวาร    ๒   ภาณวาร      แกทาวเธอ   ในเวลาจบพระสูตร 
ทาวเธอดีพระทัย    ทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจาทรงอดโทษ   เสด็จ 
ลุกจากอาสนะ  ทรงกระทาํปทักษิณ   แลวเสด็จหลีกไป. 
        เมื่อพระราชาเสด็จไปแลวไมนาน    พระศาสดาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลาย    มาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระราชาองคนี้ 
ถูกขุดเสียแลว   ถูกโคนเสียแลว     ถาทาวเธอจักไมปลงพระชนม 
พระราชบิดา     ผูประกอบดวยธรรม     เปนราชาโดยธรรมเสีย 
เพราะมุงความเปนใหญไซร  ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี  ปราศจาก 
มลทิน   จักบังเกิดในขณะประทับนั่งน้ีทีเดียว      แตทาวเธออาศัย 
พระเทวทัต       ทําการยกยองอสัตบุรุษ     จึงเส่ือมเสียจากโสดา- 
ปตติผล      ในวันรุงข้ึน   ภิกษุทั้งหลาย    ยกเรื่องข้ึนสนทนากันใน 
ธรรมสภาวา  ผูมีอายุทั้งหลาย  ไดยินวา  พระเจาอชาตศัตรู 
เสื่อมเสียจากโสดาปตติผล     เพราะทําการยกยองอสัตบุรุษ 
อาศัยพระเทวทัตผูทุศีล   มีบาปธรรม    ทรงกระทาํปตุฆาตกรรม 
เปนพระราชาท่ีพระเทวทัตใหฉิบหายแลว  พระศาสดาเสด็จมา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 612 

ตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บดันี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบัดนี้เทานั้น   ที่อชาตศัตรู 
ทําการยกยองอสัตบุรุษ     ถึงความพินาศอยางใหญหลวง     แมใน 
กาลกอน     เธอก็ทําลายตนเสียดวยการยกยองอสัตบุรุษเหมือนกัน 
ทรงนําเรื่องราวในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้ :- 
        ในอดีตกาล      ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
พระนครพาราณสี   พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุลพราหมณ  มีสมบัติ 
มาก     เจริญวัยแลวไปสูเมืองตักกสิลา     เรียนสรรพศิลปวิทยา 
เปนอาจารยทิศาปาโมกขในพระนครพาราณสี     บอกศิลปะแก 
มาณพ  ๕๐๐  คน ในมาณพเหลาน้ัน  มีมาณพคนหน่ึงชื่อ  "สญัชีวะ" 
พระโพธิสัตวไดใหมนตทําคนตายใหฟนแกเขา     เขาเรียนแตมนต 
ทําคนตายใหฟนอยางเดียว     ไมไดเรยีนมนตสําหรับปองกัน 
วันหน่ึงไปปาหาฟนกับพวกเพื่อน    เห็นเสือตายตัวหนึ่ง     ก็พูดกะ 
พวกมาณพวา     ทานผูเจริญท้ังหลาย     เราจักทําเสือตายตัวน้ีให 
ฟนข้ึน    มาณพทั้งหลาย    กลาวแยงวา    ทานจักไมสามารถดอก  
เขากลาววา    เราจักทําใหมันฟนข้ึน    ใหพวกทานเห็นกันทุกคน 
ทีเดียว   พวกมาณพเหลาน้ัน   จึงกลาววา   ถาทานสามารถ   ก็จง 
ปลุกใหมันต่ืนข้ึนเถิด   ครั้นกลาวแลว   ตางรีบปนข้ึนตนไม  สัญชีว- 
มาณพ     รายมนตแลวขวางเสือตายดวยกอนกรวด      เสือลุกข้ึน 
โดดกัดสัญชวีมาณพท่ีกานคอ    ทําใหสิ้นชีวิต     ลมลงตรงน้ันเอง  
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ทั้งคูนอนตายอยูในที่เดียวกัน     พวกมาณพพากันขนฟนไปแลว 
แจงความเปนไปน้ันแกอาจารย     อาจารยจึงเรียกมาณพท้ังหลาย 
มากลาววา    พอคุณท้ังหลาย   ข้ึนชื่อวา    ผูที่ยกยอง    อสัตบุรษุ 
กระทําสักการะและสัมมานะ    ในที่อันไมสมควร    ยอมกลับไดรับ 
ทุกขเห็นปานนี้  ทั้งน้ัน  แลวกลาวคาถาน้ี  ความวา : - 
                "ผูใดยกยอง  และคบหาอสัตบุรุษ  อสตั- 
               บุรษุยอมทําผูนัน้แหละใหเปนเหย่ือ  เหมอืนพยัคฆ 
             ที่สัญชีวมาณพ    ชบุขึ้น   ยอมทําเขาน่ันแลใหเปน 
        เหยื่อ  ฉะนั้น"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อสนตฺ  ไดแกผูทุศีลมีบาปธรรม 
ประกอบดวยทุจริตท้ัง  ๓  ประการ. 
        บทวา   โย    ปคฺคณฺหาติ    ความวา    บรรดาขนมีกษัตริย 
เปนตน   ผูใดผูหน่ึงยกยอง   คือทําสักการะ   สัมมานะ   อสัตบุรุษ 
ผูทุศีลเห็นปานน้ี    ที่เปนบรรพชิต     ดวยการถวายปจจัยมีจีวร 
เปนตน     ที่เปนคฤหัสถดวยการใหครอบครองตําแหนง     อุปราช 
และเสนาบดี  เปนตน. 
        บทวา   อสนฺต     จูปเสวติ    ความวา   อน่ึงเลาผูใดยอมเขาไป 
สรองเสพ  คบหา  สนิทสนม  อสัตบุรษุ  ผูทุศลี  เห็นปานน้ี. 
        บทวา   ตเมว   ฆาส   กุรุเต   ความวา  บุคคลชั่วผูทุศีลน้ัน 
ยอมกัดผูนั้น  คือผูที่ยกยองอสัตบุรุษนั้นแล   กินเสีย  ไดแกทําผูนั้น 
ใหถึงความพินาศ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๒ - หนาท่ี 614 

        เชนไรเลา  ? 
        เหมือนพยัคฆที่คืนชีพ    เพราะมาณพชุบข้ึน    อธิบายวา 
พยัคฆที่ตายคืนชีพได   โดยท่ีสัญชีวมาณพ    รายมนตยกยองดวย 
การมอบชีวิตให    กลับปลงชีพ    สญัชีวมาณพผูใหชีวิตแกมัน 
ใหลมลงตรงน้ันเอง    ฉันใด    แมผูอ่ืนก็ฉันนั้น    ผูใดทําการยกยอง 
อสัตบุรุษ   อสัตบุรุษทุศีลนั้น   ยอมทําลายลาง   ผูทีย่กยองตนน้ัน 
เสียทีเดียว    พวกชนที่ยกยองอสัตบุรุษ    ยอมพากันถึงความ 
พินาศ   ดวยประการฉะน้ี. 
        พระโพธิสัตว   แสดงธรรมแกมาณพท้ังหลาย    ดวยคาถานี้ 
การทําบุญมีใหทานเปนตน  แลวก็ไปตามยถากรรม. 
        พระศาสดา    ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรง 
ประชุมชาดกวา    มาณพผูทําเสือตายใหฟนในครั้งน้ัน   ไดมาเปน 
พระเจาอชาตศัตรูในบัดนี้     สวนอาจารยทิศาปาโมกขไดมาเปน 
เราตถาคต  ฉะนี้แล. 
                               จบ  สญัชีวชาดกท่ี  ๑๐  
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