
พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 1 
                       พระสุตตันตปฎก  
                          เลม ๑๙      
                   ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ 
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      
                       เอกกนิบาตชาดก   
                       ๑. อปณณกวรรค   
                       ๑. อปณณกชาดก   
                 วาดวยการรูฐานะและมิใชฐานะ         
          [๑] คนพวกหนึ่งกลาวฐานะอันหนึง่วา ไมผิด นกัเดาท้ังหลายกลาวฐานะอัน 
          นั้นวา เปนท่ีสอง คนมีปญญารูฐานะและมิใชฐานะนั้นแลว ควรถือ 
          เอาฐานะท่ีไมผิดไว.           
                     จบ อปณณกชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. วณัณุปถชาดก  
                     วาดวยผูไมเกยีจคราน           
          [๒] ชนท้ังหลายผูไมเกียจคราน ขุดภาคพื้นท่ีทางทราย ไดพบน้าํในทางนั้น              
          ณ ท่ีราบ ฉันใด มุนีผูประกอบดวยความเพยีรและกําลัง เปนผูไม   
          เกียจคราน พึงไดความสงบใจ ฉันนัน้.            
                     จบ วัณณุปถชาดกท่ี ๒.    
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                     ๓. เสรีววาณิชชาดก 
                      วาดวยเสรีววาณิช  
          [๓] ถาทานพลาดโสดาปตติมรรค คือ ความแนนอนแหงสัทธรรมในศาสนานี้   
          ทานจะตองเดือดรอนใจในภายหลังส้ินกาลนาน ดจุพาณิชช่ือเสรีวะผูนี้              
          ฉะนั้น.        
                   จบ เสรีววาณิชชาดกท่ี ๓.             
                     ๔. จุลลกเศรษฐีชาดก  
                    วาดวยคนฉลาดต้ังตนได             
          [๔] คนมีปญญาเฉลียวฉลาด ยอมต้ังตนไวดวยตนทุนแมนอย ดุจคนกอไฟ  
          นอยๆ ใหเปนกองใหญ ฉะนั้น.   
                   จบ จุลลกเศรษฐีชาดกท่ี ๔.            
                      ๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก  
                     วาดวยราคาขาวสาร  
          [๕] ขาวสารทะนานหนึ่งมีราคาเทาไร พระนครพาราณสีท้ังภายในภายนอก     
          มีราคาเทาไร ขาวสารทะนานเดียวมีคาเทามา ๕๐๐ เทียวหรือ?      
                    จบ ตัณฑุลนาฬชิาดกท่ี ๕.            
                      ๖. เทวธรรมชาดก   
                    วาดวยธรรมของเทวดา  
          [๖] สัปบุรุษผูสงบระงับ ประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ ตั้งม่ันอยูในธรรม 
          อันขาว ทานเรียกวาผูมีธรรมของเทวดาในโลก.     
                    จบ เทวธรรมชาดกท่ี ๖.  
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                      ๗. กัฏฐหาริชาดก  
          [๗] ขาแตพระราชาผูเปนใหญ ขาพระบาทเปนโอรสของพระองค ขาแต    
          พระองคผูเปนจอมแหงหมูชน ขอพระองคไดทรงโปรดชุบเล้ียงขาพระ 
          บาทไว แมคนเหลาอ่ืนพระองคยังทรงชุบเล้ียงได ไฉนจะไมทรงชุบ  
          เล้ียงโอรสของพระองคเองเลา?   
                    จบ กัฏฐหาริชาดกท่ี ๗.                   
                       ๘. คามนิชาดก    
                    วาดวยไมใจเร็วดวนได            
          [๘] เออก็ความหวังในผล ยอมสําเร็จแกผูไมใจเร็วดวนได เรามีพรหมจรรย              
          แกกลาแลว ทานจงเขาใจอยางนี้เถิด พอคามนี. 
                     จบ คามนิชาดกท่ี ๘.  
                       ๙. มฆเทวชาดก    
                        วาดวยเทวทูต  
          [๙] ผมท่ีหงอกบนศีรษะของเรานี้ เกิดข้ึนนําเอาวยัไปเสีย เทวทูตปรากฏแลว 
          บัดนี้ เปนสมัยบรรพชาของเรา.   
                     จบ มฆเทวชาดกท่ี ๙.  
                      ๑๐. สุขวิหาริชาดก  
                     วาดวยการอยูเปนสุข             
         [๑๐] ชนเหลาอ่ืนไมตองรักษาผูใดดวย ผูใดกไ็มตองรักษาชนเหลาอ่ืนดวย            
          ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรผูนั้นแล ไมเยื่อใยในกามท้ังหลาย ยอมอยู  
          เปนสุข.       
                    จบ สุขวิหาริชาดกท่ี ๑๐.            
                     จบ อปณณกวรรคที่ ๑. 
                     _______________    
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
          ๑. อปณณกชาดก     ๒. วัณณุปถชาดก 
          ๓. เสรีววาณิชชาดก  ๔. จุลลกเศรษฐีชาดก          
          ๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก   ๖. เทวธรรมชาดก             
          ๗. กัฏฐหาริชาดก    ๘. คามนิชาดก  
          ๙. มฆเทวชาดก    ๑๐. สุขวิหาริชาดก.             
                     _________________   
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                        ๒. สีลวรรค     
                       ๑. ลักขณชาดก    
                        วาดวยผูมีศีล  
          [๑๑] ความเจริญยอมมีแกชนท้ังหลายผูมีศีล ประพฤติในปฏิสันถาร ทานจง  
           ดูลูกเนือ้ช่ือลักขณะ ผูอันหมูแหงญาติแวดลอมกลับมาอยู อนึ่ง ทาน           
           จงดูลูกเนื้อช่ือกาฬะน้ี ผูเส่ือมจากพวกญาติกลับมาแตผูเดียว. 
                     จบ ลักขณชาดกที่ ๑.  
                      ๒. นิโครธมิคชาดก 
                      วาดวยการเลือกคบ  
          [๑๒] ทานหรือคนอ่ืนก็ตาม พึงคบหาแตพระยาเนือ้ช่ือวานิโครธเทานั้น ไม             
           ควรเขาไปอาศัยอยูกับพระยาเนื้อช่ือวาสาขะ ความตายในสํานกัพระยา  
           เนื้อนิโครธประเสริฐกวา  การมีชีวติอยูในสํานกัพระยาเนื้อสาขะจะ  
           ประเสริฐอะไร. 
                    จบ นิโครธมิคชาดกท่ี ๒.             
                       ๓. กัณฑินชาดก   
                   วาดวยผูตกอยูในอํานาจหญิง         
          [๑๓] เราติเตียนบุรุษผูมีลูกศรเปนอาวุธ ยิงปลอยไปเต็มกําลัง เราติเตียน             
           ชนบทท่ีมีหญิงเปนผูนํา อน่ึง สัตวเหลาใด ตกอยูในอํานาจของหญิง  
           ท้ังหลาย สัตวเหลานัน้บัณฑิตติเตียนแลว.     
                     จบ กัณฑนิชาดกท่ี ๓.  
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                       ๔. วาตมิคชาดก   
                     วาดวยอํานาจของรส 
          [๑๔] ไดยินวา ส่ิงอ่ืนท่ีจะเลวยิ่งไปกวารสท้ังหลายไมมี รสเปน    
           สภาพเลวแมกวาถ่ินฐาน   แมกวาความสนิทสนม นายสญชัย           
           อุยยาบาล นําเนื้อสมันซ่ึงอาศัยอยูในปาชัฏมาสูอํานาจของตนไดดวยรส             
           ท้ังหลาย.     
                     จบ วาตมิคชาดกท่ี ๔. 
                       ๕. ขราทิยชาดก   
                    วาดวยผูลวงเลยโอวาท             
          [๑๕] ดกูรนางเนื้อขราทิยา ฉันไมสามารถจะสั่งสอนเน้ือตัวนั้น ผูมี ๘ กีบ             
           มีเขาคดแตโคนจนถึงปลายเขา ลวงเลยโอวาทเสียต้ัง ๗ วนั.         
                    จบ ขราทิยาชาดกท่ี ๕. 
                     ๖. ติปลลัตถมิคชาดก 
                    วาดวยเลหกลลวงพราน              
          [๑๖] ฉันยังเนื้อหลานชายผูมี ๘ กีบ นอนโดยอาการ ๓ ทา มีเลหกลมารยา  
           หลายอยาง ดื่มกนิน้ําในเวลาเท่ียงคืน ใหเลาเรียนมายาของเน้ือดแีลว            
           ดูกรนองหญิง เนื้อหลานชายกล้ันลมหายใจไวได โดยชองนาสิก      
           ขางหนึง่แนบติดอยูกบัพื้น จะทําเลหกลลวงนายพรานดวยอุบาย ๖   
           ประการ.       
                   จบ ติปลลัตถมิคชาดกท่ี ๖.       
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                       ๗. มาลุตชาดก    
                   วาดวยความหนาวเกดิแกลม            
          [๑๗] ขางข้ึนหรือขางแรมก็ตาม สมัยใดลมยอมพดัมา สมัยนั้นยอมมีความ 
           หนาว เพราะความหนาวเกดิแตลม ในปญหาขอนี้ ทานท้ังสองช่ือวา  
           ไมแพกนั.    
                     จบ มาลุตชาดกที่ ๗.  
                      ๘. มตกภตัตชาดก   
                    วาดวยสัตวไมควรฆาสัตว         
          [๑๘] ถาสัตวท้ังหลายพึงรูอยางนีว้า ชาติสมภพนี้เปนทุกข สัตวไมควรฆา         
           สัตว เพราะวาผูมีปกตฆิาสัตวยอมเศราโศก.  
                     จบมตกภัตตชาดกท่ี ๘. 
                     ๙. อายาจิตภัตตชาดก  
                     วาดวยการเปล้ืองตน 
          [๑๙] ถาทานปรารถนาจะเปล้ืองตนใหพน ทานละโลกน้ีไปแลวก็จะพนได  
           ก็ทานเปล้ืองตนอยูอยางนี้ กลับจะติดหนกัเขา เพราะนักปราชญหาได             
           เปล้ืองตนดวยอาการอยางนี้ไม การเปล้ืองตนอยางนี้ เปนเคร่ืองติดของ          
           คนพาล.        
                   จบ อายาจิตภัตตชาดกท่ี ๙.            
                      ๑๐. นฬปานชาดก    
                      วาดวยการพิจารณา  
          [๒๐] พระยากระบ่ีไมเห็นรอยเทาข้ึน เห็นแตรอยเทาลง จึงกลาววา เราจัก             
           ดื่มน้ําดวยไมออ ทานก็จักฆาเราไมได.      
                    จบ นฬปานชาดกท่ี ๑๐.  
                      จบ สีลวรรคท่ี ๒. 
                          _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
           ๑. ลักขณชาดก            ๒. นิโครธมิคชาดก      
           ๓. กัณฑินชาดก            ๔. วาตมิคชาดก        
           ๕. ขราทิยชาดก           ๖. ติปลลัตถมิคชาดก   
           ๗. มาลุตชาดก            ๘. มตกภัตตชาดก        
           ๙. อายาจิตภัตตชาดก      ๑๐. นฬปานชาดก.        
                     _________________   
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                       ๓. กุรุงควรรค   
                      ๑. กุรุงคมิคชาดก 
                      วาดวยกวางกุรุงคะ 
          [๒๑] ดกูรไมมะร่ืน การท่ีทานปลอยผลใหตกกล้ิงมาน้ัน เราผูเปนกวางรูแลว         
           เราจะไปสูไมมะร่ืนตนอ่ืน เพราะเราไมชอบใจผลของทาน.         
                    จบ กุรุงคมิคชาดกท่ี ๑.             
                       ๒. กกุกุรชาดก   
                      วาดวยสุนัขท่ีถูกฆา            
          [๒๒] สุนัขเหลาใดอันบุคคลเล้ียงไวในราชสกุล เกดิในราชสกุล สมบูรณดวย              
           สีสรรและกําลัง สุนัขเหลานี้นั้นไมถูกฆา พวกเรากลับถูกฆา เม่ือเปน           
           เชนนี้ นี้ช่ือวาการฆาโดยไมแปลกกันกห็าไม กลับช่ือวาฆาแตสุนัข           
           ท้ังหลายท่ีทุรพล.             
                     จบ กุกกุรชาดกที่ ๒. 
                     ๓. โภชาชานียชาดก  
                    วาดวยมาสินธพอาชาไนย             
          [๒๓] ดกูรนายสารถี มาสินธพอาชาไนยถูกลูกศรแทงแลว แมนอนตะแคง       
           อยูขางเดียวก็ยังประเสริฐกวามากระจอก ทานจงประกอบฉันออกรบอีก 
           เถิด.         
                   จบ โภชาชานียชาดกท่ี ๓.  
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                       ๔. อาชัญญชาดก   
                 วาดวยมาอาชาไนยกับมากระจอก         
          [๒๔] ไมวาเม่ือใด ในขณะใด ณ ท่ีไหนๆ ณ สถานท่ีใดๆ มาอาชาไนยใช    
           กําลังรบ มากระจอกยอมถอยหนี.  
                     จบ อาชัญญชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. ติตถชาดก    
                  วาดวยการเบ่ือเพราะซํ้าซาก           
          [๒๕] ดกูรนายสารถี ทานจงยังมาใหอาบและดื่มน้ําท่ีทาโนนบาง ทานี้  
           บาง แมขาวปายาสที่บริโภคบอยคร้ัง คนก็ยังเบ่ือได.          
                     จบ ติตเถชาดกที่ ๕.  
                      ๖. มหิฬามุขชาดก  
                     วาดวยการเส้ียมสอน 
          [๒๖] พระยาชางช่ือมหิฬามุข ไดเท่ียวทุบตีคน เพราะไดพึงฟงคําของพวก 
           โจรมากอน พระยาชางผูเชือกอุดมต้ังอยูในคุณท้ังปวง ก็เพราะไดฟงคํา           
           ของทานผูสํารวมดีแลว.        
                    จบ มหิฬามุขชาดกท่ี ๖.              
                       ๗. อภิณหชาดก    
                    วาดวยการเหน็กันบอยๆ             
          [๒๗] พระยาชางไมสามารถจะรับเอาคําขาว ไมสามารถจะรับเอากอนขาว ไม  
           สามารถจะรับเอาหญาท้ังหลาย ไมสามารถจะขัดสีกาย ขาพระบาทมา    
           สําคัญวา พระยาชางตัวเชือกประเสริฐ ไดทําความรักใครในสุนัข    
           เพราะไดเห็นกันเนืองๆ.        
                     จบ อภิณหชาดกท่ี ๗.   
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                      ๘. นันทิวิสาลชาดก  
                       วาดวยการพูดดี 
          [๒๘] บุคคลพึงกลาวแตคําท่ีไพเราะเทานั้น ไมพึงกลาวคําท่ีไมไพเราะในกาล            
           ไหนๆ เม่ือพราหมณกลาวคําไพเราะ โคนันทิวิสาลไดลากเอาภาระอัน   
           หนักไปได ทําพราหมณผูนั้นใหไดทรัพยดวย ตนเองก็เปนผูปล้ืมใจ              
           เพราะการชวยเหลือนัน้ดวย.    
                    จบ นันทิวิสาลชาดกท่ี ๘.            
                        ๙. กัณหชาดก    
                    วาดวยผูเอาการเอางาน             
          [๒๙] ในท่ีใดๆ มีธุระหนัก ในท่ีใดมีรองน้ําลึก ชนท้ังหลายก็เทียมโคดําใน 
           กาลนั้นทีเดียว โคดํานัน้ก็นําเอาธุระนั้นไปไดโดยแท.            
                      จบ กัณหชาดกท่ี ๙.  
                       ๑๐. มุณิกชาดก   
                   วาดวยลักษณะของผูมีอายุยืน        
          [๓๐] ทานอยาริษยาหมูมุณิกะเลย มันกินอาหารอันเปนเหตุใหเดือดรอน ทาน            
           จงเปนผูมีความขวนขวายนอย กนิแตแกลบเถิด นี่เปนลักษณะแหง   
           ความเปนผูมีอายุยืน.         
                     จบ มุณิกชาดกที่ ๑๐. 
                     จบ กุรุงควรรคท่ี ๓. 
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
           ๑. กุรุงคมิคชาดก             ๒. กุกกุรชาดก    
           ๓. โภชาชานียชาดก           ๔. อาชัญญชาดก      
           ๕. ติตถชาดก๖. มหฬิามุขชาดก    
           ๗. อภณิหชาดก ๘. นันทิวิสาลชาดก  
           ๙. กัณหชาดก ๑๐. มุณิกชาดก.      
                     _________________   
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                       ๔. กุลาวกวรรค   
                       ๑. กุลาวกชาดก   
                      วาดวยการเสียสละ  
          [๓๑] ดกูรมาตลีเทพบุตร ท่ีตนง้ิวมีลูกนกครุฑจับอยู ทานจงหันหนารถกลับ             
           เรายอมสละชีวิตใหพวกอสูร  ลูกนกครุฑเหลานี้อยาไดแหลกราน     
           เสียเลย.      
                     จบ กุลาวกชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. นัจจชาดก    
                     เหตุท่ียังไมใหลูกสาว            
          [๓๒] เสียงของทานกเ็พราะ หลังของทานก็งาม คอของทานก็เปรียบดังสีแกว 
           ไพฑูรย และหางของทานก็ยาวต้ังวา เราจะไมใหลูกสาวของเราแกทาน 
           ดวยการรําแพนหาง.              
                      จบ นัจจชาดกที่ ๒.  
                     ๓. สัมโมทมานชาดก  
                  วาดวยพินาศเพราะทะเลาะกัน           
          [๓๓] นกท้ังหลายพรอมเพรียงกนัพากันเอาขายไป เม่ือใด พวกมันทะเลาะกัน  
           เม่ือนั้น พวกมันจักตกอยูในอํานาจของเรา.       
                   จบ สัมโมทมานชาดกท่ี ๓.              
                        ๔. มัจฉชาดก    
                      วาดวยความหงึหวง  
          [๓๔] ความเยน็ ความรอน และการติดอยูในแห  ไมไดเบียดเบียนเราใหได  
           รับทุกขเลย แตขอท่ีนางปลาสําคัญวา เราไปหลงนางปลาตัวอ่ืนนั่นแหละ             
           เบียดเบียนเราใหไดรับทุกข.  
                     จบ มัจฉาชาดกที่ ๔.   
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                       ๕. วัฏฏกชาดก    
                       วาดวยความจริง 
          [๓๕] ปกของเรามีอยู แตก็บินไมได เทาท้ังสองของเราก็มีอยู แตก็เดินไมได      
           มารดาและบิดาของเราออกไปหาอาหาร ดูกรไฟ ทานจงถอยกลับไปเสีย.    
                     จบ วัฏฏกชาดกท่ี ๕.  
                        ๖. สกุณชาดก    
                      วาดวยท่ีพึ่งใหโทษ             
          [๓๖] นกท้ังหลายอาศัยตนไมใด ตนไมนั้นยอมท้ิงเอาไฟลงมา นกท้ังหลายจง              
           พากันหนีไปอยูเสียท่ีอ่ืนเถิด ภยัเกดิจากท่ีพึ่งของพวกเราแลว. 
                      จบ สกุณชาดกที่ ๖.  
                       ๗. ติตติรชาดก   
                    วาดวยผูมีความออนนอม           
          [๓๗] นรชนเหลาใด ฉลาดในธรรม ยอมนอบนอมคนผูเจริญ นรชนเหลานั้น    
           เปนผูไดรับความสรรเสริญในปจจบัุนนี้ และมีสุคติเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา.       
                     จบ ติตติรชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. พกชาดก      
                     วาดวยผูฉลาดแกมโกง              
          [๓๘] บุคคลผูใชปญญาหลอกลวงคนอ่ืน ยอมไมไดความสุขเปนนิตย เพราะผู            
           ใชปญญาหลอกลวงคนอ่ืน ยอมประสบผลแหงบาปกรรมท่ีตนทําไว        
           เหมือนนกยางถูกปูหนีบคอฉะน้ัน. 
                      จบ พกชาดกท่ี ๘.  
 
                        ๙. นันทชาดก    
                    วาดวยการกลาวคําหยาบ              
          [๓๙] ทาสช่ือนันทกะเปนบุตรของนางทาสี ยืนกลาวคําหยาบคายในท่ีใด เรารู 
           วากองแหงรัตนะท้ังหลาย และดอกไมทองมีอยูในท่ีนั้น.          
                      จบ นันทชาดกท่ี ๙.   
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                     ๑๐. ขทิรังคารชาดก 
                      วาดวยผูมีจิตม่ันคง            
          [๔๐] เราจะตกนรกมีเทาข้ึนเบ้ืองบน มีศีรษะลงเบ้ืองลางก็ตาม เราจักไมทํา             
           กรรมอันไมประเสริฐ ขอเชิญทานจงรับกอนขาวเถิด. 
                   จบ ขทิรังคารชาดกท่ี ๑๐.             
                     จบ กุลาวกวรรคท่ี ๔. 
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้  คือ          
           ๑. กุลาวกชาดก            ๒. นัจจชาดก          
           ๓. สัมโมทมานชาดก         ๔. มัจฉชาดก          
           ๕. วัฏฏกชาดก             ๖. สกุณชาดก          
           ๗. ติตติรชาดก             ๘. พกชาดก           
           ๙. นันทชาดก             ๑๐. ขทิรังคารชาดก.    
                     _________________   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 16 
                      ๕. อัตถกามวรรค   
                       ๑. โลสกชาดก     
                  วาดวยคนท่ีตองเศราโศก             
          [๔๑] ผูใดบุคคลกลาวสอนอยู ไมทําตามคําสอนของผูปรารถนาประโยชน     
           ผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ผูนั้นยอมเศราโศก เหมือนนาย 
           มิตกะจบัเทาแพะเศราโศกอยู ฉะนัน้.           
                     จบ โลสกชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. กโปตกชาดก    
                     วาดวยคนท่ีตองฉิบหาย            
          [๔๒] ผูใดบุคคลกลาวสอนอยู ไมทําตามคําสอนของผูปรารถนาประโยชน ผู 
           อนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ผูนั้นยอมถึงความฉิบหาย เศราโศกอยู          
           เหมือนกาไมเช่ือฟงคําของนกพิราบ ตกอยูในเง้ือมมือของขาศึก ฉะนั้น.            
                     จบ กโปตกชาดกท่ี ๒.  
                       ๓. เวฬกุชาดก    
                      วาดวยคนท่ีนอนตาย 
          [๔๓] ผูใดบุคคลกลาวสอนอยู ไมทําตามคําสอนของผูปรารถนาประโยชน     
           ผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ผูนั้นยอมนอนตายอยู เหมือนดาบส            
           ผูเปนบิดาของลูกงูช่ือเวฬกุะ ฉะนัน้.         
                     จบ เวฬกุชาดกที่ ๓.   
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                        ๔. มกสชาดก     
                   มีศัตรูผูมีปญญาดีกวามีมิตรโง    
          [๔๔] ศัตรูผูประกอบดวยปญญายังดีกวา มิตรผูไมมีปญญาจะดีอะไร เหมือน             
           บุตรของชางไมผูโงเขลา คิดวาจะตียงุ ไดตีศีรษะของบิดาแตกสองเส่ียง          
           ฉะนั้น.       
                      จบ มกสชาดกที่ ๔. 
                       ๕. โรหิณีชาดก   
                ผูอนุเคราะหท่ีโงเขลาไมดี           
          [๔๕] ศัตรูผูเปนนักปราชญยังดีกวา คนโงเขลาถึงเปนผูอนุเคราะหจะดีอะไร          
           ทานจงดูนางโรหิณีผูโงเขลา ฆามารดาแลวเศราโศกอยู.         
                     จบ โรหิณีชาดกท่ี ๕. 
                     ๖. อารามทูสกชาดก  
ฉลาดในส่ิงท่ีไมเปนประโยชนไมมีความสุข 
          [๔๖] ผูฉลาดในส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ถึงจะทําความเจริญ ก็ไมสามารถจะนํา              
           ความสุขมาให ผูมีปญญาทรามยอมทําประโยชนใหเสีย เหมือนกับลิง 
           ผูรักษาสวน ฉะนัน้.           
                   จบ อารามทูสกชาดกท่ี ๖.              
                      ๗. วารุณิทูสกชาดก  
                 ผูมีปญญาทรามทําใหเสียประโยชน       
          [๔๗] ผูฉลาดในส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ถึงจะทําความเจริญ ก็ไมสามารถจะนํา              
           ความสุขมาให ผูมีปญญาทรามยอมทําประโยชนใหเสีย เหมือนกับ    
           โกณทัญญบุรุษทําสุราใหเสีย ฉะนัน้.             
                    จบ วารุณิทูสกชาดกท่ี ๗.           
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                       ๘. เวทัพพชาดก   
             ผูปรารถนาประโยชนโดยไมแยบคายยอมเดือดรอน 
          [๔๘] ผูใดปรารถนาประโยชน โดยอุบายอันไมแยบคาย ผูนั้นยอมเดือดรอน  
           เหมือนพวกโจรชาวเจติรัฐฆาเวทัพพพราหมณ  แลวพากนัถึงความพินาศ 
           หมดส้ิน ฉะนั้น. 
                     จบ เวทัพพชาดกท่ี ๘. 
                       ๙. นักขัตตชาดก  
                    วาดวยประโยชนคือฤกษ             
          [๔๙] ประโยชนไดลวงเลยคนโงเขลาผูมัวคอยฤกษอยู ประโยชนเปนฤกษของ              
           ประโยชน ดวงดาวจกัทําอะไรได.  
                     จบ นักขัตตชาดกท่ี ๙.              
                      ๑๐. ทุมเมธชาดก   
                 คนโงถูกบูชายัญเพราะคนอธรรม           
          [๕๐] เราไดบนไวตอเทวดา ดวยคนโงเขลาหน่ึงพนัคน บัดนี้ เราจักตองบูชา             
           ยัญ เพราะคนอธรรมมีมาก.        
                    จบ ทุมเมธชาดกท่ี ๑๐. 
                    จบ อัตถกามวรรคท่ี ๕. 
                      จบ ปฐมปณณาสก.  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
           ๑. โลสกชาดก๒. กโปตกชาดก       
           ๓. เวฬกุชาดก๔. มกสชาดก        
           ๕. โรหิณีชาดก๖. อารามทูสกชาดก 
           ๗. วารุณิทูสกชาดก             ๘. เวทัพพชาดก   
           ๙. นักขัตตชาดก๑๐. ทุมเมธชาดก.   
                     _________________   
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                       ๖. อาสิงสวรรค   
                      ๑. มหาสีลวชาดก   
                ความสําเร็จเกิดจากความพยายาม            
          [๕๑] บุรุษผูเปนบัณฑติควรมุงหมายไปกวาจะสําเร็จผล ไมควรจะทอถอย  
           ดูเราเปนตัวอยาง  เราปรารถนาอยางใดไดอยางนัน้.             
                    จบ มหาสีลวชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. จฬูชนกชาดก   
                    เปนคนควรพยายามรํ่าไป 
          [๕๒] บุรุษผูเปนบัณฑติพึงพยายามไปกวาประโยชนจะสําเร็จ   ไมควรทอถอย   
           ดูเราข้ึนจากน้ําสูบกไดเปนตัวอยางเถิด.      
                     จบ จูฬชนกชาดกท่ี ๒. 
                      ๓. ปุณณปาตชิาดก  
                    การกลาวถอยคําไมจริง              
          [๕๓] ไหสุราท้ังหลาย ยังเต็มอยูอยางเดิม ถอยคําท่ีทานกลาวนีไ้มเปนจริง   
           เราจึงรูไดดวยเหตุนีว้า สุรานี้เปนสุราไมดีแน.           
                    จบ ปุณณปาติชาดกท่ี ๓.              
                        ๔. ผลชาดก      
                        การรูจักผลไม 
          [๕๔] ตนไมนี้ข้ึนก็ไมยาก ท้ังอยูไมไกลบาน เราจึงรูไดดวยเหตุนีว้า ตนไมนี ้
           ไมใชตนไมมีผลอรอย.        
                      จบ ผลชาดกท่ี ๔.   
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                      ๕. ปญจาวุธชาดก  
                  วาดวยการบรรลุธรรมอันเกษม           
          [๕๕] นรชนใดมีจิตไมทอถอย มีใจไมหดหู เจริญกุศลธรรมเพ่ือบรรลุธรรม 
           อันเปนแดนเกษมจากโยคะ นรชนนัน้พึงบรรลุธรรมเปนท่ีส้ินสังโยชน 
           ท้ังปวงโดยลําดับ.              
                    จบ ปญจาวุธชาดกท่ี ๕.              
                      ๖. กัญจนขันธชาดก 
                  วาดวยการบรรลุธรรมอันเกษม           
          [๕๖] นรชนใดมีจิตราเริง มีใจเบิกบาน เจริญกุศลธรรมเพ่ือบรรลุธรรมอัน 
           เปนแดนเกษมจากโยคะ นรชนนัน้พึงบรรลุธรรม เปนท่ีส้ินสังโยชน   
           ท้ังปวงไดโดยลําดับ.           
                    จบ กัญจนขันธชาดกท่ี ๖.             
                      ๗. วานรินทชาดก   
                     ธรรมของผูลวงพนศัตรู            
          [๕๗] ดกูรพระยาวานร ผูใดมีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรมคือวิจารณ  
           ปญญา ธิตคืิอความเพยีร จาคะ เหมือนทาน ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูได.            
                    จบ วานรินทชาดกท่ี ๗. 
                      ๘. ตโยธรรมชาดก   
                ธรรมของผูลวงพนศัตรู 
          [๕๘] ดกูรพระยาวานร ผูใดมีธรรม ๓ ประการนี้ คือ ความขยัน ความแกลว  
           กลา ปญญาเหมือนทาน ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูได.              
                    จบ ตโยธรรมชาดกท่ี ๘.  
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                      ๙. เภริวาทชาดก   
                   วาดวยการทําเกนิประมาณ              
          [๕๙] ทานจะตีก็พึงตีเถิด แตอยาตีใหเกินประมาณ เพราะการตีเกินประมาณ 
           เปนการช่ัวชาของเรา ทรัพยท่ีเราไดมาต้ังรอยเพราะตีกลอง ไดฉิบหาย           
           ไป เพราะทานตีกลองเกินประมาณ. 
                    จบ เภริวาทชาดกท่ี ๙. 
                      ๑๐. สังขธมนชาดก  
                   วาดวยการทําเกนิประมาณ              
          [๖๐] ทานจะเปาก็จงเปาเถิด แตอยาเปาใหเกนิประมาณ เพราะการเปาเกิน              
           ประมาณเปนการช่ัวชาของเรา โภคะท่ีเราไดมาเพราะการเปาสังขได  
           ฉิบหายไป เพราะทานเปาสังขเกินประมาณ.        
                   จบ สังขธมนชาดกท่ี  ๑๐.              
                     จบ อาสิงสวรรคท่ี ๖. 
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
           ๑. มหาสีลวชาดก             ๒. จฬุชนกชาดก      
           ๓. ปุณณปาติชาดก             ๔. ผลชาดก         
           ๕. ปญจาวุธชาดก             ๖. กัญจนขันธชาดก  
           ๗. วารินทชาดก๘. ตโยธรรมชาดก     
           ๙. เภริวาทชาดก            ๑๐. สังขธมนชาดก.    
                     _________________   
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                        ๗. อิตถีวรรค   
                     ๑. อาสาตมันตชาดก  
                     วาดวยหญิงเลวทราม  
          [๖๑] ข้ึนช่ือวาหญิงในโลกนี้เลวทราม เพราะหญิงเหลานั้นไมมีเขตแดน มีแต   
           ความกาํหนัดยินดี คึกคะนองไมมีเลือก เหมือนกับไฟท่ีไหมไมเลือก 
           ฉะนั้น เราจักละท้ิงหญิงเหลานั้นไปบวช พอกพนูวิเวก.            
                   จบ อาสาตมันตชาดกท่ี ๑.              
                       ๒. อัณฑภูตชาดก  
                    วาดวยการวางใจภรรยา 
          [๖๒] พราหมณถูกภรรยาผูกหนาใหดีดพณิ ก็รูไมทันภรรยา ท่ีทานนํามาเล้ียง  
           ไวแตยงัไมคลอด ใครจะวางใจในภรรยาเหลานัน้ได. 
                     จบ อัณฑภตูชาดกท่ี ๒.     
                        ๓. ตักกชาดก    
                      วาดวยธรรมดาหญิง  
          [๖๓] ธรรมดาวาหญิงเปนคนมักโกรธ ไมรูจักคุณ ชอบสอเสียด ชอบยุยงให  
           แตกกนั ดูกรภิกษุ ทานจงประพฤตพิรหมจรรยเถิด ทานจะไมเส่ือม   
           จากสุข.       
                      จบ ตักกชาดกที่ ๓.  
                      ๔. ทุราชานชาดก   
                      ภาวะของหญิงรูยาก  
          [๖๔] ทานอยาดใีจวาหญิงปรารถนาเรา อยาเศราโศก วาหญิงนี้ไมปรารถนา 
           เรา ภาวะของหญิงท้ังหลายเปนของรูไดยาก เหมือนทางไปของปลาใน   
           น้ํา ฉะน้ัน.   
                    จบ ทุราชานชาดกท่ี ๔.  
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                       ๕. อนภิรติชาดก  
                 เปรียบหญิงเหมือนของ ๕ อยาง           
          [๖๕] แมน้ํา หนทาง โรงสุรา สภา และบอน้ํา ฉันใด ข้ึนช่ือวาหญิง      
           ในโลก ก็ฉันนั้น บัณฑิตท้ังหลายยอมไมโกรธหญิงเหลานั้น.       
                     จบ อนภิรติชาดกท่ี ๕.              
                      ๖. มุทุลักขณชาดก 
                  วาดวยความตองการไมมีส้ินสุด       
          [๖๖] คร้ังยังไมไดนางมุทุลักขณาเทวี เกดิความปรารถนาเพียงอยางเดียว แต            
           เม่ือไดนางลักขณาเทวีผูมีดวงตางามแลว ไดเกิดความปรารถนาส่ิงตางๆ            
           ข้ึนอีก.      
                    จบ มุทุลักขณชาดกท่ี ๖.             
                       ๗. อุจฉังคชาดก  
                     หญิงหาลูกหาผัวไดงาย             
          [๖๗] ขาแตพระองคผูประเสริฐ บุตรของหมอมฉันหาไดงายเหมือนกับเม่ียง              
           ในพก เม่ือหมอมฉันเดินไปตามทาง สามีก็หาไดงาย หมอมฉันไมเห็น  
           ประเทศท่ีจะนําพี่ชายผูรวมอุทรมาได.          
                     จบ อุจฉังคชาดกท่ี ๗.              
                       ๘. สาเกตชาดก    
                    วาดวยวางใจคนท่ีชอบใจ             
          [๖๘] ใจฝงอยูในผูใด แมจิตก็เล่ือมใสในผูใด เปนคนท่ีไมเคยเหน็กันเลย            
           ก็วางใจในผูนั้นไดโดยแท.    
                     จบ สาเกตชาดกที่ ๘.   
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                       ๙. วิสวันตชาดก  
                 ตายเสียดีกวาดูดพิษท่ีคายออกแลว      
          [๖๙] เราจักดูดพิษท่ีคายออกแลว เพราะเหตุแหงชีวิตอันใด พิษท่ีคายออก  
           แลวนัน้นาติเตียน เราตายเสียประเสริฐกวาความเปนอยู.        
                     จบ วิสวันตชาดกท่ี ๙.              
                      ๑๐. กุททาลชาดก   
                      วาดวยความชนะท่ีดี              
          [๗๐] ความชนะใดกลับแพได ความชนะนัน้เปนความชนะไมดี ความชนะใด     
           ไมกลับแพ ความชนะนั้นแลเปนความชนะท่ีดี.     
                    จบ กุททาลชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ อิตถีวรรคท่ี ๗. 
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
           ๑. อาสาตมันตชาดก      ๒. อัณฑภูตชาดก          
           ๓. ตักกชาดก           ๔. ทุราชานชาดก          
           ๕. อนภิรติชาดก         ๖. มุทุลักขณชาดก       
           ๗. อุจฉังคชาดก         ๘. สาเกตชาดก           
           ๙. วิสวนัตชาดก        ๑๐. กุททาลชาดก.         
                     _________________   
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                        ๘. วรุณวรรค    
                        ๑. วรุณชาดก    
                   วาดวยการทําไมถูกขั้นตอน           
          [๗๑] ผูใดปรารถนาจะทํากิจท่ีควรทํากอน ในภายหลัง ผูนั้นยอมเดือดรอน  
           ในภายหลัง เหมือนมาณพหกัไมกุม ฉะนั้น.        
                      จบ วรุณชาดกที่ ๑.  
                      ๒. สีลวนาคชาดก   
                   คนอกตัญูมองคนในแงราย             
          [๗๒] ถาใครๆ จะพึงใหสมบัติในแผนดินท้ังหมดแกคนอกตัญู ผูมีปกติมอง 
           หาโทษอยูเปนนิตย กใ็หเขาพอใจไมได.        
                    จบ สีลวนาคชาดกท่ี ๒. 
                      ๓. สัจจังกิรชาดก 
                    ไมลอยนํ้าดีกวาคนอกตัญู           
          [๗๓] ไดยินวา นรชนบางพวกในโลกน้ี ไดกลาวความจริงไวอยางนี้วา การ 
           เก็บไมท่ีลอยน้ําข้ึนมายังดีกวา ชวยคนอกตัญูบางคนข้ึนจากน้ํา ฯ  
                    จบ สัจจังกิรชาดกท่ี ๓.             
                      ๔. รุกขธรรมชาดก  
                    ตนไมโดดเดี่ยวยอมแพลม           
          [๗๔] มีญาติมากเปนความดี อนึ่ง ตนไมท่ีเกิดขึ้นในปาหลายตนเปนการดี              
           ตนไมท่ีข้ึนอยูโดดเดีย่ว ถึงจะเปนตนไมงอกงามใหญโตสักเทาใด ลมก็          
           ยอมพัดใหลมลงได.           
                    จบ รุกขธรรมชาดกท่ี ๔.           
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                        ๕. มัจฉชาดก    
                       วาดวยปลาขอฝน  
          [๗๕] ขาแตฝน ขอทานจงตกลงมาเถิด ขอจงทําลายขุมทรัพยของกาเสีย       
           จงทํากาใหเศราโศก จงชวยเปล้ืองเราและพวกญาติๆ ใหพนจากความ   
           เศราโศกดวยเถิด.             
                      จบ มัจฉชาดกท่ี ๕.  
                       ๖. อสังกิยชาดก  
                   เมตตากรุณาทําใหปลอดภยั              
          [๗๖] เราไมมีความระแวงในบาน ไมมีภัยในปา เราไดข้ึนเดนิทางตรงดวย  
           เมตตา และกรุณาแลว.           
                     จบ อสังกิยชาดกท่ี ๖.              
                      ๗. มหาสุบินชาดก  
                       วาดวยมหาสุบิน 
          [๗๗] หมอมฉันไดฝนเห็นโคอุสุภราช ๑ ตนไม ๑ แมโค ๑ โคสามัญ ๑ มา ๑ 
           ถาดทองคํา ๑ สุนัขจ้ิงจอก ๑ หมอน้าํ ๑ สระโบกขรณี ๑ ขาวสารที่หุง  
           ไมสุก ๑ แกนจันทน ๑ น้ําเตาจมน้ํา ๑ หินลอยน้ํา ๑ นางเขียดกลืนกิน              
           งูเหา ๑ หงสทองแวดลอมกา ๑ เสือกลัวแพะ ๑ ดังนี้ ปริยายอันผิดจะ 
           เปนไปในยุคนี ้ยังไมสําเร็จ.  
                    จบ มหาสุบินชาดกท่ี ๗.              
                       ๘. อิลลีสชาดก   
                   วาดวยคนมีรูปรางเหมือนกนั         
          [๗๘] คนท้ัง ๒ คน เปนคนกระจอก, คนคอม ตาเหล เกิดตอมท่ีศีรษะ      
           ขาพระบาทไมรูวาคนไหนเปนอิลลีสเศรษฐี?      
                     จบ อิลลีสชาดกท่ี ๘.  
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                       ๙. ขรัสสรชาดก   
                    วาดวยบุตรท่ีมารดาละท้ิง          
          [๗๙] เม่ือใดพวกโจรปลน และฆาววักิน เผาบาน และจับคนไปเปนเชลย     
           เม่ือนั้น บุตรท่ีมารดาละท้ิงแลว จึงมาตีกลองเสียงดัง.         
                     จบ ขรัสสรชาดกท่ี ๙. 
                      ๑๐. ภีมเสนชาดก   
                 วาดวยคําแรกกับคําหลังไมสมกัน         
          [๘๐] เม่ือกอนนี้ ทานพูดอวดเรา แตภายหลังเหตุไรทานจึงถายอุจจาระออกเลา          
           ดูกรภีมเสน คําท้ัง ๒ ยอมไมสมกัน คือ คําท่ีพูดถึงการรบและบัดนี้  
           ทานเดอืดรอนใจอยู.          
                    จบ ภีมเสนชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ วรุณวรรคท่ี ๘.  
                     _________________  
                    รวมชาดกท่ีมีวรรคน้ี คือ            
           ๑. วรุณชาดก๒. สีลวนาคชาดก       
           ๓. สัจจังกิรชาดก           ๔. รุกขธรรมชาดก    
           ๕. มัจฉชาดก๖. อสังกิยชาดก       
           ๗. มหาสุบินชาดก           ๘. อิลลีสชาดก       
           ๙. ขรัสสรชาดก           ๑๐. ภีมเสนชาดก.       
                     _________________  
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                      ๙. อปายิมหวรรค   
                      ๑. สุราปานชาดก   
                      โทษของการดืม่สุรา  
          [๘๑] พวกผมไดดื่มสุราแลว พากนัฟอนรําขับรอง และรองไห พวกผมดื่มสุรา              
           อันกระทําใหเสียสติแลว ทานอาจารยไมไดเห็น กลายเปนเหมือนวานร 
           ไป.           
                    จบ สุราปานชาดกท่ี ๑. 
                      ๒. มิตตวนิทชาดก  
                      วาดวยจกัรบดศีรษะ 
          [๘๒] ทานเลยปราสาทแกวผลึก ปราสาทเงิน และปราสาทแกวมณีมาแลว       
           ทานนัน้เปนผูถูกจักรกรดบนศีรษะแลว บาปยังไมส้ินตราบใด ทานยังมี            
           ชีวิตอยู ก็จักไมพนจากจักรกรดตราบนั้น.      
                    จบ มิตตวินทชาดกท่ี ๒.              
                      ๓. กาฬกัณณชิาดก  
                         วาดวยมิตร   
          [๘๓] บุคคลช่ือวา เปนมิตรดวยการเดินรวมกัน ๗ กาว ช่ือวาเปนสหายดวย            
           การเดนิรวมกนั ๑๒ กาว และช่ือวาเปนญาติดวยการอยูรวมกันเดือนหนึ่ง         
           หรือกึ่งเดือน สวนผูช่ือวามีตนเสมอกันก็ดวยการอยูรวมกนัยิ่งกวานั้น        
           เราจะละท้ิงมิตร ช่ือวากาฬกณัณี ผูชอบกันมานาน เพราะความสุข   
           สวนตัวไดอยางไร?            
                    จบ กาฬกัณณิชาดกที่ ๓.         
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                     ๔. อัตถัสสทวารชาดก  
                   วาดวยคุณธรรม ๖ ประการ             
          [๘๔] บุคคลควรปรารถนาลาภอยางเยี่ยม คือ ความไมมีโรค ๑ ศีล ๑ ความรู  
           ของทานผูรูท้ังหลาย ๑ การสดับฟง ๑ ความประพฤติตามธรรม ๑ ความ  
           ไมทอถอย ๑ คุณธรรม ๖ ประการน้ี เปนประตู เปนประธานแหงประ  
           โยชน.        
                   จบ อัตถัสสทวารชาดกท่ี ๔.            
                       ๕. กิมปกกชาดก  
                      วาดวยโทษของกาม 
          [๘๕] ผูใดไมรูโทษในอนาคต มัวเสพกามอยู กามเหลานั้นจะตองลางผลาญ  
           ผูนั้นในเวลาใหผล เหมือนผลแหงตนกิมปกกพฤกษ ทําใหคนผูท่ีบริโภค            
           ตายฉะนั้น.    
                     จบ กิมปกกชาดกท่ี ๕.              
                      ๖. สีลวีมังสนชาดก  
                        วาดวยผูมีศีล  
          [๘๖] ไดยินวาศีลเปนคุณชาติงามเปนเยีย่มในโลก เชิดดูงูใหญมีพิษรายแรง            
           เปนสัตวมีศีล เหตุนัน้ จึงไมเบียดเบียนใคร.  
                    จบ สีลวีมังสนชาดกท่ี ๖.            
                       ๗. มังคลชาดก    
                     วาดวยถือมงคลตื่นขาว            
          [๘๗] ผูใดไมถือมงคลตื่นขาว ไมถืออุกกาบาต ไมถือความฝน ไมถือลักษณะด ี          
           หรือช่ัว ผูนั้นช่ือวาลวงพนโทษแหงการถือมงคลตื่นขาว ครอบงํากิเลส           
           เคร่ืองประกอบสัตวไวในภพท่ีเปนคูกั้น ยอมไมกลับมาเกิดอีก.  
                     จบ มังคลชาดกท่ี ๗.   
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                       ๘. สรัมภชาดก    
                     วาดวยการพูดด-ีพูดชัว่           
          [๘๘] บุคคลพึงเปลงวาจางามเทานั้น ไมพึงเปลงวาจาช่ัวเลย การเปลงวาจางาม           
           ยังประโยชนใหสําเร็จ ผูเปลงวาจาชั่วยอมเดือดรอน.           
                     จบ สารัมภชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. กุหกชาดก    
                      พูดดีไดเงินไดทอง 
          [๘๙] ไดยินวา วาจาของทานผูพูดคําออนหวานเปนวาจาไพเราะ ทานของอยู              
           เพราะหญาเพียงเสนเดียว แตนําเอาทอง ๑๐๐ ล่ิมไปไมขัดของ.     
                      จบ กุหกชาดกท่ี ๙.  
                      ๑๐. อกตัญูชาดก  
                       วาดวยคนอกตัญู  
          [๙๐] ผูใดอันคนอ่ืนทําความดี ทําประโยชนใหในกาลกอน แตไมรูสึกคุณ เม่ือมี         
           กิจเกดิข้ึนในภายหลัง ยอมไมไดผูชวยเหลือ.  
                    จบ อกตัญูชาดกท่ี ๑๐.              
                    จบ อปายิมหวรรคท่ี ๙. 
                    _________________   
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
           ๑. สุราปานชาดก        ๒. มิตตวนิทชาดก         
           ๓. กาฬกัณณิชาดก        ๔. อัตถัสสทวารชาดก     
           ๕. กิมปกกชาดก         ๖. สีลวีมังสนชาดก      
           ๗. มังคลชาดก          ๘. สารัมภชาดก           
           ๙. กุหกชาดก          ๑๐. อกตัญูชาดก.         
                    _________________    
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                       ๑๐. ลิตตวรรค    
                        ๑. ลิตตชาดก    
                    วาดวยลูกสกาอาบยาพิษ              
          [๙๑] บุรุษกลืนกินลูกสกา อันยอมดวยยาพิษอยางแรงกลา ยอมไมรูสึก ดูกร            
           เจาคนราย เจานกัเลงช่ัวชา จงกลืนกนิเถิด จงกลืนกินเถิด เม่ือทาน            
           กลืนกนิลูกสกาแลว ภายหลังยาพษินี้จักแรงจัดข้ึน. 
                      จบ ลิตตชาดกที่ ๑.  
                      ๒. มหาสารชาดก    
                 ตองการคนท่ีเหมาะกับเหตุการณ         
          [๙๒] เม่ือสงครามเกิดข้ึน ยอมตองการคนกลาหาญ เม่ือเกิดขาวตืน่เตนข้ึน            
           ยอมตองการคนหนกัแนน เม่ือขาวและน้ํามีบริบูรณ ยอมตองการคนท่ีรัก           
           เม่ือขอความลึกซ้ึงเกดิข้ึน ยอมตองการบัณฑิต.  
                    จบ มหาสารชาดกท่ี ๒.  
                     ๓. วิสสาสโภชนชาดก 
                     วาดวยการไววางใจ  
          [๙๓] บุคคลไมควรไววางใจในผูท่ียงัไมคุนเคยกัน แมผูท่ีคุนเคยกันแลวก็ไม      
           ควรไววางใจ ภยัยอมมาจากผูท่ีคุนเคยกัน เหมือนภัยของราชสีห เกิดจาก          
           แมเนื้อฉะนั้น. 
                   จบ วิสสาสโภชนชาดกท่ี ๓.   
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                      ๔. โลมหังสชาดก   
                วาดวยการแสวงหาอยางประเสริฐ          
          [๙๔] เราเปนคนเรารอน มีตัวอันเปยกชุม อยูแตผูเดียวในปาท่ีนากลัว เปน       
           คนเปลือยกาย ถึงแมความหนาวเบียดเบียนก็ไมผิงไฟ มุนีขวนขวาย    
           ดวยการแสวงหาอยางประเสริฐ.   
                    จบ โลมหังสชาดกท่ี ๔. 
                     ๕. มหาสุทัสสนชาดก 
                        วาดวยสังขาร  
          [๙๕] สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความเกิดขึน้ และเส่ือมไปเปนธรรมดา 
           เกิดข้ึนแลวยอมดับไป ความท่ีสังขารเหลานั้นสงบระงับเปนสุข.  
                   จบ มหาสุทัสสนชาดกท่ี ๕.             
                      ๖. เตลปตตชาดก   
                      วาดวยการรักษาจิต 
          [๙๖] บุคคลพึงประคองภาชนะอันเต็มเปยมดวยน้าํมัน ฉันใด บัณฑิตผูปรารถนา             
           จะไปสูทิศท่ียังไมเคยไป ก็พึงตามรักษาจิตของตนไวดวยสติ ฉันนั้น.             
                    จบ เตลปตตชาดกท่ี ๖. 
                     ๗. นามสิทธิชาดก   
                   วาดวยช่ือไมเปนของสําคัญ          
          [๙๗] มาณพตนหนึ่งช่ือวาปาปกะ ไดเห็นคนช่ือวานายเปนตายลง เห็นนางทาสี              
           ช่ือวานางรวยทรัพยจน เห็นคนช่ือวานางทางหลงทาง แลวกก็ลับมา. 
                    จบ นามสิทธิชาดกท่ี ๗.      
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                      ๘. กูฏวาณิชชาดก  
                     วาดวยคนผูเปนบัณฑิต            
          [๙๘] ธรรมดาคนท่ีเปนบัณฑิตเปนคนดี คนท่ีเปนบัณฑิตเกินไปเปนคนไมดี  
           เราถูกไฟลวกเพราะบุตรท่ีเปนบัณฑติเกินไป.      
                    จบ กูฏวาณิชชาดกท่ี ๘.              
                      ๙. ปโรสหัสสชาดก  
                      วาดวยคนผูมีปญญา              
          [๙๙] คนโงเขลาประชุมกัน แมตั้งพนัคนข้ึนไป พวกเขาไมมีปญญาพึงครํ่า  
           ครวญอยูตลอดรอยป ผูใดรูแจงเนื้อความแหงภาษติ ผูนั้นเปนบุรุษมี          
           ปญญา คนเดียวเทานัน้ ประเสริฐ. 
                     จบ ปโรสหัสสชาดก.  
                      ๑๐. อสาตรูปชาดก  
                    ส่ิงท่ีครอบงําคนประมาท              
          [๑๐๐] ส่ิงท่ีไมเปนท่ีพอใจ ส่ิงท่ีไมเปนท่ีรัก ส่ิงท่ีเปนทุกข ยอมครอบงํา       
            ผูประมาทดวยส่ิงเปนท่ีพอใจ ส่ิงเปนท่ีรัก และส่ิงท่ีเปนสุข. 
                      จบ อสาตรูปชาดก.  
                     จบ ลิตตวรรคท่ี ๑๐.  
                      จบ มัชฌิมปณณาสก. 
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
           ๑. ลิตตชาดก            ๒. มหาสารชาดก          
           ๓. วิสสาสโภชนชาดก      ๔. โลมหังสชาดก         
           ๕. มหาสุทัสสนชาดก       ๖. เตลปตตชาดก        
           ๗. นามสิทธิชาดก         ๘. กูฏวาณชิชาดก       
           ๙. ปโรสหัสสชาดก       ๑๐. อสาถูปชาดก.         
                     _________________   
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                      ๑๑. ปโรสตวรรค    
                       ๑. ปโรสตชาดก    
คนมีปญญาคนเดียวดกีวาคนโงเขลาต้ังรอย  
          [๑๐๑] คนโงเขลามาประชุมกัน แมตั้งรอยคนข้ึนไป พวกเขาไมมีปญญา พึงเพง            
            ดูอยูตั้งรอยป ผูใดรูแจงเนื้อความแหงภาษติ ผูนั้นเปนบุรุษมีปญญา      
            คนเดียวเทานัน้ ประเสริฐกวา.  
                     จบ ปโรสตชาดกท่ี ๑.  
                       ๒. ปณณิกชาดก   
                      วาดวยท่ีพึงใหโทษ              
          [๑๐๒] ผูใดเม่ือดิฉันไดรับทุกขพึงเปนท่ีพึ่งได ผูนัน้คือบิดาของดิฉันกลับมาทํา   
            ความประทุษรายแกดิฉันในปา ดิฉันจะครํ่าครวญถึงใครในกลางปา ผูใด             
            ควรจะเปนท่ีพึ่งของดฉัิน ผูนั้นกลับมาทํากรรมอยางสาหัส.      
                     จบ ปณณกิชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. เวริชาดก    
                     การอยูรวมกับมีเวรกัน            
          [๑๐๓] คนมีเวรกนัอยูในท่ีใด บัณฑติไมควรอยูในท่ีนั้น เพราะเม่ืออยูในพวก          
            คนมีเวรกันคืนเดยีว หรือสองคืน ก็อยูเปนทุกข. 
                      จบ เวริชาดกท่ี ๓.  
                      ๔. มิตตวนิทชาดก  
                  โทษผูลุอํานาจความปรารถนา             
          [๑๐๔] ผูมีความปรารถนาจัด มี ๔ กต็องการ ๘ มี ๘ ก็ตองนั้น ๑๖ มี ๑๖ ก็ตอง         
            การ ๓๒ บัดนี้ มาไดรับกงจักรกรด  กงจักรกรดพัดอยูเหนือศีรษะ  
            ของคนผูลุอํานาจความปรารถนา.  
                    จบ มิตตวินทชาดกท่ี ๔.       
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                      ๕. ทุพพลกัฏฐชาดก 
                     วาดวยชางกลัวไมแหง            
          [๑๐๕] ลมยอมพัดไมแหงท่ีทุรพลในปานี้ แมมีจํานวนมากมายใหหักลง ดกูร 
            ชางตัวประเสริฐ ถาทานมากลัวตอไมแหงนัน้ ทานจักซูบผอมเปนแน.            
                    จบ ทุพพลกัฏฐชาดกท่ี ๕.             
                       ๖. อุทัญจนีชาดก 
                       วาดวยหญิงโจร  
          [๑๐๖] หญิงโจรผูนําของไปดวยหมอน้ํา เบียดเบียนฉัน ผูเคยมีชีวิตอยูเปนสุข          
            จะขอน้ํามัน หรือเกลือ ก็ดวยการกลาวคําออนหวานฐานเปนภรรยา.   
                     จบ อุทัญจนีชาดกท่ี ๖.             
                      ๗. สาลิตตกชาดก   
                       วาดวยคนมีศิลปะ  
          [๑๐๗] ข้ึนช่ือวาศิลปะแมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมยังประโยชนใหสําเร็จโดยแท          
            ขอเชิญพระองค ทรงทอดพระเนตร บุรุษเปล้ียไดบานสวยท้ัง ๔ ทิศ 
            ก็เพราะการดีดมูลแพะ.         
                    จบ สาลิตตกชาดกท่ี ๗. 
                       ๘. พาหิยชาดก    
                     เปนคนควรศึกษาศิลปะ 
          [๑๐๘] บุคคลควรศึกษาศิลปะท้ังหลาย ชนท้ังหลายท่ีพอใจในศิลปะน้ันก็มีอยู              
            แมแตหญิงท่ีเกิดในจังหวดัช้ันนอก ก็ยังทําใหพระราชาทรงโปรดปรานได            
            ดวยความกระมิดกระเม้ียนของเธอ. 
                     จบ พาหิยชาดกที่ ๘.   
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                      ๙. กุณฑกปูวชาดก  
                   วาดวยมีอยางไรกินอยางนั้น        
          [๑๐๙] บุรุษกินอยางไร เทวดาของบุรุษนั้นกก็ินอยางนั้น ทานจงนําเอาขนมรํา             
            นั้นมา อยาใหสวนของเราเสียไปเลย.           
                    จบ กุณฑกปูวชาดกท่ี ๙.              
                    ๑๐. สัพพสังหารกปญหา 
                วาดวยการพูดของหญิง ๒ ประเภท          
          [๑๑๐] กล่ินเคร่ืองอบท้ังปวงไมมี มีแตกล่ินดอกประยงลวนฟุงไป หญิงนักเลง           
            คนนี้ ยอมกลาวคําเหลาะแหละ หญิงผูใหญกลาวคําจริง.           
                   จบ สัพสังหารกปญหาท่ี ๑๐.           
                    จบ ปโรสตวรรคท่ี ๑๑.  
                    _________________   
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. ปโรสตชาดก           ๒. ปณณิกชาดก         
            ๓. เวริชาดก             ๔. มิตตวนิทชาดก      
            ๕. ทุพพลกัฏฐชาดก         ๖. อุทัญจนีชาดก     
            ๗. สาลิตตกชาดก          ๘. พาหิยชาดก         
            ๙. กุณฑกปูวชาดก         ๑๐. สัพพสังหารกปญหา.  
                     _________________   
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                       ๑๒. หังสิวรรค   
                       ๑. คัทรภปญหา   
                     วาดวยลากับมาอัสดร              
          [๑๑๑] ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ถาพระองคทรงสําคัญอยางนี้วาบิดาประเสริฐ           
            กวาบุตรไซร มิฉะนั้น ลาตัวนี้ก็ประเสริฐกวามาอัสดรของพระองค 
            เพราะวาลาเปนพอมาอัสดร.   
                     จบ คัทรภปญหาท่ี ๑. 
                      ๒. อมราเทวีปญหา 
                     บอกใบหนทางไปบาน 
          [๑๑๒] รานขายขาวสัตตู รานขายนํ้าสมพะอูม และตนทองหลางใบมนซ่ึงมีดอก 
            บานแลว มีอยู ณ ท่ีใด ทานจงไป ณ ท่ีนั้นเถิด ฉันใหของดวยมือใด             
            ฉันยอมกลาวดวยมือนั้น ฉันไมไดของดวยมือใด ฉันไมกลาวดวยมือนัน้         
            นี่เปนหนทางของบานช่ือวายวมัชฌกคาม ทานจงรูทางท่ีฉันกลาวปกปด            
            นี้เองเถิด.  
                    จบ อมราเทวีปญหา ท่ี ๒.            
                        ๓. สิคลชาดก    
                    วาดวยพราหมณเช่ือสุนัข           
          [๑๑๓] ดูกรพราหมณ ทานเช่ือสุนัขผูดื่มสุราหรือ เพียง ๑๐๐ เบ้ียก็ไมมี อยาวา     
            ถึง ๒๐๐ กหาปณะเลย?           
                     จบ สิคาลชาดกท่ี ๖.   
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                       ๔. มิตจินติชาดก 
                  วาดวยปลาชวยปลาใหพนขาย          
          [๑๑๔] ปลา ๒ ตัวคือ ปลาพหูจินตี และปลาอัปปจินตี ติดอยูในขาย ปลาช่ือ 
            มิตจินตีไดชวยใหพนจากขาย ปลาท้ัง ๒ ตัวจึงไดมาพรอมกันกบัปลา             
            จินตี ในแมน้ํานั้น.          
                     จบ มิตจินติชาดกท่ี ๔.             
                      ๕. อนุสาสิกชาดก  
                      วาดวยดแีตสอนผูอ่ืน           
          [๑๑๕] นางนกสาลิกาตัวใด ส่ังสอนนกตัวอ่ืนอยูเนอืงๆ ตัวเองมีปกติเท่ียวไป             
            ดวยละโมบ นางนกสาลิกาตัวนั้นถูกลอบดแลวมีปกหักนอนอยู.     
                    จบ อนุสาสิกชาดกท่ี ๕.              
                       ๖. ทุพพจชาดก    
                   ไดรับโทษเพราะทําเกินไป              
          [๑๑๖] ทานอาจารย ทานไดทําเกินไป การกระทําของทานนั้นไมชอบใจแมแก  
            ขาพเจา ทานโดดพนหอกเลมท่ี ๔ แลว ถูกหอกเลมท่ี ๕ เสียบเขาแลว.          
                     จบ ทุพพจชาดกท่ี ๖.  
                       ๗. ติตติรชาดก   
                     วาดวยตายเพราะปาก  
          [๑๑๗] วาจาท่ีดังเกินไป ความเปนผูมีกําลังแรงเกนิไป บุคคลกลาวลวงเวลา              
            ยอมฆาบุคคลผูมีปญญาทรามเสีย ดุจวาจาที่ฆานกกระทาผูขันดังเกินไป           
            ฉะนั้น.      
                     จบ ติตติรชาดกท่ี ๗.  
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                       ๘. วัฏฏกชาดก    
                     วาดวยการใชความคิด              
          [๑๑๘] บุรุษเม่ือไมคิดก็ยอมไมไดผลพิเศษ ทานจงดูผลแหงอุบายท่ีเราคิดเถิด         
            เราพนแลวจากการฆาและจองจํา กด็วยอุบายน้ัน. 
                     จบ วัฏฏกชาดกท่ี ๘.  
                      ๙. อกาลราวิชาดก  
                    วาดวยไกขันไมถูกเวลา            
          [๑๑๙] ไกตัวนีไ้มไดเติบโตอยูกับพอแม ไมไดอยูในสํานักอาจารย ยอมไมรูจกั    
            กาลที่ควรขัน และไมควรขัน.   
                    จบ อกาลราวิชาดกท่ี ๙.              
                     ๑๐. พันธนโมกขชาดก 
                วาดวยการหลุดพนจากเคร่ืองผูกมัด      
          [๑๒๐] คนพาลทั้งหลายผูไมถูกผูกมัด กลาวข้ึนในท่ีใด กย็อมถูกผูกมัดในท่ีนั้น       
            สวนบัณฑิต แมถูกผูกมัดแลว กลาวข้ึนในท่ีใด กห็ลุดพนไดในท่ีนั้น.          
                   จบ พันธนโมกขชาดกท่ี ๑๐.             
                     จบ หังสิวรรคท่ี ๑๒. 
                    _________________   
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. คัทรภปญหา            ๒. อมราเทวีปญหา    
            ๓. สิคาลชาดก            ๔. มิตจินติชาดก      
            ๕. อนุสาสิกชาดก          ๖. ทุพพจชาดก        
            ๗. ติตติรชาดก            ๘. วัฏฏกชาดก        
            ๙. อกาลราวิชาดก        ๑๐. พันธนโมกขชาดก.    
                     _________________   
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                      ๑๓. กุสนาฬวิรรค  
                       ๑. กุสนาฬิชาดก  
                 วาดวยประโยชนของการผูกมิตร          
          [๑๒๑] บุคคลผูเสมอกัน ประเสริฐกวากนั หรือเลวกวากัน พึงกระทํามิตร  
            ธรรมเถิด เพราะมิตรเหลานั้น เม่ือความเส่ือมเกิดข้ึน ก็พึงทําประโยชน          
            อันอุดมใหได ดุจเราผูเปนรุกขเทวดาและกุสนาฬิเทวดา คบหาเปน 
            มิตรกัน ฉะนั้น.              
                     จบ กุสนาฬิชาดกท่ี ๑.              
                       ๒. ทุมเมธชาดก   
                   คนโงไดยศไมเปนประโยชน           
          [๑๒๒] ผูมีปญญาทรามไดยศแลว ยอมประพฤติส่ิงท่ีไมเปนประโยชนแกตน 
            ยอมปฏิบัติเพื่อความเบียดเบียนตนและคนอ่ืน ฯ  
                     จบ ทุมเมธชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. นังคลีสชาดก  
                  คนพาลกลาวคําท่ีไมควรกลาว           
          [๑๒๓] คนพาล ยอมกลาวคําท่ีไมควรกลาวทุกอยางไดในทุกแหง คนพาลนี ้
            ไมรูจักเนยขน และงอนไถ ยอมสําคัญเนยขนและนมสดวาเหมือน     
            งอนไถ.       
                     จบ นังคลีสชาดกท่ี ๓.     
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                        ๔. อัมพชาดก    
                    บัณฑิตควรพยายามรํ่าไป 
          [๑๒๔] บุรุษผูเปนบัณฑิตควรพยายามรํ่าไป ไมควรเบ่ือหนาย จงดูผลแหง 
            ความพยายาม ผลมะมวงท้ังหลายที่หลนใหบริโภคอยูกด็วยความพยายาม              
            ท้ังนั้น ไมใชของท่ีไดบินมาเลย.            
                      จบ อัมพชาดกท่ี ๔.  
                       ๕. กฏาหกชาดก    
                        วาดวยคนข้ีโอ  
          [๑๒๕] ผูใดไปสูชนบทอ่ืน ผูนั้นพึงกลาวอวดแมมากมาย ดกูรกฏหกะ     
            เจาของเงินจะติดตามมาประทุษรายเอา เชิญทานบริโภคอาหารเสีย   
            เถิด.        
                     จบ กฏาหกชาดกท่ี ๕.  
                      ๖. อสิลักขณชาดก  
 วาดวยเหตุอยางเดียวคนไดผลตางกัน     
          [๑๒๖] เหตุอยางเดียวกันนั่นและ เปนผลดีแกคนคนหน่ึง แตเปนผลรายแก 
            อีกคนหนึ่งได เพราะฉะน้ัน เหตุอยางเดียวกัน มิใชวาจะเปนผลดีไป             
            ท้ังหมด และมิใชวาจะเปนผลรายไปท้ังหมด.    
                    จบ อสิลักขณชาดกท่ี ๖.              
                       ๗. กลัณฑุกชาดก  
                   วาดวยสกุลของนายกลัณฑุกะ           
          [๑๒๗] สกุลของทานไมใชสกุลสูง เราผูเท่ียวอยูในปาก็ยังรูได นายของทาน         
            ทราบแนแลวพึงจับทานไป ดูกรนายกลัณฑุกะ ทานจงดื่มน้ํานมเสียเถิด.             
                     จบ กลัณฑุกชาดกท่ี ๗.           
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                        ๘. มูสิกชาดก   
                    วาดวยผูเอาธรรมบังหนา           
          [๑๒๘] ผูใดและทําธรรมใหเปนธง แตซอนความประพฤติไมดไีวลอผูอ่ืนให              
            ตายใจ ความประพฤติของผูนั้นช่ือวา เปนความประพฤติของแมว.    
                      จบ มูสิกชาดกที่ ๘. 
                       ๙. อัคคิกชาดก   
                      วาดวยทานอัคคิกะ 
          [๑๒๙] แหยมนี้ไมมีอยูเพราะเหตุแหงบุญ มีอยูเพราะเหตุจะกนิผูอ่ืน ฝูงหนู          
            ยอมไมถึงวิธีนับช่ืออังคุฏฐิ พอทีเถอะทานอัคคิกะ.           
                     จบ อัคคิกชาดกที่ ๙. 
                       ๑๐. โกสิยชาดก   
                 วาดวยถอยคํากับการกินไมสมกัน        
          [๑๓๐] ดูกรทานผูโกสิยะ ทานจงกนิยาใหสมกับท่ีทานอางวาปวย หรือจงทํา             
            การงานใหสมกับอาหารที่ทานบริโภค เพราะถอยคํากับการกนิของทาน 
            ท้ัง ๒ ประการ ไมสมกัน.      
                     จบ โกสิยชาดกที่ ๑๐. 
                    จบ กุสนาฬวิรรคท่ี ๑๓.              
                    __________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. กุสนาฬิชาดก        ๒. ทุมเมธชาดก          
            ๓. นังคลีสชาดก        ๔. อัมพชาดก            
            ๕. กฏาหกชาดก        ๖. อสิลักขณชาดก          
            ๗. กลัณฑุกชาดก        ๘. มูสิกชาดก           
            ๙. อัคคิกชาดก        ๑๐. โกสิยชาดก.       
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                     ๑๔. อสัมปทานวรรค  
                      ๑. อสัมปทานชาดก  
                การไมรับของทําใหเกิดการแตกราว        
          [๑๓๑] ความไมตรีของผูใดผูหนึ่งซ่ึงเปนคนพาล ยอมเปนโทษแตกราวจากกัน              
            เพราะไมรับของไว เพราะฉะน้ัน เราจึงรับเอาขาวลีบกึ่ง  มานะไว             
            ดวยมาคิดวา ความไมตรีของเราอยาไดแตกราวเสียเลย ขอใหไมตรีของ              
            เรานี้ ดาํรงยั่งยืนตอไปเถิด. 
                    จบ อสัมปทานชาดกท่ี ๑.              
                      ๒. ปญจภีรุกชาดก 
                      วาดวยความสวัสดี  
          [๑๓๒] เราไมตกอยูในอํานาจของพวกผีเส้ือน้ํา เพราะความเพียรม่ันคง ดํารง  
            อยูในคําแนะนําของผูฉลาด และเปนผูขลาดตอภยั ความสวัสดจีากภยั  
            ใหญนัน้ เกิดข้ึนแลวแกเรา. 
                    จบ ปญจภีรุกชาดกท่ี ๒.             
                       ๓. ฆตาสนชาดก    
                     วาดวยภยัเกดิจากท่ีพึ่ง          
          [๑๓๓] ความเกษมมีอยูบนหลังน้ําใด บนหลังน้ํานั้น มีขาศึกมารบกวน ไฟลุก  
            โพลงอยู ณ ทามกลางน้ํา วันนี้ การอยูของพวกเราท่ีตนไมอันเกดิท่ี            
            แผนดนินี้ไมมี ทานทั้งหลายจงพากันหลีกไปเสียยังทิศท้ังหลายเถิด วนันี้       
            ภัยเกิดข้ึนจากท่ีพึ่งของพวกเรา.              
                     จบ ฆตาสนชาดกท่ี ๓.   
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                      ๔. ฌานโสธนชาดก   
                    วาดวยสุขเกิดจากสมาบัติ           
          [๑๓๔] สัตวเหลาใดเปนผูมีสัญญา แมสัตวเหลานัน้ก็ช่ือวาเปนทุคตะ 
            สัตวเหลาใดเปนผูไมมีสัญญา ถึงสัตวเหลานัน้ก็ช่ือวา เปนทุคตะ ทาน      
            จงละเวนความเปนสัญญีสัตวและอสัญญีสัตวท้ัง ๒ นี้เสีย สุขอันเกิด            
            จากสมาบัตินั้น เปนของไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วยวน.              
                    จบ ฌานโสธนชาดกท่ี ๔. 
                       ๕. จันทาภชาดก   
                  วาดวยผูเขาถึงอาภัสสรพรหม         
          [๑๓๕] ในโลกนี้ ผูใดหยั่งลงสูแสงจนัทรและแสงอาทิตยดวยปญญา ผูนั้นยอม          
            เขาถึงอาภัสสรพรหมโลก ดวยฌานอันไมมีวิตก    
                    จบ  จันทาภชาดกท่ี ๕. 
                     ๖. สุวรรณหังสชาดก 
                       โลภมากลาภหาย    
          [๑๓๖] บุคคลไดส่ิงใด ควรยนิดีดวยส่ิงนั้น เพราะความโลภเกนิประมาณ   
            เปนความลามก นางพราหมณจีับพระยาหงสไดแลว ก็เส่ือมจาก       
            ทองคํา.       
                   จบ สุวรรณหังสชาดกท่ี ๖.             
                        ๗. พัพชาดก     
                     วาดวยวิธีใหแมวตาย              
          [๑๓๗] แมวตัวท่ี ๑ ไดหนูหรือเนื้อในท่ีใด แมวตัวท่ี ๒ ท่ี ๓ และ ท่ี ๔ ก็            
            เกิดข้ึนในท่ีนั้น แมวเหลานั้นไดพากันเอาอกฟาดปลองแกวผลึกนี้ แลว          
            ถึงความส้ินชีวิตท้ังหมด.     
                      จบ พัพพุชาดกท่ี ๗.  
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                        ๘. โคธชาดก     
                    วาดวยฤาษีหลอกกินเหี้ย            
          [๑๓๘] ดูกรทานผูมีปญญาทราม ประโยชนอะไรแกทานดวยชฎาท้ังหลาย    
            ประโยชนอะไรแกทานดวยหนังเสือ ภายในของทานขรุขระ ทานยอม  
            ขัดสีแตภายนอก.              
                      จบ โคธชาดกท่ี ๘. 
                      ๙. อุภโตภัฏฐชาดก 
                  วาดวยผูเสียหายหมดทุกอยาง         
          [๑๓๙] ตาของทานก็แตก ผาของทานก็หาย ภรรยาของทานก็ทะเลาะกับหญิง   
            เพื่อนบาน ทานมีการงานเสีย ๒ ทาง คือ ท้ังทางนํ้าและทางบก.    
                    จบ อุภโตภัฏฐชาดกท่ี ๙.             
                       ๑๐. กากชาดก     
                     วาดวยกาไมมีมันเหลว             
          [๑๔๐] ข้ึนช่ือวากาทั้งหลาย มีใจหวาดเสียวอยูเปนนิตย เปนผูเบียดเบียนสัตว      
            ท้ังปวง เพราะฉะนั้น กาท้ังหลายผูเปนญาติของเราจึงไมมีมันเหลว.              
                     จบ กากชาดกท่ี ๑๐. 
                   จบ อสัมปทานวรรคท่ี ๑๔.              
                    _________________    
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. อสัมปทานชาดก        ๒. ปญจภรุีกชาดก      
            ๓. ฆตาสนชาดก          ๔. ฌานโสธนชาดก         
            ๕. จันทาภชาดก          ๖. สุวรรณหงัสชาดก     
            ๗. พัพพุชาดก            ๘. โคธชาดก           
            ๙. อุภโตภัฏฐชาดก       ๑๐. กากชาดก.          
                     _________________   
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                      ๑๕. กกณัฏกวรรค   
                        ๑. โคธชาดก     
                     คบคนช่ัวไมมีความสุข              
          [๑๔๑] ผูคบคนช่ัว ยอมไมไดความสุขโดยสวนเดียว เขายอมทําตนใหถึง  
            ความพินาศ เหมือนตระกูลเหีย้ ไมไดความสุขจากกิ้งกา ฉะนั้น.  
                      จบ โคธชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. สิคาลชาดก    
                    วาดวยทําอุบายนอนตาย 
          [๑๔๒] เหตุท่ีทานทําเปนเหมือนนอนตายน้ี รูไดยากอยู เพราะวา เม่ือเราคาบ          
            ปลายไมฆอนฉุดไป ไมฆอนก็ไมหลุดจากมือของทาน.              
                     จบ สิคาลชาดกท่ี ๒.  
                       ๓. วิโรจนชาดก   
                     วาดวยผูถูกเยาะเยย             
          [๑๔๓] มันสมองของทานไหลออกแลว กระหมอมของทานก็ถูกทําลายแลว       
            ซ่ีโครงของทานหักพงัไปส้ินแลว วนันี้ ทานยอมรุงเรืองแท.  
                     จบ วิโรจนชาดกท่ี ๓. 
                       ๔. นังคุฏฐชาดก  
                    วาดวยบูชาไฟดวยหางววั            
          [๑๔๔] ดูกรไฟผูชาติช่ัว หางวัวสําหรับท่ีขาพเจาจะบูชาทานนี้มีมาก วันนี้ เนื้อววั  
            ไมมีจะบูชาทานผูไมสมควรแกเนือ้วัว ทานจงรับแตหางวัวเถิด.  
                     จบ นังคุฏฐชาดกท่ี ๔.            
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                        ๕. ราธชาดก     
                วาดวยพดูเพอเจอเพราะความเขลา        
          [๑๔๕] ดูกรราธะ ทานไมรูจักคนท้ังหลายท่ียังไมมาในเวลาปฐมยาม ทานพดู              
            เพอเจอไปตามความโงเขลา นางพราหมณีผูโกสิยโคตรเปนหญิงไมดี 
            หมดความรักใครในบิดาของทาน. 
                      จบ ราธชาดกที่ ๕. 
                        ๖. กากชาดก     
                    วาดวยกาวิดน้ําดวยปาก             
          [๑๔๖] เออก็คางของเราเม่ือยลาแลว และปากของเราก็ซูบซีด เราพากันเลิก  
            เถอะ อยาวิดเลย เพราะมหาสมุทรก็ยังเต็มอยูตามเดิม.           
                      จบ กากชาดกที่ ๖. 
                      ๗. บุปผรัตตชาดก  
เปนทุกขเพราะภรรยาไมไดผายอมดอกคํา    
           [๑๔๗] ความทุกขเพราะถูกเสียบหลาวนี้ก็ดี ความทุกขท่ีถูกกาจิกเรากด็ี ก็ไม         
             เปนความทุกขของเรา ความทุกขท่ีวาภรรยาของเราจะไมไดนุงหมผายอม        
             ดอกคําเท่ียวเลนมหรสพในเดือน ๑๒ นี้ เปนทุกขของเรา.         
                    จบ บุปผรัตตชาดกท่ี ๗.              
                       ๘. สิคาลชาดก    
                  วาดวยสุนัขเขาอยูในทองชาง       
          [๑๔๘] เราจะไมเขาไปสูทองชางบอยๆ อีกตอไปแลว เพราะในเวลาท่ีเขาไป             
            อยูในทองชาง เราถูกภยัคุกคามแลว.          
                     จบ สิคาลชาดกท่ี ๘.   
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                      ๙. เอกปณณชาดก   
                     วาดวยตนไมใบเดียว              
          [๑๔๙] ตนไมนี้มีเพียงใบเดียว จากพ้ืนสูงไมเกิน ๔ นิ้ว ยงัมีรสเชนกับยาพิษ         
            ตนไมนี้เติบโตข้ึนจักขมสักเพียงไหน?         
                    จบ เอกปณณชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. สัญชีวชาดก  
                   วาดวยโทษที่ยกยองอสัตบุรุษ        
                    [๑๕๐] ผูใดยกยองอสัตบุรุษ และคบหาอสัตบุรุษ อสัตบุรุษยอมทําผูนั้นแหละ             
            ใหเปนอาหาร เหมือนเสือโครงท่ีตายแลว สัญชีวมาณพรายมนตใหกลับ             
            ฟนข้ึนมา ทําสัญชีวมาณพใหเปนเหยื่อ ฉะนัน้. 
                     จบ สัญชีวชาดกที่ ๑๐.              
                    จบ กกัณฏกวรรคที่ ๑๕. 
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. โคธชาดก          ๒. สิคาลชาดก             
            ๓. วิโรจนชาดก        ๔. นังคุฏฐชาดก          
            ๕. ราธชาดก          ๖. กากชาดก 
            ๗. บุปผรัตตชาดก       ๘. สิคาลชาดก           
            ๙. เอกปณณชาดก      ๑๐. สัญชีวชาดก.          
                     _________________   
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                 รวมวรรคท่ีมีในเอกกนิบาตนี้ คือ        
            ๑. อปณณกวรรค          ๒. สีลวรรค            
            ๓. กุรุงควรรค           ๔. กุลาวกวรรค        
            ๕. อัตถกามวรรค         ๖. อาสิงสวรรค         
            ๗. อิตถีวรรค            ๘. วรุณวรรค          
            ๙. อปายิมหวรรค        ๑๐. ลิตตวรรค           
           ๑๑. ปโรสตวรรค         ๑๒. หังสิวรรค           
           ๑๓. กสุนาฬิวรรค         ๑๔. อสัมปทานวรรค      
           ๑๕. กกัณฏกวรรค. 
                     จบ เอกกนิบาตชาดก  
                     _________________   
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                        ทุกนิบาตชาดก   
                        ๑. ทัฬหวรรค    
                      ๑. ราโชวาทชาดก   
                        วาดวยวิธีชนะ 
          [๑๕๑] พระเจาพัลลิกราชทรงแข็งตอผูท่ีแข็ง ทรงชํานะคนออนดวยความออน 
            ทรงชํานะคนดดีวยความดี ทรงชํานะคนไมดีดวยความไมดี พระราชา    
            พระองคนี้ เปนเชนนี้ ดูกรนายสารถี ทานจงหลีกทางถวายพระราชาของ              
            เราเถิด.     
          [๑๕๒] พระเจาพาราณสีทรงชํานะคนโกรธดวยความไมโกรธ ทรงชํานะคน         
            ไมดีดวยความดี ทรงชํานะคนตระหน่ีดวยการให ทรงชํานะคนพูดเหลาะ 
            แหละดวยคําสัตย พระราชาพระองคนี้ เปนเชนนี้ ดูกรนายสารถี   
            ทานจงหลีกทางถวายพระราชาของเราเถิด.          
                    จบ ราโชวาทชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. สิคาลชาดก    
                  วาดวยการทําโดยไมพิจารณา            
          [๑๕๓] การงานเหลานั้น ยอมเผาบุคคลผูมีการงานอันไมไดพิจารณาแลว รีบรอน          
            จะทําใหสําเร็จ เหมือนกับของรอนท่ีบุคคลไมพิจารณากอนแลว ใสเขา             
            ไปในปาก ฉะนัน้.              
          [๑๕๔] อนึ่ง ราชสีหไดแผดสีหนาทที่ภูเขาเงิน สุนขัจิ้งจอกอยูในภูเขาเงิน            
            ไดฟงราชสีหแผดเสียงก็กลัวตาย หวาดกลัว หัวใจแตกตาย.         
                     จบ สิคาลชาดกท่ี ๒.   
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                        ๓. สูกรชาดก    
                      วาดวยหมูทาราชสีห             
          [๑๕๕] ดูกรสหาย เราก็มี ๔ เทา แมทานก็มี ๔ เทา จงกลับมาสูกนักอนเถิด            
            สหาย ทานกลัวหรือ จึงหนีไป?  
          [๑๕๖] ดูกรหมู ทานเปนสัตวสกปรก มีขนเหม็นเนา มีกล่ินเหม็นฟุงไป  
            ดูกรสหาย ถาทานประสงคจะสูรบกับเรา เราก็จะใหชัยชนะแกทาน.  
                      จบ สูกรชาดกท่ี ๓.  
                        ๔. อุรคชาดก    
                     วาดวยงูผูมีคุณธรรมสูง          
          [๑๕๗] ในท่ีนี้ พระยานาคประเสริฐกวางูท้ังหลาย พระยานาคตองการจะพน 
            ไปจากสํานักของขาพเจาแปลงเพศเปนดุจทอนแกวมณี เขาไปอยูภายใน 
            ผาเปลือกไมนี้ ขาพเจาเคารพยําเกรงเพศของพระคุณเจา ซ่ึงเปนเพศ              
            ประเสริฐนัก แมจะหวิก็ไมอาจจะจบันาค ซ่ึงเขาไปอยูภายในผาเปลือก            
            ไมนั้นออกมากินได.          
          [๑๕๘] ทานนั้น เคารพยําเกรงผูมีเพศประเสริฐ แมจะหวิกไ็มอาจจะจับนาคซ่ึง            
            เขาไปอยูภายในผาเปลือกไมนั้นออกมากินได ขอทานนั้น จงเปนผูอัน           
            พรหมคุมครอง ดํารงชีพอยูส้ินกาลนานเถิด อนึ่ง ขอภักษาหารอัน   
            เปนทิพยจงปรากฏแกทานเถิด. 
                      จบ อุรคชาดกท่ี ๓.  
                        ๕. ภัคคชาดก    
                         วาดวยอายุ   
          [๑๕๙] ขาแตทานบิดา ขอทานจงเปนอยู ๑๒๐ ป ขอปศาจจงอยากินฉันเลย  
            ทานจงเปนอยู ๑๒๐ ป เถิด.  
          [๑๖๐] แมทานกจ็งเปนอยู ๑๒๐ ป พวกปศาจจงกนิยาพษิ ทานจงเปนอยู 
            ๑๒๐ ป.      
                      จบ ภัคคชาดกที่ ๕.   
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                      ๖. อลีนจิตตชาดก  
                      วาดวยกัลยาณมิตร  
          [๑๖๑] เสนาหมูใหญอาศัยเจาอลีนจิต มีใจร่ืนเริง ไดจับเปนพระเจาโกศล              
            ผูไมทรงอ่ิมพระทัยดวยราชสมบัติของพระองค ฉันใด.            
          [๑๖๒] ภิกษุผูสมบูรณดวยกัลยาณมิตรเปนท่ีพึ่งอาศัย ปรารภความเพียร เจริญ           
            กุศลธรรม เพื่อบรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะ พึงบรรลุธรรมเปนท่ีส้ิน              
            ไปแหงสังโยชนท้ังปวงโดยลําดับ ก็ฉันนั้น.     
                    จบ อลีนจิตตชาดกท่ี ๖.              
                        ๗. คุณชาดก     
                       วาดวยมิตรธรรม 
          [๑๖๓] ผูเปนใหญยอมขับไลผูนอยไดตามความตองการของตน นี่เปนธรรมดา             
            ของผูมีกําลัง นางมฤคีผูมีฟนคมแหลมของทาน ไดคุกคามบุตรและภรรยา             
            ของเรา ขอทานจงทราบเถิด ภัยเกดิแตท่ีพึ่งแลว. 
          [๑๖๔] ถาผูใด เปนมิตรแมจะมีกําลังนอย แตตั้งอยูในมิตรธรรม ผูนั้นช่ือวา       
            เปนญาติ เปนเผาพันธุ เปนมิตร และเปนสหายของเรา แนะนางมฤคี 
            ทานอยาดูหม่ินสหายของเราอีกนะ เพราะวา สุนัขจ้ิงจอกตัวนี้ใหชีวิต           
            เราไว.      
                      จบ คุณชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. สุหนุชาดก   
                 วาดวยการเปรียบเทียบมา ๒ มา        
          [๑๖๕] การท่ีมาโกงสุหนุกระทําความรักกับมาโสณะน้ี ยอมมีดวยปกติท่ีไม              
            เสมอกันก็หามิได มาโสณะ เปนเชนใด แมมาสุหนุก็เปนเชนนัน้  
            มาโสณะมีความประพฤติเชนใด มาสุหนุก็มีความประพฤติเชนนั้น.  
          [๑๖๖] มาท้ังสองนั้น ยอมเสมอกันดวยการวิ่งไปดวยความคะนอง และ      
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            ดวยกดัเชือกท่ีลามอยูเปนนจิ ความช่ัวยอมสมกบัความช่ัว ความไมดี           
            ยอมสมกับความไมดี.          
                      จบ สุหนุชาดกท่ี ๘. 
                        ๙. โมรชาดก     
                   วาดวยนกยูงเจริญพระปริตต          
          [๑๖๗] พระอาทิตยนี้ เปนดวงตาของโลก เปนเจาแหงแสงสวางอยางเอก   
            กําลังอุทัยข้ึนมาทอแสงอรามสวางไปท่ัวปฐพี เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาขอ           
            นอบนอมพระอาทิตยนั้น ซ่ึงทอแสงอรามสวางไปท่ัวปฐพี ขาพเจาอัน              
            ทานชวยคุมกนัแลวในวันนี้ พึงอยูเปนสุขตลอดวนั พราหมณเหลาใด             
            ผูถึงฝงแหงเวทในธรรมท้ังปวง ขอพรามหณเหลานั้น  จงรับความนอบ              
            นอมของขาพเจา และขอจงคุมครองขาพเจาดวย ขาพเจาขอนอบนอม  
            แดพระพุทธเจาท้ังหลาย ขาพเจาขอนอบนอมแดพระโพธิญาณ ขาพเจา 
            ขอนอบนอมแดทานผูหลุดพนแลว ขาพเจาขอนอบนอมแดวิมุตติธรรม 
            ของทานผูหลุดพนแลว นกยูงนัน้ เจริญพระปริตตนี้แลวจึงเท่ียวไปแสวง         
            หาอาหาร.     
          [๑๖๘] พระอาทิตยนี้ เปนดวงตาของโลก เปนเจาแหงแสงสวางอยางเอก   
            สองแสงสวางไปท่ัวปฐพีแลวอัสดงคตไป เพราะเหตุนั้น ขาพเจาขอ 
            นอบนอมพระอาทิตยนั้น ซ่ึงสองสวางไปท่ัวปฐพี ขาพเจาอันทานชวย            
            คุมครองแลวในวันนี้ พึงอยูเปนสุขตลอดคืน พราหมณเหลาใด ผูถึง             
            ฝงแหงเวทในธรรมท้ังปวง ขอพราหมณเหลานัน้ จงรับความนอบนอม 
            ของขาพเจา และขอจงคุมครองขาพเจาดวย ขาพเจาขอนอบนอมแด 
            พระพุทธเจาท้ังหลาย ขาพเจาขอนอบนอมแดพระโพธิญาณ ขาพเจาขอ  
            นอบนอมแดทานผูหลุดพนแลว ขาพเจาขอนอบนอมแดวิมุตติธรรมของ              
            ทานผูหลุดพนแลว นกยูงนั้นเจริญพระปริตตนี้แลวจึงสําเร็จการอยู.           
                      จบ โมรชาดกที่ ๙.  
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                       ๑๐. วินีลกชาดก  
                    วาดวยการเลือกทําเลผิด             
          [๑๖๙] หงส ๒ ตัว พาเราผูช่ือวาวินีลกะไป ฉันใด มาอาชาไนยกพ็าพระเจา              
            วิเทหราชผูครองเมืองมิถิลาใหเสด็จไป ฉันนั้นเหมือนกัน.       
          [๑๗๐] แนะเจาวินีลกะ เจามาคบ มาเสพ ภูเขาอันมิใชภูมิภาคทําเลของเจา 
            เจาจงไปเสพอาศัยสถานท่ีใกลบานเถิด นั่นเปนท่ีอยูอาศัยของเจาและ           
            มารดาของเจา.  
                     จบ วินีลกชาดกท่ี ๑๐.              
                      จบ ทัฬหวรรคที่ ๑.  
                     _________________  
                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้             
            ๑. ราโชวาทชาดก ๒. สิคาลชาดก  
            ๓. สูกรชาดก     ๔. อุรคชาดก  
            ๕. ภัคคชาดก     ๖. อลีนจิตตชาดก              
            ๗. คุณชาดก      ๘. สุหนุชาดก 
            ๙. โมรชาดก    ๑๐. วนิีลกชาดก.  
                     _________________   
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                        ๒. สันถวรรค    
                    ๑. อินทสมานโคตตชาดก  
                   วาดวยการสมาคมกับสัตบุรุษ          
          [๑๗๑] บุคคลไมพึงทําความสนิทสนมกับบุรุษช่ัวชา ทานผูเปนอริยะ รูประโยชน         
            อยู ไมพึงทําความสนิทสนมกับอนารยชน เพราะอนารยชนนัน้ แมอยู  
            รวมกนัเปนเวลานาน ก็ยอมทําบาปกรรม ดุจชางผูทําลายลางดาบสชื่อ 
            อินทสมานโคตร ฉะนั้น.         
          [๑๗๒] บุคคลพึงรูบุคคลใดวา ผูนี้เชนเดียวกับเรา โดยศีล ปญญา และสุตะ             
            พึงทําไมตรีกับบุคคลนั้นนั่นแล เพราะการสมาคมกับสัตบุรุษนํามาซ่ึง  
            ความสุขแท.  
                 จบ อินทสมานโคตตชาดกท่ี ๑.             
                       ๒. สันถวชาดก    
                     วาดวยความสนทิสนม  
          [๑๗๓] ส่ิงอ่ืนท่ีจะช่ัวชายิ่งข้ึนไปกวาความสนิทสนมเปนไมมี ความสนิทสนม           
            กับบุรุษเลวทราม เปนความช่ัวชา เพราะไฟนี้เราใหอ่ิมหนําแลวดวย              
            สัปปและขาวปายาส ยังไหมบรรณศาลาที่เราทําไดยากใหพนิาศ.     
          [๑๗๔] ส่ิงอ่ืนท่ีจะประเสริฐยิ่งไปกวาความสนิทสนมเปนไมมี ความสนิทสนม              
            กับสัตบุรุษ เปนความประเสริฐ สามามฤคีเลียปากราชสีห เสือโครง  
            และเสือเหลืองได ก็เพราะความรักใครสนิทสนมกัน. 
                     จบ สันถวชาดกที่ ๒.   
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                        ๓. สุสีมชาดก   
                     วาดวยพระเจาสุสีมะ              
          [๑๗๕] ขาแตพระองคผูทรงพระนามวาสุสีมะ ชางประมาณ ๑๐๐ เชือกเศษนี้  
            ประดับดวยขายทอง เปนของพระองค พระองคทรงระลึกถึงการกระทํา  
            แหงพระบิดา และพระอัยยกาของพระองคอยูเนอืงๆ ตรัสวา เราจะให  
            ชางเหลานั้นแกพราหมณเหลาอ่ืน ดังนี้ เปนความจริงหรือ พระเจาขา?         
          [๑๗๖] ดูกรพอมาณพ ชางประมาณ ๑๐๐ เชือกเศษนี้ประดับดวยขายทอง ซ่ึง 
            เปนของเรา เราระลึกถึงการกระทําแหงพระบิดา และพระอัยยกาอยู   
            เนืองๆ พูดวา เราจะใหชางเหลานัน้แกพราหมณเหลาอ่ืน ดังนี้ เปน           
            ความจริง.    
                      จบ สุสีมชาดกท่ี ๓. 
                        ๔. คิชฌชาดก    
                      วาดวยสายตาแรง 
          [๑๗๗] เออก็ (เขากลาวกันวา) แรงยอมเห็นซากศพท้ังหลายไดถึงรอยโยชน              
            เหตุไร ทานมาถึงขายและบวงจึงไมรูเลา?    
          [๑๗๘] ความเส่ือมจะมีในเวลาใด สัตวใกลจะส้ินชีวิตในเวลาใด ในเวลานั้น 
            ถึงจะมาใกลขาย และบวงก็รูไมได ฯ         
                      จบ คิชฌชาดกท่ี ๔.  
                        ๕. นกุลชาดก    
                     วาดวยอยาวางใจมิตร              
          [๑๗๙] ดูกรพังพอน ทานไดทํามิตรภาพกับงูผูเปนศัตรูแลว ไฉนจึงยังนอน  
            แยกเข้ียวอยูอีกเลา ภยัท่ีไหนจะมาถึงแกทานอีก?        
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          [๑๘๐] บุคคลพึงระแวงในศัตรูไว แมในมิตรก็ไมควรวางใจ ภยัเกิดข้ึนแลว 
            จากมิตร ยอมตัดมูลรากท้ังหลายเสีย.           
                      จบ นกุลชาดกที่ ๕.  
                      ๖. อุปสาฬหกชาดก  
                วาดวยคุณธรรมท่ีไมตายไปจากโลก        
          [๑๘๑] พราหมณช่ือวาอุปสาฬหกท้ังหลาย ถูกญาตท้ัิงหลายเผาเสียในประเทศนี้             
            ประมาณหม่ืนส่ีพนัชาติแลว สถานท่ีอันใครๆ ไมเคยตายแลว ยอม  
            ไมมีในโลก.  
          [๑๘๒] สัจจะ ๑ ธรรม ๑ อหิงสา ๑ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑ มีอยูในบุคคลใด       
            พระอริยะท้ังหลายยอมคบหาบุคคลนั้น คุณชาตนิี้แลช่ือวา ไมตายในโลก.           
                    จบ อุปสาฬหกชาดกท่ี ๖.              
                       ๗. สมิทธิชาดก   
                    วาดวยการไมรูเวลาตาย            
          [๑๘๓] ดูกรภกิษุ ทานยังไมทันไดบริโภคกามเลย มาเท่ียวภิกษาเสีย ทาน  
            จะบริโภคกามเสียกอนแลวจึงเท่ียวภิกษาไมดหีรือ ดูกรภกิษุ ทานจง              
            บริโภคกามเสียกอนแลวจึงเท่ียวภกิษาเถิด เวลาบริโภคกามอยาลวงเลย             
            ทานไปเสียเลย. 
          [๑๘๔] เรารูเวลาตายไมไดโดยแท เวลาตายยังปกปดอยู หาปรากฏไม เพราะ 
            เหตุนัน้ เราจึงไมบริโภคกามแลวเท่ียวภิกษา เวลากระทําสมณธรรมอยา              
            ลวงเลยเราไปเสีย.            
                     จบ สมิทธิชาดกท่ี ๗.  
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                       ๘. สกุณัคฆิชาดก 
                     วาดวยเหยี่ยวนกเขา 
          [๑๘๕] เหยีย่วนกเขาบินโผลงดวยกําลัง หมายใจวา จะเฉ่ียวเอานกมูลไถ ซ่ึง 
            จับอยูท่ีชายดงเพื่อหาเหยื่อ โดยฉับพลัน เพราะเหตุนั้น จึงถึงความตาย.         
          [๑๘๖] เราน้ัน เปนผูสมบูรณดวยอุบาย ยินดีแลวในโคจรอันเนื่องมาแตบิดา            
            เห็นอยูซ่ึงประโยชนของตน จึงหลีกพนไปจากศัตรู ยอมเบิกบานใจ.  
                     จบ สกุณัคฆิชาดกท่ี ๘.             
                        ๙. อรกชาดก     
                     วาดวยการแผเมตตา  
          [๑๘๗] ผูใดแล ยอมอนุเคราะหสัตวโลกท้ังปวง ดวยจติเมตตาหาประมาณ   
            มิได ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า และเบ้ืองขวาง โดยประการท้ังปวง. 
          [๑๘๘] จิตเกื้อกูลหาประมาณมิได เปนจติบริบูรณอัน ผูนั้นอบรมดีแลว  
            กรรมใด ท่ีเขาทําแลวพอประมาณ กรรมนั้น จักไมเหลืออยูในจิตนั้น. 
                      จบ อรกชาดกที่ ๙. 
                      ๑๐. กกณัฏกชาดก   
                     วาดวยกิ้งกาไดทรัพย           
          [๑๘๙] กิ้งกาบนปลายเสาระเนียดนี้ ยอมไมออนนอมเหมือนเม่ือวันกอน ดูกร            
            มโหสถ ทานจงรูวา กิ้งกากระดางเพราะเหตุไร?  
          [๑๙๐] กิ้งกามันไดทรัพยกึ่งมาสกซ่ึงมันไมเคยได จงึไดดูหม่ินพระเจาวิเทหราช     
            ผูครองเมืองมิถิลา.          
                    จบ กกัณฏกชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ สันถวรรคท่ี ๒.  
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. อินทสมานโคตตชาดก   ๒. สันถวชาดก           
            ๓. สุสีมชาดก           ๔. คิชฌชาดก           
            ๕. นกลุชาดก           ๖. อุปสาฬหกชาดก        
            ๗. สมิทธิชาดก          ๘. สกุณัคฆิชาดก       
            ๙. อรกชาดก          ๑๐. กกณัฏกชาดก           
                      _______________   
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                     ๓. กัลยาณธรรมวรรค 
                     ๑. กัลยาณธรรมชาดก 
                       ผูมีกัลยาณธรรม 
          [๑๙๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน กาลใด บุคคลไดธรรมสมยาในโลกวา 
            ผูมีกัลยาณธรรม กาลนั้น นรชนผูมีปญญา ไมพึงทําตนใหเส่ือมจาก  
            สมยานั้นเสีย สัตบุรุษท้ังหลายยอมถือไวซ่ึงธุระดวยหิริและโอตตัปปะ.          
          [๑๙๒] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน สมยาวา ผูมีกัลยาณธรรมในโลกน้ี  
            มาถึงขาพระพุทธเจาแลวในวันนี้ ขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นสมยาอัน             
            นั้น จึงไดบวชเสียในคราวน้ี ความพอใจในการบริโภคกามในโลกน้ี   
            มิไดมีแกขาพระพุทธเจาเลย. 
                   จบ กัลยาณธรรมชาดกท่ี ๑.             
                       ๒. ทัททรชาดก    
                     ราชสีหกับสุนัขจ้ิงจอก            
          [๑๙๓] ขาแตคุณพอผูครอบงํามฤคชาติท้ังหลาย ใครหนอมีเสียงใหญโตจริง 
            ยอมทําทัททรบรรพตใหบรรลือสนั่นยิ่งนัก ราชสีหท้ังหลาย ยอมไมอาจ             
            บันลือโตตอบมันได นั่นเรียกวา สัตวอะไร?   
          [๑๙๔] ลูกเอย นั่นคือสุนัขจ้ิงจอก เปนสัตวเลวทรามตํ่าชากวามฤคชาติท้ังหลาย        
            มันหอนอยู ราชสีหท้ังหลายรังเกยีจชาติของมัน จงึไดพากนันิ่งเฉยเสีย.         
                     จบ ทัททรชาดกท่ี ๒.   
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                       ๓. มักกฏชาดก    
                         วาดวยลิง    
          [๑๙๕] คุณพอครับ มาณพนัน่มายืนพิงตนตาลอยู อนึ่ง เรือนของเรานี้ก็มีอยู           
            ถากระไร เราจะใหเรือนแกมาณพนัน้.           
          [๑๙๖] ลูกเอย เจาอยาเรียกมันมาเลย มันเขามาแลว จะพึงประทุษรายเรือน             
            ของเรา หนาของพราหมณผูมีศีลบริสุทธ์ิ หาเปนเชนนี้ไม.     
                     จบ มักกฏชาดกท่ี ๓.  
                     ๔. ทุพภยิมักกฏชาดก  
                      วาดวยการคบคนช่ัว 
          [๑๙๗] เราไดใหน้ําเปนอันมากแกเจา ผูถูกความรอนแผดเผา หวิกระหายอยู             
            บัดนี้ เจาไดดื่มน้ําแลว ยังหลอกลอเปลงเสียงวา กกิิ อยูได การคบหา       
            กับคนชั่ว ไมประเสริฐเลย.    
          [๑๙๘] ทานไดยิน หรือไดเหน็มาบางหรือวา ลิงตัวไหนช่ือวา เปนสัตวมีศีล          
            เราจะถายอุจจาระรดศีรษะทานเด๋ียวนีแ้ลวจึงจะไป นี่เปนธรรมดาของ             
            พวกเรา.      
                   จบ ทุพภิยมักกฏชาดกท่ี ๔.            
                    ๕. อาทิจจุปฏฐานชาดก 
                    วาดวยลิงไหวพระอาทิตย           
          [๑๙๙] ไดยินวา ในบรรดาสัตวท้ังปวง สัตวผูตั้งม่ันอยูในศีลมีอยู ทานจง         
            ดูลิงผูลามก ยืนไหวพระอาทิตยอยูเถิด.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 63 
          [๒๐๐] ทานท้ังหลาย ไมรูจักปกติของมัน เพราะเหตุไมรูจึงไดพากันสรรเสริญ          
            ลิงตัวนี้มันเผาโรงไฟเสีย และทุบตอยคณโฑน้ําเสียสองใบ.         
                  จบ อาทิจจุปฏฐานชาดกท่ี ๕.           
                      ๖. กฬายมุฏฐิชาดก 
                       วาดวยโลภมาก   
          [๒๐๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน ลิงผูเท่ียวหาอาหารตามกิ่งไมนี้ โง           
            เขลายิ่งนัก ปญญาของมันก็ไมมี มันสาดถ่ัวท้ังกําเสียหมดส้ิน แลว              
            เท่ียวคนหาถ่ัวเมล็ดเดียวท่ีตกลงยังพื้นดิน.  
          [๒๐๒] ขาแตพระราชา พวกเราก็ดี ชนเหลาอ่ืนท่ีโลภจัดก็ดี จะตองละท้ิง 
            ของมากเพราะของนอย เปรียบเหมือนวานรเส่ือมจากถ่ัวท้ังหมด เพราะ  
            ถ่ัวเมล็ดเดียว ฉะนั้น.       
                       ๗. ตินทุกชาดก   
                        วาดวยอุบาย   
          [๒๐๓] มนุษยท้ังหลายมีมือถือแลงธนู ถือดาบอันคมแลว พากนัมาแวดลอม 
            พวกเราไวโดยรอบ ดวยอุบายอยางไร พวกเราจึงจะรอดพนไปได.     
          [๒๐๔] ประโยชนอยางใดอยางหน่ึง จะพึงเกิดมีแกมนุษยท้ังหลายผูมีกิจมาก            
            เปนแน ยังมีเวลาพอท่ีจะเก็บเอาผลไมมากินได ทานท้ังหลาย จง 
            พากันกินผลมะพลับเถิด.        
                     จบ ตินทุกชาดกที่ ๗. 
                       ๘. กัจฉปชาดก    
                         วาดวยเตา   
          [๒๐๕] เราเกิดท่ีนี่ เติบโตท่ีนี่ เพราะเหตุนี้ เราจึงไดอาศัยอยูท่ีเปอกตม         
            เปอกตมกลับทับถมเราใหทุรพล ดกูรทานภัคควะ เพราะเหตุนัน้     
            ขาพเจาจะขอกลาวกะทาน ขอทานจงฟงคําของขาพเจาเถิด.     
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          [๒๐๖] บุคคลไดรับความสุขในท่ีใด จะเปนในบาน หรือในปากต็าม ท่ีนั้นเปน            
            ท่ีเกิด เปนท่ีเติบโตของบุรุษผูรูจักเหตุผล บุคคลพึงเปนอยูไดในท่ีใด      
            ก็พึงไปท่ีนั้น ไมพึงใหท่ีอยูฆาตนเสีย.    
                     จบ กัจฉปชาดกท่ี ๘.  
                      ๙. สตธรรมชาดก    
                     วาดวยสตธรรมมาณพ 
          [๒๐๗] อาหารที่เราบริโภค นอยดวย เปนเดนดวย อนึ่ง เขาใหแกเราโดย 
            ยากเยน็เต็มที เราเปนชาติพราหมณบริสุทธ์ิ เพราะเหตุนั้น อาหารท่ี             
            เราบริโภคเขาไปแลวจึงกลับออกมาอีก.          
          [๒๐๘] ภิกษใุด ละท้ิงธรรมเสีย หาเล้ียงชีพโดยไมชอบธรรม ภิกษุนั้น กย็อม             
            ไมเพลินดวยลาภ แมท่ีไดมาแลว เปรียบเหมือนสตธรรมมาณพ ฉะนั้น. 
                    จบ สตธรรมชาดกท่ี ๙.  
                       ๑๐. ทุทททชาดก   
                    วาดวยคติของคนดีคนชัว่            
          [๒๐๙] เม่ือสัตบุรุษท้ังหลาย ใหส่ิงของท่ีใหยาก ทํากรรมท่ีทําไดยาก อสัตบุรุษ        
            ท้ังหลาย ยอมทําตามไมได ธรรมของสัตบุรุษรูไดยาก.           
          [๒๑๐] เพราะเหตุนั้น คติจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงตางกัน  
            อสัตบุรุษยอมไปสูนรก สัตบุรุษยอมมีสวรรคเปนท่ีไป ณ เบ้ืองหนา.            
                     จบ ทุทททชาดกท่ี ๑๐. 
                   จบ กัลยาณธรรมวรรคท่ี ๓.             
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. กัลยาณธรรมชาดก   ๒. ทัททรชาดก             
            ๓. มักกฏชาดก        ๔. ทุพภยิมักกฏชาดก       
            ๕. อาทิจจุปฏฐานชาดก  ๖. กฬายมุฏฐิชาดก       
            ๗. ตินทุกชาดก        ๘. กัจฉปชาดก            
            ๙. สตธรรมชาดก     ๑๐. ทุทททชาดก.             
                     _________________   
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                       ๔. อสทิสวรรค    
                       ๑. อสทิสชาดก    
                      วาดวยอสทิสกุมาร  
          [๒๑๑] เจาชายพระนามวาอสทิสกุมาร เปนนักธนู มีกําลังมาก ยิงธนูใหไป 
            ตกในท่ีไกลๆ ได ยิงไมคอยพลาด สามารถทําลายของกองใหญๆ ได.   
          [๒๑๒] พระองคทรงทําการรบใหขาศึกท้ังปวงหนีไป แตมิไดเบียดเบียนใครๆ  
            เลย ทรงทําพระกนิฏฐภาดาใหมีความสวัสดีแลว ก็เขาถึงความสํารวม. 
                     จบ อสทิสชาดกท่ี ๑.  
                     ๒. สังคามาวจรชาดก 
                    วาดวยชางเขาสงคราม     
          [๒๑๓] ดูกรกุญชร ทานปรากฏวา เปนผูเคยเขาสูสงคราม มีความแกลวกลา 
            มีกําลังมาก เขามาใกลเข่ือนประตูแลว เหตุไรจึงถอยกลับเสียเลา? 
          [๒๑๔] ดูกรกุญชร ทานจงหกัลางล่ิมกลอน ถอนเสาระเนียด และทําลาย       
            เข่ือนท้ังหลายแลว เขาประตูใหไดโดยเร็วเถิด. 
                   จบ สังคามาวจรชาดกท่ี ๒.   
                      ๓. วาโลทกชาดก    
                        วาดวยน้ําหาง  
          [๒๑๕] (พระราชาตรัสถามวา) ความเมายอมเกดิแกลาท้ังหลาย  เพราะด่ืมกนิ   
            น้ําหาง มีรสนอย เปนน้ําเลว แตความเมายอมไมเกดิแกมาสินธพ  
            เพราะดื่มกินน้ํามีรสอรอย ประณีต.   
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          [๒๑๖] (พระโพธิสัตวกราบทูลวา) ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน สัตวผูมี   
            ชาติอันเลวทราม ดืม่กินน้ํามีรสนอย อันรสนั้นถูกตองแลว ยอมเมา 
            สวนสัตวผูมีปกติทําธุระใหสําเร็จได เกิดในตระกลูสูง ดื่มกินรสอันเลิศ        
            แลว กไ็มเมา. 
                    จบ วาโลทกชาดกท่ี ๓.  
                       ๔. คิริทัตตชาดก 
                     วาดวยการเอาอยาง  
          [๒๑๗] (พระโพธิสัตวกราบทูลพระราชาวา) มาช่ือปณฑวะของพระเจาสามะ  
            ถูกนายควาญมาช่ือคิริทัตตประทุษราย จึงละปกติเดิมของตน ศึกษา  
            เอาอยางนายควาญมานั่นเอง.   
          [๒๑๘] ถาบุรุษผูบริบูรณดวยอาการอันงดงาม สมควรแกมานั้น ตบแตงราง    
            กายงดงาม จับจูงมาน้ันท่ีบังเหยีนพาเวียนไปรอบๆ สนามมาไซร ไมชา  
            เทาไร มานี้ก็จะละความเปนกระจอกเสีย ศึกษาเอาอยางบุรุษนั้นเทียว.  
                     จบ คิริทัตตชาดกท่ี ๔.             
                       ๕. อนภิรติชาดก  
                    วาดวยจิตขุนมัว-ไมขุนมัว       
          [๒๑๙] เม่ือน้ําขุนมัว ไมใส บุคคลยอมไมแลเห็นหอยกาบ หอยโขง กรวด  
            ทราย และฝูงปลา ฉันใด เม่ือจิตขุนมัว บุคคลก็ยอมไมเห็นประโยชน    
            ตน และประโยชนผูอ่ืน ฉันนั้น. 
          [๒๒๐] เม่ือน้ําไมขุนมัว ใสบริสุทธ์ิ บุคคลยอมแลเห็นหอยกาบ หอยโขง 
            กรวด ทราย และฝูงปลา ฉันใด เม่ือจิตไมขุนมัว บุคคลก็ยอมเหน็ 
            ประโยชนตน และประโยชนผูอ่ืน ฉันนั้น.   
                     จบ อนภิรติชาดกท่ี ๕.   
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                      ๖. ทธิวาหนชาดก   
                    วาดวยพระเจาทธิวาหนะ    
          [๒๒๑] (พระเจาทธิวาหนะตรัสถามวา) แตกอนมา มะมวงตนนี้บริบูรณดวยสี    
            กล่ิน และรส ไดรับการบํารุงอยูเชนเดิม เหตุไรจึงมีผลข่ืนขมไปเลา?     
          [๒๒๒] (พระโพธิสัตวทูลวา) ขาแตพระเจาทธิวาหนะ มะมวงของพระองค  
            มีตนสะเดาแวดลอมอยู รากตอรากเก่ียวพันกัน กิง่ตอกิ่งเกีย่วประสาน    
            กัน เหตุท่ีอยูรวมกนักับตนสะเดาท่ีมีรสขม มะมวงจึงมีผลขมไปดวย.    
                    จบ ทธิวาหนชาดกที่ ๖. 
                       ๗. จตุมัฏฐชาดก  
                     ผูเลวทราม ๔ อยาง  
          [๒๒๓] ทานท้ังสองพากันข้ึนไปบนคาคบไมอันสูง อยูในท่ีลับแลวปรึกษากนั  
            เชิญทานลงมาปรึกษากันในท่ีต่ําเถิด พระยาเนื้อจักไดฟงบาง.   
          [๒๒๔] สุบรรณกับสุบรรณเขาปรึกษากัน เทวดากบัเทวดาเขาพูดกันในเร่ืองนี้  
            จะมีประโยชนอะไรแกสุนัขจิ้งจอกเลวทราม ๔ อยาง (สรีระ ๑ ชาติ ๑ 
            เสียง ๑ คุณ ๑) เลา แนะสุนัขจ้ิงจอกตัวชาติช่ัว เจาจงเขาไปสูปลองเถิด.   
                     จบ จตุมัฏฐชาดกท่ี ๗.              
                      ๘. สีหโกตถุกชาดก 
                ตัวเหมือนราชสีหแตเสียงไมเหมือน      
          [๒๒๕] ราชสีหตัวนั้น นิ้วกน็ิ้วราชสีห เล็บก็เล็บราชสีห ยืนกย็ืนดวยเทาราชสีห   
            มีอยูตวัเดยีวในหมูราชสีห ยอมบรรลือดวยเสียงอีกอยางหนึ่ง.   
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          [๒๒๖] ดูกรเจาเปนบุตรแหงราชสีห เจาอยาบรรลือเสียงอีกเลย จงมีเสียง    
            เบาๆ อยูในปา เขาท้ังหลายพึงรูจกัเจาดวยเสียงนัน่แหละ เพราะเสียง          
            ของเจา ไมเหมือนกบัเสียงราชสีหผูเปนบิดา. 
                    จบ สีหโกตถุกชาดกท่ี ๘.             
                       ๙. สีหจัมมชาดก  
                      ลาปลอมเปนราชสีห  
          [๒๒๗] นี่ไมใชเสียงบรรลือของราชสีห ไมใชเสียงบรรลือของเสือโครง ไม  
            ใชเสียงบรรลือของเสือเหลือง ลาผูลามกคลุมตัวดวยหนังราชสีหบรร 
            ลือเสียง.    
          [๒๒๘] ลาเอาหนังราชสีหคลุมตัว เท่ียวกินขาวกลานานมาแลว รองใหเขารู             
            วา เปนตัวลา ไดประทุษรายตนเองแลว.        
                     จบ สีหจัมมชาดกท่ี ๙.              
                     ๑๐. สีลานิสังสชาดก  
                      วาดวยอานิสงสศีล 
          [๒๒๙] จงดูผลของศรัทธา ศีล และจาคะ นี้เถิด พระยานาคนิรมิตเพศเปน    
            เรือ พาอุบาสกผูมีศรัทธาไป.  
          [๒๓๐] บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษท้ังหลายเถิด พึงทําความสนิทสนมกับ     
            สัตบุรุษท้ังหลายเถิด ดวยวาชางกัลบกถึงความสวสัดีได ก็เพราะการ             
            อยูรวมกับสัตบุรุษท้ังหลาย. 
                   จบ สีลานิสังสชาดกท่ี ๑๐.            
                     จบ อสทิสวรรคท่ี ๔.  
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. อสทิสชาดก         ๒. สังคามาวจรชาดก       
            ๓. วาโลทกชาดก       ๔. คิริทัตตชาดก          
            ๕. อนภิรติชาดก        ๖. ทธิวาหนชาดก         
            ๗. จตุมัฏฐชาดก        ๘. สีหโกตถุกชาดก       
            ๙. สีหจัมมชาดก       ๑๐. สีลานิสังสชาดก.     
                     _________________   
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                        ๕. รุหกวรรค    
                        ๑. รุหกชาดก    
          [๒๓๑] ดูกรพอรุหกะ สายธนูถึงขาดแลวกย็ังตอกันไดอีก ทานจงคืนดีกันเสีย            
            กับภรรยาเกาเถิด อยาลุอํานาจแกความโกรธเลย.  
          [๒๓๒] เม่ือปานยังมีอยู ชางทํากย็ังมีอยู ขาพระบาทจักกระทําสายอ่ืนใหม พอ         
            กันทีสําหรับสายเกา.          
                      จบ รุหกชาดกท่ี ๑.  
                     ๒. สิริกาฬกัณณิชาดก 
                     วาดวยสิริกับกาฬกรรณี            
          [๒๓๓] หญิงท่ีมีรูปงาม ท้ังมีศีลาจารวัตร บุรุษไมพงึปรารถนาหญิงนั้น ทานเช่ือ       
            ไหม มโหสถ?   
          [๒๓๔] ขาแตมหาราชะ ขาพระบาทเช่ือ บุรุษคงเปนคนตํ่าตอย สิริกับกาฬกรรณี            
            ยอมไมสมกันเลยไมวาในกาลไหนๆ.              
                   จบ สิริกาฬกัณณิชาดกท่ี ๒.           
                      ๓. จุลลปทุมชาดก  
                 วาดวยการลงโทษหญิงชายทําชูกัน        
          [๒๓๕] หญิงคนนี้แหละ คือหญิงคนนั้น ถึงเรากคื็อบุรุษคนนั้น ไมใชคนอ่ืน              
            บุรุษคนนี้แหละท่ีหญิงคนนี้อางวา เปนผัวของเรามาต้ังแตเปนเด็ก ก็คือ       
            บุรุษท่ีถูกตัดมือ หาใชคนอ่ืนไม ข้ึนช่ือวา หญิงท้ังหลายควรฆาเสียให       
            หมดเลย ความสัตยไมมีในหญิงท้ังหลาย.         



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 72 
          [๒๓๖] ทานท้ังหลายจงฆาบุรุษผูช่ัวชาลามกราวกบัซากผี มักทําชูกับภรรยาผูอ่ืน      
            คนนี้ เสียดวยสาก จงตัดหู ตัดจมูก ของหญิงผูทํารายผัวช่ัวชาลามกคนนี้        
            เสียท้ังเปนๆ เถิด.          
                    จบ จุลลปทุมชาดกท่ี ๓.              
                       ๔. มณิโจรชาดก   
                   วาดวยพระเจาอธรรมิกราช            
          [๒๓๗] เทวดาท้ังหลาย (ผูดูแลรักษาชนผูมีศีลและคอยกีดกันคนชั่ว) ยอมไมมี           
            อยูในโลกเปนแน หรือเม่ือกิจเห็นปานนี้เกดิข้ึน ยอมพากันไปคางแรม           
            เสียเปนแน อน่ึง สมณพราหมณท้ังหลายอันเขาสมมติวา เปนผูรักษา              
            โลก ไมมีอยูในโลกนี้เปนแน เม่ือชนทุศีลท้ังหลายกระทํากรรมอันสาหัส           
            บุคคลผูหามปรามไมมีอยูเปนแน?            
          [๒๓๘] ในรัชสมัยของพระเจาอธรรมิกราช ฝนยอมตกในเวลาอันไมควรจะตก    
            ในเวลาท่ีควรจะตกกไ็มตก พระราชาผูไมตั้งอยูในธรรม ยอมจุติจาก              
            ฐานะคือสวรรค พระราชาผูไมตั้งอยูในธรรมนัน้ ใชวาจะไดรับความ             
            ยากเข็ญดวยเหตุมีประมาณเทานั้นก็ไม.        
                     จบ มณิโจรชาดกท่ี ๔. 
                     ๕. ปพพตูปตถรชาดก  
                    วาดวยสระที่เชงิเขาลาด            
          [๒๓๙] สระโบกขรณอัีนเกษม เกิดอยูท่ีเชิงเขาลาด นาร่ืนรมย สุนขัจิ้งจอกรูวา       
            สระน้ันอันราชสีหรักษาอยู กลาลงไปดื่มน้ําได. 
          [๒๔๐] ขาแตมหาราชะ ถาสัตวท้ังหลายท่ีมีเทา ยอมพากันดื่มน้ําในแมน้ําใหญ         
            ไซร แมน้ําจะกลายเปนไมใชแมน้าํเพราะเหตุนัน้ก็หาไม ถาบุคคลท้ัง           
            สองน้ัน เปนท่ีรักของพระองคไซร พระองคก็ทรงงดโทษเสีย.      
                   จบ ปพพตูปตถรชาดกท่ี ๕.     
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                      ๖. วลาหกัสสชาดก  
                      วาดวยความสวัสดี  
          [๒๔๑] นรชนเหลาใด ไมทําตามโอวาทอันพระพทุธเจาทรงแสดงแลว นรชน      
            เหลานัน้จักตองถึงความพินาศ เปรียบเหมือนพอคาท้ังหลายถูกนางผีเส้ือ         
            หลอกลวงใหอยูในอํานาจ ฉะนัน้.  
          [๒๔๒] นรชนเหลาใด ทําตามโอวาทอันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว นรชน         
            เหลานัน้ จักถึงฝงสวสัดี ดุจพอคาท้ังหลายทําตามถอยคําอันมาวลาหก           
            กลาวแลว ฉะนั้น.            
                    จบ วลาหกัสสชาดกท่ี ๖.              
                      ๗. มิตตามิตตชาดก 
                 อาการของผูเปนมิตรและมิใชมิตร       
          [๒๔๓] ศัตรูเห็นเขาแลวไมยิ้มแยม ไมแสดงความยินดีตอบ สบตากันแลว 
            เบือนหนาหนี ไมแลดู ประพฤติตรงกันขามเสมอ.  
          [๒๔๔] อาการเหลานี้ มีปรากฏอยูในศัตรู เปนเคร่ืองใหบัณฑิตเหน็ และไดฟง          
            แลว พงึรูไดวา เปนศัตรู. 
                    จบ มิตตามิตตชาดกท่ี ๗.             
                        ๘. ราธชาดก     
                วาดวยเร่ืองจริงเกาไมดีไมควรพดู    
          [๒๔๕] ลูกรัก พอกลับมาจากท่ีคางแรม กลับมาเดีย๋วนีเ้อง ไมนานเทาไรนัก             
            แมของเจาไมไปคบหาบุรุษอ่ืนดอกหรือ?     
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          [๒๔๖] ธรรมดาบัณฑติ ไมพูดวาจาที่ประกอบดวยความจริง แตไมดี ขืนพูดไปจะ             
            ตองนอนอยู ดุจนกแขกเตาช่ือวาโปฏฐปาทะถูกเผานอนจมอยูในเตาไฟ  
            ฉะนั้น.      
                      จบ ราธชาดกที่ ๘. 
                       ๙. คหปติชาดก    
 วาดวยการทวงในเวลายังไมถึงกําหนด       
          [๒๔๗] กรรมท้ังสองไมควรแกเรา เราไมชอบใจ ก็หญิงคนนี้ลงไปในฉางขาว 
            แลวพดูวา เรายังใชหนี้ใหไมได.           
          [๒๔๘] ดูกรนายบาน เพราะเหตุนั้น เราจึงพูดกะทาน ทานมาทวงคาเนื้อววัแก            
            ซูบผอม ซ่ึงเราไดทําสัญญาผลัดไวถึงสองเดือน ในคราวเม่ือชีวติของ 
            เรานอย ลําบากยากเข็ญ ในกาลยังไมทันถึงกําหนดสัญญา กรรมท้ังสอง 
            นั้น ไมถูกใจเราเสียเลย.     
                     จบ คหปติชาดกท่ี ๙.  
                      ๑๐. สาธุสีลชาดก  
                     วาดวยเลือกเอาผูมีศีล           
          [๒๔๙] เราขอถามทานพราหมณวา ๑. คนมีรูปงาม ๒. คนอายุมาก ๓. คน      
            มีชาติสูง ๔. คนมีศีลดี ๔ คนนัน้ ทานจะเลือกเอาคนไหน?         
          [๒๕๐] ประโยชนในรางกายก็มีอยู ขาพเจาขอทําความนอบนอมแกทานผูเจริญวยั          
            ประโยชนในบุรุษผูมีชีวิตดกี็มีอยู ศีลแล พวกเราชอบใจ.       
                    จบ สาธุสีลชาดกท่ี ๑๐.              
                      จบ รุหกวรรคท่ี ๕.  
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. รุหกชาดก           ๒. สิริกาฬกัณณิชาดก    
            ๓. จุลลปทุมชาดก        ๔. มณิโจรชาดก         
            ๕. ปพพตูปตถรชาดก      ๖. วลาหกัสสชาดก      
            ๗. มิตตามิตตชาดก       ๘. ราธชาดก            
            ๙. คหปติชาดก         ๑๐. สาธุสีลชาดก.        
                     _________________   
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                      ๖. นตังทัฬหวรรค  
                     ๑. พันธนาคารชาดก  
                       วาดวยเคร่ืองผูก 
          [๒๕๑] เคร่ืองผูกอันใด ท่ีทําดวยเหล็กก็ดี ทําดวยไมก็ดี ทําดวยหญาปลองก็ดี         
            นักปราชญไมกลาวเคร่ืองผูกนั้นวา เปนเคร่ืองผูกอันม่ันคง ความกําหนดั        
            ยินดใีนแกวมณแีละกุณฑลกด็ี ความหวงใยในบุตรและภรรยาก็ดี.     
          [๒๕๒] นักปราชญกลาวเคร่ืองผูกนัน้วา เปนเคร่ืองผูกอันม่ันคง ทําใหสัตวตกตํ่า      
            หยอน แกไดยาก แมเคร่ืองผูกนั้น นกัปราชญก็ตัดได ไมมีความหวงใย          
            ละกามสุข หลีกออกไปได.       
                   จบ พันธนาคารชาดกท่ี ๑.              
                       ๒. เกฬิสีลชาดก  
                  วาดวยปญญาสําคัญกวารางกาย         
          [๒๕๓] หงสก็ดี นกกระเรียนก็ดี นกยูงก็ดี ชางก็ดี ฟานก็ดี ยอมกลัวราชสีห           
            ท้ังนั้น จะถือเอารางกายเปนประมาณไมได ฉันใด.              
          [๒๕๔] ในหมูมนุษย ก็ฉันนั้น ถาแมเด็กมีปญญา ก็เปนผูใหญได คนโงถึง           
            รางกายจะใหญโต กเ็ปนผูใหญไมได.         
                     จบ เกฬิสีลชาดกท่ี ๒.              
                      ๓. ขันธปริตตชาดก 
 วาดวยพระปริตตปองกันสัตวรายตางๆ   
          [๒๕๕] ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพระยางูช่ือวา วิรูปกขะ ขอไมตรีจติ             
            ของเราจงมีกับตระกลูพระยางูช่ือวา เอราปถะ ขอไมตรีจิตของเราจงมี  
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            กับตระกูลพระยางูช่ือวา ฉัพยาปุตตะ (และ) ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับ             
            ตระกูลพระยางูช่ือวา กัณหาโคตมกะ ขอไมตรีจติของเราจงมีกบัสัตว  
            ท่ีไมมีเทา สัตวท่ีมี ๒ เทา สัตวท่ีมี ๔ เทา สัตวท่ีมีเทามากขอสัตวท่ี 
            ไมมีเทา สัตวท่ีมี ๒ เทา สัตวท่ีมี ๔ เทา สัตวท่ีมีเทามากอยาได       
            เบียดเบียนเราเลย ขอสัตวผูของอยู สัตวท่ีมีลมปราณ สัตวผูเกดิแลว        
            หมดท้ังส้ินดวยกัน จงประสบพบแตความเจริญท่ัวกัน ความทุกข    
            อันช่ัวชา อยาไดมาถึงสัตวผูใดผูหนึ่งเลย.  
          [๒๕๖] พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีพระคุณหาประมาณมิได บรรดาสัตว     
            เล้ือยคลาน คือ งู แมลงปอง ตะขาบ แมลงมุม ตุกแก และหนู       
            เปนสัตวประมาณได เราไดทําการรักษาตัวแลว ปองกันตัวแลว ขอ 
            สัตวท้ังหลายจงพากนัหลีกไป ขาพเจานั่นขอนอบนอมแดพระผูมีพระ              
            ภาค ขอนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจา ๗ พระองค.  
                    จบ ขันธปริตตชาดกท่ี ๓.             
                        ๔. วีรกชาดก    
                  วาดวยโทษการเอาอยางผูอ่ืน         
          [๒๕๗] ขาแตทานวีรกะ ทานเห็นนกที่รองเสียงเพราะ มีสีเสมอดวยสรอยคอ              
            แหงนกยูง ตวัเปนผัวของฉันช่ือวา สวิฏฐกะบางไหม?            
          [๒๕๘] นกสวิฏฐกะ เม่ือทําตามภรรยาของปกษีตวัผูเที่ยวไปไดท้ังทางนํ้า และ             
            ทางบก บริโภคปลาสดเปนนิจนั้น ถูกสาหรายพนัคอตายเสียแลว.     
                      จบ วีรกชาดกท่ี ๔.   
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                      ๕. คังเคยยชาดก   
                      วาดวยผูชอบโออวด              
          [๒๕๙] ปลาช่ือคังเคยยะก็งาม และปลาช่ือยมุนากง็าม แตสัตว ๔ เทา มีปริ             
            มณฑลเพียงดังตนไทร มีคอยาวหนอยหนึ่ง ตัวน้ี ยอมรุงเรืองยิง่กวา            
            ใครท้ังหมด.  
          [๒๖๐] ทานไมบอกเหตุท่ีเราถาม เราถามอยางหนึ่ง ทานบอกเสียอยางหนึ่ง คน            
            สรรเสริญตนเองน้ี ไมชอบใจเราเลย.             
                    จบ คังเคยยชาดกท่ี ๕. 
                      ๖.  กุรุงคมิคชาดก  
                     วาดวยการรวมมือกัน              
          [๒๖๑] ดูกรเตา เราขอเตือน ทานจงกัดบวงอันมีเกลียวแข็งดวยฟน เราจัก 
            ทําอุบายไมใหนายพรานมาถึงเร็วได.            
          [๒๖๒] เตาก็ลงน้ําไป กวางกเ็ขาปาไป นกสตปตตะไปถึงตนไมแลว ก็พาลูกๆ              
            ไปอยูในท่ีหางไกล.          
                    จบ กุรุงคมิคชาดกท่ี ๖.             
                       ๗. อัสสกชาดก    
                ไมรูของจริงเพราะมีส่ิงใหมๆ ปดไว   
          [๒๖๓] ประเทศนี้ เราผูมีความจงรัก ไดเท่ียวเลนอยูกับพระเจาอัสสกะ ผูเปน        
            พระสวามีท่ีรัก.              
          [๒๖๔] ความสุขและความทุกขเกา ถูกความสุขและความทุกขใหมปกปดไว   
            เพราะฉะน้ัน หนอนจึงเปนท่ีรักของเรายิ่งกวาพระเจาอัสสกะอีก. 
                      จบ อัสสกชาดกท่ี ๗.  
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                      ๘. สุงสุมารชาดก  
                   วาดวยผูมีปญญาไมสมกับตัว        
          [๒๖๕] เราไมตองการดวยผลมะมวง ผลหวา และผลขนุนท้ังหลายท่ีทานเห็น  
            ฝงสมุทร มะเดื่อของเราตนนี้ดกีวา.         
          [๒๖๖] รางกายของทานใหญโตกจ็ริง แตปญญาหาสมควรแกรางกายน้ันไม ดกูร             
            จระเข ทานถูกเราลวงเสียแลว บัดนี้ ทานจงไปตามสบายเถิด.     
                    จบ สุงสุมารชาดกท่ี ๘.              
                       ๙. กักกรชาดก    
                   วาดวยผูฉลาดเอาตัวรอดได          
          [๒๖๗] ตนหูกวางและสมอพิเภกท้ังหลายในปา เราเคยเหน็แลว ตนไมเหลานัน้             
            ยอมเดนิไปเหมือนกบัทานไมได. 
          [๒๖๘] ไกตัวเกาท่ีแหกกรงหนีมานี้ เปนไกฉลาดในบวงขนสัตว ยอมหลีกไป              
            และยังขันเยยเสียดวย.       
                     จบ กักกรชาดกท่ี ๙.  
                      ๑๐. กันทคลกชาดก  
                  นกหัวขวานตายเพราะไมแกน             
          [๒๖๙] ดูกรผูเจริญ ตนไมท่ีมีใบละเอียดมีหนามนี้เปนตนไมอะไร เราเจาะเพยีง        
            คร้ังเดียว ทําใหสมองศีรษะแตกได?             
          [๒๗๐] นกหวัขวานตัวนี้ เม่ือเจาะหมูไมอยูในปา ไดเคยเท่ียวเจาะแตไมแหง         
            ท่ีไมมีแกน ภายหลังมาพบเอาตนกฐินซ่ึงมีกําเนดิเปนไมแกนอันเปนท่ี          
            ทําลายสมองศีรษะ.              
                    จบ กันทคลกชาดกท่ี ๑๐.              
                    จบ นตังทัฬหวรรคท่ี ๖.              
                    _________________    
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. พันธนาคารชาดก๒. เกฬิสีลชาดก 
            ๓. ขันธปริตตชาดก ๔. วีรกชาดก   
            ๕. คังเคยยชาดก๖. กรุุงคมิคชาดก 
            ๗. อัสสกชาดก  ๘. สุงสุมารชาดก  
            ๙. กักกรชาดก ๑๐. กันทคลกชาดก.  
                     _________________   
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                     ๗. พีรณัตถัมภกวรรค  
                      ๑. โสมทัตตชาดก   
                     วาดวยอาการของผูขอ              
          [๒๗๑] ทานเปนผูไมประมาทเปนนิจ ไดทําความเพียรอยูในปาชาช่ือพีรณัต            
            ถัมภกะถึงหนึ่งป คร้ันเขาประชุมบริษัท กลับกลาวใหผิดพลาดไป 
            ความเพียร ยอมปองกันผูปราศจากปญญาไมได.  
          [๒๗๒] ดูกรพอโสมทัตต บุคคลผูขอ ยอมประสบอาการ ๒ อยาง คือไดทรัพย ๑             
            ไมไดทรัพย ๑ เพราะวาการขอมีอาการอยางนี้เปนธรรมดา.       
                    จบ โสมทัตตชาดกท่ี ๑. 
                     ๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก  
                     นางพราหมณหีาชายชู  
          [๒๗๓] อาการขาวขางบนเปนอยางหน่ึง อาการขาวขางลางเปนอยางหนึ่ง ดูกร           
            นางพราหมณี ฉันขอถามทานหนอยเถิด เหตุไรขาวขางลางจึงเย็น   
            ขางบนจึงรอนนิดหนอย?       
          [๒๗๔] ดูกรทานผูเจริญ ฉันเปนคนฟอนรํา เท่ียวขอมาจนถึงท่ีนี่ ก็ชายชูของนาง        
            พราหมณีนี้ ซุมอยูแลวท่ีซุมตนไม ทานเสาะหาผูใด ผูนั้นคือผูชายชู     
            ผูนี้เอง.   
                   จบ อุจฉิฏฐภัตตชาดกท่ี ๒.            
                       ๓. ภรุราชชาดก   
                    ประทุษรายผูมีศีลยอมวิบัติ       
          [๒๗๕] เราไดฟงมาวา พระราชาในภรุรัฐ ไดทรงประทุษรายตอฤาษีท้ังหลายแลว           
            ทรงประสบความวบัิติพรอมท้ังแวนแควน.    
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          [๒๗๖] เพราะฉะนั้นแล บัณฑิตท้ังหลาย จึงไมสรรเสริญการลุอํานาจแกฉันทาคติ             
            บุคคลไมควรมีจิตคิดราย ควรกลาวแตคําท่ีอิงความจริง.         
                     จบ ภรุราชชาดกท่ี ๓. 
                       ๔. ปุณณนทีชาดก  
                     วาดวยการไมระลึกถึง             
          [๒๗๗] ชนท้ังหลายพึงพูดถึงแมน้ําท่ีเต็มแลววา กาดื่มกินไดก็ดี พูดถึงขาวกลา      
            ท่ีเกิดแลววา กาซอนอยูไดกด็ี พูดถึงบุคคลท่ีรักกันไปสูท่ีไกลวา จะกลับ   
            มาถึงเพราะกาบอกขาวก็ดี กานั้น เรานํามาใหทานแลว ขอเชิญบริโภค 
            เนื้อกานั้นเถิด ทานพราหมณ. 
          [๒๗๘] คราวใด พระราชาทรงระลึกถึงเรา เพื่อจะสงเนื้อกาใหเรา คราวนั้น  
            เนื้อหงสก็ดี เนื้อนกกะเรียนก็ดี เนื้อนกยูงก็ดี เปนของท่ีเรานําไปถวาย        
            แลว การไมระลึกถึงเสียเลย เปนความเลวทราม.  
                     จบ ปุณณนทีชาดกท่ี ๔.              
                       ๕. กัจฉปชาดก    
                     วาดวยตายเพราะปาก  
          [๒๗๙] เตาพออาปากจะพูด ไดฆาตนเองแลวหนอ เม่ือตนคาบทอนไมไวดีแลว              
            ก็ฆาตนเสียดวยวาจาของตนเอง. 
          [๒๘๐] ขาแตพระองคผูประเสริฐสุดในหมูนรชน บุรุษผูเปนบัณฑิตเห็นเหตุ             
            อันนี้แลว ควรเปลงแตวาจาท่ีดี ไมควรเปลงวาจานั้นใหลวงเวลาไป             
            ขอพระองคทรงทอดพระเนตรเตาตัวถึงความพินาศเพราะพูดมาก.        
                     จบ กัจฉปชาดกท่ี ๕.  
                        ๖. มัจฉชาดก    
                   ไฟราคะรอนกวาไฟอยางอ่ืน           
          [๒๘๑] ไฟนี้กไ็มเผาเราใหเรารอน แมหลาวท่ีนายพรานแหเส้ียมเปนอยางดแีลว         
            ก็ไมยังความทุกขใหเกิดข้ึนแกเรา แตการท่ีนางปลาเขาใจวา เราไปหา          
            นางปลาตัวอ่ืนดวยความยินดี อันนีแ้หละจะเผาเราใหเรารอน.     
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          [๒๘๒] ไฟคือราคะน้ันแล ยอมเผาเราใหเรารอน อนึ่ง จิตของเราเองยอมเผาเรา           
            ใหเรารอน ขาแตทานพรานแหทั้งหลาย ขอไดปลอยเราเถิด สัตวผูตก            
            ยากอยูในกาม ทานไมควรฆาโดยแท.            
                      จบ มัจฉชาดกท่ี ๖.  
                       ๗. เสคคุชาดก    
                   การไดรับทุกขจากผูเปนท่ีพึ่ง     
          [๒๘๓] สัตวโลกท้ังปวง เปนผูพอใจในการเสพกาม ดูกรนางเสคคุ เจาเปนผู              
            ไมฉลาดในธรรมของชาวบาน ความท่ีเจาเปนนางกุมารีถูกบิดาจบัมือ  
            ในปาชัฏรองไหอยูในวันนี้ เปนธรรมดา.      
          [๒๘๔] เม่ือฉันไดรับทุกขแลว ผูใดพึงเปนท่ีพึ่งได ผูนั้นคือบิดาของฉัน กลับ     
            มากระทํามิดีมิรายฉันในปา ฉันจะครํ่าครวญหาใครในกลางปาอีกเลา 
            ผูใดเปนท่ีพึ่งได ผูนัน้กลับมาทําฉันถึงสาหัส.              
                     จบ เสคคุชาดกท่ี ๗.  
                      ๘. กูฏวาณิชชาดก  
                     หนามยอกเอาหนามบง 
          [๒๘๕] ทานไดคิดอุบายตอบอุบายดีแลว ไดคิดโกงตอบผูโกงดีแลว ถาหนู  
            ท้ังหลายพึงกนิผาลได เหตุไฉน เหยี่ยวท้ังหลายจะเฉ่ียวเดก็ไปไมไดเลา?        
          [๒๘๖] บุคคลท่ีโกงตอบคนโกง ยอมมีอยูแนนอน บุคคลท่ีลอลวงก็ยอมมีอยู              
            เหมือนกัน ดกูรทานผูมีบุตรหาย ทานจักไมใหผาลแกเขา บุรุษผูมีผาล          
            หาย กจ็ะไมนาํบุตรมาใหแกทาน. 
                    จบ กูฏวาณิชชาดกท่ี ๘.              
                       ๙. ครหิตชาดก    
                   คนโงเขลายอมเห็นแกเงิน            
          [๒๘๗] มนุษยท้ังหลายผูมีปญญาเขลา ไมเห็นอริยธรรม พูดกันแตวา เงินของเรา         
            ทองของเรา  ดังน้ี ท้ังกลางคืนและกลางวัน.     
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          [๒๘๘] ในเรือนหลังหนึ่ง มีเจาของเรือนอยู ๒ คน ใน ๒ คนนัน้ คนหนึ่งไมมี            
            หนวด แตมีนมหอยยาน เกลาผมมวย และเจาะหู เขาซ้ือมาดวย       
            ทรัพยมาก เจาของเรือนผูนั้น ยอมกลาวเสียดแทงคนในเรือนนัน้ 
            ตั้งแตแรกมาอยู.            
                     จบ ครหิตชาดกที่ ๙.  
                      ๑๐. ธัมมัทธชชาดก 
                   วาดวยผูถึงธรรมของสัตบุรุษ        
   [๒๘๙] ทานอยูเปนสุขแลว ไดออกจากแวนแควนมาสูปาอันสงัดเงียบ ทานนั้น             
            นั่งซบเซาอยูท่ีโคนตนไมแตผูเดยีว เหมือนคนกําพรา.         
          [๒๙๐] เราอยูเปนสุขแลว ไดออกจากแวนแควนมาสูปาสงัดเงียบ และระลึกถึง           
            ธรรมของสัตบุรุษอยู นั่งซบเซาอยูท่ีโคนตนไมแตผูเดียว เหมือนคน            
            กําพรา.      
                    จบ ธัมมัทธชชาดกท่ี ๑๐.             
                   จบ พีรณัตถัมภกวรรคท่ี ๗.            
                    _________________   
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. โสมทัตตชาดก            ๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก 
            ๓. ภรุราชชาดก             ๔. ปุณณนทีชาดก     
            ๕. กัจฉปชาดก๖. มัจฉชาดก        
            ๗. เสคคุชาดก๘. กฏูวาณิชชาดก    
            ๙. ครหิตชาดก             ๑๐. ธัมมัทธชชาดก.   
                     _________________   
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                       ๘. กาสาววรรค    
                       ๑. กาสาวชาดก    
                  วาดวยผูควรนุงหมผากาสาวะ        
          [๒๙๑] ผูใด ยังมีกเิลสดุจน้ําฝาด ปราศจากทมะและสัจจะ จกันุงหมผายอม 
            น้ําฝาด ผูนั้น ยอมไมสมควรจะนุงหมผายอมน้ําฝาดเลย.        
          [๒๙๒] สวนผูใด คายกิเลสดุจน้ําฝาดแลว ตั้งม่ันอยูในศีลท้ังหลาย ประกอบดวย         
            ทมะและสัจจะ ผูนัน้แล ยอมสมควรจะนุงหมผายอมน้ําฝาดได.    
                     จบ กาสาวชาดกท่ี ๑.  
                     ๒. จุลลนันทิยชาดก 
                     ผลของกรรมดีกรรมช่ัว 
          [๒๙๓] ปาราสริยพราหมณไดกลาวคําใดไววา ทานอยาไดกระทํากรรมช่ัว อันจะทํา           
            ตัวทานใหเดือดรอนในภายหลังนะ คํานี้นั้น เปนถอยคําของทานอาจารย.           
          [๒๙๔] บุรุษทํากรรมเหลาใดไว เขายอมเห็นกรรมเหลานั้นในตน ผูทํากรรมดี 
            ยอมไดรับผลดี ผูทํากรรมช่ัว ยอมไดรับผลช่ัว บุคคลหวานพืชเชนใด            
            ยอมไดรับผลเชนนั้น.        
                    จบ จุลลนันทิยชาดกท่ี ๒.            
                       ๓. ปุฏภัตตชาดก  
                        วาดวยการคบ   
          [๒๙๕] บุคคลควรนอบนอมตอผูท่ีนอบนอมตน ควรคบกับผูท่ีคบตน ควรทํากจิ  
            ตอบแทนแกผูท่ีชวยทํากิจของตน ไมควรทําประโยชนแกผูปรารถนาความ              
            ฉิบหายให และไมควรคบกับผูท่ีไมคบตน.       
          [๒๙๖] บุคคลควรละท้ิงผูท่ีละทิ้งตน ไมควรทําความอาลัยรักใครในบุคคลเชนนั้น         
            ไมควรสมาคมกับผูท่ีเขาไมใฝใจกับตน นกรูวา ตนไมหมดผลแลวก็ละท้ิง        
            ไปหาตนไมอ่ืน เพราะโลกเปนของกวางใหญ.     
                     จบ ปุฏภัตตชาดกท่ี ๓.        
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                       ๔. กุมภีลชาดก   
                    คุณธรรมเคร่ืองใหเจริญ             
          [๒๙๗] ผูใด มีคุณธรรม อันเปนเคร่ืองใหเจริญอยางยิ่ง ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ๑      
            ธรรม ๑ ธิติ ๑ จาคะ ๑ ผูนั้น ยอมลวงพนศัตรูได.            
          [๒๙๘] สวนผูใด ไมมีคุณธรรม อันเปนเคร่ืองใหเจริญอยางยิ่ง ๔ ประการนี้           
            คือ สัจจะ ๑ ธรรม ๑ ธิติ ๑ จาคะ ๑ ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูไมได.              
                     จบ กุมภีลชาดกที่ ๔. 
                     ๕. ขันติวรรณนชาดก 
                 ตองอดใจในคนท่ีหาคุณธรรมยาก           
          [๒๙๙] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขาพระบาทมีบุรุษผูขวนขวายในกิจทุกอยาง             
            อยูคนหน่ึง แตเขามีความผิดอยูขอหนึ่ง พระองคจะทรงโปรดดําริในความ           
            ผิดของเขานั้นเปนประการใด พระเจาขา.        
          [๓๐๐] บุรุษเชนนี้ของเราก็มีอยูในท่ีนี้ แตบุรุษผูประกอบดวยองคคุณหาไดยาก      
            เราจึงสูอดใจเสีย.           
                   จบ ขันติวรรณนชาดกท่ี ๕.             
                       ๖. โกสิยชาดก    
                    วาดวยผูรูกาลควรไมควร          
          [๓๐๑] การออกไปในเวลาอันสมควร เปนความดี การออกไปในเวลาอันไม       
            สมควร ไมดี เพราะวา คนผูออกไปโดยเวลาไมสมควร ยอมไมยัง    
            ประโยชนอะไรใหเกดิได คนท่ีเปนศัตรูเปนอันมาก ยอมทําอันตรายคน              
            ผูออกไปแตผูเดยีวในเวลาอันไมสมควรได เหมือนฝูงการุมจิกนกเคา              
            ฉะนั้น.      
          [๓๐๒] นักปราชญรูจกัวิธีการตางๆ เขาใจชองทางของคนเหลาอ่ืน ทําพวกศัตรู           
            ท้ังมวลใหอยูในอํานาจไดแลว พึงอยูเปนสุขเหมือนนกเคาผูฉลาด ฉะนั้น.       
                     จบ โกสิยชาดกที่ ๖.   
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                      ๗. คูถปาณกชาดก   
                        หนอนทาชางสู 
          [๓๐๓] ทานก็เปนผูกลาหาญ มาพบกับเราผูกลาหาญ อาจประหารไดไมยนยอ              
            มาซิชาง ทานจงกลับมากอน ทานกลัวหรือจึงไดหนีไป ขอใหพวกคน 
            ชาวอังคะและมคธะไดเห็นความกลาหาญของเรา และของทานเถิด.      
          [๓๐๔] เราจักไมตองฆาเจาดวยเทา งา หรือดวยงวงเลย เราจักฆาเจาดวยคูถ          
            หนอนตัวเนา ควรฆาดวยของเนาเชนกัน.        
                    จบ คูถปาณกชาดกท่ี ๗. 
                       ๘. กามนีตชาดก   
                  ผูถูกโรครักครอบงํารักษายาก           
          [๓๐๕] เราปรารถนาระหวางเมืองท้ัง ๓ คือ เมืองปญจาละ ๑ เมืองกุรุยะ ๑ เมือง          
            เกกกะ ๑ ดูกรทานพราหมณ เราปรารถนาราชสมบัติท้ัง ๓ เมืองนั้นมาก 
            กวาสมบัติท่ีเราไดแลวนี้ ดูกรพราหมณ ขอใหทานชวยรักษาเราผูถูก           
            ความใครครอบงําดวยเถิด.      
          [๓๐๖] อันท่ีจริง เม่ือบุคคลถูกงูเหากัด หมอบางคนก็รักษาได อน่ึง บุคคลถูกผี        
            เขาสิง  หมอผูฉลาดก็ไลออกได แตบุคคลถูกความใครครอบงําแลว 
            ใครๆ ก็รักษาไมหาย เพราะวา เม่ือบุคคลลวงเลยธรรมขาวเสียแลว 
            จะรักษาไดอยางไร?           
                     จบ กามนีตชาดกท่ี ๘. 
                       ๙. ปลายิชาดก    
                 วาดวยขับไลศัตรูแบบสายฟาแลบ        
          [๓๐๗] เมืองตักกสิลาถูกเขาลอมไวทุกดานแลว ดวยกองพลชางตัวประเสริฐ 
            ซ่ึงรองคํารณอยูดานหน่ึง ดวยกองพลมาตัวประเสริฐ ซ่ึงคลุมมาลาเคร่ือง        
            ครบอยูดานหน่ึง ดวยกองพลรถ ดจุคล่ืนในมหาสมุทรอันยังฝนคือ   
            ลูกศรใหตกลงดานหนึ่ง ดวยกองพลเดินเทา ถือธนูม่ันมีฝมือยิงแมนอยู         
            ดานหนึ่ง.    
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          [๓๐๘] ทานท้ังหลายจงรีบรุกเขาไป และจงรีบบุกเขาไป จงไสชางใหหนุนเนื่อง           
            กันเขาไปเลย จงโหรองใหสนั่นหวัน่ไหวในวันนี้ ดุจสายฟาอันซาน              
            ออกจากกลีบเมฆคํารณอยู ฉะนั้น.  
                     จบ ปลายิชาดกท่ี ๙.  
                     ๑๐. ทุติยปลายชิาดก  
 คนถูกความเรารอนเผาจนไมอาจสูขาศึกได  
          [๓๐๙] ธงสําหรับรถของเรามีมากมาย พลพาหนะของเราก็นับไมถวนแสนยาก     
            ท่ีศัตรูจะหาญหักเขาสูรบได ดุจสาครยากท่ีฝูงกาจะบินขามใหถึงฝงได        
            ฉะนั้น อนึ่ง กองพลของเรานี้ยากท่ีกองพลอื่นจะหาญเขาตีหักไดดุจภูเขา          
            อันลมไมอาจใหไหวได ฉะนัน้ วนันี้ เราประกอบดวยกองพลเทานี้ อันกอง          
            พลเชนนั้นยากท่ีศัตรูจะหาญหกัเขารุกรานได.  
          [๓๑๐] ทานอยาพูดเพอถึงความท่ีตนเปนคนโงเขลาไปเลย คนเชนทานจะเรียกวา           
            ผูสามารถไมได ทานถูกความเรารอน คือ ราคะ โทสะ โมหะ และมานะ 
            เผารนอยูเสมอ ไมอาจจะกําจัดเราไดเลย จะตองหนีเราไป กองพล    
            ของเราจักย่ํายีทานหมดท้ังกองพล ดุจชางเมามันขยี้ไมออดวยเทา ฉะนั้น.       
                   จบ ทุติยปลายิชาดกที่ ๑๐.            
                     จบ กาสาววรรคท่ี ๘.  
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. กาสาวชาดก            ๒. จุลลนันทิยชาดก    
            ๓. ปุฏภัตตชาดก            ๔. กุมภีลชาดก      
            ๕. ขันติวรรณนชาดก         ๖. โกสิยชาดก       
            ๗. คูถปาณกชาดก           ๘. กามนตีชาดก       
            ๙. ปลายิชาดก            ๑๐. ทุติยปลายิชาดก.  
                     _________________   
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                       ๙. อุปาหนวรรค   
                       ๑. อุปาหนชาดก   
                 อนารยชนยอมใชศิลปะในทางผิด           
          [๓๑๑] รองเทาท่ีคนซ้ือมา เพื่อประโยชนจะใหสบายเทา กลับนําเอาความทุกข             
            มาให รองเทานั้น ถูกแดดเผาบาง ถูกพ้ืนเทาครูดสีบาง ก็กลับกัดเทา          
            ของผูนั้นนั่นแหละ ฉันใด.    
          [๓๑๒] ผูใด เกิดในตระกูลตํ่า ไมใชอารยชน เรียนวิชาและศิลปะมาจากสํานัก 
            อาจารยไดแลว ผูนั้น ยอมฆาตนเองดวยศิลปะท่ีเรียนมาในสํานกัของ             
            อาจารยนั้น ฉันนั้น บุคคลนั้น บัณฑิตเรียกวา ไมใชอารยชน เปรียบ             
            ดวยรองเทาท่ีทําไมดี ฉะนั้น.  
                     จบ อุปาหนชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. วณีาถูณชาดก  
                          รักคนผิด     
          [๓๑๓] เร่ืองนี้เจาคิดคนเดียว บุรุษเต้ีย คอม ผูโงเขลานี้ จะนําทางไปไมไดแน     
            ดูกรเจาผูเจริญ เจาไมสมควรจะไปกับบุรุษเต้ียคอมผูนี้เลย. 
          [๓๑๔] ดิฉันเขาใจวา บุรุษคอมเปนผูองอาจ จึงไดรักใครบุรุษคอมผูนี้นอนตัวงอ    
            อยู ดุจคันพิณท่ีมีสายขาดแลว ฉะนัน้.        
                     จบ วีณาถูณชาดกท่ี ๒.              
                       ๓. วิกณัณกชาดก  
                  คนเห็นแกอามิสยอมเดือดรอน          
          [๓๑๕] เจาปรารถนาในท่ีใด กจ็งไปในท่ีนั้นเถิด เจาเปนผูถูกชะนกัของเราแทง          
            แลว เจาเปนผูโลภดวยอาหารแท เม่ือติดตามปลาท้ังหลายมาก็ถูกอาหาร           
            มีเสียงกลองกําจัดเสียแลว.     
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          [๓๑๖] บุคคลเห็นแกโลกามิสแมอยางนี้ ชอบประพฤติตามอํานาจของจิต ยอม 
            เดือดรอน เขายอมเดอืดรอนอยูในทามกลางหมูญาติและสหาย ดุจจระเข            
            ตัวติดตามปลาไปถูกแทง ฉะนัน้. 
                     จบ วิกณัณกชาดกท่ี ๓.              
                       ๔. อสิตาภุชาดก  
                       โลภมากลาภหาย    
          [๓๑๗] พระองคนั่นแหละ ไดกระทําเหตุอันนี้ ในบัดนี้ หมอมฉันปราศจาก  
            ความรักในพระองคแลว ความรักนัน้ ประสานกันอีกไมได ดุจงาชางอัน             
            ตัดขาดแลวดวยเล่ือย ฉะนัน้. 
          [๓๑๘] บุคคลผูปรารถนาเกินสวน ยอมเส่ือมจากประโยชน เพราะความโลภ   
            เกินประมาณ และเพราะความมัวเมาอันเกิดจากความโลภเกนิประมาณ     
            เหมือนเราเส่ือมจากนางอสิตาภู ฉะนั้น.         
                     จบ อสิตาภุชาดกท่ี ๔.              
                       ๕. วัจฉนขชาดก   
                    วาดวยดาบสผูมีเล็บงาม            
          [๓๑๙] ขาแตทานดาบสผูมีเล็บงาม เรือนท้ังหลายที่มีเงิน และโภชนาหารบริบูรณ        
            เปนเรือนมีความสุข ทานบริโภค และด่ืมในเรือนใด ไมตองขวนขวาย  
            ก็ไดนอน การอยูครองเรือนนั้น เปนสุขอยางยิ่ง.              
          [๓๒๐] บุคคลผูเปนฆราวาส ไมมีมานะ ทําการงานก็ดี ไมกลาวคํามุสาก็ดี ...             
            ไมใชอํานาจลงโทษผูอ่ืน การครองเรือนก็ตั้งอยูไมได เม่ือเปนเชนนี้        
            ใครเลาจะครอบครองเรือนไมใหบกพรอง ใหเกิดความยินดีไดแสนยาก  
            เลา?        
                     จบ วัจฉนขชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. พกชาดก      
                         นกเจาเลห   
          [๓๒๑] นกมีปกตวันี้ ดีจริง ยืนนิ่งดงัดอกโกมุท หบุปกท้ัง ๒ ไว งวงเหงา            
            ซบเซาอยู.    
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          [๓๒๒] ทานท้ังหลาย ไมรูจักกิริยาของมัน  พวกทานไมรูจึงไดพากันสรรเสริญ         
            นกตัวนี้ไมไดคุมครองรักษาพวกเราดอก เพราะเหตุนั้น นกตัวนี้จึงไม            
            เคล่ือนไหวเลย. 
                      จบ พกชาดกท่ี ๖.  
                       ๗. สาเกตชาดก    
                      เหตุใหเกิดความรัก 
          [๓๒๓] ขาแตพระผูมีพระภาค เหตุไรหนอ เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้ พอเหน็กนั             
            เขาก็เฉยๆ หัวใจกเ็ฉย บางคนพอเหน็กันเขา จิตก็เล่ือมใส.      
          [๓๒๔] ความรักนั้น ยอมเกิดข้ึนดวยเหตุ  ๒  ประการ คือ ดวยการอยูรวมกัน           
            ในกาลกอน ๑ ดวยความเกื้อกูลตอกนัในปจจุบัน ๑ เหมือนดอกอุบล 
            และชลชาติ เม่ือเกิดในนํ้า ยอมเกดิเพราะอาศัยเหตุ  ๒ ประการ คือ  
            น้ําและเปอกตม ฉะนั้น.        
                     จบ สาเกตชาดกที่ ๗.  
                       ๘. เอกปทชาดก    
ความเพยีรทําใหเกิดประโยชนหลายอยาง      
          [๓๒๕] คุณพอครับ เหตุอยางเดียวทําใหไดประโยชนหลายอยางมีอยูหรือไม              
            ผมจะพึงทําประโยชนใหสําเร็จดวยเหตุใด ขอคุณพอจงบอกเหตุนั้น ซ่ึง              
            รวบรวมประโยชนไดหลายอยางแกผมเถิด.         
          [๓๒๖] ลูกเอย เหตุอยางหนึ่ง คือ ความขยันหม่ันเพียร ทําใหไดประโยชน 
            หลายอยาง ก็ความขยันหม่ันเพยีรนั้น ประกอบดวยศีล ประกอบดวย  
            ขันติ อาจจะทํามิตรท้ังหลายใหถึงความสุข หรืออาจทําศัตรูท้ังหลายให             
            ถึงความทุกขได.             
                     จบ เอกปทชาดกท่ี ๘.  
                      ๙. หริตมาตชาดก   
                      วาดวยผูมีอิสรภาพ              
          [๓๒๗] ดูกรทานผูเปนบุตรกบเขียด ปลาท้ังหลายรุมกัดฉันผูมีพษิแลนเร็ว เขาไป       
            ยังหนาลอบ เร่ืองนี้ทานชอบใจหรือ?     
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          [๓๒๘] บุรุษผูมีอิสรภาพอยูเพยีงใด ก็ย่ํายีผูอ่ืนไดอยูเพยีงนั้น คนอ่ืนมาย่ํายีตน  
            คราวใด คราวนั้น ผูท่ีถูกย่ํายกี็ย่ํายตีอบบาง.  
                    จบ หริตมาตชาดกท่ี ๙. 
                     ๑๐. มหาปงคลชาดก  
                 วาดวยพระเจาปงคละผูรายกาจ        
          [๓๒๙] ชนท้ังปวงถูกพระเจาปงคละเบียดเบียนแลว เม่ือพระเจาปงคละนั้น 
            สวรรคตแลว ชนท้ังหลายก็ไดความยินดี ดูกรนายประตู พระเจาปงคละ 
            ผูไมมีพระเนตรดํา เปนท่ีรักของทานหรือ เพราะเหตุไร จึงไดรองไหหนอ?        
          [๓๓๐] พระเจาปงคละผูไมมีพระเนตรดํา จะเปนท่ีรักของขาพเจาก็หามิได แต          
            ขาพเจากลัววา พระเจาปงคละนั้นจะกลับเสด็จมาอีก พระเจาปงคละเสด็จ         
            ไปจากมนุษยโลกนี้แลว ก็จะเบียดเบียนพระยามัจจุราช พระยามัจจุราช              
            นั้นถูกพระเจาปงคละเบียดเบียนแลว ก็จะพึงนํามาสงมนุษยโลกนี้อีก.            
          [๓๓๑] พระเจาปงคละน้ัน พวกเราชวยกันเผาแลวดวยฟนพันเลมเกวียน   
            รดดวยน้ําหลายรอยหมอ พื้นท่ีดินน้ันเราปองกันไวอยางดแีลว ทาน            
            อยากลัวเลย พระเจาปงคละจักไมเสด็จกลับมาอีก. 
                   จบ มหาปงคลชาดกท่ี ๑๐.              
                     จบ อุปาหนวรรคท่ี ๙. 
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. อุปาหนชาดก         ๒. วณีาถูณชาดก         
            ๓. วิกณัณกชาดก         ๔. อสิตาภชุาดก        
            ๕. วัจฉนขชาดก         ๖. พกชาดก              
            ๗. สาเกตชาดก         ๘. เอกปทชาดก            
            ๙. หริตมาตชาดก       ๑๐. มหาปงคลชาดก.       
                     _________________   
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                       ๑๐. สิคาลวรรค   
                      ๑. สัพพทาฐิชาดก  
                    ผูมีบริวารมากเปนใหญได          
          [๓๓๒] สุนัขจิ้งจอกกระดางดวยมานะ มีความตองการดวยบริวาร ไดบรรลุถึง              
            สมบัติใหญ ไดเปนราชาแหงสัตวมีเข้ียวงาทั้งปวง ฉันใด.      
          [๓๓๓] ในหมูมนุษย ผูใดมีบริวารมาก ผูนั้นช่ือวา เปนใหญในบริวารเหลานั้น       
            ดุจสุนขัจิ้งจอกไดเปนใหญกวาสัตวมีเข้ียวงา ฉะนั้น.        
                    จบ สัพพทาฐิชาดกท่ี ๑.              
                        ๒. สุนขชาดก    
                    ผูฉลาดยอมชวยตัวเองได           
          [๓๓๔] สุนัขตัวใด ไมกัดเชือกหนังใหขาด สุนัขตัวนั้น โงเขลามาก สุนัขควร            
            จะเปล้ืองตนเสียจากเคร่ืองผูก กินเชือกหนังเสียใหอ่ิม แลวจึงคอย             
            กลับไปยังท่ีอยูของตน.       
          [๓๓๕] คําท่ีทานกลาวนี้ฝงอยูในหัวใจของขาพเจา อนึ่ง ขาพเจายงัไดจําไวใน       
            ใจแลว ขาพเจาจะรอเวลาจนกวาคนจะหลับ.       
                      จบ สุนขชาดกท่ี ๒.  
                       ๓. คุตติลชาดก   
                       ลูกศิษยคิดลางครู              
          [๓๓๖] ขาพระองคไดสอนใหศิษยช่ือมุสิละเรียนวชิาดีดพณิ ๗ สาย มีเสียง              
            ไพเราะจับใจคนฟง เขากลับมาขันดีดพณิสูขาพระองค ณ ทามกลาง  
            สนาม ขาแตทาวโกสีย ขอพระองคจงเปนท่ีพึ่งของขาพระองคเถิด.  
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          [๓๓๗] ดูกรสหาย ฉันจะเปนท่ีพึ่งของทาน ฉันเปนผูบูชาอาจารย ศิษยจกัไม           
            ชนะทาน ทานจักชนะศิษย.     
                     จบ คุตติลชาดกท่ี ๓. 
                       ๔. วิคติจฉชาดก  
                   ความปรารถนาไมมีท่ีส้ินสุด          
          [๓๓๘] บุคคลเห็นส่ิงใด ไมปรารถนาส่ิงนั้น อนึ่ง บุคคลไมเห็นส่ิงใด ยอม             
            ปรารถนาส่ิงนั้น เราเขาใจวา บุคคลนั้น จักทองเท่ียวไปอีกนาน อยาก            
            ไดส่ิงใด ก็จักไมไดส่ิงนั้นเลย.            
          [๓๓๙] บุคคลไดส่ิงใด ไมยนิดีดวยส่ิงนั้น ปรารถนาสมบัติอันใด ก็ติเตียน             
            สมบัติท่ีไดมานั้น เพราะข้ึนช่ือวา ความปรารถนามีอารมณไมส้ินสุด            
            เราขอกระทําความนอบนอมแดทานผูปราศจากความปรารถนา.           
                     จบ วิคติจฉชาดกท่ี ๔.              
                      ๕. มูลปริยายชาดก 
                 กาลเวลากินสัตวพรอมท้ังตัวเอง        
          [๓๔๐] กาลยอมกินสัตวท้ังปวงกับท้ังตัวเองดวย ก็ผูใดกนิกาล ผูนั้นเผา             
            ตัณหาท่ีเผาสัตวไดแลว.     
          [๓๔๑] ศีรษะของนรชนปรากฏวามีมาก มีผมดํายาวปกคลุมถึงคอ บรรดาคน       
            ท้ังหลายน้ี จะหาคนผูมีปญญาสักคนก็ไมได.   
                    จบ มูลปริยายชาดกท่ี ๕.             
                      ๖. พาโลวาทชาดก   
                    วาดวยคนมีปญญาบริโภค             
          [๓๔๒] บุคคลผูไมสํารวม ประหารสัตว เบียดเบียน และฆาสัตว ใหทานแก  
            สมณะใด สมณะนั้น บริโภคภัตเชนนี้ ยอมเขาไปติดบาปดวย.        
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          [๓๔๓] ถาสมณะเปนผูมีปญญา แมจะบริโภคทานท่ีบุคคลผูไมสํารวม  ฆาบุตร             
            และภรรยาถวาย กไ็มเขาไปติดบาปเลย.           
                    จบ พาโลวาทชาดกท่ี ๖. 
                      ๗. ปาทัญชลิชาดก  
                    วาดวยปาทัญชลีราชกุมาร            
          [๓๔๔] ปาทัญชลีราชกุมาร ยอมรุงเรืองกวาเราท้ังหมดดวยพระปรีชาแนนอน 
            เม่ือเปนเชนนัน้ ทําไมจึงทรงเมมพระโอฐอยูเลา จะทรงเหน็เหตุอยาง            
            อ่ืนยิ่งกวานีเ้ปนแน.      
          [๓๔๕] ปาทัญชลีราชกุมารพระองคนี้ จะทรงทราบส่ิงท่ีเปนธรรมหรือไมเปน 
            ธรรม ส่ิงท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน กห็าไม  ปาทัญชลี  
            ราชกุมารพระองคนี้ นอกจากจะเมมพระโอฐแลว ยอมไมทรงทราบ     
            เหตุการณสักนิดหนึ่งเลย.     
                    จบ ปาทัญชลิชาดกท่ี ๗.              
                      ๘. กิงสุโกปมชาดก 
 คนไมรูธรรมดวยญาณยอมสงสัยในธรรม      
          [๓๔๖] ทานทุกคนเหน็ตนทองกวาวแลว ยังจะสงสัยในตนทองกวาวนั้น เพราะ 
            เหตุไรหนอ ทานท้ังหลายหาไดถามนายสารถีใหถ่ีถวนในที่ท้ังปวงไม.             
          [๓๔๗] บุคคลเหลาใด ยังไมรูธรรมท้ังหลาย ดวยญาณท้ังปวง บุคคลเหลานั้นแล           
            ยอมสงสัยในธรรมท้ังหลาย เหมือนพระราชาบุตร ๔ พระองค ทรง      
            สงสัยในตนทองกวาวฉะน้ัน.     
                    จบ กิงสุโกปมชาดกท่ี ๘.             
                       ๙. สาลกชาดก     
                      วาดวยสาลกวานร  
          [๓๔๘] ดูกรพอสาลกวานร พอเปนลูกคนเดียวของเรา อนึ่ง พอจกัไดเปนใหญ              
            แหงโภคสมบัติในตระกูลของเรา ลงมาจากตนไมเถิด มาเถิดพอ เรา  
            จะพากนักลับไปบานของเรา.      
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          [๓๔๙] ทานสําคัญเราวา เปนสัตวใจดี จึงไดตเีราดวยเรียวไมไผ เราพอใจอยูใน       
            ปามะมวงท่ีมีผลสุก ทานจงกลับไปบานตามสบายเถิด.             
                     จบ  สาลกชาดกท่ี ๙.  
                        ๑๐. กปชาดก    
                     เขาใจวาลิงเปนฤาษี              
          [๓๕๐] ฤาษีผูยินดแีลวในความสงบและความสํารวม ทานถูกภัย คือ ความ    
            หนาวเบียดเบียน จึงมายืนอยู เชิญฤาษีผูนี้จงเขามายังบรรณศาลานี้เถิด         
            จะไดบรรเทาความหนาว และความกระวนกระวายใหหมดส้ินไป.          
          [๓๕๑] นี้ไมใชฤาษีผูยนิดีในความสงบและความสํารวม เปนลิงเท่ียวโคจรอยู             
            ตามกิ่งมะเดื่อ มันเปนสัตวประทุษราย ฉุนเฉียว และมีสันดานลามก 
            ถาเขามาอยูยังบรรณศาลาหลังนี้ กจ็ะพึงประทุษรายบรรณศาลา.   
                      จบ กปชาดกท่ี ๑๐.  
                     จบ สิคาลวรรคท่ี ๑๐. 
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. สัพพทาฐิชาดก          ๒. สุนขชาดก         
            ๓. คุตติลชาดก            ๔. วิคติจฉชาดก      
            ๕. มูลปริยายชาดก         ๖. พาโลวาทชาดก      
            ๗. ปาทัญชลิชาดก          ๘. กิงสุโกปมชาดก    
            ๙. สาลกชาดก           ๑๐. กปชาดก.           
                     _________________   
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                  รวมวรรคท่ีมีในทุกนิบาตนี้ คือ        
            ๑. ทัฬหวรรค          ๒. สันถวรรค             
            ๓. กัลยาณธรรมวรรค    ๔. อสทิสวรรค            
            ๕. รุหกวรรค          ๖. นตังทัฬหวรรค         
            ๗. พีรณัตถัมภกวรรค     ๘. กาสาววรรค          
            ๙. อุปาหนวรรค       ๑๐. สิคาลวรรค.           
                      จบ ทุกนิบาตชาดก. 
                     _________________   
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                        ติกนิบาตชาดก   
                       ๑. สังกัปปวรรค  
                     ๑. สังกัปปวรรคชาดก  
                     วาดวยลูกศรคือกิเลส              
          [๓๕๒] อาตมภาพอันลูกศรที่อาบดวยราคะดําริ อาศัยกามวิตก อันนายชางศร  
            ไมไดตกแตงขัดเกลาและเหลาเส้ียม แทงเขาแลว.  
          [๓๕๓] อาตมภาพมิไดถูกลูกศรที่เขายกคันข้ึนยิงมา หรือท่ีติดพูหางนกยูงเสียบ          
            แทงเลย แตอาตมภาพถูกลูกศร คือ กิเลสเคร่ืองเผาอวัยวะท้ังปวงให  
            เรารอน เสียบแทงทีห่ทัย.    
          [๓๕๔] แตอาตมภาพไมเห็นรอยแผล ไมเห็นโลหิตไหลออกจากรอยแผลนั้น      
            จิตท่ีไมมีอุบายอันแยบคาย ถูกลูกศรตรึงไวแลวอยางม่ันคง อาตมภาพ             
            นําความทุกขมาใหแกตนเอง.    
                   จบ สังกัปปราคชาดกท่ี ๑.             
                       ๒. ติลมุฏฐิชาดก 
                   การเฆ่ียนตีเปนการส่ังสอน           
          [๓๕๕] การท่ีทานใหจบัแขนเราไวแลวเฆ่ียนตีดวยซีกไมไผ เพราะเหตุเมล็ดงา          
            กํามือหนึ่งนัน้ ยังฝงอยูในใจของเราจนทุกวันนี้.              
          [๓๕๖] ดูกรพราหมณ ชะรอยทานจะไมยินดใีนชีวติของตนแลวสินะ จึงไดมา 
            จับแขนแลวเฆ่ียนตีเราถึง ๓ คร้ัง วันนี้ ทานจะไดเสวยผลของกรรมนั้น.          
          [๓๕๗] อารยชนใด ยอมขมข่ีคนท่ีไมใชอารยชน ผูทํากรรมช่ัว ดวยอาชญา กรรม            
            ของอารยชนน้ัน เปนการส่ังสอน หาใชเปนเวรไม บัณฑิตท้ังหลาย รูชัด           
            ขอนั้นอยางนี้แล.           
                    จบ ติลมุฏฐิชาดกท่ี  ๒.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 99 
                       ๓. มณิกณัฐชาดก  
                    วาดวยขอส่ิงท่ีไมควรขอ           
          [๓๕๘] ขาวและน้ําอันไพบูลยยิ่ง ยอมเกิดข้ึนแกขาพเจา เพราะเหตุแกวมณี            
            ดวงนี้ ขาพเจาจักใหแกวมณีดวงนัน้แกทานไมได ทานกย็ิ่งขอหนักข้ึน        
            ใชแตเทานั้น ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกดวย.       
          [๓๕๙] ทานขอแกวมณีอันเกดิจากหินดวงนี้ ยอมทําใหขาพเจาหวาดเสียว  
            เหมือนกับชายหนุมมีมือถือดาบอันลับแลวท่ีแผนหิน มาทําใหขาพเจา             
            หวาดเสียว ฉะนั้น ขาพเจาจกัใหแกวมณีดวงน้ันแกทานไมได ทานก็ยิ่ง        
            ขอหนกัข้ึน ใชแตเทานั้น ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกดวย.            
          [๓๖๐] บุคคลรูวา ส่ิงของอันใด เปนท่ีรักของเขา ก็ไมควรขอส่ิงของอันนั้น           
            บุคคลยอมเปนท่ีเกลียดชังเพราะขอจัด พระยานาคถูกพราหมณขอ     
            แกวมณี ตั้งแตนั้นกมิ็ไดมาใหพราหมณนัน้เหน็อีกเลย.        
                     จบ มณิกณัฐชาดกที่ ๓.              
                    ๔. กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก             
                   รูวาเขาดีก็ตองเล้ียงใหสมดี      
          [๓๖๑] ทานเคยบริโภคหญาท่ีเปนเดน เคยบริโภครําและขาวตังมาแลวจนเติบโต              
            นี่เคยเปนอาหารของทานมาแลว  เพราะเหตุไร บัดนี้ ทานจึงไมบริโภค            
            เลา?        
          [๓๖๒] ขาแตทานพราหมณ ในท่ีใด ชนท้ังหลายไมรูจักสัตว โดยชาติ หรือโดย           
            วินยั  ในท่ีนั้น รํา และขาวตังมีเปนอันมาก.  
          [๓๖๓] ก็ทานรูจักขาพเจาดีแลววา มาตัวนี้ เปนมาอุดมเชนไร ขาพเจารูสึกตน   
            อยู เพราะอาศัยทานผูรู จึงไมบริโภครําของทาน.             
                  จบ กุณฑกกุจฉิสินธวชาดกท่ี ๔.      
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                        ๕. สุกชาดก     
                    โทษของการไมรูประมาณ              
          [๓๖๔] ลูกนกแขกเตาตัวนั้น รูประมาณในการบริโภคอยูเพยีงใด ก็ไดสืบอายุ             
            และไดเล้ียงมารดาบิดาอยูเพยีงนัน้.          
          [๓๖๕] อนึ่ง ในกาลใด ลูกนกแขกเตานั้น กลืนกนิโภชนะมากเกินไป ในกาล   
            นั้น ก็ไดช่ือวา ไมรูจกัประมาณในการบริโภค จึงไดจมลงในมหาสมุทร            
            นั้นเทียว.   
          [๓๖๖] เพราะฉะน้ัน ความเปนผูรูจักประมาณ คือ ความไมหลงติดอยูใน  
            โภชนะ เปนความดี ดวยวา บุคคลใด ไมรูจกัประมาณ ยอมจมลงใน  
            อบายท้ัง ๔ บุคคลผูรูจักประมาณแล  ยอมไมจมลงในอบาย ๔.      
                      จบ สุกชาดกท่ี ๕. 
                      ๖. ชรูทปานชาดก   
 ขุดบอไดทรัพยกลับพินาศเพราะขุดเกนิ    
          [๓๖๗] พอคาท้ังหลาย มีความตองการดวยน้ํา พากนัขุดบอน้ําเกา ไดแรเหล็ก           
            แรทองแดง ดีบุก ตะกั่ว แกวมณี เงิน ทอง แกวมุกดา  และแกว  
            ไพฑูรย เปนอันมาก.          
          [๓๖๘] แตพวกพอคาเหลานั้น กไ็มไดยินดีดวยทรพัยนั้น ไดพากนัขุดใหลึก          
            ยิ่งข้ึนๆ ในบอน้ํานัน้ มีพระยานาคมีพิษรายแรง มีเดช ไดฆาพวกพอคา          
            เหลานัน้เสียดวยเดชแหงพษิ. 
          [๓๖๙] เพราะฉะน้ัน บุคคลพึงขุดบอน้ําเถิด แตไมควรขุดใหลึกเกนิไป เพราะ             
            วา บอท่ีขุดลึกเกินไปเปนของลามก ทรัพยท่ีพวกพอคาไดแลวดวยการ           
            ขุด และชีวิตก็พินาศไป เพราะการท่ีขุดลึกเกินไป. 
                    จบ ชรูทปานชาดกท่ี ๖.  
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                      ๗. คามณิจันทชาดก 
                     ลิงเปนสัตวไมรูจักเหตุ         
          [๓๗๐] สัตวตัวนี้ ไมฉลาดท่ีจะทําเรือน มีปกติหลุกหลิก หนังท่ีหนายน พึง            
            ประทุษรายของท่ีเขาทําไวแลว ตระกูลสัตวนี้ มีอยางนั้นเปนธรรมดา.           
          [๓๗๑] ขนอยางนี้ ไมใชขนของสัตวท่ีมีความคิดฉลาด ลิงตัวนีจ้ะทําใหผูอ่ืน          
            ยินดไีมได พระราชบิดาของเราทรงพระนามวา ชนสันธนะ ไดตรัส    
            สอนไววา ธรรมดาลิงยอมไมรูจักเหตุอันใดอันหนึ่ง.           
          [๓๗๒] สัตวเชนนัน้ จะพึงเล้ียงดูมารดาบิดา หรือพีช่ายพ่ีสาวของตนไมไดเลย          
            คําสอนนี้ พระราชบิดาของเราไดทรงส่ังสอนไวอยางนี้.           
                    จบ คามณิจนัทชาดกท่ี ๗.             
                     ๘. มันธาตุราชชาดก 
                   กามมีความสุขนอยมีทุกขมาก          
          [๓๗๓] พระจันทร พระอาทิตย (ยอมเวียนรอบเขาสิเนรุราช) สองรัศมีสวางไสว            
            ไปท่ัวทิศโดยกําหนดที่เทาใด สัตวท้ังหลายท่ีอาศัยแผนดนิอยูในท่ีมี           
            กําหนดเทานั้น ลวนเปนทาสของพระเจามันธาตุราชท้ังส้ิน.       
          [๓๗๔] ความอ่ิมในกามท้ังหลาย ยอมไมมีดวยฝนคือกหาปณะ กามทั้งหลายมี 
            ความยนิดีนอย มีทุกขมาก บัณฑิตรูชัดอยางนี้. 
          [๓๗๕] พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ยอมไมปรารถนาความยินดใีนกาม   
            ท้ังหลายท่ีเปนทิพย เปนผูยินดแีตความสิ้นไปแหงตัณหาโดยแท. 
                   จบ มันธาตุราชชาดกท่ี ๘.             
                      ๙. ติรีติวัจฉชาดก  
                      ควรบูชาผูมีพระคุณ 
          [๓๗๖] กรรมอะไรๆ ท่ีสําเร็จดวยวชิาของดาบสนี้มิไดมีเลย อนึ่ง ดาบสนั้น 
            ไมใชพระญาติพระวงศ ไมใชพระสหายของพระองค เม่ือเปนเชนนั้น 
            เพราะเหตุไร ติรีติวจัฉดาบสผูมีมือถือไมเทา จึงบริโภคกอนขาวอันเลิศ?   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 102 
          [๓๗๗] เม่ือเรารบพายแพโจร ตกอยูในฐานะอันตราย ติรีติวัจฉดาบสผูนี้  
            ไดกระทําความอนุเคราะหแกเราผูเดียว ในปาท่ีไมมีน้ํา นาหวาดเสียว           
            เม่ือเราไดรับความลําบากก็ไดพาดพะองให เพราะเหตุนั้น เราแมถูก 
            ความทุกขเบียดเบียนแลวก็ข้ึนจากบอได.      
          [๓๗๘] เรามาถึงเมืองนี้ไดโดยความยาก เพราะอานุภาพของติรีติวัจฉดาบสผูนี้            
            เราถึงจะเปนอยูในมนุษยโลก ก็เหมือนกับไปปรโลกอันเปนวสัิยของ 
            มัจจุราช ลูกรัก ติรีติวจัฉดาบส เปนผูควรแกปจจัยลาภ ทานท้ังหลาย           
            จงพากนัถวายของควรบริโภค และของควรบูชาแกทานติรีติวจัฉดาบส   
            เถิด.        
                    จบ ติรีติวัจฉชาดกท่ี ๙.            
                        ๑๐. ทูตชาดก    
                     ทุกชีวิตเปนทูตของทอง            
          [๓๗๙] สัตวเหลานี้ เปนไปในอํานาจของตัณหา ยอมไปสูประเทศอันไกล หวัง 
            จะขอส่ิงของตามแตจะได เพื่อประโยชนแกทองใด ขาพระองคเปน 
            ทูตของทองนั้น ขาแตพระองคผูเปนจอมทัพ ขอพระองคอยาไดทรง  
            พิโรธแกขาพระองคเลย.       
          [๓๘๐] อนึ่ง มาณพท้ังหลาย ยอมตกอยูในอํานาจของทองใด ท้ังกลางวัน    
            และกลางคืน ขาพระองคก็เปนทูตของทองนั้น ขาแตพระองคผูเปน 
            จอมทัพ ขอพระองคอยาไดทรงพิโรธแกขาพระองคเลย.             
          [๓๘๑] ดูกรพราหมณ เราจะใหโคสีแดงแกทานสักพันตัวพรอมท้ังโคจาฝูงแกทาน          
            แมเราและสัตวท้ังมวลก็ช่ือวา เปนทูตของทองท้ังส้ิน เพราะฉะนั้น            
            เราก็เปนทูต ไฉนจะไมใหส่ิงของแกทานผูเปนทูตเลา.        
                      จบ ทูตชาดกท่ี ๑๐.  
                     จบ สังกัปปวรรคท่ี ๑.              
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. สังกัปปราคชาดก ๒. ติลมุฏฐิชาดก            
            ๓. มณกิัณฐชาดก    ๔. กุณฑกกุจฉสินธวชาดก      
            ๕. สุกชาดก       ๖. ชรูทปานชาดก              
            ๗. คามณิจันทชาดก  ๘. มันธาตุราชชาดก          
            ๙. ติรีติวัจฉชาดก  ๑๐. ทูตชาดก.              
                    _________________   
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                        ๒. ปทุมวรรค    
                        ๑. ปทุมชาดก    
                   ไมควรพูดใหเกนิความจริง            
          [๓๘๒] ผมและหนวดที่โกนแลว ตดัแลว ยอมงอกข้ึนใหมได ฉันใด จมูกของ 
            ทานจงงอกข้ึนใหม ฉันนั้น ขาพเจาขอดอกปทุม ขอทานจงใหแก   
            ขาพเจาเถิด.  
          [๓๘๓] พืชท่ีเก็บไวในสารทสมัย เอาหวานลงในนา ยอมงอกข้ึน ฉันใด จมูก  
            ของทานจงงอกข้ึนใหม ฉันนั้น ขาพเจาขอดอกปทุม ขอทานจงใหแก  
            ขาพเจาเถิด.  
          [๓๘๔] แมคนท้ังสองนั้นคิดวา ทานจักใหดอกปทุมแกตน จึงไดพูดพลามไป 
            คนท้ังสองนั้นจะพึงกลาว หรือไมกลาวก็ตาม จมูกยอมงอกข้ึนไมได              
            ดูกรสหาย ขาพเจาขอดอกปทุม ขอทานจงใหแกขาพเจาเถิด.       
                      จบ ปทุมชาดกที่ ๑.  
                       ๒. มุทุปาณิชาดก 
             ความปรารถนาสมประสงคในกาลมีของ ๔ อยาง      
          [๓๘๕] ถาคนใชของทานพึงมีฝามือออน ๑ ชางของทานฝกดีแลว ๑ เวลามืด ๑            
            ฝนตก ๑ จะพึงมี ในกาลใด ความปรารถนาของทานก็จะสมประสงค       
            ในกาลนั้นเปนแน.            
          [๓๘๖] หญิงท้ังหลาย บุรุษไมสามารถจะปกปกรักษาไวไดดวยถอยคําอันออน 
            หวาน ยากท่ีจะใหเต็มได เสมอดวยแมน้ํา ฉะนั้น ยอมจะจมลงใน   
            นรก บัณฑิตรูชัดอยางนี้แลว พึงหลีกเวนเสียใหหางไกล.       
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          [๓๘๗] หญิงเหลานั้น ยอมเขาไปคบหาบุรุษใด เพราะความรักใคร พอใจ หรือ 
            เพราะทรัพย เขายอมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลัน เปรียบเหมือนไฟไหมท่ี             
            ของตนเอง ฉะนัน้.             
                     จบ มุทุปาณิชาดกท่ี ๒.             
                     ๓. จุลลปโลภนชาดก  
                   วาดวยหญิงทําบุรุษใหงงงวย          
          [๓๘๘] เม่ือน้ําไมหวั่นไหว ดาบสนี้มาไดดวยฤทธ์ิเอง คร้ันถึงความระคนกับ             
            ดวยหญิง ก็จมลงในหวงมหรรณพ. 
          [๓๘๙] ธรรมดาวา หญิงเหลานี้ เปนผูยังบุรุษใหงงงวย มีมายามาก และยัง              
            พรหมจรรยใหกําเริบ ยอมจะจมลงในอบาย บัณฑติรูชัดอยางนีแ้ลว 
            พึงหลีกเวนเสียใหหางไกล.   
          [๓๙๐] หญิงเหลานั้น ยอมเขาไปคบหาบุรุษใด เพราะความรักใคร พอใจ หรือ 
            เพราะทรัพย เขายอมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลัน เปรียบเหมือนไฟไหมท่ี             
            ของตนเองฉะน้ัน.              
                   จบ จุลลปโลภนชาดกท่ี ๓.              
                      ๔. มหาปนาทชาดก   
 วาดวยปราสาทของพระเจามหาปนาท          
          [๓๙๑] พระเจามหาปนาทน้ัน มีปราสาทลวนแลวไปดวยทอง กวาง ๑๖ ช่ัวธนตูก              
            สูง ๑ พันช่ัวธนู.            
          [๓๙๒] และปราสาทนั้นมีพื้น ๗ ช้ัน ประกอบไปดวยธง แลวไปดวยแกวมี   
            สีเขียว มีนางฟอน ๖ พัน แบงออกเปน ๗ พวก ฟอนรําอยูใน       
            ปราสาทนั้น.  
          [๓๙๓] ดูกรภัททชิ ทานกลาวถึงปราสาทน้ันมีแลวในกาลนัน้ ในคร้ังนั้น เรา             
            เปนทาวสักกะผูรับใชการงานของทาน.         
                    จบ มหาปนาทชาดกท่ี ๔.  
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                       ๕. ขุรัปปชาดก   
                     ถึงคราวกลาควรกลา  
          [๓๙๔] เม่ือทานเหน็พวกโจรยิงลูกธนูอันแหลม ถือดาบอันคมกลา ซ่ึงขัดแลว              
            ดวยน้ํามัน เม่ือมรณภยัปรากฏเฉพาะหนาแลว เหตุไฉนหนอ ทานจึง  
            ไมมีความคร่ันคราม.         
          [๓๙๕] เม่ือเราเห็นพวกโจรยิงลูกธนอัูนแหลม ถือดาบอันคมกลา ซ่ึงขัดแลว 
            ดวยน้ํามัน เม่ือมรณภยัปรากฏเฉพาะหนาแลว เรากลับไดความยนิด ี
            และโสมนัสมากยิ่ง.            
          [๓๙๖] เราน้ันเกิดความยินดแีละโสมนัสแลว ก็ครอบงําศัตรูท้ังหลายเสียได 
            เพราะวา ชีวิตของเราๆ ไดสละมาแตกอนแลว เราไมไดทําความอาลัย 
            ในชีวติ บุคคลผูกลาหาญพึงกระทํากิจของคนกลา ในกาลบางคราว.    
                     จบ ขุรัปปชาดกท่ี ๕. 
                     ๖. วาตัคคสินธวชาดก  
                 วาดวยมิตรสันถวะเกิดแตแรกพบ         
          [๓๙๗] ดวยเหตใุด คุณแมจึงมีโรคผอมเหลือง ไมชอบใจอาหาร มานั้นก็มา 
            คบหาสมาคมแลว เหตุไร คุณแมจงึใหมาตัวนั้นหนีไปเสียในบัดนี้เลา?            
          [๓๙๘] ลูกเอย ข้ึนช่ือวา มิตรสันถวะจะเกิดข้ึนแตแรกพบปะเทียวแหละ ยศ 
            ของสตรีท้ังหลาย ยอมเส่ือมไป เพราะฉะน้ัน แมจึงแสรงทําใหพระยามา            
            นั้นหนไีปเสีย. 
          [๓๙๙] สตรีคนใด ไมปรารถนาบุรุษผูเกิดในตระกลูมียศศักดิ์ ท่ีมีคนชักพามา             
            แลว สตรีคนนั้น จะตองเศราโศกอยูส้ินกาลนาน เหมือนนางลาเศรา 
            โศกถึงพระยามาวาตัคคสินธพ ฉะนั้น.            
                   จบ วาตัคคสินธวชาดกท่ี ๖.      
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                    ๗. สุวรรณกักกฏกชาดก  
                        วาดวยปูทอง   
          [๔๐๐] ปูทอง มีนัยนตาอันยาว มีหนังเปนกระดูก เปนสัตวอยูในน้ํา ไมมีขน            
            ฉันถูกปูทองนั้นหนบีไวแลว จึงรองขอความชวยเหลือ เจาอยาท้ิงฉัน            
            ผูคูชีวิตเสียเลย.          
          [๔๐๑] ขาแตทานผูเปนลูกเจา ดิฉันจักไมละท้ิงทานผูเปนชางทรงกําลังถึง ๖๐ ป   
            เลย ทานยอมเปนท่ีรักใครอยางยิ่งของดิฉัน ยิ่งกวาแผนดินซ่ึงมีสมุทร       
            สาครส่ีเปนขอบเขต.           
          [๔๐๒] ปูเหลาใด อยูในมหาสมุทรกด็ี ในแมน้ําคงคาก็ดี ในแมน้าํยมุนากด็ี              
            ทานเกดิอยูในน้ํา ยอมประเสริฐกวาปูเหลานั้น ขอทานจงปลอยสามี              
            ของดิฉันผูรองไหอยูเถิด.  
                  จบ สุวรรณกักกฏกชาดกท่ี ๗.            
                     ๘. อารามทูสกชาดก  
                วาดวยเหตุท่ีนายอุยยานบาลจะถูกติ      
          [๔๐๓] ลิงตัวใด สมมุติกันวา เปนใหญกวาฝูงลิงเหลานี้ ปญญาของลิงตัวนั้น          
            มีอยูเพยีงอยางนีเ้ทานัน้ ฝูงลิงท่ีเปนบริวารนอกนี้ จะมีปญญาอะไร.         
          [๔๐๔] ขาแตทานผูประเสริฐ ทานยงัไมรูอะไร ไฉนมาดวนติเตยีนเราตางๆ             
            อยางนีเ้ลา เรายังไมเห็นรากไมแลว จะพึงรูตนไมวา รากหยั่งลงไปลึกได    
            อยางไรเลา? 
          [๔๐๕] เราไมติเตียนทานท้ังหลาย พวกทานเปนลิงไพร อาศัยอยูในปา แตวา            
            นายอุยยานบาลทั้งหลาย ผูปลูกตนไม เพื่อประโยชนแกพระราชา   
            พระองคใด พระราชาพระองคนั้น คือ พระเจาวิสสเสนะ จะพึงถูก    
            ติเตียนได.  
                   จบ อารามทูสกชาดกท่ี ๘.       
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                       ๙. สุชาตาชาดก   
                 วาดวยถอยคําไพเราะทําใหคนรัก         
          [๔๐๖] สัตวเหลานี้ สมบูรณดวยสีสรรวรรณะ มีสําเนียงออนหวาน นารัก นาชม           
            (แต) เปนสัตวมีวาจากระดาง ยอมไมเปนท่ีรักของใคร ท้ังในโลกนี้            
            และโลกหนาเลย. 
          [๔๐๗] ทานก็ไดเห็นมิใชหรือวา นกดุเหวาดําลายพรอยพรายตวันี้ เปนท่ีรักของ        
            สัตวท้ังหลายเปนอันมาก เพราะวาจาออนหวาน?   
          [๔๐๘] เพราะฉะนั้น ผูท่ีตองการจะใหตนเปนท่ีรักของประชาชน พึงกลาวแต             
            ถอยคําสละสลวย พูดพอประมาณ ไมฟุงซาน ถอยคําของผูแสดง       
            อรรถ และธรรม เปนถอยคําไพเราะ. 
                     จบ สุชาตาชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. อุลูกชาดก   
                วาดวยหนาตาไมดไีมควรใหเปนใหญ    
          [๔๐๙] ไดยินวา พวกญาติท้ังมวล ตั้งนกเคาใหเปนใหญ ถาพวกญาติอนุญาต              
            ฉันจะขอพูดสักคําหนึ่ง.        
          [๔๑๐] ดูกรสหาย เราทั้งหมดอนุญาตใหทานพูด แตจงพูดแตถอยคําท่ีเปน 
            อรรถ และธรรมอยางเดียว เพราะวา นกท่ีหนุมๆ มีปญญา และทรง   
            ไวซ่ึงญาณอันรุงเรือง มีอยู. 
          [๔๑๑] ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย การแตงตั้งนกเคาใหเปนใหญ ขาพเจา         
            ไมชอบใจ ทานจงมองดูหนาของนกเคาผูไมโกรธเถิด นกเคาโกรธแลว 
            จักทําหนาตาเปนอยางไร?      
                     จบ อุลูกชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ ปทุมวรรคท่ี ๒.  
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. ปทุมชาดก           ๒. มุทุปาณิชาดก        
            ๓. จุลลปโลภนชาดก      ๔. มหาปนาทชาดก         
            ๕. ขุรัปปชาดก          ๖. วาตัคคสินธวชาดก    
            ๗. สุวรรณกักกฏกชาดก    ๘. อารามทูสกชาดก      
            ๙. สุชาตาชาดก        ๑๐. อุลูกชาดก.          
                     _________________   
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                     ๓. อุทปานทูสกวรรค 
                     ๑. อุทปานทูสกชาดก 
           วาดวยการข้ีเยี่ยวลงบอน้ําเปนธรรมดาของหมาจิ้งจอก            
          [๔๑๒] ดูกรสหาย ทําไม ทานจึงถายมูตรและคูถรดบอน้ําท่ีทําไดโดยยาก ของ  
            ฤาษีผูอยูปา แสวงหาตบะอยูตลอดกาลนาน?      
          [๔๑๓] เราพวกสุนัขจิง้จอก ดื่มกนิน้าํ ณ ท่ีใดแลว ยอมถายอุจจาระปสสาวะลง           
            ในท่ีนัน้ เปนธรรมดาของสุนัขจ้ิงจอกท้ังหลาย เปนธรรมดาของบิดา  
            มารดา และปู ยา ตา ยาย ทานไมควรจะถือโกรธธรรมดาอันนั้นของ  
            พวกเราเลย.   
          [๔๑๔] อาการเชนนี้ เปนธรรมดาของพวกทาน อนึ่ง อาการเชนไร ไมเปน  
            ธรรมดาของพวกทาน ขอพวกเราอยาไดเห็นธรรมดา หรือมิใชธรรมดา   
            ของพวกทาน ในกาลไหนๆ อีกเลย. 
                   จบ อุทปานทูสกชาดกท่ี ๑.             
                       ๒. พยัคฆชาดก    
                     วาดวยเร่ืองของมิตร              
          [๔๑๕] ความเกษมจากโยคะ ยอมเส่ือมไปเพราะการคบหากับมิตรคนใด บัณฑิต   
            พึงรักษาลาภ ยศ และชีวิตของตน ท่ีมิตรนั้นครอบงําไวเสียกอน ดุจ  
            บุคคลผูรักษาตาของตนไว ฉะนั้น.              
          [๔๑๖] ความเกษมจากโยคะ ยอมเจริญเพราะการคบหากับมิตรคนใด บุรุษ       
            ผูฉลาดในกจิท้ังมวล พึงกระทํากจิทุกอยางของกัลยาณมิตรใหเหมือน  
            ของตน.       
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          [๔๑๗] ดูกรราชสีหและเสือโครง จงมาเถิด เชิญทานท้ังสองจงกลับเขาไปยัง              
            ปาใหญ พวกมนษุยอยามาตัดปาของเราใหปราศจากราชสีหและเสือโครง             
            เสียเลย ราชสีหและเสือโครง อยาไดเปนผูไรปา.            
                     จบ พยัคฆชาดกท่ี ๒.  
                       ๓. กัจฉปชาดก    
                       วาดวยลิงสัปดน 
          [๔๑๘] ใครหนอเดนิมา เหมือนบุคคลผูรวยอาหาร เหมือนพราหมณผูไดลาภ   
            มาเต็มมือ ฉะนั้น ทานไปรวยภกิษาหารมาแตท่ีไหนหนอ ทานเขาไปหา  
            ผูมีศรัทธาคนไรมา?           
          [๔๑๙] ดูกรทานผูเจริญ ขาพเจาเปนลิง ทรามปญญา จับตองส่ิงท่ีบุคคลไมควร         
            จับตอง ขอพระคุณเจาโปรดเปล้ืองขาพเจาใหพนทุกขดวยเถิด ขอความ            
            เจริญจงมีแกพระคุณเจา ขาพเจาพนจากความฉิบหายน้ีแลวจะไปอยูท่ี            
            ภูเขา.       
          [๔๒๐] เตาท้ังหลาย เปนสัตวสืบเนือ่งมาจากกัสสปโคตร ลิงท้ังหลายเปนสัตว           
            สืบเนื่องมาจากโกณฑัญญโคตร ดูกรเตาผูเทือกแถวกัสสปโคตร ทาน  
            จงปลอยลิงผูเทือกแถวโกณฑัญญโคตรเสียเถิด ทานคงเคยทําเมถุนธรรม  
            กันแลว.     
                     จบ กัจฉปชาดกท่ี ๓.  
                        ๔. โลลชาดก     
                   วาดวยโทษของความโลเล 
          [๔๒๑] นกยางตวันี้ อยางไรจึงมีหงอน เปนโจร (เขามาอยูท่ีรังกา) ดูกรนกยาง          
            ผูมีเมฆเปนบิดา ทานจงมาเสียขางนี้เถิด กาผูเปนสหายของเรา เปนผู         
            ดุราย.       
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          [๔๒๒] เราไมใชนกยางมีหงอน เราเปนกาโลเล ไมไดทําตามคําของทาน กลับ 
            มาแลว จงมองดูเราผูรุนนี้เถิด.             
          [๔๒๓] ดูกรสหาย ทานจะไดรับทุกขอีก เพราะวา ปกติของทานเปนเชนนัน้ 
            เคร่ืองบริโภคของมนุษยไมควรทีน่กจะพึงบริโภค.  
                      จบ โลลชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. รุจิรชาดก   
          [๔๒๔] นกยางตวันี้ อยางไรจึงขาว นารัก มาอยูในรังกาได และนี่เปนรังของกา         
            ผูดุรายสหายของเรา.         
          [๔๒๕] ดูกรนกพิราบผูสหาย ทานกรู็จักเรา ผูมีขาวฟางเปนอาหารมิใชหรือ เรา       
            มิไดกระทําตามคําของทาน กลับมาแลว จงมองดเูราผูรุนนี้เถิด.  
          [๔๒๖] ดูกรกาผูสหาย ทานจะไดรับทุกขอีก เพราะวา ปกติของทานเปนเชนนั้น          
            เคร่ืองบริโภคของมนุษยไมควรทีน่กจะพึงบริโภค.  
                      จบ รุจิรชาดกที่ ๕. 
                      ๖. กุรุธรรมชาดก  
                 วาดวยใหชางแกทาวกาลิงคราช        
          [๔๒๗] ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาประชาชน ขาพระบาทท้ังหลาย ไดทราบ  
            ศรัทธา และศีลของพระองคแลว จึงมาขอรับพระราชทานเอาทองคํา      
            แลกกบัชางมีสีดังดอกอัญชัน นําไปในแควนกาลิงคราช.             
          [๔๒๘] สัตวท่ีพึงเล้ียงดวยขาวกด็ี ท่ีไมไดเล้ียงก็ดี ผูใด ในโลกน้ี ตั้งใจมาหาเรา 
            สัตวเหลานั้นท้ังหมด เราก็มิไดหามเลย นี้เปนถอยคําของทานบูรพาจารย.      
          [๔๒๙] ดูกรพราหมณท้ังหลาย เราจะใหชางนี้อันควรเปนราชพาหนะ เปนราช  
            บริโภค ประกอบไปดวยยศ ประดบัไปดวยเคร่ืองประดับ ปกคลุมไป     
            ดวยขายทอง มีนายหตัถาจารย พรอมแกทานท้ังหลาย ขอพวกทานจงไป 
            ตามปรารถนาเถิด.              
                    จบ กุรุธรรมชาดกท่ี ๖.         
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                        ๗. โรมชาดก     
                     วาดวยอาชีวกเจาเลห            
          [๔๓๐] ดูกรปกษีผูมีขนปก เม่ือเรามาอยูในถํ้าแหงภูเขานี้กวา ๕๐ ป นกพิราบ        
            ท้ังหลายก็มิไดรังเกยีจ เปนผูมีจิตเยอืกเย็นเปนอยางยิ่ง ยอมพากันมาสู    
            บวงมือของเรา ในกาลกอน.     
          [๔๓๑] ดูกรทานผูมีอวัยวะคด บัดนี ้นกพิราบเหลานั้น คงจะเห็นเหตุอะไร 
            กระมัง จึงใครจะพากนัไปเสพอาศัยซอกภูเขาอ่ืน นกเหลานี้ คร้ังกอน             
            ยอมสําคัญเราอยางไร บัดนี้ ยอมไมสําคัญเราอยางนั้นหรือ หรือนก 
            เหลานี ้พลัดพรากไปนานแลว จําเราไมได หรือวาเปนนกใหมจึงไมเขา           
            ใกลเรา?     
          [๔๓๒] พวกเราเปนผูไมหลงใหล รูอยูวา ทานก็คือทานนั่นแหละ พวกเราเหลา          
            นั้นก็ไมใชนกอ่ืน ก็แตวา จิตของทานเปนจิตประทุษรายในชนนี้ ดูกร          
            อาชีวก เพราะเหตุนั้น พวกเราจึงหวาดกลัวทาน.  
                      จบ โรมชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. มหิสชาดก    
                      วาดวยลิงกับควาย  
          [๔๓๓] ทานอาศัยเหตุอะไรจึงอดกล้ันทุกขนี้ ตอลิงผูมีจิตกลับกลอก มักประทษุ        
            รายมิตร ดุจเปนเจาของผูใหความใครท้ังปวง.  
          [๔๓๔] ทานจงขวดิมันเสีย (ดวยเขา) จงเหยียบเสีย (ดวยเทา) ถาไมหาม 
            ปรามมันเสีย สัตวท้ังหลายท่ีโงเขลา ก็จะพึงเบียดเบียนรํ่าไป.  
          [๔๓๕] เม่ือลิงตัวนี้ ดหูม่ินควายตัวอ่ืน ดุจดหูม่ินขาพเจา จักกระทําอนาจาร          
            อยางนีแ้กควายตัวอ่ืน ควายเหลานั้น ก็จะฆามันเสียในท่ีนั้น ความพน         
            อันนั้นจักมีแกขาพเจา.     
                      จบ มหิสชาดกที่ ๘.   
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                       ๙. สตปตตชาดก   
                     วาดวยความสําคัญผิด 
          [๔๓๖] มาณพสําคัญนางสุนัขจ้ิงจอกในหนทาง ซ่ึงเท่ียวอยูในปา ผูปรารถนา 
            ประโยชน และบอกใหรูดวยอาการอยางนั้นวา เปนผูปรารถนาความ  
            ฉิบหาย มาสําคัญนกกระไนผูปรารถนาความฉิบหายวา เปนผูปรารถนา  
            ประโยชน ฉันใด.              
          [๔๓๗] บุคคลบางคนในโลกนีย้อมเปนเชนนัน้ เม่ือชนท้ังหลายผูปรารถนาประ             
            โยชนจึงกลาวสอน ยอมกลับถือเอาโดยไมเคารพ ฉันนั้น.          
          [๔๓๘] อนึ่ง ชนเหลาใด สรรเสริญบุคคลนั้นก็ดี ยกยองบุคคลนั้นเพราะกลัว 
            ก็ดี ก็สําคัญชนเหลานั้นวา เปนมิตร เหมือนมาณพสําคัญผิดนกกระไน  
            วา เปนมิตร ฉะนั้น.         
                     จบ สตปตตชาดกท่ี ๙. 
                      ๑๐. ปูฏทูสกชาดก  
                      วาดวยผูชอบทําลาย 
          [๔๓๙] พระยาเนื้อจะฉลาดในการทําหอใบไมเปนแน เพราะฉะนั้น จึงไดร้ือหอ             
            ใบไมเสีย คงจะทําหอใบไมอยางอ่ืนใหดีกวาเกาเปนม่ันคง.    
          [๔๔๐] บิดา หรือมารดาของเรา ไมใชเปนคนฉลาดในการทําหอใบไมเลย เรา  
            ไดแตร้ือส่ิงของท่ีทําไวแลวๆ เทานัน้ ตระกูลของเราน้ี เปนธรรมดา           
            อยางนี.้    
          [๔๔๑] ธรรมดาของทานท้ังหลายเปนถึงเชนนี้ ก็สภาพท่ีมิใชธรรมดาจะเปน 
            เชนไร ขอพวกเราอยาไดเหน็ธรรมดา หรือมิใชธรรมดาของทานท้ังหลาย              
            ในกาลไหนๆ เลย. 
                    จบ ปูฏทูสกชาดกท่ี ๑๐.              
                     จบ อุทปานวรรคท่ี ๓. 
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. อุทปานทูสกชาดก    ๒. พยัคฆชาดก            
            ๓. กัจฉปชาดก        ๔. โลลชาดก 
            ๕. รุจิรชาดก         ๖. กุรุธรรมชาดก         
            ๗. โรมชาดก         ๘. มหิสชาดก 
            ๙. สตปตตชาดก      ๑๐. ปูฏทูสกชาดก.          
                    _________________    
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                      ๔. อัพภนัตรวรรค  
                      ๑. อัพภันตรชาดก  
                       วาดวยผลไมทิพย 
          [๔๔๒] ผลของตนไมช่ืออัพภันตระ เปนผลไมทิพย นางนารีท่ีแพทอง บริโภค             
            แลว จะประสูติพระราชโอรสเปนพระเจาจักรพรรดิ.  
          [๔๔๓] ดูกรนางผูเจริญ แมทานก็เปนพระมเหสีผูเลอโฉม และเปนท่ีรักของ              
            พระราชสวามี พระราชาจักทรงนําเอาผลไมช่ืออัพภันตระนี้มาใหแกทาน.             
          [๔๔๔] บุคคลผูกลาหาญ ยอมเสียสละตน กระทําความพากเพียรในประโยชน     
            ของทานท่ีไดเล้ียงตนมา ยอมถึงฐานะอันใด ขาพเจาเปนผูจะไดฐานะ            
            อันนั้น.     
                    จบ อัพภันตรชาดกท่ี ๑.              
                       ๒. เสยยชาดก     
          [๔๔๕] ผูใด คบหากับบุคคลผูประเสริฐ ผูนั้นชื่อวา เปนผูมีสวนอันประเสริฐ        
            ดวย เราสมานไมตรีกบัพระยาโจรคนเดียวก็ปลดเปล้ืองทานท้ังหลาย  
            ผูตองโทษไดท้ังรอยคน.     
          [๔๔๖] เพราะฉะนั้น บุคคลคนเดียวสมานไมตรีกบัโลกท้ังมวลส้ินชีพแลว ก ็
            พึงเขาถึงสวรรค ทานชาวกาสิกรัฐท้ังหลาย จงฟงคําของเราน้ีเถิด. 
          [๔๔๗] พระเจากังสมหาราช ครอบครองราชสมบัติเมืองพาราณสี ไดตรัสพระ   
            ราชดํารัสนี้แลว ก็ทรงสละท้ังธนู และลูกศรเสีย ทรงสมาทาน สํารวม 
            ศีล.         
                     จบ เสยยชาดกที่ ๒.  
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                      ๓. วัฑฒกีสูกรชาดก  
                 วาดวยหมูสูเสือไดดวยสามัคคีกนั    
          [๔๔๘] ดูกรเสือโครง วันกอนๆ ทานเคยย่าํยหีมูท้ังหลายในประเทศน้ี แลว 
            นําเอาหมูตัวอวนๆ มา บัดนี้ ทานเดินซบเซามาแตผูเดียว ดูกรเสือโครง          
            ก็วันนี้ กําลังกายของทานไมมีหรือ?           
          [๔๔๙] ไดยินวา วันกอนๆ หมูเหลานี้ เห็นขาพเจาเขาแลวกก็ลัวตางก็บายหนา      
            หนีไปหาท่ีซอนเรนคนละทิศละทาง บัดนี้ หมูเหลานั้น มาประชุมรวมกัน            
            เปนหมวดเปนหมู อยูในท่ีชัยภูมิดี ยากท่ีขาพเจาจะย่ํายีได.  
          [๔๕๐] ขาพเจาขอนอบนอมแกหมูหมูท่ีมาประชุมกัน ขาพเจาไดเห็นมิตรภาพอัน          
            นาอัศจรรย ควรสรรเสริญแลว จึงขอกลาวสรรเสริญไว หมูท้ังหลายผูมี           
            เข้ียวเปนกําลัง ไดชนะเสือโครงดวยสามัคคีอันใด ก็พากนัพนมรณภยั             
            ดวยความสามัคคีอันนั้น.      
                    จบ วัฑฒกีสูกรชาดกท่ี ๓.            
                        ๔. สิริชาดก    
                    วาดวยโภคะเกดิแกผูมีบุญ         
          [๔๕๑] ผูไมมีบุญ จะเปนผูมีศิลปะหรือไมก็ตาม ยอมขวนขวายรวบรวมทรัพยไว          
            เปนอันมาก ผูมีบุญยอมใชสอยทรัพยเหลานั้น.  
          [๔๕๒] โภคะเปนอันมาก ยอมลวงเลยสัตวเหลาอ่ืนไปเสีย เกิดข้ึนในท่ีท้ังปวง          
            เทียว สําหรับผูมีบุญอันกระทําไว ใชแตเทานั้น รัตนะท้ังหลายก็บังเกิด        
            ข้ึนแมในท่ีมิใชบอเกดิ.    
          [๔๕๓] ไก แกวมณี ไมเทา และหญิงช่ือวา บุญญลักขณาเทวี ยอมเกิดข้ึน 
            แกอนาถบิณฑิกเศรษฐีผูไมมีบาป มีบุญอันกระทาํไวแลว.         
                      จบ สิริชาดกท่ี ๔.   
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                       ๕. มณิสูกรชาดก  
                  วาดวยของดีใครทําลายไมได           
          [๔๕๔] พวกขาพเจาประมาณ ๓๐ ตวั อาศัยอยูในถํ้าแกวมณี ๗ ป ไดปรึกษา  
            กันวา จะชวยกนักําจดัแสงแกวมณใีหเศราหมอง. 
          [๔๕๕] พวกขาพเจาชวยกันเสียดสีแกวมณี แกวมณีกลับมีสีสุกใสข้ึนกวาเกา            
            บัดนี้ พวกขาพเจาขอถามทานถึงเหตุนั้น ทานยอมสําคัญกิจในเร่ืองนี้           
            อยางไร?     
          [๔๕๖] ดูกรหมูท้ังหลาย แกวไพฑูรยนี้ เปนของแข็ง งามผองใส ใครๆ ไม  
            สามารถจะกําจดัแกวไพฑูรยนั้นใหเศราหมองไดเลย ทานท้ังหลายจงพา              
            กันหลีกหนีไปอยูท่ีอ่ืนเสียเถิด.             
                     จบ มณิสูกรชาดกท่ี ๕.              
                       ๖. สาลุกชาดก    
                    วาดวยอุบายไมใหถูกฆา           
          [๔๕๗] ทานอยาปรารถนาอาหารอยางหมูช่ือสาลุกะเลย เพราะวา หมูช่ือวาสาลุกะ          
            นี้ บริโภคอาหารเปนเคร่ืองเดือดรอน ทานจงเปนผูมีความขวนขวาย 
            นอย เค้ียวกนิแตขาวลีบนี้เถิด นี้เปนลักษณะแหงความอายยุืน.  
          [๔๕๘] ในไมชา ราชบุรุษผูมีบริวารมากนั้น ก็จะเปนแขกมาประชุมกัน ณ 
            สถานท่ีนี้ ในกาลนั้น ทานก็จะไดเห็นหมูสาลุกะตัวนี้ อันเจาของใหทุบ         
            ดวยไมฆอนนอนตายอยู.       
          [๔๕๙] วัวชราท้ังสองตัว พอเห็นหมูสาลุกะผูกลาหาญ อันเจาของใหทุบดวยไม           
            ฆอนนอนตายอยู ก็คิดรวมกนัวา ขาวลีบเทานั้น เปนอาหารอยางสูงสุด          
            ของเรา.      
                      จบ สาลุกชาดกท่ี ๖.  
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                      ๗. ลาภครหิกชาดก  
                    วาดวยวิธีการหลอกลวง              
          [๔๖๐] ไมใชคนบา ทําเปนเหมือนคนบา ไมใชคนสอเสียด ก็ทําเปนเหมือนคน              
            สอเสียด ไมใชนกัฟอนรํา ก็ทําเปนเหมือนนกัฟอนรํา ไมใชคนตื่นขาว            
            ก็ทําเปนเหมือนคนต่ืนขาว ยอมจะไดลาภในคนผูหลงใหลท้ังหลาย นี ้
            เปนคําส่ังสอนแกทาน.        
          [๔๖๑] ขาแตทานพราหมณ นาติเตียนความประพฤติอัตตวินิบาตกรรม การประ 
            พฤติธรรม การไดยศ และไดทรัพย.              
          [๔๖๒] อนึ่ง ถาบุคคลจะถือเอาบาตรออกไปบวชเสีย ความเปนอยูนี้แล     
            ประเสริฐกวาการแสวงหาโดยอธรรม. 
                    จบ ลาภครหิกชาดกท่ี ๗.              
                      ๘. มัจฉทานชาดก   
                    วาดวยบุญท่ีใหทานแกปลา          
          [๔๖๓] ปลาท้ังหลาย มีราคาถึงหนึ่งพันกหาปณะกับ ๗ มาสก ยอมจะไมมีผูใดผู            
            หนึ่งเช่ือถือเลย และในท่ีนี้ เราก็มี ๗ มาสกเทานัน้ แตเราก็ซ้ือปลาตัว       
            นั้นได.     
          [๔๖๔] ทานไดใหโภชนะแกปลาท้ังหลาย แลวอุทิศสวนบุญใหแกเรา เรา  
            ระลึกถึงสวนบุญอันนั้น และความนอบนอมท่ีทานไดกระทําแลว จึง 
            รักษาทรัพยของทานนี้ไว.    
          [๔๖๕] บุคคลผูมีจิตคิดประทุษราย ยอมไมมีความเจริญเลย ใชแตเทานั้น              
            เทวดาทั้งหลายก็ไมบูชาผูนั้น ผูใด ทํากรรมอันช่ัวชา ยกัยอกเอาทรัพย         
            มรดกของบิดา ไมตองการจะใหพีช่าย เทวดาท้ังหลาย ยอมไมบูชาผูนั้น.          
                    จบ มัจฉทานชาดกท่ี ๘.  
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                      ๙. นานาฉันทชาดก  
                     วาดวยตางคนตางใจ 
          [๔๖๖] ขาแตมหาราช ขาพระบาทท้ังหลายอยูรวมในเรือนหลังเดยีวกัน แตมี              
            ฉันทะตางกัน ขาพระบาทอยากไดบานสวย นางพราหมณีอยากไดโคนม  
            สักรอยหนึ่ง.  
          [๔๖๗] ลูกชายอยากไดรถเทียมดวยมาอาชาไนย ลูกสะใภอยากไดกุณฑลแกว  
            ฝายนางปุณณทาสีผูช่ัวชาก็จํานงจะใครไดครก สาก และกระดง.   
          [๔๖๘] ทานท้ังหลาย จงใหบานสวยแกพราหมณ จงใหโคนมรอยหน่ึงแกนาง  
            พราหมณี จงใหรถเทียมดวยมาอาชาไนยแกลูกชาย จงใหกณุฑลแกว   
            แกลูกสะใภ และจงใหครกตําขาว สาก และกระดงแกนางปุณณทาสี    
            ผูช่ัวชา.  
                   จบ นานาฉันทชาดกท่ี  ๙.              
                      ๑๐. สีลวีมังสชาดก  
                     วาดวยอานิสงสของศีล             
          [๔๖๙] ไดทราบมาวา ศีลเปนความงาม ศีลเปนเยีย่มในโลก ทานจงดูซิ งู 
            ใหญมีพิษอันรายแรง ยอมไมเบียดเบียนผูอ่ืนดวยรูสึกตัววา เปนผูมีศีล.   
          [๔๗๐] เราจักสมาทานศีลท่ีบัณฑิตรับรองแลววา เปนความปลอดภัยในโลก   
            เปนคุณชาติเคร่ืองใหบัณฑิตเรียกบุคคลผูประพฤติตามขอปฏิบัติของพระ          
            อริยะวา เปนผูมีศีล.       
          [๔๗๑] อนึ่ง บุคคลผูมีศีล ยอมเปนท่ีรักของญาติท้ังหลาย และรุงเรืองในหมู         
            มิตร เม่ือตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติ.        
                    จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๑๐.            
                     จบ อัพภันตรวรรคท่ี ๔.             
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. อัพภันตรชาดก      ๒. เสยยชาดก             
            ๓. วัฑฒกีสูกรชาดก     ๔. สิริชาดก            
            ๕. มณสูิกรชาดก       ๖. สาลุกชาดก            
            ๗. ลาภครหิกชาดก     ๘. มัจฉทานชาดก           
            ๙. นานาฉันทชาดก    ๑๐. สีลวีมังสชาดก.        
                     _________________   
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                        ๕. กุมภวรรค    
                     ๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก 
                  คนโงเขลาเดือดรอนภายหลัง            
          [๔๗๒] นักเลงไดหมอสารพัดนึกอันเปนยอดทรพัยใบหนึ่ง ยังรักษาหมอนัน้ไว            
            ไดตราบใด เขากจ็ะไดรับความสุขอยูตราบนั้น.  
          [๔๗๓] เม่ือใด เขาประมาท และเยอหยิ่ง ไดทําลายหมอใหแตก เพราะความ  
            ประมาท เม่ือนั้น ก็เปนคนเปลือย และนุงผาเกา เปนคนโงเขลา ยอม            
            เดือดรอนในภายหลัง.          
          [๔๗๔] คนผูประมาทโงเขลา ไดทรัพยมาแลวยอมใชสอย จะตองเดือดรอนใน 
            ภายหลัง เหมือนนักเลงทุบหมอยอดทรัพยเสีย ฉะนั้น.             
                   จบ ภัทรฆฏเภทกชาดกท่ี ๑.             
                       ๒. สุปตตชาดก   
                     วาดวยนางกาแพทอง 
          [๔๗๕] ขาแตมหาราช พระยากาช่ือสุปตตะ เปนกาอยูในเมืองพาราณสี อันกา              
            แปดหม่ืนแวดลอมแลว.         
          [๔๗๖] นางกาสุปสสาภรรยาของพระยากานั้นแพทอง ปรารถนาจะกินพระ       
            กระยาหารมีคามาก ท่ีคนหุงตมแลวในหองเคร่ือง. 
          [๔๗๗] ขาพระบาทเปนทูตของพระยากาท้ังสองน้ัน ถูกนายใชใหมาจึงไดเปนผูมา          
            ในท่ีนี้ ขาพระบาทจะกระทําความจงรักตอเจานาย จึงไดจกิจมูกของคน              
            เชิญเคร่ืองใหเปนแผล.       
                     จบ สุปตตชาดกที่ ๒.  
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                     ๓. กายนิพพินทชาดก 
                  วาดวยความเบ่ือหนายรางกาย         
          [๔๗๘] เม่ือเราถูกโรคอยางหนึ่งถูกตอง ไดเสวยทุกขเวทนาอยางสาหัส อัน 
            ทุกขเวทนาเบียดเบียนอยู รางกายนีก้็ซูบผอมลงอยางรวดเร็ว ดจุดอกไม          
            ท่ีท้ิงตากแดดไวท่ีทราย ฉะนัน้.              
          [๔๗๙] รูปรางอันไมนาพอใจถึงการนับวา นาพอใจ ท่ีไมสะอาดสมมติวา เปน            
            ของสะอาด เต็มดวยซากศพตางๆ ปรากฏแกคนพาลผูไมพิจารณาเหน็วา  
            เปนของนาพอใจ.              
          [๔๘๐] นาติเตียนกายอันเปอยเนา กระสับกระสาย นาเกลียด ไมสะอาด มี 
            ความปวยไขเปนธรรมดา เปนท่ีๆ หมูสัตวผูประมาทหมกมุนอยู ยอม            
            ยังหนทางเพ่ือความเขาถึงสุคติใหเส่ือมไป.    
                   จบ กายนพิพินทชาดกท่ี ๓.             
                      ๔. ชัมพุขาทกชาดก 
                  วาดวยการสรรเสริญกันและกนั          
          [๔๘๑] ใครนี่ มีเสียงอันไพเราะเพราะพร้ิง อุดมกวาสัตวผูท่ีมีเสียงเพราะท้ังหลาย    
            จับอยูท่ีกิ่งชมพู สงเสียงรองไพเราะดุจลูกนกยูง ฉะนั้น.    
          [๔๘๒] กุลบุตรยอมรูจกัสรรเสริญกุลบุตร ดูกรสหายผูมีผิวพรรณคลายกับลูก            
            เสือโครง เชิญทานบริโภคเถิด เรายอมใหแกทาน. 
          [๔๘๓] ดูกรบุคคลผูสรรเสริญกันและกัน เราไดเหน็คนพูดมุสา คือ กาผูเค้ียว            
            กินของท่ีคนอ่ืนคายแลว และสุนัขจิ้งจอกผูกนิซากศพ มาประชุมกัน  
            นานมาแลว.   
                    จบ ชัมพุขาทกชาดกท่ี ๔.     
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                        ๕. อันตชาดก    
                    วาดวยท่ีสุด ๓ ประเภท             
          [๔๘๔] ขาแตพระยาเนื้อ รางกายของทานเหมือนของโคอุสุภราช ความองอาจ 
            ของทานเหมือนของสีหราช ขาพเจาขอนอบนอมแดทาน ทําอยางไร    
            ขาพเจาจึงจักไดอาหารสักหนอย?              
          [๔๘๕] กุลบุตรยอมรูจกัสรรเสริญกุลบุตร ดูกรกาผูมีสรอยคองามดุจนกยูง 
            เชิญทานลงจากตนละหุงมากินเนื้อใหสบายเถิด. 
          [๔๘๖] บรรดามฤคชาติท้ังหลาย สุนขัจิ้งจอกเปนเลวท่ีสุด บรรดาปกษีท้ังหลาย            
            กาเปนเลวท่ีสุด บรรดารุกขชาติท้ังหลาย ตนละหุงเปนเลวท่ีสุด ท่ีสุด ๓        
            ประเภทมารวมกันเอง.           
                      จบ อันตชาดกท่ี ๕.  
                       ๖. สมุททชาดก    
                      วาดวยสมุทรสาคร 
          [๔๘๗] ใครนี้หนอ มาเท่ียววนเวยีนอยูในน้ําทะเลอันเค็ม ยอมหามปลา และ  
            มังกรท้ังหลาย และยอมเดือดรอนในกระแสน้ําท่ีมีคล่ืน?          
          [๔๘๘] ขาพเจาเปนนกช่ือวา อนันตปายี ปรากฏไปท่ัวทิศวา เปนผูไมอ่ิม เรา         
            ปรารถนาจะดื่มน้ํา ในมหาสมุทรสาครใหญกวาแมน้ําท้ังหลาย.       
          [๔๘๙] สมุทรสาครนี้พรองก็ดี เต็มเปยมอยูกด็ี ใครๆ จะดื่มน้ําในสมุทรสาคร           
            นั้น กห็าพรองไปไม ไดยินมาวา สาครอันใครๆ ไมอาจจะดื่มกนิ  
            ใหหมดส้ินไปได.             
                     จบ สมุททชาดกท่ี ๖.  
                      ๗. กามวิลาปชาดก  
                     วาดวยผูพิลาปถึงกาม             
          [๔๙๐] ดูกรนกผูปกเปนยาน บินทะยานไปในเวหา บินไปในอากาศอันสูง      
            ทานชวยบอกกะภรรยาของขาพเจาผูมีลําขาเสมอดวยตนกลวยวาขาพเจาถูก      
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            เสียบอยูบนหลาว ภรรยาของขาพเจานั้น เม่ือไมรูขาวคราวอันนี ้ก็จัก        
            ทําการมาของขาพเจาใหลาชาไป. 
          [๔๙๑] ภรรยาของขาพเจานัน้ ยังไมรูเหตุท่ีขาพเจาถูกเสียบหลาวและหอก นาง          
            เปนคนดุราย กจ็ะโกรธขาพเจา ความโกรธแหงภรรยาของขาพเจานัน้ 
            จะทําใหขาพเจาเดือดรอนไปดวย อนึ่ง หลาวนี้ อยาทําใหขาพเจาเดือด         
            รอนเลย.     
          [๔๙๒] หอกและเกราะนี้ ขาพเจาเกบ็ไวท่ีหวันอน อนึ่ง แหวนประดับนิว้กอย             
            ท่ีทําดวยทองคําเนื้อสุก และผาแควนกาสีเนื้อออน ขาพเจากเ็กบ็ไวท่ี         
            หัวนอน ขอภรรยาท่ีรักของขาพเจา ผูมีความตองการทรัพย จงยนิด ี
            ดวยทรัพยนี้เถิด.           
                    จบ กามวิลาปชาดกท่ี ๗.              
                       ๘. อุทุมพรชาดก  
                    ผูออนนอมช่ือวาเปนผูอ่ิม      
          [๔๙๓] ตนมะเดื่อ ตนไทร และตนมะขวิดนี้ มีผลสุกแลว เชิญทานออกมา  
            กินเสียเถิด จะยอมตายเพราะความหิวโหยทําไม?     
          [๔๙๔] ผูใด ประพฤตอิอนนอมตอผูใหญ ผูนั้นช่ือวา เปนผูอ่ิมแลว ไมหวงแหน     
            เหมือนขาพเจาเค้ียวกินผลไมสุกจนอ่ิมแลว ในวนันี้ ไมหวงแหนผลไม            
            ท่ีสุกแลว ฉะนั้น.           
          [๔๙๕] ลิงเกิดในปา พงึหลอกลวงลิงท่ีเกิดในปา เพราะเหตุอันใด แมลิงหนุมเชน        
            ทานกไ็มพึงเช่ือเหตุอันนั้น ลิงผูใหญท่ีแกเฒาชราเชนขาพเจา ไมพึง      
            เช่ือถือเลย. 
                     จบ อุทุมพรชาดกท่ี ๘.              
                     ๙. โกมาริยปุตตชาดก  
                    วาดวยผูไกลจากภูมิฌาน            
          [๔๙๖] เจาลิง เม่ือกอน เจาเคยโลดเตนเลนในสํานกั เราผูคะนองเลนเปนปกติ          
            เจาจะกระทําอาการโลดเตนอยางไรมากอน บัดนี้ เราไมช่ืนชมยินดีอาการ           
            นั้นของเจาแลว.        
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          [๔๙๗] ความหมดจดดวยฌานอยางสูง เราไดฟงมาจากอาจารยช่ือโกมาริยบุตร  
            ผูเปนพหูสูต บัดนี้ ทานอยาเขาใจเราวาเหมือนแตกอน ดกูรทานผูมีอายุ     
            เราประกอบไปดวยฌานอยูท้ังนัน้.              
          [๔๙๘] เจาลิงเอย ถาแมบุคคลจะพึงหวานพืชลงท่ีแผนหิน ถึงฝนจะตกลงมา 
            พืชนั้นก็งอกงามข้ึนไมไดแน ความหมดจดดวยฌานอยางสูงนั้น ถึงเจา            
            จะไดฟงมาแลว เจาก็ยังเปนผูไกลจากภูมิฌานมากนัก.          
                   จบ โกมาริยปุตตชาดกท่ี ๙.            
                        ๑๐. พกชาดก     
                     วาดวยการทําลายตบะ  
          [๔๙๙] หมาปาตัวมีเนือ้และเลือดเปนอาหาร เปนอยูได เพราะฆาสัตวอ่ืน              
            สมาทานวัตรแลว รักษาอุโบสถอยู.              
          [๕๐๐] ทาวสักกะทรงทราบวัตรของหมาปาน้ันแลว จึงจําแลงเปนแพะมา หมาปา 
            นั้นปราศจากตบะ ตองการดื่มกินเลือดจึงวิ่งไปจะกินแพะ ไดทําลายตบะ              
            ธรรมเสียแลว.  
          [๕๐๑] บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีวัตรอันเลวทราม  
            ในการสมาทานวัตร ยอมทําตนใหเบา ดุจหมาปาทําลายตบะของตน        
            เพราะเหตุตองการแพะ ฉะนั้น.  
                      จบ พกชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ กุมภวรรคท่ี ๕.  
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก ๒. สุปตตชาดก              
            ๓. กายนิพพนิทชาดก  ๔. ชัมพุขาทกชาดก    
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            ๕. อันตชาดก       ๖. สมุททชาดก 
            ๗. กามวิลาปชาดก   ๘. อุทุมพรชาดก             
            ๙. โกมาริยปุตตชาดก๑๐. พกชาดก.  
                    _________________   
                  รวมวรรคท่ีมีในติกนิบาตนี้ คือ        
            ๑. สังกัปปวรรค     ๒. ปทุมวรรค 
            ๓. อุทปานทูสกวรรค  ๔. อัพภนัตรวรรค           
            ๕. กุมภวรรค. 
                      จบ ติกนิบาตชาดก. 
                     _________________   
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                       จตุกกนิบาตชาดก  
                       ๑. กาลิงควรรค   
                     ๑. จุลลกาลิงคชาดก 
 เทวดากีดกนัความพยายามของคนไมได        
          [๕๐๒] ทานท้ังหลาย จงเปดประตูถวายใหพระราชาเหลานี้เสด็จเขาไปสู 
            ภายในพระนคร ขาพเจาช่ือวานนทิเสน เปนอํามาตยดุจราชสีหของ  
            พระเจาอรุณ ไดรับการศึกษามาเปนอยางดี จัดรักษาไวเรียบรอยแลว.            
          [๕๐๓] แนะดาบสโกง ทานไดพดูไวอยางนี้วา ชัยชนะ จกัมีแกพวกพระเจา              
            กาลิงคราช ผูอดทนตอภัยท่ีแสนยากจะอดทนได ความปราชัย จกัมี   
            แกพวกอัสสกราช ชนท้ังหลายผูซ่ือตรง ยอมไมพูดเท็จ.          
          [๕๐๔] ขาแตทาวสักกะ เทวดาท้ังหลายยังประพฤติลวงมุสาวาทอีกหรือ    
            พระองคพึงตรัสแตถอยคําท่ีจริง ท่ีแทอยางยิ่งมิใชหรือ ขาแตทาวมัฆวาน     
            เทวราช ผูเปนใหญกวาปวงชน พระองคทรงอาศัยเหตุอะไรหรือ จึงได 
            ตรัสมุสา?    
          [๕๐๕] ดูกรพราหมณ เม่ือชนท้ังหลายพูดกันอยู ทานก็เคยไดยินแลวมิใชหรือ           
            วา เทวดาท้ังหลาย ยอมเกียดกันความพยายามของบุรุษไมได ความ  
            ขมใจ ความต้ังใจแนวแน ความไมแตกสามัคคีกนั ความไมแกงแยงกนั              
            การกาวไปในกาลอนัควร ความเพยีรอยางเดด็เดีย่ว และความบากบั่น 
            ของบุรุษ เพราะเหตุนั้นแหละ ชัยชนะ จึงมีแกพวกพระเจาอัสสกะ.  
                    จบ จุลลกาลิงคชาดกท่ี ๑.    
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                    ๒. มหาอัสสาโรหชาดก 
                วาดวยการทําความดีไวในปางกอน         
          [๕๐๖] ผูใด ใหทานในคนท่ีไมควรให ไมใหในคนท่ีควรให ผูนัน้ ถึงจะได            
            รับความทุกขในคราวมีอันตราย ก็ไมไดสหาย.    
          [๕๐๗] ผูใด ไมใหทานในคนท่ีไมควรให ใหในคนท่ีควรให ผูนัน้ ถึงจะได            
            รับความทุกขในคราวมีอันตราย ยอมไดสหาย.     
          [๕๐๘] การแสดงคุณวิเศษแหงความเกี่ยวพัน และความสนิทสนมกันฉันทมิตร  
            ในชนท้ังหลายผูไมมีอารยธรรม เปนคนมักอวด ยอมไรผล การแสดง  
            คุณวิเศษแหงความเกีย่วพนั และความสนิทสนมกันฉันทมิตร ท่ีกระทํา  
            ในอารยชนท้ังหลายผูซ่ือตรง คงท่ี แมเล็กนอย กย็อมมีผลมาก.  
          [๕๐๙] ผูใด ไดทําความดีงามไวแตกาลกอนแลว ผูนั้นช่ือวา ไดทํากิจท่ีทําไดแสน     
            ยากในโลก ภายหลัง เขาจะทําก็ตาม ช่ือวา เปนบุคคลผูควรบูชายิ่งนัก.            
                  จบ มหาอัสสาโรหชาดกท่ี ๒.             
                      ๓. เอกราชชาดก    
                    คุณธรรมคือขันติและตบะ              
          [๕๑๐] ขาแตพระองคผูเปนเอกราช พระองคเสวยกามคุณอันบริบูรณอยางยิ่ง             
            อยูในกาลกอน มาบัดนี้ พระองคถูกโยนลงในบออันขรุขระ เหตุไร  
            จึงมิไดละพระฉววีรรณ และพระกําลังกายท่ีมีอยูแตเกากอนเสียเลย?              
          [๕๑๑] ขาแตพระเจาทุพภิเสน ขันติ และตบะ เปนคุณธรรมท่ีหมอมฉัน    
            ปรารถนามาแตเดิมแลว บัดนี้ หมอมฉันไดส่ิงปรารถนานั้นแลว เหตุไร            
            จะพึงละฉวีวรรณ และกําลังกายท่ีมีอยูแตเกากอนเสียเลา.      
          [๕๑๒] ไดทราบมาวา กิจท่ีควรทําทุกอยางสําเร็จมาแตกอนแลว เพราะขมข่ี              
            ครอบงําบุคคลผูเปร่ืองยศ มีปญญา หมอมฉันไดยศอันยิ่งใหญแลว 
            เหตุไร จักละฉววีรรณ และกําลังกายท่ีมีอยูแตเกากอนเลา.      
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          [๕๑๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงปวงชน สัตบุรุษท้ังหลาย บรรเทาความสุข              
            ดวยความทุกข หรือบรรเทาความทุกขดวยความสุข เปนผูมีจิตเยอืกเย็น           
            ยิ่งนัก ในความสุข และความทุกขท้ังสองอยาง ยอมเปนผูมีจิตเปนกลาง          
            ท้ังในความสุข และความทุกข ดังตราชู ฉะนั้น.  
                    จบ เอกราชชาดกท่ี ๓.  
                       ๔. ทัททรชาดก    
                  ไมควรถือตัวในที่ท่ีเขาไมรูจัก     
          [๕๑๔] ขาแตพี่ทัททระ ถอยคําดาวาอันหยาบคายในมนุษยโลกเหลานี้ ยอมทํา              
            ใหฉันเดือดรอน พวกเด็กๆ ชาวบานผูไมมีพิษฤทธ์ิเดช ยังมาดาวาเรา           
            ผูเปนอสรพิษรายไดวา เปนสัตวกนิกบกินเขียด และวา เปนสัตวน้ํา.          
          [๕๑๕] บุคคลผูถูกขับไลจากแวนแควนของตน ไปอยูยังถ่ินอ่ืนแลว ควรสราง           
            ฉางใหญไว สําหรับเก็บคําหยาบคายท้ังหลาย.      
          [๕๑๖] บุคคลอยูในสํานักคนผูไมรูจักชาติ และโคตรของตน ไมพึงทําการถือตัว            
            ในท่ีท่ีไมมีใครรูจักตน โดยชาติ หรือโดยวนิัย. 
          [๕๑๗] บุคคลผูมีปญญา แมเปรียบเสมอดวยไฟ เม่ือไปอยูตางถ่ินไกล พึงอดทน           
            แมจะเปนคําขู ตะคอกของทาสก็ตาม.             
                     จบ ทัททรชาดกท่ี ๔.  
                      ๕. สีลวีมังสชาดก 
                      ความลับไมมีในโลก  
          [๕๑๘] ข้ึนช่ือวาท่ีลับ ยอมไมมีในโลก แกคนผูกระทําบาปกรรม ตนไมท่ีเกดิ          
            ในปาก็ยังมีคนเห็น คนพาลยอมสําคัญบาปกรรมนั้นวา เปนท่ีลับ.  
          [๕๑๙] ขาพเจายอมไมเห็นที่ลับ หรือแมท่ีวางเปลาก็ไมมี ในท่ีใด ขาพเจาไมเห็น 
            ท่ีวางเปลา ท่ีนั้นก็ไมวางเปลาจากขาพเจา. 
          [๕๒๐] มาณพผูใหญ ๖ คนนั้น คือ ทุชัจจะ ๑ สุชัจจะ ๑ นันทะ ๑ สุขวัจฉนะ ๑             
            วัชฌะ ๑ อัทธุวสีละ ๑ มีความตองการธิดาของอาจารย พากนัละธรรมเสีย.   
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          [๕๒๑] สวนพราหมณมาณพ เปนผูถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง มีปญญา มีความเพียร            
            เคร่ืองกาวหนาในสัจธรรม ตามรักษาธรรมไว จะพึงละสตรีลาภเสีย  
            อยางไรได.  
                    จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๕.             
                       ๖. สุชาตาชาดก   
                    ไดรับโทษเพราะประมาท 
          [๕๒๒] ขาแตพระราชสวามีผูประเสริฐ ไขท่ีเก็บไวในจานทองนี้ เปนไขอะไร            
            ลูกกลมเกล้ียง มีสีแดง หมอมฉันทูลถามพระองคถึงส่ิงนั้น โปรดตรัส              
            บอกดวย.     
          [๕๒๓] ดูกรพระเทวี เม่ือกอนนี้ เธอเปนหญิงหวัโลน นุงผาทอนเกาๆ มือถือ          
            หอพก เลือกเก็บผลไมอันใดอยู ส่ิงท่ีฉันรับประทานอยู ณ บัดนี้ เปน          
            ผลไมอันนั้น เปนสมบัติประจําตระกูลของเธอ.    
          [๕๒๔] หญิงทราม เม่ืออยูในราชสกลุนี้ ยอมรอนรน ไมร่ืนรมย โภคสมบัติ              
            ท้ังหลาย ก็ยอมละเขาไปเสียส้ิน ทานท้ังหลาย จงชวยกันนําหญิงทรามคน            
            นั้นคืนไปไวท่ีท่ี เขาจกัเก็บผลไมประจําตระกูลขายเล้ียงชีวิตไดตามเดิม.       
          [๕๒๕] ขาแตพระมหาราช โทษเพราะความประมาทเหลานี้ ยอมมีไดแกนารีผู 
            ไดรับยศ ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงโปรดอดโทษแด  
            พระนางสุชาดาเทวีเถิด ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอพระองคอยาได 
            ทรงพระพิโรธแดพระเทวเีลย.    
                     จบ สุชาตาชาดกท่ี ๖. 
                       ๗. ปลาสชาดก     
                  วาดวยขุมทรัพยท่ีฝงไวท่ีโคนไม   
          [๕๒๖] ดูกรพราหมณ ทานก็รูวา ตนทองกวาวนี้ ไมมีจิต ไมไดยนิเสียงอะไร           
            และไมรูสึกอะไรเลย เพราะเหตุไร ทานจึงเพยีรพยายาม มิไดมีความ 
            ประมาท ถามถึงสุขไสยาอยูเสมอมา.     
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          [๕๒๗] ตนทองกวาวตนใหญ ปรากฏไปในท่ีไกล ตั้งอยูในภูมิประเทศราบเรียบ 
            เปนท่ีอยูอาศัยของทวยเทพ เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงนอบนอมตนทอง             
            กวาวนี ้และเทพเจาผูสิงอยูท่ีตนไมนี้ดวย เพราะเหตุแหงทรัพย.            
          [๕๒๘] ดูกรพราหมณ ขาพเจามาเพงถึงความกตัญูท่ีมีอยูในตน จักทําทดแทน              
            คุณทานตามสติกําลัง ความดิ้นรนของทานผูมาถึงสํานักของสัตบุรุษ 
            ท้ังหลาย ไฉนจกัเปลาจากประโยชนเลา.         
          [๕๒๙] ไมเลียบตนใด ตั้งลอมรอบอยูเบ้ืองหนาตนมะพลับ มหาชนเคยบูชายัญ             
            กันมาแตกอน เปนตนไมใหญ ขุมทรัพยเขาฝงไวท่ีโคนตนไมเลียบนั้นแล        
            ไมมีเจาของ ทานจงไปขุดเอาทรัพยนั้นเถิด.   
                     จบ ปลาสชาดกท่ี ๗. 
                       ๘. ชวสกุณชาดก   
                     ผูไมมีกตัญูไมควรคบ            
          [๕๓๐] ขาแตพระยาเนื้อ ขอนอบนอมแดทาน ขาพเจาไดทํากิจอยางหนึ่งแก              
            ทาน ตามกําลังของขาพเจาท่ีมีอยู ขาพเจาจะไดอะไรตอบแทนบาง? 
          [๕๓๑] การท่ีทานเขาไปอยูในระหวางฟนของเรา ผูมีเลือดเปนภกัษาหาร ผูทํา         
            กรรมอันหยาบชาอยูเปนนิตย ทานยังเปนอยูได นั่นก็เปนคุณมากอยูแลว.     
          [๕๓๒] นาติเตียนคนท่ีไมรูคุณท่ีเขาทําแลว ผูไมทําคุณใหใคร และผูท่ีไมทํา        
            ตอบแทนคุณท่ีเขาทํากอน ความกตัญูไมมีในคนใด การคบคนน้ัน      
            ยอมไรประโยชน.             
          [๕๓๓] บุคคลไมไดมิตรธรรมดวยอุปการคุณท่ีตนประพฤติตอหนาในผูใด ผูนัน้           
            บัณฑติไมตองริษยา ไมตองดาวา พึงคอยๆ หลีกออกหางจากผูนั้นไป            
            เสีย.        
                     จบ ชวสกุณชาดกท่ี ๘.  
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                        ๙. ฉวชาดก      
                    วาดวยการนั่งท่ีไมสมควร          
          [๕๓๔] กิจท้ังหมดท่ีเราท้ังสองกระทําแลว เปนกิจลามก คนท้ัง ๒ ไมเห็นธรรม            
            คนท้ัง ๒ เคล่ือนแลวจากปกติเดิม คือ อาจารยนั่งบนอาสนะตํ่าบอก 
            มนต และศิษยนั่งบนอาสนะสูงเรียนมนต.        
          [๕๓๕] เราบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีขาวสะอาด ปรุงดวยเนื้อ (ของพระราชา 
            พระองคนี้) เพราะเหตุนั้น เราจึงไมสรองเสพธรรมนั้น ท่ีพวกฤาษี 
            สรองเสพมาแลว.              
          [๕๓๖] ทานจงหลีกไปเสียเถิด ข้ึนช่ือวาโลกกวางใหญ แมคนอ่ืนๆ ก็หุงตมกิน          
            เพราะเหตุนั้น อธรรมท่ีทานประพฤติมาแลว อยาทําลายทานเสียเลย 
            ดุจกอนหินตอยหมอใหแตก ฉะน้ัน.             
          [๕๓๗] ดูกรพราหมณ เราติเตียนการไดยศ การไดทรัพย และความประพฤติ   
            เล้ียงชีวิต ดวยการทําตนใหตกตํ่า หรือดวยการประพฤติไมเปนธรรม. 
                      จบ ฉวชาดกท่ี ๙.  
                       ๑๐. สัยหชาดก    
                  วาดวยการแสวงหาท่ีประเสริฐ          
          [๕๓๘] บัณฑิตไมพึงปรารถนาพื้นแผนดิน มีสัณฐานดุจกุณฑลทามกลางสาคร  
            มีมหาสมุทรลอมอยูโดยรอบ พรอมดวยการนินทา ดูกรสัยหอํามาตย   
            ทานจงรูอยางนี้เถิด.       
          [๕๓๙] ดูกรพราหมณ เราติเตียนการไดยศ การไดทรัพย และความประพฤติ   
            เล้ียงชีวิต ดวยการทําตนใหตกตํ่า หรือดวยการประพฤติไมเปนธรรม. 
          [๕๔๐] ถึงแมเราบวชเปนบรรพชิต ถือภาชนะเท่ียวภกิขาจาร ความประพฤติ   
            เล้ียงชีวิตนั้นแหละประเสริฐกวา การแสวงหาโดยไมเปนธรรมจะ    
            ประเสริฐอะไร.   
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          [๕๔๑] ถึงแมเราออกบวช ถือภาชนะเท่ียวภิกขาจาร ไมเบียดเบียนผูอ่ืนในโลก             
            นั้น ประเสริฐกวาราชสมบัติเสียอีก.           
                     จบ สัยหชาดกท่ี ๑๐.  
                     จบ กาลิงควรรคท่ี ๑. 
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. จุลลกาลิงคชาดก  ๒. มหาอัสสาโรหชาดก        
            ๓. เอกราชชาดก    ๔. ทัททรชาดก  
            ๕. สีลวีมังสชาดก    ๖. สุชาตาชาดก            
            ๗. ปลาสชาดก      ๘. ชวสกุณชาดก 
            ๙. ฉวชาดก       ๑๐. สัยหชาดก.  
                     _________________   
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                       ๒. ปุจิมันทวรรค 
                       ๑. ปุจิมันทชาดก 
                       วาดวยผูรอบคอบ  
          [๕๔๒] แนะโจร ลุกข้ึนเถิด จะมัวนอนอยูทําไม ทานตองการอะไร ดวยการ 
            นอน ราชบุรุษอยาจับทานผูทําโจรกรรมอันหยาบชาทารุณในบานเลย. 
          [๕๔๓] ราชบุรุษท้ังหลายจองจับโจรผูทําโจรกรรมอันหยาบชาทารุณในบาน ใน 
            เร่ืองนั้น ธุระอะไรของปุจิมันทเทวดาผูเกิดอยูในปาเลา?     
          [๕๔๔] ดูกรอัสสัตถเทวดา ทานไมรูเหตุท่ีจะอยูรวมกันไมไดระหวางเรากับโจร        
            ราชบุรุษท้ังหลาย จับโจรผูทําโจรกรรมอันหยาบชาทารุณในบานไดแลว              
            จะเสียบโจรไวบนหลาวไมสะเดา ใจของเรารังเกยีจในเร่ืองนั้น.    
          [๕๔๕] บัณฑิตพึงรังเกียจส่ิงท่ีควรรังเกียจ พึงปองกันภยัท่ียังไมมาถึงตัว พิจารณา   
            ดูโลกท้ัง ๒ เพราะภยัในอนาคต. 
                     จบ ปุจิมันทชาดกท่ี ๑.             
                     ๒. กัสสปมันทิยชาดก  
                 วาดวยรูตวัวาผิดแลวสารภาพผิด      
          [๕๔๖] ขาแตทานกัสสปะ เด็กหนุมจะดาแชง หรือจะตีก็ตาม ดวยความเปน 
            เด็กหนุม บัณฑิตผูมีปญญา ยอมอดทนความผิดท่ีพวกเด็กทําแลวท้ังหมด            
            นั้นได.     
          [๕๔๗] ถาแมสัตบุรุษท้ังหลาย ววิาทกัน กก็ลับเช่ือมกันไดสนิทโดยเร็ว สวน           
            คนพาลท้ังหลาย ยอมแตกกนัเหมือนภาชนะดิน เขายอมไมไดความสงบ  
            เวรกันไดเลย.   
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          [๕๔๘] ผูใด รูโทษท่ีตนลวงแลว ๑ ผูใด รูแสดงโทษ ๑ คนท้ังสองนั้น ยอม            
            พรอมเพรียงกันยิ่งข้ึน ความสนิทสนมของเขา ยอมไมเส่ือมคลาย.  
          [๕๔๙] ผูใด เม่ือคนเหลาอ่ืนลวงเกินกัน ตนเองสามารถจะเช่ือมใหสนิทสนม              
            ได ผูนัน้แลชื่อวา เปนผูประเสริฐยิง่ ผูนําภาระไป ผูทรงธุระไว.          
                   จบ กัสสปมันทิยชาดกท่ี ๒.            
                      ๓. ขันติวาทิชาดก 
                     โทษท่ีทํารายพระสมณะ 
          [๕๕๐] ขาแตทานผูมีความเพยีรมาก ผูใด ใหตัดมือ ตัดเทา หู และจมูกของทาน        
            ทานจงโกรธผูนั้นเถิด อยาไดทํารัฐนี้ใหพนิาศเสียเลย.        
          [๕๕๑] พระราชาพระองคใด รับส่ังใหตัดมือ เทา ห ูและจมูกของอาตมภาพ ขอ 
            พระราชาพระองคนัน้ จงทรงพระชนมยืนนาน บัณฑิตท้ังหลาย เชนกบั 
            อาตมภาพ ยอมไมโกรธเคืองเลย. 
          [๕๕๒] สมณะผูสมบูรณดวยขันติ ไดมีมาในอดีตกาลแลว พระเจากาสีรับคํา  
            ส่ังใหตัดมือ เทา หู และจมูกของสมณะผูตั้งอยูในขันติ.      
          [๕๕๓] พระเจากาสีหมกไหมอยูในนรก ไดเสวยวบิากอันเผ็ดรอนของกรรมท่ี  
            หยาบชานั้น. 
                    จบ ขันติวาทิชาดกท่ี ๓.             
                      ๔. โลหกุมภิชาดก  
                   วาดวยสัตวนรกในโลหกุมภี           
          [๕๕๔] เม่ือโภคะท้ังหลายมีอยู เราท้ังหลายไมไดใหทาน ไมไดทําท่ีพึ่งใหแก        
            ตน เราจึงมีชีวิตเปนอยูไดแสนยาก.           
          [๕๕๕] เม่ือเราท้ังหลายหมกไหมอยูในนรก   ตลอดหกหม่ืนปบริบูรณ โดย 
            ประการท้ังปวง เม่ือไรท่ีสุดจักปรากฏ?      
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          [๕๕๖] ดูกรชาวเราเอย ท่ีสุดไมมี ท่ีสุดจักมีแตท่ีไหน ท่ีสุดจกัไมปรากฏ ดูกร       
            ทานผูนิรทุกข เพราะในกาลนัน้ ท้ังเรา และทานไดกระทําบาปกรรม  
            ไวแลว.     
          [๕๕๗] เราไปจากท่ีนี ้ไดกําเนิดมนษุย พอรูจกัภาษาแลว จักเปนคนสมบูรณไป           
            ดวยศีล จักทํากุศลใหมากทีเดยีว.              
                    จบ โลหกุมภิชาดกท่ี ๔.              
                        ๕. มังสชาดก    
                      วาทศิลปของคนขอ  
          [๕๕๘] วาจาของทานหยาบคายจริงหนอ ทานเปนผูขอเน้ือ วาจาของทานเชนกบั              
            พังผืด ดูกรสหาย เราจะใหพังผืดแกทาน.       
          [๕๕๙] คําวา พี่ชาย นองชาย หรือพีส่าว นองสาวนี้ เปนอวยัวะของมนุษย 
            ท้ังหลาย อันเขากลาวกันอยูในโลก วาจาของทานเชนกับอวัยวะ ดูกร 
            สหาย เราจะใหเนื้ออวัยวะแกทาน.             
          [๕๖๐] บุตรเรียกบิดาวา พอ ยอมทําใหหวัใจของพอหวั่นไหว วาจาของทาน  
            เชนกบัหัวใจ เราจะใหเนื้อหัวใจแกทาน.      
          [๕๖๑] ในบานของผูใด ไมมีเพื่อน บานของผูนั้น ก็เปนเหมือนกบัปา วาจาของ         
            ทานเชนกับสมบัติท้ังมวล ดูกรสหาย เราจะใหเนื้อท้ังหมดแกทาน. 
                      จบ มังสชาดกท่ี ๕.  
                      ๖. สสปณฑิตชาดก  
                      ผูสละชีวิตเปนทาน 
          [๕๖๒] ดูกรพราหมณ ขาพเจามีปลาตะเพียนแดงอยู ๗ ตัว ซ่ึงนายพรานตก  
            เบ็ดข้ึนมาจากน้ํา เอาไวบนบก ขาพเจามีอาหารอยางนี้ ทานจงบริโภค             
            อาหารนี้ แลวเจริญสมณธรรมอยูในปาเถิด.       
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          [๕๖๓] อาหารของคนรักษานาคนโนน ขาพเจานําเอามาไวในกลางคืน คือ เนื้อ  
            ยาง ๒ ไม เหี้ย ๑ ตัว และนมสม ๑ หมอ ดูกรพราหมณ ขาพเจา  
            มีอาหารอยางนี้ ทานจงบริโภคอาหารนี้ แลวเจริญสมณธรรมอยูในปาเถิด.          
          [๕๖๔] ผลมะมวงสุก น้ําเย็น รมเงาอันเย็น เปนท่ีร่ืนรมยใจ ดูกรพราหมณ              
            ขาพเจามีอาหารอยางนี้ ทานจงบริโภคอาหารนี้ แลวเจริญสมณธรรม  
            อยูในปาเถิด. 
          [๕๖๕] กระตายไมมีงา ไมมีถ่ัว ไมมีขาวสาร ทานจงบริโภคเราตัวสุกไปดวย            
            ไฟนี้ แลวเจริญสมณธรรมอยูในปาเถิด.         
                    จบ สสปณฑิตชาดกท่ี ๖.              
                      ๗. มตโรทนชาดก    
                    วาดวยรองไหถึงคนตาย             
          [๕๖๖] ทานท้ังหลาย ยอมรองไหถึงแตคนท่ีตายแลวๆ ทําไมจึงไมรองไหถึงคนท่ี        
            จักตายบางเลา สัตวทุกจําพวกผูดํารงสรีระไว ยอมละท้ิงชีวิตไปโดยลําดับ.       
          [๕๖๗] เทวดา มนุษย สัตวจตุบาท หมูปกษีชาติ และพวกงู ไมมีอิสระใน 
            สรีระรางกายนี้ ถึงจะอภิรมยอยู (ในรางกาย) นัน้ กต็องละท้ิงชีวิตไป        
            ท้ังนั้น.    
          [๕๖๘] สุขและทุกขท่ีเพงเล็งกันอยูในหมูมนษุย เปนของแปรผัน ไมม่ันคง            
            อยูอยางนี้ การครํ่าครวญ การรํ่าไห ไมเปนประโยชนเลย เพราะเหตุไร            
            กองโศกจึงทวมทับทานได?     
          [๕๖๙] พวกนักเลง และพวกคอเหลา ผูไมทําความเจริญ เปนพาล หาวหาญ    
            ไมมีความขยันหมั่นเพียร ไมฉลาดในธรรม ยอมสําคัญบัณฑิตวา     
            เปนพาลไป.   
                    จบ มตโรทนชาดกท่ี ๗.   
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                       ๘. กณเวรชาดก    
                      วาดวยหญิงหลายผัว 
          [๕๗๐] ทานกอดรัดนางสามาดวยแขน ท่ีกอชบามีสีแดงในวสันตฤดู เธอไดส่ัง  
            ความไมมีโรคมาถึงทาน.       
          [๕๗๑] ดูกรทานผูเจริญ ไดยินวา ลมพึงพัดภูเขาไป ใครๆ คงไมเช่ือถือ ถา            
            ลมจะพึงพัดเอาภูเขาไปได แมแผนดินท้ังหมดก็พดัเอาไปได เพราะ 
            เหตุไร นางสามาตายแลวจึงส่ังความไมมีโรคมาถึงเราได?         
          [๕๗๒] นางสามานั้นยังไมตาย และไมปรารถนาชายอ่ืน ไดยินวา นางจะมีผัว 
            เดียว ยงัหวังเฉพาะทานอยูเทานัน้.          
          [๕๗๓] นางสามาไดเปล่ียนเราผูไมเคยสนิทสนม กับสามีท่ีเคยสนิทสนมมานาน 
            เปล่ียนเราผูยังไมทันไดรวมรัก กับสามีผูเคยรวมรักมาแลว นางสามาพึง       
            เปล่ียนผูอ่ืนกับเราอีก เราจักหนีจากที่นี้ไปเสียใหไกล.      
                     จบ กณเวรชาดกท่ี ๘.  
                       ๙. ติตติรชาดก   
                  วาดวยบาปเกิดจากความจงใจ            
          [๕๗๔] ขาพเจาเปนอยูอยางนี้สบายหนอ และไดบริโภคอาหารตามชอบใจ แตวา             
            ขาพเจาต้ังอยูในระหวางอันตรายแท ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ คติของ          
            ขาพเจาเปนอยางไรหนอ?      
          [๕๗๕] ดูกรปกษี ถาใจของทานไมนอมไปเพื่อกรรมอันเปนบาป บาปยอมไม  
            แปดเปอนทานผูบริสุทธ์ิ ไมขวนขวายกระทําบาปกรรม.            
          [๕๗๖] นกกระทาเปนอันมากพากนัมาดวยคิดวา ญาติของเราจับอยู นายพรานนก 
            ยอมไดรับกรรม เพราะอาศัยขาพเจา ใจของขาพเจารังเกียจอยูใน  
            เร่ืองนั้น.  
          [๕๗๗] ถาใจของทานไมคิดประทุษราย กรรมท่ีนายพรานอาศัยทานกระทําแลวก็              
            ไมติดทาน บาปยอมไมแปดเปอนทานผูบริสุทธ์ิ มีความขวนขวายนอย.            
                     จบ ติตติรชาดกท่ี ๙.  
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                       ๑๐. สุจจชชาดก   
                       วาดวยภรรยาที่ดี 
          [๕๗๘] พระราชา เม่ือไมทรงพระราชทานภูเขาดวยพระวาจา นบัวา ไมพระราช 
            ทานส่ิงท่ีควรใหงายหนอ เม่ือพระองคไมพระราชทานอะไรเลย ก็ช่ือวา            
            ไมทรงพระราชทานภูเขาดวยพระวาจา.             
          [๕๗๙] คนฉลาดทําส่ิงใด ก็พดูถึงส่ิงนั้น ไมทําส่ิงใด ก็ไมพูดถึงส่ิงนั้น บัณฑิต       
            ท้ังหลาย ยอมรูจกัคนท่ีไมทําดีแตพูด.       
          [๕๘๐] ขาแตพระลูกเจา ขอนอบนอมแดฝาพระบาท พระองคทรงประสบความ   
            พินาศ แตพระทัยของพระองคยังทรงยินดีอยูในสัจจะ พระองคช่ือวา 
            ดํารงม่ันอยูในสัจจธรรม.      
          [๕๘๑] หญิงใด เม่ือสามีขัดสนก็ขัดสนดวย เม่ือสามีม่ังค่ังก็พลอยเปนผูม่ังค่ัง      
            มีช่ือเสียงดวย หญิงนัน้แหละ นับวา เปนยอดภรรยาของเขา เม่ือมีเงิน           
            ก็ยอมมีหญิงเปนธรรมดา.      
                     จบ สุจจชชาดกท่ี ๑๐. 
                     จบ ปุจิมันทวรรคท่ี ๒.             
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. ปุจมัินทชาดก            ๒. กัสสปมันทิยชาดก  
            ๓. ขันติวาทิชาดก           ๔. โลหกุมภิชาดก   
            ๕. มังสชาดก๖. สสปณฑิตชาดก     
            ๗. มตโรทนชาดก           ๘. กณเวรชาดก         
            ๙. ติตติรชาดก            ๑๐. สุจจชชาดก.      
                     _________________   
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                       ๓. กุฏิทูสกวรรค 
                       ๑. กุฏิทูสกชาดก 
                      วาดวยลิงกับนกขม้ิน             
          [๕๘๒] ดูกรวานร ศีรษะ มือ และเทาของทานเหมอืนของมนุษย เออก็ เพราะ 
            เหตุไรหนอ ทานจึงไมมีเรือนอยู?             
          [๕๘๓] ดูกรนกขมิน้ ศีรษะ มือ และเทาของเราเหมือนของมนุษยก็จริง แต 
            ปญญาท่ีบัณฑิตกลาววา ประเสริฐสุดในหมูมนุษย ของเราไมมี.  
          [๕๘๔] ผูมีจิตไมม่ันคง มีจิตกลับกลอก มักประทษุรายมิตร มีปกติไมยั่งยนื           
            เปนนจิ ยอมไมมีความสุข.    
          [๕๘๕] ทานจงกระทําอานุภาพ เปล่ียนปกติเดิมเสียเถิด ดูกรวานร ทานจง   
            กระทํากระทอมไวเปนเคร่ืองปองกนัความหนาว และลมเถิด.         
                     จบ กุฏิทูสกชาดกท่ี ๑.             
                      ๒. ทุททุภายชาดก  
                    วาดวยพวกกระตายต่ืนตูม           
          [๕๘๖] ขอความเจริญจงมีแกทาน ขาพเจาอยูในประเทศใด ประเทศน้ัน     
            ทําเสียงวา ทุททุภะ แมขาพเจาเองกไ็มรูเสียงล่ันนัน้ตรงไหนกัน อะไร         
            ทําใหเกิดเสียงวา ทุททุภะ ขาพเจากไ็มรูอีก. 
          [๕๘๗] กระตายไดยินผลมะตูมสุกหลนมีเสียงวา ทุททุภะ ก็วิ่งหนไีป หมูเนื้อ          
            ไดฟงถอยคําของกระตายแลว พากนัตกใจวิ่งหนไีปดวย.           
          [๕๘๘] ชนเหลาใด มักเช่ือตามเสียงคนอ่ืน ยังไมทันไดถึงรองรอยแหงวิญญาณ            
            เลย ชนเหลานั้นนับวา เปนพาล มีความประมาทเปนอยางยิ่ง ดแีตเช่ือ           
            ผูอ่ืน.      
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          [๕๘๙] สวนชนเหลาใด สมบูรณดวยศีล ดวยปญญา ยินดีในความสงบ ชน     
            เหลานัน้นับวา เปนบัณฑิต งดเวนความช่ัวหางไกล ยอมไมเช่ือ  
            คนอ่ืนเลย.   
                    จบ ทุททุภายชาดกท่ี ๒.              
                      ๓. พรหมทัตตชาดก  
                     วาดวยผูขอกับผูถูกขอ           
          [๕๙๐] ดูกรมหาบพิตร ผูขอยอมได ๒ อยาง คือ ไดทรัพย หรือไมไดทรัพย             
            แทจริง การขอมีอยางนี้เปนธรรมดา.           
          [๕๙๑] ดูกรมหาบพิตร ผูเปนใหญในปญจาลรัฐ บัณฑิตกลาวถึงการขอวา เปน              
            การรองไห ผูใด ปฏิเสธคําขอ บัณฑิตกลาวคําปฏิเสธของผูนั้นวา เปน            
            การรองไหตอบ. 
          [๕๙๒] ชาวปญจาลรัฐ ผูมาประชุมกนัแลว อยาไดเห็นอาตมภาพผูกําลังรองไหอยู        
            หรืออยาไดเห็นพระองคผูทรงกรรแสงตอบอยู เพราะเหตุนั้น อาตมภาพ              
            จึงปรารถนาขอเฝาในท่ีลับ.    
          [๕๙๓] ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาขอถวายววัแดงหน่ึงพันพรอมดวยววัจาฝูง             
            แกทาน อันอารยชนไดฟงคาถาอันประกอบดวยเหตุผลของทานแลว    
            ทําไมจะไมพึงใหแกทานผูเปนอารยชนเลา.     
                    จบ พรหมทัตตชาดกท่ี ๓.              
                      ๔. จัมมสาฏกชาดก  
                     อยาไวใจสัตวหนาขน              
          [๕๙๔] แพะตัวนีเ้ปนสัตวท่ีมีทาทางงดงามดี เปนท่ีเจริญใจ และมีศีล นารักใคร      
            ยอมเคารพนบนอบพราหมณ ผูสมบูรณดวยชาติและมนตท้ังหลาย นับ  
            ไดวา เปนแพะประเสริฐ มียศศักดิ์.            
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          [๕๙๕] ดูกรพราหมณ ทานอยาไดไววางใจแกสัตว ๔ เทา เพยีงไดเห็นมันครู           
            เดียว มันตองการจะชนใหถนดั จึงยอตัวลงจักชนใหถนัดถนี่.     
          [๕๙๖] กระดูกขาของพราหมณก็หัก บริขารท่ีหาบอยูก็พลัดตก ส่ิงของก็แตก  
            ทําลายหมด พราหมณประคองแขนท้ังสองครํ่าครวญอยูวา โธเอย แพะ  
            มาฆาพรหมจารีได.            
          [๕๙๗] ผูใด สรรเสริฐบูชาคนท่ีไมควรบูชา ผูนั้น จะตองถูกเขาห้าํหั่นนอนอยู         
            เหมือนกับเราผูมีปญญาทรามถูกแพะชนเอาในวันนี้. 
                    จบ จัมมสาฏกชาดกท่ี ๔.              
                        ๕. โคธชาดก     
                    วาดวยเหีย้กับฤาษีปลอม            
          [๕๙๘] เราสําคัญวาทานเปนสมณะ จงึไดเขามาหาทานผูไมสํารวม ทานไดขวาง           
            เราดวยทอนไม เหมือนไมใชสมณะ.             
          [๕๙๙] แนะทานผูโงเขลา ประโยชนอะไรดวยชฎาแกทาน ประโยชนอะไรดวย 
            หนังเสือแกทาน ภายในของทานรุงรัง เกล้ียงเกลาแตภายนอก.     
          [๖๐๐] แนะเหีย้ ทานจงกลับมาบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีกอนเถิด น้ํามัน 
            เกลือ และดีปลีของเราก็มีมาก. 
          [๖๐๑] เราจะเขาไปสูจอมปลวก อันลึก ช่ัวรอยบุรุษ ยิ่งข้ึนดกีวา น้าํมัน และ         
            เกลือของทานจะเปนประโยชนอะไร ดีปลีก็หาเปนประโยชนเกือ้กูลแก              
            เราไม.      
                      จบ โคธชาดกท่ี ๕. 
                       ๖. กักการุชาดก  
                  วาดวยผูควรประดับดอกฟกทิพย       
          [๖๐๒] ผูใด ไมลักส่ิงของดวยกาย ไมพูดเท็จดวยวาจา ไดรับยศแลวไมพึง             
            มัวเมา ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย.  
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          [๖๐๓] ผูใด แสวงหาทรัพยมาไดโดยชอบธรรม ไมลอลวงเอาทรัพยเขามา ได  
            โภคทรัพยแลวก็ไมมัวเมา ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย. 
          [๖๐๔] ผูใด มีจิตไมจดืจางเร็ว และมีศรัทธาไมคลายงายๆ ไมบริโภคของดีๆ             
            แตผูเดยีว ผูนัน้แล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย.            
          [๖๐๕] ผูใด ไมบริภาษสัตบุรุษ ท้ังตอหนา หรือลับหลัง พูดอยางใด ทําอยาง           
            นั้น ผูนั้นแล ยอมควรจะประดับดอกฟกทิพย.   
                     จบ กักการุชาดกท่ี ๖.              
                       ๗. กากาติชาดก   
                       วาดวยนางกากี  
          [๖๐๖] หญิงคนรักของเราอยู ณ ท่ีแหงใด กล่ินของนางยังหอมฟุงมาจากท่ีแหง            
            นั้นถึงท่ีนี่ ใจของเรายินดใีนนางคนใด นางคนน้ัน ช่ือกากาติ อยูไกล            
            จากท่ีนี้ไป. 
          [๖๐๗] ทานขามทะเลไปไดอยางไร ทานขามแมน้าํช่ือเกปุกะไปไดอยางไร ทาน           
            ขามสมุทรท้ัง ๗ ไปไดอยางไร ทานข้ึนตนง้ิวไดอยางไร?      
          [๖๐๘] เราขามทะเลไปกับทาน ขามแมน้ําช่ือเกปุกะไปกับทาน ขามสมุทรท้ัง ๗           
            ไปกับทาน ข้ึนตนง้ิวไปกับทาน.              
          [๖๐๙] นาติเตียนตัวเราผูมีกายใหญโต นาติเตียนตัวเราผูมีความสํานึกตัว เพราะ       
            วา เราตองนํามาบาง นําไปบาง ซ่ึงชูของเมียตนเอง.            
                     จบ กากาติชาดกท่ี ๗. 
                      ๘. อนนุโสจิยชาดก 
                  ทุกคนจะตองตายควรเมตตากัน            
          [๖๑๐] นางสัมมิลลหาสินีผูเจริญ ไดไปอยูในระหวางพวกสัตวท่ีตายไปแลว              
            เปนจํานวนมาก เม่ือนางไปอยูกับสัตวเหลานั้น จักช่ือวา ไดเปนอะไร          
            กับเรา เพราะฉะนั้น เราจึงมิไดเศราโศกถึงนางสัมมิลลหาสินีท่ีรักนี้.        
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          [๖๑๑] ถาบุคคลจะพึงเศราโศก ถึงความตายอันจะไมเกิดมแีกสัตว ผูเศราโศก           
            นั้น กค็วรจะเศราโศกถึงตนซ่ึงจะตองตกไปสูอํานาจของมัจจุราชทุกเม่ือ.          
          [๖๑๒] สัตวท่ียืน นั่ง นอน หรือเดนิอยู อายุสังขารหาไดเปนไปตามดวยไม            
            วัยยอมเส่ือมไปทุกขณะท่ีหลับตาและลืมตา.      
          [๖๑๓] เพราะวัยเส่ือมไปอยางนั้นหนอ อัตภาพยอมบกพรอง หนทางท่ีคนเดนิ  
            เม่ือตองมีความพลัดพรากจากกันโดยไมตองสงสัย หมูสัตวท่ียังเหลือ            
            อยู ควรมีเมตตาเอ็นดูกัน สวนท่ีตายไปแลว ไมควรจะตองเศราโศกถึง.           
                    จบ อนนุโสจิยชาดกท่ี ๘.             
                      ๙. กาฬพาหุชาดก   
                      วาดวยลิงหลอกเจา 
          [๖๑๔] ในกาลกอน เราไดขาวและนํ้าอันใด จากสํานักพระราชา มาบัดนี้ ขาว  
            และนํ้านั้น มาข้ึนอยูกับสาขมฤคหมด ดูกรพ่ีราธะ บัดนี้ เราเปนผูอัน           
            พระเจาธนญชัยไมสักการะแลว พากันกลับไปปาตามเดิมเถิด.       
          [๖๑๕] ดูกรนองโปฏฐปาทะ ธรรมในหมูมนุษยเหลานี้ คือ ลาภ ความเส่ือม  
            ลาภ ยศ ความเส่ือมยศ นินทา สรรเสริญ สุขและทุกข เปน          
            ของไมเท่ียง เจาอยาเศราโศกเสียใจไปเลย จะเศราโศกเสียใจไปทําไม?             
          [๖๑๖] ดูกรพ่ีราธะ คุณพี่เปนบัณฑติแท ยอมรูถึงผลประโยชนท้ังหลายท่ียังไม        
            มาถึง ทําอยางไรหนอ เราจะไดเหน็สาขมฤคผูลามก ถูกเขาขับไลออก 
            จากราชสกุล.  
          [๖๑๗] ลิงกาฬพาหุ กระดิกหู และกลอกหนากลอกตา ทําใหพระราชกุมารทรง    
            หวาดเสียวพระทัยอยูเสมอๆ มันจะทําตัวของมันเองใหจําตองหางไกล 
            จากขาวและน้ํา. 
                    จบ กาฬพาหุชาดกท่ี ๙.  
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                      ๑๐. สีลวีมังสชาดก  
                  วาดวยธรรมท่ีนําความสุขมาให         
          [๖๑๘] ไดยินวา ศีลแล เปนความงาม ศีลเปนเยีย่มในโลก ขอพระองคจง   
            ทอดพระเนตรงูใหญ มีพิษราย ยอมไมเบียดเบียนผูอ่ืน ดวยมารูสึกตัววา       
            เปนผูมีศีล.  
          [๖๑๙] นกตะกรุมท้ังหลายในโลก พากันลอมจิกช้ินเนื้อท่ีเหยีย่วคาบอยูในปาก            
            ช่ัวเวลาท่ีมันคาบช้ินเนื้อนิดหนอยอยูเทานั้น หาไดเบียดเบียนคนท่ีไมมี     
            ความกงัวลไม.  
          [๖๒๐] ผูไมมีความหวัง ยอมหลับเปนสุข ความหวัง ยอมเผล็ดผลเปนสุขได              
            นางปงคลาทาสี ไดทําความหวังจนหมดหวังแลว จึงหลับเปนสุขได.  
          [๖๒๑] ท้ังในโลกนี้ และโลกหนา ธรรมอันจะนําความสุขมาใหยิง่ไปกวาสมาธิ 
            ยอมไมมี ผูมีจิตต้ังม่ัน ยอมไมเบียดเบียนท้ังคนอ่ืน และตนเอง.             
                    จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๑๐.            
                     จบ กุฏิทูสกวรรคท่ี ๓.             
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. กุฏิทูสกชาดก๒. ทุททุภายชาดก 
            ๓. พรหมทัตตชาดก๔. จัมมสาฏกชาดก 
            ๕. โคธชาดก  ๖. กักการุชาดก   
            ๗. กากาติชาดก๘. อนนุโสจิยชาดก  
            ๙. กาฬพาหุชาดก๑๐. สีลวีมังสชาดก. 
                     _________________   
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                       ๔. โกกิลวรรค    
                      ๑. โกกาลิกชาดก   
                    วาดวยพูดในกาลท่ีควรพูด           
          [๖๒๒] เม่ือยังไมถึงเวลาท่ีจะพูด ผูใด พูดเกินกาลไป ผูนั้น ยอมถูกทําราย          
            ดุจลูกนกดุเหวา ฉะนั้น.      
          [๖๒๓] มีดที่ลับคมดีแลว ดุจยาพิษอันรายแรง หาทําใหตกไปทันทีทันใด เหมือน            
            วาจาทุพภาษิตไม.             
          [๖๒๔] เพราะฉะนั้น บัณฑิตควรรักษาวาจาไว ท้ังในกาลควรพดู และไมควร  
            ไมควรพูดใหลวงเวลา แมในบุคคลผูเสมอกับตน. 
          [๖๒๕] ผูใด มีความคิดเห็นเปนเบื้องหนา มีปญญาเคร่ืองพิจารณาเหน็ประจกัษ          
            พูดพอเหมาะในกาลที่ควรพูด ผูนัน้ ยอมจับศัตรูไดท้ังหมด ดุจครุฑจับ           
            นาคได ฉะนั้น. 
                    จบ โกกาลิกชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. รถลัฏฐิชาดก  
                   วาดวยใครครวญกอนแลวทํา           
          [๖๒๖] ขาแตพระราชา บุคคลทํารายตนเอง กลับกลาวหาวา คนอ่ืนทําราย ดังนี้            
            ก็มีโกงเขาแลว กลับกลาวหาวา เขาโกง ดังนี้ก็มี ไมควรเช่ือคําของ             
            โจทกฝายเดียว.              
          [๖๒๗] เพราะฉะนั้น บุคคลผูเปนเช้ือชาติบัณฑิต ควรฟงคําแมของฝายจําเลย              
            เม่ือฟงคําของโจทกและจําเลยท้ังสองฝายแลว พึงปฏิบัติตามธรรม. 
          [๖๒๘] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณ เกยีจคราน ไมดี บรรพชิตผูไมสํารวม ไมงาม            
            พระเจาแผนดินไมทรงใครครวญกอนแลวทําไป ไมงาม บัณฑติมีความ 
            โกรธเปนเจาเรือน กไ็มงาม.   
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          [๖๒๙] ขาแตพระองคผูเปนเจาแหงทิศ พระมหากษัตริยทรงใครครวญเสียกอน            
            แลวจึงปฏิบัติ ไมทรงใครครวญเสียกอน ไมควรปฏิบัติ อิสริยยศ 
            บริวารยศ และเกียรติคุณของพระเจาแผนดินผูทรงใครครวญแลวจึงทรง              
            ปฏิบัติ ยอมมีแตเจริญข้ึน.  
                     จบ รถลัฏฐิชาดกท่ี ๒.              
                        ๓. โคธชาดก     
                  เขารักก็รักม่ัง เขาชังก็ชังตอบ       
          [๖๓๐] หมอมฉันทราบวา พระองคผูทรงดํารงรัฐจะไมทรงอาลัยใยดีตอหมอมฉัน             
            ตั้งแตคร้ังเม่ือพระองคทรงพระภษูาเปลือกไม เหน็บพระแสงขรรค ทรง             
            ผูกสอดเคร่ืองครบ ประทับอยูกลางปา เหี้ยยางไดหนีไปจากก่ิงไม 
            อัสสัตถะแลว.  
          [๖๓๑] พึงออนนอมตอผูท่ีออนนอม พึงคบผูท่ีเขาพอใจจะคบดวย พึงทํากจิแกผูท่ี    
            ชวยทํากิจ ไมพึงทําความเจริญใหแกผูท่ีใครความเส่ือม อนึ่ง ไมพึงคบ         
            หาสมาคมกับผูท่ีเขาไมพอใจจะคบหาสมาคมดวย.   
          [๖๓๒] พึงละท้ิงผูท่ีเขาละท้ิง ไมพึงทําความสิเนหาในผูเลิกลากนั ไมพึงสมาคม        
            กับผูมีจิตคิดออกหาง นกรูวา ตนไมมีผลหมดแลว ยอมบินไปสูตนอ่ืนท่ี      
            เต็มไปดวยผล ฉันใด คนก็ฉันนัน้ รูวา เขาหมดความอาลัยแลว กค็วร              
            จะเลือกหาคนอ่ืนท่ีเขาผูสมัครรักใคร เพราะวา โลกใหญพอ.     
          [๖๓๓] ฉันเปนกษัตริยมุงความกตัญู จะทําตอบแทนแกเธอตามสติกําลัง อน่ึง              
            ฉันจะมอบอํานาจใหแกเธอท้ังหมด เธอตองการส่ิงใด ฉันจะใหส่ิงนั้น              
            แกเธอ.      
                      จบ โคธชาดกท่ี ๓.  
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                      ๔. ราโชวาทชาดก   
                    วาดวยคุณสมบัติของผูนํา           
          [๖๓๔] ถาเม่ือโคท้ังหลาย วายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายคด เม่ือโคผูนํา         
            ฝูงวายคดอยางนี้ โคท้ังหมดกย็อมวายคดไปตามกัน.             
          [๖๓๕] ในมนุษยท้ังหลายก็เหมือนกนั ผูใด ไดรับสมมติแตงต้ังใหเปนใหญ             
            ถาผูนั้น ประพฤติไมเปนธรรม ประชาชนนอกน้ีก็ประพฤติไมเปนธรรม              
            โดยแท ถาพระราชาผูเปนใหญไมตั้งอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยูไมเปนสุข        
            ท่ัวกัน.     
          [๖๓๖] ถาเม่ือโคท้ังหลาย วายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายขามตรง เม่ือมีโค        
            ผูนําฝูงวายขามตรงอยางนั้น โคท้ังหมดกย็อมวายขามตรงไปตามกัน.             
          [๖๓๗] ในหมูมนุษยท้ังหลายก็เหมือนกัน ผูใด ไดรับสมมติแตงต้ังใหเปนใหญ         
            ถาผูนั้น ประพฤติเปนธรรม ประชาชนนอกน้ีก็ยอมประพฤติเปนธรรมไป              
            ตามโดยแท ถาพระราชา ผูเปนใหญตั้งอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยูเปนสุขท่ัวกัน.  
                    จบ ราโชวาทชาดกท่ี ๔. 
                       ๕. ชัมพุกชาดก   
                   วาดวยโทษที่ไมรูประมาณตน         
          [๖๓๘] ดูกรสุนัขจ้ิงจอก ชางนั้น ตวัใหญ รางกายสูง งาก็ยาว ตวัทานไมไดเกิด       
            ในตระกูลสัตวท่ีจะจับมันได. 
          [๖๓๙] ผูใด มิใชราชสีห ยกตนเพราะสําคัญวา เปนราชสีห ผูนั้น ยอมเปน            
            เหมือนสุนัขจ้ิงจอกถูกชางเหยยีบ นอนหายใจแขมวๆ อยูบนแผนดิน.  
          [๖๔๐] ผูใด ไมรูจักกําลังกาย กําลังความคิด และชาติของผูมียศ เปนชนช้ันสูง         
            มีขอลําลํ่าสันกําลังมาก ผูนั้น ยอมเปนเหมือนสุนขัจิ้งจอกถูกชางเหยยีบ        
            นอนตายอยูนี้.  
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          [๖๔๑] สวนผูใด ใครครวญกอนแลวจึงทําการงาน รูจักกําลังกาย และกําลัง  
            ความคิดของตน กําหนดดวยคําพดูอันประกอบดวยปญญา เปนวาจา       
            สุภาษติ ผูนั้น ยอมมีชัยอยางไพบูลย.       
                     จบ ชัมพุกชาดกที่ ๕. 
                      ๖. พรหาฉัตตชาดก  
                    เอาของนอยแลกของมาก  
          [๖๔๒] พระองคตรัสเพออยูวา หญาๆ ใครหนอ นาํเอาหญามาถวายพระองค   
            พระองคมีกิจดวยหญาหรือหนอ พระองคจึงตรัสถึงแตหญาเทานั้น?  
          [๖๔๓] ฉัตตฤาษีผูมีรางกายสูงใหญ เปนพรหมจารี เปนพหูสูต มาอยู ณ ท่ีนี้          
            เขาลักเอาทรัพยของเราจนหมดส้ินแลว ยังใสหญาไวในตุมแลวหนีไป.             
          [๖๔๔] การถือเอาทรัพยของตนไปหมด และการไมถือเอาหญา เปนกิจท่ีผู  
            ปรารถนาของนอยแลกเอาของมาก พึงกระทําอยางนั้น ฉัตตฤาษใีสหญา 
            ไวในตุมหนีไปแลว การปริเวทนาเพราะเร่ืองนั้น จะมีประโยชนอะไร.              
          [๖๔๕] ผูมีศีลทั้งหลาย ยอมไมทําอยางนั้น คนพาล ยอมกระทําอนาจารอยางนี้            
            ความเปนบัณฑิตจักทําคนทุศีล มีศีลไมยั่งยืน ใหเปนคนอยางไร? 
                    จบ พรหาฉัตตชาดกท่ี ๖.              
                        ๗. ปฐชาดก     
                      วาดวยธรรมในสกุล  
          [๖๔๖] เราท้ังหลายไมไดใหตั่ง น้ําด่ืม และโภชนาหารแกทาน ขอทานผูเปน            
            พรหมจารี จงอดโทษใหแกขาพเจา ขาพเจาเหน็โทษนี้.           
          [๖๔๗] อาตมภาพไมไดของเกี่ยว และไมไดนึกโกรธเคืองเลย แมความไมชอบใจ             
            อะไรๆ ของอาตมภาพก็ไมมีเลย แทท่ีจริง อาตมภาพยังมีความวิตกอยูใน             
            ใจวา ธรรมของสกุลนี้ จักเปนเชนนี้แน.       
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          [๖๔๘] ท่ีนั่ง น้ําลางเทา น้ํามันทาเทา ขาพเจาใหอยูเปนนิจทุกอยาง นี้เปนธรรม  
            ในสกลุ เนื่องมาจาก ปู ยา ตา ยาย ของขาพเจาทุกเม่ือ.       
          [๖๔๙] ขาพเจาบํารุงสมณพราหมณโดยเคารพดจุญาติท่ีสูงสุด นี้เปนธรรมในสกุล            
            เนื่องมาจากปู ยา ตา ยาย ของขาพเจาทุกเม่ือ. 
                      จบ ปฐชาดกท่ี ๗. 
                        ๘. ถุสชาดก     
                วาดวยรูจกัแกลบหรือขาวสารในท่ีมืด   
          [๖๕๐] แกลบปรากฏโดยความเปนแกลบแกหนูท้ังหลาย และขาวสารก็ปรากฏ     
            โดยความเปนขาวสารแกพวกมัน แมในท่ีมืด พวกมันเวนแกลบเสีย   
            เลือกกนิแตขาวสาร.          
          [๖๕๑] การปรึกษาในปาก็ดี การพดูกระซิบกันในบานก็ดี และการคิดหาโอกาส  
            ดาเราในบัดนี้กด็ี เรารูหมดแลว.            
          [๖๕๒] ไดยินวา ลิงตัวท่ีเปนพอมันเอาฟนกัดภาวะบุรุษของลูกผูเกิดตามสภาพ          
            เสียแตยังเยาวทีเดยีว.      
          [๖๕๓] การท่ีเจาดิ้นรนอยูเหมือนแพะตาบอดในไรผักกาดกด็ี นอนอยูภายใต              
            ท่ีนอนก็ดี เรารูหมดส้ินแลว.  
                      จบ ถุสชาดกท่ี ๘. 
                       ๙. พาเวรุชาดก   
 วาดวยพวกเดยีรถียเส่ือมลาภสักการะ     
          [๖๕๔] เพราะยังไมเหน็นกยูงซ่ึงมีหงอน มีเสียงไพเราะ ชนท้ังหลายจึงพากัน              
            บูชากาในท่ีนั้น ดวยเนื้อ และผลไม.          
          [๖๕๕] แตเม่ือใด นกยงูตัวสมบูรณไปดวยเสียงมายังพาเวฬุรัฐ เม่ือนั้น ลาภ            
            และสักการะของกาก็เส่ือมไป.    
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          [๖๕๖] พระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชา สองแสงสวาง ยังไมเสด็จอุบัติข้ึน             
            เพียงใด ชนท้ังหลายก็พากันบูชาสมณพราหมณเหลาอ่ืนอยูเปนอันมาก 
            เพียงนัน้.   
          [๖๕๗] แตเม่ือใด พระพุทธเจาผูมีพระสุรเสียงอันไพเราะ ไดทรงแสดงธรรม 
            แลว เม่ือนั้น ลาภและสักการะของพวกเดียรถียก็เส่ือมไป.       
                     จบ พาเวรุชาดกท่ี ๙. 
                       ๑๐. วิสัยหชาดก  
                 ความยากจนไมเปนเหตุใหทําชั่ว         
          [๖๕๘] ดูกรพอวิสัยหะ แตกอนทานไดใหทาน ก็เม่ือทานใหอยูอยางนั้น ความ         
            เส่ือมไดมีแกทานแลว ตอแตนี้ไป ถาทานจักไมใหทาน เม่ือทานไมให       
            ทาน โภคะท้ังหลายกค็งกลับมีอยูตามเดิม.       
          [๖๕๙] ขาแตทาวสหสัสเนตร พระอริยะท้ังหลายทานกลาวถึงบาปกรรมวา อันอารย           
            ชนถึงจะเปนคนยากจนเข็ญใจก็ไมควรทํา ขาแตพระองคผูเปนจอมทวยเทพ             
            ขาพระบาทจะพึงเลิกศรัทธาเพราะเหตุการบริโภคทรัพยอันใด ทรัพยอัน             
            นั้น อยาไดมีเลย.           
          [๖๖๐] รถคันหนึ่งแลนไปทางใด รถคันอ่ืนก็แลนไปทางน้ัน ขาแตทาววาสวะ 
            วัตรท่ีขาพระบาทบําเพ็ญมาแลวแตคร้ังกอน ขอจงเปนไปเหมือนอยางนัน้           
            เถิด.        
          [๖๖๑] ถายังมียังเปนอยู ขาพระบาทก็จะให เม่ือไมมีไมเปน จะใหไดอยางไร       
            แมถึงจะเปนอยางนีแ้ลวก็ตาม ก็จะตองให เพราะขาพระบาทจะลืมทาน             
            เสียไมได.  
                     จบ วิสัยหชาดกที่ ๑๐.              
                     จบ โกกิลวรรคท่ี ๔.  
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. โกกาลิกชาดก           ๒. รถลัฏฐิชาดก      
            ๓. โคธชาดก๔. ราโชวาทชาดก       
            ๕. ชัมพุกชาดก             ๖. พรหาฉัตตชาดก    
            ๗. ปฐชาดก ๘. ถุสชาดก          
            ๙. พาเวรุชาดก           ๑๐. วิสัยหชาดก.      
                     _________________   
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                      ๕. จุลลกุณาลวรรค 
                       ๑. กุณฑลิกชาดก  
                     เปรียบนารีดวยทาน้ํา              
          [๖๖๒] บรรดานารีท้ังหลาย เปนคนหลายใจ ไมมีใครสามารถจะขมได ทําความ 
            ยั่วยวนใหแกชายท้ังหลาย ถาหากวา นารีท้ังหลายแมจะทําใหเกดิความ            
            ปติไดโดยประการทัง้ปวง ก็ไมควรไววางใจ เพราะวา นารีท้ังหลายเปรียบ         
            ดวยทานํ้า.  
          [๖๖๓] บัณฑิตไดพบเห็นเหตุคลายกาํหนัด ของกนินรและนางกนินรีท้ังหลาย   
            แลว กพ็ึงรูเสียเถิดวา หญิงทุกคน ยอมไมยินดใีนเรือนของตน ภรรยา            
            ไดทอดท้ิงสามีผูเชนนั้นได เพราะไปพบเห็นบุรุษอ่ืนแมเปนงอยเปล้ีย.        
          [๖๖๔] พระมเหสีของพระเจาพกะ และพระเจาพาวริกะ ผูหมกมุนอยูในกาม  
            เกินสวน ยังประพฤติลวงกับชาวประมงคนใชผูใกลชิดและอยูในอํานาจ              
            หญิงจะไมประพฤตลิวงบุรุษอ่ืนนอกจากคนนั้นอีก มีอยูหรือ?     
          [๖๖๕] นางปงคิยานี พระอัครมเหสีท่ีรักของพระเจาพรหมทัตตผูเปนอิสระแหง           
            มวลโลก ไดประพฤติลวงกับคนเล้ียงมาผูเปนคนใกลชิดและอยูในอํานาจ            
            นางผูใครกามนั้น ไมไดประสบผลแมท้ังสองอยาง.              
                     จบ กุณฑลิกชาดกท่ี ๑.              
                       ๒. วานรชาดก     
                 ผูรูเทาถึงเหตุการณเอาตัวรอดได    
          [๖๖๖] ดูกรจระเข เราสามารถยกตนขึ้นจากน้ําสูบกไดแลว บัดนี ้เราจะไมตกอยู         
            ในอํานาจของทานอีกตอไป.      
          [๖๖๗] เราไมตองการดวยผลมะมวง ผลหวา และผลขนุนท้ังหลาย เราจะตอง 
            ขามฝงแมน้ําไปบริโภคผลมะเดื่อของเราดีกวา.  
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          [๖๖๘] ผูใด ไมรูเทาถึงเหตุการณ อันบังเกิดข้ึนแลวโดยฉับพลัน ผูนั้น จะตอง     
            ตกอยูในอํานาจของศัตรู และตองเดอืดรอนใจในภายหลัง.           
          [๖๖๙] สวนผูใด รูเทาถึงเหตุการณ ท่ีบังเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผูนัน้ ยอมพน       
            จากความคับขันอันเกดิแตศัตรู และไมตองเดือดรอนใจในภายหลัง. 
                     จบ วานรชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. กุนตินีชาดก  
                    วาดวยการเช่ือมมิตรภาพ            
          [๖๗๐] หมอมฉันไดอาศัย อยูในพระราชนิเวศของพระองค พระองคทรงอุปถัมภ              
            บํารุงมาเปนอยางดีมิไดขาด มาบัดนี้ พระองคผูเดียวไดกอเหตุข้ึน ขาแต     
            พระราชา มิฉะนั้น หมอมฉันจะขอทูลลาไปปาหิมพานต.             
          [๖๗๑] ผูใดแล เม่ือคนอ่ืนทํากรรมอันชั่วรายใหแกตนแลว และตนก็ไดทําตอบ             
            แทนแลว ยอมรูสึกไดวา เราไดทําตอบแกเขาแลว เวรของผูนั้น ยอม            
            สงบไปดวยอาการเพียงเทานี้ ดูกรนางนกกระเรียน ทานจงอยูกอนเถิด              
            อยาเพิง่ไปเลย.              
          [๖๗๒] มิตรภาพของผูท่ีถูกทํารายกับผูท่ีทําราย ยอมเช่ือมกันไมตดิอีก ใจของ        
            หมอมฉันไมยอมใหอยู ขาแตพระองคผูประเสริฐ เพราะเหตุนัน้ 
            หมอมฉันขอทูลลาไป.           
          [๖๗๓] มิตรภาพของผูท่ีถูกทํารายกับผูท่ีทําราย ยอมกลับเช่ือมติดกันไดอีก          
            เฉพาะพวกบัณฑิตดวยกัน ยอมเช่ือมกันไมติดอีก เฉพาะพวกชนพาล   
            ดูกรนางนกกระเรียน ทานจงอยูกอนเถิด อยาเพิง่ไปเลย.         
                      จบ กุนตินีชาดกท่ี ๓.             
                        ๔. อัมพชาดก    
                    วาดวยหญิงขโมยมะมวง              
          [๖๗๔] หญิงคนใด ลักมะมวงท้ังหลายของทาน หญิงคนนั้น จงตกอยูใตอํานาจ  
            ของชางยอมผม และผูเดือดรอนเพราะแหนบ.      
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          [๖๗๕] หญิงคนใด ลักมะมวงท้ังหลายของทาน หญิงคนนั้น ถึงจะมีอายุตั้ง 
            ๒๐ ป ๒๕ ป หรือไมถึง ๓๐ ป ตั้งแตเกิดมา อยาไดผัวเชนนั้นเลย.            
          [๖๗๖] หญิงคนใด ลักมะมวงท้ังหลายของทาน หญิงคนนั้น ถึงจะกระเสือก   
            กระสนเท่ียวหาผัว เดินไปสูหนทางไกลแสนไกลแตลําพังคนเดียว ถึง  
            จะไดนัดแนะกนัไวแลว ก็ขออยาไดพบไดเหน็ผัวเลย.            
          [๖๗๗] หญิงคนใด ลักมะมวงท้ังหลายของทาน หญิงคนนั้น ถึงจะมีท่ีอยูสะอาด             
            ตบแตงรางกายทัดทรงดอกไม ลูบไลดวยกระแจะจันทน ก็จงนอนอยูบน 
            ท่ีนอนแตเพยีงคนเดยีวเถิด.   
                      จบ อัมพชาดกท่ี  ๔. 
                       ๕. คชกุมภชาดก   
                   ชาๆ จะไดพราสองเลมงาม            
          [๖๗๘] ดูกรเจาตัวคืบ ไฟไหมปา คราวใด คราวนั้น เจาจะทําอยางไร เจาเปน            
            สัตวมีความบากบ่ันออนแออยางนี?้            
          [๖๗๙] โพรงไม และระแหงแผนดนิ มีอยูเปนอันมาก ถาพวกขาพเจาไปไมทัน              
            ถึงโพรงไม และระแหงแผนดนิเหลานั้น พวกขาพเจาก็ตองตาย.    
          [๖๘๐] ในเวลาท่ีจะตองทําชาๆ ผูใด รีบดวนทําเสียเร็ว ในเวลาท่ีจะตองรีบดวน         
            ทํากลับทําชาไป ผูนั้น ยอมตัดรอนประโยชนของตนเอง เหมือนคน    
            เหยยีบใบตาลแหงแหลกละเอียดไป ฉะนั้น.         
          [๖๘๑] ในเวลาท่ีจะตองทําชาๆ ผูใด ทําชา และในเวลาท่ีจะตองรีบทําดวนก็รีบ           
            ดวนทําเสีย ประโยชนของผูนั้น ยอมบริบูรณเหมือนดวงจันทรสองแสง             
            สวางในกลางคืน ฉะนั้น.       
                     จบ คชกุมภชาดกท่ี ๕.  
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                       ๖. เกสวชาดก     
                 ความคุนเคยเปนรสอันยอดเยีย่ม         
          [๖๘๒] เปนอยางไรหนอ เกสวะดาบสผูควรบูชาของขาพเจาท้ังหลายจึงละความ 
            เปนพระเจาพาราณสีผูเปนจอมมนุษย ซ่ึงสามารถใหสําเร็จประสงคทุก             
            อยางทุกประการ แลวมายินดีอยูในอาศรมของกัปปดาบส?            
          [๖๘๓] ดูกรนารทอํามาตย หมูไมอันนาร่ืนรมยใจ มีอยู ถอยคําของกัปปดาบส             
            เปนสุภาษิต ไพเราะ นาร่ืนรมยใจ ยงัอาตมาใหยนิดี.           
          [๖๘๔] พระคุณเจาบริโภคขาวสุกสาลีท่ีปรุงดวยเนือ้สะอาด ไฉนขาวฟางและ              
            ลูกเดือยอันหารสมิไดเลย จึงทําใหพระคุณเจายนิดีไดเลา.      
          [๖๘๕] ของบริโภคจะดีหรือไมดกี็ตาม จะนอยหรือมากก็ตาม บุคคลใดคุนเคย  
            กันแลว จะพึงบริโภค ณ ท่ีใด การบริโภค ณ ท่ีนัน้แหละดี เพราะรส  
            ท้ังหลาย มีความคุนเคยกันเปนยอดเยี่ยม.      
                     จบ เกสวชาดกท่ี ๖. 
                       ๗. อยกูฏชาดก    
                 วาดวยยักษถือกระบองเหล็กใหญ        
          [๖๘๖] ทานผูใด ยนืถือกระบองเหล็กอันใหญโตเหลือขนาดอยูบนอากาศ ทาน  
            ผูนั้น มาสถิตอยูเพื่อจะคุมครองขาพเจาในวนันี้หรือ หรือจะพยายามมา         
            ฆา ขาพเจา?  
          [๖๘๗] ดูกรพระราชา เราเปนทูตของพวกยักษ ถูกพวกยักษเหลานัน้สงมา  
            ณ ท่ีนี้ เพื่อจะปลงพระชนมพระองค แตทาวสักรินทรเทวราชคุมครอง             
            พระองคอยู เพราะเหตุนั้น เราจึงผาพระเศียรของพระองคไมได. 
          [๖๘๘] ก็ถาทาวมัฆวาฬเทวราชผูเปนจอมทวยเทพ พระสวามีของนางสุชาดา   
            คุมครองขาพเจาอยู มิฉะนั้น พวกปศาจก็คงคุกคามเหลาสัตวท้ังหลาย           
            เปนแน ขาพเจาไมไดสะดุงกลัวตอพวกยักษเลย.    
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          [๖๘๙] พวกกุมภณัฑ และพวกปศาจทั้งมวญจะคร่ําครวญกันไปกต็ามเถิด       
            พวกมันคงไมอาจจะตอยุทธกับขาพเจา กิริยาท่ีหลอกหลอนของพวกยักษ              
            ซ่ึงทําใหนากลัวตางๆ นั้น มีอยูเปนอันมาก แตขาพเจาก็ไมกลัว.            
                      จบ อยกูฏชาดกท่ี ๗. 
                       ๘. อรัญญชาดก    
                     วาดวยการเลือกคบคน 
          [๖๙๐] คุณพอ ผมออกจากปาไปสูบานแลว จะพงึคบคนท่ีมีศีลอยางไร มีวัตร              
            อยางไร ผมถามแลว ขอคุณพอจงบอกขอนั้นแกผมดวย?             
          [๖๙๑] ลูกเอย ผูใด พงึคุนเคยกะเจาก็ดี พึงอดทนความคุนเคยของเจาไดก็ดี          
            เช่ือถือคําพูดของเจาก็ดี งดโทษใหเจาก็ดี เจาไปจากท่ีนี้แลวจงคบหาผูนั้น   
            เถิด.        
          [๖๙๒] ผูใด ไมมีกรรมช่ัวดวยกาย วาจาและใจ เจาไปจากท่ีนีแ้ลวจงคบหาผูนัน้        
            ทําตนใหเหมือนบุตรผูเกิดจากอกของผูนั้นเถิด. 
          [๖๙๓] ลูกเอย คนท่ีมีจิตเหมือนน้ํายอมขม้ิน มีจิตกลับกลอก รักงายหนายเร็ว          
            เจาอยาคบหาคนเชนนั้นเลย ถึงหากวา พืน้ชมพทูวีปท้ังหมดจะไมมี 
            มนุษยก็ตาม. 
                     จบ อรัญญชาดกท่ี ๘.  
                      ๙. สันธิเภทชาดก  
                  วาดวยโทษที่เช่ือถือคําสอเสียด      
          [๖๙๔] ดูกรนายสารถี สัตวท้ัง ๒ นี้ ไมไดมีความเสมอกันเพราะสตรีท้ังหลาย            
            เลย ไมไดมีความเสมอกันเพราะอาหารเลย ภายหลัง เม่ือสุนัขจ้ิงจอก 
            ยุยงทําลายความสนิทสนมกันเสียจนถึงใหตาย ทานจงเหน็เหตุนั้นซ่ึง  
            ฉันคิดไวถูกตองแลว.        
          [๖๙๕] พวกสุนัขจิ้งจอกพากันกัดกนิโค และราชสีห เพราะคําสอเสียดใด    
            คําสอเสียดนั้น ยอมเปนไปถึงตัดมิตรภาพเพราะเนื้อ ดุจดาบคม ฉะนั้น.      
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          [๖๙๖] ดูกรนายสารถี ทานจงดูการนอนตายของสัตวท้ัง ๒ นี้ ผูใด เช่ือถือถอยคําของ     
            คนสอเสียด ผูมุงทําลายความสนิทสนม ผูนั้น จะตองนอนตายอยางนี้.             
          [๖๙๗] ดูกรนายสารถี นรชนเหลาใด ไมเช่ือถือถอยคําของคนสอเสียด ผูมุง              
            ทําลายความสนิทสนม นรชนเหลานั้น ยอมไดประสบความสุขเหมือน     
            คนไปสวรรค ฉะนั้น.           
                    จบ สันธิเภทชาดกท่ี ๙.              
                     ๑๐. เทวตาปญหาชาดก  
                    วาดวยปญหาของเทวดา 
          [๖๙๘] ดูกรพระราชา บุคคลประหารผูอ่ืนดวยมือท้ัง ๒ ดวยเทาท้ัง ๒ แลวเอามือ        
            ประหารปากผูอ่ืน บุคคลนั้น กลับเปนท่ีรักของผูถูกประหาร เพราะเหตุ           
            นั้น พระองคทรงเหน็ผูท่ีถูกประหารนั้นวา ไดแกใคร?         
          [๖๙๙] ดูกรพระราชา บุคคลดาผูอ่ืนตามความพอใจ แตไมปรารถนาใหผูท่ีถูกดา          
            นั้นไดรับภัยอันตราย บุคคลนั้น กลับเปนท่ีรักของผูดา เพราะเหตุนั้น         
            พระองคทรงเห็นผูดานั้นวา ไดแกใคร?       
          [๗๐๐] ดูกรพระราชา บุคคลกลาวตูดวยถอยคําไมเปนจริง และทวงติงดวยคํา              
            อันเหลาะแหละ บุคคลน้ัน กลับเปนที่รักแหงกันและกัน เพราะเหตุนั้น             
            พระองคทรงเห็นผูนัน้วา ไดแกใคร?          
          [๗๐๑] ดูกรพระราชา บุคคลผูนําเอาขาว น้ํา ผา และเสนาสนะไป (ช่ือวาผูนํา             
            เอาไปมีอยูโดยแท) บุคคลเหลานั้น กลับเปนท่ีรักของผูเปนเจาของ            
            เพราะเหตุนั้น พระองคทรงเห็นผูนัน้วา ไดแกใคร?            
                  จบ เทวตาปญหาชาดกท่ี ๑๐.             
                    จบ จุลลกุณาวรรคท่ี ๕.              
                    __________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. กุณฑลิกชาดก ๒. วานรชาดก     
            ๓. กุนตินีชาดก๔. อัมพชาดก    
            ๕. คชกุมภชาดก ๖. เกสวชาดก      
            ๗. อยกูฏชาดก๘. อรัญญชาดก     
            ๙. สันธิเภทชาดก             ๑๐. เทวตาปญหาชาดก 
                    _________________   
                 รวมวรรคท่ีมีในจตุกกนิบาตน้ี คือ       
            ๑. กาลิงควรรค๒. ปุจิมันทวรรค   
            ๓. กุฏิทูสกวรรค๔. โกกิลวรรค    
            ๕. จุลลกุณาวรรค.             
                     จบ จตุกกนิบาตชาดก.  
                     _________________   
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                       ปญจกนิบาตชาดก  
                      ๑. มณิกณุฑลวรรค  
                      ๑. มณิกณุฑลชาดก  
                    ผูไมหวัน่ไหวในโลกธรรม            
          [๗๐๒] พระองคละแวนแควน มา กณุฑล และแกวมณี อนึ่ง ยังทรงละ       
            พระราชบุตร และเหลาพระสนมเสียได เม่ือโภคสมบัติท้ังส้ินของ   
            พระองค ไมมีเหลือเลย เหตุไฉน พระองคจึงไมทรงเดือดรอน ใน   
            คราวท่ีมหาชนพากันเศราโศกอยูเลา?.          
          [๗๐๓] โภคสมบัติยอมละท้ิงสัตวไปเสียกอนก็มี บางทีสัตวยอมละท้ิงโภค              
            สมบัติเหลานั้นไปกอนก็มี ดูกรพระองคผูใครในกามารมณ โภคสมบัติ             
            ท่ีบริโภคกันอยู เปนของไมแนนอน เพราะฉะน้ัน หมอมฉันจงึไม 
            เดือดรอน ในคราวท่ีมหาชนพากันเศราโศกอยู.   
          [๗๐๔] พระจันทรอุทัยข้ึนเต็มดวง กจ็ะกลับหายส้ินไป พระอาทิตยกําจดั  
            ความมืด ทําโลกใหเรารอนแลวอัสดงคตไป ดูกรพระองคผูเปนศัตรู  
            โลกธรรมท้ังหลาย หมอมฉันชนะไดแลว เพราะฉะน้ัน หมอมฉันจึงไม  
            เดือดรอน ในคราวท่ีมหาชนพากันเศราโศกอยู.   
          [๗๐๕] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณ เกยีจครานกไ็มด ีบรรพชิตไมสํารวมก็ไมดี              
            พระเจาแผนดินไมทรงใครครวญเสียกอนแลวทรงทําก็ไมดี บัณฑิตมี  
            ความโกรธเปนเจาเรือนก็ไมดี.  
          [๗๐๖] ขาแตพระองคผูเปนเจาทิศ กษัตริยใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา ไมใคร        
            ครวญเสียกอนแลวไมควรทํา อิสริยยศ บริวารยศ และเกยีรติคุณของ  
            พระราชาผูทรงใครครวญกอนแลวจึงทํา ยอมเจริญข้ึน.            
                    จบ มณิกณุฑลชาดกที่ ๑.   
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                       ๒. สุชาตชาดก    
                    วาดวยคําคมของคนฉลาด 
          [๗๐๗] เหตุไรหนอ เจาจึงเปนเหมือนรีบดวนเกีย่วเอาหญาอันเขียวสดมาแลว              
            บนเพอถึงวัวแกผูปราศจากชีวิตแลววา จงเค้ียวกนิเสีย ววัท่ีตายแลวจะ       
            พึงลุกข้ึนไดเพราะหญา และนํ้าเปนไมมีแน เจาบนเพอไปเปลาๆ เหมือน         
            คนผูไรความคิด ฉะนั้น.      
          [๗๐๘] ศีรษะ เทาหนา เทาหลัง หาง และหู ของวัว ก็ตั้งอยูตามท่ีอยาง 
            นั้น ผมเขาใจวา ววัตัวนี้จะพึงลุกข้ึนได ศีรษะหรือมือเทาของคุณปู มิได    
            ปรากฏเลย คุณพอนัน่เองมารองไหอยูท่ีสถูปดิน เปนคนไรความคิดมิใช          
            หรือ?        
          [๗๐๙] เจารดพอผูเดือดรอนยิ่งนกัใหหายรอน ยังความกระวนกระวายของ 
            พอใหดับไดส้ิน เหมือนบุคคลเอานํ้ารดไฟติดเปรียงใหดับไป ฉะนั้น 
            เจามาถอนลูกศรคือ ความโศกท่ีเสียบแนนอยูในฤทัยของพอออกไดแลว              
            หนอ เม่ือพอถูกความโศกครอบงํา เจาไดบรรเทาความโศกถึงบิดา     
            เสียได.     
          [๗๑๐] พอเปนผูถอนลูกศรคือความโศกออกไดแลว ปราศจากความเศราโศก   
            หมดความมัวหมอง ลูกรัก พอจะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะได 
            ฟงถอยคําของเจา.            
          [๗๑๑] คนผูมีปญญา มีใจอนุเคาะห ยอมทําบุคคลใหหลุดพนจากความเศรา 
            โศกได เหมือนกับพอสุชาตบุตรของพอ ทําบิดาใหลวงพนจากความเศรา              
            โศก ฉะนั้น.  
                     จบ สุชาตชาดกที่ ๒.   
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                      ๓. เวนสาขชาดก    
                     ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว           
          [๗๑๒] ดูกรพรหมทัตตกุมาร ความเกษมสําราญ ภกิษาหารหาไดงาย และ        
            ความเปนผูสําราญกายน้ี ไมพึงมีตลอดกาลเปนนติย เม่ือประโยชนของ             
            ตนส้ินไป ทานอยาเปนผูลมจมเสียเลย เหมือนเรือแตก คนไมได  
            ท่ีพึ่งอาศัย ตองจมอยูในทามกลางทะเล ฉะนัน้.  
          [๗๑๓] บุคคลทํากรรมใด ยอมมองเห็นกรรมนัน้ในตน ผูทํากรรมดี ยอมได    
            ผลดี ผูทํากรรมช่ัว ยอมไดผลช่ัว บุคคลหวานพืชเชนใด ยอมไดผล 
            เชนนัน้.    
          [๗๑๔] ปาจารยในปางกอนไดกลาวคําใดไววา ทานอยาไดทําบาปกรรมท่ีทํา 
            แลวจะทําใหเดือดรอนในภายหลังเลย คํานั้น เปนคําสอนของอาจารยเรา 
          [๗๑๕] ปงคิยปุโรหิตนั้น ยอมบนเพอแสดงตนไทรวา มีกิ่งแผไพศาล (สามารถ            
            ใหความชนะได) เราไดใหฆากษัตริยผูประดับดวยราชาลังการ ลูบไล            
            ดวยแกนจันทนแดงทั้งพันพระองคเสีย ท่ีตนไมใด ตนไมนั้น บัดนี้            
            ไมอาจทําการปองกันอะไรแกเราได ความทุกขอันนั้นแหละกลับมาสนอง 
            เราแลว.     
          [๗๑๖] พระนางอุพพรีอัครมเหสีของเรา มีพระฉววีรรณงามดังทองคํา ลูบไล   
            ตัวดวยแกนจันทนแดง ยอมงามเจริญตา เหมือนกบักิ่งไมสิงคุอันข้ึน             
            ตรงไป ไหวสะเทือนอยู ฉะนัน้ เรามิไดเหน็พระนางอุพพรีแลว คงจัก 
            ตองตายเปนแน การท่ีเราไมไดเหน็พระนางอุพพรีนั้น จกัเปนทุกขยิ่ง          
            กวามรณทุกขนี้อีก.          
                    จบ เวนสาขชาดกท่ี ๓.  
                        ๔. อุรคชาดก    
                 เปรียบคนตายเหมือนงูลอกคราบ            
          [๗๑๗] บุตรของขาพเจา ละท้ิงรางกายของตนไป ดุจงูละท้ิงคราบเกาไป ฉะนัน้            
            เม่ือรางกายแหงบุตรของขาพเจาใชอะไรไมได เม่ือบุตรของขาพเจากระทํา       
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            กาละไปแลวอยางนี้ บุตรของขาพเจาถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความรํ่าไห      
            ของพวกญาติ เพราะฉะน้ัน ขาพเจาจึงไมเศราโศกถึงเขา คติของตน 
            มีอยางใด เขากย็อมไปสูคติของตนอยางนั้น.   
          [๗๑๘] บุตรของดิฉันนี้ ดิฉันมิไดเช้ือเชิญใหเขามาจากปรโลก เขาก็มาเอง 
            แมเม่ือจะไปจากมนษุยโลกน้ี ดิฉันก็มิไดอนุญาตใหเขาไป เขามา  
            อยางใด เขาก็ไปอยางนั้น การปริเทวนาถึงในการท่ีบุตรของดิฉันไปจาก             
            มนุษยโลกน้ัน จะเกดิประโยชนอะไร บุตรของดิฉันถูกเผาอยู ก็ไมรูสึก           
            ถึงความรํ่าไหของพวกญาติ เพราะฉะน้ัน ดิฉันจึงไมเศราโศกถึงเขา  
            คติของตนมีอยางใด เขาก็ไปสูคติของตนอยางนัน้. 
          [๗๑๙] เม่ือพี่ชายตายแลว หากวา ดิฉันจะพึงรองไห ดิฉันก็จะผายผอม เม่ือ           
            ดิฉันรองไหอยู จะมีผลอะไร ความไมยินดีจะพงึมีแกญาติ มิตร และ              
            สหายของดิฉันยิ่งข้ึน พี่ชายของดฉัินถูกเผาอยู กไ็มรูสึกถึงความรํ่าไห       
            ของพวกญาติ เพราะฉะน้ัน ดิฉันจึงไมเศราโศกถึงพี่ชายน้ัน คติของ 
            ตนมีอยางใด เขาก็ไปสูคติของตนอยางนั้น.     
          [๗๒๐] เด็กรองไหขอพระจันทรอันโคจรอยูในอากาศ ฉันใด การท่ีบุคคลมา 
            เศราโศกถึงผูท่ีละไปสูปรโลกแลวนี้ ก็มีอุปไมย ฉันนั้น สามีของดิฉัน         
            ถูกเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความรํ่าไหของพวกญาติ เพราะฉะนัน้ ดิฉัน            
            จึงไมเศราโศกถึงสามีนั้น คติของตนมีอยางใด เขาก็ไปสูคติของตน 
            อยางนัน้.   
          [๗๒๑] หมอน้ําท่ีแตกแลว เช่ือมใหสนิทอีกไมได ฉันใด การท่ีบุคคลมาเศรา            
            โศกถึงผูท่ีละไปสูปรโลกแลวนี้ ก็มีอุปไมย ฉันนัน้ นายของดิฉันถูกเผา         
            อยู ยอมไมรูสึกถึงความรํ่าไหของพวกญาติ เพราะฉะน้ัน ดิฉันจึงไม            
            เศราโศกถึงนายนัน้ คติของตนมีอยางใด นายของดิฉันก็ไปสูคติของ  
            ตนอยางนั้น. 
                      จบ อุรคชาดกท่ี ๔.   
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                        ๕. ธังกชาดก    
                 วาดวยการรองไหไมมีประโยชน        
          [๗๒๒] ชนเหลาอ่ืน เศราโศกอยู รองไหอยู ชนเหลาอ่ืน มีชุมไปดวยน้ําตา           
            พระองคเปนผูมีผิวพระพักตรผองใส ดูกรฆตราชา เพราะเหตุไร พระองค            
            จึงไมเศราโศก?              
          [๗๒๓] ความเศราโศกหาไดนําส่ิงท่ีลวงไปแลวมาไดไม หาไดนําความสุขใน  
            อนาคตมาไดไม ดกูรธังกราชา เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงไมเศราโศก  
            ความเปนสหายในความโศก ยอมไมมี.             
          [๗๒๔] บุคคลเศราโศกอยู ยอมเปนผูผอมเหลือง และไมพอใจบริโภค      
            อาหาร เม่ือเขาถูกลูกศรคือความเศราโศกเสียบแทงแลว เรารอนอยู 
            ศัตรูท้ังหลาย ยอมดีใจ.      
          [๗๒๕] ความฉิบหายอันความเศราโศกเปนมูล จักไมมาถึงหมอมฉันผูอยูใน  
            บานหรือในปา ในท่ีลุมหรือในท่ีดอน หมอมฉันเห็นบทฌานแลว    
            อยางนี.้    
          [๗๒๖] ตนผูเดียวเทานั้น สามารถจะนํากามรสท้ังปวงมาใหได สหายของพระ 
            ราชาพระองคใด ไมสามารถจะนํามาใหได ถึงสมาบัติในแผนดินท้ังส้ิน              
            ก็จักนาํความสุขมาใหแกพระราชาพระองคนั้นไมได.              
                      จบ ธังกชาดกท่ี ๕.  
                      ๖. การันทิยชาดก  
                    วาดวยการทําท่ีเหลือวิสัย          
          [๗๒๗] ทานผูเดียวรีบรอน ยกเอากอนหินใหญกล้ิงลงไปในซอกภูเขาในปา 
            ดูกรการันทิยะ จะเปนประโยชนอะไรแกทานดวยการท้ิงกอนหินลงใน  
            ซอกเขานี้เลาหนอ?    
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          [๗๒๘] ขาพเจาเกล่ียหินกอนเล็กกอนใหญลง จักกระทําแผนดนิใหญนี้ซ่ึงมี             
            มหาสมุทรส่ีเปนขอบเขต ใหราบเรียบเพียงดังฝามือ เพราะฉะนั้น  
            ขาพเจาจึงไดท้ิงหนิลงในซอกเขา.             
          [๗๒๙] ดูกรการันทิยะ เราสําคัญวา มนุษยคนเดียว ยอมไมสามารถจะทํา    
            แผนดนิใหราบเรียบดังฝามือได ทานพยายามจะทําซอกเขาน้ีใหเต็มข้ึน            
            ทานกจ็ักละชีวโลกนี้ไปเสียเปลาเปนแน.      
          [๗๓๐] ขาแตทานพราหมณ หากวา มนุษยคนเดยีวไมสามารถจะทําแผนดินใหญ 
            นี้ใหราบเรียบได ฉันใด ทานก็จักนาํมนุษยเหลานีผู้มีทิฏฐิตางๆ กันมา       
            ไมได ฉันนั้นเหมือนกัน.     
          [๗๓๑] ดูกรการันทิยะ ทานไดบอกความจริงโดยยอแกเรา ขอนัน้ เปน    
            อยางนี ้แผนดินนี้มนษุยไมสามารถจะทําใหราบเรียบได ฉันใด เราก็ไม          
            อาจจะทําใหมนษุยท้ังหลายมาอยูในอํานาจของเราได ฉันนั้น.      
                    จบ การันทิยชาดกท่ี ๖.              
                       ๗. ลูฏกิกชาดก  
                       คติของคนมีเวร   
          [๗๓๒] ดิฉันขอไหวพญาชางผูมีกําลังเส่ือมในกาลท่ีมีอายุไดหกสิบปแลว ผูอยู       
            ในปา เปนเจาโขลง เพรียบพรอมดวยบรวิารยศนัน้ ดิฉันขอทําอัญชลี 
            ทานดวยปกท้ังสอง ขอทานอยาไดฆาลูกนอยๆ ของฉันผูมีกําลังทุรพล            
            เสียเลย.     
          [๗๓๓] ดิฉันขอไหวพญาชางผูเท่ียวไปเชือกเดยีว ผูอยูในปา เท่ียวหาอาหาร           
            กินตามเชิงภูเขา ดิฉันขอทําอัญชลีทานดวยปกท้ังสอง ขอทานอยาได              
            ฆาลูกนอยๆ ของดิฉันผูมีกําลังทุรพลเสียเลย.  
          [๗๓๔] แนะนางนกไส เราจะฆาลูกนอยของเจาเสีย เจามีกําลังนอยจักทํา 
            อะไรเราได เราจะขยีน้กไสอยางเจาตั้งแสนตัวใหละเอียดไปดวยเทา             
            ขางซาย.     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 167 
          [๗๓๕] กิจท่ีจะพึงทําดวยกําลังกาย ยอมสําเร็จในท่ีท้ังปวง เพราะกําลังกายของ            
            คนพาล ยอมมีเพื่อฆาคนอ่ืน แนะพญาชาง ผูใด ฆาลูกนอยๆ ของเรา              
            ผูมีกําลังทุรพล เราจักทําส่ิงท่ีไมใชความเจริญใหแกผูนั้น. 
          [๗๓๖] ทานจงดูกา นางนกไส กบ และแมลงวันหวัเขียว สัตวท้ังส่ีเหลานี้ 
            ไดรวมใจกันฆาชางเสียได ทานจงเห็นคติของคนมีเวรแกคนมีเวร 
            ท้ังหลาย เพราะฉะน้ันแล ทานท้ังหลาย อยาไดกระทําเวรกับใครๆ ถึง 
            จะไมเปนท่ีรักใครกนัเลย.   
                     จบ ลฏกิกชาดกที่ ๗. 
                    ๘. จุลลธรรมปาลชาดก 
                    ความรักของแมท่ีมีตอลูก           
          [๗๓๗] หมอมฉันผูเดยีวท่ีตดัความเจริญ กระทําความผิดตอพระเจามหาปตาปะ 
            ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยธรรมปาล      
            กุมารนี้เสียเถิด โปรดรับส่ังใหตัดมือของหมอมฉันเถิด.        
          [๗๓๘] หมอมฉันผูเดยีวท่ีตดัความเจริญ กระทําความผิดตอพระเจามหาปตาปะ 
            ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยธรรมปาลกุมาร  
            นี้เสียเถิด โปรดรับส่ังใหตัดเทาของหมอมฉันเถิด.            
          [๗๓๙] หมอมฉันผูเดยีวท่ีตดัความเจริญ กระทําความผิดตอพระเจามหาปตาปะ 
            ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยธรรมปาลกุมาร  
            นี้เสียเถิด โปรดรับส่ังใหตัดศีรษะของหมอมฉันเถิด.           
          [๗๔๐] ใครๆ ผูเปนมิตร และอํามาตยของพระราชานี้ ท่ีมีใจดี คงจะไมมีแน              
            นอน ผูท่ีจะทูลหามพระราชาวา อยาทรงปลงพระชนมพระราชบุตรซ่ึง  
            เกิดแตพระอุระเสียเลย ก็ไมมี. 
          [๗๔๑] ใครๆ ผูเปนมิตรและพระญาติของพระราชานี้ ท่ีมีใจดี คงจะไมมีแน 
            นอน ผูท่ีจะทูลหามพระราชาวา อยาทรงปลงพระชนมพระราชบุตรท่ี 
            เกิดจากพระองคเสียเลย ก็ไมมี.  
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          [๗๔๒] แขนของธรรมปาลกุมารผูเปนทายาทแหงแผนดิน อันลูบไลดวยแกน  
            จันทนแดง มาขาดไปเสีย ขาแตสมมติเทพ ชีวิตของหมอมฉันก็คงจะ  
            ดับไป        
                  จบ จุลลธรรมปาลชาดกท่ี ๘.             
                      ๙. สุวรรณมิคชาดก 
                   วาดวยเนื้อติดบวงนายพราน          
          [๗๔๓] ขาแตเนื้อผูมีกาํลังมาก ทานจงพยายามดึงบวงออก ขาแตทานผูมี              
            เทาดุจทองคํา ทานจงพยายามดึงบวงท่ีติดแนนใหขาดเถิด ฉันผูเดียวจะ           
            ไมพึงยินดีอยูในปา.        
          [๗๔๔] ฉันพยายามดึงอยู แตไมสามารถจะทําบวงใหขาดได ฉันเอาเทาตะกุย 
            แผนดนิดวยกําลังแรง บวงติดแนนเหลือเกิน จึงครูดเอาเทาของฉันเขา.           
          [๗๔๕] ขาแตนายพราน ทานจงปูใบไมลง จงชักดาบออก จงฆาฉันเสียกอน   
            แลวจึงฆาพญาเน้ือตอภายหลัง.  
          [๗๔๖] เราไมเคยไดยนิไดฟง หรือไดเห็นเนื้อท่ีพูดภาษามนุษยได แนะนางผูมี        
            หนาอันเจริญ ตัวทาน และพญาเนือ้นี้จงเปนสุขเถิด.            
          [๗๔๗] ขาแตนายพราน วันนี้ ฉันเหน็พญาเนื้อหลุดพนมาไดแลว ยอมช่ืนชม              
            ยินดี ฉันใด ขอใหทานพรอมดวยญาติท้ังมวลของทาน จงช่ืนชม ยินดี              
            ฉันนั้น.     
                    จบ สุวรรณมิคชาดกท่ี ๙.             
                       ๑๐. สุสันธีชาดก 
                      วาดวยนางผิวหอม 
          [๗๔๘] กล่ินดอกไมมิติระหอมฟุงไป น้ําทะเลคะนองใหญ พระนางสุสันธี    
            อยูหางไกลจากนครนี ้ขาแตพระเจาตัมพราช กามท้ังหลายเสียบแทงหวั             
            ใจขาพระบาทอยู.             
          [๗๔๙] ทานขามทะเลไปไดอยางไร ทานไดเห็นเกาะเสรุมไดอยางไร ดูกรนาย              
            อัคคะ ความสมาคมของนาง และทาน ไดมีข้ึนอยางไร?       
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          [๗๕๐] เม่ือพวกพอคาผูแสวงหาทรัพย ออกไปจากทาช่ือภรุกจัฉะ พวกมังกร 
            ทําใหเรือแตกแลว เราไดลอยไปกับแผนกระดาน.   
          [๗๕๑] พระนางสุสันธีมีกล่ินพระกายหอมดจุแกนจันทนอยูเปนนิตย นาดูนาชม           
            ทรงเหน็ขาพระบาทเขาแลว ปลอบโยนดวยวาจาอันออนหวาน ไดทรง   
            อุมขาพระบาทดวยแขนท้ังสองเหมือนกับมารดา อุมบุตรผูเกิดจากอก 
            ฉะนั้น.      
          [๗๕๒] พระนางผูมีพระเนตรออนหวาน ทรงบํารุงบําเรอขาพระบาทดวยขาว    
            น้ํา ผา ท่ีนอน และแมดวยพระองค ขาแตพระเจาตัมพราช ขอพระ  
            องคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด. 
                     จบ สุสันธีชาดกท่ี ๑๐.             
                    จบ มณิกณุฑลวรรคท่ี ๑.              
                    __________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. มณกิุณฑลชาดก ๒. สุชาตชาดก 
            ๓. เวนสาขชาดก ๔. อุรคชาดก    
            ๕. ธังกชาดก    ๖. การันทิยชาดก 
            ๗. ลฏกิกชาดก   ๘. จุลลธรรมปาลชาดก           
            ๙. สุวรรณมิคชาดก ๑๐. สุสันธีชาดก.      
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                     ๒. วรรณาโรหวรรค   
                     ๑. วรรณาโรหชาดก   
                    วาดวยผูมีใจคอหนักแนน           
          [๗๕๓] ทานผูมีเข้ียวงามกลาววา เสือโครงช่ือสุพาหุนี้ มีลักษณะ วรรณะ             
            ชาติ กาํลังกาย และกาํลังความเพียร ไมประเสริฐไปกวาเรา.        
          [๗๕๔] เสือโครงช่ือสุพาหุกลาววา ราชสีหผูมีเขี้ยวงาม มีลักษณะ วรรณะ             
            ชาติ กาํลังกาย และกาํลังความเพียร ไมประเสริฐไปกวาเรา.        
          [๗๕๕] แนะเพื่อนสุพาหุ ถาทานจะประทุษรายเราผูอยูกับทานอยางนี้ บัดนี้          
            เราก็ไมพึงยินดีอยูรวมกับทานตอไป.        
          [๗๕๖] ผูใดเช่ือฟงคําของคนอ่ืนตามท่ีเปนจริง ผูนั้นตองพลันแตกจากมิตร             
            และตองประสบเวรเปนอันมาก.   
          [๗๕๗] ผูใดไมประมาททุกขณะ มุงความแตกราว คอยแตจับความผิด ผูนั้น  
            ไมช่ือวาเปนมิตร สวนผูใดอันคนอื่นยุใหแตกกนัไมได ไมมีความรังเกยีจ     
            มิตร นอนอยูอยางปลอดภัย เหมือนบุตรนอนแอบอกมารดา ฉะนั้น      
            ผูนั้นนบัวาเปนมิตรแท.    
                   จบ วรรณาโรหชาดกท่ี ๑. 
                      ๒. สีลวีมังสชาดก 
                 ผูประพฤติธรรมยอมเปนผูเสมอกัน      
          [๗๕๘] ขาพระองคมีความสงสัยวา ศีลประเสริฐ หรือสุตะประเสริฐ ศีลนี่แหละ             
            ประเสริฐกวาสุตะ ขาพระองคไมมีความสงสัยแลว.  
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          [๗๕๙] ชาติและวรรณะเปนของเปลา ไดสดับมาวา ศีลเทานั้นประเสริฐท่ีสุด              
            บุคคลผูไมประกอบดวยศีล ยอมไมไดประโยชนเพราะสุตะ.        
          [๗๖๐] กษัตริยและแพศยผูไมตั้งอยูในธรรม ไมอาศัยธรรม ชนทั้งสองนั้นละ            
            โลกน้ีไปแลว ยอมเขาถึงทุคติ. 
          [๗๖๑] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล และคนเทหยากเยื่อ        
            ประพฤติธรรมในธรรมวินัยนี้แลว ยอมเปนผูเสมอกันในไตรทิพย.  
          [๗๖๒] เวท ชาติ แมพวกพอง ก็ไมสามารถจะใหอิสริยยศหรือความสุขใน    
            ภพหนาได สวนศีลของตนเองท่ีบริสุทธ์ิดีแลว ยอมนําความสุขใน  
            ภพหนามาใหได.              
                    จบ สีลวีมังสชาดกที่ ๒.             
                        ๓. หิริชาดก    
 การกระทําท่ีสอใหรูวามิตรหรือมิใชมิตร  
          [๗๖๓] ผูใดหมดความอาย เกลียดชังความมีเมตตา กลาวอยูวา เราเปนมิตร  
            สหายของทาน ไมไดเอ้ือเฟอทําการงานที่ดีกวา บัณฑิตรูจกัผูนั้นไดดี       
            วา ผูนีมิ้ใชมิตรสหายของเรา. 
          [๗๖๔] เพราะวา บุคคลชอบทําอยางไร ก็พึงกลาวอยางนั้น ไมชอบทําอยางไร 
            ก็ไมพงึกลาวอยางนัน้ บัณฑิตท้ังหลายรูจักบุคคลนั้นวา ผูไมทําใหสม        
            กับพูด เปนแตกลาวอยูวา เราเปนมิตรสหายของทาน.           
          [๗๖๕] ผูใดไมประมาทอยูทุกขณะ มุงความแตกราว คอยแตจับความผิด ผู  
            นั้นไมช่ือวาเปนมิตร สวนผูใดอันคนอ่ืนยใุหแตกกันไมได ไมมีความ         
            รังเกียจในมิตร นอนอยูอยางปลอดภัย เหมือนบุตรนอนแอบอก        
            มารดา ฉะนั้น ผูนัน้นบัวาเปนมิตรแท.       
          [๗๖๖] กุลบุตรผูมองเห็นผลอานิสงส เม่ือจะนําธุระของบุรุษ ยอมใหเกดิฐานะ            
            คือ การทําความปราโมทย และความสุข อันจะนาํความสรรเสริญมาให.    
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          [๗๖๗] บุคคลไดดื่มรสอันเกิดจากวิเวก รสแหงความสงบ และรสคือธรรมปติ 
            ยอมเปนผูไมมีความกระวนกระวาย เปนผูหมดบาป. 
                       จบ หิริชาดกท่ี ๓. 
                      ๔. ขัชโชปนกชาดก  
                   วาดวยเหน็หิ่งหอยวาเปนไฟ        
          [๗๖๘] ใครหนอ เม่ือไฟมีอยู ยิ่งเท่ียวแสวงหาไฟอีก เห็นหิ่งหอยในเวลา  
             กลางคืน ก็มาสําคัญวาเปนไฟ. 
          [๗๖๙] บุคคลนั้น เอาจุรณโคมัยและหญาขยีใ้หละเอียดโปรยลงบนหิ่งหอย  
            เพื่อจะใหเกดิไฟ ก็ไมสามารถจะใหไฟลุกได ดวยความสําคัญวปิริต  
            ฉันใด.       
          [๗๗๐] คนพาล ยอมไมไดส่ิงท่ีตองประสงคโดยมิใชอุบาย นมโคไมมีท่ีเขา              
            โค คนรีดนมโคจากเขาโค ยอมไมไดนม ก็ฉันนัน้. 
          [๗๗๑] ชนท้ังหลาย ยอมบรรลุถึงประโยชนดวยอุบายตางๆ คือ ดวยการขมศัตรู            
            และดวยการยกยองมิตร.        
          [๗๗๒] พระเจาแผนดนิท้ังหลาย ยอมครอบครองแผนดินอยูได กด็วยการได 
            อํามาตยผูเปนประมุขของเสนี และดวยการแนะนําของอํามาตยผูท่ีทรง 
            โปรดปราน.    
                    จบ ขัชโชปนกชาดกท่ี ๔.              
                      ๕. อหิตุณฑิกชาดก 
                      วาดวยลิงกับหมองู 
          [๗๗๓] ดูกรสหายผูมีหนางาม เราเปนนักเลงสะกา แพเขาเพราะลูกบาด ทาน  
            จงท้ิงมะมวงสุกลงมาบาง เราจะไดบริโภคเพราะความเพียรของทาน. 
          [๗๗๔] ดูกรสหาย ทานมากลาวสรรเสริญเราผูลอกแลก ดวยคําไมเปนจริง ข้ึน              
            ช่ือวาลิงท่ีมีหนางาม ทานเคยไดยินหรือเคยไดเหน็ท่ีไหนมาบาง?        
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          [๗๗๕] ดูกรหมองู ทานทํากรรมใดไวกะเรา กรรมนั้นยอมปรากฏอยูในหวัใจ  
            ของเราจนวนันี้ ทานเขาไปยังตลาดขายขาวเปลือก เมาสุราแลว ตีเรา              
            ผูกําลังหิวโหยถึงสามคร้ัง.   
          [๗๗๖] เราระลึกถึงการนอนเปนทุกข อยูท่ีตลาดนัน้ได อนึ่ง ถึงทานจะยก              
            ราชสมบัติใหเราครอบครอง ทานขอมะมวงเราแมผลเดียว เรากไ็มให  
            เพราะวาเราถูกทานคุกคามใหกลัวเสียแลว.     
          [๗๗๗] อนึ่ง บัณฑิตรูจักผูใดท่ีเกิดในตระกูล เอิบอ่ิมอยูในหอง ไมมีความ          
            ตระหนี่ ก็ควรจะผูกความเปนสหาย และมิตรภาพกับผูนั้นไวใหสนิท. 
                    จบ อหิตุณฑกิชาดกท่ี ๕.             
                       ๖. คุมพิยชาดก   
                   เปรียบวัตถุกามเหมือนยาพิษ           
          [๗๗๘] ยักษช่ือคุมพยิะเท่ียวหาเหยื่อของตนอยู ไดวางยาพษิอันมีสี กล่ินและ          
            รสเหมือนน้ําผ้ึงไวในปา.     
          [๗๗๙] สัตวเหลาใด มาสําคัญวาน้ําผ้ึง กินยาพิษนัน้เขาไป ยาพิษนัน้เปนของ           
            รายแรงกวาสัตวเหลานั้น สัตวเหลานั้น ตองพากนัเขาถึงความตาย เพราะ       
            ยาพิษนั้น.   
          [๗๘๐] สวนสัตวเหลาใดพิจารณารูวา เปนยาพษิแลว ละเวนเสีย สัตวเหลา            
            นั้น เม่ือสัตวท่ีบริโภคยาพิษเขาไป กระสับกระสายอยู ถูกฤทธ์ิยาพิษ          
            แผดเผาอยู ก็เปนผูมีความสุข ดับความทุกขเสียได.           
          [๗๘๑] วัตถุกามทั้งหลายฝงอยูในมนุษย บัณฑิตพึงทราบวาเปนยาพิษ เหมือน             
            กับยาพิษ อันยักษวางไวท่ีหนทางฉะน้ัน กามคุณนี้ช่ือวาเปนเหยื่อ             
            ของสัตวโลก และช่ือวาเปนเคร่ืองผูกมัดสัตวโลกไว มฤตยูมีถํ้าคือ 
            รางกายเปนท่ีอยูอาศัย.     
          [๗๘๒] บัณฑิตเหลาใด ผูมีความเรารอน ยอมละเวนกามคุณเหลานี้ อันเปน             
            เคร่ืองบํารุง ปรุงกิเลส เสียไดในกาลทุกเม่ือ บัณฑิตเหลานั้นนบัวา      
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            ไดกาวลวงกิเลสเคร่ืองของในโลกแลว เหมือนกับผูละเวนยาพิษท่ียักษ         
            วางไวในหนทางใหญ ฉะนั้น.    
                     จบ คุมพิยชาดกที่ ๖. 
                       ๗. สาลิยชาดก    
                   ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว      
          [๗๘๓] ผูใดลวงใหเราจับงูเหาวา นี่ลูกนกสาลิกา ผูนั้นตามพรํ่าสอนส่ิงท่ีลามก       
            ถูกงูนั้นกัดตายแลว.         
          [๗๘๔] คนใดปรารถนาจะฆาบุคคลผูไมฆาเอง และผูไมใชคนอ่ืนใหฆาตน คน              
            นั้นถูกฆาแลวนอนตายอยู เหมือนกบับุรุษผูถูกงูกัดตายแลว ฉะนั้น.            
          [๗๘๕] คนใดปรารถนาจะฆาบุคคลผูไมเบียดเบียนตน และไมฆาตน คนนั้น   
            ถูกฆาแลวนอนตายอยู เหมือนกับบุรุษถูกงูกัดตายแลว ฉะนั้น.   
          [๗๘๖] บุรุษผูกําฝุนไวในมือ พึงซัดฝุนไปในท่ีทวนลม ละอองฝุนนั้น ยอม             
            หวนกลับมากระทบบุรุษนั้นเอง เหมือนบุรุษถูกงกูัดตายแลว ฉะนั้น.  
          [๗๘๗] ผูใดประทุษรายคนผูไมประทุษรายตน เปนคนบริสุทธ์ิ ไมมีความผิด             
            เลย บาปยอมกลับมาถึงคนพาลผูนั้นเอง เหมือนกบัละอองละเอียด    
            ท่ีบุคคลซัดไปทวนลม ฉะนั้น.   
                     จบ สาลิยชาดกที่ ๗.  
                       ๘. ตจสารชาดก    
 คนฉลาดยอมไมแสดงอาการใหศัตรูเหน็      
          [๗๘๘] พวกเจาตกอยูในเง้ือมมือของศัตรู ถูกเขาจองจําดวยทอนไมไผแลว 
            ยังเปนผูมีสีหนาผองใส เพราะเหตุไรพวกเจาจึงไมเศราโศกเลา?  
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          [๗๘๙] บุคคลไมพึงไดความเจริญแมแตเล็กนอย ดวยความเศราโศก และ   
            ความรํ่ารําพัน พวกศัตรูรูวา บุคคลน้ันเศราโศก ไดรับความทุกข ยอม           
            ดีใจ.        
          [๗๙๐] สวนบัณฑิตผูฉลาดในการวนิิจฉัยความ ยอมไมสะทกสะทานเพราะอัน  
            ตรายท่ีจะเกดิข้ึนไมวาเม่ือไร พวกศัตรูไดเหน็หนาของบัณฑิตนัน้ อัน          
            ไมเปล่ียนแปลง เปนเหมือนแตกอน ยอมเกิดความทุกข.          
          [๗๙๑] บุคคลจะพึงไดประโยชนในท่ีใด ดวยประการใดๆ เชน การรายมนต  
            การปรึกษาทานผูรู การกลาววาจาออนหวาน การใหสินบน หรือการสืบ              
            วงศตระกูล พึงหาเพียรในท่ีนั้น ดวยประการนั้นๆ เถิด.         
          [๗๙๒] ก็ในการใด บัณฑิตพึงรูวา ประโยชนนีเ้ราหรือคนอ่ืนไมพึงไดรับ ใน            
            กาลนั้น ก็ไมควรเศราโศก ควรอดกล้ันไวดวยคิดเสียวา กรรมเปน  
            ของม่ันคง บัดนี้ เราจะกระทําอยางไรดี.        
                     จบ ตจสารชาดกท่ี ๘.  
                      ๙. มิตตวินทุกชาดก  
                    วาดวยจักรกรดพัดบนหวั             
          [๗๙๓] ขาพเจาไดกระทําอะไรไวใหแกเทวดาท้ังหลาย ขาพเจาไดกระทําบาป 
            กรรมอะไรไว จักรกรดจึงไดมากระทบศีรษะของขาพเจาพัดอยูบนกระ 
            หมอม?       
          [๗๙๔] ทานลวงเลยปราสาทแกวผลึก ปราสาทแกวมณี ปราสาทเงิน และ       
            ปราสาททอง แลวมาในท่ีนี้เพราะเหตุอะไร?       
          [๗๙๕] เชิญทานดูขาพเจาผูถึงความฉิบหาย เพราะความสําคัญเชนนี้วา โภค              
            สมบัติในท่ีนี้ เห็นจะมีมากกวาโภคสมบัติในปราสาทท้ังส่ีนั้น.   
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          [๗๙๖] ทานละท้ิงนางเวมานกิเปรต ๔ มาไดนางเวมานิกเปรต ๘ ละท้ิงนางเวมา              
            นิกเปรต ๘ มาไดนางเวมานิกเปรต ๑๖ ละท้ิงนางเวมานิกเปรต ๑๖ มา  
            ไดนางเวมานกิเปรต ๓๒ ปรารถนาไมรูจักพอ จึงมายินดจีักรกรด    
            จักรกรดจึงพัดอยูบนกระหมอมของทาน ผูถูกความปรารถนาครอบงําไว. 
          [๗๙๗] อันธรรมดา ตัณหาเปนส่ิงท่ีกวางขวางอยู ณ เบ้ืองบน ใหเต็มไดยาก             
            มักเปนไปตามอํานาจของความปรารถนา เพราะฉะน้ัน ชนเหลาใดมา      
            กําหนดัยินดีตัณหานัน้ ชนเหลานัน้จึงตองเปนผูทูนจักรกรดไว. 
                    จบ มิตตวินทุกชาดกท่ี ๙.            
                       ๑๐. ปลาสชาดก    
                  วาดวยเหตุท่ีจะตองหนีจากไป         
          [๗๙๘] พระยาหงสไดกลาวกะปลาสเทวดาวา ดกูรสหาย ตนไทรเกิดติดอยูท่ี  
            คาคบของทานแลว มันเจริญข้ึนแลว จะตัดชีวิตของทานเสีย.     
          [๗๙๙] ขาพเจาจะเปนท่ีพึ่งทําตนไทรใหเจริญข้ึน ตนไทรนี้จกัเปนท่ีพึ่งของ         
            ขาพเจา เหมือนมารดาบิดา เปนท่ีพึง่ของบุตรแลว บุตรกลับเปนท่ีพึ่ง          
            ของมารดาบิดา ฉะนัน้.         
          [๘๐๐] เหตุใดทานจึงใหตนไมท่ีนาหวาดเสียวดจุขาศึก เจริญข้ึนอยูท่ีคาคบ เหตุ    
            นั้นขาพเจาบอกทานแลวจะไป ความเจริญแหงตนไทรน้ัน ขาพเจาไม              
            ชอบใจเลย.    
          [๘๐๑] บัดนี้ ตนไทรนี้ทําใหเรานาหวาดเสียวภยัอันใหญหลวง ไดมาถึงเรา 
            เพราะไมรูสึกถึงคํา อันใหญหลวงของพระยาหงส ซ่ึงควรเปรียบ    
            ดวยขุนเขาสิเนรราช.         
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          [๘๐๒] ผูใด เม่ือกําลังเจริญอยู กระทําท่ีพึ่งอาศัยใหพินาศไปเสีย ความเจริญ          
            ของผูนั้น ทานผูฉลาดไมสรรเสริญ นักปราชญรังเกียจความพนิาศของผู           
            นั้น จึงเพียรพยายามท่ีจะตัดรากเหงาเสีย.     
                     จบ ปลาสชาดกท่ี ๑๐.  
                   จบ วรรณาโรหวรรคท่ี ๒. 
                    _________________   
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. วรรณาโรหชาดก             ๒. สีลวีมังสชาดก 
            ๓. หิริชาดก   ๔. ขัชโชปนกชาดก  
            ๕. อหติุณฑิกชาดก ๖. คุมพิยชาดก 
            ๗. สาลิยชาดก ๘. ตจสารชาดก    
            ๙. มิตตวินทุกชาดก             ๑๐. ปลาสชาดก   
                     _________________   
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                        ๓. อัฑฒวรรค    
                      ๑. ทีฆีติโกสลชาดก  
                 วาดวยเวรยอมไมระงับดวยเวร         
          [๘๐๓] ขาแตพระราชา เม่ือพระองคตกอยูในอํานาจของขาพระองคอยางนี้แลว             
            เหตุอันใดอันหนึ่งท่ีจะทําใหพระองคพนจากทุกขได มีอยูหรือ? 
          [๘๐๔] พอเอย เม่ือฉันตกอยูในอํานาจของทานถึงอยางนี้แลว เหตุอันใดอัน             
            หนึ่งท่ีจะทําใหฉันพนจากทุกขได ไมมีเลย.   
          [๘๐๕] ขาแตพระราชา เวนสุจริต และวาจาสุภาษติเสีย เหตุอยางอ่ืนจะปอง              
            กันไดในเวลาใกลมรณกาล ไมมีเลย ทรัพยนอกนีก้็เหมือนกันแหละ. 
          [๘๐๖] ชนเหลาใด เขาไปผูกเวรวา คนนี้ไดดาเรา คนนี้ไดฆาเรา คนน้ีไดชนะ          
            เรา คนนี้ไดลักของๆ เรา เวรของชนเหลานั้น ยอมไมสงบ สวนชน  
            เหลาใด ไมเขาไปผูกเวรวา คนนี้ไดดาเรา คนนี้ไดฆาเรา คนนี้ไดชนะ         
            เรา คนนี้ไดลักของๆ เรา เวรของชนเหลานั้น ยอมสงบ.           
          [๘๐๗] ในกาลไหนๆ เวรในโลกนี้ ยอมไมระงับดวยเวรเลย แตยอมระงับ    
            ไดดวยความไมมีเวร ธรรมนี้เปนของเกา.      
                    จบ ทีฆีติโกสลชาดกท่ี ๑.            
                      ๒. มิคโปตกชาดก   
                   คําพูดท่ีทําใหหายเศราโศก            
          [๘๐๘] การท่ีทานเศราโศกถึงลูกเนือ้ผูละไปแลว เปนการไมสมควรแกทานผู           
            หลีกออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต สงบระงับ.      
          [๘๐๙] ดูกรทาวสักกะ ความรักของมนุษย หรือเนือ้ ยอมเกิดข้ึนในใจ เพราะ              
            อยูรวมกันมา มนษุย หรือเนื้อนั้น อาตมภาพไมสามารถท่ีจะไมเศราโศก          
            ถึงได.      
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          [๘๑๐] ชนเหลาใด มารองไหรําพัน บนเพอถึงผูตายไปแลว และผูจะตายอยู              
            ณ บัดนี้ การรองไหของชนเหลานัน้ สัตบุรุษท้ังหลายกลาววา เปลา             
            จากประโยชน ดูกรฤาษี เพราะฉะน้ัน ทานอยารองไหเลย.         
          [๘๑๑] ดูกรพราหมณ ผูท่ีตายไปแลว ละไปแลว หากจะพึงกลับเปนข้ึนได 
            เพราะการรองไห เราก็จะประชุมกนัท้ังหมดรองไห ถึงพวกญาติของ 
            กันและกัน.   
          [๘๑๒] มหาบพิตร มารดอาตมภาพผูเดือดรอนยิ่งนกัใหหายรอน ดับความกระ 
            วนกระวายไดท้ังส้ิน เหมือนบุคคลเอานํ้ารดไฟติดท่ีเปรียงใหดบั ฉะนั้น           
            มหาบพิตรมาถอนลูกศรคือความโศกท่ีเสียบแนนอยูในหทัยของอาตมภาพ 
            ออกไดแลวหนอ เม่ืออาตมภาพถูกความโศกครอบงํา มหาบพติรก็ได     
            บรรเทาความโศกถึงบุตรเสียได ดกูรทาววาสวะ อาตมภาพเปนผูถอนลูก 
            ศรออกไดแลว ปราศจากความเศราโศก ไมมีความมัวหมอง            
            อาตมาภาพจะไมเศราโศกรองไห เพราะไดฟงถอยคําของมหาบพิตร.   
                    จบ มิคโปตกชาดกท่ี ๒. 
                        ๓. มูสิกชาดก   
 ควรเรียนทุกอยางแตไมควรใชทุกอยาง    
          [๘๑๓] คนบนพรํ่าอยูวา นางทาสีช่ือมูสิกาไปไหนๆ เราคนเดียวเทานั้นรูวา            
            นางทาสีช่ือมูสิกา ตายอยูในบอน้ํา.           
          [๘๑๔] เหตุใด ทานจึงคิดอยางนี้ ลามองหาโอกาสจะประหารทางนี้ๆ กลับไป 
            แลว เพราะฉะน้ัน เราจึงรูวา ทานฆานางทาสีช่ือวามูสิกาตาย ท้ิงไวใน       
            บอ วันนี้ ปรารถนาจะกินขาวเหนียวอีกหรือ.    
          [๘๑๕] แมเจาผูโงเขลา เจายังเปนเดก็ออน ตั้งอยูในปฐมวยั มีผมดําสนิท            
            มายืนถือทอนไมยาวนี้อยู เราจะไมยอมยกชีวิตใหแกเจา.    
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          [๘๑๖] เราเปนผูอันบุตรปรารถนาจะฆาเสีย ไมไดพนจากความตายวันนี้ เพราะ            
            ภพในอากาศ หรือเพราะบุตรท่ีรักเปรียบดวยอวยัวะเลย เราพนจาก   
            ความตายเพราะคาถาท่ีอาจารยผูกให.            
          [๘๑๗] บุคคลควรเรียนวิชาท่ีควรเรียนทุกอยาง ไมวาจะเลว ดี หรือปานกลาง              
            ก็ตาม บุคคลควรรูประโยชนของวชิาท่ีเรียนทุกอยาง แตไมควรประ  
            กอบท้ังหมด ศิลป ท่ีศึกษาแลวนําประโยชนให ในเวลาใด แมเวลา   
            เชนนัน้ยอมมีแท.           
                      จบ มูสิกชาดกที่ ๓. 
                     ๔. จุลลธนุคคหชาดก 
                    วาดวยจุลลธนุคคหบัณฑิต            
          [๘๑๘] ขาแตพราหมณ ทานถือเอาหอเคร่ืองประดับท้ังหมดขามฝงไปแลว ขอ             
            จงรีบกลับมานําเอาฉันขามไปบัดนี้.             
          [๘๑๙] แนะนางผูเจริญ ทานนับถือเราผูอันทานไมเคยเชยชิด เสียกวาสามีผูท่ี       
            เคยเชยชิดมานาน นับถือเราผูไมใชผัวเสียยิ่งกวาผัว นางผูเจริญจะ            
            พึงนับถือผูอ่ืนยิ่งกวาเราอีก เราจักไปใหไกลยิ่งกวาท่ีนี้อีก.              
          [๘๒๐] ใครท่ีมาทําการหัวเราะอยูในพุมตะไครน้ํา ในท่ีนี้กไ็มมีการฟอนรํา             
            ขับรอง หรือการดีดสีตีเปา แนะนางงามผูมีตะโพกอันผ่ึงผาย ทําไมเจา           
            จึงมาหวัเราะอยูในเวลาท่ีควรรองไห?         
          [๘๒๑] แนะสุนัขจิ้งจอกพาลผูโงเขลา ชาติชัมพุกะ เจาเปนสัตวมีปญญานอย           
            เส่ือมจากปลาและช้ินเนื้อ ซบเซาอยู เหมือนคนกําพรา.           
          [๘๒๒] โทษของผูอ่ืนเห็นไดงาย สวนโทษของตนเห็นไดยาก เจานั่นแหละ 
            เส่ือมจากผัว และชายชูแลว ซบเซาแมกวาเราเสียอีก.     
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          [๘๒๓] แนะพระยาเน้ือชาติชัมพุกะ ทานกลาวอยางใด ขอนี้กเ็ปนอยางนัน้ ฉัน         
            ไปจากที่นี้แลว จกัเปนหญิงอยูในอํานาจของผัว.  
          [๘๒๔] ผูใด นําภาชนะเดินไป ถึงผูนั้นจะพึงนําภาชนะสําริดไป บาปท่ีเจาทําไว            
            แลวนัน่แหละ เจาจะทําอยางนั้นอีก.           
                   จบ จุลลธนุคคหชาดกท่ี ๔.             
                       ๕. กโปตกชาดก    
                     วาดวยโภคะของมนุษย              
          [๘๒๕] บัดนี้ เราเปนสุข ไมมีโรค นกพิราบผูเหมือนหนามในหทัยบินไปแลว 
            บัดนี้ เราจักกระทําความยินดีแหงหทัย เพราะเหตุวา ช้ินเนื้อและแกง             
            จะทําใหเราเกิดกําลัง.         
          [๘๒๖] นกกระยางอะไรนี่ มีหงอน ข้ีขโมย เปนปูนก โลดเตนอยู แนะนก  
            กระยาง ทานจงออกมาขางนอกเสีย กาผูเปนสหายของเราดุราย.     
          [๘๒๗] ทานไดเห็นเรามีขนปก อันพอครัวถอนแลวทาดวยน้ําขาวเชนนี้ ไม              
            ควรจะมาหัวเราะเยาะเลย.       
          [๘๒๘] ทานอาบดีแลว ลูบไลดีแลว เอิบอ่ิมไปดวยขาวและน้ํา และมีแกว  
            ไพฑูรยอยูท่ีคอ ไดไปกชังคลประเทศมาหรือ?    
          [๘๒๙] เราจะเปนมิตร หรือมิใชมิตรของทานก็ตาม ทานอยาไดกลาววา ทาน             
            ไดไปยังกชังคลประเทศมาหรือ เพราะวา ในกชังคลประเทศน้ัน ชน    
            ท้ังหลายถอนขนของเราออกแลว ผูกชิ้นกระเบ้ืองไวท่ีคอ.         
          [๘๓๐] แนะสหาย ทานจะประสบสภาพเห็นปานนี้อีก เพราะปกติของทาน       
            เปนเชนนั้น อันโภคะของพวกมนุษยไมใชเปนของท่ีนกจะกินไดงายเลย.           
                     จบ กโปตกชาดกท่ี ๕.  
                      จบ อัฑฒวรรคท่ี ๓.  
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. ทีฆีติโกสลชาดก ๒. มิคโปตกชาดก 
            ๓. มูสิกชาดก   ๔. จลุลธนุคคหชาดก             
            ๕. กโปตกชาดก.  
                     _________________  
                 รวมวรรคท่ีมีในปญจกนิบาตน้ี คือ       
            ๑. มณกิุณฑลวรรค ๒. วรรณาโรหวรรค              
            ๓. อัฑฒวรรค. 
                     จบ ปญจกนิบาตชาดก 
                     _________________   
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                       ฉักกนิบาตชาดก   
                      ๑. อาวาริยวรรค   
                      ๑. อาวาริยชาดก   
                  การกระทําท่ีไมเจริญดวยโภคะ          
          [๘๓๑] ดูกรมหาบพิตรผูเปนจอมภูมิดล จอมพลรถ ขอมหาบพิตรอยาทรงพระ    
            พิโรธ ขอมหาบพิตรอยาทรงพระพิโรธ พระราชาไมทรงพระพิโรธตอ     
            บุคคลท่ีโกรธ อันชาวแวนแควนบูชาแลวในบานหรือในปา ในท่ีลุม  
            หรือในท่ีดอนก็ตาม อาตมภาพยอมตามสอนอรรถทุกอยาง อยาทรง      
            พระพิโรธเลย. 
          [๘๓๒] ณ แมน้ําแหงหนึ่ง มีนายเรือจางช่ือวาอาวาริยบิดา ขามสงคนเสีย              
            กอน แลวจึงเรียกคาจางเม่ือภายหลัง เพราะเหตุนั้น นายเรือจางนัน้           
            จึงเกิดทะเลาะกัน และไมเจริญดวยโภคสมบัติท้ังหลาย.           
          [๘๓๓] ดูกรพอนายเรือจาง ทานจงขอเรียกคาจางคนท่ียังไมขามถึงฝงเสียให         
            เสร็จทีเดียว เพราะวา คนท่ีขามถึงฝงแลวมีใจเปนอยางหนึ่ง คนท่ี           
            ปรารถนาจะขามไปฝงโนน ก็มีใจเปนอยางหนึ่ง.  
          [๘๓๔] ดูกรนายเรือจาง จะเปนท่ีบานหรือท่ีปา ท่ีลุมหรือท่ีดอนก็ตาม ฉัน           
            พรํ่าสอนทุกอยาง ทานอยาโกรธเลย.             
          [๘๓๕] พระราชาพระราชทานบานสวย เพราะวาจาเคร่ืองพรํ่าสอนใด นาย       
            เรือจางไดตบปากดาบส เพราะวาจาเคร่ืองพรํ่าสอนนั้นนัน่แหละ.    
          [๘๓๖] นายเรือจางทุบสํารับ ถีบภรรยา ลูกไหลตกลงยังแผนดนิ เขาไมอาจ  
            ทําประโยชนใหเจริญข้ึนได เหมือนกับเนื้อไมอาจทําประโยชนใหเจริญ             
            ไดถวยทองคํา ฉะนั้น.         
                     จบ อาวาริยชาดกท่ี ๑.       
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                      ๒. เสตเกตุชาดก   
                   วาดวยคนท่ีไดช่ือวาเปนทิศ       
          [๘๓๗] พอเอย อยาโกรธเลย เพราะความโกรธไมด ีทิศท่ีเจาไมไดยินไดฟงมี           
            เปนอันมาก พอเสตเกตุเอย มารดาบิดาช่ือวา เปนทิศ พระอริยเจา 
            ท้ังหลายกลาวสรรเสริญอาจารยวา เปนทิศ.     
          [๘๓๘] คฤหัสถท้ังหลายผูใหขาว น้ํา และผา ผูใหมารับ ทานก็กลาววา เปนทิศ      
            เสตเกตุเอย บุคคลผูมีความทุกขถึงทิศใดแลวกลับเปนผูมีความสุข ทิศ          
            นั้นช่ือวา เปนทิศสูงสุด.   
          [๘๓๙] ชฎิลเหลาใด นุงหนังเสือเหลืองท้ังเล็บ มีฟนเขรอะ รูปรางมอมแมม              
            สาธยายมนตอยู ชฎิลเหลานั้น ตั้งอยูในความเพยีรท่ีมนุษยควรทํา เจน           
            จัดโลกนี้ จะพนจากอบายไดละหรือ?             
          [๘๔๐] ขาแตพระราชา บุคคลแมจะมีเวทมนตตั้งพัน เปนพหูสูต กระทําแต 
            กรรมอันลามกท้ังหลาย ไมพึงประพฤติธรรม ผูนั้น อาศัยความเปน  
            พหูสูตนั้น ไมประพฤติจรณธรรม จะพึงพนจากทุกขไปไมได.       
          [๘๔๑] บุคคลแมมีเวทมนตตั้งพัน อาศัยความเปนพหูสูตนั้น แตไมประพฤติ 
            จรณธรรม พึงพนจากทุกขไปไมได เม่ือเปนเชนนั้น เรายอมสําคัญวา             
            เวททั้งหลาย ยอมไมมีผล การประพฤติสํารวมดวยดนีั่นแล เปนความ 
            จริงแท.     
          [๘๔๒] เวททั้งหลายจะไมมีผลเลยน้ันหามิได การประพฤติสํารวมดวยดีนัน่แล 
            เปนความจริงแท บุคคลเรียนเวททัง้หลายแลว ยอมไดรับเกยีรติ บุคคล            
            ฝกฝนตนดวยจรณธรรม ยอมถึงสันติ.             
                    จบ เสตเกตุชาดกท่ี ๒. 
                       ๓. ทรีมุขชาดก   
                      วาดวยโทษของกาม 
          [๘๔๓] ดูกรมหาบพิตร กามทั้งหลายเหมือนสวะ กามทั้งหลายเหมือนหลม อนึ่ง   
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            กามนี้ นักปราชญกลาววา เปนภยัใหญหลวง ม่ันคง ไมหวัน่ไหว  
            อาตมภาพขอถวายพระพรวา กามเปนธุลี และเปนควัน ขอพระองค      
            จงทรงละกาม เสด็จออกทรงผนวชเสียเถิด.          
          [๘๔๔] ดูกรพราหมณ ขาพเจายังกําหนัดยนิดีลุมหลงในกามทั้งหลายอยู ยังมี             
            ความตองการความเปนอยูอยางนี้ จึงไมสามารถจะละกามอันนากลัวนั้น            
            ได แตขาพเจาจะกระทําบุญเปนอันมาก.         
          [๘๔๕] ผูใด อันบุคคลผูหวังความเจริญรุงเรือง อนุเคราะหดวยประโยชน กลาว         
            ตักเตือนอยู ก็ไมทําตามคําสอน ยังสําคัญวา ส่ิงนี้เทานั้นประเสริฐ ผู         
            นั้น เปนคนเขลา จะตองเกิดอยูรํ่าไป.         
          [๘๔๖] ผูนั้นเม่ือเขาถึงทองมารดา ช่ือวา เขาถึงนรกอันรายกาจ เปนของไมงาม      
            ของทานผูงดงาม เต็มไปดวยมูตรและกรีส สัตวเหลาใด ยังกําหนดั ยัง             
            ไมปราศจากความรักใครในกามทั้งหลาย สัตวเหลานั้น ก็ละกายของตน 
            ไปไมได.    
          [๘๔๗] สัตวเหลานี้ ยอมแปดเปอนดวยมูตร คูถ เลือด และเศลษคลอดออก 
            มา ในเวลาน้ัน ยอมจะถูกตองสวนใดสวนหนึ่งดวยกาย สวนนัน้   
            ลวนไมนายินดี มีแตทุกขอยางเดยีวเทานัน้.  
          [๘๔๘] อาตมภาพกลาวมาประมาณเทานี้ ไมใชวาไดยินไดฟงมาจากสมณะหรือ 
            หรือพราหมณอ่ืน กลาวเพราะไดเห็นมาเอง อาตมภาพระลึกชาติกอนๆ 
            ไดเปนอันมาก พระปจเจกพุทธเจาช่ือทรีมุข ยังพระเจาพรหมทัตตผูมี           
            พระปรีชาเฉลียวฉลาดใหทรงเช่ือถือ ดวยคาถาเปนสุภาษิตมีเนือ้ความ              
            อันวิจติร.   
                      จบ ทรีมุขชาดกท่ี ๓.        
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                        ๔. เนรุชาดก    
                    อานุภาพของเนรุบรรพต  
          [๘๔๙] กาปา กาบาน และพวกเราท่ีประเสริฐกวานกท้ังหลาย มาจับท่ีภูเขาลูก             
            นี้แลว ยอมเหมือนกนัท้ังหมดทีเดยีว.         
          [๘๕๐] ราชสีห เสือโครง นก และเน้ือท้ังหลายซ่ึงอยูท่ีภูเขานี้ ยอมมีสีกาย         
            เหมือนกันท้ังหมด ภูเขาลูกนี้ช่ือวาอะไร?     
          [๘๕๑] มนุษยท้ังหลาย ยอมรูจกัภูเขาอันอุดมนีว้า เนรุบรรพต สัตวทุกชนดิอยู       
            ท่ีเนรุบรรพตนี้ ยอมมีสีกายเหมือนทอง.        
          [๘๕๒] การไมนับถือก็ดี การดหูม่ินก็ดี การเสมอกนักับคนเลวกด็ี จะพงึมี 
            แกบัณฑิตท้ังหลายในท่ีใด บัณฑิตท้ังหลาย ยอมไมพอใจอยูในท่ีนั้น.            
          [๘๕๓] คนเกียจครานกับคนขยัน คนกลาหาญกับคนขลาด มีผูบูชาเสมอกันในที่ 
            ใด สัตบุรุษ ยอมไมอยูในท่ีนั้น ซ่ึงเปนภูเขาท่ีไมสามารถจะแบงคนให        
            แปลกกันได.  
          [๘๕๔] เนรุบรรพตนี้ ยอมไมจําแนกคนชั้นเลว คนช้ันกลาง และคนช้ันสูง   
            ทําใหเหมือนกนัไปเสียหมด มิฉะนั้น เราจะละเนรุบรรพตนี้ไปเสีย.  
                      จบ เนรุชาดกท่ี ๔.  
                       ๕. อาสังกชาดก   
                       วาดวยความหวัง 
          [๘๕๕] เถาวัลยช่ือวาอาสาวดี เกดิในสวนจิตรลดา เถาวัลยอาสาวดีนั้น นับได           
            ๑,๐๐๐ ป จึงเกิดผลสักคร้ังหนึ่ง.             
          [๘๕๖] เม่ือผลมีอยูหางไกลถึงเพียงนั้น พวกเทวดาก็ยังหม่ันเขาไปดูเถาวัลยนัน้      
            เสมอ ขาแตพระราชา ขอพระองคทรงหวังไวเถิด ความหวังยอม      
            มีผลเปนความสุข.             
          [๘๕๗] นกยังหวังสําเร็จไดเม่ือผลมีอยูหางไกลถึงเพียงนัน้ ความหวังของนกนี้          
            ยังสําเร็จได ขาแตพระราชา ขอพระองคทรงหวังไวเถิด ความหวังมี  
            ผลเปนความสุข.  
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          [๘๕๘] เจายังใหเราเอิบอ่ิมดวยถอยคํา แตไมยังเราใหเอิบอ่ิมไปดวยการกระทํา        
            เปรียบเหมือนดอกหงอนไก มีแตสี ไมมีกล่ิน ฉะนั้น.            
          [๘๕๙] บุคคลใด ไมให ไมแบงปนโภคสมบัติลงได ยอมพูดวาจาท่ีออนหวาน 
            แตไรผลในมิตรท้ังหลาย ความสนทิสนมกับบุคคลนั้น ยอมไมยืดยาว.  
          [๘๖๐] บุคคลทําส่ิงใด พึงพูดถึงส่ิงนัน้ ไมพึงทําส่ิงใด ไมพึงกลาวถึงส่ิงนั้น        
            บัณฑติท้ังหลาย ยอมติเตียนคนดีแตพูดแตไมทํา 
          [๘๖๑] เม่ือเราจะอยูในท่ีนี้อีกตอไป พลนิกายของเราก็รอยหรอลงไป ท้ังสะเบียง        
            อาหารก็จะไมมี เรารังเกียจถึงชีวิตของตนเองจะไมยั่งยนื ผิฉะนั้น เรา          
            ขอลาไปเด๋ียวนี้.             
          [๘๖๒] ขาแตพระมหาราชผูประเสริฐ พระดํารัสท่ีพระองคตรัสนี้แล เปนช่ือ              
            ช่ือของหมอมฉัน ขอพระองคเสดจ็ไปตรัสบอกช่ือของหมอมฉันกับ    
            บิดาเถิด.    
                     จบ อาสังกชาดกท่ี ๕. 
                      ๖. มิคาโลปชาดก   
                    วาดวยโทษของคนหัวดื้อ             
          [๘๖๓] ลูกมิคาโลปะเอย ฉันไมชอบใจการท่ีเจาบินไปไกลเชนนั้นเลย เจาบิน             
            ไกลเกนิไป ไปซองเสพภูมิสถานอันไมสมควร.      
          [๘๖๔] ลูกเอย แผนดนิพึงปรากฏแกเจาเหมือนคันนา ๔ มุม เจาจงกลับจากท่ี             
            นั้นเสีย อยาบินเลยจากท่ีนั้นไปเปนอันขาด.   
          [๘๖๕] แมแรงตัวอ่ืนๆ ท่ีมีปกบินไปในอากาศมีอยูมาก แรงเหลานั้นมาสําคัญ           
            เสมอดวยแผนดินและภูเขา ถูกกําลังลมพัดคราไป พากันพนิาศ       
            หมดแลว.     
          [๘๖๖] แรงช่ือมิคาโลปะ ไมเช่ือฟงคําส่ังสอนของแรงช่ืออปรัณณะผูบิดา ซ่ึง          
            เปนผูเจริญดวยคุณสมบัติ บินผานลมกาลวาตข้ึนไปตกอยูในอํานาจของ              
            ลมเวรัมภวาต.  
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          [๘๖๗] บุตรและภรรยาของแรงมิคาโลปะนั้น และแรงอ่ืนท่ีอาศัยแรงนั้นอยู พา           
            กันถึงความพินาศส้ิน เพราะแรงมิคาโลปะ ไมกระทําตามโอวาทของบิดา. 
          [๘๖๘] ผูใด ในโลกน้ี ไมเช่ือฟงคําของผูเจริญ ผูนั้น ยอมถึงความพินาศ เพราะ       
            ไมทําตามคําสอนของทานผูรู ดุจแรงละเมิดคําส่ังสอน บินเลยเขตแดน 
            ถึงความพินาศหมด ฉะนั้น.      
                     จบ มิคาโลปชาดกท่ี ๖.              
                     ๗. สิริกาฬกณัณิชาดก 
                     วาดวยสิริกับกาฬกรรณี            
          [๘๖๙] ทานเปนใครหนอ มีผิวพรรณดํา ไมนารักนาดูเลย ทานเปนใคร หรือ  
            เปนธิดาของใคร จะรูจักทานไดอยางไร?       
          [๘๗๐] ฉันเปนธิดาของทาวมหาราชนามวาวิรูปกษ เปนหญิงดุราย เปนหญิงกาฬี          
            ไมมีบุญ ทวยเทพรูจกัเราวา เปนหญิงกาฬกรรณี ฉันขอพักอาศัยอยู 
            ในสํานักของทานสักราตรีหนึ่ง ขอทานจงใหโอกาสเถิด.            
          [๘๗๑] ทานต้ังใจม่ันอยูในบุรุษผูมีศีล มีสมาจารเชนไร แนะนางกาฬี เราถาม          
            ทาน ทานจงบอกเรา เราจะรูจักทานไดอยางไร? 
          [๘๗๒] บุรุษใด ลบหลูคุณทาน ตีเสมอทาน แขงดี ริษยา ตระหนี่ โออวด 
            และไดทรัพยมาแลว ยอมพินาศหมดไป บุรุษนัน้ เปนท่ีรักใครของเรา.            
          [๘๗๓] บุรุษใด เปนคนมักโกรธ ผูกโกรธไว สอเสียด ยยุงใหแตกกัน มีวาจา 
            กระดาง หยาบคาย บุรุษนั้น เปนท่ีรักใครของฉันยิง่กวาบุรุษคนกอน            
            นั้นอีก.     
          [๘๗๔] บุรุษไมรูจักประโยชนของตนวา กรรมนี้ควรทําวันนี้ กรรมนี้ควรทํา 
            พรุงนี้ เปนคนสําคัญตนวา ดกีวาเขา เม่ือถูกตักเตือนก็โกรธเคือง.             
          [๘๗๕] บุรุษผูอันความคะนองในกามคุณครอบงําเปนนิตย ยอมเส่ือมจากมิตร  
            ทุกคน บุรุษนั้น เปนท่ีรักใครของฉัน ถาฉันไดบุรุษเชนนัน้แลว จะไม        
            เกี่ยวของในบุรุษอ่ืนเลย.     
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          [๘๗๖] แนะนางกาฬี เจาจงหลีกไปเสียจากท่ีนี้ อุปกิเลสมีความลบหลูเปนตน            
            ท่ีกระทําความรักใครของเจานั้น ไมมีในเรา เจาจงไปยังชนบท นิคม 
            และราชธานีอ่ืนเสียเถิด.      
          [๘๗๗] แมฉันก็รูจกัส่ิงท่ีทําความพอใจใหแกฉัน มีความลบหลูคุณทานเปนตน           
            นี้วา ไมมีอยูในทาน คนไรปญญามีอยูในโลก ยอมรวบรวมเอาทรัพย             
            ไวมากมาย ฉัน และพี่ของฉัน ผูเปนเทพบุตร ท้ังสองคนจะชวยกัน 
            กําจัดทรัพยท่ีคนไมมีปญญารวบรวมไวเสียกไ็ด.  
          [๘๗๘] ทานเปนใครหนอ มีรัศมีเปนทิพย ยนือยูท่ีแผนดินอยางเรียบรอย ทาน         
            เปนใคร หรือเปนธิดาของใคร เราจะรูจักทานอยางไร.           
          [๘๗๙] ดิฉันเปนธิดาของทาวมหาราชนามวาธตรฐ ผูมีสิริ ขาพเจามีสิริดวย มี         
            บุญดวย ทวยเทพรูจกัขาพเจาวา มีปญญาดุจแผนดนิ ดิฉันขอพัก 
            อาศัยอยูในสํานกัของทานสักราตรีหนึ่ง ขอทานจงใหโอกาสเถิด.   
          [๘๘๐] ทานต้ังใจม่ันอยูในบุรุษผูมีศีล มีสมาจารเชนไร แนะนางลักขี ขาพเจา       
            ถามทาน ทานจงบอกขาพเจา ขาพเจาจะรูจักทานไดอยางไร?    
          [๘๘๑] บุรุษใด เม่ือหนาว รอน ลม แดด เหลือบ ยงุ และสัตวเล้ือยคลาน  
            มีอยู กค็รอบงําความหิวความกระหายท้ังหมด ประกอบการงานทั้งหลาย 
            มิไดขาด ท้ังกลางคืนกลางวัน ไมทําประโยชนท่ีมาถึงตามกาลใหเส่ือม             
            เสียไป บุรุษนั้น เปนท่ีพอใจของดฉัิน ดิฉันต้ังใจม่ันอยูในบุรุษนั้น.         
          [๘๘๒] อนึ่ง บุรุษใด เปนคนไมโกรธ มีมิตรดี ชอบบริจาคทาน มีศีล ไม  
            โออวด เปนคนตรง สงเคราะหมิตร มีวาจาออนหวานไพเราะ แมได   
            รับแตงต้ังเปนใหญโต ก็ยังประพฤติถอมตนอยู ดฉัินพอใจในบุรุษนั้น            
            เปนอยางมาก ดุจคล่ืนทะเลปรากฏแกคนท่ีมองดสีูน้ําทะเลเหมือนมีมาก              
            ฉะนั้น.      
          [๘๘๓] อนึ่ง บุรุษใด ประพฤติสังคหธรรม ท้ังตอหนาและลับหลัง ในมิตร  
            หรือผูท่ีมิใชมิตร ในคนท่ีประเสริฐกวา คนท่ีเสมอกัน หรือคนที่เลว            
            กวา คนท่ีประพฤติประโยชน หรือคนท่ีประพฤตส่ิิงท่ีไมเปนประโยชน       
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            ไมกลาววาจาหยาบคายในกาลไหนๆ ดิฉันจะขอคบบุรุษนั้น ท้ังเม่ือ  
            เขาตายแลวและเปนอยู.       
          [๘๘๔] บุรุษใด เปนคนไมมีปญญา ปรารถนาสิริท่ีคนพอใจ ไดอยางใดอยางหนึ่ง           
            บรรดาคุณตามท่ีกลาวมาแลวนี้ แลวลืมเสีย ดิฉันขอเวนบุรุษนัน้  
            ผูประพฤติลุมๆ ดอนๆ เปนเหตุเดอืดรอน เหมือนบุคคลเวนหลุมคูถ 
            หางไกล ฉะนั้น.              
          [๘๘๕] บุคคลยอมทําความดี และความช่ัวดวยตนเอง คนอ่ืนจะทําความดี หรือ 
            ความช่ัวใหแกคนอ่ืนไมไดเลย. 
                    จบ สิริกาฬกัณณิชาดกท่ี ๗.          
                       ๘. กุกกุฏชาดก   
                     ผลของการไมเช่ืองาย              
          [๘๘๖] ขาแตทานผูมีขนปกอันวิจิตรตระการตา มหีงอนงามสงา อาจจะไปใน  
            อากาศไดโดยฉับพลัน เชิญทานลงมากจากกิ่งไมเสียเถิด ฉันจะยอม  
            เปนภรรยาของทานโดยไมรับมูลคาอันใดเลย.     
          [๘๘๗] ดูกรนางแมวรูปงามนาร่ืนรมยใจ เจามีส่ีเทา เรามีสองเทา เจาเปนแมว         
            เราเปนไก ไมสมควรกันเลย เชิญเจาไปแสวงหาสามีอ่ืนเถิด.      
          [๘๘๘] ฉันจะเปนนางกุมาริกาของทาน มีวาจาออนหวาน พูดนารัก ของทาน 
            จงรับฉันผูมีความงาม ประพฤติธรรมอันประเสริฐ ไวดวยการไดอันด ี
            งามเถิด.     
          [๘๘๙] แนะนางขโมย เลอะเทอะไปดวยเลือดเหมือนซากศพ ชอบกัดกินไข      
            เจาไมไดปรารถนาเราเปนสามีโดยการไดอยางดดีอก.             
          [๘๙๐] หญิงท้ังหลายประกอบดวยวาจามีองค ๔ เห็นชายดีเขาแลว ยอมชักนํา 
            ไปดวยวาจาออนหวาน เหมือนนางแมวชักชวนพระยาไก ฉะนั้น.        
          [๘๙๑] ก็ผูใด ไมรูประโยชนอันเกิดข้ึนโดยฉับพลัน ผูนั้น ยอมตกไปสูอํานาจ         
            ศัตรู และจะตองเดือดรอนในภายหลัง.        
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          [๘๙๒] สวนผูใด รูประโยชนท่ีเกิดข้ึนโดยฉับพลัน ผูนั้น ยอมพนจากความ            
            เบียดเบียนของศัตรู เหมือนพระยาไกหลุดพนจากนางแมว ฉะนั้น.    
                     จบ กุกกุฏชาดกที่ ๘. 
                      ๙. ธัมมัทธชชาดก  
                    พูดอยางหนึ่งทําอยางหนึ่ง          
          [๘๙๓] ดูกรญาติท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงประพฤติธรรม ทานท้ังหลายจง    
            ประพฤติธรรมอยูเสมอๆ เถิด ความเจริญจะมีแกทานท้ังหลาย ผู   
            ประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขท้ังในโลกนี้และโลกหนา.           
          [๘๙๔] กาตัวนีเ้จริญดจีริงหนอ ประพฤติธรรมอยางสูง ยืนอยูดวยเทาขางเดยีว          
            ยอมพรํ่าสอนแตธรรมเทานั้นแกพวกเรา.         
          [๘๙๕] ทานท้ังหลายไมรูจักปกติของมัน จึงพากนัสรรเสริญเพราะความไมรู              
            เทาทัน มันกินไขและลูกนกแลวก็รองวา ธัมโม ธัมโม.          
          [๘๙๖] กาตัวนีพู้ดดวยวาจาเปนอยางหนึ่ง กระทําดวยกายเปนอยางหนึ่ง ประพฤติ         
            ธรรมเพียงวาจา แตไมกระทําดวยกาย เพราะฉะน้ัน มันไมไดตั้งอยูใน             
            ธรรมเลย.     
          [๘๙๗] กานี้เปนสัตวมีถอยคําออนหวาน มีใจรูไดยาก เปรียบเหมือนงูเหาปกปด         
            รางกายดวยปลอง หรือเปรียบเหมือนคนผูเอาธรรมบังหนา คนโงไมรู             
            จริงพากันยกยองวา เปนคนดีในหมูบานและในนคิม ฉะนั้น.       
          [๘๙๘] ทานท้ังหลายจงชวยกันประหารกาลามกตัวนี้ ดวยจะงอยปาก ดวยปก 
            และดวยเทาใหมันพนิาศไป กาตัวนี้ไมควรจะอยูรวมกับพวกเรา.  
                    จบ ธัมมัทธชชาดกท่ี ๙.              
                    ๑๐. นันทิยมิคราชชาดก 
                    วาดวยพระยาเนือ้นนัทิยะ           
          [๘๙๙] ขาแตพราหมณ ถาทานจะไปยังเมืองสาเกตุ โปรดชวยสงขาวบุตรของ 
            ขาพเจาช่ือนันทิยะ ผูอยูในพระราชอุทยานช่ืออัญญชนวันวา มารดา              
            บิดาของทานแกแลว ปรารถนาจะไดเห็นทาน.    
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          [๙๐๐] ดูกรพราหมณ เหยื่อ คือ น้ําและหญาของพระราชา ขาพเจาบริโภค   
            แลว เม่ือขาพเจายังไมทํากิจของพระราชาใหเปนผลสําเร็จ ก็ไมสามารถ           
            บริโภคราชทรัพยใหเปนการบริโภคช่ัวได.      
          [๙๐๑] ขาพเจาจะยืนหันขางใหพระราชาผูทรงพระแสงธนู เม่ือใด เม่ือนัน้              
            ขาพเจาก็จะพนจากมรณภัย มีความสุข ไดพบเห็นมารดา.           
          [๙๐๒] เม่ือกอน เราเปนพระยาเนื้อช่ือวานันทิยะ มีรูปงาม อาศัยพระราช              
            อุทยานของพระเจาโกศล.        
          [๙๐๓] พระเจาโกศลเสด็จมาท่ีพระราชอุทยานช่ืออัญชนวันนัน้ ทรงโกงธนูสอด              
            ลูกศร หมายจะทรงยงิเรา.       
          [๙๐๔] เรายืนหนัขางใหพระเจาโกศลผูทรงพระแสงธนู เม่ือใด เม่ือนั้น เรา             
            พนจากมรณภยั มีความสุข กลับมาหามารดา.        
                  จบ นันทิยมิคราชชาดกท่ี ๑๐.           
                    จบ อาวาริยวรรคท่ี ๑. 
                    _________________   
                            รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. อาวาริยชาดก           ๒. เสตเกตุชาดก      
            ๓. ทรีมุขชาดก             ๔. เนรุชาดก        
            ๕. อาสังกชาดก            ๖. มิคาโลปชาดก      
            ๗. สิริกาฬกณัณิชาดก         ๘. กุกกุฏชาดก    
            ๙. ธัมมัทธชชาดก          ๑๐. นันทิยมิคราชชาดก. 
                     _________________   
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                       ๒. ขุรปุตตวรรค  
                       ๑. ขุรปุตตชาดก  
                   วาดวยทําตนใหไรประโยชน           
          [๙๐๕] เปนความจริงทีเดียว ท่ีบัณฑิตท้ังหลายกลาววา แพะเปนสัตวโงเขลา            
            ดูเถิด แพะโงเขลา มิไดรูจักกรรมท่ีควรทําในท่ีลับและท่ีแจง. 
          [๙๐๖] แนะมาผูเปนสหาย ทานจงรูเถิดวา ทานเปนสัตวโงเขลา เพราะทาน           
            นั่นแหละถูกเขาผูกดวยเชือก มีปากคดถูกปดหนา.  
          [๙๐๗] แนะสหาย ความโงของเจายงัมีอยูอีก เจาเขาแกออกแลวไมหนีไปเสีย            
            นั่นและช่ือวา เจายังมีโงอยูอีก แนะสหาย พระเจาเสนกะท่ีเจาพา            
            ไปนั้นยังโงไปกวาเจาเสียอีก. 
          [๙๐๘] ดูกรพระยาแพะผูสหาย ไดยนิวา ทานรูวา เราเปนสัตวโงเขลา แต             
            พระเจาเสนกะ โงเขลากวา เพราะเหตุไรเลา ขอเจาจงบอกเหตุท่ีเราถาม            
            นั้นเถิด?    
          [๙๐๙] พระเจาเสนกะไดมนตวิเศษช่ือวา สัพพรุทชานนมนต แลวประทาน   
            มนตนัน้แกพระอัครมเหสี ทรงยอมสละพระองค ดวยเหตุนัน้ พระ   
            อัครมเหสีนั้น จกัไมเปนพระเทวีของพระเจาเสนกะ เพราะฉะน้ัน   
            พระเจาเสนกะจึงทรงโงเขลากวาทาน.           
          [๙๑๐] ขาแตจอมประชาชน บุคคลผูเชนกับพระองค ทําตนใหไรประโยชน   
            ดวยคิดวา ส่ิงนี้เปนท่ีรักของเรา ช่ือวา ไมซองเสพส่ิงท่ีเปนท่ีรัก       
            ท้ังหลาย ตนเทานั้น ประเสริฐกวาส่ิงท่ีประเสริฐอยางอ่ืน ภรรยาผูเปนท่ี     
            รักอันบุรุษผูมีตนอันเจริญแลวอาจจะไดในภายหลัง.             
                     จบ ขุรปุตตชาดกท่ี ๑.        
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                        ๒. สูจิชาดก    
                         วาดวยเข็ม   
          [๙๑๑] ใครตองการจะซ้ือเข็มอันไมขรุขระ ไมหยาบ ชุบแกกลา มีรูอันเรียบรอย         
            ละเอียด มีปลายคมบาง?        
          [๙๑๒] ใครตองการจะซ้ือเข็มอันเกลี้ยงเกลา เจาะรูเรียบรอย สนไดคลอง  
            แข็งแกรง อาจแทงท่ังใหทะลุไดบาง?          
          [๙๑๓] เวลานี้ เข็มและเบ็ดท้ังหลาย ยอมแพรหลายออกไปจากบานชางทองนี ้
            ท้ังนั้น ใครเลาจะปรารถนามาขายเข็มในบานชางทอง?             
          [๙๑๔] ศาตราท้ังหลายก็แพรหลายออกมาจากบานชางทองน้ี แมการงานเปน  
            อันมาก ยอมดําเนินไปดวยเคร่ืองอุปกรณท่ีไดมาจากบานชางทองนี้ท้ังนั้น       
            ใครเลาจะปรารถนามาขายเข็มในบานชางทอง?      
          [๙๑๕] คนฉลาดควรจะขายเข็มในบานชางทอง อาจารยท้ังหลาย ยอมรูกรรมท่ี 
            บุคคลทําดี และทําช่ัวไดดี.    
          [๙๑๖] ดูกรนางผูเจริญ ถาบิดาของทาน จะพึงรูเข็มท่ีขาพเจาทํานี้ จะตองยกทาน     
            ใหขาพเจา พรอมดวยทรัพยอยางอ่ืนท่ีมีอยูในเรือน.        
                      จบ สูจิชาดกท่ี ๒.  
                       ๓. ตุณฑิลชาดก   
 ธรรมเหมือนน้ํา บาปธรรมเหมือนเหง่ือไคล      
          [๙๑๗] วันนี้ มารดาใหขาวท่ีเทลงใหมๆ รางขาวก็เต็ม มารดากย็ืนอยูใกลๆ            
            รางขาวนั้น ใชแตเทานั้น ยังมีคนเปนอันมากยืนถือบวงอยู ฉันไมพอใจ        
            จะบริโภคขาวนัน้เลย.         
          [๙๑๘] เจาสะดุงกลัวภยั หมุนไปมา ปรารถนาท่ีซอนเรน เปนผูไรท่ีพึ่ง จะไป         
            ไหนเลา ดูกรนองตุณฑิละ เจาจงมีความขวนขวายนอยบริโภคอาหาร   
            เสียเถิด เราท้ังสองมารดาเล้ียงไว กเ็พื่อจะตองการเนื้อ.     
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          [๙๑๙] เจาจงหยั่งลงยังหวงน้ําท่ีไมมีเปอกตม แลวชําระเหง่ือและมลทินท้ังปวง         
            เสีย จงถือเอาเคร่ืองลูบไลใหมๆ ท่ีมีกล่ินหอม ไมรูจักหายในกาล              
            ไหนๆ เถิด.   
          [๙๒๐] อะไรหนอ ท่ีทานกลาววา หวงน้ําไมมีเปอกตม อะไรเลา ทานกลาววา            
            เหง่ือไคลและมลทิน และอะไรเลา ทานกลาววา เคร่ืองลูบไลใหมๆ  
            ท่ีมีกล่ินหอม ไมรูจกัหายในกาลไหนๆ?         
          [๙๒๑] ธรรมบัณฑิตกลาววา เปนหวงน้ําไมมีเปอกตม บาปธรรมบัณฑิตกลาววา             
            เหง่ือไคลและมลทิน และศีลบัณฑิตกลาววา เปนเคร่ืองลูบไลใหมท่ีมี            
            กล่ินหอม ไมรูจักหายในกาลไหนๆ.              
          [๙๒๒] มนุษยท้ังหลาย ผูโงเขลา ฆาตัวเอง ยอมพอใจทําบาป สวนสัตวผูรักษาตัวเอง    
            ยอมไมพอใจทําบาป สัตวท้ังหลาย ร่ืนเริงในเดอืนมีพระจันทรเต็มดวง             
            ยอมสละชีวิตได.             
                     จบ ตุณฑิลชาดกท่ี ๓. 
                    ๔. สุวรรณกักกฏกชาดก  
                       วาดวยปูตวัฉลาด  
          [๙๒๓] ปูมีกามเหมือนเขาแหงมฤค ตายาว มีกระดูกเปนหนัง อาศัยอยูในน้ํา 
            ไมมีขน เราถูกมันหนีบรองไหอยูเหมือนคนกําพรา ดูกรสหายผูเจริญ              
            เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงละท้ิงเราไปเสีย?       
          [๙๒๔] งูเหา เม่ือจะปลอบกาใหเบาใจ จึงแผแมเบ้ียใหญเล้ือยไปใกลปู  
            จะชวยเหลือสหายของตนไว ปูจึงเอากามอีกขางหนีบคอไว.        
          [๙๒๕] ก็ปูเปนสัตวตองการอาหารแตไมกนิกา ไมกินงู ดกูรทานผูมีตายาว             
            เราขอถามทาน เพราะเหตุไร ทานจงึหนีบเราท้ังสองไว?           
          [๙๒๖] บุรุษใดปรารถนาประโยชนแกเรา จับเราไปปลอยในน้ํา บุรุษนั้น    
            เม่ือเขาตาย ความทุกขจักมีแกเราไมนอย เรากับบุรุษนั้นเปนคนๆ 
            เดียวกนั     
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          [๙๒๗] อนึ่ง คนท้ังปวงไดเหน็เราผูมีกายอันเติบโตข้ึน ก็ปรารถนาจะเบียดเบียน         
            เราผูมีเนื้อดีและออนนุม แมกาท้ังหลายเห็นเราแลวก็พึงเบียดเบียนเรา.       
          [๙๒๘] ถาทานหนีบเราท้ังสองไว เพราะเหตุบุรุษนัน้ ก็ขอใหบุรุษจงลุกข้ึนเถิด        
            เราจะดูดพิษออกเสียใหหมด ขอทานจงรีบปลอยเรา และกาโดยเร็วเถิด  
            กอนท่ีพิษจะแลนเขาไปสูบุรุษรุนแรง ทําใหตายเสีย.           
          [๙๒๙] เราจะปลอยงูไป แตกาเรายังไมปลอยกอน เพราะวา เราจะเอากาไวเปน            
            ประกันกอน เราเห็นบุรุษมีความสุข ปราศจากโรคแลว จึงจะปลอย   
            กาไป เหมือนกับงู.            
          [๙๓๐] พระเทวทัตตในคร้ังนั้น ไดเกิดเปนกา สวนชางเกิดเปนงูเหา พระอานนท        
            ผูเจริญเกิดเปนปู เราผูเปนศาสดาในคร้ังนั้น เกดิเปนพราหมณ. 
                  จบ สุวรรณกักกฏกชาดกท่ี ๔.            
                      ๕. มัยหสกณุชาดก  
                วาดวยการใชทรัพยใหเปนประโยชน     
          [๙๓๑] นกช่ือวามัยหกะ เท่ียวไปตามไหลเขาและซอกเขา บินไปสูตนเลียบ 
            อันมีผลสุก แลวรองวา ของเราๆ.              
          [๙๓๒] เม่ือนกมัยหกะนั้น รําพันเพออยูอยางนัน้ ฝูงนกท้ังหลายกพ็ากันบินมา           
            จิกกนิผลเลียบแลวพากันบินไปตนอ่ืน สวนนกมัยหกะนัน้ ก็รองเพออยู           
            นั่นเอง.     
          [๙๓๓] บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รวบรวมทรัพยไวมากมายแลว 
            ตนเองก็ไมไดใชสอย ท้ังไมแบงปนใหญาติท้ังหลายตามสวน.    
          [๙๓๔] บุคคลนั้น ไมใชเปนคาเคร่ืองนุงหม อาหาร ดอกไม และเคร่ืองลูบไล          
            อะไรๆ สักคร้ังเดียวเลย ไมสงเคราะหญาติท้ังหลาย.             
          [๙๓๕] เม่ือบุคคลนั้นเฝารําพันอยูอยางนี้วา ของเราๆ พระราชา โจร หรือ              
            ทายาทที่ไมชอบพอกนัยอมมาถือเอาทรัพยไป บุคคลน้ัน ก็รําพันเพออยู            
            นั่นเอง.     
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          [๙๓๖] นักปราชญอาศัยทรัพยสมบัติแลว ยอมสงเคราะหญาติ ยอมไดเกยีรติคุณ           
            เพราะทรัพยนั้น ละโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงอยูในสวรรค.      
                    จบ มัยหสกณุชาดกท่ี ๕.              
                    ๖. ปพพชิตวิเหฐกชาดก 
                 วาดวยกราบไหวผูควรกราบไหว         
          [๙๓๗] ทานมีรูปงาม ประนมมือนอบนอมสมณะผูมีรูปรางไมนาดู สมณะนั้น  
            ประเสริฐกวาทาน หรือวาเสมอกับทาน ทานจงบอกช่ือสมณะน้ันและ 
            ช่ือของตนแกเรา.             
          [๙๓๘] ขาแตพระราชา เทวดาท้ังหลาย ยอมไมถือเอานามและโคตรของ       
            พระขีณาสพผูพรอมเพรียงกนั ผูปฏิบัติตรงๆ ก็แตวา หมอมฉันจะบอก             
            ช่ือของหมอมฉันแกพระองค หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมเทพชาว     
            ไตรทศท้ังหลาย. 
          [๙๓๙] ขาแตเทวราช หมอมฉันขอถามเน้ือความนีก้ะพระองค ผูใด เหน็ภกิษุ              
            ผูประกอบดวยจรณะแลวประนมมือนอบนอม ผูนั้น จุติจากมนุษยโลกนี้              
            ไปแลว จะไดความสุขอะไร?     
          [๙๔๐] ผูใด เหน็ภกิษผูุประกอบดวยจรณะแลว ประนมมือนอบนอม         
            ผูนั้น ยอมไดความสรรเสริญในปจจบัุน และเม่ือตายไปแลว ยอม 
            ไปสวรรค.    
          [๙๔๑] ปญญารูผลแหงกุศล และอกศุลเกิดข้ึนแกหมอมฉันในวนันี้ หมอมฉัน              
            ไดเหน็ทาววาสวะผูเปนใหญกวาหมูสัตว ขาแตทาวสักกะ หมอมฉันได         
            เห็นภกิษุและพระองคแลว จักกระทําบุญไมนอย.  
          [๙๔๒] บุคคลเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต สามารถคิดเหตุการณไดมาก     
            บุคคลเหลานั้น  ควรคบหาโดยแทเทียว ขาแตพระราชา พระองคไดทรง 
            เห็นภกิษุและหมอมฉันแลว จงทรงกระทําบุญใหมากเถิด.      
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          [๙๔๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ หมอมฉันจักเปนผูไมโกรธ มีจิตเล่ือมใส           
            เปนนติย จักเปนผูควรแกการขอของแขกผูมาทุกประเภท จักกําจัด 
            มานะเสีย แลวกราบไหวทานผูควรกราบไหว เพราะไดฟงคําท่ีพระองค              
            ตรัสดีแลว.  
                  จบ ปพพชิตวิเหฐกชาดกท่ี ๖.           
                     ๗. อุปสิงฆปุปผกชาดก 
                วาดวยคนดีไมควรทําช่ัวแมนดิหนอย     
          [๙๔๔] การท่ีทานเขาไปสูดดมกล่ินดอกบัวท่ีเขายงัมิไดให นี้เปนสวนแหงการ         
            ขโมยอยางหนึ่ง ดูกรทานผูนิรทุกข ทานช่ือวา เปนผูขโมยกล่ิน.             
          [๙๔๕] เราไมไดนําเอาไป ไมไดบริโภค เรายืนดมดอกบัวอยูในท่ีไกล เม่ือเปน           
            เชนนัน้ เหตุไฉน ทานจึงกลาววา เราเปนผูขโมยกล่ินดอกบัวเลา?              
          [๙๔๖] บุรุษใด มาขุดเหงาบัวท้ังหลาย เด็ดเอาดอกบัวไป เพราะเหตุไร ทานจึง            
            ไมวากลาวบุรุษนั้น ผูทํากรรมหยาบชาอยางนี้เลา?           
          [๙๔๗] บุรุษผูหยาบชา โหดราย แปดเปอนไปดวยบาป เหมือนผานุงของ  
            แมนม ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไมวากลาวบุรุษนั้น แตขาพเจา       
            ปรารถนาจะวากลาวทาน ผูทํากรรมไมสมควร.     
          [๙๔๘] บาปเพียงเทาปลายขนทราย ยอมปรากฏแกบุรุษผูไมมีโทษเหมือนทาน  
            แสวงหาความสะอาดอยูเปนนิตย เหมือนเทามหาเมฆ ฉะนั้น.        
          [๙๔๙] ดูกรเทวดา ทานรูจักเรา และอนุเคราะหเราโดยแท ทานเห็นโทษเชนนี้            
            ของเรา เม่ือใด ขอทานจงตักเตือนเราแมอีก เม่ือนัน้.          
          [๙๕๐] ขาพเจาไมไดอาศัยทานเล้ียงชีพ และไมเปนลูกจางของทาน ดูกรภิกษุ          
            ทานนัน้แล พึงรูการกระทําอันเปนเหตุใหไปสูสุคติ            
                   จบ อุปสิงฆปุปผกชาดกท่ี ๗.        
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                      ๘. วิฆาสาทชาดก   
                   วาดวยการกินของท่ีเปนเดน          
          [๙๕๑] ชนเหลาใด บริโภคอาหารท่ีเปนเดน ชนเหลาน้ัน ยอมเปนอยู     
            สบายดีหนอ เปนผูไดรับความสรรเสริญในปจจบัุน และมีสุคติใน   
            โลกหนา.     
          [๙๕๒] เม่ือนกแขกเตาพูดอยู ทานท้ังหลายผูเปนบัณฑิต ไมไดฟงทานท้ังหลาย        
            ผูรวมอุทรกันมา จงฟงคําของนกนั้น นกแขกเตาตัวนี้กําลังสรรเสริญ 
            พวกเราอยูเปนแน.           
          [๙๕๓] ขาพเจาไมไดสรรเสริญทานท้ังหลาย ดูกรทานท้ังหลาย ผูกินซากศพ              
            ทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา ทานท้ังหลายกินของเดนท้ิง ไมใชผูกิน             
            เดนเหลือ.    
          [๙๕๔] เราออกบวช กระหมวดมวยผม เล้ียงชีพดวยของเปนเดนเหลืออยู      
            กลางปา ตลอด ๗ ป ผิวา ทานผูเจริญ พึงติเตียนเราท้ังหลาย กใ็คร             
            เลาท่ีทานผูเจริญจะพึงสรรเสริญ?            
          [๙๕๕] ทานท้ังหลายเล้ียงชีพดวยของเปนเดนท้ิง ของราชสีห เสือและเนื้อ              
            ท้ังหลาย ยังสําคัญวา เปนผูกินเดนเหลือ.     
          [๙๕๖] ชนเหลาใด บริโภคอาหารซ่ึงเหลือจากท่ีเขาใหแกสมณะ พราหมณ และ  
            วณพิกอ่ืน ชนเหลานัน้ช่ือวา เปนคนกินเดนเหลือ.              
                     จบ วิฆาสาทชาดกท่ี ๘.              
                       ๙. วัฏฏกชาดก    
                  วาดวยการทําใหเกิดความสุข           
          [๙๕๗] พอลุงกา ทานบริโภคอาหารของมนุษยอยางประณีต คือ เนยใส และ   
            น้ํามัน เม่ือเปนเชนนัน้ เพราะเหตุไร ทานจึงซูบผอม.          
          [๙๕๘] เม่ือกาอยูในทามกลางศัตรู แสวงหาเหยื่ออยูในท่ีนั้นๆ มีใจหวาด 
            สะดุงอยูเปนนิตย ท่ีไหนจะอวนเลา.     
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          [๙๕๙] พวกกามีใจหวาดสะดุงอยูเปนนิตย ไดอาหารมาดวยกรรมเปนบาปจึง  
            ไมอ่ิม ดูกรนกกระจาบ เราซูบผอม เพราะเหตุนั้น.  
          [๙๖๐] ดูกรนกกระจาบ ทานกินพืชหญาหยาบๆ มีโอชานอย เม่ือเปนเชนนัน้  
            เพราะเหตุไร ทานจึงอวนพหีนอ.  
          [๙๖๑] ดูกรกา เราเล้ียงชีพดวยความปรารถนานอยในอาหาร ๑ ดวยความคิด  
            แตนอย ๑ ดวยไมแสวงหาในท่ีไกล ๑ ดวยอาหารตามมีตามได ๑     
            เราเปนผูอวนพี เพราะเหตุ ๔ อยางนั้น.      
          [๙๖๒] เปนความจริง ความเปนไปของบุรุษผูมีความปรารถนานอย คิดถึง   
            ความสุขแตนอย และถือเอาประมาณในอาหารพอดี สามารถจะใหเกิด    
            ความสุขได.  
                     จบ วัฏฏกชาดกท่ี ๙.  
                        ๑๐. มณิชาดก    
                        วาดวยแกวมณ ี
          [๙๖๓] นานมาแลวหนอ เราเพ่ิงเหน็สหายประดบัแกวมณี เพื่อนของเราแตง  
            หนวดเสียเรียบรอยงดงามจริงหนอ. 
          [๙๖๔] เรามัวยุงอยูในราชการ หาโอกาสไมได จึงมีเล็บและขนปกยาวรุงรัง              
            เปนเวลานานแลว เราเพิ่งไดชางกัลบกในวันนี้ จึงใหถอนขนออก  
            จนหมด.       
          [๙๖๕] ทานไดชางกัลบกท่ีหาไดยาก แลวใหถอนขนออกเชนนี้ ทานชอบใจ 
            เราจะใหเขาทําใหบาง ดูกรสหาย เออก็อะไรเลา แขวนอยูท่ีคอของทาน.            
          [๙๖๖] แกวมณีของมนุษยผูสุขุมาลชาติหอยอยูท่ีคอเรา เราสําเหนียกตามอยาง           
            ของมนุษยผูสุขุมาลชาติเหลานั้น ทานอยาสําคัญวา เราทําเลน. 
          [๙๖๗] ดูกรสหาย ถาแมทานปรารถนาจะใหแตงหนวดใหเรียบรอยเหมือน    
            อยางเรา เราก็จะใหเขาทําใหแกทาน แกวมณีเราก็จะใหแกทานดวย.     
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          [๙๖๘] ทานผูเดียวเทานั้น สมควรแกแกวมณแีละหนวดท่ีเขาแตงดีแลวดวย              
            การท่ีไดพบเหน็ทานเปนท่ีพอใจของเรา เพราะฉะนั้น เราขอลาทาน 
            ไปกอน.      
                      จบ มณิชาดกท่ี ๑๐.  
                     จบ ขุรปุตตวรรคท่ี ๒.              
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. ขุรปุตตชาดก     ๒. สูจิชาดก 
            ๓. ตุณฑิลชาดก      ๔. สุวรรณกกักฏชาดก        
            ๕. มัยหกสกณุชาดก   ๖. ปพพชิตวเิหฐกชาดก      
            ๗. อุปสิงฆปุปผกชาดก ๘. วิฆาสาทชาดก           
            ๙. วัฏฏกชาดก     ๑๐. มณิชาดก.  
รวมวรรคในฉักกนิบาตนี้มี ๒ วรรค คือ       
                ๑. อาวาริยวรรค ๒. ขุรปุตตวรรค.         
                     จบ ฉักกนิบาตชาดก. 
                    _________________    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 202 
                       สัตตกนิบาตชาดก  
                        ๑. กุกกวุรรค   
                        ๑. กุกกุชาดก   
 วาดวยปฏิปทาของพระราชาผูเปนบัณฑิต    
          [๙๖๙] ชอฟาโดยสวนสูงประมาณสองศอกคืบ โดยรอบกวางประมาณแปดคืบ      
            เปนไมสีเสียดมีแตแกน ไมมีกระพี้ ตั้งอยูไดอยางไร จึงไมตกลงจาก         
            ขางบน?      
          [๙๗๐] กลอนสามสิบอันสําเร็จดวยไมแกน ไมมีกระพ้ี เรียงรายตั้งอยูไดสวน           
            กัน ชอฟาอันกลอนเหลานั้น และกาํลังยึดเหนี่ยวร้ังไวแนนหนา ตั้ง             
            อยูไดสวนกัน จึงไมตกลงจากขางบน ฉันใด.    
          [๙๗๑] พระราชาผูเปนบัณฑิต ก็ฉันนั้น อันกัลยาณมิตรท้ังหลายผูมีจิตม่ันคง มิ        
            ไดแตกราว เปนคนสะอาด มีปญญา สงเคราะหเปนอยางดแีลว ยอมไม              
            เส่ือมจากศิริ เหมือนชอฟาท่ีกลอนเหนี่ยวร้ังไว ฉะนั้น.      
          [๙๗๒] บุคคลถือมีดไมปอกผลมะนาวท่ีมีเปลือกอันแข็งออกเสียกอน ก็จะทํา 
            รสมะนาวใหขมได เม่ือปอกเปลือกออกดีแลวจะทําใหมะนาวมีรสอรอย 
            ดีข้ึน แตเม่ือปอกเปลือกออกไมหมดดี ก็จะทําใหมีรสไมอรอยได 
            ฉันใด.       
          [๙๗๓] แมพระราชาผูเปนบัณฑิต ก็ฉันนั้น พระทัยไมเหี้ยมโหดแกชาวบานและ            
            ชาวนิคม รวบรวมทรัพยไว ทรงประพฤติตามธรรมปฏิบัติอยู ไมทรง  
            เบียดเบียนประชาชน ทรงทําแตความเจริญรุงเรืองให.             
          [๙๗๔] ดอกบัวเกิดในน้ําอันใสสะอาด มีรากอันขาวเกิดข้ึนในสระโบกขรณี    
            พอตองแสงอาทิตยกบ็าน เปอกตม ธุลีและนํ้าก็มิไดแปดเปอน ฉันใด.       
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          [๙๗๕] พระมหากษัตริยก็ฉันนัน้ ทรงทําการวินิจฉัยโดยชอบธรรม เวนอคติ  
            ไมตัดสินโดยผลุนผลัน มีการงานบริสุทธ์ิปราศจากกรรมอันช่ัวชา ยอม             
            ไมแปดเปอนกรรมกเิลส เหมือนดอกบัวท่ีเกิดในสระโบกขรณี ฉะนั้น.  
                      จบ กุกกุชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. มโนชชาดก     
                   คบคนช่ัวไมไดความสุขยั่งยืน        
          [๙๗๖] เหตุใดลูกศรจึงไมหลุดไปจากแหลง และสายจึงหดหูเขามา พระยาเนื้อ              
            ช่ือมโนชะสหายของเรา คงถูกเขาฆาตายเปนแน.   
          [๙๗๗] ผิฉะนั้น บัดนี้ เราจะหลีกไปชายปาตามความสบาย ธรรมดาสหายผู   
            ตายแลวเชนนีไ้มมี เราผูมีชีวิตอยูพึงไดสหาย.             
          [๙๗๘] บุคคลผูคบหากับปาปชน ยอมไมไดความสุขยืนนาน จงดพูระยาเนื้อ  
            ช่ือมโนชะ มาคบกับสุนัขจ้ิงจอก ทําตามคําสอนของสุนัขจ้ิงจอก      
          [๙๗๙] มารดายอมไมยินดกีับบุตรผูคบหาปาปชน จงดูแตพระยาเนื้อช่ือมโนชะ              
            คบกับสุนัขจ้ิงจอก นอนจมเลือดอยู.            
          [๙๘๐] บุรุษมาถึงความเปนอยางนัน้บาง จะตองถึงความเลวทรามต่ําชา ผูใดไม          
            ทําตามคําของบุคคลผูหวังความเกื้อกูล ชวยช้ีประโยชนให ผูนั้นเปน            
            ผูเลวทรามตํ่าชา.            
          [๙๘๑] อนึ่ง ผูใดเปนคนช้ันสูงแตมาคบหากับคนชั้นตํ่า ผูนั้นเปนคนเลวทราม           
            ต่ําชากวาเขาเสียอีก อยางนี้ จงดูแตราชสีหเปนสัตวช้ันสูงเปนใหญกวา     
            มฤคชาติ แตมาคบหากับสุนัขจ้ิงจอกผูช่ัวชา ตองตายดวยกําลังลูกศร             
            ของนายพราน.  
          [๙๘๒] บุรุษผูคบหากบัคนเลวทราม ยอมเลวทราม ผูคบหากับคนท่ีเสมอกับตน  
            ยอมไมเส่ือมในกาลไหนๆ เม่ือจะเขาไปคบหากบัคนท่ีดีกวาตน ควรรีบ              
            เขาไปคบหา เพราะฉะน้ัน จงคบแตผูท่ีดีกวาตน.  
                     จบ มโนชชาดกท่ี ๒.  
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                        ๓. สุตนชาดก    
                      วาดวยเสียเพ่ือได              
          [๙๘๓] ดูกรมฆเทพผูสิงสถิตอยู ณ ตนไทรนี้ พระราชารับส่ังใหสงอาหารเจือ            
            ดวยเนือ้อันสะอาดมาใหทาน เชิญทานออกมาบริโภคเสียเถิด.      
          [๙๘๔] ดูกรมาณพ เชิญทานนําอาหารพรอมดวยกบัมาใหเรา ดกูรมาณพ ทาน   
            ก็มีอาหาร เรามาบริโภคกันเถิด.  
          [๙๘๕] ดูกรยักษ ทานจะละประโยชนอันใหญเสีย เพราะประโยชนเล็กนอย  
            ชนท้ังหลายผูหวาดเกรงความตาย เขาจักไมนําอาหารมาให.          
          [๙๘๖] ดูกรยักษ เม่ือทานไมกินเรา คนจะนําอาหารที่สะอาดประณีต ประกอบ  
            ดวยรสดีมาใหทานบริโภคเปนนติย แตเม่ือทานกินเราเสียแลว คนท่ีจะ          
            นําอาหารมาใหทานก็จะหาไดยาก.  
          [๙๘๗] ดูกรสุตนมาณพ ประโยชนท่ีทานกลาวถึง ยอมเจริญแกเราทุกประการ  
            เราอนุญาตใหทานกลับไปหามารดาโดยสวัสดี.      
          [๙๘๘] ดูกรมาณพ ทานจงถือพระขรรค ฉัตรและถาดกลับไปเถิด มารดาของ     
            ทานจะไดเห็น และทานก็จะไดเหน็มารดาโดยสวัสดี.              
          [๙๘๙] ดูกรยักษ เม่ือเปนเชนนัน้ ทานจงมีความสุขพรอมดวยญาติท้ังปวงเถิด          
            ทรัพยเราก็ไดแลว และพระดาํรัสส่ังของพระราชาเราก็ไดสนองแลว.  
                      จบ สุตนชาดกท่ี ๓.  
                    ๔. มาตุโปสกคิชฌชาดก  
                เม่ือถึงคราวพินาศความคิดยอมวบัิติ     
          [๙๙๐] มารดาและบิดาของเราแกเฒาชราแลว นอนอยูในถํ้าจักทําอยางไรหนอ 
            เราก็ตดิบวงตกอยูในอํานาจของนายพราน?   
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          [๙๙๑] ดูกรแรง เหตุไรทานจึงครํ่าครวญอยูเลา การครํ่าครวญของทานเปนอยาง           
            ไรหนอ แรงพูดภาษามนุษย เราไมเคยไดยินหรือเห็นมาเลย.        
          [๙๙๒] ขาพเจาเล้ียงดมูารดาบิดาผูแกเฒาชรานอนอยูในถํ้า มารดาบิดาทานจักทาํ        
            อยางไร เพราะขาพเจาตกอยูในอํานาจของทานเสียแลว.           
          [๙๙๓] เขาพูดกันวา แรงมองเห็นซากศพไดไกลถึงรอยโยชน เหตุไฉนทาน  
            แมจะมาถึงขาย และบวงก็ไมรูสึก.           
          [๙๙๔] เม่ือใด จะมีความพินาศ สัตวจะถึงความส้ินชีวิต เม่ือนัน้ถึงแมจะมา            
            ถึงขาย และบวงก็ไมรูสึกเลย. 
          [๙๙๕] ทานจงไปเล้ียงดูมารดาบิดาผูแกเฒาชรา นอนอยูในถํ้า เราอนุญาตให             
            ทานกลับไปหาพวกญาติโดยสวัสดี.  
          [๙๙๖] ดูกรนายพราน เม่ือเปนเชนนัน้ ทานจงเพลิดเพลินพรอมดวยญาติท้ัง              
            ปวงเถิด ขาพเจาจะไปเล้ียงดูมารดาบิดาผูแกเฒาชรานอนอยูในถํ้า.              
                  จบ มาตุโปสกคิชฌชาดกท่ี ๔.            
                      ๕. ทัพพปุปผกชาดก 
                    โทษของการโตเถียงกัน 
          [๙๙๗] ดูกรสหาย นากผูเท่ียวไปตามฝง ขอความเจริญจงมีแกทาน ทานจงตาม              
            ฉันมา จับปลาใหญไดตัวหนึ่ง มันพาฉันไปดวยกําลังแรง.          
          [๙๙๘] ดูกรนากผูเท่ียวไปในน้ําลึก ขอความเจริญจงมีแกทาน ทานจงจับปลาให            
            ม่ันดวยกําลัง ฉันจกัยกปลานั้นข้ึน เหมือนครุฑคาบพระยานาค ฉะนั้น.              
          [๙๙๙] เราท้ังสองมัวโตเถียงกันอยู ดกูรสหายทัพพปุปผกะ ขอทานจงฟง  
            ขาพเจา จงระงับความโตเถียงกัน ขอการโตเถียงกนัจงระงับเสีย. 
         [๑๐๐๐] เราเคยเปนผูพพิากษาในกาลกอน พิจารณาอรรถคดีมามากนักแลว แนะ  
            สหาย เราจะชวยระงับความโตเถียง ความโตเถียงของทานท้ังสองจะ 
            ระงับ.       



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 206 
         [๑๐๐๑] ดูกรนากผูเท่ียวไปตามฝง ทานจงคาบเอาทอนหางไป ทอนหัวเปนของ 
            นากผูเท่ียวไปในน้ําลึก สวนทอนกลางน้ีจักเปนของเราผูตัดสิน.  
         [๑๐๐๒] ทอนกลางท่ีสุนัขจิ้งจอกนําเอาไปนั้น จกัเปนอาหารไดหลายวนั ถาเรา             
            ไมโตแยงกนั สุนัขจ้ิงจอกก็จะนําเอาปลาตะเพียนทอนกลางไปไมได. 
         [๑๐๐๓] พระมหากษัตริยไดครอบครองราชสมบัติแลว จะพึงทรงยินดแีมฉันใด 
            ดิฉันไดเห็นสามี มีหนาอันเบิกบานในวนันี้กย็อมยินดี ฉันนั้น.  
         [๑๐๐๔] ทานเปนสัตวเกิดบนบก ไฉนจึงจับเอาปลาในนํ้ามาได ดกูรทานผูรวม              
            ใจ ดิฉันถามทาน จงบอกดิฉันวา ทานจับปลานั้นมาไดอยางไร?    
         [๑๐๐๕] สัตวท้ังหลายยอมซูบผอมเพราะววิาทกัน เปนผูหมดทรัพยก็เพราะวิวาท            
            กัน นากสองตัว เส่ือมจากปลานี้เพราะวิวาทกัน ดูกรนางมายาวี     
            จงกินปลาตะเพียนแดงนี้เสียเถิด. 
         [๑๐๐๖] ในหมูมนุษยมีการวิวาทกันข้ึน ณ ท่ีใด หมูมนุษยก็พากนัไปหาผูพิพากษา        
            ณ ท่ีนัน้ เพราะวาผูพพิากษาเปนผูแนะนําพวกเขา ใชแตเทานั้น เขา            
            ยังจะเส่ือมจากทรัพยอีก เหมือนนากท้ังสองเส่ือมจากปลาตะเพียน ฉะนั้น           
            พระคลังหลวงยอมเจริญข้ึน.    
                   จบ ทัพพปุปผกชาดกท่ี ๕.              
                      ๖. ทสรรณกชาดก    
 ใหแลวไมเดือดรอนภายหลังทําไดยาก      
         [๑๐๐๗] บุรุษคนนี้กลืนดาบมีคมกลา อันเปนดาบในทสรรณกรัฐ ดืม่กินเลือดผู              
            อ่ืนท่ีถูกตองแลว ในทามกลางบริษัท เหตุอยางอ่ืนท่ีทํายากกวาการกลืน         
            ดาบนี้ ยังมีอีกไหม ฉันถามทานถึงเหตุท่ีทําไดยากอยางอ่ืน ขอทานจง            
            บอกแกฉัน?   
         [๑๐๐๘] บุรุษกลืนดาบอันดื่มกินเลือดของผูอ่ืนท่ีถูกตองได เพราะความโลภ กผู็        
            ใดพูดวาจะใหส่ิงนัน้ ส่ิงนี้ คําพูดของผูนั้นทําไดยากกวาการกลืนดาบ     
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            นั้น เหตุอยางอ่ืนท้ังหมดทําไดงายนัก ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชาว         
            มคธ ขอพระองคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด.        
         [๑๐๐๙] อายุรบัณฑิตเปนผูฉลาดในอรรถธรรม ไดแกปญหาแลว บัดนี้ ฉันจะ  
            ถามปุกกุสบัณฑิตบาง เหตุอยางอ่ืนท่ีทํายากกวาคําพูดนั้น ยังมีอยูหรือ         
            ฉันถามทานถึงเหตุท่ีทําไดยากอยางอ่ืน ขอทานจงบอกแกฉัน?     
         [๑๐๑๐] ชนท้ังหลายยอมไมรักษาคําพูดไว คําท่ีพูดนั้นก็ไมมีผล ผูใดใหปฏิญญาไว       
            วา จะใหส่ิงนั้นส่ิงนี้ ไมอยากไดส่ิงนั้นคืน คําพูดของผูนั้นทําไดยากกวา   
            การกลืนดาบ และกวาคําพูดวาจะใหส่ิงนั้น ส่ิงนีน้ั้นเสียอีก เหตุอยาง         
            อ่ืนท้ังหมดทําไดงาย ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชาวมคธ ขอพระองค             
            โปรดทรงทราบอยางนี้เถิด.     
         [๑๐๑๑] ปุกกุสบัณฑิตเปนผูฉลาดในอรรถธรรม ไดแกปญหาแลว บัดนี้ ฉันจะ 
            ถามเสนกบัณฑิตบาง เหตุอยางอ่ืนท่ีทํายากกวานัน้ยังมีอีกหรือ ฉันถาม           
            ทานถึงเหตุท่ีทําไดยากอยางอ่ืน ขอทานจงบอกแกฉัน?           
         [๑๐๑๒] บุรุษควรจะใหทาน จะนอย หรือมากก็ตาม ก็ผูใดใหของรักของตน   
            แลว ยอมไมเดือดรอนภายหลัง ขอน้ันทําไดยากกวาการกลืนดาบ   
            กวาคําวาจะใหส่ิงนัน้ ส่ิงนี้ และกวาการใหของรักนั้นเสียอีก เหตุ           
            อยางอ่ืนท้ังหมดทําไดงาย ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชาวมคธ ขอพระ            
            องคโปรดทรงทราบอยางนี้เถิด. 
         [๑๐๑๓] อายุรบัณฑิตไดแกปญหาแกฉันแลว อนึ่ง ปุกกุสบัณฑิตก็ไดแกปญหา             
            แกฉันแลว เสนกบัณฑิตแกปญหาครอบงําปญหาเสียท้ังหมด ฉันใด    
            ฉันก็ใหทานนัน้แลว หาควรจะเดือดรอนภายหลังไม ฉันนั้น.      
                    จบ ทสรรณกชาดกท่ี ๖.   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 208 
                       ๗. เสนกชาดก     
                     ผูมีปญญาชวยคนอ่ืนได           
         [๑๐๑๔] ทานเปนผูมีจติฟุงซาน มีอินทรียกําเริบ หยาดน้ําตาไหลออกจากนัยนตา          
            ท้ังสองของทาน อะไรของทานหายหรือ หรือวาทานปรารถนาอะไรจึงได 
            มาในท่ีนี้ ดูกรพราหมณ เชิญทานพูดไปเถิด?    
         [๑๐๑๕] (รุกขเทวดาตนหน่ึงกลาววา) เม่ือขาพเจาไปสูเรือนวันนี้ ภรรยาของ            
            ขาพเจาจะตาย เม่ือขาพเจาไมไป ความตายจะมแีกขาพเจาเอง ขาพเจา          
            เปนผูหวาดเกรงดวยทุกขนี้ ขาแตเสนกบัณฑิต ขอทานจงบอกเหตุนี้              
            แกขาพเจาเถิด.             
         [๑๐๑๖] เราคิดเห็นเหตุเปนอันมากไดตลอดแลว บรรดาเหตุเหลานัน้ เหตุท่ีเราจะ          
            บอกเปนความจริง ดกูรพราหมณ เราเขาใจวาเม่ือทานมิไดรูสึก งูเหา          
            ตัวหนึง่เล้ือยเขาไปในไถขาวสัตตูของทาน.   
         [๑๐๑๗] ทานจงเอาทอนไมเคาะไถดูเถิด จะเห็นงูแลบล้ินมีน้ําลายไหลเล้ือยออก            
            จากไถ ทานจะส้ินความสงสัยเคลือบแคลงวันนีแ้หละ ทานจะไดเห็นง ู
            เดี๋ยวนีแ้หละ จงแกไถเถิด.  
         [๑๐๑๘] พราหมณนั้นสลดใจ ไดแกไถขาวสัตตู ณ ทามกลางบริษัท ลําดับนั้น 
            งูพิษมากไดแผแมเบ้ียเล้ือยออกมา.           
         [๑๐๑๙] การท่ีพระเจาชนกไดทรงเหน็เสนกบัณฑิต ผูมีปญญา ใหสําเร็จประ  
            โยชนกิจท้ังปวง เปนลาภ อันพระองคไดดีแลว ทานเปนผูเปดหลังคา            
            คือ กิเลสไดแลวหนอ เปนผูเห็นแจงในส่ิงท้ังปวง ขาแตพราหมณ 
            ความรูของทานนาพศิวงยิ่งนัก ขาพเจามีทรัพยอยู ๗๐๐ ขอทานจงรับ           
            ไวเถิด ขาพเจาขอใหทานทั้งหมด ขาพเจาไดชีวิตในวันนี้ ก็เพราะทาน        
            อนึ่ง ทานยังไดทําความสวัสดีใหแกภรรยาของขาพเจาอีกดวย.   
         [๑๐๒๐] บัณฑิตท้ังหลายยอมไมรับรางวัล เพราะคาถา อันวิจิตรท่ีตนกลาวดแีลว           
            ดูกรพราหมณ ทานจงใหทรัพยของทานท่ีใกลเทาของเรานี้เสียกอน แลว          
            จงถือเอาไปยังเรือนของตนเถิด. 
                     จบ เสนกชาดกท่ี ๗.  
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                      ๘. อัฏฐิเสนชาดก  
                        วาดวยการขอ   
         [๑๐๒๑] ขาแตทานอัฏฐิเสนะ วณิพกเหลาใดท่ีขาพเจาไมรูจัก วณพิกเหลานัน้มา        
            หาขาพเจาแลวเปนตองขอ เหตุไรพระผูเปนเจา จึงไมขออะไรๆ  
            ขาพเจา?    
         [๑๐๒๒] ผูขอยอมไมเปนท่ีรักของผูถูกขอ ผูถูกขอเม่ือไมใหก็ไมเปนท่ีรักของผูขอ 
            เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงไมทูลขออะไรพระองค โดยคิดเหน็วา    
            อาตมภาพอยาหมางใจกับพระองคเสียเลย.          
         [๑๐๒๓] ผูใดเปนอยูดวยการขอ ยอมไมขอส่ิงท่ีควรขอ ในเวลาท่ีควรขอ ผูนั้น          
            ยอมทําใหผูอ่ืนเส่ือมจากบุญ แมตวัเองก็หาเล้ียงชีพไมสะดวก. 
         [๑๐๒๔] สวนผูใดเปนอยูดวยการขอ ยอมขอส่ิงท่ีควรขอในเวลาท่ีควรขอ ผูนั้น          
            ยอมทําใหผูอ่ืนไดบุญ แมตัวเองกห็าเล้ียงชีพสะดวกดวย.      
         [๑๐๒๕] ผูมีปญญาเห็นยาจกมาแลว ยอมไมโกรธเลย ทานผูประพฤติพรหมจรรย              
            เปนท่ีพอใจของขาพเจา ทานตองการอะไร เชิญบอกมาเถิด ขาพเจาจะให           
            ทุกอยาง.    
         [๑๐๒๖] ผูมีปญญายอมไมออกปากขอเลย สวนผูท่ีฉลาดควรจะรูความตองการได            
            เอง พระอริยะท้ังหลาย ยอมไมออกปากขอ มีแตยนืนิ่งอยู ดวย   
            ภิกขาจารวัตรเทานั้น นี่เปนอาการขอของพระอริยะท้ังหลาย.      
         [๑๐๒๗] ขาแตทานพราหมณ ขาพเจาขอถวายโคนมสีแดงพันตวั พรอมท้ังโคผูพัน            
            ตัวแกทาน เพราะวา ผูท่ีมีมารยาทดังพระอริยะ ไดฟงคาถาอันประกอบ            
            ไปดวยธรรมของทานแลว จะไมถวายแกทานผูมีมารยาทดังพระอริยะ 
            อยางไรได.  
                    จบ อัฏฐิเสนชาดกท่ี ๘.    
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                        ๙. กปชาดก     
                    คุณธรรมของผูบริหารคณะ             
         [๑๐๒๘] ผูคอยจองเวรอยูในท่ีใด บัณฑิตไมควรอยูในท่ีนั้น บุคคลอยูในท่ีมีคน         
            จองเวรเพียงคืนเดียว หรือสองคืน ก็อยูเปนทุกข.              
         [๑๐๒๙] บุคคลมีจิตเบา คลอยไปตามเขางายๆ ยอมกระทํากจิของคนจองเวร     
            เพราะเหตุลิงตัวเดยีว ถูกเขาทําความฉิบหายใหท้ังฝูง.           
         [๑๐๓๐] คนพาลผูสําคัญตนวาเปนบัณฑิต ปกครองหมูคณะ ตกอยูในอํานาจจติ  
            ของตนแลว พึงนอนตาย เหมือนลิงจาฝูง นอนตายอยู ฉะนั้น.       
         [๑๐๓๑] อันคนพาลถึงจะมีกําลังปกครองหมูคณะ ไมดีเลย เพราะไมเปนประ  
            โยชนแกญาติท้ังหลาย เหมือนนกระทาผูตัวไมเปนประโยชนแกนก  
            ปกครองหมูคณะท้ังหลาย ฉะนัน้.  
         [๑๐๓๒] สวนนักปราชญมีกําลังปกครองหมูคณะ ดมีาก เพราะวาเปนประโยชน 
            แกญาติท้ังหลาย เหมือนทาววาสวะผูเปนประโยชนแกเทวดาช้ันดาวดึงส           
            ท้ังหลาย ฉะนัน้.             
         [๑๐๓๓] ผูใดพิจารณาเห็นศีล ปญญา และสุตะในตน ผูนั้นยอมประพฤติประ 
            โยชนไดท้ังสองฝาย คือ ท้ังตน และผูอ่ืน.   
         [๑๐๓๔] เพราะฉะนั้น นักปราชญพึงพิจารณาดูตน ดุจดูศีล ปญญาและสุตะ    
            ฉะนั้น พึงบริหารหมูคณะเถิด หรือจะเปนผูอยูแตผูเดียว ก็พึงเวนรอบ.       
                      จบ กปชาดกท่ี ๙. 
                      ๑๐. พกพรหมชาดก   
                  วาดวยศีลและพรตของพกพรหม            
         [๑๐๓๕] ขาแตพระโคดม ขาพระองคมีอยู ๗๒ คน ลวนไดทําบุญมาแลว มี   
            อํานาจแผท่ัวไป ลวงชาติและชราไดแลว การเกิดเปนพรหมนี้ เปนท่ี              
            สุด สําเร็จไดดวยพระเวท ชนเปนอันมากมุงหวังอยากใหเปนอยาง 
            พวกขาพระองค.  
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         [๑๐๓๖] ดูกรพกพรหม อายุของทานนี้นอย ไมมากเลย ทานมาสําคัญวาอายุ   
            ของทานมากต้ังแสนนิรัพพุทะ (รอยคูณแสน ๑๐ ลานป) ดูกร       
            พกพรหม เรารูอายุของทาน.    
         [๑๐๓๗] ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคตรัสวา พระองครูกําหนดอายุของขา 
            พระองค และตรัสวารูเห็นไมมีท่ีส้ินสุด เปนผูลวงชาติชราและความโศก        
            ไดแลว ขอพระองคจงตรัสบอกการสมาทานพรต และศีลวัตร ของขา    
            พระองค คร้ังกอนวาเปนอยางไร ขาพระองคขอทราบตามความเปนจริง              
            ท่ีพระองคตรัสบอก?           
         [๑๐๓๘] ทานไดชวยมนุษยเปนอันมากผูถูกแดดแผดเผา กระหายนํ้าจัดใหไดดื่ม            
            น้ํา เราระลึกถึงการสมาทานพรต และศีลวัตรคร้ังกอนของทานน้ันได  
            ดุจนอนหลับฝนต่ืนข้ึนจําได ฉะนัน้.           
         [๑๐๓๙] ทานไดชวยมหาชน ผูถูกหมูโจรจับไปจะใหเปนเชลยใหพนมาได ท่ีริม           
            ฝงแมน้ําเอณิ เรายังระลึกถึงการสมาทานพรต และศีลวัตรคร้ังกอน  
            ของทานนั้นได ดุจนอนหลับฝนต่ืนข้ึนจําได ฉะนั้น.            
         [๑๐๔๐] ทานไดทุมเทกาํลังเขาชวยพวกมนุษย ผูไปเรือในกระแสแมน้ําคงคา ให           
            พนจากนาคราชผูตัวดุราย มักทํามนุษยใหพนิาศ เรายังระลึกถึงการ 
            สมาทานพรตและศีลวัตรคร้ังกอน ของทานนั้นได ดุจนอนหลับฝนต่ืน  
            ข้ึนจําได ฉะนั้น.            
         [๑๐๔๑] อนึ่ง เราเองมีช่ือวากัปปะ ไดเคยเปนอันเตวาสิกของทาน ไดรูแลววา         
            ทานเปนดาบสที่มีปญญาและวัตรดีผูหนึ่ง เรายังระลึกถึงการสมาทานพรต           
            และศีลวัตรคร้ังกอนของทานนั้นได ดุจนอนหลับฝนต่ืนข้ึนจําได ฉะนัน้.         
         [๑๐๔๒] พระองคทรงทราบชัดอายุของขาพระองค ไดแนนอน แมส่ิงอ่ืนพระองค              
            ก็ทรงทราบ พระองคเปนพระพุทธเจาอยางแทจริง เพราะเหตุนั้นแล 
            พระรัศมีอันรุงเรืองของพระองคนี ้จึงไดสองพรหมโลกใหสวางไสวอยู.          
                    จบ พกพรหมชาดกท่ี ๑๐. 
                     จบ กุกกวุรรคท่ี ๑.  
                    _________________  
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                    รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ          
            ๑. กุกกุชาดก    ๒. มโนชชาดก  
            ๓. สุตนชาดก    ๔. มาตุโปสกคิชฌชาดก           
            ๕. ทัพพปุปผกชาดก ๖. ทสรรณกชาดก 
            ๗. เสนกชาดก  ๘. อัฏฐิเสนชาดก 
            ๙. กปชาดก   ๑๐. พกพรหมชาดก. 
                     _________________   
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                       ๒. คันธารวรรค   
                       ๑. คันธารชาดก   
 พูดคํามีประโยชนเขาโกรธไมควรกลาว       
         [๑๐๔๓] ทานสละหมูบานอันบริบูรณถึงหม่ืนหกพันตําบล และคลังท่ีเต็มไปดวย             
            ทรัพยมาแลว บัดนี้ ทําไมยังมาทําการสะสมเพียงกอนเกลืออีกเลา? 
         [๑๐๔๔] ทานสูสละคันธารวิสัย อันบริบูรณดวยทรัพยมากมาย เลิกการส่ังสม              
            มาแลว บัดนี้ ทําไมยังมาสอนขาพเจาใหส่ังสมในที่นี้อีกเลา?  
         [๑๐๔๕] ดูกรทานวิเทหดาบส ขาพเจายอมกลาวแตคําท่ีเปนธรรม ขาพเจาไมพอ            
            ใจกลาวคําท่ีไมเปนธรรม เม่ือขาพเจากลาวคําท่ีเปนธรรมอยู บาปยอม          
            ไมเขามาติดอยูเลย.         
         [๑๐๔๖] บุคคลอ่ืนไดรับความโกรธเคือง เพราะถอยคําอยางใดอยางหนึ่ง ถึงหาก             
            ถอยคํานั้นจะมีประโยชนมาก บัณฑิตก็ไมควรกลาว. 
         [๑๐๔๗] บุคคลทํากรรมที่ไมสมควร เม่ือถูกตักเตือนอยู จะโกรธเคืองก็ตาม ไม             
            โกรธเคืองก็ตาม หรือจะท้ิงเสียเหมือนโปรยขาวลีบก็ตาม เม่ือขาพเจา            
            กลาวคําท่ีเปนธรรมอยู บาปยอมไมเขาติดอยูเลย.             
         [๑๐๔๘] ถาสัตวเหลานีไ้มพึงมีปญญาของตนเอง หรือไมพึงไดศึกษาวินยัดแีลว          
            ชนเปนอันมากกจ็ะเที่ยวไป เหมือนกระบือตาบอดเท่ียวไปในปา ฉะนั้น.              
         [๑๐๔๙] ก็แลบุคคลบางพวกในโลกนี้ ไดศึกษาวนิยัมาเปนอยางดีในสํานกัอาจารย             
            เพราะฉะน้ัน เขาท้ังหลาย จึงมีวินยัอันอาจารยแนะนําแลว เปน   
            นักปราชญ มีจิตต้ังม่ันดี เท่ียวไป.          
                     จบ คันธารชาดกท่ี ๑.  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 214 
                       ๒. มหากปชาดก   
                   วาดวยคุณธรรมของหัวหนา            
         [๑๐๕๐] ดูกรพระยาลิง ทานไดทอดตัวเปนสะพาน ใหลิงเหลานี้ขามไปได จนมี             
            ความสวัสดี ทานเปนอะไรกับลิงเหลานั้น หรือวาลิงเหลานั้นเปนอะไร           
            กับทาน?     
         [๑๐๕๑] ขาแตพระองคผูปราบศัตรู ขาพระองคเปนใหญ เปนนายฝูง ปกครองหมู           
            ลิงเหลานั้น เม่ือเขาเหลานั้นถูกความโศกครอบงํา เกรงกลัวพระองค.              
         [๑๐๕๒] ขาพระองคไดกระโจนไปช่ัวระยะรอยลูกธนู เอาเถาวลัยผูกกับตอไมไผ            
            ขางหนึ่ง ผูกท่ีสะเอวขางหนึ่ง.              
         [๑๐๕๓] กระโจนกลับมายังตนมะมวง เหมือนลมตัดอากาศ แตไมถึงตนมะมวง 
            นั้น ขาพระองคเอามือมาท้ังสองเหน่ียวกิ่งมะมวงไว.          
         [๑๐๕๔] รางกายของขาพระองคถูกกิง่ไม และเถาวลัยคราไปมา ดจุสายพิณท่ีเขา           
            ขึงตึงเครียด ฉะนัน้ พวกบริวารพากันไตขาพระองคไปไดรับความสวัสดี.           
         [๑๐๕๕] ขาพระองคจะถูกจองจํา หรือถูกฆา ก็ไมคร่ันครามเดือดรอนอยางไร              
            เพราะขาพระองคไดนําความสุขมาใหแกหมูลิงท่ียกยองใหขาพระองคเปน         
            ใหญ.        
         [๑๐๕๖] ขาแตพระราชาผูปราบปรามศัตรู ขาพระองคจะแสดงขออุปมาถวายพระ 
            องค ขอพระองคจงสดับ ธรรมดาพระราชามหากษัตริยผูทรงพระปรีชา  
            สามารถ พึงแสวงหาความสุขใหแกรัฐ สัตวพาหนะ ทหาร และ         
            พลเมืองถวนหนากัน.          
                     จบ มหากปชาดกท่ี ๒. 
                      ๓. กุมภการชาดก   
                  เหตุใหประพฤติภิกขาจาริยวัตร         
         [๑๐๕๗] อาตมภาพไดเห็นมะมวงอันงอกงามออกชอและผลเขียวไปท้ังตน ใน    
            ระหวางปามะมวง เวลากลับ อาตมภาพไดเหน็มะมวงตนนัน้หกัยอยยับ              
            เพราะผลเปนเหตุ จึงไดเท่ียวประพฤติภิกขาจาริยวัตร.     
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         [๑๐๕๘] นางนารีคนหนึ่งสวมกําไรมือหินคูหนึ่ง เกล้ียงกลม อันนายชางผู 
            ชํานาญทําแลวไมมีเสียงดัง เพราะอาศัยขางท่ีสอง จึงเกิดมีเสียงดังข้ึน          
            ได อาตมภาพไดเหน็อยางนี้ จึงไดเท่ียวประพฤตภิิกขาจาริยวัตร.  
         [๑๐๕๙] นกจํานวนมากพากันลอมลุมตามจิก ตีนกตัวหนึง่ซ่ึงกําลังคาบกอนเนื้ออยู           
            ไดกอนเนื้อแลวบินไป เพราะอาหารเปนเหตุ อาตมภาพไดเหน็อยางนี้              
            จึงไดเท่ียวประพฤตภิิกขาจาริยวัตร.           
         [๑๐๖๐] อาตมภาพไดเห็นววัหนึ่งตัวอยูในทามกลางฝูง มีวลัยเปนเคร่ืองประดับ           
            ประกอบดวยสีสรรและกําลังมาก ไดขวิดเอาววัตัวหนึง่ตาย เพราะกาม 
            เปนเหตุ อาตมภาพไดเห็นอยางนี้ จงึไดเท่ียวประพฤติภิกขาจาริยวัตร.           
         [๑๐๖๑] พระเจากรันฑกะของชาวกลิงครัฐ พระเจานัคคชิของชาวคันธารรัฐ    
            พระเจาเนมิราชของชาววิเทหรัฐ และพระเจาทุมมุขะของชาวปญจาลรัฐ  
            ท้ังส่ีพระองคนี้ตางพากันทรงละรัฐออกผนวช หาความหวงใยมิได. 
         [๑๐๖๒] แมพระราชาเหลานั้นทุกๆ พระองค เปรียบดวยเทพเจา มาพรอมหนากัน             
            ยอมสงางามไปดวยคุณ เหมือนไฟอันงามสวางไสวฉะน้ัน ดูกรนางภัคว ิ
            แมเราเองจะสละกามท้ังหลายตามสวนของตนๆ แลวจะออกบวชเท่ียว    
            ไปแตผูเดียว. 
         [๑๐๖๓] เวลานี้เทานัน้ เวลาอ่ืนจากนี้เปนไมมี ภายหลังบุคคลผูสอนดิฉันจะไมมี       
            ขาแตทานผูมีสวนความดี แมดิฉันก็จะขอพนจากมือของบุรุษเท่ียวไป            
            ผูเดียว ดังนางนกท่ีพนจากมือของบุรุษ ฉะนั้น.  
         [๑๐๖๔] เด็กสองคนนัน้ยอมรูจักวานีข่าวดิบ นี่ขาวสุก และรูจักวานี่เค็ม นี่ไม   
            เค็ม ดิฉันเห็นอยางนีแ้ลวจึงออกบวช ทานจงประพฤติภิกขาจาริยวัตร              
            เถิด ถึงดิฉันก็จะประพฤติภิกขาจาริยวัตรเชนเดยีวกัน.          
                     จบ กุมภการชาดกท่ี ๓.       
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                      ๔. ทัฬหธรรมชาดก  
                       วาดวยความกตัญู 
         [๑๐๖๕] เม่ือขาพเจาเปนสาว ไดทําลายชางศัตรูนํากิจนั้นไป ไดชวยถอนลูกศรท่ี         
            เสียบอยูท่ีพระอุระ วิง่ตลุยไลเหยยีบย่ําขาศึกไปในเวลารบ ยังทําให            
            พระเจาทัฬหธรรมราชาพอพระทัยไมได.           
         [๑๐๖๖] พระราชาคงไมทราบความเพียรพยายามของขาพเจา ความดีความชอบใน   
            สงคราม และการเปนทูตเดินสงขาวสาสนเปนแน. 
         [๑๐๖๗] ขาพเจาไมมีพวกพอง ไรท่ีพึง่อาศัย จักตองตายแนๆ ยังมิหนําซํ้าพระ           
            ราชทานขาพเจาใหแกชางหมอ ไวสําหรับขนโคมัย. 
         [๑๐๖๘] คนบางคนในโลกน้ี ยังมีความหวังอยูเพยีงใด กย็ังคบหากันอยูเพียง 
            นั้น เม่ือประโยชนท่ีหวังส้ินไป คนพาลทั้งหลายยอละท้ิงเขา เหมือน             
            พระมหากษัตริยทอดท้ิงชางพังโอฏฐิพยาธิ ฉะนัน้. 
         [๑๐๖๙] ผูใดอันคนอ่ืนทําความยินดีใหแกตนกอน ชวยเหลือกิจใหสําเร็จทุกอยาง          
            แลว ไมรูสึก ประโยชนท้ังหลายของบุคคลผูชวยเหลือนัน้ ยอมพินาศ            
            ไปหมด.       
         [๑๐๗๐] ผูใดอันคนอ่ืนทําความดีใหแกตนกอน ชวยเหลือกิจใหสําเร็จทุกอยาง             
            แลว ยอมรูสึก ประโยชนท้ังหลายของบุคคลผูชวยเหลือนั้น ยอมเจริญ           
            ทวีข้ึน.     
         [๑๐๗๑] เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงขอพูดกะทานท้ังหลาย ทานท้ังหลาย มาประ              
            ชุมกันอยู ณ ท่ีนี้มีประมาณเทาใด ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลาย             
            ประมาณเทานัน้ ขอทานทุกคนจงเปนผูมีกตัญู ทานท้ังหลายจักประ 
            ดิษฐานอยูในสวรรคตลอดกาลนาน.  
                    จบ ทัฬหธรรมชาดกท่ี ๔.              
                      ๕. โสมทัตตชาดก   
                วาดวยความเศราโศกถึงผูเปนท่ีรัก    
         [๑๐๗๒] พอโสมทัตชางมาตังคะ แตกอนเคยออกมาตอนรับเราผูกลับจากปาแตท่ี            
            ไกล บัดนี้ ไปไหนเสียเลา เราจึงไมเห็น?   
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         [๑๐๗๓] โธเอย นี่พอโสมทัตนั้นแนแลว มานอนตายอยูท่ีพืน้แผนดิน ดัง 
            หนอเถายางทรายท่ีบุคคลเด็ดทิ้งฉะน้ัน พอโสมทัตกุญชรชาติตายเสีย              
            แลวหนอ.     
         [๑๐๗๔] การท่ีทานมาเศราโศกถึงผูท่ีตายไปแลวนัน้ เปนการไมดีงามแกทานผู         
            ออกบวช เปนสมณะพนวิเศษแลว. 
         [๑๐๗๕] ดูกรทาวสักกะ มนุษยหรือสัตวเดยีรัจฉานก็ตาม ยอมเกิดความรักใคร             
            กันฝงอยูในใจ เพราะการอยูรวมกนัโดยแท อาตมภาพจึงไมอาจอด  
            กล้ัน ความเศราโศกถึงผูท่ีเปนท่ีรักใครนั้นได.            
         [๑๐๗๖] สัตวเหลาใดรองไหรําพันเพอถึงผูท่ีตาย สัตวเหลานัน้ก็ตองตายเหมือน       
            กัน ดกูรฤาษี  เพราะเหตุนั้น ทานอยารองไหเลย สัตบุรุษกลาวการ              
            รองไห ของบุคคลผูรองไหถึงผูท่ีตายไปแลววาไรผล.        
         [๑๐๗๗] ดูกรทานผูประเสริฐ บุคคลผูตายไปแลว จะพึงกลับเปนข้ึนอีกเพราะการ           
            รองไหแนแลว เราทั้งหมดก็มาประชุมรองไหถึงญาติของกันและกันเถิด.           
         [๑๐๗๘] อาตมภาพถูกไฟคือความโศกแผดเผา มหาบพิตรมาชวยดับความกระวน      
            กระวายท้ังหมดใหหายได เหมือนบุคคลเอานํ้าดับไฟไหมเปรียงฉะนั้น. 
            มหาบพิตร ไดถอนลูกศรอันปกแนน อยูในหวัใจของอาตมภาพออกแลว  
            เม่ืออาตมภาพถูกความโศกครอบงํา มหาบพิตรก็ไดบรรเทาความโศกถึง   
            บุตรนั้นเสียได. ดูกรทาวสักกะ อาตมภาพน้ันเปนผูมีลูกศรคือความโศก           
            เศราอันมหาบพิตรถอนออกแลว หายโศก ใจไมขุนมัว จะไมเศรา    
            โศก จะไมรองไหตอไป เพราะไดฟงคําของมหาบพิตร.              
                    จบ โสมทัตตชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. สุสีมชาดก   
                  วาดวยพระเจาสุสีมะออกผนวช          
         [๑๐๗๙] เม่ือกอนผมดาํเกิดบนศีรษะอันเปนประเทศท่ีสมควร ดูกรสุสิมะ วันนี้              
            ทานเหน็ผมเหลานั้นกลายเปนสีขาวแลว จงประพฤติธรรมเถิด เวลานี ้
            เปนการสมควรจะประพฤติพรหมจรรยแลว.        
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         [๑๐๘๐] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผมหงอกของหมอมฉันเอง ไมใชของพระองค 
            หมอมฉันถอนออกจากศีรษะของหมอมฉันเอง หมอมฉันไดทูลคําเท็จ    
            ดวยคิดจะทําประโยชนแกตน ขอพระองคจงทรงพระราชทานความผิดให   
            สักคร้ังหนึ่งเถิด เพคะ.      
         [๑๐๘๑] ขาแตพระราชาผูเปนจอมประชาชน พระองคยังหนุม มีพระโฉมชวนพิศ  
            ยังทรงต้ังอยูในปฐมวยั มีพระฉวีวรรณงาม ดังใบกลวยมีนวลออนๆ  
            เม่ือแรกข้ึนฉะน้ัน ขอเชิญพระองคดํารงราชสมบัติอยูกอนเถิด เชิญ 
            ทอดพระเนตรหมอมฉันกอน อยาทรงทําใหหมอมฉันเปนหมายไรท่ีพึ่ง 
            เสียเลย เพคะ.  
         [๑๐๘๒] เราไดเหน็นางกุมารีรุนสาวมีฉวีวรรณอันเกล้ียงเกลา รางกายงาม ทรวด            
            ทรงเฉิดฉายออนละมุนละไม เหมือนเถากาลวัลลี เม่ือตองลมออนรําเพย 
            พัด ก็โอนเอนไปมา เขาไปใกลชายดั่งยั่วยวนใจชายอยู.          
         [๑๐๘๓] สมัยตอมา เราไดเหน็นารีคนนั้นถึงความชรามีอายุลวงไป ๘๐-๙๐ ป  
            ถือไมเทาส่ันงันงก มีกายคดนอมลงดุจกลอนเรือน เดินกมหนาอยู. 
         [๑๐๘๔] เรากําลังตริตรองถึงความพอใจและโทษของรูปท้ังหลายน้ันแลอยู จึงหลีก             
            ออกไปนอนอยูทามกลางท่ีนอนแตผูเดียว เราพิจารณาเห็นวา แมเราเอง            
            ก็จักตองเปนอยางนัน้บาง จึงมิไดยินดใีนการอยูในเรือนเลย ถึงเวลาท่ี       
            เราจะประพฤติพรหมจรรยแลว.   
         [๑๐๘๕] ความยินดีของบุคคลผูอยูครอบครองเรือนนี้แหละ เปนเชือกเคร่ืองเหนี่ยว         
            ร้ังไว ธีรชนตัดเชือกนี้แลว หาความอาลัยใยดีมิได ละท้ิงกามสุขแลว           
            ออกบวช.      
                      จบ สุสีมชาดกท่ี ๖. 
                      ๗. โกฏสิมพลิชาดก 
                 วาดวยการระวังภัยท่ียังไมมาถึง      
         [๑๐๘๖] เราไดจับนาคราชยาวถึงพันวามาแลว ทานยงัทรงนาคราชนั้นและเราซ่ึงมี            
            กายใหญไวได ไมหวัน่ไหว.    
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         [๑๐๘๗] ดูกรโกฏสิมพลีเทพบุตร ก็ทานทรงนางนกตัวเล็กนี้ ซ่ึงมีเน้ือนอยกวา            
            เรา กลัวหวั่นไหวอยู เพราะเหตุอะไร?          
         [๑๐๘๘] ดูกรพระยาครุฑ ทานมีเนื้อเปนภักษาหาร นกนี้มีผลไมเปนภักษาหาร 
            นางนกน้ีจักไปจิกกนิพืชเมล็ดตนไทร เมล็ดตนกราง เมล็ดตนมะเดื่อ              
            และเมล็ดตนโพธิ แลวมาถายวจัจะลงบนคาคบไมของเรา.           
         [๑๐๘๙] ตนไมเหลานัน้จักเจริญงอกงามข้ึน ไมมีลมมากระทบขางของเราได ตน            
            ไมเหลานั้นจักปกคลุมเรา ทําเราไมใหเปนตนไมไปเสีย.        
         [๑๐๙๐] ตนไมท้ังหลายแมชนดิอ่ืน เปนหมูไมมีรากประกอบดวยลําตนมีอยู นก           
            ตัวนี้นาํเอาพืชมาถายไว ทําใหพินาศ.          
         [๑๐๙๑] เพราะวาตนไมท้ังหลายมีตนไทรเปนตน งอกงามข้ึนปกคลุมไมซ่ึงเปนเจา        
            ปา แมท่ีมีลําตนใหญได ดูกรพระยาครุฑ เหตุนีแ้หละ เราไดมองเห็น             
            ภัยในอนาคต จึงไดหวั่นไหว.   
         [๑๐๙๒] นักปราชญพึงรังเกียจส่ิงท่ีนารังเกียจ พึงระวังภัยท่ียังไมมาถึง นักปราชญ   
            ยอมพิจารณาดูโลกท้ังสอง เพราะภยัในอนาคต.     
                    จบ โกฏสิมพลิชาดกท่ี ๗.             
                       ๘. ธูมการีชาดก  
                  เศราโศกเพราะไดใหมลืมเกา          
         [๑๐๙๓] พระเจายุธิฏฐิละผูทรงพอพระทัยในธรรม ไดตรัสถามวิธูรบัณฑิตวา ดกูร           
            พราหมณ ทานรูบางไหมวา ใครผูเดียวเศราโศกเปนอันมาก?     
         [๑๐๙๔] พราหมณวาเสฏฐโคตรผูเปนใหญในฝูงแพะมากดวยกัน ไมเกียจครานท้ัง             
            กลางคืนกลางวัน เม่ืออยูในปา ไดกอไฟใหเกิดควนั.           
         [๑๐๙๕] ชะมดท้ังหลายถูกเหลือบยุงรบกวน ก็พากนัเขาไปอาศัยอยูในสํานักของ 
            พราหมณธูมการีตลอดฤดูฝน เพราะกล่ินควนัของพราหมณนัน้.        
         [๑๐๙๖] พราหมณนั้นเอาใจใสอยูกับพวกชะมด ไมเอาใจใสถึงพวกแพะ วาจะ 
            มาเขาคอกหรือไมมา แพะของเขาเหลานั้นไดหายไป.  
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         [๑๐๙๗] พอถึงสารทสมัย และในปามียุงซาลงแลว พวกชะมดก็พากันเขาไปสู  
            ภูเขาทางท่ีกันดาร และตนแมน้ําท้ังหลาย ฯ     
         [๑๐๙๘] พราหมณเห็นพวกชะมดหนีไปหมด และแพะท้ังหลายหายไป ก็ซูบผอม      
            มีผิวพรรณซูบซีด เปนโรคผอมเหลือง.            
         [๑๐๙๙] เปนอยางนีแ้หละ ผูใดละเลยคนเกาเสียมากระทําความรักกับคนใหม 
            ผูนั้นเปนคนเดยีว เศราโศกอยูมาก เหมือนพราหมณธูมการี ฉะนั้น.              
                     จบ ธูมการีชาดกท่ี ๘.              
                       ๙. ชาครชาดก     
                      วาดวยผูหลับและต่ืน            
         [๑๑๐๐] ในโลกนี้ ใครเปนผูหลับในระหวางสัตวท้ังหลายผูตื่นอยู ใครเปนผูตื่น      
            ในระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยู ใครหนอรูแจงปญหาขอนี้ ใครหนอจะ          
            แกปญหาขอนั้นของเราได?    
         [๑๑๐๑] ขาพเจาเปนผูหลับในระหวางสัตวท้ังหลายผูตื่นอยู ขาพเจาเปนผูตื่นใน   
            ระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยู ขาพเจารูแจงปญหาขอนั้นของทาน จะ        
            แกปญหาขอนั้นของทานได.   
         [๑๑๐๒] ทานเปนผูหลับในระหวางสัตวท้ังหลายผูตืน่อยูอยางไร ทานเปนผูตื่นใน    
            ระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยูอยางไร ทานรูแจงปญหาขอนี้อยางไร         
            ทานจะแกปญหาขอนี้ของขาพเจาอยางไร?      
         [๑๑๐๓] ดูกรเทวดา ขาพเจาต่ืนอยูในระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยูดวยความ          
            ประมาท ไมรูท่ัวถึงธรรม ๒ ประการ คือ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑.        
         [๑๑๐๔] ดูกรเทวดา ขาพเจาหลับอยูในระหวางพระอริยเจาท้ังหลายผูสละราคะ             
            โทสะ และอวิชชา ตืน่อยู.     
         [๑๑๐๕] ขาพเจาเปนผูหลับในระหวางสัตวท้ังหลายผูตื่นอยูอยางนี้ ขาพเจาเปนผู 
            ตื่นในระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยูอยางนี้ ขาพเจารูแจงปญหาขอนี้     
            อยางนี ้ขาพเจาแกปญหาของทานอยางนี้.     
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         [๑๑๐๖] ถูกแลว ทานเปนผูหลับในระหวางสัตวท้ังหลายผูตื่นอยู เปนผูตื่นอยูใน   
            ระหวางสัตวท้ังหลายผูหลับอยู ทานรูแจงปญหาขอนั้นของขาพเจาถูก        
            แลว ทานแกปญหาขอนั้นของขาพเจาดีแลว.   
                     จบ ชาครชาดกท่ี ๙. 
                     ๑๐. กุมมาสปณฑชาดก  
                 วาดวยอานิสงสถวายขนมกุมมาส          
         [๑๑๐๗] ไดยินวา การทําสามีจิกรรมในพระปจเจกพทุธเจาช่ือวาอโนมทัสสี มี              
            คุณไมนอยเลย เชิญดผูลแหงกอนขนมกุมมาสแหง ไมมีรสเค็ม. สงผล 
            ใหเราไดชาง มา ววั ทรัพย ขาวเปลือกเปนอันมากนี้ ตลอดท้ังแผน            
            ดินท้ังส้ิน และนางนารีเหลานี้เปรียบดวยนางอัปสร เชิญดูผลแหงกอน            
            ขนมกมุมาส.   
         [๑๑๐๘] ขาแตพระองคผูประเสริฐ ผูมีอัธยาศัยเปนกุศล ผูบํารุงรัฐใหเจริญ           
            พระองคตรัสคาถาเพลงขับเสมอๆ ขอพระองคผูมีพระทัยเปยมดวยปต ิ
            อันแรงกลา ไดโปรดตรัสบอกใจความแหงคาถาเพลงขับท่ีหมอมฉันทูล 
            ถามนั้นเถิด. 
         [๑๑๐๙] เราเกิดในตระกูลหนึ่งในนครน้ีแหละ เปนลูกจางทํางานใหคนอ่ืน ถึง 
            จะเปนลูกจางทําการงานเล้ียงชีวิต แตเราก็มีศีลสังวร. วันนั้นเราออก           
            ไปทํางาน ไดเห็นสมณะ ๔ รูป ผูประกอบไปดวยอาจาระและศีล เปนผู  
            เยือกเยน็ ไมมีอาสวะ.        
            เรามีจิตเล่ือมใสในสมณะเหลานั้น จึงนิมนตใหทานนั่งบนอาสนะท่ีลาด            
            ดวยใบไมแลว ไดถวายขนมกุมมาสแกทานดวยมือของตน. ผลแหงกุศล  
            กรรมนั้นของเราเปนเชนนี้ เราจึงไดเสวยราชสมบัตินี้ อันมีแผนดินแผ          
            ไพศาลไปดวยสมบัติทุกชนิด.    
         [๑๑๑๐] ขาแตพระองคผูมีอัธยาศัยเปนกุศล พระองคทรงประทานเสียกอน จึงคอย          
            เสวยเอง พระองคอยาทรงประมาทในบุญท้ังหลายมีทานเปนตน พระองค   
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            จงทรงยังจักร ๔ มีการอยูในประเทศอันสมควรเปนตนใหเปนไป อยาได             
            ทรงต้ังอยูในอธรรมเลย จงทรงดํารงอยูในทศพิธราชธรรมเถิด.       
         [๑๑๑๑] ดูกรพระราชธิดาของพระเจาโกศลผูเลอโฉม เราน้ันจักประพฤติตามทางท่ี             
            พระอริยเจาประพฤติมาแลวนัน้แลเสมอๆ พระอรหันตท้ังหลายเปนท่ี  
            พอใจของเราแท เราปรารถนาจะไดเห็นทาน.       
         [๑๑๑๒] ดูกรนางเทวีผูเปนพระราชธิดาท่ีรักของพระเจาโกศล เจางดงามอยูใน             
            ทามกลางหมูนารี เปรียบเหมือนนางเทพอัปสรฉะน้ัน เจาไดทํากรรมดี 
            งามอะไรไว เจาเปนผูมีผิวพรรณผุดผองอยางนี้ เพราะกรรมอะไร?  
         [๑๑๑๓] ขาแตพระมหากษัตริย หมอมฉันเปนทาสีทําการรับใชของตระกูลกฏมพี              
            เปนผูสํารวมระวัง เปนอยูโดยธรรม มีศีล มีความเห็นชอบธรรม.   
            คราวนัน้ หมอมฉันมีจิตโสมนัส ไดถวายอาหารท่ีเปนสวนของหมอม 
            ฉัน แกพระปจเจกพุทธเจาผูกําลังเท่ียวบิณฑบาตอยู ดวยมือตนเอง 
            ผลแหงกรรมนั้นของหมอมฉัน เปนเชนนี้.       
                   จบ กุมมาสปณฑชาดกท่ี ๑๐.            
                      ๑๑. ปรันตปชาดก   
                 ลางบอกความช่ัวและภัยท่ีจะมาถึง        
         [๑๑๑๔] ความช่ัวและภยัจักมาถึงเรา เพราะก่ิงไมไหวคราวน้ัน จะเปนดวยมนษุย           
            หรือเนือ้ทําใหไหว กไ็มปรากฏ.  
         [๑๑๑๕] ความกระสันถึงนางพราหมณีผูหวาดกลัวซ่ึงอยูไมไกลนัก จักทําใหเรา              
            ผอมเหลือง เหมือนกิง่ไมทํานายปรันตปะใหผอมเหลือง ฉะนั้น.      
         [๑๑๑๖] ภรรยาท่ีรักของเราอยูในบานเมืองพาราณสี มีรูปงาม จักเศราโศกถึงเรา           
            ความเศราโศกจักทําใหนางผอมเหลือง เหมือนกิง่ไมทํานายปรันตปะให  
            ผอมเหลือง ฉะนั้น.            
         [๑๑๑๗] หางตาท่ีเจาชําเลืองมาก็ดี การท่ีเจายิ้มแยมก็ดี เสียงท่ีเจาพูดก็ดี จักทํา   
            เราใหผอมเหลือง เหมือนกิ่งไมทํานายปรันตปะใหผอมเหลือง ฉะนั้น.   
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         [๑๑๑๘] เสียงกิ่งไมนัน้ไดมาปรากฏแกทานแลว เสียงนั้นชะรอยจะมาบอกทานได           
            แนแลว ผูใดส่ันกิ่งไมนั้น ผูนั้นไดมาบอกเหตุนัน้แนแลว. 
         [๑๑๑๙] การท่ีเราผูโงเขลาคิดไววา กิง่ไมท่ีมนุษย หรือเนื้อทําใหไหวในคราวน้ัน    
            ไดมาถึงเราเขาแลว ฯ        
         [๑๑๒๐] ทานไดรูดวยประการนั้นแลว ยังลวงฆาพระชนกของเราแลว เอากิ่งไม            
            ปกปดไว บัดนี้ ภยัจกัตกมาถึงทานบางละ.     
                    จบ ปรันตปชาดกท่ี ๑๑. 
                     จบ คันธารวรรคท่ี ๒. 
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. คันธารชาดก   ๒. มหากปชาดก  
            ๓. กุมภการชาดก๔. ทัฬหธรรมชาดก  
            ๕. โสมทัตตชาดก ๖. สุสีมชาดก  
            ๗. โกฏสิมพลิชาดก๘. ธูมการีชาดก 
            ๙. ชาครชาดก  ๑๐. กมุมาสบิณฑชาดก              
           ๑๑. ปรันตปชาดก. 
รวมวรรคในสัตตกนิบาตนี้มี ๒ วรรค คือ      
            ๑. กุกกุวรรค    ๒. คันธารวรรค. 
                 จบ สัตตกนิบาต.          
                      _________________  
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                       อัฏฐกนิบาตชาดก  
                       ๑. กัจจานิวรรค  
                       ๑. กัจจานิชาดก  
                  ในกาลไหนๆ ธรรมยอมไมตาย             
         [๑๑๒๑] ดูกรแมกจัจานี เธอสระผม นุงหมผาขาวสะอาด ยกถาดสํารับข้ึนสู 
            เตากระโหลกหวัผี ยแีปง ลางงา ซาวขาวสารทําไม ขาวสุกคลุกงา   
            จักมีไวเพราะเหตุอะไร?       
         [๑๑๒๒] ดูกรพราหมณ ขาวสุกคลุกงาซ่ึงทําใหสุกดีนี้ มีไวเพื่อจะบริโภค กห็าไม        
            ธรรม คือ ความออนนอมตอผูใหญ และสุจริตธรรม ๓ ประการได    
            สูญไปเสียแลว วันนี้ ดิฉันจักกระทําการบูชาแกธรรมนั้น ในทามกลาง              
            ปาชา.      
         [๑๑๒๓] ดูกรแมกจัจานี เธอจงใครครวญเสียกอนแลว จึงทําการงาน ใครบอก  
            แกเธอวา ธรรมสูญเสียแลว ธรรมอันประเสริฐเหมือนทาวสหสันัย   
            เทวราชผูมีอาณุภาพหาผูเปรียบมิได ยอมไมตายในกาลไหนๆ.      
         [๑๑๒๔] ขาแตทานผูประเสริฐ ในขอท่ีวาธรรมสูญนี้ ดิฉันม่ันใจเอาเอง ในขอ          
            ท่ีวา ธรรมไมมี ดิฉันยังสงสัย เดีย๋วนี้คนผูช่ัวชายอมมีความสุข เชน       
            ลูกสะใภของดิฉันเปนหมัน เขาทุบตีขับไลดิฉันแลวคลอดลูก บัดนี้ เขา           
            เปนใหญในตระกูลท้ังหมด ดิฉันถูกทอดท้ิง ไมมีท่ีพึ่ง อยูแตลําพังผู         
            เดียว.       
         [๑๑๒๕] เรายังเปนอยู ยังไมตาย มา ณ ท่ีนี้เพื่อประโยชนแกเธอโดยตรง ลูก            
            สะใภคนใดทุบตีขับไลเธอออกแลวคลอดลูก เราจะกระทําลูกสะใภคน   
            นั้นพรอมกับลูก ใหละเอียดเปนเถาธุลี.      
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         [๑๑๒๖] ขาแตทาวเทวราช พระองคทรงยินดีเสดจ็มาในท่ีนี้ เพื่อประโยชนแก             
            หมอมฉันโดยตรงอยางนี้ ขอใหหมอมฉัน บุตร ลูกสะใภ และหลานจง 
            ยินดีสมัครสมานอยูเรือนรวมกันเถิด.          
         [๑๑๒๗] ดูกรแมกาติยานี เธอยินดีอยางนั้นก็ตามใจเธอ ถึงจะถูกทุบตีขับไลก็ไม         
            ละธรรม คือเมตตาในพวกเด็กๆ ขอใหเธอ บุตร ลูกสะใภ และ         
            หลาน จงยินดีสมัครสมานอยูเรือนรวมกันเถิด.   
         [๑๑๒๘] นางกาติยานี ยินดีสมัครสมานกับลูกสะใภ อยูเรือนรวมกันแลว ลูก 
            และหลานตางชวยกนับํารุง เพราะทาวสักกเทวราชทรงอนุเคราะห.    
                      จบ กัจจานิชาดกท่ี ๑.             
                      ๒. อัฏฐสัททชาดก  
                        วาดวยนพิพาน  
         [๑๑๒๙] สระมงคลโบกขรณีนี้ แตกอนเปนท่ีลุมลึก มีน้ํามาก ปลาก็มาก เปน 
            ท่ีอยูอาศัยของพระยานกยาง เปนท่ีอยูแหงบิดาของเรา บัดนี้ น้ําแหง           
            วันนีพ้วกเราจะพากนัเล้ียงชีพดวยกบ แมพวกเราจะถูกความบบีค้ันถึง              
            เพียงนี ้ก็จะไมละท่ีอยู.   
         [๑๑๓๐] ใครจะทําลายนัยนตาขางท่ีสองของนายพันธุระ ผูมีอาวุธในมือใหแตกได            
            ใครจักกระทําลูก และรังของเรา และตัวเราใหมีความสวัสดีได?     
         [๑๑๓๑] ดูกรมหาบพิตร คติของกระพ้ีไมนั้นมีอยูเพียงใด กระพีไ้มท้ังหมด 
            แมลงภูเจาะกินส้ินแลวเพียงนั้น แมลงภูหมดอาหารแลว ยอมไมยินด ี            
            ในไมแกน.   
         [๑๑๓๒] ไฉนหนอ เราจึงจะจากท่ีนีไ่ปใหพนจากราชนิเวศนเสียได บันเทิงใจ 
            ชมตนไม กิ่งไมท่ีมีดอก ทํารังอาศัยอยูตามประสาของเรา.       
         [๑๑๓๓] ไฉนหนอ เราจึงจะจากท่ีนีไ่ปใหพนจากราชนิเวศนเสียได จักนําหนาฝูง            
            ไปดื่มน้ําท่ีดีเลิศได.       
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         [๑๑๓๔] นายพรานภรตะชาวพาหิกรัฐ นําเราผูมัวเมาดวยกามท้ังหลาย ผูกําหนดั 
            หมกมุนอยูในกามมาแลว ลิงนั้นกลาววา ขอความเจริญจงมีแกทาน  
            ขอทานจงปลอยขาพเจาเถิด.   
         [๑๑๓๕] เม่ือความมือตือ้ปรากฏเบ้ืองบนภูเขาอันแข็งคม นางกินนรีนั้นไดกลาว            
            กะเราดวยถอยคําอันไพเราะออนหวานวา ทานอยาจรดเทาลงบนแผนดนิ.              
         [๑๑๓๖] เราเห็นนพิพานอันเปนท่ีส้ินชาติ ไมตองเวยีนมายังกําเนดิคัพกไสยาอีก           
            ตอไป โดยไมตองสงสัย ความเกดิของเราน้ีเปนชาติมีในท่ีสุดกําเนิด              
            คัพภไสยาก็มีในภายหลัง สงสารเพ่ือภพใหมตอไปของเราส้ินสุดแลว.  
                    จบ อัฏฐสัททชาดกท่ี ๒.              
                       ๓. สุลสาชาดก    
                  ผูรอบรูเหตุผลยอมรอดพนศัตรู       
         [๑๑๓๗] สรอยคอทองคํานี้ แกวมุกดา แกวไพฑูรยมีมาก ทานจงนําเอาทรัพยนี้              
            ไปท้ังหมด ขอความเจริญจงมีแกทาน และจงประกาศขาพเจาวา เปน 
            ทาสีเถิดฯ    
         [๑๑๓๘] แนะแมคนงาม เจาจงเปล้ืองเคร่ืองประดับออก อยามัวรํ่าไรใหมากเลย             
            เราไมรูอะไรท้ังนั้น เรานําเจามาเพ่ือทรัพยเทานั้น.        
         [๑๑๓๙] ฉันมานึกถึงตัวเอง นับต้ังแตนอยคุมใหญ ฉันไมไดรูจกัรักชายอ่ืนยิ่งไป     
            กวาทานเลย. 
         [๑๑๔๐] ขอเชิญทานนัง่ลง ฉันจักขอกอดรัดทานใหสมรัก และจักกระทํา      
            ประทักษิณทานเสียกอน เพราะวาตอแตนี้ไป การคบหากันระหวางฉัน 
            กับทานจะไมมีอีก.           
         [๑๑๔๑] ชายจะเปนบัณฑิตในท่ีทุกแหงก็หาไม แมหญิงก็เปนบัณฑติมีปญญา  
            เฉลียวฉลาดในท่ีนั้นๆ ได.    
         [๑๑๔๒] ชายจะเปนบัณฑิตในท่ีทุกแหงกห็าไม แมหญิงก็เปนบัณฑิตมีปญญาดําริ            
            เหตุผลไดรวดเร็ว.        
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         [๑๑๔๓] นางสุลสาหญิงแพศยายืนอยู ณ ท่ีใกลโจร คิดอุบายจะฆาโจร ไดฆาโจร             
            สัตตุกะตายไดรวดเร็ว เหมือนนายพรานเนื้อผูฉลาดฆาเนื้อไดเร็วพลัน            
            เม่ือมีธนูบริบูรณมากแลว ฉะนั้น.            
         [๑๑๔๔] ในโลกนี้ ผูใดไมรูเหตุผลท่ีเกิดข้ึนไดฉับพลัน ผูนั้นมีปญญาเขลายอม       
            ถูกฆาตาย เหมือนโจรถูกฆาตายท่ีซอกภูเขา ฉะน้ัน.              
         [๑๑๔๕] ในโลกนี้ ผูใดยอมรอบรูเหตผุลท่ีเกิดข้ึนไดฉับพลัน ผูนั้นยอมพนจาก        
            ความเบียดเบียนของศัตรูได เหมือนนางสุลสาหญิงแพศยาหลุดพนไป   
            จากโจรสัตตุกะ ฉะนัน้.        
                      จบ สุลสาชาดกท่ี ๓. 
                       ๔. สุมังคลชาดก  
                   วาดวยคุณธรรมของกษัตริย           
         [๑๑๔๖] พระเจาแผนดนิทรงรูวา เรากําลังกร้ิวจดัไมพึงลงอาชญา อันไมสมควร            
            แกตนโดยไมใชฐานะกอน พึงเพิกถอนความทุกขของผูอ่ืนอยางรายแรง             
            ไว.         
         [๑๑๔๗] เม่ือใด พึงรูวาจิตของตนผองใส พึงใครครวญ ความผิดท่ีผูอ่ืนทําไว           
            พึงพิจารณาใหเห็นแจมแจงดวยตนเองวา นี่สวนประโยชน นี่สวนโทษ             
            เม่ือนัน้ จึงปรับไหมบุคคลนั้นๆ ตามสมควร.     
         [๑๑๔๘] อนึ่ง พระเจาแผนดินพระองคใด ไมถูกอคติครอบงํา ยอมแนะนําผูอ่ืน              
            ท่ีควรแนะนํา และไมควรแนะนําได พระเจาแผนดินพระองคนัน้ช่ือวา 
            ไมเผาผูอ่ืน และพระองคเอง พระเจาแผนดินพระองคใดในโลกนี้  
            ทรงลงอาชญาสมควรแกโทษ พระเจาแผนดนิพระองคนั้น อันคุณงาม    
            ความดคุีมครองแลว ยอมไมเส่ือมจากศิริ.     
         [๑๑๔๙] กษัตริยเหลาใดถูกอคติครอบงํา ไมทรงพิจารณาเสียกอนแลวทําไป ทรง 
            ลงอาชญาโดยผลุนผลัน กษัตริยเหลานั้นประกอบไปดวยโทษนาติเตียน  
            ยอมละท้ิงชีวิตไป และพนไปจากโลกน้ีแลว กย็อมไปสูทุคติ.     
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         [๑๑๕๐] พระราชาเหลาใด ทรงยินดีแลวในทศพิธราชธรรม อันพระอริยเจาประกาศ 
            ไว พระราชาเหลานัน้เปนผูประเสริฐดวยกาย วาจา และใจ พระราชา  
            เหลานัน้ทรงดํารงม่ันอยูแลวในขันติ โสรัจจะ และสมาธิ ยอมถึงโลก              
            ท้ังสองโดยวิธีอยางนั้น.     
         [๑๑๕๑] เราเปนพระราชาผูเปนใหญของสัตวและมนุษยท้ังหลาย ถาเราโกรธ  
            ข้ึนมา เราก็ตั้งตนไวในแบบอยางท่ีโบราณราชแตงต้ังไว คอยหามปราม            
            ประชาชนอยูอยางนัน้ ลงอาชญาโดยอุบายอันแยบคายดวยความเอ็นดู. 
         [๑๑๕๒] ขาแตกษัตริยผูชนาธิปติ บริวารสมบัติและปญญามิไดละพระองคในกาล           
            ไหนๆ เลย พระองคมิไดมักกร้ิวโกรธ มีพระหฤทัยผองใสอยูเปนนิจ  
            ขอพระองคทรงปราศจากทุกข บํารุงพระชนมชีพยืนอยูตลอดรอยพรรษา 
            เถิด.        
         [๑๑๕๓] ขาแตกษัตริย ขอพระองคทรงประกอบดวยคุณธรรมเหลานี้ คือ โบราณ 
            ราชวัตร ม่ันคงทรงอนุญาตใหหนูเตือนได ไมทรงกร้ิวโกรธมีความสุข 
            สําราญ ไมเดือดรอน ปกครองแผนดินใหรมเยน็ แมจุติจากโลกนี้ไปแลว            
            ก็จงทรงถึงสุคติเถิด.         
         [๑๑๕๔] พระเจาธรรมิกราชทรงฉลาดในอุบาย เม่ือครองราชสมบัติดวยอุบายอัน  
            เปนธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ อันบัณฑิตแนะนาํกลาวไวดีแลวอยางนี้              
            พึงยังมหาชนผูกําเริบรอนกายและจติใหดับหายไป เหมือนมหาเมฆยัง 
            แผนดนิใหชุมช่ืนดวยน้ํา ฉะนั้น.            
                     จบ สุมังคลชาดกท่ี ๔.              
                      ๕. คังคมาลชาดก   
                  กามทั้งหลายเกดิจากความดําริ           
         [๑๑๕๕] แผนดินรอนเหมือนถานไฟ ดาดาษไปดวยทรายอันรอนเหมือนเถารึง  
            เม่ือเปนเชนนี้ เจายังทําเปนทองไมรูรอน ขับเพลงอยูได แดดไมเผาเจา     
            ดอกหรือ? เบื้องบนกร็อน เบ้ืองลางก็รอน เม่ือเปนเชนนี้ เจายังทํา          
            เปนทองไมรูรอน ขับเพลงอยูได แดดไมเผาเจาดอกหรือ?        
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         [๑๑๕๖] ขาแตพระราชา แดดหาเผาขาพระองคไม แตวาวัตถุกาม และกิเลสกาม 
            ยอมเผาขาพระองค เพราะวาความประสงคหลายๆ อยาง มีอยู ความ 
            ประสงคเหลานั้นยอมเผาขาพระองค  แดดหาไดเผาขาพระองคไม. 
         [๑๑๕๗] ดูกรกาม เราไดเห็นมูลรากของเจาแลว เจาเกิดจากความดาํริ เราจักไม            
            ดําริถึงเจาอีกละ เจาจกัไมเกดิดวยอาการอยางนี้.            
         [๑๑๕๘] กามแมนอยกไ็มพอแกมหาชน มหาชนยอมไมอ่ิมดวยกามแมมาก นา  
            สลดใจท่ีพวกคนพาลพากันบนวา รูป เสียง เหลานี้จงมีแกเรา กลุบุตร             
            ผูประกอบความเพียร พึงเวนใหขาดเถิด.        
         [๑๑๕๙] การท่ีพระเจาอุทัยไดถึงความเปนใหญเปนโตนี้ เปนแผลแหงกรรมมี              
            ประมาณนอยของเรา มาณพใดละกามราคะออกบวชแลว มาณพนั้นช่ือ      
            วาไดลาภดีแลว.             
         [๑๑๖๐] สัตวท้ังหลายยอมละกรรมช่ัวดวยตบะ แตสัตวเหลานัน้ จะละความเปน            
            คน เอาหมอตักน้ําใหเขาอาบดวยตบะไดหรือ แนะคังคมาละ การท่ีทาน              
            ขมข่ีดวยตบะ แลวรองเรียกโอรสของเราโดยช่ือวาพรหมทัตตวันนีน้ั้น           
            ไมเปนการสมควรเลย.          
         [๑๑๖๑] เสด็จแม เราท้ังหลายพรอมท้ังพระราชา และอํามาตย พากันไหว    
            พระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจานั้น เปนผูอันชนท้ังปวงไหวแลว          
            เชิญเสด็จแม ทอดพระเนตรดูผลแหงขันติและโสรัจจะในปจจุบันเถิด.  
         [๑๑๖๒] ทานท้ังหลายอยาไดกลาวอะไรๆ กะทานคังคมาละผูเปนปจเจกมุนี ศึกษา          
            อยูในคลองมุนี ความจริง พระปจเจกมุนีคังคมาละน้ี ขามหวงน้ําท่ี              
            พระปจเจกมุนีท้ังหลายขามแลว หมดความเศราโศกเท่ียวไป.       
                     จบ คังคมาลชาดกท่ี ๕.              
                      ๖. เจติยราชชาดก  
                   วาดวยเชฏฐาปจายนธรรม 
         [๑๑๖๓] เชฏฐาปจายนธรรม อันบุคคลใดทําลายแลว ยอมทําลายบุคคลนั้นเสีย    
            โดยแท เชฏฐาปจายนธรรมอันบุคคลใดไมทําลายแลว ยอมไมทําลาย      
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            บุคคลนั้นสักหนวยหน่ึง เพราะเหตุนั้นแล พระองคไมควรทําลาย    
            เชฏฐาปจายนธรรมเลย เชฏฐาปจายนธรรมท่ีพระองคทําลายแลว อยา     
            ไดกลับมาทําลายพระองคเลย.    
         [๑๑๖๔] เม่ือพระองคยงัตรัสคํากลับกลอกอยู เทวดาทั้งหลายก็จะพากันหลีกหนี              
            ไปเสีย พระโอฐจักมีกล่ินบูดเนาเหม็นฟุงไป ผูใดรูอยู เม่ือถูกถามปญหา      
            แลว แกลงแกปญหานั้นไปเสียอยางอ่ืน ผูนั้นยอมตองพลัดตกลงจาก             
            ฐานะของตน ขาแตพระเจาเจติยราช ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองค 
            ก็จะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะ           
            ประทับอยูไดท่ีพืน้ดนิเทานั้น.             
         [๑๑๖๕] พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เม่ือถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแก  
            ปญหานั้นเสียอยางอ่ืน ในแวนแควนของพระราชาพระองคนั้น ฝนยอม 
            ตกในเวลาไมใชฤดูกาล ยอมไมตกตามฤดูกาล ขาแตพระเจาเจติยราช  
            ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคกจ็ะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได            
            ถาพระองคตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบ.    
         [๑๑๖๖] ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เม่ือ              
            ถูกถามปญหาแลวแกลงตรัสแกปญหานั้นไปเสียอยางอ่ืน พระชิวหาของ              
            พระราชาพระองคนัน้ จะเปนแฉกเหมือนล้ินงู ฉะนั้น ขาแตพระเจา 
            เจติยราช ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูใน      
            พระราชวังตามเดิมได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดนิสูบ              
            ลึกลงไปอีก.  
         [๑๑๖๗] ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เม่ือ              
            ถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแกปญหานั้นไปเสียอยางอ่ืน พระชิวหา  
            ของพระราชาพระองคนั้น จะไมมีเหมือนปลาฉะนั้น ขาแตพระเจาเจตยิ             
            ราช ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคก็จะประทับอยูในพระราชวัง  
            ตามเดมิได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิ่งกวานี้         
            ไปอีก.      
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         [๑๑๖๘] พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เม่ือถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแก  
            ปญหานั้นไปเสียอยางอ่ืน พระราชาพระองคนั้นจะมีแตพระธิดาเทานั้น            
            มาเกิด หามีพระโอรสมาเกิดในราชสกุลไม ขาแตพระเจาเจติยราช   
            ถาพระองคตรัสสัจจวาจา พระองคกจ็ะประทับอยูในพระราชวังตามเดิม 
            ได ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิ่งไปกวานีอี้ก.          
         [๑๑๖๙] พระราชาพระองคใดทรงทราบอยู เม่ือถูกถามปญหาแลว แกลงตรัสแก  
            ปญหานั้นไปเสียอยางอ่ืน พระราชาพระองคนั้นจะไมมีพระราชโอรส 
            ถามีก็พากันหลีกหนไีปยังทิศนอย ทิศใหญ ขาแตพระเจาเจติยราช ถา            
            พระองคตรัสสัจจวาจา พระองคกจ็ะประทับอยูในพระราชวังตามเดิมได 
            ถาพระองคยังตรัสมุสาอยู ก็จะถูกแผนดินสูบลึกยิง่กวานัน้ลงไปอีก.           
         [๑๑๗๐] พระเจาเจติยราชน้ัน แตกอนเคยเสด็จเท่ียวไปไดในอากาศ ภายหลังถูก             
            พระฤาษีสาปแลวเส่ือมอํานาจ ถึงกําหนดเวลาของตนแลวก็ถูกแผนดิน  
            สูบ เพราะเหตุนัน้แหละ บัณฑิตท้ังหลายจึงไมสรรเสริญฉันทาคติ บุคคล             
            ไมพึงเปนผูมีจิตถูกฉันทาคติเปนตนประทุษราย พึงกลาวแตคําสัจเทานั้น.     
                    จบ เจติยราชชาดกท่ี ๖.              
                       ๗. อินทริยชาดก  
                       วาดวยดี ๔ ช้ัน  
         [๑๑๗๑] ดูกรนารทะ บุรุษใดตกอยูในอํานาจแหงอินทรียเพราะกาม บุรุษนั้นละ 
            โลกท้ังสองไปแลว ยอมเกิดในอบายมีนรกเปนตน แมเม่ือยังเปนอยูก็            
            ยอมซูบซีดไป.  
         [๑๑๗๒] ทุกขเกิดในลําดับแหงสุข สุขเกิดในลําดับแหงทุกข สวนทานนั้นประ              
            สบความทุกขมากกวาสุข ทานจงหวังความสุขอันประเสริฐเถิด.      
         [๑๑๗๓] ในเวลาเกิดความลําบาก บุคคลใดอดทนตอความลําบากได บุคคลนัน้     
            ยอมไมเปนไปตามความลําบาก บุคคลนั้นเปนนกัปราชญ ยอมบรรลุสุข  
            ปราศจากเคร่ืองประกอบ อันเปนท่ีสุดแหงความลําบาก.     
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         [๑๑๗๔] ทานไมควรเคลื่อนจากธรรม เพราะปรารถนากามท้ังหลาย เพราะเหตุใช  
            ประโยชน เพราะเหตุเปนประโยชน ถึงทานจะทําสุขในฌานท่ีสําเร็จ  
            แลวใหนิราศไป กไ็มควรจะเคล่ือนจากธรรมเลย.  
         [๑๑๗๕] ความขยันของคฤหบดีผูอยูครองเรือนดีช้ันหนึ่ง การแบงปนโภคทรัพย             
            ใหแกสมณพราหมณ ผูตั้งอยูในธรรมแลวบริโภคดวยตนเอง ดช้ัีน 
            สอง เม่ือไดประโยชนไมระเริงใจดวยความมัวเมา ดีช้ันสาม เม่ือเวลา            
            เส่ือมประโยชน ไมมีความลําบากใจ ดีช้ันส่ี.   
         [๑๑๗๖] เทวิลดาบสผูสงบระงับ ไดพรํ่าสอนความเปนบัณฑติกะนารทดาบสนั้น  
            ดวยคํามีประมาณเทานี้วา บุคคลผูเลวกวาผูท่ีตกอยูในอํานาจอินทรีย          
            ไมมีเลย.    
         [๑๑๗๗] ขาแตพระเจาสีวิราช พระองคเกือบจะถึงความพินาศอยูในเง้ือมมือของ            
            ศัตรูท้ังหลายเทียว เหมือนขาพระองคไมกระทํากรรมท่ีควรกระทํา ไม 
            ศึกษาศิลปวิทยา ไมทําความขวนขวายเพื่อใหเกิดโภคทรัพย ไมทํา   
            อาวาหวิวาหะ ไมรักษาศีล ไมกลาววาจาออนหวาน ทํายศเหลานี้ให 
            เส่ือมไป จึงมาบังเกิดเปนเปรต เพราะกรรมของตน.  
         [๑๑๗๘] ขาพระองคนัน้ปฏิบัติชอบแลว พึงยังโภคะใหเกิดข้ึน เหมือนบุรุษชํานะ           
            แลวพนัคน ไมมีพวกพวงท่ีพึ่งอาศัย ลวงเสียจากอริยธรรม มีอาการ 
            เหมือนเปรต ฉะนัน้.           
         [๑๑๗๙] ขาพระองคทําสัตวท้ังหลาย ผูใครตอความสุขใหไดรับความทุกข จึงได         
            มาถึงสวนอันนี้ ขาพระองคนั้นดํารงอยู เหมือนบุคคลอันกองถานไฟ 
            ลอมรอบดาน ยอมไมไดประสบความสุขเลย.       
                     จบ อินทริยชาดกท่ี ๗.              
                       ๘. อาทิตตชาดก   
                   วาดวยการใหทานกับการรบ            
         [๑๑๘๐] เม่ือเรือนถูกไฟไหม บุคคลผูเปนเจาของขนเอาส่ิงของอันใดออกได ส่ิง          
            ของอันนั้นยอมเปนประโยชนแกเจาของนั้น แตของท่ีถูกไฟไหมยอมไม           
            เปนประโยชนแกเขา.      
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         [๑๑๘๑] โลกถูกชราและมรณะเผาแลวอยางนี้ บุคคลพึงนําออกเสียดวยการใหทาน 
            ทานท่ีใหแลวจะนอยก็ตามมากก็ตาม ช่ือวาเปนอันนําออกดแีลว.  
         [๑๑๘๒] คนใดใหทานแกทานผูมีธรรมอันไดแลว ผูบรรลุธรรมดวยความเพยีรและ            
            ความหม่ัน คนนัน้ลวงเลยเวตรณนีรกของพระยายมไปไดแลว จะเขา   
            ถึงทิพยสถาน. 
         [๑๑๘๓] ทานผูรูกลาวทานกับการรบวามีสภาพเสมอกัน นักรบแมจะมีนอยกชํ็านะ            
            คนมากได เจตนาเครื่องบริจาคก็เหมือนกนั แมจะนอย ยอมชํานะหมู  
            กิเลสแมมากได ถาบุคคลเช่ือกรรมและผลแหงกรรม ยอมใหทานแม  
            นอย เขาก็เปนสุขในโลกหนา เพราะการบริจาคมีประมาณนอยนั้น.   
         [๑๑๘๔] การเลือกทักขิณาทานและพระทักขิไณยบุคคลแลวจึงใหทาน พระสุคต   
            ทรงสรรเสริญ ทานท่ีบุคคลถวายในพระทักขิไณยบุคคล มีพระพุทธเจา  
            เปนตน ซ่ึงมีอยูในสัตวโลกน้ี ยอมมีผลมาก เหมือนพืชท่ีหวานลงใน            
            นาดี ฉะนั้น. 
         [๑๑๘๕] บุคคลใดไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลายเท่ียวไปอยู ไมทําบาป เพราะกลัวคน           
            อ่ืนจะติเตียน บัณฑติท้ังหลายยอมสรรเสริญบุคคลผูกลัวบาปนั้น ยอม             
            ไมสรรเสริญบุคคลผูกลาในการทําบาป เพราะวาสัตบุรุษท้ังหลายยอมไม            
            ทําบาป เพราะความกลัวถูกติเตียน. 
         [๑๑๘๖] บุคคลยอมเกิดในสกุลกษัตริยเพราะพรหมจรรยอยางตํ่า เกิดในเทวโลก 
            เพราะพรหมจรรยอยางกลาง และบริสุทธ์ิไดเพราะพรหมจรรยอยางสูง. 
         [๑๑๘๗] ทานทานผูรูสรรเสริญโดยสวนมากก็จริง แตวาบทแหงธรรมแลประเสริฐ             
            กวาทาน เพราะวาสัตบุรุษท้ังหลายในคร้ังกอน หรือวากอนกวานัน้อีก           
            ผูมีปญญาเจริญสมถวิปสสนาแลวไดบรรลุนิพพานน่ันเทียว.       
                     จบ อาทิตตชาดกท่ี ๘.  
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                       ๙. อัฏฐานชาดก   
                    วาดวยส่ิงท่ีเปนไปไมได         
         [๑๑๘๘] เม่ือใด แมน้ําคงคาดาดาษดวยดอกบัวก็ดี นกดุเหวาสีขาวเหมือนสังขก ็           
            ดี ตนหวาพึงใหผลเปนตาลก็ดี เม่ือนั้นเราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน.       
         [๑๑๘๙] เม่ือใด ผาสามชนิดจะพึงสําเร็จไดดวยขนเตา ใชเปนเคร่ืองกันหนาว             
            ในคราวน้ําคางตกได เม่ือนั้น เราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
         [๑๑๙๐] เม่ือใด เทายุงท้ังหลายจะพึงทําเปนปอมม่ันคงดีไมหวั่นไหว อาจจะทน            
            บุรุษผูข้ึนรบไดตั้งรอย เม่ือนั้น เราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน.          
         [๑๑๙๑] เม่ือใด เขากระตายจะพึงทําเปนบันไดเพื่อข้ึนไปสวรรคได เม่ือนั้น เรา         
            ท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน. 
         [๑๑๙๒] เม่ือใด หนูท้ังหลายจะพึงไตบันไดข้ึนไปกดัพระจนัทร และขับไลราหู             
            ใหหนไีปได เม่ือนัน้ เราท้ังสองพึงอยูรวมกนัไดแน.        
         [๑๑๙๓] เม่ือใด แมลงวนัท้ังหลายเท่ียวไปเปนหมูๆ ดื่มเหลาหมดหมอเมาแลว             
            จะพึงเขาไปอยูในโรงถานเพลิง เม่ือนั้นเราท้ังสองพึงอยูรวมกันไดแน.       
         [๑๑๙๔] เม่ือใด ลาพึงมีริมฝปากงาม สีเหมือนผลมะพลับ มีหนางามเหมือนแวน              
            ทอง จะเปนสัตวฉลาดในการฟอนรําขับรองได เม่ือนั้น เราท้ังสองพึง             
            อยูรวมกันไดแน.           
         [๑๑๙๕] เม่ือใด กากับนกเคาพึงปรารถนาสมบัติใหแกกันและกนั ปรึกษา    
            ปรองดองกันอยูในท่ีลับได เม่ือนัน้ เราท้ังสองพึงอยูรวมกนัไดแน.          
         [๑๑๙๖] เม่ือใด รากไมและใบไมอยางละเอียด พึงเปนรมม่ันคงปองกันฝนได              
            เม่ือนัน้ เราท้ังสองพึงอยูรวมกนัไดแน.    
         [๑๑๙๗] เม่ือใด นกตัวเล็กๆ พึงเอาจะงอยปากคาบภเูขาคันธมาทนบินไปได   
            เม่ือนัน้ เราท้ังสองพึงอยูรวมกนัไดแน.    
         [๑๑๙๘] เม่ือใด เดก็ๆ พึงจับเรือใหญอันประกอบดวยเคร่ืองยนตและใบพดั 
            กําลังแลนไปในสมุทรไวได เม่ือนัน้ เราท้ังสองพึงอยูรวมกนัไดแน.           
                     จบ อัฏฐานชาดกท่ี ๙.  
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                        ๑๐. ทีปชาดก   
                 วาดวยคนรายไมตองการเหตุผล         
         [๑๑๙๙] คุณลุงครับ ทานพออดทนหรือ พอจะเยียวยาอัตภาพไปไดอยูหรือ ทาน  
            มีความสุขดีหรือ มารดาของฉันไดถามถึงความสุขของทาน เราท้ังหลาย 
            ปรารถนาความสุขแกทานเหมือนกนั.              
         [๑๒๐๐] แนะแมแพะ เจามารังแกเหยยีบหางของเราได วนันี้เจาสําคัญวา จะพึง            
            พนความตายดวยวาทะวาลุงหรือ?  
         [๑๒๐๑] ทานนั่งผินหนาตรงทิศบูรพา ฉันก็ไดมานั่งอยูตรงหนาทาน ไฉน ฉันจะ           
            เขาไปเหยียบหางของทาน ซ่ึงอยูเบ้ืองหลังไดเลา.            
         [๑๒๐๒] ทวีปท้ังส่ี ท้ังมหาสมุทรและภูเขา มีประมาณเทาใด เราเอาหางของเรา              
            วงท่ีมีประมาณเทานัน้ไวหมด เจาจะงดเวนท่ีท่ีเราเอาหางวงไวนัน้ได          
            อยางไร?     
         [๑๒๐๓] ในกาลกอน มารดาบิดาก็ดี พี่นองท้ังหลายก็ดี ไดบอกความเร่ืองนี้แก           
            ฉันแลว วาหางของทานผูประทุษรายยาว ฉันจึงมาทางอากาศ.      
         [๑๒๐๔] แนะแมแพะ ก็เพราะวาฝูงเนื้อเห็นเจามาในอากาศ จึงพากันหนีไปเสีย             
            ภักษาหารของเรา เจาทําใหพนิาศหมดแลว.        
         [๑๒๐๕] เม่ือแมแพะวิงวอนอยูอยางนี ้เสือเหลืองผูมีเลือดเปนภกัษาหารก็ขมํ้าคอ       
            วาจาสุภาษิตมิไดมีในบุคคลประทุษราย.         
         [๑๒๐๖] เหตุผล สภาพธรรม วาจาสุภาษิต มิไดมีในบุคคลผูประทุษรายเลย   
            บุคคลพึงพยายามหลีกไปใหพนบุคคลผูประทุษราย ก็บุคคลผูประทุษราย            
            นั้น ยอมไมยินดีคําสุภาษิตของสัตบุรุษท้ังหลาย. 
                      จบ ทีปชาดกท่ี ๑๐. 
                      จบ กัจจานิวรรค.  
                     _________________  
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
            ๑. กัจจานิชาดก ๒. อัฏฐสัททชาดก 
            ๓. สุลสาชาดก  ๔. สุมังคลชาดก 
            ๕. คังคมาลชาดก๖. เจติยราชชาดก  
            ๗. อินทริยชาดก ๘. อาทิตตชาดก 
            ๙. อัฏฐานชาดก๑๐. ทีปชาดก.   
                     จบ อัฏฐกนิบาตชาดก.  
                     _________________   
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                       นวกนิบาตชาดก    
                        ๑. คิชฌชาดก    
                   ผูไมทําตามคําสอนยอมพินาศ           
         [๑๒๐๗] ทางบนคิชฌบรรพตช่ือวา ปริสังกุปถะ เปนของเกาแก แรงเล้ียงดู  
            มารดาบิดาผูชราอยูท่ีทางนั้น. 
         [๑๒๐๘] โดยมากไปเท่ียวหามันขนงูเหลือมมาใหมารดาบิดาเหลานั้นกิน ฝายบิดา            
            รูวาแรงสุปตผูลูกมีปกแข็งแลว กลาหาญ มักรอนข้ึนไปสูง เท่ียวไป         
            ไกลๆ จึงไดกลาวสอนลูกวา.   
         [๑๒๐๙] ลูกเอย เม่ือใด เจารูวาแผนดนิอันทะเลลอมรอบ กลมดังกงจักร ลอย             
            อยูบนน้ําเหมือนใบบัว เม่ือนั้น เจาจงกลับเสียจากท่ีนั้น อยาบินตอ           
            จากนัน้ไปอีกเลย.             
         [๑๒๑๐] แรงสุปตเปนสัตวมีกําลังมาก ปกแข็ง รางกายสมบูรณ บินข้ึนไปถึง             
            อากาศเบ้ืองบนโดยกาํลังเร็ว เม่ือเหลียวกลับมาแลดูภูเขา และปาไม 
            ท้ังหลาย ฯ   
         [๑๒๑๑] ก็ไดแลเห็นแผนดินอันทะเลลอมรอบ กลมดังกงจกัร เหมือนกับคําท่ีตน 
            ไดฟงมาจากสํานักแรงผูบิดา ฉะนัน้.          
         [๑๒๑๒] แรงสุปตนั้น ไดบินลวงเลยที่นั้นข้ึนไปเบ้ืองหนาอีก ยอดลมแรงได            
            ประหารแรงสุปตผูมีกําลังมากนั้นใหเปนจุรณ.  
         [๑๒๑๓] แรงสุปตบินเกินไป ไมสามารถจะกลับจากท่ีนั้นไดอีก ตกอยูในอํานาจ             
            ของลมเวรัพภาวาต ถึงความพินาศแลว.            
         [๑๒๑๔] เม่ือแรงสุปตไมทําตามโอวาทของบิดา บุตรภรรยา และแรงอ่ืนๆ ท่ี  
            อาศัยเล้ียงชีพ ก็พากนัถึงความพินาศไปดวยท้ังหมด.    
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         [๑๒๑๕] แมในศาสนานี้ก็เหมือนกัน ภิกษใุดไมเช่ือถอยฟงคําของผูใหญ ภิกษุ            
            นั้นเปนผูช่ือวาลวงศาสนา ดุจแรงลวงเขตแดน ฉะนั้น ผูไมทําตามคํา           
            สอนของทานผูใหญ ยอมถึงความพนิาศท้ังหมด.   
                      จบ คิชฌชาดกท่ี ๑.  
                      ๒. โกสัมพิยชาดก  
                  อยูคนเดียวดกีวารวมกับคนพาล        
         [๑๒๑๖] คนพาลมีเสียงอ้ืออึงเหมือนกันหมด สักคนหนึ่งก็ไมรูสึกตนวาเปนคน             
            พาล เม่ือสงฆแตกกนั ก็ไมรูเหตุอ่ืนโดยยิ่งกวาสงฆแตกกนัเพราะเรา.           
         [๑๒๑๗] เพราะเปนคนมีสติหลงลืม ยังพูดวาตนเปนบัณฑิต มีวาจาเปนโคจร ชาง             
            พูด ยอมปรารถนาจะใหเสียงออกจากปากอยูเพียงใด ก็พดูไปเพียงนัน้ 
            เขาถูกความทะเลาะนําไปแลว ยังไมรูวาการทะเลาะน้ันเปนโทษ.   
         [๑๒๑๘] ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกความโกรธนั้นไววา คนโนนดาเรา คนโนนไดตี              
            เรา คนโนนไดชํานะเรา คนโนนไดลักของๆ เรา เวรของชนเหลานั้น  
            ยอมไมระงับเลย.             
         [๑๒๑๙] สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความโกรธนัน้ไววา คนโนนดาเรา คนโนน              
            ไดตีเรา คนโนนไดชํานะเรา คนโนนไดลักของๆ เรา เวรของชน      
            เหลานัน้ยอมระงับไป.        
         [๑๒๒๐] ในกาลไหนๆ เวรในโลกนีย้อมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับ    
            เพราะความไมมีเวร ธรรมนี้เปนของเกา.        
         [๑๒๒๑] ก็ชนเหลาอ่ืนยอมไมรูสึกวา พวกเราจะพากันยุบยับในทามกลางสงฆนี้           
            ฝายชนเหลาใดในหมูนั้นยอมรูสึกได ความหมายม่ันกนัยอมสงบระงับ             
            ไป เพราะการทําไวในใจโดยแยบคายของชนเหลานั้น. 
         [๑๒๒๒] คนท่ีปลนแวนแควน ชิงทรัพยสมบัติตัดกระดูกกนั ปลงชีวิตกัน ก็  
            ยังกลับสามัคคีกันได เหตุไรเธอท้ังหลายจึงไมสามัคคีกันเลา?   
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         [๑๒๒๓] ถาจะพึงไดสหายผูมีปญญา เปนนักปราชญเท่ียวไปรวมกัน ผูมีปกติ             
            อยูดวยกรรมดี พึงครอบงําอันตรายทั้งปวงเสีย แลวดีใจ มีสติเท่ียวไป            
            กับสหายน้ัน. 
         [๑๒๒๔] ถาไมพึงไดสหายผูมีปญญา เปนนักปราชญเท่ียวไปรวมกัน ผูมีปกติ            
            อยูดวยกรรมดี พึงเท่ียวไปแตผูเดียว เหมือนพระราชาทรงสละ    
            แวนแควนเสด็จไปแตพระองคเดยีว หรือเหมือนชางมาตังคะเท่ียวไปใน              
            ปาแตเชือกเดียว ฉะนั้น.     
         [๑๒๒๕] การเท่ียวไปผูเดียวประเสริฐกวา เพราะคุณเคร่ืองความเปนสหายยอมไม           
            มีในคนพาล ควรเท่ียวไปแตผูเดียวแตไมควรทําบาป เหมือนชางมาตังคะ             
            มีความขวนขวายนอย เท่ียวไปในปา ไมทํากรรมช่ัว ฉะนัน้.        
                    จบ โกสัมพิยชาดกท่ี ๒.              
                     ๓. มหาสุวราชชาดก  
                  วาดวยสหายยอมไมละท้ิงสหาย         
         [๑๒๒๖] เม่ือใด ตนไมมีผลบริบูรณ เม่ือนั้น ฝูงนกยอมพากนัมามั่วสุมบริโภค           
            ผลไมตนนั้น คร้ันรูวาตนไมนั้นส้ินผลแลว ฝูงนกก็พากนัจากตนไมนั้น       
            บินไปสูทิศนอยทิศใหญ.      
         [๑๒๒๗] ดูกรนกแขกเตาผูมีจะงอยปากแดง ทานจงเท่ียวจาริกไปเถิด อยามาตาย              
            เสียเลย ทําไมทานจึงซบเซาอยูท่ีตนไมแหง แนะนกแขกเตาผูมีขนเขียว          
            ดังไพรสณฑในฤดูฝน ขอเชิญทานบอกเถิด เหตุไรทานจึงไมท้ิงตนไม 
            แหงไป?      
         [๑๒๒๘] ดูกรพญาหงส ชนเหลาใดเปนเพ่ือนของเพื่อนท้ังหลาย ในคราวรวม  
            สุขทุกขจนตลอดชีวติ ชนเหลานั้นเปนสัตบุรุษ ระลึกถึงธรรมของ  
            สัตบุรุษ ยอมละท้ิงสหายผูส้ินทรัพย หรือยังไมส้ินทรัพยไปไมไดเลย.        
         [๑๒๒๙] ดูกรพญาหงส เราก็เปนผูหนึ่งในบรรดาสัตบุรุษท้ังหลาย ตนไมนี้เปน           
            ท้ังญาติเปนท้ังเพื่อนของเรา เราตองการเพียงเพื่อเปนอยู จึงไมอาจละท้ิง    
            ตนไมนั้นไปได การท่ีจะละท้ิงไปเพราะมารูวาตนไมนั้นส้ินผลแลว ไม        
            ยุติธรรมเลย.  
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         [๑๒๓๐] ดูกรปกษี ความเปนสหาย ความไมตรี ความสนิทสนมกัน ทานทํา       
            ไดเปนอยางดีแลว ถาทานชอบธรรมนี้ ทานก็เปนผูควรที่วิญูชนท้ัง          
            หลายพึงสรรเสริญ.             
         [๑๒๓๑] ดูกรนกแขกเตาผูมีปกเปนยาน มีคอโคงเปนสงา เราจะใหพรแกทาน              
            ทานจงเลือกเอาพรตามใจปรารถนาเถิด.            
         [๑๒๓๒] ดูกรพญาหงส ถาทานจะใหพรแกเรา ขอตนไมนี้พึงไดมีอายุตอไป  
            ตนไมนั้นจงมีกิ่งมีผลงอกงามดี มีผลมีรสหวาน เหมือนน้ําผ้ึงต้ังอยูอยาง       
            งามสงาเถิด. 
         [๑๒๓๓] ดูกรสหาย ทานจงดูตนไมนั้นมีผลมากมาย ขอใหทานไดอยูรวมกับตนมะ           
            เดื่อของทาน ขอใหตนมะเดื่อนั้นจงมีกิ่งกานมีผลงอกงามดีมีผลมีรส             
            หวานเหมือนน้ําผ้ึงต้ังอยูอยางงามสงา.       
         [๑๒๓๔] ขาแตทาวสักกะ ขอใหพระองคทรงพระเจริญสุขพรอมกับพระญาติท้ัง  
            ปวง เหมือนขาพระบาทมีความสุข เพราะไดเหน็ตนไมเผล็ดผลในวันนี ้
            ฉะนั้นเถิด.  
         [๑๒๓๕] ทาวสักกเทวราช ไดฟงคําของนกแขกเตา ทรงทําตนไมใหมีผลแลว   
            เสด็จกลับไปสูเทพนันทวันพรอมกบัมเหสี.       
                   จบ มหาสุวราชชาดกที่ ๓.              
                     ๔. จุลลสุวกราชชาดก  
                      วาดวยผูรักษาไมตรี             
         [๑๒๓๖] ตนไมท้ังหลายมีใบเขียว มีผลดก มีอยูเปนอันมาก เหตุไรพญานก  
            แขกเตาจึงมีใจยินดใีนไมแหงผุเลา?          
         [๑๒๓๗] เราไดกนิผลแหงตนไมนี้นบัไดหลายปมาแลว ถึงเราจะรูวาตนไมนัน้ไมมี     
            ผลแลว ก็ตองรักษาไมตรีใหเหมือนในกาลกอน.   
         [๑๒๓๘] นกท้ังหลายยอมละท้ิงตนไมแหงผุ ไมมีใบ ไมมีผลไป แนะนกแขกเตา             
            ทานเหน็โทษอะไรหรือ?     



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 241 
         [๑๒๓๙] นกเหลาใด คบหากันเพราะตองการผลไม คร้ันรูวาตนไมนี้ไมมีผลแลว           
            ก็ละท้ิงตนไมนั้นไปเสีย นกเหลานัน้โงเขลา มีความรูเพื่อประโยชน           
            ของตนเทานั้น มักทําฝกใฝแหงมิตรภาพใหตกไป. 
         [๑๒๔๐] ดูกรปกษี ความเปนสหาย ความไมตรี ความสนิทสนมกัน ทานทํา       
            ไวเปนอยางดีแลว ถาทานชอบธรรมนี้ ทานก็เปนผูควรที่วิญูชน              
            ท้ังหลายพึงสรรเสริญ.         
         [๑๒๔๑] ดูกรนกแขกเตาผูมีปกเปนยาน มีคอโคงเปนสงา เราจะใหพรแกทาน              
            ทานจงเลือกเอาพรตามใจปรารถนาเถิด.            
         [๑๒๔๒] ไฉนขาพเจาจะพึงไดเหน็ตนไมนั้นกลับมีใบมีผลอีกเลา ขาพเจาจะยินดี         
            ท่ีสุด เหมือนคนจนไดขุมทรัพย ฉะนั้น.        
         [๑๒๔๓] ลําดับนั้น ทาวสักกเทวราชทรงวักน้ําอมฤตมาประพรมตนไมนั้น กิ่งกาน             
            แหงตนไมนั้นก็งอกงาม มีรมเงาชุมช่ืนนาร่ืนรมยใจ.        
         [๑๒๔๔] ขาแตทาวสักกเทวราช ขอพระองคทรงพระเจริญสุขพรอมดวยพระญาติ 
            ท้ังปวง เหมือนขาพระบาทมีความสุข เพราะไดเห็นตนไมเมล็ดผลใน 
            วันนี้ ฉะนั้นเถิด.           
         [๑๒๔๕] ทาวสักกเทวราชไดทรงฟงคําของนกแขกเตา ทรงทําตนไมใหมีผล แลว  
            เสด็จกลับไปสูเทพนันทวันพรอมกบัพระมเหสี.    
                   จบ จุลลสุวกราชชาดกท่ี ๔.            
                       ๕. หริตจชาดก    
                    วาดวยกิเลสท่ีมีกําลังกลา         
         [๑๒๔๖] ขาแตมหาพราหมณ โยมไดยินเขาพดูกันวา หาริตดาบสบริโภคกาม คํานี้              
            ไมเปนจริงกระมัง ทานยังเปนผูบริสุทธ์ิอยูแลหรือ?         
         [๑๒๔๗] ขอถวายพระพรมหาบพิตร คําท่ีพระองคทรงสดับมาแลวอยางใด คํานั้น  
            ก็เปนจริงอยางนั้น อาตมภาพเปนผูหมกมุนอยูในอารมณอันเปนท่ีตั้งแหง      
            ความหลง เดินทางผิดแลว.    
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         [๑๒๔๘] ปญญาอันละเอียด คิดส่ิงท่ีเปนประโยชน ไมเปนเคร่ืองใหใจบรรเทา             
            ราคะท่ีเกิดแลวของทาน มีไวเพื่อประโยชนอะไร? 
         [๑๒๔๙] ขอถวายพระพรมหาบพิตร กิเลส ๔ อยางนี้ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มทะ  
            เปนของมีกําลังกลาหยาบคายในโลก เม่ือกิเลสเหลาใดรึงรัดแลว ปญญา             
            ก็ยอมหย่ังไมถึง.           
         [๑๒๕๐] โยมไดยกยองทานแลววา หาริตดาบสเปนพระอรหันต สมบูรณดวย  
            ศีล ประพฤติบริสุทธ์ิ เปนบัณฑติ มีปญญา.     
         [๑๒๕๑] ขอถวายพระพรมหาบพิตร วิตกอันลามก เปนไปดวยการยึดถือนิมิต     
            วางาม ประกอบดวยราคะ ยอมเบียดเบียนแมผูมีปญญายินดีแลวใน 
            คุณธรรมของฤาษี.              
         [๑๒๕๒] ราคะนี้เกิดข้ึนในสรีระ เกิดข้ึนมาแลวเปนของทําลายวรรณะ ทานจงละ              
            ราคะนัน้เสีย โยมขอนอบนอมทาน ทานเปนผูอันชนหมูมากยกยอง  
            แลววาเปนคนมีปญญา.        
         [๑๒๕๓] กามเหลานัน้ทําแตความมืดให มีทุกขมาก มีพิษใหญหลวง อาตมภาพจัก              
            คนหามูลรากแหงกามเหลานั้น จกัตัดราคะพรอมท้ังเคร่ืองผูกเสีย. 
         [๑๒๕๔] คร้ันหาริตฤาษีกลาวอยางนีแ้ลว มีความบากบ่ันอยางแทจริง คลายกาม            
            ราคะไดแลว ไดเปนผูเขาถึงพรหมโลก.        
                     จบ หริตจชาดกท่ี ๕.  
                     ๖. ปทกุศลมาณวชาดก 
                   วาดวยภยัท่ีเกดิแตท่ีพึ่งอาศัย    
         [๑๒๕๕] แมน้ําคงคา ยอมพัดพาเอามาณพช่ือปาฏลีผูมีถอยคําอันไพเราะ ไดศึกษา            
            มามาก ใหลอยไป ขาแตนายผูถูกน้ําพัดไป ขอความเจริญจงมีแกทาน  
            ขอทานจงใหเพลงขับบทนอยๆ แกขาพเจาสักบทหนึ่งเถิด.     
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         [๑๒๕๖] ชนท้ังหลายยอมรดบุคคล ผูท่ีไดรับความทุกขดวยน้ําใด ชนท้ังหลาย              
            ยอมรดบุคคลผูเรารอนดวยน้ําใด เราก็จักตายในทามกลางนํ้านัน้ ภัย             
            เกิดข้ึนแตท่ีพึ่งอาศัยแลว. 
         [๑๒๕๗] พืชท้ังหลายงอกงามข้ึนไดบนแผนดนิใด สัตวท้ังหลายดํารงอยูไดบน 
            แผนดนิใด แผนดินนั้นก็ทําลายศีรษะของเราแตก ภยัเกดิข้ึนแตท่ีพึ่ง             
            อาศัยแลว.   
         [๑๒๕๘] ชนท้ังหลายยอมหุงขาวดวยไฟใด และกําจัดความหนาวดวยไฟใด ไฟ    
            นั้นก็มาลวกตัวของเรา ภัยเกิดข้ึนแตท่ีพึ่งอาศัยแลว.         
         [๑๒๕๙] พราหมณและกษัตริยท้ังหลายเปนจํานวนมาก ยอมเล้ียงชีพดวยขาวสุข              
            ใด ขาวสุขท่ีเรากินแลว ก็มาทําเราใหถึงความพนิาศ ภยัเกิดข้ึนแตท่ีพึ่ง       
            อาศัยแลว.   
         [๑๒๖๐] บัณฑิตท้ังหลายยอมปรารถนาลมในเดือนทายแหงฤดูรอน ลมนั้นมาพดั  
            ประหารตัวเรา ภยัเกดิข้ึนแตท่ีพึ่งอาศัยแลว. 
         [๑๒๖๑] นกท้ังหลายพากันอาศัยตนไมใด ตนไมนั้นก็พนไฟออกมา นกท้ังหลาย 
            พากันหลบหนีไป ภยัเกิดข้ึนแตท่ีพึ่งอาศัยแลว.  
         [๑๒๖๒] เรานําเอาหญิงใดผูมีความโสมนัส ผูทัดทรงดอกไม มีกายอันประพรม 
            ดวยจนัทนเหลืองมา หญิงนั้นขับไลเราใหออกจากเรือน ภยัเกดิข้ึนแต            
            ท่ีพึ่งอาศัยแลว.            
         [๑๒๖๓] เราช่ืนชมยินดีดวยบุตรใด และเราปรารถนาความเจริญใหแกบุตรใด บุตร             
            นั้นก็มาขับไลเราออกจากเรือน ภยัเกิดข้ึนแตท่ีพึ่งอาศัยแลว. 
         [๑๒๖๔] ชาวชนบท และชาวนิคมผูมาประชุมกันแลวขอจงฟงขาพเจา น้ํามีในท่ี 
            ใด ไฟก็มีในที่นัน้ ความเกษมสําราญบังเกิดข้ึนแตท่ีใด ภยัก็บังเกิด             
            ข้ึนแตท่ีนั้น พระราชา และพราหมณปุโรหิต ยอมพากันปลนรัฐเสีย  
            เอง ทานท้ังหลายจงพากันรักษาตนของตนอยูเถิด ภัยเกิดข้ึนแตท่ีพึ่ง            
            อาศัยแลว.   
                   จบ ปทกุศลมาณวชาดกท่ี ๖.    
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                     ๗. โลมสกัสสปชาดก  
                วาดวยตบะเปนคุณธรรมอันประเสริฐ       
         [๑๒๖๕] ถาทานนําเอาฤาษีช่ือโลมสกัสสปะมาบูชายัญได ทานพงึไดเปนพระราชา             
            เสมอดวยพระอินทรไมรูแกไมรูตายเลย.      
         [๑๒๖๖] อาตมาไมปรารถนาแผนดินซ่ึงมีสมุทรลอมรอบ มีสาครเปนขอบเขต    
            พรอมกับความนนิทา ดูกรไสยหะ ทานจงทราบอยางนี้เถิด.          
         [๑๒๖๗] ดูกรพราหมณ เราติเตียนการไดยศ การไดทรัพย และความประพฤติ   
            อันไมเปนธรรม มีแตจะใหถึงความพินาศ.       
         [๑๒๖๘] ถึงแมจะเปนบรรพชิตตองอุมบาตรหาเล้ียงชีพ ความเปนอยูนั่นแหละดี            
            กวา การแสวงหาโดยไมเปนธรรมจะดีอะไร.        
         [๑๒๖๙] ถึงแมจะเปนบรรพชิตตองอุมบาตรหาเล้ียงชีพ แตไมเบียดเบียนผูอ่ืน           
            ความเปนอยูนัน่แหละประเสริฐกวาความเปนพระราชาในโลก.        
         [๑๒๗๐] พระจันทรมีกาํลัง พระอาทิตยมีกําลัง สมณะและพราหมณมีกําลัง ฝง  
            แหงสมุทรก็มีกําลัง หญิงก็มีกําลังยิ่งกวากําลังท้ังหลาย.       
         [๑๒๗๑] เพราะพระนางจันทวดีทําใหฤาษีช่ือโลมสกัสสปะ ผูมีตบะกลามาบูชายัญ              
            เพื่อประโยชนแกพระราชบิดาได. 
         [๑๒๗๒] กรรมท่ีบุคคลทําดวยความโลภนั้น เปนกรรมเผ็ดรอน มีกามเปนเหตุ 
            เราจักคนหามูลรากแหงกรรมนั้น จกัตัดราคะพรอมท้ังเคร่ืองผูกเสีย.             
         [๑๒๗๓] ดูกรมหาบพติร อาตมภาพติเตียนกามคุณท้ังหลายในโลกมากมาย ตบะ     
            ธรรมเทานั้นเปนคุณธรรมอันประเสริฐกวากามคุณท้ังหลาย อาตมภาพจัก              
            เลิกละกามคุณท้ังหลายเสียแลว บําเพ็ญตบะ รัฐกด็ี พระนางจันทวดี 
            ก็ดี จงเปนของพระองคตามเดิมเถิด.            
                   จบ โลมสกัสสปชาดกท่ี ๗.      
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                      ๘. จักกวากชาดก   
                วาดวยความเปนอยูของนกจกัรพราก       
         [๑๒๗๔] ขาพเจาขอถามนกท้ังหลาย ผูมีสีดังคลุมดวยผายอมน้ําฝาด มีใจเพลิด            
            เพลินเท่ียวอยู นกท้ังหลายยอมสรรเสริญชาติของนกอะไรในหมูมนุษย              
            ท้ังหลาย ขอเชิญทานท้ังสองบอกนกน้ันแกขาพเจาเถิด?          
         [๑๒๗๕] ดูกรทานผูเบียดเบียนมนษุย ในหมูมนุษยท้ังหลาย นกท้ังหลายยอมกลาว         
            ถึงขาพเจาผูมีช่ือวานกจักรพราก ตดิตอกันมาวา ในบรรดานกทั้งหลาย           
            เขายกยองกันวา เราเปนนกท่ีมีความงดงาม (เราเปนนกมีรูปรางงดงาม             
             เท่ียวอยูท่ีสระ) เรามิไดทําบาปแมเพราะเหตุแหงอาหาร.        
         [๑๒๗๖] ดูกรนกจักรพราก ทานทั้งหลายกินผลไมอะไรท่ีสระนี้ หรือวาทานกินเนื้อ         
            ท่ีไหน หรือวาทานกนิโภชนาหารอะไร กําลังและวรรณะของทานจึงไม 
            เส่ือมทรามผิดรูปไป?          
         [๑๒๗๗] ดูกรกา ท่ีสระน้ีจะมีผลไมก็หาไม เนื้อท่ีนกจักรพรากจะกิน ก็มิไดมีท่ี        
            ไหน เราจะกินแตสาหรายกับน้ํา (เรามิไดทําบาปแมเพราะเหตุแหงอาหาร)            
            เราเปนนกมีรูปรางงดงามเท่ียวอยูท่ีสระน้ี.  
         [๑๒๗๘] ดูกรนกจักรพราก อาหารที่ทานกินนีเ้ราไมชอบใจ อาหารท่ีทานกินใน 
            ภพนี้อยางไร ทานก็คลายกันกับอาหารนั้น คร้ังกอนเราเคยเปนอยางนี้มา        
            แลว แตบัดนี้เรากลายเปนอยางอ่ืนไป ดวยเหตุนีแ้หละ เราจึงเกดิ              
            ความสงสัยในสีกายของทาน.     
         [๑๒๗๙] แมเราไดกินเนื้อ ผลไม และขาวคลุกดวยเกลือเจือดวยน้าํมัน เรา 
            ไดกินอาหารมีรสท่ีเขากินกันในหมูมนุษย จึงไดกลาหาญเขาตอสูสงคราม        
            ได ดูกรนกจักรพราก แตสีสันวรรณะของเราหาไดเหมือนของทานไม. 
         [๑๒๘๐] ดูกรกา ทานเปนผูกินอาหารไมบริสุทธ์ิ มักจะโฉบลงในขณะท่ีเขา 
            พล้ังเผลอ จะไดกินขาวน้ําก็โดยยาก ผลไมท้ังหลายทานกไ็มชอบใจกิน             
            หรือเนือ้ในกลางปาชาทานก็ไมชอบใจกิน.    
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         [๑๒๘๑] ดูกรกา ผูใดอาศัยบริโภคโภคสมบัติดวยกรรมอันสาหัส มักจะโฉบ    
            ลงในขณะท่ีเขาพล้ังเผลอ ภายหลังสภาวธรรมก็ยอมติเตียนผูนัน้ ผูนั้น           
            ถูกสภาวธรรมติเตียนแลว ก็ยอมละท้ิงสีและกําลังเสีย.           
         [๑๒๘๒] ถาผูใดไดบริโภคอาหารแมสักนิดหนอย ซ่ึงเปนของเยน็ไมเบียดเบียน            
            ผูอ่ืนดวยกรรมอันผลุนผลัน กําลังกายและวรรณะก็ยอมมีแกผูนัน้  
            วรรณะท้ังปวงจะไดมีแกผูนั้นดวยอาหารมีประการตางๆ เทานั้นก็หาไม.         
                    จบ จักกวากชาดกท่ี ๘. 
                      ๙. หลิททราคชาดก  
                   วาดวยลักษณะของผูท่ีจะคบ          
         [๑๒๘๓] ความอดทนดวยดีอยูในปา อันมีท่ีนอนและท่ีนั่งสงัดเงียบ จะมีผล  
            ดีอะไร สวนชนเหลาใดอดทนอยูในบาน ชนเหลานั้นเปนผูประเสริฐ  
            กวาทาน.    
         [๑๒๘๔] คุณพอครับ ผมออกจากปาไปถึงบานแลว จะพึงคบหาบุรุษมีศีล      
            อยางไร มีวัตรอยางไร ผมถามคุณพอแลว ขอคุณพอชวยบอกขอนั้น 
            แกผมดวย?   
         [๑๒๘๕] ลูกเอย ผูใดพงึคุนเคยกับเจา อดทนตอความวิสาสะของเจาได   
            เปนผูตั้งใจฟงคําพดูของเจา และอดทนตอคําพูดของเจาได เจาไปจากท่ี          
            นี้แลวจงคบผูนั้นเถิด.      
         [๑๒๘๖] ผูใดไมมีกรรมช่ัวดวยกาย วาจา ใจ เจาไปจากท่ีนีแ้ลวจงต้ังตน  
            เหมือนลูกท่ีเกิดแตอกของผูนั้น แลวจงคบผูนั้นเถิด.         
         [๑๒๘๗] อนึ่ง ผูใดยอมประพฤติโดยธรรม แมเม่ือประพฤติอยูกไ็มถือตัว เจา            
            ไปจากที่นี้แลวจงคบผูนั้นผูกระทํากรรมอันบริสุทธ์ิมีปญญาเถิด. 
         [๑๒๘๘] ลูกเอย เจาอยาคบบุรุษผูมีจิตกลับกลอกดจุผาท่ียอมดวยน้ําขม้ิน รัก         
            งายหนายเร็ว ถึงแมวาพื้นชมพูทวปีจะพึงไรมนษุย.      
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         [๑๒๘๙] เจาจงเวนคนเชนนั้นเสียใหหางไกล เหมือนบุคคลผูละเวนอสรพิษ  
            ท่ีดุราย เหมือนบุคคลผูละเวนหนทางท่ีเปอนคูถ และเหมือนบุคคลผูไป          
            ดวยยานละเวนหนทางขรุขระ ฉะนั้น.             
         [๑๒๙๐] ลูกเอย ความฉิบหายยอมเจริญแกบุคคลผูคบหาคนพาล เจาอยา     
            สมาคมกับคนพาลเลย การอยูรวมกบัคนพาล เปนทุกขทุกเม่ือ ดงัอยู 
            รวมกบัศัตรู ฉะนั้น.         
         [๑๒๙๑] ลูกเอย เพราะเหตุนั้น พอจึงขอรองเจา ขอเจาจงกระทําตามถอย  
            คําของพอ เจาอยาสมาคมกับคนพาลเลย เพราะการสมาคมกับคนพาล      
            เปนทุกข.   
                    จบ หลิททราคชาดกท่ี ๙.              
                       ๑๐. สมุคคชาดก   
                 เปรียบหญิงมีอาการคลายกนเหว          
         [๑๒๙๒] ดูกรทานผูเจริญ ทานท้ังสามคนพากันมาจากท่ีไหนหนอ ทาน       
            ท้ังหลายมาดีแลว เชิญมาน่ังท่ีอาสนะน้ีเถิด ทานผูเจริญท้ังหลายเหน็จะ        
            จะสุขสบายดี ไมมีความปวยไขกระมัง นานมาแลว ทานท้ังหลายพ่ึง  
            มาในท่ีนี้?  
         [๑๒๙๓] เราคนเดียวเทานั้นมาถึงท่ีนี้ในวันนี้เอง อนึง่ ใครท่ีจะเปนคนท่ีสอง          
            ของเราก็ไมมี ขาแตพระฤาษี คําท่ีทานกลาววา ดกูรทานผูเจริญ ทาน          
            ท้ังสามคนพากันมาจากท่ีไหนหนอ ดังนี้ หมายถึงอะไร?             
         [๑๒๙๔] ทานคนหน่ึง และภรรยาท่ีรักของทานท่ีทานใสไวในสมคุคนหนึ่ง ภรรยา            
            ท่ีทานรักษาไวในทองของทานทุกเม่ือ ยินดีอยูกับวิชาธรช่ือวาวายุบุตร       
            ภายในทองของทานนั้นอีกคนหนึ่ง.              
         [๑๒๙๕] อสูรนั้นอันฤาษีช้ีแจงใหฟงแลว ก็เกดิความสลดใจ จึงคายสมุค   
            ออกมา ณ ท่ีนั้น ไดเห็นภรรยาผูทัดทรงดอกไมอันสะอาด ยนิดีอยูกับ             
            วิชาธรช่ือวาวายุบุตร ในสมุคท่ีอยูในทองของตนนั้น.        
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         [๑๒๙๖] เหตุอันนี้ ทานผูประพฤติตบะช้ันสูงเหน็ดีแลว นรชนเหลาใดเปน  
            คนเลวทราม ตกอยูในอํานาจแหงความช่ืนชมยินดี นรชนเหลานั้นได  
            แกตวัเราเอง เพราะวาภรรยาที่เรารักษาไวในทองเพียงดังชีวิต กลับมา           
            ประทุษรายเรา ไปช่ืนชมยินดีกะบุรุษอ่ืน.      
         [๑๒๙๗] ภรรยานัน้เราบํารุงบําเรอท้ังกลางวันกลางคืน ดุจไฟอันโชติชวงท่ีดาบสผูมี        
            ตบะอยูในปาบําเรอฉะน้ัน ภรรยานั้นกาวลวงธรรมมาประพฤติส่ิงท่ีไม             
            เปนธรรม กายเชยชิดสนิทสนมกับภรรยาผูราเริง เราไมควรทําเลย.  
         [๑๒๙๘] เรามาสําคัญเสียวา ภรรยาอยูในทามกลางสรีระ และมาสําคัญหญิง    
            ผูไมมีความสงบไมสํารวมวา หญิงนี้เปนภรรยาของเรา ภรรยาของเราน้ัน            
            กาวลวงธรรมมาประพฤติส่ิงท่ีไมเปนธรรม การเชยชิดสนิทสนมกับภรรยา             
            ผูราเริง เราไมควรทําเลย.   
         [๑๒๙๙] บัณฑิตจะพึงวางใจอยางไรไดวา หญิงนี้เรารักษาไวดีแลว วิธีท่ีจะ             
            ปองกันรักษาหญิงผูมีหลายใจ ไมพึงมีโดยแท เพราะวาหญิงเหลานั้นมี           
            อาการคลายกนเหวท่ีเรียกกนัวาบาดาล บุรุษผูประมาทในหญิงเหลานั้น            
            ยอมถึงความพินาศท้ังนั้น.    
         [๑๓๐๐] เพราะเหตุนั้นแหละ ชนเหลาใดไมเท่ียงคลุกคลีกับมาตุคาม ชนเหลา  
            นั้นมีความสุขปราศจากความโศก ความประพฤติไมคลุกคลีกับมาตุคามนี้ 
            เปนคุณนําความสุขมาให บุคคลผูปรารถนาความเกษมอันอุดม ไมพึงทํา  
            ความเชยชิดสนิทสนมกับมาตุคามเลย.              
                     จบ สมุคคชาดกท่ี ๑๐. 
                       ๑๑. ปูติมังสชาดก  
 โทษของการมองในเวลาท่ีไมควรมอง          
         [๑๓๐๑] ดูกรสหาย การมองดูของสุนัขจ้ิงจอกช่ือวาปูติมังสะ เราไมพอใจ  
            เสียเลย พึงละเวนจากสหายเชนนี้เสียใหหางไกล.  
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         [๑๓๐๒] นางสุนัขจ้ิงจอกช่ือวาเวนินีเ้ปนบาไปได ยอมพรรณนาถึงนางแพะ  
            ผูเปนสหายใหผัวฟง คร้ันนางแพะถอยหลังกลับไปไมมา ก็นั่งซบเซา 
            ถึงนางแพะผูมาแลวถอยหลังกลับไปเสีย.         
         [๑๓๐๓] ดูกรสหาย ทานนั้นแหละบา มีปญญาทราม ไมมีปญญาเคร่ืองใคร   
            ครวญ ทานทําอุบายลอลวงวาตาย ยอมมองดูโดยกาลอันไมควร.       
         [๑๓๐๔] บัณฑิตไมควรมองดูในกาลอันไมควร ควรมองดูแตในกาลอันควร ผูใด 
            มองดูในกาลอันไมควร ผูนั้นยอมซบเซา ดังสุนัขจ้ิงจอกช่ือปูตมัิงสะ            
            ฉะนั้น.      
         [๑๓๐๕] ดูกรสหาย ฉันมีความรัก ทานจงใหความอ่ิมแกฉัน  สามีของฉัน    
            กลับฟนข้ึน ถาทานรักฉันจงมาไปกับฉันเถิด.  
         [๑๓๐๖] ดูกรสหาย ทานมีความรักฉันจริง ฉันจะใหความอ่ิมเอิบแกทาน    
            ฉันจักมาพรอมดวยบริวารเปนอันมาก ทานจงจดัแจงโภชนาหารไวเถิด. 
         [๑๓๐๗] บริวารของทานเชนไร ฉันจกัจัดแจงโภชนาหารเพ่ือบริวารเหลาใด ก็  
            บริวารเหลานั้นท้ังหมดมีช่ือวาอยางไร ฉันถามทานถึงบริวารทาน จงบอก         
            ฉันไปเถิด.   
         [๑๓๐๘] บริวารของฉันเชนนี้ คือ สุนัขช่ือมาลิยะ ๑ ช่ือจตุรักขะ ๑ ช่ือปงคิยะ         
            ๑ ช่ือชัมพุกะ ๑ ทานจงจัดแจงโภชนาหารไวเพื่อบริวารเหลานัน้เถิด.             
         [๑๓๐๙] เม่ือทานออกจากเรือนไป แมส่ิงของก็จักพินาศหมด คําพดูของสหาย  
            มิไดมีความรังเกียจ ทานจงอยูในท่ีนี้เถิด อยาไปเลย.        
                     จบ ปูติมังสชาดกท่ี ๑๑.            
                       ๑๒. ทัททรชาดก   
                  คนอกตัญู ไมรูจักบุญคุณคนอื่น      
         [๑๓๑๐] ผูใดเจาใหขาวหุงกิน กลับกนิลูกท้ังสองของเจาซ่ึงมิไดมีความผิดเลย         
            เจาจงวางเข้ียวลงบนผูนั้น อยาปลอยใหมันมีชีวิตอยูตอไปเลย.  
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         [๑๓๑๑] บุรุษผูมีความหยาบชารายแรง ผูลบหลูช้ินผาท่ีตนนุงอยู ฉันไมขอเห็น      
            มันเลย ฉันจะวางเข้ียวลงในบุรุษใดเลา?        
         [๑๓๑๒] อันบุรุษผูอกตญัู มักคอยแสวงหาโอกาสอยูเปนนิตย ถึงจะพึงใหแผน            
            ดินท้ังปวง ก็ไมพึงทําใหบุรุษนัน้ช่ืนชมยินดีไดเลย.          
         [๑๓๑๓] ดูกรเสือโครงช่ือสุพาหุ เพราะเหตุไรหนอทานจึงรีบดวนกลับมาพรอมกับ           
            มาณพ กิจท่ีเปนประโยชนอะไรของทานมีอยูในท่ีนี้ เราขอถามทานถึง             
            กิจอันเปนประโยชนนั้น ทานจงบอกแกเรา?      
         [๑๓๑๔] นกกระทาผูมีรูปงามตัวใด ซ่ึงเปนสหายของทาน เราสงสัยวานกกระทา 
            ตัวนั้นจะถูกฆาเสียแลวในวันนี้ เราไดฟงเหตุอันเกี่ยวเนื่องดวยการ          
            กระทําของบุรุษนั้น จงึมิไดสําคัญวานกกระทาตัวนั้นจะอยูเปนสุขในวันนี้.       
         [๑๓๑๕] ทานไดฟงเหตุอะไรอันเกี่ยวเนื่องดวยการกระทําของบุรุษนี้ ในความ              
            ประพฤติเล้ียงชีพของบุรุษนี้ หรือทานไดฟงคําปฏิญาณอะไรของบุรุษนี้            
            จึงสงสัยวา นกกระทาถูกมาณพนี ้ฆาเสียแลว    
         [๑๓๑๖] การคาขายอันเปนของชาวเมืองกลิงครัฐ บุรุษนี้ก็ไดประพฤติมาแลว แม           
            หนทางที่มีหลักตอ บุรุษนี้ก็ไดประพฤติทองเท่ียวไปดวยการจางออน การ          
            ฟอนรําขับรองรวมกับคนฟอนท้ังหลาย บุรุษนีก้ไ็ดประพฤติมา ถึงการ             
            รบกันดวยทอนไมในทามกลางมหรสพ บุรุษนีน้ี้ก็ไดเคยรบมาแลว. 
         [๑๓๑๗] นกท้ังหลายบุรุษนี้ก็ไดดักมาแลว การตวงขาวเปลือกดวยเคร่ืองตวง บุรุษ        
            นี้ก็ไดตวงมาแลว สกาบุรุษนี้กไ็ดชนะมาแลว ความสํารวมระวังบุรุษนี้           
            ก็กาวลวงเสีย เลือดท่ีไหลออกมาต้ังคร่ึงคืนบุรุษนี้ก็คัดใหหยุดได มือ       
            ท้ังสองของบุรุษนี้มีความรอนในเวลารับกอนขาว. 
         [๑๓๑๘] เราไดฟงเหตุท้ังหลาย อันเกีย่วเนื่องดวยการกระทําของบุรุษนี้ ในความ          
            ประพฤติเล้ียงชีวิตของบุรุษนี้มาดังนี้วา กลุมขนนกกระทาก็ยังประกฏอยู        
            บนชฎาของบุรุษน้ี ววัท้ังหลายบุรุษนี้ก็ไดฆากินแลว ไฉนจะไมฆานก            
            กระทากินเลา.  
                     จบ ทัททรชาดกท่ี ๑๒. 
                      ______________    
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
         ๑. คิชฌชาดก๒. โกสัมพิยชาดก        
         ๓. มหาสุวราชชาดก         ๔. จุลลสุวกราชชาดก     
         ๕. หริตจชาดก             ๖. ปทกุสลมาณวชาดก      
         ๗. โลมสกัสสปชาดก         ๘. จักกวากชาดก         
         ๙. หลิททราคชาดก         ๑๐. สมุคคชาดก           
        ๑๑. ปูติมังสชาดก            ๑๒. ทัททรชาดก.       
                     จบ นวกนิบาตชาดก.  
                     _________________   
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                       ทสกนิบาตชาดก    
                      ๑. จตุทวารชาดก   
                   วาดวยจักรกรดพดับนศีรษะ            
          [๑๓๑๙] เมืองนี้มีประตู ๔ ประตู มีกาํแพงม่ันคงลวนแลวไปดวยเหล็กแดง ขาพเจา        
             ถูกลอมไวดวยกําแพง ขาพเจาไดทําบาปอะไรไว?  
          [๑๓๒๐] ประตูท้ังหมดจึงปดแนน ขาพเจาถูกขังเหมือนนก ขาแตเทวดา เหตุ              
             เปนมาอยางไร ขาพเจาจึงลูกจกัรกรดพัดศีรษะ?  
          [๑๓๒๑] ทานไดทรัพยมากมายถึงสองลานแลว มิไดทําตามคําชอบของญาติ    
             ท้ังหลายผูเอ็นดู.          
          [๑๓๒๒] ทานแลนเรือไปสูสมุทรซ่ึงอาจยังเรือใหโลดข้ึนได เปนสาครมีสิทธ์ินอย      
             ไดประสบนางเวมานิกเปรต ๔ นาง จาก ๔ นางเปน ๘ นาง จาก ๘      
             นางเปน ๑๖ นาง.             
          [๑๓๒๓] ถึงจะไดประสบนางเวมานิกเปรตจาก ๑๖ นางเปน ๓๒ นาง กย็ังปรารถนา 
             ยิ่งไปกวานัน้ จึงไดประสบจักรนี้ จักรกรดยอมพัดผันบนศีรษะของ 
             คนผูถูกความอยากครอบงํา.     
          [๑๓๒๔] ความอยากเปนของสูงใหญไพศาล ยากที่จะใหเต็มได มักใหถึงความ  
             วิบัติ ชนเหลาใดยอมยินดีไปตามความอยาก ชนเหลานั้นตองเปนผูทรง            
             จักรกรดไว. 
          [๑๓๒๕] อนึ่ง ชนเหลาใดละท้ิงส่ิงของมากมายเสีย ไมพิจารณาหนทางใหถองแท            
             ไมใครครวญเหตุนัน้ใหถ่ีถวน ชนเหลานั้นตองเปนผูทรงจักรกรดไว.          
          [๑๓๒๖] ผูใดพึงพจิารณาถึงการงาน และโภคะอันไพบูลย ไมสองเสพความอยาก 
             อันประกอบดวยความฉิบหาย ทําตามถอยคําของผูเอ็นดูท้ังหลาย ผูเชน             
             นั้นไมพึงถูกจักรกรดพัดผัน.  
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          [๑๓๒๗] ขาแตเทวดา จักรกรดจกัตัง้อยูบนศีรษะของขาพเจานานสักเทาไรหนอ             
             สักกีพ่ันป ขาพเจาขอถามความน้ัน ขอทานไดโปรดบอกแกขาพเจา 
             เถิด?       
          [๑๓๒๘] ดูกรมิตตวนิทุกะ ทานจงฟงเรา ทานจะตองทนทุกขทรมานไปอีกนาน 
             จักรกรดจะพัดผันอยูบนศีรษะของทาน เม่ือทานยังมีชีวิตอยู จะพน             
             จักรกรดน้ันไปไมได.        
                    จบ จตุทวารชาดกท่ี ๑. 
                        ๒. กณัหชาดก    
                        วาดวยขอพร    
          [๑๓๒๙] บุรุษนี้ดําจริงหนอ บริโภคโภชนะก็ดํา อยูในภูมิประเทศก็ดํา ไมเปน              
             ท่ีชอบใจของเราเลย.          
          [๑๓๓๐] คนไมช่ือวาเปนคนดําเพราะผิวหนัง เพราะคนท่ีมีแกนภายในจึงช่ือวาเปน        
             พราหมณ ผูใดมีบาปกรรม ผูนั้นแหละช่ือวาเปนคนดํา นะทาวสุชัมบดี.           
          [๑๓๓๑] ดูกรทานพราหมณ คํานัน้ทานกลาวดแีลว สมควรเปนสุภาษิต ขาพเจาจะ           
             ใหพรแกทานอยางหนึ่ง ตามแตใจทานปรารถนา. 
          [๑๓๓๒] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภตูท้ังปวง ถาจะโปรดประทานพรแก 
             ขาพระองค ขาพระองคปรารถนาใหความประพฤติของตน อยาใหมี   
             ความโกรธ อยาใหมีโทสะ อยาใหมีความโลภ อยาใหมีความสิเนหา 
             ขอไดทรงโปรดประทานพร ๔ ประการนีแ้กขาพระองคเถิด.          
          [๑๓๓๓] ดูกรทานพราหมณ ทานเห็นโทษในความโกรธ ในโทสะ ในโลภะ         
             และในสิเนหาเปนอยางไรหรือ ขาพเจาขอถามความน้ัน ขอทานจงบอก  
             แกขาพเจาเถิด?            
          [๑๓๓๔] ความโกรธเกิดแตความไมอดทน ทีแรกเปนของนอย แตภายหลังเปน  
             ของมาก ยอมเจริญข้ึนโดยลําดับ ความโกรธมักทําความเกีย่วของ มี 
             ความคับแคนมาก เพราะฉะน้ัน ขาพระองคจึงไมชอบใจความโกรธ.   
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          [๑๓๓๕] วาจาของผูประกอบดวยโทสะ เปนวาจาหยาบคาย ถัดจากน้ันกเ็กิด   
             ปรามาสถูกตองกัน ตอจากนั้นก็ชกตอยกนัดวยมือ ตอไปก็หยบิทอน 
             ไมเขาทุบตีกัน จนถึงจับศาตราเขาฟนแทงกันเปนท่ีสุด โทสะเกิดแต            
             ความโกรธ เพราะฉะน้ัน ขาพระองคจึงไมชอบใจโทสะ.             
          [๑๓๓๖] ความโลภเปนอาการหยาบ เปนเหตุใหเท่ียวปลนขูเอาส่ิงของแสดงของ              
             ปลอมเปล่ียนเอาของคนอ่ืน ทําอุบายลอลวง บาปธรรมท้ังหลายน้ี มี 
             ปรากฏอยูเพราะโลภธรรม เพราะฉะน้ัน ขาพระองคจึงไมชอบใจโลภะ.  
          [๑๓๓๗] กิเลสเคร่ืองรอยรัดท้ังหลาย อันสิเนหาผูกรัดเขาอีก เปนของสําเร็จดวย        
             ใจ นอนเนื่องอยูเปนอันมาก ยอมทําใหบุคคลเดือดรอนยิ่งนกั เพราะ             
             ฉะนัน้ ขาพระองคจึงไมชอบใจความสิเนหา.     
          [๑๓๓๘] ดูกรทานพราหมณ คํานัน้ทานกลาวดแีลว สมควรเปนสุภาษิต ขาพเจา             
             จะใหพรแกทานอยางหนึ่ง ตามแตใจทานปรารถนา. 
          [๑๓๓๙] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตท้ังปวง ถาจะโปรดประทานพรแก 
             ขาพระองค ขออาพาธทั้งหลายอันเปนของรายแรง ซ่ึงจะทําอันตรายตบะ              
             กรรมได อยาพึงบังเกิดแกขาพระองคผูอยูในปา ซ่ึงอยูแตผูเดยีว         
             เปนนติย.  
          [๑๓๔๐] ดูกรทานพราหมณ คํานัน้ทานกลาวดแีลว สมควรเปนสุภาษิต ขาพเจา             
             จะใหพรแกทานอยางหนึ่ง ตามแตใจทานปรารถนา. 
          [๑๓๔๑] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตท้ังปวง ถาจะโปรดประทานพรแกขา            
             พระองค ขอใจหรือรางกายของขาพระองค อยาเขาไปกระทบกระท่ัง 
             ใครๆ ในกาลไหนๆ เลย ขอไดทรงโปรดประทานพรนี้เถิด.             
                      จบ กัณหชาดกท่ี ๒.  
                      ๓. จตุโปสถชาดก   
                        วาดวยสมณะ    
          [๑๓๔๒] ผูใด ไมทําความโกรธในบุคคลผูควรโกรธ ผูนั้นเปนสัตบุรุษ ยอมไม            
             โกรธ ณ ในกาลไหนๆ บุคคลนั้นแมจะโกรธ ก็ไมทําความโกรธให      
             ปรากฏ นักปราชญท้ังหลายกลาวบุคคลนั้นแล วาเปนสมณะในโลก.    
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          [๑๓๔๓] นรชนใดมีทองพรอง ยอมทนความหวิได นรชนนัน้เปนผูฝกตน     
             แลว มีตบะ มีขาวและนํ้าพอประมาณ ยอมไมทําบาปเพราะเหตุแหง   
             อาหาร นักปราชญท้ังหลายกลาวนรชนนั้นแล วาเปนสมณะในโลก.    
          [๑๓๔๔] บุคคลละการเลนและความยินดีท้ังปวงไดเด็ดขาด ไมกลาวคําเหลาะแหละ             
             นิดหนอยในโลก เวนจากการแตงเนื้อแตงตัว และเวนจากเมถุนธรรม  
             นักปราชญท้ังหลายกลาวบุคคลนั้นแล วาเปนสมณะในโลก.         
          [๑๓๔๕] บุคคลใด ละส่ิงท่ีเขาหวงแหน และโลภธรรมท้ังปวงเสีย ดวยปญญา  
             เคร่ืองกําหนดรู นักปราชญท้ังหลายกลาวบุคคลนั้นแล ผูฝกตนแลว              
             มีจิตต้ังม่ัน ไมมีตัณหา ไมมีความหวังวา เปนสมณะในโลก.    
          [๑๓๔๖] ดูกรทานผูมีปญญาสามารถจะรูเหตุและมิใชเหตุท่ีควรทํา เราขอถามทาน          
             ความทุมเถียงกันในถอยคําท้ังหลาย บังเกดิมีแกเราท้ังหลาย ขอทาน             
             โปรดชวยตัดเสียซ่ึงความสงสัยความเคลือบแคลงในวนันี้ ขอไดโปรด  
             ชวยเราทั้งหมดใหขามพนความสงสัยนั้นในวนันี?้              
          [๑๓๔๗] บัณฑิตเหลาใดเปนผูสามารถเห็นเนื้อความ บัณฑิตเหลานั้นจึงจะกลาวได        
             โดยแยบคายในกาลน้ัน ขาแตพระองคผูจอมประชานิกร ทานผูฉลาด 
             ท้ังหลาย จะพึงวนิิจฉัยเนื้อความแหงถอยคําท้ังหลาย ท่ียังไมไดกลาว         
             แลวไดอยางไรหนอ?          
          [๑๓๔๘] พญานาคกลาวอยางไร พญาครุฑกลาวอยางไร ทาวสักกะผูเปนพระราชา              
             ของคนธรรพตรัสอยางไร และพระราชาผูประเสริฐของชาวกุรุรัฐตรัส  
             อยางไร?    
          [๑๓๔๙] พญานาคกลาวสรรเสริญขันติ พญาครุฑกลาวยกยองการไมประหาร ทาว  
             สักกะผูเปนพระราชาของคนธรรพตรัสชมการละความยินดี พระราชา   
             ผูประเสริฐของชาวกุรุรัฐ ตรัสสรรเสริญความไมกังวล.          
          [๑๓๕๐] คําเหลานี้ท้ังหมดเปนสุภาษิต ในถอยคําของทานท้ัง ๔ นี้ ไมมีคําทุพภาษิต      
             แมนิดหนอยเลย คุณท้ัง ๔ มีขันติเปนตนนี้ ตั้งม่ันอยูในผูใด กเ็ปรียบ     
             ไดกับกํารถ หยั่งเขาเปนอันดีท่ีดุมรถ ฉะนั้น นกัปราชญท้ังหลายกลาว         
             บุคคลผูพรอมเพรียงดวยธรรม ๔ ประการนั้นแล วาเปนสมณะในโลก.   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 256 
          [๑๓๕๑] ทานนั้นแลเปนผูประเสริฐ ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนผูถึงธรรม รูแจงธรรม   
             มีปญญาดี พิจารณาปญหาดวยปญญา เปนนักปราชญ ตัดความสงสัย  
             ความเคลือบแคลงท้ังหลายเสีย ไดตัดความสงสัยความเคลือบแคลง    
             ท้ังหลายสําเร็จแลว ดุจนายชางงาตัดงาชางดวยเคร่ืองมืออันคมฉะน้ัน           
          [๑๓๕๒] ดกูรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง            
             ขอใหผาผืนนี้ซ่ึงมีสีสดใสดุจสีอุบลเขียว ไมหมนหมองหาคามิได มีสี         
             เสมอดวยควันไฟ เพื่อเปนธรรมบูชาแกทาน.    
          [๑๓๕๓] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง            
             ขอใหดอกไมทองมีกลีบต้ังรอยอันแยมบาน มีเกสร ประดับดวยรัตนะ 
             จํานวนพัน เพื่อเปนธรรมบูชาแกทาน.          
          [๑๓๕๔] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง            
             ขอใหแกวมณีอันหาคามิได งามผองใส คลองอยูท่ีคอ เปนแกวมณี              
             เคร่ืองประดับคอของขาพเจา เพื่อเปนธรรมบูชาแกทาน.        
          [๑๓๕๕] ดูกรทานผูเปนปราชญ ขาพเจาพอใจดวยการพยากรณปญหาของทาน จึง            
             ขอใหโคนม โคผู และชาง อยางละพัน รถเทียมดวยมาอาชาไนย ๑๐ 
             คัน และบานสวย ๑๖ ตําบลแกทาน.             
          [๑๓๕๖] พญานาคในกาลนั้น เปนพระสารีบุตร พญาครุฑเปนพระโมคคัลลานะ    
             ทาวสักกเทวราชเปนพระอนุรุทธะ พระเจาโกรัพยะเปนพระอานนท   
             บัณฑติ วิธูรบัณฑิตเปนพระโพธิสัตวนั่นเอง ขอทานท้ังหลายจงจํา  
             ชาดกไวอยางนี้.            
                     จบ จตุโปสถชาดกท่ี ๓.              
                        ๔. สังขชาดก    
                  วาดวยอานิสงสถวายรองเทา           
          [๑๓๕๗] ขาแตสังขพราหมณ ทานเปนพหูสูต ไดฟงธรรมมาแลว และสมณะ   
             พราหมณท้ังหลาย ทานก็ไดเห็นมาแลว เหตุไร ทานจึงแสดงคําพรํ่าเพอ     
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             ในขณะอันไมสมควร คนอ่ืนนอกจากขาพเจา ใครเลาท่ีจะมาเจรจากับ  
             ทานได?    
          [๑๓๕๘] นางเทพธิดามีหนางาม เลอโฉม ประดับเคร่ืองประดับทอง ยกถาดทอง  
             เต็มดวยอาหารทิพย มารองเชิญใหขาพเจาบริโภค นางเปนผูมีศรัทธา           
             และปล้ืมใจ ขาพเจาตอบกะนางวา ไมบริโภค.   
          [๑๓๕๙] ขาแตทานพราหมณ บุรุษผูปรารถนาความสุขไดพบเหน็เทวดาเชนนัน้แลว          
             ควรถามใหไดความ ขอทานจงลุกข้ึนประนมมือ ถามเทวดานัน้วา ทาน 
             เปนเทวดาหรือมนษุย?        
          [๑๓๖๐] เพราะเหตุวา ทานมามองดูขาพเจาดวยสายตาอันแสดงความรัก รอง  
             เชิญใหขาพเจาบริโภคอาหาร ดูกรนางผูมีอานุภาพมาก ขาพเจาขอถาม             
             ทาน ทานเปนเทวดาหรือมนุษย? 
          [๑๓๖๑] ขาแตทานสังขพราหมณ ขาพเจาเปนเทวดาผูมีอานุภาพมากมาในกลาง              
             สมุทรนี้ ก็เพราะเปนผูมีความเอ็นด ูจะไดมีจิตประทุษรายก็หาไม             
             ขาพเจามาในท่ีนี้เพื่อประโยชนแกทานนั่นเอง.              
          [๑๓๖๒] ขาแตทานสังขพราหมณ ในสมุทรนี้มีขาวน้ํา ท่ีนอน ท่ีนั่ง และยาน             
             พาหนะ มากมายหลายอยาง ใจของทานปรารถนาส่ิงใด ขาพเจาจะให  
             ส่ิงนั้นทุกอยางแกทาน.    
          [๑๓๖๓] ขาแตเทพธิดาผูมีรางกายสวยงาม ตะโพกผ่ึงผาย ค้ิวงาม เอวบางรางนอย         
             ยัญ และการเสนสรวงของขาพเจาอยางใด อยางหน่ึงท่ีมีอยู ทานเปน           
             ผูสามารถรูวิบากแหงกรรมของขาพเจาทุกอยาง การท่ีขาพเจาไดท่ีพึ่งใน     
             มหาสมุทรนี้ เปนวิบากแหงกรรมอะไร?          
          [๑๓๖๔] ขาแตทานสังขพราหมณ ทานไดถวายรองเทากะพระภกิษุรูปหนึ่ง ผูเดนิ          
             กระโหยงเทา เดินสะดุงลําบากในหนทางอันรอน ทักขิณานั้นอํานวยผล 
             ส่ิงท่ีนาปรารถนาแกทานในวันนี้.      
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          [๑๓๖๕] ขอเรือตอดวยแผนกระดาน น้ําไมร่ัว มีใบสําหรับพาเรือใหแลนไป  
             จงบังเกิดมี เพราะในสมุทรนี้ ไมมีพื้นที่สําหรับยานพาหนะอยางอ่ืน             
             ขอทานไดสงขาพเจาใหถึงเมืองโมลินีในวนันี้เถิด.          
          [๑๓๖๖] นางเทพธิดานั้น มีจิตช่ืนชมโสมนัสปราโมทย นิรมิตเรืออันงดงามแลว             
             พาสังขพราหมณกับบุรุษคนใชมาสงถึงเมืองอันเปนท่ีร่ืนรมยยนิดีอยางยิ่ง.    
                      จบ สังขชาดกท่ี ๔.  
                      ๕. จุลลโพธิชาดก  
                      วาดวยความโกรธ  
          [๑๓๖๗] ดูกรพราหมณ ผูใดมาพาเอานางปริพาชิกาผูมีนัยนตางามนารัก มีใบหนา          
             ยิ้มแยมของทานไปดวยพลการ ทานจะทําอยางไร? 
          [๑๓๖๘] ถาความโกรธบังเกิดข้ึนแกอาตมภาพแลว ยังไมเส่ือมคลายไป เม่ือ 
             อาตมภาพยังมีชีวิตอยูก็ยังไมหาย อาตมภาพจะหามกันเสียโดยพลันที              
             เดียว ดังฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น.      
          [๑๓๖๙] ทานกลาวอวดอางไวในวันกอนอยางไรหนอ วันนี้เปนเหมือนวามีกําลัง           
             ทําเปนไมเหน็ นั่งนิง่เย็บสังฆาฏิอยูในบัดนี้.              
          [๑๓๗๐] ความโกรธบังเกิดแกอาตมภาพแลว ยังไมไดเส่ือมคลายไป เม่ือ   
             อาตมภาพยังมีชีวิตอยูก็ยังไมหาย อาตมภาพจะหามกันเสียโดยพลันที              
             เดียว ดังฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น.      
          [๑๓๗๑] ความโกรธบังเกิดข้ึนแกทานแลว ยังไมไดเส่ือมคลายไปอยางไร เม่ือ           
             ทานยงัมีชีวิตอยู ความโกรธยังไมหายอยางไร ทานไดหามความโกรธ ดัง         
             ฝนหาใหญชําระลางธุลี ฉะนั้น เปนไฉน?       
          [๑๓๗๒] เม่ือความโกรธเกิดข้ึนแลว บุคคลยอมไมเห็นประโยชนตน ประโยชนผู            
             อ่ืน เม่ือความโกรธไมเกิดข้ึน บุคคลยอมเห็นไดด ีความโกรธนัน้เกิด           
             ข้ึนแกอาตมภาพแลว ยังไมเส่ือมคลายไป ความโกรธเปนอารมณของ 
             คนไรปญญา.  
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          [๑๓๗๓] ชนท้ังหลายยอมยินดีดวยความโกรธท่ีเกิดข้ึนแลว ช่ือวาเปนศัตรูหา           
             ทุกขใหแกตนเอง ความโกรธนั้นเกิดข้ึนแกอาตมภาพแลว ยังไมเส่ือม            
             คลายไป ความโกรธเปนอารมณของคนไรปญญา.     
          [๑๓๗๔] อนึ่ง เม่ือความโกรธเกิดข้ึน บุคคลไมรูจักประโยชนตน ความโกรธนั้น           
             เกิดข้ึนแกอาตมภาพแลว ยังไมเส่ือมคลายไป ความโกรธเปนอารมณ  
             ของคนไรปญญา.              
          [๑๓๗๕] บุคคลถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมละท้ิงกุศลเสีย ยอมซัดสาย   
             ประโยชนแมมากมายได เขาประกอบดวยเสนา คือ กิเลสหมูใหญท่ี 
             นากลัว มีกําลัง สามารถปราบผูอ่ืนใหอยูในอํานาจได ความโกรธนั้น             
             ยังไมเส่ือมคลายไปจากอาตมภาพ ขอถวายพระพร.   
          [๑๓๗๖] ธรรมดาไฟยอมเกิดข้ึนท่ีไมสีไฟอันบุคคลสีอยู ไฟเกิดข้ึนแตไมใด ยอม        
             เผาไมนั้นเองใหไหม.       
          [๑๓๗๗] ความโกรธยอมเกิดข้ึนแกคนโงเขลา เบาปญญา ไมรูจริง เพราะความ              
             แขงดี แมเขาก็ถูกความโกรธน้ันแหละเผาลน.    
          [๑๓๗๘] ความโกรธยอมเจริญข้ึนแกผูใด ดุจไฟเจริญข้ึนในกองหญาและไม ฉะนั้น          
             ยศของบุคคลนั้นยอมเส่ือมไป เหมือนพระจันทรขางแรม ฉะนั้น.   
          [๑๓๗๙] ความโกรธของผูใดยอมสงบลง เหมือนไฟหมดเช้ือ ฉะนั้น ยศของผูนัน้              
             ยอมเต็มเปยม เหมือนพระจนัทรขางข้ึน ฉะนั้น.              
                    จบ จุลลโพธิชาดกท่ี ๕.              
                       ๖. มัณฑัพยชาดก  
                    วาดวยความรักท่ีมีตอบุตร         
          [๑๓๘๐] เราเปนผูตองการบุญ ไดมีจติเล่ือมใสประพฤติพรหมจรรยอยูเพยีง ๗ วัน        
             เทานัน้ ตอจากนัน้มา แมเราจะไมมีความใครบรรพชา ก็ไดประพฤติ              
             พรหมจรรยของเราอยูไดถึง ๕๐ ปกวา ดวยความสัจนี้ ขอความสวัสดี             
             จงมีแกยัญญทัตตกมุาร พิษจงคลาย ยัญญทัตตกมุาร จงรอดชีวติเถิด.   
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          [๑๓๘๑] เพราะเหตุท่ีเราเห็นแขกในเวลาท่ีมาถึงบาน เพื่อจะพักอยู บางคร้ังไม         
             พอใจจะใหเลย แมสมณพราหมณผูเปนพหูสูต กไ็มทราบความไมพอใจ  
             ของเขา แมเราไมประสงคจะใหกใ็หได ดวยความสัจนี้ ขอความสวัสดี            
             จงมีแกยัญญทัตตกมุาร พิษจงคลาย ยัญญทัตตกมุาร จงรอดชีวติเถิด.  
          [๑๓๘๒] ลูกรัก อสรพิษท่ีออกจากโพรงกัดเจานัน้ มีเดชมาก ไมเปนท่ีรักของ             
             แมในวันนี้เลย อสรพิษนั้นกับบิดาของเจา ไมแปลกอะไรกันเลย ดวย              
             ความสัจนี้ ขอความสวัสดีจงมีแกยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลาย ยัญญ 
             ทัตตกมุาร จงรอดชีวติเถิด.   
          [๑๓๘๓] ก็นักพรตท้ังหลายเปนผูสงบระงับ ฝกฝนตนแลว ยอมเวนรอบ นอก 
             จากทานกัณหะแลวท่ีจะเปนผูทนฝนใจ ประพฤติพรหมจรรย ไมมีเลย 
             ดูกรทานทีปายนะ ทานเกลียดชังอะไร จึงสูฝนใจประพฤติพรหมจรรย 
             อยูได.    
          [๑๓๘๔] บุคคลออกบวชดวยศรัทธาแลว กลับเขาบานอีก เปนคนเหลวไหล     
             เปนคนกลับกลอก เราเกลียดตอถอยคําเชนนี้ จึงสูฝนใจ ประพฤติ  
             พรหมจรรยอยู นีเ้ปนฐานะท่ีวิญูชนสรรเสริญ และเปนฐานะของ  
             สัตบุรุษท้ังหลาย เราเปนผูกระทําบุญดวยเหตุนีแ้หละ.         
          [๑๓๘๕] ทานเล้ียงสมณะ พราหมณและคนเดนิทาง ใหอ่ิมหนําสําราญดวยขาว  
             และนํ้า เรือนของทาน บริบูรณดวยขาวและน้ําเปนเหมือนบอน้ํา เออ              
             ก็ทานเกลียดตอถอยคําอะไร แมไมประสงค ก็ใหทานนี้ได?     
          [๑๓๘๖] มารดาบิดาและปูยาตายายของดิฉัน เปนผูมีศรัทธา เปนทานบด ีรูความ          
             ประสงคของผูขอ ดิฉันอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กําหนดใจ 
             ไววา อยาไดเปนคนตัดธรรมเนียมแหงตระกูลนี้เสียเลย ดิฉันเกลียด            
             ถอยคําเชนนี้ แมไมประสงคก็ใหทานนี้ได.  
          [๑๓๘๗] ดูกรนางผูมีรางกายงาม เรานําเจาผูยังเปนสาวนอย ฯ ยังไมมีปญญา           
             สามารถท่ีจะจับจายมาแตตระกูลญาติ แมเจาไมไดแสดงความไมรักใครเรา        
             เจาปฏิบัติเราเวนจากความรักใคร เออก็นางผูเจริญ การท่ีเจาอยูรวมกับ     
             เราเหน็ปานนี้ได เพราะเหตุอะไร?      
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          [๑๓๘๘] ตั้งแตไหนแตไรมา อันภรรยาที่มีสามีบอยๆ มิไดมีอยูในตระกูลนี้             
             ดิฉันไดอนุวัตรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กําหนดใจไววา ขออยา 
             ใหเปนคนตัดธรรมเนียมของตระกลูในภายหลังเลย ดิฉันเกลียดตอถอย 
             คําเชนนี้ แมไมประสงคก็ปฏิบัติทานได.    
          [๑๓๘๙] ดูกรทานมัณฑัพยะ วนันี้ดฉัินพูดถอยคําท่ีไมควรจะพดู ขอทานจงอด              
             โทษถอยคํานั้นใหแกดิฉัน เพราะเหตุแหงบุตรเถิด ส่ิงอ่ืนอะไรๆ ใน             
             โลกน้ี ท่ีจะรักยิ่งไปกวาบุตรมิไดมี ยัญญทัตตกุมารของเรานี้รอดชีวิตแลว.    
                     จบ มัณฑัพยชาดกท่ี ๖.              
                       ๗. นิโครธชาดก   
                      วาดวยการคบคนดี 
          [๑๓๙๐] ขาแตพระองคผูทรงพระนามวานิโครธ ทานสาขะเสนาบดีพูดวา เราไม             
             รูจักคนนี้เลยวาเปนใครกัน หรือเปนเพื่อนของใคร พระองคจะทรงเขา           
             พระทัยอยางไร?              
          [๑๓๙๑] ลําดับนั้น บุรุษผูทําตามคําของทานสาขะเสนาบดี เขาจบัคอตบหนาขา              
             พระองค ขับไสออกไป.         
          [๑๓๙๒] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชานิกร กรรมอันไมประเสริฐเชนนี้ อัน              
             ทานสาขะเสนาบดี ผูเปนเพื่อนเกาของพระองค เปนคนมีความคิดทราม             
             เปนคนอกตัญู ประทุษรายมิตรไดทําแลว.      
          [๑๓๙๓] ดูกรสหาย เร่ืองนี้เราไมรูเลย ใครก็ไมไดบอกแกเรา ทานมาบอกแก            
             เราวา ทานสาขะเสนาบดีฉุดคราทาน.          
          [๑๓๙๔] ทานเปนคนทําเพื่อใหมีชีวติอยูสบายดี ทานเปนคนใหอิศริยยศ คือ             
             ความเปนใหญ ในหมูมนุษยแกเราและสาขะเสนาบดีท้ังสองคน เราได 
             รับความสําเร็จเพราะทานในเร่ืองนี้ เราไมมีความสงสัยเลย.     
          [๑๓๙๕] กรรมท่ีบุคคลทําในอสัตบุรุษ ยอมฉิบหายไมงอกงาม เหมือนพืชท่ี  
             บุคคลหวานลงในไฟ ยอมถูกไฟไหม ไมงอกงามฉะน้ัน.      
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          [๑๓๙๖] สวนกรรมท่ีบุคคลทําในคนกตัญู มีศีล มีความประพฤติประเสริฐ ยอม 
             ไมฉิบหายไป เหมือนพืชท่ีบุคคลหวานลงในนาดีฉะนั้น.           
          [๑๓๙๗] ราชบุรุษท้ังหลาย จงฆาสาขะเสนาบดีผูช่ัวชา มักหลอกลวง มีความคิด            
             อยางอสัตบุรุษคนนี้เสีย ดวยหอกทั้งหลาย เราไมปรารถนาใหเขามี 
             ชีวิตอยูเลย. 
          [๑๓๙๘] ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคไดโปรดอดโทษใหแกเขาเถิด ชีวิตของ  
             คนตายแลวไมอาจจะนํากลับคืนมาได ขอไดทรงโปรดอดโทษ แก       
             อสัตบุรุษเถิด พระพุทธเจาขา ขาพระบาทไมปรารถนาใหฆาเขา.  
          [๑๓๙๙] ควรคบหาแตนิโครธเทานั้น ไมควรเขาไปอาศัยเจาสาขะอยู ความตาย              
             ในสํานักทานนิโครธประเสริฐกวา ความเปนอยูในสํานักเจาสาขะจะ 
             ประเสริฐอะไร. 
                     จบ นิโครธชาดกท่ี ๗. 
                       ๘. ตักกลชาดก    
                  วาดวยการเล้ียงดบิูดามารดา          
          [๑๔๐๐] พอจา มันนก มันเทศ มันมือเสือ ผักทอดยอด ก็มิไดมี พอตองการ 
             อะไร จึงขุดหลุม อยูคนเดียวในปากลางปาชาเชนนี้เลา?      
          [๑๔๐๑] ลูกเอย ปูของเจาทุพพลภาพมากแลว ถูกกองทุกขอันเกิดจากโรคภัย 
             หลายอยางเบียดเบียน วันนี้พอจะฝงปูของเจานั้นเสียในหลุม เพราะ            
             พอไมปรารถนา จะใหปูของเจามีชีวิตอยูอยางลําบากเลย ลูกเอย.              
          [๑๔๐๒] พอไดความดําริอันลามกนีแ้ลว ไดกระทํากรรมท่ีหยาบชา อันลวงเสีย             
             ซ่ึงประโยชน พอจา แมเม่ือพอแกลงแลว กจ็ักไดรับกรรมเชนนีเ้พราะ        
             ลูกบาง แมลูกเองก็จะอนุวตัรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น จักฝงพอ             
             เสียในหลุมบาง.             
          [๑๔๐๓] ลูกเอย เจามากลาวกระทบกระเทียบขูเข็ญพอ ดวยถอยคําหยาบคาย  
             เจาเปนลูกเกิดแตอกของพอ แตหามีความอนุเคราะหเกื้อกูลแกพอไม.       
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          [๑๔๐๔] พอจา มิใชฉันจะไมมีความอนุเคราะหเกื้อกูลแกพอ ฉันเปนผูมีความ         
             อนุเคราะหเกื้อกูลแกพอ แตเพราะฉันไมกลาพอที่จะหามพอ ผูทําบาป          
             กรรมโดยตรงได จึงไดพูดกระทบกระเทียบเชนนั้น. 
          [๑๔๐๕] พอจา ผูใดเปนคนมีธรรมอันลามก เบียดเบียนมารดาหรือบิดาผูไมประทุษ         
             ราย ผูนั้นคร้ันตายไปภายหนา ตองเขาถึงนรกโดยไมตองสงสัย.  
          [๑๔๐๖] พอจา ผูใดบํารุงเล้ียงมารดาบิดาดวยขาวน้าํ ผูนั้นคร้ันตายไปภายหนา        
             ยอมเขาถึงสุคติ โดยไมตองสงสัย.           
          [๑๔๐๗] ลูกเอย เจาจะเปนผูไมเกื้อกลูอนุเคราะหแกพอก็หาไม เจาช่ือวาเปนผู  
             เกื้อกลูอนุเคราะหแกพอ แตพอถูกแมของเจาวากลาว จึงไดกระทํากรรม        
             อันหยาบชาเชนนี้.          
          [๑๔๐๘] หญิงช่ัวเปนภรรยาของพอ เปนแมบังเกิดเกลาของฉัน พอจงขับไลไป             
             เสียจากเรือนของตน เพราะแมจะนาํทุกขอยางอ่ืนมาใหพออีก.    
          [๑๔๐๙] หญิงช่ัวผูเปนภรรยาของพอ เปนแมบังเกิดเกลาของฉัน เปนหญิงมี             
             บาปธรรม ถูกทรมาน ดังชางพัง ท่ีนายควาญฝกใหอยูในอํานาจแลว 
             จงกลับมาเรือนเถิด.          
                     จบ ตักกลชาดกท่ี ๘.  
                    ๙. มหาธรรมปาลชาดก  
                  วาดวยเหตุท่ีไมตายในวัยหนุม       
          [๑๔๑๐] อะไรเปนวัตรของทาน อะไรเปนพรหมจรรยของทาน การท่ีคนหนุมๆ 
             ในตระกูลของทานไมตายน้ี เปนผลของกรรมอะไรที่ทานไดประพฤติมา 
             เปนอยางดีแลว ดูกรพราหมณ ขอทานชวยบอกเนื้อความนีแ้กเรา 
             เหตุไรหนอคนหนุมๆ ของทานจึงไมตาย?         
          [๑๔๑๑] พวกเราประพฤติธรรม ไมกลาวมุสา งดเวนกรรมช่ัว งดเวนกรรมอัน 
             ไมประเสริฐท้ังปวง เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไม  
             ตาย.     
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          [๑๔๑๒] พวกเราไดฟงธรรมของอสัตบุรุษ และสัตบุรุษแลว ไมชอบใจธรรมของ  
             อสัตบุรุษเลย ละท้ิงอสัตบุรุษเสีย แตไมละท้ิงสัตบุรุษ เพราะเหตุนี้          
             แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไมตาย.           
          [๑๔๑๓] กอนจะใหทาน พวกเราก็เปนผูตั้งใจดี แมกําลังใหก็ช่ืนชมยินดี คร้ัน         
             ใหแลวก็ไมเดือดรอน ในภายหลัง เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของ 
             พวกเราจึงไมตาย.            
          [๑๔๑๔] พวกเราเล้ียงดูสมณะ พราหมณ คนเดินทาง วณพิก ยาจก และคน       
             ขัดสนท้ังหลาย ใหอ่ิมหนําสําราญดวยขาวน้ํา เพราะเหตุนี้แหละ   
             คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไมตาย.  
          [๑๔๑๕] พวกเราไมนอกใจภรรยา ถึงภรรยาก็ไมนอกใจพวกเรา พวกเราประพฤติ  
             พรหมจรรยนอกจากภรรยาของตน เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของ     
             พวกเราจึงไมตาย.            
          [๑๔๑๖] เราทุกคนงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนส่ิงท่ีเขาไมใหในโลก ไมกลาว             
             มุสา ไมดื่มน้ําเมา เพราะเหตุนีแ้หละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึงไม  
             ตาย.        
          [๑๔๑๗] บุตรของพวกเราเกิดในหญิงท่ีดีเหลานัน้ เปนผูฉลาดเฉลียว มีปญญามาก          
             เปนพหูสูต เรียนจบไตรเพท เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของ      
             พวกเราจึงไมตาย.            
          [๑๔๑๘] มารดาบิดา พี่นองหญิงชาย บุตรภรรยา และเราทุกคนประพฤติธรรม   
             เพราะเหตุแหงโลกหนา เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวกเราจึง 
             ไมตาย.     
          [๑๔๑๙] ทาส ทาสี คนอาศัยเล้ียงชีพ คนใช และกรรมกรท้ังหมด ก็ประพฤติ  
             ธรรมเพราะเหตุแหงโลกหนา เพราะเหตุนี้แหละ คนหนุมๆ ของพวก   
             เราจึงไมตาย. 
          [๑๔๒๐] ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลว ยอม  
             นําสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรมท่ีประพฤติดแีลว ผูประพฤติธรรม             
             ยอมไมไปสูทุคติ.     
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          [๑๔๒๑] ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม เหมือนรมใหญในฤดูฝนฉะนั้น ธรรม 
             ปาละบุตรของเรา อันธรรมคุมครองแลว กระดกูท่ีทานนําเอามานี้เปน              
             กระดูกสัตวอ่ืน บุตรของเรายังมีความสุข.     
                  จบ มหาธรรมปาลชาดกท่ี ๙.              
                       ๑๐. กุกกุฏชาดก  
                  วาดวยพนศัตรูเพราะรูเทาทัน       
          [๑๔๒๒] บุคคลไมพงึคุนเคยในคนทําบาป คนมักพูดเหลาะแหละ คนมีปญญาคิด  
             แตประโยชนตน และคนทําเปนสงบแตภายนอก.      
          [๑๔๒๓] มีบุรุษพวกหน่ึง มีปกติเหมือนโคกระหายน้ํา ทําทีเหมือนจะกลํ้ากลืน  
             มิตรดวยวาจา แตไมใชดวยการงาน ไมควรคุนเคยในคนเชนนั้น. 
          [๑๔๒๔] บุรุษพวกหนึ่ง เปนคนชูมือเปลา พัวพันอยู แตดวยวาจาเปนมนุษย             
             กระพ้ี ไมมีความกตัญู ไมควรคุนเคยในคนเชนนั้น.           
          [๑๔๒๕] บุคคลไมควรคุนเคยตอหญิง หรือบุรุษ ผูมีจิตกลับกลอก ไมทําความ              
             ของเกี่ยวใหแจงชัด.       
          [๑๔๒๖] ไมควรคุนเคยกับบุคคลผูหยั่งลงสูกรรม อันไมประเสริฐ เปนคนไมแน          
             นอน กําจัดคนไมเลือก เหมือนดาบท่ีเขาลับแลวปกปดไว ฉะนัน้.  
          [๑๔๒๗] คนบางพวกในโลกน้ี คอยเพงโทษ เขาไปหาดวยอุบายตางๆ ดวยคํา   
             พูดอันคมคายซ่ึงไมตรงกับน้ําใจ ดวยสามารถแหงมิตรเทียม แมคนเชน             
             นี้ ก็ไมควรคุนเคย.        
          [๑๔๒๘] คนมีปญญาทรามเชนนั้น พบเห็นอามิส หรือทรัพยเขา ณ ท่ีใด ยอม 
             คิดประทุษราย และยอมละท้ิงเพื่อนนั้นไป แมคนเชนนัน้ ก็ไมควร              
             คุนเคย.    
          [๑๔๒๙] มีคนเปนจํานวนมาก ท่ีปลอมเปนมิตรคบหา บุคคลพึงละบุรุษช่ัวเหลา 
             นั้นเสีย เหมือนไกละเหยี่ยว ฉะนัน้.     
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          [๑๔๓๐] อนึ่ง บุคคลใดไมรูเทาทันเหตุท่ีเกิดขึน้ไดฉับพลัน หลงไปตามอํานาจ           
             ศัตรู บุคคลนั้น ยอมเดือดรอนในภายหลัง.     
          [๑๔๓๑] สวนบุคคลใดรูเทาทันเหตุท่ีเกิดขึ้นได ฉับพลัน บุคคลนั้นยอมพนจาก         
             ความเบียดเบียนของศัตรู เหมือนไกพนจากเหยีย่ว ฉะนัน้.       
          [๑๔๓๒] นรชนผูมีปญญาเคร่ืองพิจารณา ควรละเวนบุคคลผูไมตั้งอยูในธรรม มัก         
             ทําการกําจัดอยูเปนนิตย ดังแรวท่ีเขาดักไวในปาเชนนั้นเสียใหหางไกล      
             เหมือนไกในปาไผละเวนเหยี่ยว ฉะนั้น.      
                     จบ กุกกุฏชาดกที่ ๑๐.              
                     ๑๑. มัฏฐกุณฑลิชาดก  
                คนรองไหถึงคนตายเปนคนโงเขลา         
          [๑๔๓๓] ทานประดับแลวดวยอาภรณตางๆ มีตางหูเกล้ียงเกลา ทัดทรงระเบียบ             
             ดอกไม ลูบไลกระแจะจนัทนสีเหลือง ทานมีทุกขอะไรหรือ จงึมากอด              
             อกครํ่าครวญอยูในกลางปา?    
          [๑๔๓๔] เรือนรถงามแพรวพราวแลวไปดวยทองคํา ของเรามีอยูแลว เราหาลอ 
             ท้ังสองของรถนั้นยังไมได ดวยความทุกขอันนี้ เราจะตายเปนแนๆ.             
          [๑๔๓๕] ทานตองการรถชนิดไร รถทําดวยทองคํา แกวมณี โลหะ หรือรูปยะ   
             จงบอกรถชนิดนั้นแกเราเถิด เราจกัทําใหทาน จะหาลอท้ังคูใหทาน?            
          [๑๔๓๖] ลําดับนั้น มาณพจึงบอกแกพราหมณนั้นวา พระจันทรและพระอาทิตย  
             ยอมงามผองใสอยูในวิถีท้ังสอง รถทองของเรายอมจะงามดวยพระจันทร            
             และพระอาทิตยนัน้ อันเปนลอท้ังคู.        
          [๑๔๓๗] ดูกรมาณพ ทานเปนคนพาลแท เพราะทานปรารถนาส่ิงท่ีเขาไมพึง  
             ปรารถนากัน เราสําคัญวาทานจักตายเสียเปลา ทานจักไมไดพระจันทร            
             พระอาทิตยเลย.              
          [๑๔๓๘] แมความอุทัยและอัสดงของพระจันทรและพระอาทิตยนั้น กย็ังปรากฏ  
             อยู สีสรรวรรณะ และวิถีทางของพระจันทรและพระอาทิตยท้ังสอง ก็  
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             ยังปรากฏอยู สวนบุคคลผูลวงลับไปแลว ยอมไมปรากฏเลย เราท้ังสอง           
             ผูครํ่าครวญอยู ใครเลาหนอจะเปนคนโงเขลายิ่งกวากัน?       
          [๑๔๓๙] ดูกรมาณพ ทานพูดจริง บรรดาเราท้ังสองผูครํ่าครวญอยู เราน่ีแหละ              
             คนโงเขลายิ่งกวาทาน เราปรารถนาผูตายไปยังปรโลกแลว เหมือนเด็ก             
             รองไหอยากไดพระจันทรฉะนัน้.              
          [๑๔๔๐] ทานมารดาเราผูเรารอนใหสงบระงับ ดับความกระวนกระวายท้ังปวงได             
             เหมือนบุคคลดับไฟ ท่ีติดเปรียงดวยน้ําฉะนั้น. 
          [๑๔๔๑] ทานไดถอนลูกศรที่เสียบแทงหทัยของเรา ออกไปแลว ไดบรรเทาความ  
             โศกถึงบุตรของเรา ผูถูกความโศกครอบงําแลวหนอ.  
          [๑๔๔๒] ดกูรมาณพ เราเปนผูถอนลูกศรไดแลว ปราศจากความโศก ไมมีความ 
             ขุนมัว เราจะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะไดฟงถอยคําของทาน.             
                   จบ มัฏฐกุณฑลิชาดกท่ี ๑๑.            
                     ๑๒. พิลารโกสิยชาดก  
                 ใหทานไมไดเพราะเหตุ ๒ อยาง         
          [๑๔๔๓] สัตบุรุษท้ังหลายแมไมหุงกนิเอง ไดโภชนะมาแลว ยอมปรารถนาจะให             
             ทานหงุโภชนะ ไวมิใชหรือ ไมพึงใหโภชนะนั้น ไมสมควรแกทาน. 
          [๑๔๔๔] บุคคลใหทานไมไดดวยเหตุ ๒ อยางคือ ความตระหนี่ ๑ ความประมาท 
             ๑ บัณฑิตผูรูแจง เม่ือตองการบุญพึงใหทานแท.             
          [๑๔๔๕] คนผูตระหนีก่ลัวยากจน ยอมไมใหอะไรๆ แกผูใดเลย ความกลัวจน  
             นั่นแลจะเปนภยัแกคนผูไมให คนตระหนีย่อมกลัวความอยากขาว 
             อยากน้ํา ความกลัวนั้นแหละ จะกลับมาถูกตองคนพาลทั้งในโลกนี้   
             และโลกหนา. 
          [๑๔๔๖] เพราะเหตุนัน้ บัณฑิตพึงครอบงํามลทิน กําจัดตระหนีเ่สียแลว พึงให              
             ทานเถิด เพราะบุญยอมเปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังหลายในโลกหนา.    
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          [๑๔๔๗] ทานผูใหไดยาก เพราะตองครอบงําความตระหนีก่อน แลวจึงใหได  
             อสัตบุรุษท้ังหลาย ยอมไมทําทานตามท่ีสัตบุรุษทําแลว ธรรมของ  
             สัตบุรุษอันคนอ่ืนรูไดยาก. 
          [๑๔๔๘] เพราะเหตุนัน้ คติจากโลกนี้ของสัตบุรุษ กับอสัตบุรุษจงึตางกนั  
             อสัตบุรุษยอมไปนรก สัตบุรุษยอมไปสวรรค.    
          [๑๔๔๙] บัณฑิตพวกหน่ึง ยอมใหไทยธรรมแมมีสวนเล็กนอยได สัตวพวกหนึ่ง             
             แมมีไทยธรรมมาก ก็ใหไมได ทักขิณาทานท่ีบุคคลใหจากของเล็กนอย             
             ก็นับวาเสมอดวยการใหจํานวนพัน.             
          [๑๔๕๐] แมผูใดเท่ียวไปขออาหารมา ผูนั้นช่ือวา ประพฤติธรรม อนึ่ง บุคคล            
             ผูเล้ียงบุตรและภรรยาของตน เม่ือไทยธรรมมีนอยก็เฉล่ีย ใหแกสมณะ            
             และพราหมณ บุคคลน้ันช่ือวา ประพฤติธรรม ยัญท่ีคนต้ังแสนฆาสัตว             
             มาบูชาแกคนผูควรบูชาจํานวนพัน ยัญของคนเชนนั้น ยอมไมถึงแม  
             เส้ียวแหงผลทาน ของคนเข็ญใจผูยงัไทยธรรมใหเกิดโดยชอบใหอยู. 
          [๑๔๕๑] เพราะเหตุไร ยัญนี้ก็ไพบูลย มีคามาก จึงไมเทาคาแหงผลทานของ              
             บุคคลท่ีใหโดยชอบธรรมเลา ไฉนยัญท่ีคนต้ังแสนฆาสัตวมาบูชา แก              
             แกคนท่ีควรบูชาจํานวนพันๆ จึงไมเทาแมสวนเส้ียวแหงผลทาน ของ 
             คนเข็ญใจผูยังไทยธรรม ใหเกิดโดยชอบใหอยู? 
          [๑๔๕๒] เพราะวา คนบางพวกต้ังอยูในกายกรรมเปนตน อันไมเสมอกัน     
             ทําสัตวใหลําบากบาง ฆาใหตายบาง ทําใหเศราโศกบาง แลวจึงใหทาน           
             ทักขิณาทานนัน้ มีหนาชุมไปดวยน้ําตา พรอมท้ังอาชญา จึงไมเทาถึง           
             สวนเสี้ยวแหงผลทานท่ีบุคคลใหแลวโดยชอบธรรม เพราะอยางนี้  
             ยัญท่ีคนต้ังแสนฆาสัตวมาบูชายญั แกคนท่ีควรบูชาจํานวนพันๆ จึงไม            
             เทาถึงสวนเส้ียวแหงผลทาน ของคนเข็ญใจผูยังไทยธรรมใหเกดิโดยชอบ            
             ใหอยู.    
                   จบ พิลารโกสิยชาดกท่ี ๑๒.             
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                      ๑๓. จักกวากชาดก  
                      วาดวยนกจกัรพราก  
          [๑๔๕๓] ดูกรนกจักรพราก ทานมีสีสวย รูปงาม รางกายแนนแฟน มีสีแดงดัง  
             ทอง ทรวดทรงงาม ใบหนาผุดผอง. 
          [๑๔๕๔] ทานจับอยูท่ีฝงคงคา เห็นจะไดกินอาหารอยางนี้ คือ ปลากา ปลากะบอก         
             ปลาหมอ ปลาเคา ปลาตะเพียน กระมัง?           
          [๑๔๕๕] ดูกรสหาย นอกจากสาหรายและแหนแลว เรามิไดถือเอาเน้ือสัตวบก 
             หรือสัตวน้ํามากินเปนอาหารเลย นัน่เปนอาหารของเรา.          
          [๑๔๕๖] เราไมเช่ือวา นกจักรพรากกนิอาหารอยางนั้นเลย เพื่อนเอย แมเรากนิ          
             อาหารที่คลุกเคลาดวยเกลือและน้าํมันในบาน.  
          [๑๔๕๗] ปรุงดวยเนือ้อันสะอาด ซ่ึงเขาทํากินกนัในหมูมนษุย ดูกรนกจักรพราก            
             ถึงกระนั้น สีของเราก็ไมเหมือนทาน.         
          [๑๔๕๘] ทานเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย จึงตองคอยมองดูผูท่ีผูกเวรในตน แมจะ           
             กินก็สะดุงกลัว เพราะเหตุนั้น สีกายของทานจึงเปนเชนนี้.   
          [๑๔๕๙] ดูกรกา ทานเปนผูถูกคนท่ัวโลกโกรธเคือง อาหารที่ทานไดมาดวยกรรม           
             อันลามก ก็หาอ่ิมทองไม เพราะเหตุนั้น สีกายของทาน จึงเปนเชน              
             นี้.        
          [๑๔๖๐] ดูกรสหาย สวนเรามิไดเบียดเบียนสัตวท้ังปวงมากิน มีความขวนขวาย              
             นอย ไมมีใครรังเกียจ ใจไมหอเหีย่ว ภยัแตท่ีไหนๆ ก็มิไดมี. 
          [๑๔๖๑] ทานนั้นจงทําอานุภาพ ละปกติคือความทุศีลของตนเสีย ไมเบียดเบียน 
             ใครเท่ียวไปในโลก จักเปนท่ีรักใครของสัตวโลกเหมือนเรา ฉะนั้น.              
          [๑๔๖๒] ผูใดไมฆาเอง ไมใชใหผูอ่ืนฆา ไมทําทรัพยใหเส่ือมเอง ไมใชผูอ่ืน    
             ทําใหเส่ือม มีเมตตาจิตในสัตวท่ัวไป ผูนั้นยอมไมมีเวรกับใคร.              
                    จบ จักกวากชาดกท่ี ๑๓.     
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                      ๑๔. ภูริปญหาชาดก  
                    วาดวยคนไมดี ๔ จําพวก             
          [๑๔๖๓] ดูกรทานผูมีปญญากวางขวาง ไดยินวา คําท่ีทานอาจารยเสนกกลาวนั้น         
             เปนความจริง ทานเปนผูมีปญญา มีศิริ มีความเพยีร มีความคิดม่ันคง          
             แมทานเปนผูมีปญญา มีศิริ มีความเพียร มีความคิดม่ันคงเชนนั้น            
             ก็ปองกันความเขาถึงอํานาจแหงความฉิบหายไมได ทานจึงตองกินขาว            
             แดงไมมีแกง.  
          [๑๔๖๔] เราทําความสุขเดิมของเราใหเจริญไดดวยความยาก เม่ือพิจารณากาล  
             อันควรและไมควร จึงหลบอยูตามความพอใจ เปดชองประโยชนใหแกตน              
             ดวยเหตุนั้น เราไดยนิดีดวยขาวแดง.        
          [๑๔๖๕] ก็เรารูจักกาลเพ่ือกระทําความเพียร ยังประโยชนใหเจริญดวยความรูของ         
             ตนเอง อาจอยู เหมือนความองอาจแหงราชสีห ฉะนั้น ทานจักไดเหน็              
             เราพรอมดวยความสําเร็จนั้นอีก.              
          [๑๔๖๖] ก็บุคคลบางพวก แมจะมีความสุขก็ไมทําบาป บุคคลอีกพวกหนึ่งไม  
             ทําบาป เพราะเกรงกลัวตอการเกีย่วของดวยความติเตียน ทานเปนคน 
             สามารถ มีความคิดกวางขวาง เหตุไร จึงไมทําทุกขใหเกิดแกเรา?  
          [๑๔๖๗] บัณฑิตท้ังหลาย ยอมไมประพฤติกรรมอันเปนบาป เพราะเหตุแหงความสุข            
             ของตน ถูกทุกขกระทบแลว แมจะพลาดพล้ังลงไปก็สงบอยูได ไม  
             ละท้ิงธรรมเพราะความรักและความชัง.           
          [๑๔๖๘] บุคคลควรถอนตนผูเข็ญใจข้ึน ดวยเพศท่ีออนแอหรือแข็งแรงอยางใด 
             อยางหน่ึง ภายหลังจึงประพฤติธรรม.           
          [๑๔๖๙] บุคคลนอน หรือนั่งท่ีรมเงาแหงตนไมใด ไมพึงหักรานกิ่งแหงตนไม           
             นั้น เพราะบุคคลผูประทุษรายมิตรเปนคนช่ัวชา.              
          [๑๔๗๐] บุรุษรูแจงธรรมแตสํานักอาจารยใด อนึ่ง การท่ีสัตบุรุษท้ังหลาย กําจดั        
             ความสงสัยของบุรุษนั้นนัน่และ ช่ือวาเปนดังเกาะหรือเปนท่ีพึง่พา ของ        
             บุรุษนัน้ คนมีปญญาไมพึงละมิตรภาพ กับอาจารยเชนนัน้.      
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          [๑๔๗๑] คฤหัสถผูบริโภคกามคุณ เปนคนเกยีจคราน ไมดี บรรพชิต ผูไมสํารวม           
             ระวัง ไมดี พระราชาไมทรงพิจารณาเสียกอน แลวประกอบราชกิจ   
             ไมดี บัณฑิตมักโกรธ ก็ไมดี.  
          [๑๔๗๒] ขาแตพระราชา กษัตริยควรพิจารณากอน แลวจึงคอยประกอบราชกจิ  
             ไมพิจารณากอนไมควรประกอบราชกิจ พระยศและพระเกียรติ ยอม    
             เจริญแกพระราชาผูทรงพิจารณาเสียกอน แลวจงึประกอบราชกิจ.   
                    จบ ภูริปญหาชาดกท่ี ๑๔.            
                     ๑๕. มหามังคลชาดก  
                        วาดวยมงคล    
          [๑๔๗๓] นรชนรูวิชาอะไรก็ดี รูสุตะท้ังหลายอะไรก็ดี กระซิบถามกันวา อะไร            
             เปนมงคล ในเวลาปรารถนามงคล นรชนนั้นจะทําอยางไร จึงจะเปนผู 
             อันความสวัสดีคุมครองแลว ท้ังในโลกนี้ และโลกหนาฯ          
          [๑๔๗๔] เทวดาและพรหมท้ังปวง ทีฆชาติและสรรพสัตวท้ังหลาย บุคคลใด     
             ออนนอมอยูเปนนติย ดวยเมตตา บัณฑิตท้ังหลาย กลาวเมตตา ของ 
             บุคคลนั้นแลวา เปนสวัสดิมงคลในสัตวท้ังหลาย. 
          [๑๔๗๕] ผูใดประพฤติถอมตนแกสัตวโลกท้ังปวง แกหญิงและชาย พรอมท้ังเด็ก            
             เปนผูอดทนตอถอยคําช่ัวราย ไมกลาวลําเลิกถึงเร่ืองเกาๆ บัณฑิต            
             ท้ังหลายกลาวความอดกล้ัน ของผูนั้นวา เปนสวสัดิมงคล.      
          [๑๔๗๖] ผูใดเปนผูมีปญญาดี มีความรูปรุโปรงในเม่ือเหตุเกดิข้ึน ไมดูหม่ิน       
             มิตรสหายท้ังหลายดวย ศิลป สกุล ทรัพย และดวยชาติ บัณฑิต    
             ท้ังหลายกลาวการไมดูหม่ินสหายของผูนั้นวา เปนสวัสดิมงคลในสหาย            
             ท้ังหลาย.   
          [๑๔๗๗] สัตบุรุษท้ังหลายเปนผูชอบพอคุนเคยกนั เปนมิตรแทของผูใด ผูมีคําพูด       
             ม่ันคง อนึ่ง ผูใดเปนผูไมประทุษรายมิตร แบงปนทรัพยของตน ให      
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             แกมิตร บัณฑิตท้ังหลายกลาวการไดประโยชนเพราะอาศัยมิตร และการ              
             แบงปนของผูนั้นวา เปนความสวัสดิมงคลในมิตรท้ังหลาย.      
          [๑๔๗๘] ภรรยาของผูใดมีวยัเสมอกนั อยูรวมกันดวยความปรองดอง ประพฤต ิ
             ตามใจกัน เปนคนใครธรรม ไมเปนหญิงหมัน มีศีลโดยสมควรแกสกุล  
             รูจักปรนนิบัติสามี บัณฑิตท้ังหลาย กลาวคุณความดีในภรรยาของผูนั้น          
             วาเปนสวัสดิมงคลในภรรยาท้ังหลาย.           
          [๑๔๗๙] พระราชาเปนเจาแผนดิน ทรงพระอิศริยยศใหญ ทรงทราบความสะอาด  
             และความขยันหมั่นเพียรของราชเสวกคนใด และทรงทราบราชเสวก       
             คนใด ดวยความเปนผูไมราวรานกบัพระองค และทรงทราบราชเสวก  
             คนใดวามีใจจงรักภกัดีตอเรา บัณฑิตท้ังหลายกลาวคุณความดขีองราช              
             เสวกนั้นๆ วาเปนสวัสดิมงคล ในพระราชาท้ังหลาย.              
          [๑๔๘๐] บุคคลใดมีศรัทธาใหขาวน้าํ ใหดอกไมของหอม และเคร่ืองลูบไล มีจิต            
             เล่ือมใสอนุโมทนา บัณฑิตท้ังหลายกลาวคุณขอนั้นของบุคคลนั้นแล  
             วาเปนความสวัสดใีนสวรรคท้ังหลาย.          
          [๑๔๘๑] สัตบุรุษท้ังหลายผูรูแจงดวยญาณ ผูยนิดีแลว ในสัมมาปฏิบัติ เปน          
             พหูสูต แสวงหาคุณ เปนผูมีศีล ยังบุคคลใดใหบริสุทธ์ิดวยอริยธรรม            
             บัณฑติท้ังหลายยกยองคุณความดขีองสัตบุรุษนั้น วาเปนความสวัสดีใน            
             ทามกลางพระอรหันต.         
          [๑๔๘๒] ความสวัสดีเหลานีแ้ล ผูรูสรรเสริญแลว มีสุขเปนผลกําไรในโลก นรชน           
             ผูมีปญญา พึงเสพความสวัสดีเหลานั้นไวในโลกนี้ ก็ในมงคลมีประเภท            
             คือ ทิฏฐมงคล สุตมงคล และมุตมงคล มงคลสักนิดหนึ่งท่ีจะเปน    
             มงคลจริงๆ ไมมีเลย.         
                   จบ มหามังคลชาดกท่ี ๑๕.     
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                      ๑๖. ฆตปณฑติชาดก 
                    วาดวยความดับความโศก              
          [๑๔๘๓] ขาแตพระองคผูกัณหวงศ เชิญพระองคเสด็จลุกข้ึนเถิด จะมัวทรง 
             บรรทมอยูทําไม ความเจริญอะไรจะมีแกพระองคดวยพระสุบินเลา   
             พระภาดาของพระองคแมใด เสมอดวยพระหทัย และเสมอดวย          
             พระเนตรขางขวา ลมกระทบดวงหทัยของพระภาดานัน้ ขาแตพระเจา   
             เกสวะ ฆตบัณฑติทรงเพอไป.    
          [๑๔๘๔] พระเจาเกสวะทรงสดับคําของโรหิเณยยอํามาตย นั้นแลว อัดอ้ัน    
             พระหฤทัยดวยความเศราโศก ถึงพระภาดา มีพระวรกายกระสับกระสาย 
             เสด็จลุกข้ึน. 
          [๑๔๘๕] เหตุไรหนอ เจาจึงเปนเหมือนคนบา เท่ียวบนเพออยูท่ัวนครทาวราวดี           
             นี้วา กระตาย กระตาย ใครมาลักเอากระตายของเจาไปหรือ?     
          [๑๔๘๖] เจาปรารถนากระตายทอง กระตายเงิน กระตายแกวมณ ีกระตาย    
             สังขสิลา หรือกระตายแกวประพาฬประการใด จงบอกแกเรา เรา      
             จะใหเขาทําใหเจา. ถาแมเจาไมชอบกระตายเหลานี้ แมกระตายอ่ืนๆ          
             มีอยูในปา เราจะใหเขานําเอากระตายเหลานัน้มาให เจาตองการ 
             กระตายชนิดใดเลา?          
          [๑๔๘๗] ขาแตพระเจาเกสวะ กระตายเหลาใดท่ีอาศัยอยูบนแผนดิน หมอมฉัน             
             ไมปรารถนากระตายเหลานัน้ หมอมฉันปรารถนากระตายจากดวงจันทร 
             ขอพระองคไดทรงโปรดสอยกระตายนั้นมาใหหมอมฉันเถิด.         
          [๑๔๘๘] นองรัก เจาปรารถนาส่ิงท่ีเขาไมพึงปรารถนากัน อยากไดกระตายจาก             
             ดวงจนัทร จะละชีวติไปเสียเปนแน.     
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          [๑๔๘๙] ขาแตพระองคผูกัณหวงศ ถาพระองคทรงทราบและตรัสสอนผูอ่ืน 
             อยางนี้ เหตุไรพระองคจึงทรงเศราโศกถึงพระราชโอรส ผูส้ินพระชนม            
             ไปแลว ในกาลกอน จนกระท่ังถึงวนันี้เลา?    
          [๑๔๙๐] มนุษย หรือเทวดาไมพึงไดฐานะอันใด คือความมุงหวังวา บุตรของเรา            
             ท่ีเกิดมาแลวอยาตายเลย พระองคทรงปรารถนาขา ฐานะนัน้อยู จะพึง             
             ทรงไดฐานะท่ีไมควรไดแตท่ีไหน ขาแตพระองคผูกัณหวงศ พระองค            
             ทรงเศราโศกถึงพระโอรสองคใด ผูไปรโลกแลว พระองคก็ไมสามารถ  
             จะนําพระโอรสนั้นมาไดดวยมนต ยารากไม โอสถ หรือ พระราชทรัพย  
             เลย.        
          [๑๔๙๑] บุรุษผูเปนบัณฑิตเชนนี้ เปนอํามาตย ของพระราชาพระองคใด พระ 
             ราชาพระองคนั้น จะมีความโศกมาแตไหน เหมือนฆตบัณฑิต ดับความ  
             โศกของเราในวนันี้. ฆตบัณฑิตไดรดเรา ผูเรารอนใหสงบระงับ  
             ดับความกระวนกระวายท้ังปวงได เหมือนบุคคลดับไฟท่ีติดเปรียง   
             ดวยนํ้า ฉะนั้น. ฆตบัณฑิตไดถอนลูกศรที่เสียบแทงหทัยของเราออกแลว             
             ไดบันเทาความโศก ถึงบุตรของเราผูถูกความเศราโศกครอบงําแลวหนอ.              
             เราเปนผูถอนลูกศรออกไดแลว ปราศจากความโศก ไมขุนมัว      
             จะไมเศราโศก จะไมรองไห เพราะไดฟงคําของเจา นะนองชาย.  
          [๑๔๙๒] ผูมีปญญา มีใจกรุณา ยอมทําผูท่ีเศราโศก ใหหลุดพนจากความเศราโศก         
             ได เหมือนฆตบัณฑติทําพระเชฏฐาผูเศราโศก ใหหลุดพนจากความ   
             เศราโศก ฉะนัน้.            
                    จบ ฆตปณฑิตชาดกท่ี ๑๖.             
                     _________________   
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                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
             ๑. จตทุวารชาดก๒. กัณหชาดก     
             ๓. จตุโปสถชาดก             ๔. สังขชาดก      
             ๕. จุลลโพธิชาดก             ๖. มัณฑพัยชาดก  
             ๗. นิโครธชาดก๘. ตักกลชาดก     
             ๙. มหาธรรมปาลชาดก        ๑๐. กกุกุฏชาดก     
            ๑๑. มัฏฐกุณฑลิชาดก           ๑๒. พิลารโกสิยชาดก              
            ๑๓. จกักวากชาดก            ๑๔. ภูริปญหาชาดก 
            ๑๕. มหามังคลชาดก           ๑๖. ฆตปณฑิตชาดก  
                     จบ ทสกนิบาตชาดก.  
                    _________________  
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                     เอกาทสกนิบาตชาดก  
                      ๑. มาตุโปสกชาดก  
                วาดวยเร่ืองพญาชางผูเล้ียงมารดา     
          [๑๔๙๓] ไมออยชาง ไมมูกมัน ไมชางนาว หญางวงชาง ขาวฟาง และลูก 
             เดือย งอกงามข้ึนแลวเพราะพญาชางนั้นพลัดพรากไป อนึ่ง ตน    
             กรรณกิารท้ังหลายท่ีเชิงเขาก็เผล็ดดอกบาน.   
          [๑๔๙๔] พระราชา หรือพระราชกุมาร ประทับนั่งบนคอพญาชางใด เปนผูไมมี  
             ความสะดุง ยอมกําจัดเสียซ่ึงปจจามิตรท้ังหลาย อิสรชนผูประดับ 
             ดวยอาภรณอันงดงามผูหนึ่ง ยอมเล้ียงดูพญาชางน้ันดวยกอนขาว.             
          [๑๔๙๕] ดูกรพญาชางตัวประเสริฐ เชิญพอรับเอาคําขาวเถิด อยาผายผอมเลย 
             ราชกิจมีเปนอันมาก ทานจะตองทําราชกิจเหลานั้น.             
          [๑๔๙๖] นางชางนั้นเปนกําพรา ตาบอด ไมมีผูนําทางคงจะสดุดตอไมลมลงตรง              
             ภูเขาจณัโฑรณะเปนแน.       
          [๑๔๙๗] ดูกรพญาชาง นางชางตาบอดหาผูนําทางมิได คงจะสดดุตอไมลมลงตรง 
             ภูเขาจณัโฑรณะนั้นเปนอะไรกับทานหรือ.       
             (เม่ือพราหมณเดนิทางยืนขออยู บัณฑิตท้ังหลายไมกลาวควรวาไป) 
          [๑๔๙๘] ขาแตพระมหาราชา นางชางตาบอดไมมีผูนําทาง คงจะสดุดตอไมลมลง 
             ตรงภูเขาช่ือจัณโฑรณะนัน้ เปนมารดาของขาพระองค.            
          [๑๔๙๙] พญาชางนี้ยอมเล้ียงดูมารดา ทานท้ังหลายจงปลอยพญาชางนั้นเสียเถิด          
             พญาชางตัวประเสริฐจงอยูรวมกับมารดา พรอมดวยญาติท้ังหลายเถิด.    
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          [๑๕๐๐] พญาชางอันพระเจากาสีทรงปลอยแลว พอหลุดจากเคร่ืองผูก พักอยู 
             ครูหนึง่ ไดไปยังภูเขา จากนั้นเดินไปสูสระบัวอันเย็นท่ีเคยซองเสพมา        
             แลวดดูน้ําดวยงวงมารดมารดา. 
          [๑๕๐๑] ฝนอะไรนี้ไมประเสริฐเลย ยอมตกโดยกาลท่ีไมควรตก บุตรเกิดใน  
             ตนของเราเปนผูบํารุงเรา ไปเสียแลว.         
          [๑๕๐๒] เชิญทานลุกข้ึนเถิด จะมัวนอนอยูทําไม ฉันผูเปนลูกของแมมาแลว              
             พระเจากาสีผูทรงพระปรีชาญาณ มีบริวารยศใหญหลวงทรงปลอยมาแลว.              
          [๑๕๐๓] พระราชาพระองคใดทรงปลอยลูกของเราผูประพฤติออนนอมตอบุคคลผู              
             เจริญทุกเม่ือ ขอพระราชาพระองคนั้นจงทรงพระชนมยนืนาน ทรงบํารุง 
             แควนกาสีใหเจริญรุงเรืองเถิด.             
                    จบ มาตุโปสกชาดกท่ี ๑.              
                        ๒. ชุณหชาดก    
                 วาดวยการคบบัณฑิตและคบคนพาล          
          [๑๕๐๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน ขอพระองคทรงสดับคําของขาพระองค 
             ขาพระองคมาถึงในที่นี้ดวยประโยชนในพระเจาชุณหะ ขาแตพระองคผู          
             ประเสริฐกวาสัตว ๒ เทาท้ังหลาย เม่ือพราหมณเดินทางยืนขออยู 
             บัณฑติท้ังหลายไมกลาววา ควรไป.            
          [๑๕๐๕] ดูกรพราหมณ ขาพเจากําลังรอฟงอยู ทานมาถึงในท่ีนีด้วยประโยชน            
             อันใด จงบอกประโยชนอันนั้น หรือวาทานปรารถนาประโยชนอะไร   
             ในขาพเจาจึงมาในที่นี้ เชิญทานพราหมณบอกมาเถิด.           
          [๑๕๐๖] ขอพระองคโปรดพระราชทานบานสวย ๕ ตําบลแกขาพระองค ทาสี     
             ๑๐๐ คน โค ๗๐๐ ทองเนื้อดี ๑๐๐๐ แทง ขอไดทรงโปรดประทาน       
             ภรรยาผูพร้ิมเพราแกขาพระองค ๒ คน.         
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          [๑๕๐๗] ดูกรพราหมณ ตบะอันมีกาํลังกลาของทานมีอยูหรือ หรือวามนตขลัง              
             ของทานมีอยู หรือวายักษบางพวกผูเช่ือฟงถอยคําของทานมีอยู หรือ         
             วาทานยังจําไดถึงประโยชนท่ีทานทําแลวแกเรา?              
          [๑๕๐๘] ตบะของขาพระองคมิไดมี แมมนตของขาพระองคก็มิไดมี ยกัษบางพวกผู        
             เช่ือฟงถอยคําของขาพระองคก็ไมมี อนึ่ง ขาพระองคก็จําไมไดถึงประ        
             โยชน ท่ีขาพระองคทําแลวแกพระองค ก็แตวา เม่ือกอนไดมีการพบปะ          
             กันเทานั้นเอง.             
          [๑๕๐๙] ขาพเจารูอยูวา การเห็นนี้เปนการเห็นคร้ังแรก นอกจากนีข้าพเจาจํา        
             ไมไดถึงการพบกันในคร้ังใดเลย ขาพเจาถามถึงเร่ืองนั้น ขอทานจง             
             บอกแกขาพเจาวา เราไดเคยพบกันเม่ือไรหรือท่ีไหน?          
          [๑๕๑๐] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พระองคและขาพระองคไดอยูกันมาแลวใน             
             เมืองตักกสิลา อันเปนเมืองท่ีร่ืนรมยของพระเจาคันธารราช พระองค            
             กับขาพระองคไดกระทบไหลกนัในความมืด มีหมอกทึบในนครนั้น ขา  
             แตพระองคผูเปนจอมประชาชน พระองคและขาพระองคยืนกนัอยูในท่ี             
             ตรงนั้น เจรจาปราศรัยดวยคําอันใหระลึกถึงกันท่ีตรงนั้นแล เปนการ             
             พบกนัแหงพระองคและขาพระองค ภายหลังจากนั้นมิไดมี กอนแต 
             นั้นก็ไมมี.  
          [๑๕๑๑] ดูกรพราหมณ การสมาคมกับสัปบุรุษยอมมีในหมูมนุษยบางคร้ังบาง  
             คราว บัณฑิตท้ังหลายยอมไมทําการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือ     
             คุณท่ีกระทําไวแลวในกาลกอนใหเส่ือมสูญไป.  
          [๑๕๑๒] สวนคนพาลท้ังหลาย ยอมทําการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือคุณท่ี   
             เขาทําไวในกาลกอนใหเส่ือมสูญไป คุณท่ีทําไวในคนพาลท้ังหลาย ถึง              
             จะมากมายกย็อมเส่ือมไปหมด เพราะวาคนพาลท้ังหลายเปนคนอกตัญู.  
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          [๑๕๑๓] สวนนกัปราชญท้ังหลาย ยอมไมทําการพบปะกัน ความสนิทสนม หรือ  
             คุณท่ีเขาทําไวในกาลกอน ใหเส่ือมสูญไป คุณท่ีทําไวในนักปราชญ 
             ท้ังหลาย ถึงจะนอยกย็อมไมเส่ือมหายไป เพราะวานักปราชญท้ังหลาย            
             เปนผูมีความกตัญูดี ขาพเจาจะใหบานสวย ๕ ตําบลแกทาน ทาสี              
             ๑๐๐ คน โค ๗๐๐ ทองเนื้อดี ๑๐๐๐ แทง และภรรยาผูพร้ิมเพรา ๒   
             คน มีชาติและตระกลูเสมอกัน แกทาน.          
          [๑๕๑๔] ขาแตพระราชา การสมาคมกับสัตบุรุษยอมเปนอยางนี ้ขาแตพระองค             
             ผูเปนใหญในกาสิกรัฐ ขาพระองคบริบูรณไปดวยสมบัติ มีบานสวย             
             เปนตน เหมือนพระจันทรตั้งอยูทามกลางแหงหมูดาวท้ังหลาย ฉะนั้น           
             การสังคมกับพระองคนั่นแล เปนอันวาขาพระองคไดแลวในวนันี้เอง.            
                      จบ ชุณหชาดกที่ ๒.  
                    ๓. ธรรมเทวปุตตชาดก 
                  วาดวยเร่ืองธรรมชนะอธรรม            
          [๑๕๑๕] ดูกรอธรรมเทพบุตร ขาพเจาเปนผูไมคายศ ไมคาบุญ สมณะและพราหมณ           
             สรรเสริญทุกเม่ือ ขาพเจาเปนผูมีธรรม อันเทวดาและมนุษยบูชาแลว            
             คูควรแกหนทาง ทานจงใหหนทางแกเรา.        
          [๑๕๑๖] ดูกรธรรมเทพบุตร เราผูช่ือวาอธรรมข้ึนสูยามแหงอธรรมอันม่ันคง ไม          
             เคยกลัวใคร มีกําลังเขมแข็ง เราจะพึงใหทางท่ีไมเคยใหใครแกทานใน           
             วันนี้ เพราะเหตุอะไรเลา?   
          [๑๕๑๗] ธรรมแลปรากฏกอน ภายหลังอธรรมจึงเกิดข้ึนในโลก เราเปนผูเจริญ  
             กวา ประเสริฐกวา ท้ังเกากวา ขอจงใหทางแกเราเถิด นองเอย. 
          [๑๕๑๘] เราจะไมใหหนทางแกทาน เพราะการขอรองหรือเพราะความเปนผูสมควร             
             ในวนันี้เราท้ังสองจงมารบกัน แลวหนทางจะเปนของผูชนะในการรบ.   
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          [๑๕๑๙] เราผูช่ือวาธรรม เปนผูฤาชาปรากฏไปท่ัวทุกทิศ มีกําลังมาก มียศประมาณ        
             ไมได ไมมีผูเสมอเหมือน ประกอบดวยคุณท้ังปวง อธรรมเอย ทาน 
             จักชนะไดอยางไร?           
          [๑๕๒๐] เขาเอาฆอนเหล็กตีทองอยางเดียว หาไดเอาทองตีเหล็กไม ถาหากวาเรา           
             ผูช่ือวาอธรรม ฆาทานผูช่ือวาธรรมในวนันี้ได เหล็กจะนาดู นาชมเหมือน   
             ทองคํา ฉะนั้น. 
          [๑๕๒๑] ดูกรอธรรมเทพบุตร ถาหากวาทานเปนผูมีกําลังในการรบไซร ผูหลัก             
             ผูใหญ และครูของทานมิไดมี เราจะยอมใหหนทางอันเปนท่ีรักดวย             
             อาการอันไมเปนท่ีรักของทาน ท้ังจะขออดทนถอยคําช่ัวๆ ของทาน. 
          [๑๕๒๒] อธรรมเทพบุตรไดฟงคํานี้แลว ก็เปนผูมีศีรษะลงเบ้ืองตํ่า มีเทาข้ึนเบ้ือง    
             สูง ตกลงจากรถ รําพันเพอวาเราปรารถนาจะรบก็ไมไดรบ อธรรม    
             เทพบุตรถูกตัดรอนเสียแลว ดวยเหตุมีประมาณเทานี้.           
          [๑๕๒๓] ธรรมเทพบุตรผูมีขันติเปนกําลัง มีจิตเท่ียงตรง มีกําลังมาก มีความบาก          
             บ่ันอยางแทจริง ชํานะกําลังรบ ไดฆาอธรรมเทพบุตรฝงเสียในแผนดิน             
             แลว ข้ึนสูรถของตนไปโดยหนทางนั่นเทียว.     
          [๑๕๒๔] มารดา บิดา และสมณพราหมณ ไมไดรับความนับถือในเรือนของชน    
             เหลาใด ชนเหลานัน้ คร้ันทอดท้ิงรางกายไวในโลกน้ี ตายไปแลวยอม            
             ตองพากันไปสูนรก เหมือนอธรรมเทพบุตรผูมีศีรษะลงในเบ้ืองต่ําตกไป             
             แลวฉะนั้น. 
          [๑๕๒๕] มารดา บิดา และสมณพราหมณ ไดรับความนับถือเปนอยางดีในเรือน 
             ของชนเหลาใด ชนเหลานั้น คร้ันทอดท้ิงรางกายไวในโลกน้ี ตายไปแลว           
             ยอมพากันไปสุคติ เหมือนธรรมเทพบุตรข้ึนสูรถของตนไปสูเทวโลก 
             ฉะนัน้.     
                  จบ ธรรมเทวปุตตชาดกท่ี ๓.       
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                        ๔. อุทยชาดก    
                     วาดวยบารมี ๑๐ ทัศ 
          [๑๕๒๖] ดูกรพระนาง ผูมีพระวรกายงามหาท่ีติมิได มีชวงพระเพลากลมกลอม 
             ทรงวัตถาภรณอันสะอาด เสด็จข้ึนสูปราสาทประทับนั่งอยูพระองคเดียว           
             ดูกรพระนางผูมีพระเนตรงามดังเนตรนางกินนร หมอมฉันขอวงิวอน   
             พระนาง เราท้ังสองควรอยูรวมกันตลอดคืนหนึ่งนี้.             
          [๑๕๒๗] นครนี้มีคูรายรอบ มีปอมแลซุมประตูม่ันคง มีหมูทหารถือกระบ่ีรักษา           
             ยากท่ีใครๆ จะเขาได. ทหารของนักรบหนุมก็ไมมีมาเลย เม่ือเปนเชนนี้        
             ทานปรารถนามาพบขาพเจาดวยเหตุอะไรหนอ.     
          [๑๕๒๘] ดูกรพระนางผูเลอโฉม หมอมฉันเปนเทพบุตรมาในตําหนักของพระนาง  
             ดูกรพระนางผูเจริญ เชิญพระนางช่ืนชมกับหมอมฉันเถิด หมอมฉัน 
             จะถวายถาดทอง อันเต็มดวยเหรียญทองแกนาง.    
          [๑๕๒๙] นอกจากเจาชายอุทัยแลว ขาพเจาไมพึงปรารถนาเทวดา ยักษ หรือมนุษย          
             ผูอ่ืนเลย ดูกรเทพบุตรผูมีอานุภาพมาก ทานจงไปเสียเถิด อยากลับมา           
             อีกเลย.     
          [๑๕๓๐] ความยนิดีอันใดเปนท่ีสุดของผูบริโภคกาม สัตวท้ังหลายประพฤติไม             
             สมควร เพราะเหตุแหงความยินดีอันใด พระนางอยาพลาดความยินดี   
             ในทางอันสะอาดของพระนางน้ันเลย หมอมฉันขอถวายถาดเงิน อันเต็ม 
             ดวยเหรียญเงินแกพระนาง.    
          [๑๕๓๑] ธรรมดาชายหมายจะใหหญิงเอออวยดวยทรัพย ยอมประมูลราคาข้ึนจน 
             ใหพอใจ ของทานตรงกันขาม ทานประมูลราคาโดยลดลงดังท่ีเห็น   
             ประจักษอยู. 
          [๑๕๓๒] ดกูรพระนางผูมีพระวรกายงาม อายแุละวรรณะของหมูมนุษยในมนุษย  
             โลกยอมเส่ือมลง ดวยเหตุนัน้แล แมทรัพยสําหรับพระนางกจ็าํตอง   
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             ลดลง เพราะวนันี้พระนางชราลงกวาวนักอน. ดูกรพระราชบุตรีผูมี  
             พระยศ เม่ือหมอมฉันกําลังเพงมองอยูอยางนี้ พระฉววีรรณของพระนาง             
             ยอมเส่ือมไป เพราะวันคืนลวงไปๆ ดูกรพระราชบุตรีผูมีปรีชา เพราะ             
             เหตุนัน้ พระนางพึงประพฤติพรหมจรรยเสียวันนี้ทีเดียว จะไดมี 
             พระฉวีวรรณงดงามยิ่งข้ึนอีก. 
          [๑๕๓๓] เทวดาท้ังหลายไมแกเหมือนมนุษยหรือ เสนเอ็นในรางกายของเทวดา 
             เหลานั้นไมมีหรือ ดูกรเทพบุตร ขาพเจาขอถามทานผูมีอานุภาพมาก             
             รางกายของเทวดาเปนอยางไร? 
          [๑๕๓๔] เทวดาท้ังหลายไมแกเหมือนมนุษย เสนเอ็นในรางกายของเทวดาเหลา              
             นั้นไมมี ฉวีวรรณอันเปนทิพยของเทวดาเหลานั้น ผุดผองยิ่งข้ึนทุกๆ          
             วัน และโภคสมบัติก็ไพบูลยข้ึน.              
          [๑๕๓๕] หมูชนเปนอันมากในโลกนี้ กลัวอะไรเลาจึงไมไปเทวโลกกัน ก็หนทาง              
             ไปเทวโลกบัณฑิตท้ังหลายกลาวไวหลายดาน ดูกรเทพบุตรผูมีอานุภาพ              
             มาก ขาพเจาขอถามทานวา บุคคลต้ังอยูในหนทางไหน จึงจะไมกลัว 
             ปรโลก?      
          [๑๕๓๖] บุคคลผูตั้งวาจา และใจไวโดยชอบ ไมกระทําบาปดวยกาย อยูครองเรือน            
             อันมีขาวและน้ํามาก เปนผูมีศรัทธา ออนโยน จําแนกแจกทาน รูความ              
             ประสงค ชอบสงเคราะห มีถอยคํากลมกลอม ออนหวาน ผูตั้งอยูใน  
             คุณธรรมดังกลาวมาน้ี ไมพึงกลัวปรโลก.       
          [๑๕๓๗] ขาแตเทพบุตร ทานพรํ่าสอนขาพเจาเหมือนมารดาบิดา ขาแตทานผูมีผิว         
             พรรณงามยิ่ง ขาพเจาขอถาม ทานเปนใครหนอ มีรางกายสงางาม?  
          [๑๕๓๘] ดูกรพระนางผูเลอโฉม ขาพเจาเปนพระเจาอุทัย มาในท่ีนี้เพื่อตองการ         
             จะเปล้ืองขอผูกพัน ขาพเจาบอกพระนางแลว จะขอลาไป ขาพเจาพน 
             จากขอผูกพันของพระนางแลว.  
          [๑๕๓๙] ขาแตพระลูกเจา ถาพระองคเปนพระเจาอุทัยเสด็จมา ณ ท่ีนี้เพื่อตองการ     
             จะเปล้ืองขอผูกพันไซร ขาแตพระราชบุตร ขอเชิญพระองคจงโปรด 
             พรํ่าสอนหมอมฉัน ดวยวิธีท่ีเราท้ังสองจะไดพบกันอีกใหมเถิด เพคะ.     
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          [๑๕๔๐] วัยลวงไปเร็วยิ่งนัก ขณะก็เชนนั้นเหมือนกัน ความต้ังอยูยั่งยืนไมมี        
             สัตวท้ังหลายยอมจุตไิปแนแท สรีระไมยั่งยืน ยอมเส่ือมถอย ดูกร            
             พระนางอุทัย เธออยาประมาท จงประพฤติธรรม. พื้นแผนดินท้ังส้ิน  
             เต็มไปดวยทรพัย ถาพึงเปนของๆ พระราชาพระองคเดียว ไมมีผูอ่ืน            
             ครอบครอง ถึงกระนั้น ผูท่ียังไมปราศจากความกําหนดัก็ตองท้ิงสมบัติ           
             นั้นไป ดูกรพระนางอุทัย เธออยาประมาท จงประพฤติธรรม. มารดา   
             บิดา พี่ชายนองชาย พี่สาวนองสาว ภรรยาและสามี พรอมท้ังทรัพย 
             แมเขาเหลานั้นตางกจ็ะละท้ิงกันไป ดูกรพระนางอุทัย เธออยาประมาท            
             จงประพฤติธรรม. ดูกรพระนางอุทัยเธอพึงทราบวา รางกายเปนอาหาร  
             ของสัตวอ่ืนๆ พึงทราบวาสุคติและทุคติในสงสารเปนท่ีพักช่ัวคราว              
             เธออยาประมาท จงประพฤติธรรม.  
          [๑๕๔๑] เทพบุตรพูดดีจริง ชีวิตของสัตวท้ังหลายนอย ท้ังลําเค็ญ ท้ังนิดหนอย          
             ท้ังประกอบไปดวยทุกข หมอมฉันจักสละสุรุธนนครแควนกาสีออกบวช  
             อยูลําพังผูเดียว.          
                      จบ อุทยชาดกท่ี ๔.  
                       ๕. ปานียชาดก    
 วาดวยการทําบาปแลวรังเกยีจบาปที่ทํา     
          [๑๕๔๒] อาตมภาพเปนมิตรของชายคนหนึ่ง ไดบริโภคน้ําของมิตรท่ีเขาไมไดให             
             เพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราทําบาปนั้นไวแลวอยาได           
             กระทําบาปอีกเลย เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงออกบวช.              
          [๑๕๔๓] ความพอใจบังเกิดข้ึนแกอาตมภาพ เพราะเห็นภรรยาของผูอ่ืน เพราะ  
             เหตุนัน้ ภายหลังอาตมภาพรังเกยีจวา เราไดทําบาปนั้นไวแลวอยาได            
             กระทําบาปนั้นอีกเลย เพราะเหตุนัน้อาตมภาพจึงออกบวช.    
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          [๑๕๔๔] ขอถวายพระพรมหาบพิตร โจรทั้งหลายจับโยมบิดาของอาตมภาพไวใน    
             ปา อาตมภาพถูกโจรเหลานั้นถาม รูอยูไดแกลงพดูถึงโยมบิดานัน้เปน          
             อยางอ่ืนไป เพราะเหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราไดทําบาป             
             นั้นไวแลวอยาไดทําบาปนั้นอีกเลย เพราะเหตุนั้นอาตมภาพจึงออกบวช.            
          [๑๕๔๕] เม่ือพลีกรรมช่ือโสมยาคะปรากฏข้ึนแลว มนุษยท้ังหลายก็พากันกระทํา             
             ปาณาติบาต อาตมภาพไดยอมอนญุาตใหแกพวกเขา เพราะเหตุนั้น     
             ภายหลังอาตมภาพรังเกียจวา เราไดทําบาปนั้นไวแลวอยาไดทําบาปนั้น            
             อีกเลย เพราะเหตุนัน้ อาตมภาพจงึออกบวช.      
          [๑๕๔๖] ในกาลกอน ชนท้ังหลายในหมูบานของอาตมภาพ สําคัญสุราและเมรัย  
             วาเปนน้ําหวานจึงไดพากันดื่มน้ําเมา เพื่อความฉิบหายแกชนเปนอันมาก          
             อาตมภาพยอมอนุญาตใหแกเขา เพราะเหตุนั้น ภายหลังอาตมภาพ      
             รังเกียจวาเราไดทําบาปนั้นไวแลว อยาไดทําบาปนั้นอีกเลย เพราะเหตุ          
             นั้น อาตมภาพจึงออกบวช.      
          [๑๕๔๗] นาติเตียนแท ซ่ึงกามเปนอันมาก มีกล่ินเหม็น มีเส้ียนหนามมาก เราสอง        
             เสพอยู ไมไดรับความสุขเชนนั้น.           
          [๑๕๔๘] กามทั้งหลายมีความพอใจมาก สุขอ่ืนยิ่งกวากามไมมี ชนเหลาใดสอง              
             เสพกามท้ังหลาย ชนเหลานั้นยอมเขาถึงสวรรค.  
          [๑๕๔๙] กามทั้งหลายมีความพอใจนอย ทุกขอ่ืนยิง่กวากามไมมี ชนเหลาใด 
             สองเสพกามท้ังหลาย ชนเหลานัน้ยอมเขาถึงนรก. 
          [๑๕๕๐] เหมือนดาบที่ลับคมดีแลวเชือด เหมือนกระบ่ีท่ีขัดดีแลวแทง เหมือน             
             หอกที่พุงปกอก (เจบ็ปานใด) กามท้ังหลายเปนทุกขยิ่งกวานัน้. 
          [๑๕๕๑] หลุมถานเพลิงลุกโพลงแลว ลึกกวาช่ัวบุรุษ ผาลที่เขาเผารอนอยูตลอดวัน       
             (รอนปานใด) กามทัง้หลายเปนทุกขยิ่งกวานั้น. 
          [๑๕๕๒] เหมือนยาพิษชนิดรายแรง น้ํามันท่ีเดอืดพลาน ทองแดงท่ีกําลังละลาย              
             ควาง (รอนปานใด) กามทั้งหลายเปนทุกขยิ่งกวานั้น.         
                     จบ ปานียชาดกที่ ๕.   
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                       ๖. ยุธัญชยชาดก  
             วาดวยการผนวชของเจาชายยุธัญชัยและยุธิฏฐิละ  
          [๑๕๕๓] หมอมฉันขอถวายบังคมพระองค ผูเปนจอมทัพมีมิตรและอํามาตยแวด 
             ลอมแนนขนัด ขาแตพระทูลกระหมอม หมอมฉันจักบวช ขอไดโปรด  
             ทรงพระอนุญาตเถิด.           
          [๑๕๕๔] ถาเธอยังบกพรองดวยกามท้ังหลาย ฉันจะเพิ่มเติมใหเต็ม ผูใดเบียด            
             เบียนเธอ ฉันจักหามปราม พอยุธัญชัยอยาเพิ่งบวชเลย.         
          [๑๕๕๕] หมอมฉันมิไดบกพรองดวยกามท้ังหลายเลย ไมมีใครเบียดเบียนหมอม              
             ฉัน แตหมอมฉันปรารถนาจะทําท่ีพึ่ง ท่ีชราครอบงําไมได พระเจาขา.            
          [๑๕๕๖] พระโอรสกราบทูลวิงวอนพระราชบิดา พระราชบิดาหรือก็ทรงวิงวอน    
             พระราชโอรส พอเอย ชาวนิคมพากันวิงวอนวา ขาแตพระยุธัญชัย  
             อยาทรงผนวชเลย.             
          [๑๕๕๗] ขาแตพระราชบิดาผูเปนจอมทัพ พระองคอยาทรงหามหมอมฉันผูจะ 
             บวชเลย อยาใหหมอมฉันมัวเมาอยูดวยกามท้ังหลาย เปนไปตามอํานาจ              
             ชราเลย พระเจาขา.          
          [๑๕๕๘] ลูกเอย แมขอรองเธอ แมขอหามเธอ แมปรารถนาจะเหน็เธอนานๆ   
             อยาบวชเสียเลยนะพอยุธัญชัย.  
          [๑๕๕๙] น้ําคางบนยอดหญา พระอาทิตยข้ึนก็ตกไปฉันใด อายุของมนุษยท้ังหลาย            
             ก็ฉันนั้น ขอทูลกระหมอมแมอยาหามฉันเลย พระเจาขา.        
          [๑๕๖๐] ขาแตพระองคผูเปนจอมเสนา ขอไดโปรดรีบตรัสใหพระมารดาเสด็จข้ึน            
             สูยานนี้เสียเถิด พระมารดาอยาไดทรงทําอันตรายแกหมอมฉันผูกําลัง            
             รีบดวนเสียเลย.             
          [๑๕๖๑] ทานท้ังหลายจงชวยวิ่งเตนดวยเถิด ขอความเจริญจงมีแกทานเถิด รัมม         
             นครจักเปลาเปล่ียวเสียแลว พอยุธัญชัยพระเจาสัพพทัตทรงอนญุาต 
             แลวละ.     
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          [๑๕๖๒] เจาชายองคใดเปนผูประเสริฐกวามนษุยท้ังหลาย ยังกําลังหนุมแนน            
             เปลงปล่ังดังทองธรรมชาติ เจาชายองคนั้นมีกําลังแข็งแรง มีผานุงหม         
             ยอมฝาดบวชแลว.             
          [๑๕๖๓] เจาชายท้ังสององค คือยุธัญชัยกับยุธิฏฐิละทรงละทิ้งพระราชมารดาและ           
             พระราชบิดาแลว ทางตัดเคร่ืองของแหงมัจจุราช เสด็จออกผนวชแลว.              
                     จบ ยุธัญชยชาดกท่ี ๖.              
                       ๗. ทสรถชาดก     
             วาดวยผูมีปญญายอมไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีเสียไปแลว        
          [๑๕๖๔] มานี่แนะ เจาลักษณและนางสีดาท้ังสองจงมาลงนํ้า พระภรตน้ีกลาว 
             อยางนี้วา พระเจาทสรถสวรรคตเสียแลว.      
          [๑๕๖๕] พี่ราม ดวยอานุภาพอะไรเจาพี่ไมเศราโศกถึงส่ิงท่ีควรเศราโศก ความ          
             ทุกขมิไดครอบงําพี่เพราะไดทรงสดับวา พระราชบิดาสวรรคตเลา? 
          [๑๕๖๖] คนเราไมสามารถจะรักษาชีวิต ท่ีคนเปนอันมากพรํ่าเพอถึง นักปราชญ             
             ผูรูแจงจะทําตนใหเดือดรอนเพื่ออะไรกัน?   
          [๑๕๖๗] ท้ังเด็กทั้งผูใหญ ท้ังพาลท้ังบัณฑิต ท้ังคนมั่งมีท้ังคนยากจน ลวนบาย      
             หนาไปหามฤตยูท้ังนั้น.      
          [๑๕๖๘] ผลไมท่ีสุกแลว ก็พลันแตจะหลนลงเปนแน ฉันใด สัตวท้ังหลายเกิดมา          
             แลว กพ็ลันแตจะตายเปนแน ฉันนัน้.         
          [๑๕๖๙] เวลาเชาเห็นกันอยูมากคน พอถึงเวลาเย็นบางคนไมเหน็กัน เวลาเย็น              
             เห็นกนัอยูมากคน พอถึงเวลาเชาบางคนไมเหน็กนั.              
          [๑๕๗๐] ถาผูท่ีครํ่าครวญหลงเบียดเบียนตนอยู จะพึงไดรับประโยชนสักเล็กนอย         
             ไซร บัณฑิตผูมีปรีชาก็จะพึงทําเชนนั้นบาง. 
          [๑๕๗๑] ผูเบียดเบียนตนของตนอยู ยอมซูบผอมปราศจากผิวพรรณ สัตวผูละไป              
             แลวไมไดชวยคุมครองรักษา ดวยการรํ่าไหนั้นเลย การรํ่าไหไรประโยชน.      
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          [๑๕๗๒] คนฉลาดพึงดับไฟท่ีไหมเรือนดวยน้ํา ฉันใด คนผูเปนนักปราชญไดรับ            
             การศึกษามาดี มีปญญาเฉลียวฉลาด พึงรีบกําจดัความโศกท่ีเกดิข้ึนโดย             
             ฉับพลัน เหมือนลมพัดปุยนุน ฉันนั้น.         
          [๑๕๗๓] คนๆ เดียวเทานั้นตายไป คนเดียวเทานัน้เกิดในตระกลู สวนการคบ  
             หากันของสรรพสัตว มีความเกี่ยวของกันเปนอยางยิ่ง.         
          [๑๕๗๔] เพราะเหตุนั้นแล ความเศราโศกแมจะมากมายกไ็มทําจิตใจของนกั   
             ปราชญ ผูเปนพหูสูต มองเห็นโลกนี้และโลกหนา รูท่ัวถึงธรรมให              
             เรารอนได.  
          [๑๕๗๕] เราจักใหยศ และโภคสมบัติ แกผูท่ีควรจะได จักทะนบํุารุงภรรยา  
             ญาติท้ังหลาย และคนท่ีเหลือ นี้เปนกิจของบัณฑติผูปรีชา.     
          [๑๕๗๖] พระเจารามผูมีพระศอดุจกลองทอง มีพระพาหาใหญ ทรงครอบครอง    
             ราชสมบัติอยูตลอด ๑๖,๐๐๐ ป.  
                     จบ ทสรถชาดกท่ี ๗. 
                       ๘. สังวรชาดก    
 วาดวยพระราชาผูมีศีลาจารวัตรท่ีดีงาม  
          [๑๕๗๗] ขาแตพระมหาราช พระราชาผูเปนจอมแหงชน ทรงทราบถึงพระศีลา  
             จารวตัรของพระองค ทรงยกยองพระกุมารเหลานี้มิไดสําคัญพระองคดวย            
             ชนบทอะไรเลย.  
          [๑๕๗๘] เม่ือพระมหาราชาผูสมมติเทพ ยังทรงพระชนมอยูหรือทิวงคตแลวก็ตาม             
             พระประยูรญาติผูเหน็ประโยชนตนเปนสําคัญ พากันยอมรับนบัถือ   
             พระองค.    
          [๑๕๗๙] ขาแตพระเจาสังวรราช ดวยพระศีลาจารวตัรขอไหน พระองคจึงสถิตอยู           
             เหนือพระเชฏฐภาดาผูทรงรวมกําเนิดได ดวยพระศีลาจารวัตรขอไหน  
             หมูพระญาติท่ีประชุมกันแลว จึงไมย่ํายีพระองคได?    
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          [๑๕๘๐] ขาแตพระราชบุตร หมอมฉันมิไดริษยาสมณะท้ังหลายผูแสวงหาคุณอัน              
             ใหญหลวง หมอมฉันนอบนอมทานเหลานั้นโดยเคารพ ไหวเทาของทาน 
             ผูคงท่ี.   
          [๑๕๘๑] สมณะเหลานั้น ยนิดีแลวในคุณธรรมของทานผูแสวงหาคุณ ยอมพรํ่า  
             สอนหมอมฉันผูประกอบในคุณธรรม ผูพอใจฟง ไมมีความริษยา.    
          [๑๕๘๒] หมอมฉันไดฟงคําของสมณะ ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง เหลานั้นแลว 
             มิไดดหูม่ินสักนอยหนึ่งเลย ใจของหมอมฉันยนิดีแลวในธรรม.   
          [๑๕๘๓] กองพลชาง กองพลมา กองพลรถ และกองพลเดินเทา หมอมฉันไม     
             ตัดเบ้ียเล้ียงและบําเหน็จบํานาญของจาตุรงคเสนาเหลานั้นใหลดนอยลง.            
          [๑๕๘๔] อํามาตยผูใหญ และขาราชการผูมีปรีชาของหมอมฉันมีอยู ชวยกันบํารุง         
             พระนครพาราณสีใหมีเนื้อมาก มีน้ําดี.         
          [๑๕๘๕] อนึ่ง พวกพอคาผูม่ังค่ังมาแลวจากรัฐตางๆ หมอมฉันชวยจดัอารักขาให       
             พอคาเหลานั้น ขอไดโปรดทราบอยางนี้เถิด เจาพี่อุโบสถ.    
          [๑๕๘๖] ขาแตพระเจาสังวรราช ไดยนิวา พระองคทรงครอบครองราชสมบัติแหง             
             หมูพระญาติโดยธรรม พระองคเปนผูมีพระปรีชาดวย เปนบัณฑิตดวย              
             ท้ังทรงเก้ือกูลพระประยูรญาติดวย.           
          [๑๕๘๗] ศัตรูท้ังหลายยอมไมเบียดเบียนพระองคผูแวดลอมไปดวยพระประยูรญาติ          
             มองมูลดวยรัตนะตางๆ เหมือนจอมอสูร ไมเบียดเบียนพระอินทร   
             ฉะนัน้.     
                     จบ สังวรชาดกที่ ๘.  
                      ๙. สุปปารกชาดก   
                    วาดวยทะเล ๖ ประการ 
          [๑๕๘๘] พวกมนุษยจมูกแหลมดําผุดดําวายอยู พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ 
             ทะเลนี้ช่ืออะไร?       
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          [๑๕๘๙] เม่ือทานทั้งหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพยออกจากทาช่ือภรุกัจฉะ คร้ัน      
             เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนีเ้ขาเรียกกนัวา ขุรมาลี.      
          [๑๕๙๐] ทะเลนี้ ปรากฏเหมือนกองไฟและพระอาทิตย ขาพเจาขอถามทาน     
             สุปปารกะ ทะเลนี้ช่ืออะไร?   
          [๑๕๙๑] เม่ือทานทั้งหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาช่ือภรุกัจฉะ           
             คร้ันเรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนี้เขาเรียกวา อัคคิมาลี.  
          [๑๕๙๒] ทะเลนี้ปรากฏเหมือนนมสมและนมสด พวกขาพเจาขอถามทาน         
             สุปปารกะ ทะเลนี้ช่ืออะไร?   
          [๑๕๙๓] เม่ือทานทั้งหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาช่ือภรุกัจฉะ คร้ัน     
             เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนีเ้ขาเรียกกนัวา ทธิมาลี.      
          [๑๕๙๔] ทะเลนี้ปรากฏเหมือนหญาคาและขาวกลา พวกขาพเจาขอถามทาน    
             สุปปารกะ ทะเลนี้ช่ืออะไร?   
          [๑๕๙๕] เม่ือทานทั้งหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาช่ือภรุกัจฉะ คร้ัน     
             เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนีเ้ขาเรียกกนัวา กุสมาลี.      
          [๑๕๙๖] ทะเลนี้ปรากฏเหมือนไมออ และไมไผ พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ             
             ทะเลนี้ช่ืออะไร?            
          [๑๕๙๗] เม่ือทานทั้งหลาย ผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาช่ือภรุกัจฉะ คร้ัน     
             เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนีเ้ขาเรียกกนัวา นฬมาลี.       
          [๑๕๙๘] เสียงนากลัวมาก นาสยดสยอง ฟงเหมือนเสียงอมนุษย และทะเลนี ้
             ปรากฏเหมือนบึงและเหว พวกขาพเจาขอถามทานสุปปารกะ ทะเลนี้   
             ช่ืออะไร?   
          [๑๕๙๙] เม่ือทานทั้งหลายผูเปนพอคาแสวงหาทรัพย ออกจากทาช่ือภรุกัจฉะ คร้ัน      
             เรือแลนไปผิดทางมาถึงทะเลตอนนีเ้ขาเรียกกนัวา พลวามุขี.      
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          [๑๖๐๐] ตั้งแตขาพเจาระลึกถึงตนได ถึงความเปนผูรูเดียงสา ขาพเจาไมเคยรูสึก  
             แกลงเบียดเบียนสัตวแมสักตัวหนึ่งเลย ดวยสัจจวาจานี้ ขอเรือจงกลับ          
             ไดโดยสวัสดี. 
                    จบ สุปปารกชาดกท่ี ๙. 
                      ______________   
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
             ๑. มาตุโปสกชาดก         ๒. ชุณหชาดก         
             ๓. ธรรมเทวปุตตกชาดก     ๔. อุทยชาดก         
             ๕. ปานียชาดก            ๖. ยุธัญชยชาดก      
             ๗. ทสรถชาดก            ๘. สังวรชาดก         
             ๙. สุปปารกชาดก.             
                      จบ เอกาทสกนิบาต  
                     _________________   
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                      ทวาทสนิบาตชาดก   
                      ๑. จุลลกุณาลชาดก 
                   วาดวยส่ิง ๕ อยางรูไดยาก        
          [๑๖๐๑] บุรุษผูไมถูกผีสิง ยอมไมควรจะเช่ือหญิงผูหยาบชา ใจเบาไมรูจักคุณคน     
             มักประทุษรายมิตร.          
          [๑๖๐๒] หญิงเหลานัน้ยอมไมรูจกักิจท่ีทําแลวและกิจท่ียังไมไดทํา ไมรูจักมารดา   
             บิดา หรือพี่นอง ไมใชอารยชน กาวลวงธรรมเสียแลว ยอมไปตาม  
             อํานาจจิตของตนถายเดยีว.     
          [๑๖๐๓] เม่ือมีอันตราย และเม่ือกจิเกดิข้ึน หญิงยอมละท้ิงสามีนั้นแมอยูรวมกนั     
             มานาน เปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจ เปนผูอนุเคราะหแมเสมอดวยชีวติ              
             เพราะเหตุนั้น เราจึงไมไววางใจหญิงท้ังหลาย.  
          [๑๖๐๔] ความจริง จิตของหญิงเหมือนกับจิตของลิง ลุมๆ ดอนๆ เหมือนกับ  
             เงาตนไม หัวใจของหญิงท้ังหลายไหวไปมาเหมือนลอรถที่กําลังหมุนไป              
             ฉะนัน้.     
          [๑๖๐๕] คราวใด หญิงมองเห็นทรัพยของบุรุษท่ีควรจะถือเอาได คราวนั้น ยอม             
             ใชวาจาออนหวานนําพาเอาบุรุษนั้นไป เหมือนชาวกัมโพชใชสาหราย 
             ลอมาไปไดฉะนั้น.          
          [๑๖๐๖] คราวใด ไมมองเห็นทรัพยของบุรุษท่ีควรจะถือเอาได คราวน้ัน ยอมละ            
             ท้ิงบุรุษนั้นไปเสีย เหมือนบุคคลขามฟากถึงฝงโนนแลว ก็ท้ิงแพไป            
             เสีย ฉะนั้น.  
          [๑๖๐๗] หญิงเปรียบเหมือนยางรัก กินไมเลือกเหมือนเปลวไฟ มีมายาแรงกลา  
             เหมือนแมน้ําอันมีกระแสเช่ียว ยอมคบหาบุรุษท้ังท่ีนารักและไมนารัก         
             เหมือนเรือจอดไมเลือกวาฝงขางนี้ หรือขางโนน ฉะนั้น.     
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          [๑๖๐๘] หญิงไมใชของบุรุษคนเดยีว หรือสองคน ยอมตอนรับท่ัวไป เหมือนราน            
             ตลาด ผูใดสําคัญซ่ึงหญิงเหลานั้น วาของเราก็เทากับดักลมดวยตาขาย          
             ฉะนัน้.     
          [๑๖๐๙] แมน้ํา หนทาง รานขายเหลา สภา และบอน้ํา มีอุปมาฉันใด หญิง   
             ในโลกก็มีอุปไมยฉันนั้น เขตแดนของหญิงเหลานั้นไมมีเลย.      
          [๑๖๑๐] หญิงเหลานั้นเสมอดวยไฟกนิเปรียง เปรียบดวยหวังูเหา เลือกหยิบเอา           
             แตท่ีอรอยๆ เหมือนโคเลือกกินหญาในภายนอก ฉะนัน้.           
          [๑๖๑๑] ไฟกินเปรียง ๑ ชางสาร ๑ งูเหา ๑ พระเจาแผนดินผูไดมูรธาภิเษก ๑           
             หญิงทุกคน ๑ ท้ัง ๕ นี้ คนพึงคบหาดวยความระมัดระวังเปนนิตย 
             เพราะวาส่ิงท้ัง ๕ นัน้มีอัธยาศัยท่ีรูไดยาก.              
          [๑๖๑๒] หญิงท่ีงามเกนิไป ๑ หญิงท่ีชายเปนอันมากไมรักใคร ๑ (หญิงแพศยา)             
             หญิงท่ีเหมือนมือขวา ๑ (ชํานาญการฟอนการขับ) หญิงท่ีเปนภรรยาของ              
             คนอ่ืน ๑ หญิงท่ีเหน็แกทรัพย ๑ หญิง ๕ จําพวกนี้ก็ไมควรคบหา.  
                    จบจุลลกุณาลชาดกท่ี ๑.              
                      ๒. ภัททสาลชาดก   
                วาดวยการบําเพ็ญประโยชนแกญาติ        
          [๑๖๑๓] ทานเปนใคร มีผาอันสะอาดหมดจด มายืนอยูบนอากาศ เพราะเหตุไร 
             น้ําตาของทานจึงไหล ภัยมาถึงทานแตท่ีไหน?   
          [๑๖๑๔] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ เม่ือหมอมฉันไดรับการบูชาอยู ๖๐,๐๐๐ ป ชนท้ังหลาย  
             รูจักหมอมฉันวา ภัททสาละ ในแวนแควนของพระองคนี้แล.      
          [๑๖๑๕] ขาแตพระองคผูเปนใหญในทิศ พระราชาพระองคกอนๆ เม่ือสราง  
             พระนคร อาคาร และปราสาทตางๆ พระราชาเหลานั้นมิไดดหูม่ิน    
             หมอมฉันเลย พระราชาเหลานั้นบูชาหมอมฉัน ฉันใด แมพระองค   
             ก็จงบูชาหมอมฉัน ฉันนั้นเถิด.  
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          [๑๖๑๖] ก็ขาพเจามิไดเห็นตนไมอ่ืนท่ีจะใหญโตเหมือนทาน โดยประมาณทาน            
             เปนไมงามแตกําเนดิดวยยานและปริมณฑล.      
          [๑๖๑๗] ขาพเจาจะใหนายชางทําปราสาทมีเสาเดียว เปนท่ีร่ืนรมยใจ ขาพเจาจะ         
             เช้ือเชิญทานมาอยูท่ีปราสาทนั้น ดกูรเทวดา ชีวิตของทานจักยั่งยืน.          
          [๑๖๑๘] ถาพระองคทรงดําริอยางนี้ ก็จําตองพลัดพรากจากตนรังอันเปนรางกาย           
             ของหมอมฉัน พระองคจงตัดหมอมฉันทําเปนทอนๆ ใหมากเถิด.     
          [๑๖๑๙] พระองคจงตัดปลายกอนแลวจงตัดทอนกลาง ภายหลังจึงตัดท่ีโคน   
             เม่ือหมอมฉันถูกตัดอยางนี้ ถึงจะตายลงก็ไมมีทุกข.         
          [๑๖๒๐] ราชบุรุษตัดมือและเทา ตัดหูและจมูก ภายหลังจึงตัดศีรษะของโจรผูเปน          
             อยู ความตายน้ันช่ือวาตายเปนทุกข.        
          [๑๖๒๑] ดูกรตนรังผูเปนเจาแหงปา เขาตัดเปนทอนๆ เปนสุขหรือหนอ ทาน            
             มีเหตุอะไร ม่ันใจอยางไร จึงปรารถนาใหตัดเปนทอนๆ ?        
          [๑๖๒๒] ขาแตมหาราช หมอมฉันยดึม่ันเหตุอันใด อันเปนเหตุประกอบดวยธรรม             
             ปรารถนาใหตัดเปนทอนๆ ขอพระองคจงทรงสดับเหตุอันนั้น.       
          [๑๖๒๓] หมูญาตของหมอมฉัน เจริญอยูดวยความสุข เกิดแลวใกลตนรังขาง              
             หมอมฉัน หมอมฉันพึงเขาไปเบียดเบียนหมูญาติเหลานั้น เม่ือเปน             
             เชนนี้ หมอมฉันช่ือวาเขาไปส่ังสมส่ิงท่ีมิใชความสุขใหแกคนเหลาอ่ืน     
             เหตุนัน้หมอมฉันจึงปรารถนาใหตดัเปนทอนๆ . 
          [๑๖๒๔] ดูกรตนรังผูเปนเจาแหงปา ทานยอมคิดส่ิงท่ีควรคิด ทานเปนผูปรารถนา    
             ประโยชนแกหมูญาติ ดูกรสหาย ขาพเจาใหอภยัแกทาน.        
                     จบภัททสาลชาดกท่ี ๒. 
                     ๓. สมุททวาณชิชาดก 
                     วาดวยพอคาทางสมุทร             
          [๑๖๒๕] ชนท้ังหลายพากันไถ พากนัหวาน เปนมนุษยผูตองเล้ียงชีพดวยผลการ            
             งาน ไมถึงสวนหนึ่งแหงเกาะอันนี ้เกาะของเรานีแ้หละดกีวาชมพูทวีป.   
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          [๑๖๒๖] ในวันพระจนัทรเพ็ญ ทะเลจักมีคล่ืนจัด จะทวมเกาะใหญนี้ใหจมลง 
             คล่ืนทะเลอยาฆาทานท้ังหลายเสียเลย ทานท้ังหลายจงพากันไปหาท่ีพึ่ง          
             อาศัยท่ีอ่ืนเถิด.           
          [๑๖๒๗] คล่ืนทะเลจะไมเกิดทวมเกาะใหญนี้ เหตุอันนั้นเราเห็นแลวดวยนิมิตเปน       
             อันมาก ทานท้ังหลายอยากลัวเลย จะเศราโศกทําไม จงเบิกบานใจเถิด.              
          [๑๖๒๘] ทานท้ังหลายจงอยูยดึครองเกาะใหญนี้ อันมีอาหารเพียงพอ มีขาวและ            
             น้ํามากมาย เปนท่ีอยูอาศัยเถิด เราไมมองเห็นภัยอันใดอันหนึ่ง ซ่ึงจะเกดิ     
             มีแกทานท้ังหลายเลย ทานท้ังหลายจงเบิกบานใจอยูดวยบุตรหลานเถิด.           
          [๑๖๒๙] เทพบุตรในทิศทักษิณนี้ ยอมคัดคานความเกษมสําราญ ถอยคําของเทพ  
             บุตรนั้นเปนคําจริง เทพบุตรในทิศอุดรไมรูแจงภยั หรือมิใชภัย ทาน          
             ท้ังหลายอยากลัวเลย จะเศราโศกไปทําไม จงเบิกบานใจเถิด.       
          [๑๖๓๐] เทวดาเหลานีย้อมกลาวผิดกนัอยางไร เทวดาตนหนึ่งกลาววาจะมีภัย             
             ตนหนึ่งกลาววาปลอดภัย ดังเราขอเตือน ทานท้ังหลายจงฟงถอยคําของ             
             เราเถิด เราท้ังหมดอยาฉิบหายเสียเร็วพลันเลย.  
          [๑๖๓๑] เราท้ังปวง จงมาชวยกันทําเรือใหญใหม่ันคงติดเคร่ืองยนตไวพรอมสรรพ         
             ถาเทพบุตรในทิศทักษิณพูดจริง เทพบุตรในทิศอุดรก็พูดคานเปลาๆ .              
          [๑๖๓๒] เม่ืออันตรายเกิดมีข้ึน เรือของพวกเรานั้นก็จักไมเสียหาย อนึ่ง เราจะไม      
             ละท้ิงเกาะน้ี ถาหากเทพบุตรในทิศอุดรพูดจริง เทพบุตรในทิศทักษิณก็            
             พูดคานเปลาๆ .             
          [๑๖๓๓] เราทุกคนพึงข้ึนสูเรือนั้นทันที ขามไปถึงฝงโนนโดยสวัสดีอยางนี้ พวก      
             เราไมพึงเช่ือถืองายๆ วาคําจริงโดยคําแรก ไมพงึเช่ือถืองายๆ ซ่ึงถอยคํา     
             ท่ีเทพบุตรกลาวแลวในภายหลังวาเปนจริง นรชนใดในโลกนี้เลือกถือ              
             เอาสวนกลางไวได นรชนนั้นยอมเขาถึงซ่ึงฐานะอันประเสริฐ.   
          [๑๖๓๔] กุลบุตรผูมีปญญากวางขวาง แทงตลอดประโยชนในอนาคตแลว ยอมไม 
             ใหประโยชนนั้นผานพนไปแมแตนอย เหมือนพวกพอคาเหลานั้น พา              
             กันไปในทามกลางทะเลโดยสวัสดดีวยกรรมของตน.   
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          [๑๖๓๕] สวนพวกคนพาลมัวหมกมุนอยูในรสดวยโมหะ ไมแทงตลอดประโยชน   
             อันเปนอนาคต เม่ือความตองการเกิดข้ึน เฉพาะหนายอมพากนัลมจม 
             เหมือนมนุษยเหลานั้นพากนัลมจมในทามกลางทะเล ฉะนัน้.       
          [๑๖๓๖] ชนผูเปนบัณฑิตพึงรีบทํากจิท่ีควรทํากอนเสียทีเดยีว อยาใหกิจท่ีตองทํา       
             เบียดเบียนตัวไดในเวลาท่ีตองการ กิจนั้นไมเบียดเบียนบุคคลผูรีบทํา          
             กิจท่ีควรทําเชนนัน้ ในเวลาท่ีตองการ.       
                   จบสมุททวาณิชชาดก ท่ี ๓.             
                        ๔. กามชาดก     
                   วาดวยกามและโทษของกาม              
          [๑๖๓๗] เม่ือบุคคลปรารถนากาม ถาส่ิงท่ีปรารถนาของบุคคลน้ันยอมสําเร็จได             
             สัตวปรารถนาส่ิงใดไดส่ิงนั้นแลว ยอมมีใจอ่ิมเอิบแท.      
          [๑๖๓๘] เม่ือบุคคลปรารถนากาม ถาส่ิงท่ีปรารถนาของบุคคลน้ันยอมสําเร็จได             
             คร้ันส่ิงท่ีปรารถนาน้ันสําเร็จ บุคคลยังปรารถนาตอไปอีก กย็อมไดประ          
             สบกามตัณหา เหมือนบุคคลท่ีถูกลมแดดแผดเผาในฤดูรอน ยอมเกิด   
             ความกระหายใครจะดื่มน้ํา ฉะนั้น.             
          [๑๖๓๙] ตัณหาก็ดี ความกระหายกด็ ีของคนพาลมีปญญานอย ไมรูอะไร ยอม  
             เจริญยิ่งข้ึนทุกที เหมือนเขาโคยอมเจริญข้ึนตามตัว ฉะนัน้.   
          [๑๖๔๐] แมจะใหทรัพยสมบัติ ขาวสาลี ขาวเหนยีว โค มา ขาทาสหญิงชาย 
             ท้ังแผนดิน กย็ังไมพอแกคนๆ เดยีว รูอยางนีแ้ลวพึงประพฤติธรรมสมํ่า        
             เสมอ.       
          [๑๖๔๑] พระราชาทรงปราบปรามชนะท่ัวแผนดนิ ทรงครอบครองแผนดินใหญ     
             มีมหาสมุทรเปนขอบเขต ทรงครอบครองมหาสมุทรฝงนี้แลว มีพระทัย  
             ไมอ่ิม ยังปรารถนาแมมหาสมุทรฝงโนนตอไปอีก.              
          [๑๖๔๒] เม่ือยังระลึกถึงกามอยูตราบใด ก็ไมไดความอิ่มดวยใจตราบนั้น ชนเหลา        
             ใดบริบูรณดวยปญญา มีกายและใจหลีกเวนจากกามท้ังหลาย เห็นโทษ  
             ดวยญาณ ชนเหลานัน้แลชื่อวาเปนผูอ่ิม.     
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          [๑๖๔๓] บรรดาความอิ่มท้ังหลาย ความอิ่มดวยปญญาประเสริฐ เพราะผูอ่ิมดวย            
             ปญญานั้น ยอมไมเดือดรอนดวยกามท้ังหลาย คนผูอ่ิมดวยปญญา  
             ตัณหายอมกระทําใหอยูในอํานาจไมได.         
          [๑๖๔๔] ไมพึงส่ังสมกามท้ังหลาย พึงเปนผูมีความปรารถนานอย ไมมีความละโมภ          
             บุรุษผูมีปญญาเปรียบดวยมหาสมุทร ยอมไมเดอืดรอนดวยกามท้ังหลาย.          
          [๑๖๔๕] ชางทํารองเทาหนังเล้ียงชีพ เม่ือประกอบรองเทา สวนใดควรเวนก็เวน           
             เลือบเอาแตสวนท่ีดีๆ  มาทํารองเทาขายไดราคาแลว ยอมมีความสุข เรา           
             ก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณาดวยปญญาแลว ละท้ิงสวนแหงกามเสีย 
             ยอมถึงความสุข ถาพึงปรารถนาความสุขท้ังปวง ก็พึงละกามท้ังปวงเสีย.           
          [๑๖๔๖] คาถาท้ังหมด ๘ คาถา ท่ีทานกลาวแลวขอทานจงรับเอาทรัพย ๘ พันน้ี            
             เถิด คําท่ีทานกลาวนี ้เปนคํายังประโยชนใหสําเร็จ.          
          [๑๖๔๗] ขาพระบาทไมตองการดวยทรัพยรอย ทรัพยพัน หรือทรัพยหม่ืน เม่ือ           
             ขาพระบาทกลาวคาถาสุดทาย ใจของขาพระบาทไมยินดใีนกาม.      
          [๑๖๔๘] มาณพใดเปนบัณฑิต กําหนดรูตัณหาอันยังความทุกขใหเกิดแลว นําออก              
             ได มาณพน้ีเปนคนด ีเปนมุนีผูรูแจงโลกท้ังปวง.           
                      จบกามชาดกที่ ๔.  
                       ๕. ชนสันธชาดก   
                    เหตุท่ีทําจิตใหเดือดรอน           
          [๑๖๔๙] พระเจาชนสันธะไดตรัสอยางนีว้า เหตุท่ีจะทําใหจิตเดอืดรอนนั้นมีอยู ๑๐    
             ประการ บุคคลไมกระทําเสียในกาลกอนแลว ยอมเดือดรอนในภายหลัง. 
          [๑๖๕๐] บุคคลเม่ือยังเปนหนุม ไมทําความพยายามยังทรัพยใหเกิดข้ึน คร้ันแกลง       
             หาทรัพยไมได ยอมเดือดรอนภายหลังวา เม่ือกอนเราไมไดแสวงหา            
             ทรัพยไว.  
          [๑๖๕๑] ศิลปที่สมควรแกตน บุคคลใดไมไดศึกษาไวในกาลกอน บุคคลนั้นยอม              
             เดือดรอนในภายหลังวา เราไมไดศึกษาศิลปไวกอน ผูไมมีศิลปยอมเล้ียง      
             ชีพลําบาก.    
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          [๑๖๕๒] ผูใดเปนคนโกง ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราเปนคนโกง  
             สอเสียด กนิสินบน ดุราย หยาบคาย ในกาลกอน. 
          [๑๖๕๓] ผูใดเปนคนฆาสัตว ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราเปนคนฆา           
             สัตว หยาบชา ทุศีล ประพฤติต่ําชา ปราศจากขันติ เมตตาและเอ็นด ู
             สัตวในกาลกอน.             
          [๑๖๕๔] ผูใดคบชูในภรรยาผูอ่ืน ยอมเดือดรอนในภายหลังวา หญิงท่ีไมมีใคร          
             หวงแหนมีอยูเปนอันมาก ไมควรท่ีเราจะคบหาภรรยาผูอ่ืนเลย.   
          [๑๖๕๕] คนตระหนี่ ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เม่ือกอน ขาวและนํ้าของเรามี            
             อยูมากมาย เราก็มิไดใหทานเลย.             
          [๑๖๕๖] ผูไมเล้ียงดูมารดาบิดา ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราสามารถพอท่ีจะ          
             เล้ียงดมูารดาและบิดาผูแกเฒาชราได ก็มิไดเล้ียงดทูาน.   
          [๑๖๕๗] ผูไมทําตามโอวาทบิดา ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราไดดูหม่ินบิดา            
             ผูเปนอาจารยส่ังสอน ผูนํารสท่ีตองการทุกอยางมาเล้ียงดู.  
          [๑๖๕๘] ผูไมเขาใกลสมณพราหมณ ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เม่ือกอน เรา            
             มิไดไปมาหาสูสมณพราหมณท้ังหลาย ผูมีศีล เปนพหูสูตเลย.    
          [๑๖๕๙] ผูใดไมมีประพฤติสุจริตธรรม ไมเขาไปนัง่ใกลสัตบุรุษ ยอมเดือดรอน         
             ในภายหลังวา สุจริตธรรมท่ีประพฤติแลว และสัตบุรุษอันเราไปมาหาสู            
             แลว ยอมเปนความด ีแตเม่ือกอนนี้ เราไมไดประพฤติสุจริตธรรมไวเลย.       
          [๑๖๖๐] ผูใดยอมปฏิบัติเหตุเหลานี้โดยอุบายอันแยบคาย ผูนั้นเม่ือกระทํากิจท่ีบุรุษ  
             ควรทํา ยอมไมเดือดรอนใจในภายหลังเลย.       
                     จบ ชนสันธชาดกท่ี ๕. 
                      ๖. มหากณัหชาดก   
                   วาดวยคราวท่ีสุนขัดํากินคน          
          [๑๖๖๑] ดูกรทานผูมีความเพยีร สุนัขตัวนี้ดําจริง ดุราย มีเข้ียวขาว มีความรอน      
             พุงออกจากเข้ียวทานผูกไวดวยเชือกถึง ๕ เสน สุนัขของทานจะทําอะไร?    
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          [๑๖๖๒] ดูกรพระเจาอุสินนระ สุนขันี้มิไดมาเพื่อตองการกินเนือ้ แตมาเพื่อจะ        
             กินมนุษยท้ังหลาย เม่ือใด จักมีมนษุยทําความพนิาศใหแกมนุษยท้ังหลาย        
             เม่ือนัน้ สุนัขดําตัวนีก้็จะหลุดไปกนิมนุษย. 
          [๑๖๖๓] เม่ือใด คนท้ังหลายผูปฏิญาณตนวา เปนสมณะมีบาตรในมือ ศีรษะโลน              
             คลุมผาสังฆาฏิ จักทําไรไถนาเล้ียงชีพ เม่ือนั้น สุนัขดําตัวนี้ก็จะหลุด        
             ไปกินคนเหลานั้น.           
          [๑๖๖๔] เม่ือใด จักมีหญิงผูปฏิญาณตนวา มีตบะ บวชมีศีรษะโลน คลุมผาสังฆาฏิ         
             เท่ียวบริโภคกามคุณอยู เม่ือนั้น สุนัขดําตัวนีจ้ะหลุดไปกินหญิงเหลานั้น.     
          [๑๖๖๕] เม่ือใด ชฎิลท้ังหลายมีหนวดอันยาว มีฟนเขลอะ มีศีรษะเกลือกกล้ัว              
             ดวยธุลี เท่ียวภิกขาจาร รวบรวมทรัพยไวใหเขากู ช่ืนชมยนิดดีวย            
             ดอกเบ้ียเล้ียงชีพ เม่ือนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินชฎิลเหลานั้น.          
          [๑๖๖๖] เม่ือใด พราหมณท้ังหลายเรียนเวทคือสาวติติศาสตร ยัญญวิธี และ  
             ยัญญสูตรแลวรับจางบูชายัญ เม่ือนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกนิพราหมณ        
             เหลานั้น.  
          [๑๖๖๗] เม่ือใด ผูมีกําลังสามารถจะเล้ียงดูมารดาบิดาได แตไมเล้ียงดูมารดาบิดา      
             ผูแกเฒาชรา เม่ือนั้น สุนัขดําตัวนีจ้ะหลุดไปกินคนเหลานั้น.  
          [๑๖๖๘] อนึ่ง เม่ือใด ชนท้ังหลายจักกลาวดหูม่ินมารดาบิดาผูแกเฒาชราวา เปน       
             คนโงเงา เม่ือนั้น สุนขัดําตัวนีจ้ะหลุดไปกินคนเหลานั้น.    
          [๑๖๖๙] อนึ่ง เม่ือใด คนในโลกจกัคบหาภรรยาของอาจารย ภรรยาเพื่อน ปา 
             และนาเปนภรรยา เม่ือนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินคนเหลานั้น.              
          [๑๖๗๐] เม่ือใด พวกพราหมณจักถือโลหและดาบเหน็บกระบ่ี คอยดักอยูท่ีทาง             
             ฆาคนชิงเอาทรัพย เม่ือนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินพราหมณเหลานั้น.       
          [๑๖๗๑] เม่ือใด นักเลงหญิงท้ังหลาย ขัดสีผิวกายบํารุงรางกายใหอวนพี ไมรู          
             จักหาทรัพย รวมสังวาสกับหญิงหมายท่ีมีทรัพย คร้ันใชสอยทรัพยของ          
             หญิงหมายนัน้หมดแลว ก็ทําลายมิตรภาพไปหาหญิงอ่ืนตอไป เม่ือนั้น              
             สุนัขดําตัวนีจ้ะหลุดไปกินนักเลงหญิงเหลานั้น.   
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          [๑๖๗๒] เม่ือใด คนผูมีมารยา ปกปดโทษตน เปดเผยโทษผูอ่ืน คิดใหทุกข 
             ผูอ่ืน มีอยูในโลก เม่ือนั้น สุนัขดําตัวนี้จะหลุดไปกินคนเหลานั้น.          
                    จบ มหากณัหชาดกท่ี ๖. 
                       ๗. โกสิยชาดก    
                   วาดวยโกสิยเศรษฐีข้ีตระหนี่        
          [๑๖๗๓] ขาพเจาไมซ้ือไมขายเลย อนึ่ง ความส่ังสมของขาพเจาก็มิไดมีในท่ีนี้เลย    
             ภัตน้ีนิดหนอยหาไดยากเหลือเกนิ ขาวสุกแลงหนึ่งหาพอเพยีงแกเรา             
             ท้ังสองคนไม  
          [๑๖๗๔] บุคคลควรแบงของนอยใหตามนอย ควรแบงของปานกลางใหตามของ    
             ปานกลาง ควรแบงของมากใหตามมาก การไมใหเสียเลย ยอมไมสม  
             ควร. ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงข้ึน        
             สูทางแหงพระอริยะ จงใหทานดวย จงบริโภคดวย ผูบริโภคคนเดียว 
             ยอมไมไดความสุข.          
          [๑๖๗๕] ผูใด เม่ือแขกนั่งแลว บริโภคโภชนะแตผูเดียว พลีกรรมของผูนั้น             
             ยอมไรผล ท้ังความเพียรท่ีจะหาทรัพยก็ไรประโยชน. ดกูรโกสิยเศรษฐี          
             เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูหนทางแหงพระอริยะ         
             จงใหทานดวย จงบริโภคดวย ผูบริโภคคนเดียว ยอมไมไดความสุข. 
          [๑๖๗๖] ผูใด เม่ือแขกนั่งแลว ไมบริโภคโภชนะแตผูเดียว พลีกรรมผูนั้นยอมมี       
             ผลจริง ท้ังความเพยีรท่ีจะหาทรัพยก็ยอมมีประโยชนดวย. ดูกรโกสิย            
             เศรษฐี เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูทางแหง            
             พระอริยะ จงใหทานดวย จงบริโภคดวย ผูบริโภคคนเดยีว ยอมไมได              
             ความสุข.    
          [๑๖๗๗] ก็บุรุษเขาไปสูสระแลว บูชาท่ีแมน้ําพหุกาก็ดี ท่ีแมน้ําคยาก็ดี ทีทา       
             โทณะก็ดี ทีทาติมพรุก็ดี ท่ีหวงน้ําใหญมีกระแสอันเช่ียวก็ดี. พลีกรรม        
             ของผูนั้นในท่ีนั้นๆ ยอมมีผล ท้ังความเพยีรท่ีจะหาทรัพยของผูนั้นในท่ี     
             นั้นๆ ก็ยอมมีประโยชน ผูใด เม่ือแขกนั่งแลว ไมบริโภคโภชนะแตผู     
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             เดียว. ผูนั้นยอมไดความสุข ดูกรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนี้ ขาพเจา          
             จึงกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูหนทางแหงพระอริยเจา จงใหทานดวย จง            
             บริโภคดวย ผูบริโภคแตผูเดียว ยอมไมไดความสุข.          
          [๑๖๗๘] ผูใด เม่ือแขกนั่งแลว บริโภคโภชนะแตผูเดียว ผูนั้นชื่อวากลืนกิน         
             เบ็ดอันมีสายยาวพรอมท้ังเหยื่อ. ดกูรโกสิยเศรษฐี เพราะเหตุนัน้ 
             ขาพเจาจึงกลาวกะทาน ทานจงข้ึนสูหนทางแหงพระอริยะ จงใหทาน              
             ดวย จงบริโภคดวย ผูบริโภคคนเดยีว ยอมไมไดความสุข.       
          [๑๖๗๙] พราหมณเหลานี้มีผิวพรรณงามจริงหนอ แตเหตุอะไร สุนัขของทานนี้              
             จึงเปลงรัศมีมีวรรณะตางๆ ได ทานท้ังหลายผูเปนพราหมณ ใครหนอ             
             จะบอกขาพเจาได?           
          [๑๖๘๐] ผูนี้ คือ จันทเทพบุตร ผูนี้ คือ สุริยเทพบุตร ผูนี้ คือ มาตลีเทพ         
             สารภี มาแลวในท่ีนี้ เรา คือ ทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเทวดาชาวไตรทศ          
             สวนสุนัขน้ีแล เราเรียกวา ปญจสิขเทพบุตร.  
          [๑๖๘๑] ฉ่ิง ตะโพน และเปงมางท้ังหลาย ยอมปลุกเทพบุตรผูหลับใหตื่น 
             และผูตื่นอยูแลวยอมเพลิดเพลินใจ.         
          [๑๖๘๒] คนตระหนี่เหนียวแนน มักบริภาษสมณพราหมณ ทอดท้ิงรางกายไวใน 
             โลกน้ี ตายแลวยอมไปสูนรก. 
          [๑๖๘๓] ชนเหลาใด หวังสุคติ ตั้งอยูแลวในธรรม คือ ความสํารวมและการ  
             จําแนกแจกทาน ทอดท้ิงรางกายไวในโลกน้ี ตายแลวยอมไปสูสุคติ.  
          [๑๖๘๔] ทานนั้นชื่อโกสิยะ มีความตระหนี่ มีธรรมลามก เปนญาติของเรา  
             ท้ังหลายในชาตกิอน เราท้ังหลายมาในท่ีนี้ เพื่อประโยชนแกทานคนเดียว        
             ดวยคิดวา โกสิยเศรษฐีนี้ อยามีธรรมอันลามกไปนรกเสียเลย.    
          [๑๖๘๕] ทานเหลานัน้ เปนผูปรารถนาประโยชนเกื้อกูลแกขาพเจาโดยแท เพราะ         
             เหตุท่ีมาตามพรํ่าสอนขาพเจาอยูเนอืงๆ ขาพเจาจกัทําตามท่ีทานผูแสวง        
             หาประโยชนท้ังหลาย กลาวสอนทุกอยาง. ขาพเจาจะงดเวนความ   
             ตระหน่ีเสียในวันนีที้เดียว อนึ่ง ขาพเจาจะไมพึงทําบาปอะไรๆ อนึ่ง           
             ข้ึนช่ือวาการไมใหอะไรๆ จะไมมีแกขาพเจา อน่ึง ขาพเจายังไมได         
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             ใหแลว จะไมดื่มนํ้า. ขาแตทาววาสวะ ก็เม่ือขาพเจาใหอยูอยางนี้        
             ตลอดกาลทุกเม่ือ จนโภคะท้ังหลายจะหมดสิ้นไปในท่ีนี้ ขาแตทาวสักกะ           
             ตอแตนั้น ขาพเจาจักละกามท้ังหลายตามท่ีมีอยูอยางไรแลวจกัออกบวช.        
                      จบ โกสิยชาดกท่ี ๗. 
                     ๘. เมณฑกปญหาชาดก 
                      วาดวยเมณฑกปญหา  
          [๑๖๘๖] ความท่ีสัตวเหลาใดในโลกนี้ เปนสหายกันแมจะไปดวยกันเพียง ๗ กาว           
             มิไดเคยมีมาในกาลไหนๆ เลย สัตวท้ัง ๒ นั้นซ่ึงเปนศัตรูกันกลับเปน          
             สหายกัน ยอมประพฤติเพื่อความคุนเคยกนัเพราะเหตุอะไร?        
          [๑๖๘๗] ในเวลาอาหารเชาวันนี้ ถาทานท้ังหลายไมสามารถจะแกปญหานี้ของเรา           
             ได เราจักขับไลทานทุกคนใหออกไปจากแวนแควนของเรา เพราะเรา  
             ไมตองการคนโงเขลา.        
          [๑๖๘๘] เม่ือสมาคมแหงมหาชนอึกทึก เม่ือชุมนุมชนเกิดโกลาหลอยู ขาพระองค            
             ท้ังหลายมีใจฟุงซาน จิตไมแนวแน ก็ไมสามารถจะพยากรณปญหา  
             นั้นได.    
          [๑๖๘๙] ขาแตพระจอมประชาชน นกัปราชญท้ังหลายมีจิตมีอารมณอันเดยีวเทียว             
             คนหนึ่งๆ อยูในท่ีลับ คิดเนื้อความท้ังหลาย พิจารณาอยูในสถานท่ี             
             เงียบสงัด ภายหลังจึงจักกราบทูลแกเนื้อความขอนั้น พระเจาขา. 
          [๑๖๙๐] เนื้อแพะ เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจแหงบุตรอํามาตยและราชโอรสท้ังหลาย             
             ชนเหลานั้นยอมไมบริโภคเนื้อสุนัข คร้ังนี้ มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขมี       
             ตอกัน.     
          [๑๖๙๑] ชนท้ังหลายยอมใชหนังแพะเปนเคร่ืองลาดบนหลังมา เพราะเหตุแหง 
             ความสุข แตไมใชหนังสุนัขเปนเคร่ืองลาดบนหลังมา คร้ังน้ี มิตรธรรม         
             แหงแพะกับสุนัขมีตอกัน.    
          [๑๖๙๒] แพะมีเขาอันโคงจริง แตสุนัขไมมีเขาเลย แพะกินหญา สุนัขกินเนื้อ            
             คร้ังน้ี มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขมีตอกัน.    
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          [๑๖๙๓] แพะกินหญา กินใบไม สวนสุนัขไมกินหญา ไมกินใบไม สุนัขจับ  
             กระตาย หรือแมวกนิ คร้ังนี้ มิตรธรรมแหงแพะกับสุนัขมีตอกัน.  
          [๑๖๙๔] แพะมี ๔ เทา ๘ กีบ มีกายไมปรากฏ สุนัขน้ีนําหญามาเพ่ือแพะนี้  
             แพะนีก้็นําเนื้อมาเพือ่สุนัขโนน.            
          [๑๖๙๕] นัยวา พระผูเปนจอมประชานิกรผูประเสริฐกวาชาววิเทหรัฐ ประทับอยู          
             บนปราสาทอันประเสริฐ ไดทอดพระเนตรเห็นการนําอาหารมาแลกกัน     
             กินโดยประจักษ และไดทอดพระเนตรเห็นมิตรธรรมแหงสุนัขกับแพะ  
             ดวยพระองคเอง.             
          [๑๖๙๖] เปนลาภของเราไมใชนอยเลย ท่ีมีบัณฑิตเชนนี้อยูในราชสกุล เพราะวา         
             นักปราชญท้ังหลายยอมแทงตลอด ซ่ึงเนื้อความแหงปญหาอันลึกซ้ึง 
             ละเอียด ดวยคําสุภาษิต.      
          [๑๖๙๗] เรามีความพอใจเปนอยางยิง่ดวยคําสุภาษติ จะใหรถเทียมดวยมาอัสดร            
             คนละหนึ่งคัน และบานสวยอันเจริญคนละหนึ่งบาน แกทานท้ังหลาย 
             ผูเปนบัณฑิตทุกคน.         
                   จบ เมณฑกปญหาชาดกท่ี ๘.             
                      ๙. มหาปทุมชาดก   
                     วาดวยมหาปทุมกุมาร 
          [๑๖๙๘] พระราชาผูเปนใหญในแผนดิน ไมเห็นโทษของผูอ่ืนวานอยหรือมาก              
             โดยประการท้ังปวง ไมพิจารณาดวยพระองคเองกอนแลว ไมพงึลง  
             อาชญา.      
          [๑๖๙๙] กษัตริยพระองคใด ยังไมทันพิจารณาแลวทรงลงพระราชอาชญา กษตัริย             
             พระองคนั้นช่ือวา ยอมกลืนกินพระกระยาหารพรอมดวยหนาม เหมือน 
             คนตาบอดกลืนกินอาหารพรอมดวยแมลงวนั ฉะนั้น. 
          [๑๗๐๐] กษัตริยพระองคใด ทรงลงพระราชอาชญากับผูไมควรจะลงพระราชอาชญา 
             ไมทรงลงพระราชอาชญากับผูท่ีควรลงพระราชอาญา กษัตริยพระองคนั้น             
             เปนเหมือนคนเดินทางไมราบเรียบ ไมรูวาทางเรียบหรือไมเรียบ.  
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          [๑๗๐๑] กษัตริยพระองคใด ทรงเห็นเหตุท่ีควรลงพระราชอาชญา และไมควร  
             ลงพระราชอาชญา และทรงเห็นเหตุนั้น โดยประการท้ังปวงเปนอยางดี  
             แลว ทรงปกครองบานเมือง กษตัริยพระองคนัน้ สมควรปกครองราช 
             สมบัติ.     
          [๑๗๐๒] กษัตริยผูมีพระทัยออนโยนโดยสวนเดยีว หรือมีพระทัยกลาโดยสวน              
             เดียว ก็ไมอาจท่ีจะดาํรงพระองคไวในอิสริยยศท่ีสูงใหญได เพราะเหตุ          
             นั้น กษัตริยไมพึงประพฤติเหตุท้ังสอง คือ พระทัยออนเกนิไป และกลา          
             เกินไป.     
          [๑๗๐๓] กษัตริยผูมีพระทัยออน ก็ถูกประชาราษฎรดูหม่ิน กษัตริยผูมีพระทัย         
             แข็งนกัก็มีเวร กษัตริยควรทราบเหตุท้ังสองอยางแลว ประพฤตเิปน              
             กลางๆ .     
          [๑๗๐๔] ขาแตพระราชา คนมีราคะยอมพูดมาก แมคนมีโทสะกพ็ูดมาก พระองค  
             ไมควรจะใหปลงพระชนมพระราชโอรส เพราะเหตุแหงหญิงเลย.       
          [๑๗๐๕] ดวยเหตุใด ประชาชนท้ังหมดจึงรวมกนัเปนพวกพองของเจาปทุมกุมาร              
             สวนพระมเหสีนีพ้ระองคเดียวเทานั้นไมมีพวกพอง ดวยเหตนุั้น เราจัก         
             ปฏิบัติตามคําของพระมเหสี ทานท้ังหลายจงไป จงโยนเจาปทุมกุมารลง 
             ไปในเหวทีเดียว.             
          [๑๗๐๖] ทานเปนผูอันเราใหโยนลงในเหวอันลึกหลายช่ัวลําตาล เหมือนนรกยากท่ี           
             จะข้ึนได เหตุไร ทานจึงไมตายอยูในเหวน้ัน?  
          [๑๗๐๗] พญานาคผูมีกําลังเร่ียวแรงเกิดท่ีขางภูเขา รับอาตมภาพในท่ีนั้นดวย           
             ขนดหาง เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงมิไดตายในท่ีนั้น.           
          [๑๗๐๘] ดูกรพระราชบุตร มาเถิด เราจักนําเจากลับไปสูพระราชวงั จะใหเจา              
             ครอบครองราชสมบัติ ขอความเจริญจงมีแกเจาเถิด เจาจกัมาทําอะไร  
             อยูในปาเลา?              
          [๑๗๐๙] บุรุษกลืนกนิเบ็ดแลวปลดเบ็ดท่ีเปอนโลหิตออกได แลวพึงมีความสุข            
             ฉันใด อาตมภาพมองเห็นดวยตนเอง ฉันนั้น.     
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          [๑๗๑๐] เจากลาวอะไรหนอวาเปนเบ็ด เจากลาวอะไรหนอวาเบ็ดเปอนโลหิต              
             เจากลาวอะไรหนอวาปลดออกได เราถามแลว ขอเจาจงบอกความขอนั้น              
             แกเรา?     
          [๑๗๑๑] ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพกลาวกามคุณวาเปนเบ็ด กลาวชางและมาวา 
             เบ็ดเปอนโลหิต กลาวถึงการสละไดวาปลดออกได ขอมหาบพิตรจงทรง 
             ทราบอยางนี้เถิด.           
          [๑๗๑๒] พระราชมารดาของเรา คือ นางจิญจมานวกิา พระราชบิดาของเรา คือ   
             พระเทวทัต พญานาค คือ พระอานนทบัณฑิต และเทวดา คือ           
             พระสารีบุตร พระราชบุตรในกาลนั้น คือ เราตถาคต ทานท้ังหลาย   
             จงจําชาดกไวอยางนี้เถิด.    
                    จบ มหาปทุมชาดกท่ี ๙. 
                     ๑๐. มิตตามิตตชาดก 
 อาการ ๑๖ ของผูเปนมิตรและมิใชมิตร     
          [๑๗๑๓] บุรุษผูเปนบัณฑิตมีปญญา ไดเหน็ และไดฟงซ่ึงบุคคลผูทํากรรมอยางไร        
             จึงจะรูไดวา ผูนี้ไมใชมิตร วิญูชนจะพงึพยายามอยางไร เพื่อจะรูไดวา  
             ผูนี้ไมใชมิตร?           
          [๑๗๑๔] บุคคลผูมิใชมิตรเห็นเพื่อนๆ แลว ไมยิ้มแยมแจมใส ไมราเริงตอนรับ       
             เพื่อน ไมแลดูเพื่อน กลาวคํายอนเพื่อน.     
          [๑๗๑๕] บุคคลผูมิใชมิตร คบหาศัตรูของเพื่อน ไมคบหามิตรของเพื่อน หามผูท่ี        
             กลาวสรรเสริญเพื่อน สรรเสริญผูท่ีดาเพื่อน.  
          [๑๗๑๖] บุคคลผูมิใชมิตร ไมบอกความลับแกเพื่อน ไมชวยปกปดความลับของ             
             เพื่อน ไมสรรเสริญการงานของเพื่อน ไมสรรเสริญปญญาของเพ่ือน.  
          [๑๗๑๗] บุคคลผูมิใชมิตร ยินดใีนความฉิบหายของเพ่ือน ไมยินดีในความเจริญ            
             ของเพื่อน ไดอาหารท่ีดีมีรสอรอยมาแลว ก็มิไดนึกถึงเพื่อน ไมยินด ี        
             อนุเคราะหเพื่อนวา อยางไรหนอ เพื่อนของเราพงึไดลาภจากท่ีนี้บาง.          
          [๑๗๑๘] บัณฑิตไดเหน็ และไดฟงแลวพึงรูวา ไมใชมิตรดวยอาการเหลาใด             
             อาการดังกลาวมา ๑๖ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูมิใชมิตร.      
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          [๑๗๑๙] บัณฑิตมีปญญา ไดเห็น และไดฟงบุคคลผูกระทํากรรมอยางไร จึงจะ 
             รูไดวา ผูนี้เปนมิตร วิญูชนจะพึงพยายามอยางไร เพื่อจะรูไดวา ผูนี้  
             เปนมิตร?   
          [๑๗๒๐] บุคคลผูเปนมิตรนั้น ยอมระลึกถึงเพื่อนผูอยูหางไกล ยอมยินดีตอนรับ      
             เพื่อนผูมาหา ถือวา เปนเพื่อนของเราจริง รักใครจริง ทักทายปราศรัย         
             ดวยวาจาอันไพเราะ.          
          [๑๗๒๑] คนท่ีเปนมิตร ยอมคบหาผูท่ีเปนมิตรของเพื่อน ไมคบหาผูท่ีไมใชมิตร       
             ของเพื่อน หามปรามผูท่ีดาติเตียนเพ่ือน สรรเสริญผูท่ีพรรณนาคุณความ        
             ดีของเพื่อน.  
          [๑๗๒๒] คนท่ีเปนมิตร ยอมบอกความลับแกเพื่อน ปดความลับของเพ่ือน   
             สรรเสริญการงานของเพ่ือน สรรเสริญปญญาของเพ่ือน.             
          [๑๗๒๓] คนท่ีเปนมิตร ยอมยินดีในความเจริญของเพ่ือน ไมยนิดีในความเส่ือม            
             ของเพื่อน ไดอาหารมีรสอรอยมายอมระลึกถึงเพื่อน ยินดีอนุเคราะห             
             เพื่อนวา อยางไรหนอ เพื่อนของเราจะพึงไดลาภจากท่ีนี้บาง.  
          [๑๗๒๔] บัณฑิตไดเห็นแลว ไดฟงแลว พึงรูวา เปนมิตรดวยอาการเหลาใด             
             อาการดังกลาวมา ๑๖ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูเปนมิตร.      
                   จบ มิตตามิตตชาดกท่ี ๑๐.             
                     _________________  
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
             ๑. จุลลกุณาลชาดก             ๒. ภัททสาลชาดก 
             ๓. สมุททวาณิชชาดก            ๔. กามชาดก     
             ๕. ชนสันธชาดก ๖. มหากณัหชาดก  
             ๗. โกสิยชาดก๘. เมณฑกปญหาชาดก 
             ๙. มหาปทุมชาดก             ๑๐. มิตตามิตตชาดก  
                     จบ ทวาทสนิบาตชาดก.  
                     _________________   
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                       เตรสนิบาตชาดก   
                        ๑. อัมพชาดก    
                 มนตเส่ือมเพราะลบหลูครูอาจารย       
          [๑๗๒๕] ดูกรทานผูประพฤติพรหมจรรย แตกอน ทานไดนําเอาผลมะมวงท้ังเล็ก            
             ท้ังใหญมาใหเรา ดูกรพราหมณ บัดนี้ ผลไมท้ังหลายยอมไมปรากฏ 
             ดวยมนตเหลานั้นของทานเลย.  
          [๑๗๒๖] ขาพระบาทกาํลังคํานวณคลองแหงนกัขัตฤกษ จนเห็นขณะและครูดวย  
             มนตกอน คร้ันไดฤกษและยามดีแลว จักนําผลมะมวงเปนอันมากมา 
             ถวายพระองคเปนแน.         
          [๑๗๒๗] แตกอน ทานไมไดพูดถึงคลองแหงนักขัตฤกษ ไมไดเอยถึงขณะและ              
             ครู ทันใดนัน้ ทานก็นําเอาผลมะมวงเปนอันมาก อันประกอบดวยสี  
             กล่ิน และรสมาใหเราได.     
          [๑๗๒๘] ดูกรพราหมณ แมเม่ือกอน ผลไมท้ังหลายยอมปรากฏดวยการรายมนต              
             ของทาน วันนี้ แมทานจะรายมนตก็ไมอาจใหสําเร็จได วันนี้ สภาพของ         
             ทานเปนอยางไร?            
          [๑๗๒๙] บุตรแหงคนจัณฑาล ไดบอกมนตใหแกขาพระบาทโดยธรรม และได    
             ส่ังกําชับขาพระบาทวา ถามีใครมาถามถึงช่ือ และโคตรของเราแลว  
             เจาอยาปกปด มนตท้ังหลายก็จะไมละเจา.    
          [๑๗๓๐] ขาพระบาทนั้น คร้ันพระองคผูเปนจอมแหงประชาชนถามถึงอาจารย  
             อันความลบหลูครอบงําแลว ไดกราบทูลเท็จวา มนตเหลานี้เปนของ 
             พราหมณ ขาพระบาทจึงเปนผูเส่ือมมนต เปนเหมือนคนกําพรา รองไห            
             อยู.        
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          [๑๗๓๑] บุรุษตองการน้ําหวาน จะพงึไดน้ําหวานจากตนไมใด จะเปนตนละหุง              
             ก็ตาม ตนสะเดาก็ตาม ตนทองหลางก็ตาม ตนไมนั้นแล เปนตนไม 
             สูงสุดของบุรุษนั้น.         
          [๑๗๓๒] บุรุษพึงรูแจงธรรมจากผูใด เปนกษัตริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปน         
             แพศยก็ตาม เปนศูทรก็ตาม เปนคนจัณฑาลก็ตาม คนเทหยากเยื่อ    
             ก็ตาม ผูนั้นก็จดัเปนคนสูงสุดของบุรุษนั้น. 
          [๑๗๓๓] ทานท้ังหลายจงลงอาชญา และเฆ่ียนตีมาณพผูนี้ แลวจบัมาณพลามกผูนี้           
             ไสคอออกไปเสีย มาณพใด ไดประโยชนอยางสูงสุดดวยความยากเข็ญ  
             ทานทั้งหลายจงยังมาณพน้ันใหพินาศเพราะความเยอหยิ่งจองหอง.  
          [๑๗๓๔] บุคคลผูสําคัญวา ท่ีเสมอ พงึตกบอ ถํ้า เหว หรือหลุมท่ีมีรากไมผุ             
             ฉันใด อนึ่ง บุคคลตาบอด เม่ือสําคัญวา เชือก พึงเหยียบงูเหา พึง              
             เหยยีบไฟ ฉันใด ขาแตทานผูมีปญญา ทานทราบวา ขาพเจาพลาดไป              
             แลว กฉั็นนั้น ขอจงใหมนตแกขาพเจาผูมีมนตอันเส่ือมแลวอีกสักคร้ัง      
             หนึ่งเถิด.  
          [๑๗๓๕] เราไดใหมนตแกทานโดยธรรม ฝายทานก็ไดเรียนมนตโดยธรรม หากวา            
             ทานมีใจดีรักษาปกติไว มนตก็จะไมพึงละท้ิงทานผูตั้งอยูในธรรม.           
          [๑๗๓๖] ดูกรคนพาล มนตอันใด ท่ีจะพึงไดในมนษุยโลก มนตอันนั้น ทานก็จะ              
             ไดในวันนี้โดยลําบาก ทานผูไมมีปญญากลาวคําเท็จ ทํามนตอันมีคาเสมอ         
             ดวยชีวิต ท่ีไดกันโดยยากใหเส่ือมเสียแลว. 
          [๑๗๓๗] เราจะไมใหมนตเชนนั้นแกเจาผูเปนพาล หลงงมงาย อกตัญู พูดเท็จ           
             ไมมีความสํารวม มนตท่ีไหน ไปเสียเถิด เราไมพอใจ.            
                      จบ อัมพชาดกท่ี ๑.  
                       ๒. ผันทนชาดก    
                  การผูกเวรของหมีและไมตะครอ          
          [๑๗๓๘] ทานเปนบุรุษถือขวานมาสูปา ยืนอยู ดกูรสหาย เราถามทาน ทาน 
             จงบอกแกเรา ทานตองการจะตัดไมหรือ.       
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          [๑๗๓๙] เจาเปนหมี เท่ียวอยูท่ัวไปทั้งท่ีทึบ และที่โปรง ดูกรสหาย เราถามเจา      
             ขอเจาจงบอกแกเรา ไมอะไรท่ีจะทําเปนกงรถไดม่ันคงด?ี        
          [๑๗๔๐] ไมรังก็ไมม่ันคง ไมตะเคียนก็ไมม่ันคง ไมหูกวางจะม่ันคงท่ีไหนเลา         
             แตวา ตนไมช่ือวาตนตะครอนั่นแหละ ทําเปนกงรถม่ันคงดีนัก.  
          [๑๗๔๑] ตนตะครอนัน้ใบเปนอยางไร อนึ่ง ลําตนเปนอยางไร ดกูรสหาย เรา              
             ถามเจา ขอเจาจงบอกแกเรา เราจะรูจักไมตะครอไดอยางไร?   
          [๑๗๔๒] กิ่งท้ังหลายแหงตนไมใด ยอมหอยลงดวย ยอมนอมลงดวย แตไมหกั            
             ตนไมนั้นช่ือวาตนตะครอ ท่ีเรายืนอยูใกลโคนตนนี่.      
          [๑๗๔๓] ตนไมนีแ้หละช่ือวาตนตะครอ เปนตนไมควรแกการงานของทานทุก              
             อยาง คือ ควรแกกํา ลอ ดุม งอน และกงรถ.     
          [๑๗๔๔] เทวดาผูสิงอยูท่ีตนตะครอไดกลาวดังนีว้า ดูกรภารทวาชะ แมถอยคํา         
             ของเรามีอยู เชิญทานฟงถอยคําของเราบาง.   
          [๑๗๔๕] ทานจงลอกหนังประมาณ ๔ นิว้ จากคอแหงหมีตวันี้ แลวจงเอาหนงั 
             หุมกงรถ เม่ือทําไดอยางนั้น กงรถของทานก็จะพึงเปนของม่ันคง. 
          [๑๗๔๖] เทวดาผูสิงอยูตนตะครอ จองเวรไดสําเร็จ นําความทุกขมาใหแกหมี             
             ท้ังหลาย ท่ีเกดิแลว และยังไมเกิด ดวยประการฉะนี้.         
          [๑๗๔๗] ไมตะครอฆาหมี และหมีก็ฆาไมตะครอ ตางก็ฆากันและกัน ดวยการ             
             วิวาทกัน ดวยประการฉะนี้.   
          [๑๗๔๘] ในหมูมนุษย ความววิาทเกดิข้ึน ณ ท่ีใด มนุษยท้ังหลายในทีน่ั้น ยอม         
             ฟอนรําดังนกยูงรําแพนหาง เหมือนหมีและไมตะครอ ฉะนั้น.        
          [๑๗๔๙] เพราะเหตุนัน้ อาตมภาพขอถวายพระพรแกบพิตรท้ังหลาย ขอความ     
             เจริญจงมีแกบพิตรท้ังหลาย เทาท่ีมาประชุมกันอยู ณ ท่ีนี้ ขอบพิตร           
             ท้ังหลายจงรวมบันเทิงใจ อยาวิวาทกัน อยาเปนดังหมีและไมตะครอเลย.         
          [๑๗๕๐] ขอบพิตรท้ังหลายจงศึกษาความสามัคคี ความสามัคคีนั้นแหละ พระ  
             พุทธเจาท้ังหลายทรงสรรเสริญแลว บุคคลผูยินดใีนสามัคคีธรรม ตั้งอยู         
             ในธรรม ยอมไมคลาดจากธรรม อันเปนแดนเกษมจากโยคะ.            
                     จบ ผันทนชาดกท่ี ๒.   
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                      ๓. ชวนหังสชาดก   
                   รักกันอยูไกลกเ็หมือนอยูใกล       
          [๑๗๕๑] ดูกรหงส เชิญเกาะท่ีตั่งทองนี้เถิด การไดเห็นทานช่ืนใจฉันจริง ทาน         
             เปนอิสระในสถานท่ีนี้ ทานมาถึงแลว รังเกยีจส่ิงใดท่ีมีอยูในนิเวศนนี้     
             จงบอกส่ิงนั้นใหทราบเถิด.   
          [๑๗๕๒] คนบางพวก ยอมเปนท่ีรักของบุคคลบางพวกเพราะไดฟง อนึ่ง ความรัก              
             ของบุคคลบางพวก ยอมหมดส้ินไปเพราะไดเหน็ คนบางพวกยอมเปน   
             ท่ีรักเพราะไดเห็น และเพราะไดฟง ทานรักใครฉันเพราะไดเห็นบาง            
             ไหม?        
          [๑๗๕๓] ทานเปนท่ีรักของฉันเพราะไดฟง และเปนท่ีรักของฉันยิ่งนกั เพราะ            
             อาศัยการเห็น ดูกรพญาหงส ทานนารักนาดูอยางนี้ เชิญอยูใน 
             สํานักของฉันเถิด.            
          [๑๗๕๔] ขาพระองคท้ังหลายไดรับการสักการบูชาแลวเปนนิตย พึงอยูในพระ            
             ราชนิเวศนของพระองค แตบางคร้ัง พระองคทรงเมาน้ําจัณฑแลว จะพึง            
             ตรัสส่ังวา จงยางพญาหงสใหฉันที.          
          [๑๗๕๕] การดื่มน้ําเมา ซ่ึงเปนท่ีรักของฉันยิ่งกวาทาน ฉันติเตียนการดื่มน้ําเมานั้น  
             เอาเถอะ ตลอดเวลาท่ีทานยังอยูในนิเวศนของฉัน ฉันจักไมดื่มน้ําเมา           
             เลย.        
          [๑๗๕๖] ขาแตพระราชา เสียงของสุนัขจ้ิงจอกท้ังหลายก็ดี ของนกท้ังหลายกด็ี            
             รูไดงาย แตเสียงของมนุษยรูไดยากกวานัน้.              
          [๑๗๕๗] อนึ่ง ผูใด เม่ือกอน เปนผูใจดี คนท้ังหลายนับถือวา เปนญาติเปนมิตร      
             หรือเปนสหาย ภายหลัง ผูนั้นกลับกลายเปนศัตรูไปก็ได ใจของมนุษย            
             รูไดยากอยางนี้.          
          [๑๗๕๘] ใจจดจออยูในบุคคลใด แมบุคคลนั้นจะอยูไกลก็เหมือนกับอยูใกล ใจ            
             เหินหางจากบุคคลใด แมบุคคลนัน้จะอยูใกลก็เหมือนกับอยูไกล.   
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          [๑๗๕๙] ถามีจิตเล่ือมใสรักใครกัน ถึงแมจะอยูคนละฝงสมุทร ก็เหมือนอยู           
             ใกลชิดกัน ถามีจิตคิดประทุษรายกนั ถึงแมจะอยูใกลชิดกนั ก็เหมือน         
             กับอยูกันคนละฝงสมุทร.    
          [๑๗๖๐] ขาแตพระองคผูประเสริฐ คนที่เปนศัตรูกนัถึงจะอยูรวมกัน ก็เหมือนกบั      
             อยูหางไกลกัน ขาแตพระองคผูเปนม่ิงขวัญแหงรัฐ คนท่ีรักกันถึงแม        
             จะอยูหางไกลกนั ก็เหมือนกับอยูรวมกันดวยหวัใจ.           
          [๑๗๖๑] ดวยการอยูรวมกันนานเกนิควร คนรักกนัยอมกลายเปนคนไมรักกนัก็ได           
             ขาพระองคขอทูลลาพระองคไป กอนท่ีขาพระองคจะกลายเปนผูไมเปน            
             ท่ีรักของพระองค.           
          [๑๗๖๒] เม่ือเราวิงวอนอยูอยางนี้ ถาทานมิไดรูถึงความนับถือของเรา ทานก็มิได   
             ทําตามคําวิงวอนของเรา ซ่ึงจะเปนผูปรนนิบัติทาน เม่ือเปนอยางนี้ เรา        
             ขอวิงวอนทานวา ทานพึงหม่ันมาที่นี่บอยๆ นะ. 
          [๑๗๖๓] ขาแตพระมหาราชผูเปนม่ิงขวัญแหงรัฐ ถาเรายังอยูกันเปนปกติอยางนี้      
             อันตรายจักยังไมมีท้ังแกพระองคและแกขาพระองค เปนอันแนนอนวา           
             เราท้ังสองคงไดพบเห็นกนั ในเม่ือวันคืนผานไปเปนแน.        
                    จบ ชวนหังสชาดกท่ี ๓. 
                    ๔. จุลลนารทกัสสปชาดก 
                 วาดวยพิษเหวเปอกตมและอสรพิษ         
          [๑๗๖๔] ฟนเจาก็มิไดหัก น้ําเจาก็มิไดตักเอามา แมกองไฟเจาก็มิไดกอให          
             ลุกโพลง เหตุไรหนอเจาจึงเปนเหมือนคนโงเขลานอนซบเซาอยู?    
          [๑๗๖๕] ขาแตคุณพอกัสสปะ ผมอดทนอยูในปาลําบาก ผมจะขอลาคุณพอไป    
             การอยูในปาลําบาก ผมปรารถนาจะไปสูบานเมือง.  
          [๑๗๖๖] ขาแตคุณพอผูเปนดุจพรหม ผูออกจากปานี้ไปอยู ณ ชนบทใดๆ  
             จะพึงศึกษาขนบธรรมเนียมท่ีชาวชนบทเขาประพฤติกันอยางไร ขอ     
             คุณพอจงพรํ่าสอนขนบธรรมเนียมนั้นแกผมดวยเถิด?  
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          [๑๗๖๗] ถาเจาละปา เหงามันและผลไมในปา พึงพอใจอยูในบานเมือง เจาจง            
             สําเหนียกจารีตของชนบทนั้นของเราไว.          
          [๑๗๖๘] เจาจงอยาเสพของมีพิษ จงเวนเหวโดยเดด็ขาด อยาจมอยูในเปอกตม 
             ในท่ีใกลอสรพิษ จงเตรียมตัวใหพรอม.        
          [๑๗๖๙] ผมขอถาม คุณพอกลาวอะไรวาเปนพิษ เปนเหว เปนเปอกตม       
             เปนอสรพิษของพรหมจรรย ผมถามแลว ขอคุณพอโปรดบอกความ        
             ขอนั้นแกผมเถิด?           
          [๑๗๗๐] ดูกรพอนารทะ น้ําดองในโลกเขาเรียกช่ือวาสุรา สุรานั้นทําใจใหฮึกเหิม          
             มีกล่ินหอม ทําใหพูดมาก มีรสหวานแหลมปานน้าํผ้ึง พระอริยะ      
             ท้ังหลายกลาวสุรานัน้วา เปนพิษของพรหมจรรย. 
          [๑๗๗๑] ดูกรพอนารทะ หญิงในโลกยอมย่ํายีบุรุษผูประมาทแลว หญิงเหลานั้น             
             ยอมจูงจิตของบุรุษไป เหมือนลมพดัปุยนุนท่ีหลนจากตนไป ฉะนั้น 
             นี่บัณฑิตกลาววา เปนเหวของพรหมจรรย.      
          [๑๗๗๒] ดกูรพอนารทะ ลาภ สรรเสริญ สักการะ และการบูชาในตระกูล        
             อ่ืนๆ นี่บัณฑิตกลาววา เปนเปอกตมของพรหมจรรย.            
          [๑๗๗๓] ดูกรพอนารทะ พระราชาผูเปนใหญครอบครองแผนดินนี้ เจาอยาเขาไป            
             ใกลพระราชาผูเปนใหญ เปนจอมมนุษยเชนนัน้. 
          [๑๗๗๔] ดกูรพอนารทะ เจาอยาเท่ียวไปใกลบาทมูลแหงพระราชาท้ังหลาย ผูเปน          
             อิสระและเปนอธิบดเีหลานั้น พระราชน้ัน บัณฑติกลาววา เปนอสรพิษของ         
             พรหมจรรย.  
          [๑๗๗๕] บุคคลผูตองการอาหารในเวลาอาหาร พึงเขาไปใกลเรือนใด พึงรูกศุล             
             คือ อโคจร ๕ ท่ีควรเวนในสกุลนั้น แลวพึงเท่ียวแสวงหาอาหารใน 
             เรือนนั้น. บุคคลเขาไปสูตระกูลอ่ืนเพื่อปานะ หรือโภชนะแลว พึงรูจัก        
             ประมาณบริโภคแตพอควร และไมพึงใสใจในรูปหญิง. 
          [๑๗๗๖] เจาจงเวนใหหางไกลซ่ึงการต้ังคอกโค รานขายสุรา คนเกเร ท่ีประชุม           
             และขุมทรัพยท้ังหลาย เหมือนบุคคลผูไปดวยยาน เวนหนทางอันไม  
             ราบเรียบ ฉะนัน้.            
                  จบ จุลลนารทกัสสปชาดกท่ี ๔.       



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 312 
                        ๕. ทูตชาดก     
 วาดวยการบอกความทุกขแกผูท่ีควรบอก   
          [๑๗๗๗] ดูกรพราหมณ เราสงทูตท้ังหลายเพื่อทานผูเพงอยู ณ ฝงแมน้ําคงคา          
             ทูตเหลานั้นถามทาน ทานก็มิไดบอกใหแจมแจง ความทุกขท่ีเกิดข้ึนแก       
             ทานนัน้ เปนความตายของทานมิใชหรือ?       
          [๑๗๗๘] ขาแตพระองคผูทรงบํารุงรัฐกาสีใหเจริญ ถาความทุกขเกิดข้ึนแกพระองค      
             ผูใดไมพึงเปล้ืองพระองคจากทุกขได พระองคอยาไดตรัสบอกความทุกข         
             นั้นแกผูนั้น.             
          [๑๗๗๙] ผูใดพึงเปล้ืองทุกขของบุคคลผูเกิดทุกขไดสวนเดียวโดยธรรม พึงบอก          
             เลาแกผูนั้นไดโดยแท.    
          [๑๗๘๐] ขาแตพระราชา เสียงของสุนัขจ้ิงจอกก็ดี ของนกก็ดี รูไดงาย 
             เสียงของมนุษยรูไดยากย่ิงกวานัน้.        
          [๑๗๘๑] อนึ่ง ผูใด เม่ือกอน เปนผูใจดี คนท้ังหลายนับถือวา เปนญาติเปนมิตร      
             หรือเปนสหาย ภายหลัง ผูนั้นกลับกลายเปฯศัตรูไปก็ได ใจของมนุษย            
             รูไดยากอยางนี้.          
          [๑๗๘๒] ผูใดถูกถามเนืองๆ ถึงทุกขของตน ยอมบอกในกาลอันไมควร ผูนัน้ 
             ยอมมีแตมิตรผูแสวงหาประโยชน แตไมยนิดีรวมทุกขดวย.    
          [๑๗๘๓] บุคคลรูกาลอันควร และรูจกับิณฑิต ผูมีปญญาวา มีใจรวมกันแลว             
             พึงบอกความทุกขท้ังหลายแกบุคคลผูเชนนั้น นักปราชญพึงบอกความ              
             ทุกขรอนแกผูอ่ืน พึงเปลงวาจาออนหวานมีประโยชน.         
          [๑๗๘๔] อนึ่ง ถาบุคคลอดกล้ันความทุกขของตนไมไดกพ็ึงรูวา ประเพณีของ             
             โลกน้ี จะมีเพื่อถึงความสุขสําหรับเราผูเดียวไมได นักปราชญเม่ือเพงเล็ง    
             หิริและโอตตัปปะอันเปนของจริง พึงอดกล้ันความทุกขรอนไวผูเดียว            
             เทานัน้.   
          [๑๗๘๕] ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคตองการจะหาทรัพยใหอาจารย จึงเท่ียวไป          
             ท่ัวแวนแควน นิคม และราชธานีท้ังหลาย.    
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          [๑๗๘๖] ขอกะคฤหบดี ราชบุรุษ และพราหมณมหาศาลไดทองคํา ๗ ล่ิม ทองคํา ๗ 
             ล่ิมของขาพระองคนัน้หายเสียแลว เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึง  
             เศราโศกมาก.  
          [๑๗๘๗] ขาแตพระมหาราชา บุรุษผูเปนทูตของพระองคเหลานั้น ขาพระองคคิดรู        
             ดวยใจวา ไมสามารถจะปลดเปล้ือง ขาพระองคจากทุกขได เพราะ 
             เหตุนัน้ ขาพระองคจึงไมบอกแกบุรุษเหลานั้น.              
          [๑๗๘๘] ขาแตพระมหาราชา สวนพระองค ขาพระองคคิดรูดวยใจวา พระองค              
             สามารถจะปลดเปล้ืองขาพระองคจากทุกขได เพราะเหตุนัน้ ขาพระองค            
             จึงกราบทูลใหพระองคทรงทราบ.  
          [๑๗๘๙] พระราชาผูบํารุงรัฐกาสีใหเจริญ มีพระฤหทัยเล่ือมใส ไดพระราชทาน              
             ทองคํา ๑๔ แทง แกพระโพธิสัตวนั้น.          
                      จบ ทูตชาดกท่ี ๕. 
                     ๖. กาลิงคโพธิชาดก 
                 วาดวยการพยากรณท่ีอันเปนชัยภูมิ    
          [๑๗๙๐] พระเจาจักพรรดิทรงพระนามวากาลิงคะ ไดทรงส่ังสอนมนุษยท่ัวแผนดิน           
             โดยธรรม ไดเสด็จไปสูท่ีใกลตนโพธ์ิดวยชาง ทรงมีอานุภาพมาก. 
          [๑๗๙๑] ภารทวาชปุโรหิตชาวกาลิงครัฐ พิจารณา ดูภูมิภาคแลว จึงประคอง  
             อัญชลีกราบทูลพระเจาจกัรพรรดผูิเปนบุตรแหงดาบส ช่ือกาลิงคะวา.            
          [๑๗๙๒] ขาแตพระมหาราชา ขอเชิญพระองคเสด็จลงเถิด ภูมิภาคนี้อันพระพุทธเจา          
             ผูเปนสมณะทรงสรรเสริญแลว พระพุทธเจาท้ังหลายผูตรัสรูโดยยิ่ง             
             มีพระคุณหาประมาณมิได ยอมไพโรจน ณ ภูมิภาคนี้.             
          [๑๗๙๓] หญาและเครือเถาท้ังหลายในภูมิภาคสวนนี้ มวนเวยีนโดยทักษิณาวัตร             
             ภูมิภาคสวนนี้ เปนท่ีไมหวัน่ไหวแหงแผนดนิ (เม่ือกัลปจะต้ังข้ึนก็ตั้ง    
             ข้ึนกอน เม่ือกัลปพินาศก็พินาศภายหลัง) ขาแตพระมหาราชา ขาพระองค         
             ไดสดบัมาอยางนี้.     
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          [๑๗๙๔] ภูมิภาคสวนนี้ เปนมณฑลแหงแผนดินอันทรงไวซ่ึงภูตท้ังปวง มีสาคร            
             เปนขอบเขต ขอเชิญพระองคเสด็จลง แลวทรงกระทําการนอบนอมเถิด  
             พระเจาขา. 
          [๑๗๙๕] ชางกุญชรตัวประเสริฐ เกิดในตระกูลอุโบสถ ยอมไมเขาไปใกลประเทศ             
             นั้นเลย ดวยเหตุมีประมาณเทานี้.            
          [๑๗๙๖] ชางตัวประเสริฐนี้ เปนชางเกิดแลวในตระกูลอุโบสถโดยแท ถึงกระนั้น          
             ก็ไมอาจจะเขาไปใกลประเทศมีประมาณเทานี้ได ถาพระองคยังทรงสงสัย          
             อยู ก็จงทรงไสชางพระท่ีนั่งไปเถิด.         
          [๑๗๙๗] พระเจากาลิงคะทรงสดับคํานั้นแลว จึงทรงใครครวญถอยคําของปุโรหิต              
             ผูชํานาญการพยากรณวา เราจักรูถอยคําของปุโรหิตนี้วา จริงหรือไมจริง       
             นี้แลว ทรงไสชางพระท่ีนั่งไป.              
          [๑๗๙๘] ฝายชางพระท่ีนั่งนั้น ถูกพระราชาทรงไสไปแลว ก็เปลงเสียงดุจนก              
             กระเรียนแลวถอยหลังทรุดคุกลง ดังอดทนภาระหนักไมได.         
          [๑๗๙๙] ปุโรหิตภารทราชะชาวกาลิงครัฐ รูวา ชางพระท่ีนั่งส้ินอายุแลว จึงรีบ        
             กราบทูลพระเจากาลิงคะวา ขาแตพระมหาราชา ขอเชิญเสด็จไปทรงชาง              
             พระท่ีนั่งเชือกอ่ืนเถิด ชางพระท่ีนัง่เชือกนี้ส้ินอายุแลว พระเจาขา.      
          [๑๘๐๐] พระเจากาลิงคะทรงสดับคํานั้นแลว จึงรีบเสด็จไปทรงชางพระท่ีนั่ง              
             เชือกใหม เม่ือพระราชาเสด็จกาวไปพนแลว ชางพระท่ีนั่งท่ีตายแลว           
             ก็ลมลง ณ พื้นดินท่ีนั้นเอง ถอยคําของปุโรหิต ผูชํานาญการพยากรณ             
             เปนอยางใด ชางพระท่ีนั่งเปนอยางนั้น.    
          [๑๘๐๑] พระเจากาลิงคะไดตรัสกะพราหมณภารทวาชะชาวกาลิงครัฐอยางนี้วา 
             ทานเปนสัมพุทธะ รูเห็นเหตุท้ังปวงโดยแท.  
          [๑๘๐๒] กาลิงคพราหมณ เม่ือไมรับคําสรรเสริญนั้นจึงไดกราบทูลวา ขาแต              
             พระมหาราชา ขาพระองคเปนผูชํานาญการพยากรณ ช่ือวาพุทธะ ผูรูเหตุ         
             ท้ังปวงก็จริง.        
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          [๑๘๐๓] แตพระพุทธเจาท้ังหลายเปนพระสัพพัญูดวย เปนพระสัพพวิทูดวย 
             ยอมรูเหตุท้ังปวงดวยพระญาณเปนเคร่ืองกําหนด ขาพระองครูเหตุ              
             ท้ังปวงได เพราะกําลังแหงอาคม พระพุทธเจาท้ังหลาย รูเหตุท้ังปวงได         
             ดวยพระสัพพัญุตญาณ.        
          [๑๘๐๔] พระเจากาลิงคะ ทรงนําเอามาลาและเคร่ืองลูบไลพรอมดวยดนตรีตางๆ              
             ไปบูชาพระมหาโพธ์ิแลว รับส่ังใหกระทํากําแพงแวดลอม.          
          [๑๘๐๕] รับส่ังใหเก็บดอกไมประมาณหกหม่ืนเลมเกวยีนมาบูชาโพธิมณฑลอันเปน            
             อนุตริยะ แลวเสด็จกลับ.     
                   จบ กาลิงคโพธิชาดกท่ี ๖.             
                       ๗. อกิตติชาดก   
                   อกิตติดาบสขอพรทาวสักกะ             
          [๑๘๐๖] ทาวสักกะผูเปนใหญแหงภตู ทรงเห็นอกติติดาบสผูยับยั้งอยู จึงไดตรัส      
             ถามวา ดูกรพราหมณ ทานปรารถนาสมบัติอะไร ถึงยับยั้งอยูผูเดียว             
             ในถ่ินอันแหงแลง?          
          [๑๘๐๗] ดูกรทาวสักกะ การเกิดบอยๆ เปนทุกข อนึ่ง ความแตกทําลายแหง 
             รางกาย และความตายอยางหลงใหล ก็เปนทุกข เพราะเหตุนั้น     
             อาตมภาพจึงยับยั้งอยู ณ ท่ีนี.้             
          [๑๘๐๘] ขาแตทานกสัสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร           
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา.        
          [๑๘๐๙] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร             
             แกอาตมภาพ ชนท้ังหลายไดบุตร ภรรยา ทรัพย ขาวเปลือก และ    
             ส่ิงของอันเปนท่ีรักท้ังหลาย แลวยังไมอ่ิมดวยความโลภใด ความโลภนั้น        
             อยาพงึมีในอาตมภาพเลย.      
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          [๑๘๑๐] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร           
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา.        
          [๑๘๑๑] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร             
             แกอาตมภาพ นา ท่ีดิน เงิน โค มา ทาส กรรมกร ยอมเส่ือม      
             ส้ินไปดวยโทสะใด โทสะนั้นอยาพึงมีในอาตมภาพเลย.             
          [๑๘๑๒] ขาแตทานกสัสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร           
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา.        
          [๑๘๑๓] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร             
             แกอาตมภาพ อาตมภาพไมพึงเห็น ไมพึงไดฟงคนพาล ไมพึงอยูรวม 
             กับคนพาล ไมขอกระทํา และไมขอชอบใจการเจรจาปราศรัยกับคนพาล.   
          [๑๘๑๔] ขาแตทานกสัสปะ คนพาลไดกระทําอะไรใหแกทานหรือ ขอทานจงบอก  
             เหตุนัน้แกโยม เพราะเหตุไร ทานจงึไมปรารถนาเห็นคนพาล?      
          [๑๘๑๕] คนพาลผูมีปญญาทราม ยอมแนะนําส่ิงท่ีไมควรจะแนะนํา ยอมชักชวนใน              
             ส่ิงท่ีไมใชธุระ การแนะนําช่ัวเปนความดีของเขา คนพาลนั้นถึงจะ 
             พูดดีกโ็กรธ เขามิไดรูวินัย การไมเห็นคนพาลนัน้เปนความดี. 
          [๑๘๑๖] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร           
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา.        
          [๑๘๑๗] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร             
             แกอาตมภาพ อาตมภาพพึงขอเห็น ขอฟงนักปราชญ ขออยูรวมกัน    
             กับนกัปราชญ ขอกระทํา และขอชอบใจการเจรจาปราศรัยกับนักปราชญ. 
          [๑๘๑๘] ขาแตทานกสัสปะ นักปราชญไดกระทําอะไรใหแกทานหรือ ขอทานจง 
             บอกเหตุนั้นแกโยม เพราะเหตุไร ทานจึงปรารถนาเห็นนักปราชญ?  
          [๑๘๑๙] นักปราชญยอมแนะนําส่ิงท่ีควรแนะนํา ยอมไมชักชวนในส่ิงท่ีไมใชธุระ          
             การแนะนําดีเปนความดีของนักปราชญนั้น นักปราชญนั้น ผูอ่ืน  
             กลาวชอบก็ไมโกรธ ยอมรูจักวนิยั การสมาคมคบหากันกับนกัปราชญ 
             นั้นเปนความดี.      
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          [๑๘๒๐] ขาแตทานกสัสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร           
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา.        
          [๑๘๒๑] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพิตรจะทรงประทานพร             
             แกอาตมภาพ เม่ือราตรีสวางแจง พระอาทิตยอุทัยข้ึนแลว ขออาหาร              
             อันเปนทิพย และยาจกผูมีศีล พึงปรากฏข้ึน เม่ืออาตมภาพใหทานอยู            
             ขอใหศรัทธาของอาตมภาพไมพึงเส่ือมส้ินไป คร้ันใหทานแลวขอให  
             อาตมภาพไมพึงเดือดรอนในภายหลัง เม่ือกําลังใหอยู ก็ขอใหอาตมภาพ            
             พึงยังจิตใหเล่ือมใส ดูกรทาวสักกะ ขอมหาบพิตรทรงประทานพรนี้ 
             แกอาตมภาพเถิด.             
          [๑๘๒๒] ขาแตทานกัสสปะ เพราะถอยคําท่ีพระคุณเจากลาวนี้ เปนถอยคําสมควร           
             เปนสุภาษิต โยมขอถวายพรแกทานตามท่ีทานมีใจปรารถนา.        
          [๑๘๒๓] ดูกรทาวสักกะผูเปนใหญแหงภูตท้ังปวง ถามหาบพติรจะทรงประทานพร             
             แกอาตมภาพ มหาบพิตรอยาพึงเขามาใกลอาตมภาพอีกเลย ดูกรทาว  
             สักกะ ขอมหาบพิตรทรงประทานพรนี้แกอาตมภาพเถิด. 
          [๑๘๒๔] นรชาติหญิงชายท้ังหลาย ยอมปรารถนาจะเห็นโยมดวยวัตรจริยาเปน 
             อันมาก เพราะเหตุไรหนอ การเหน็โยมจึงเปนภยัแกทาน?          
          [๑๘๒๕] อาตมภาพเห็นเพศเทวดาเชนพระองค ผูสําเร็จดวยส่ิงท่ีตองประสงค              
             ทุกอยางแลว กจ็ะพึงประมาท ทําความเพยีรปรารถนาตําแหนงทาวสักกะ 
             การเหน็มหาบพิตรจงึเปนภยัแกอาตมภาพ.        
                     จบ อกิตติชาดกท่ี ๗. 
                      ๘. ตักการิยชาดก  
                     การพูดดีเปนศรีแกตัว             
          [๑๘๒๖] ดูกรพอตกัการิยะ ฉันเองเปนคนโงเขลา กลาวคําช่ัวชาเหมือนกบในปา            
             รองเรียกงูมาใหกนิตน ฉะนั้น ฉันนาจะตกลงไปในหลุมนี้ ไดยนิมาวา            
             บุคคลท่ีพูดลวงเลยขอบเขตไมดีเลย.    
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          [๑๘๒๗] บุคคลท่ีพูดลวงเลยขอบเขต ยอมไดประสบการจองจํา การถูกฆา     
             ความเศราโศกและความรํ่าไห ขาแตทานอาจารย ชนท้ังหลายจะฝงทาน             
             ลงในหลุม เพราะเหตุใด ทานตองติเตียนตัวทานเอง เพราะเหตุนั้น. 
          [๑๘๒๘] เราจะซักถามตุณฑิละ เพือ่ประโยชนอะไรเลา นางกาลีซิควรทํากะ   
             นองชายของเขาเอง เราถูกแยงผาจนเปนคนเปลือยกาย แมเร่ืองนี้  
             ก็เหมือนกับเร่ืองของทานเปนอันมาก?         
          [๑๘๒๙] นกกะลิงตัวใด มิไดชนกับเขาดวย เขาไปจับอยูในระหวางศีรษะแพะ 
             ท้ังสองผูกําลังชนกันอยู นกกะลิงตัวนั้น ก็ถูกศีรษะแพะบดขยี้แลว             
             ณ ท่ีนัน้เอง แมเร่ืองนี้ ก็เหมือนกับเร่ืองของทานเปนอันมาก. 
          [๑๘๓๐] คน ๔ คนจะปองกันคนคนเดียว ชวยกนัจบัชายผาไวคนละชาย คน     
             ท้ังหมดนั้นกพ็ากันหวัแตกนอนตายแลว แมเร่ืองนี้ ก็เหมือนกับเร่ือง           
             ของทานเปนอันมาก.          
          [๑๘๓๑] นางแพะท่ีถูกโจรท้ังหลายผูกไวในพุมกอไผ คึกคะนอง เอาเทาหลังดดีไป          
             กระทบมีดตกลงมา พวกโจรก็เอามีดนั้นเองเชือดคอนางแพะฉันใด      
             แมเร่ืองนี้ ก็เหมือนกับเร่ืองของทานเปนอันมาก.            
          [๑๘๓๒] พวกนี้มิใชเทวดา มิใชบุตรคนธรรพ พวกนี้เปนเนื้อ พวกนี้ถูกนํามา             
             ดวยอํานาจประโยชน เจาท้ังหลายจงยางมันตัวหนึ่ง สําหรับอาหารม้ือเย็น         
             อีกตัวหนึ่งสําหรับอาหารมื้อเชา.             
          [๑๘๓๓] คําทุพภาษิตต้ังแสนคํา ก็ไมถึงแมสวนเส้ียวของคําสุภาษิต กินนรรังเกียจ         
             คําทุพภาษิตจึงเศราหมอง เพราะเหตุนั้น กินนรจึงนิ่งเฉยเสีย ไมใช             
             นิ่งเฉยเพราะความโงเขลา.    
          [๑๘๓๔] กินนรีตวันีก้ลาวแกเราไดแลว เจาท้ังหลาย จงปลอยกนินรีตัวนัน้ไป          
             อนึ่ง จงนําไปสงใหถึงเขาหิมพานต สวนกินนรตัวนี้ เจาท้ังหลาย 
             จงสงไปใหโรงครัวใหญ จงยางมันสําหรับอาหารเชา แตเชาทีเดียว.              
          [๑๘๓๕] ขาแตพระมหาราชา ปศุสัตวท้ังหลายพึ่งฝน ประชาชนนี้ก็พึ่งปศุสัตว            
             พระองคเปนท่ีพึ่งของขาพระบาท ภรรยาของขาพระบาท ก็พึ่งขาพระบาท      
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             ในระหวางขาพระบาทท้ังสอง ตัวหนึ่งรูวาอีกตัวหนึ่งตายแลว ตนเอง            
             พนแลวจากความตาย จึงจะไปสูบรรพต.          
          [๑๘๓๖] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน ความนนิทาท้ังหลายมิใชจะหลีกเล่ียง            
             ใหพนไปโดยงายเลย ชนท้ังหลายมีฉันทะตางๆ กัน ซ่ึงควรจะซอง 
             เสพ คนหน่ึงไดรับการสรรเสริญดวยคุณธรรมขอใด คนอ่ืนไดคน    
             นินทา ดวยคุณธรรมขอนั้นเอง.  
          [๑๘๓๗] โลกท้ังปวงมีจิตยิ่งดวยจิตของคนอ่ืน โลกท้ังปวงช่ือวามีจิตในจติของตน        
             สัตวท้ังปวง ท่ีเปนปุถุชน ตางก็มีจติใจตางกนั สัตวท้ังหลายในโลกนี้       
             ไมพึงเปนไปในอํานาจแหงจิตของใคร.           
          [๑๘๓๘] กินนรพรอมดวยกินนรีผูภรรยา เปนผูนิ่งไมพูด เปนผูกลัวภัย ไดกลาว      
             แกแลวในบัดนี้ กนินรนั้นช่ือวา พนแลวในบัดนี้ เปนผูมีความสุข           
             หาโรคมิได เพราะวาการเปลงวาจาดี นํามาซ่ึงประโยชนแกนรชน   
             ท้ังหลาย.   
                    จบ ตักการิยชาดกท่ี ๘.              
                       ๙. รุรุมิคชาดก  
                   วาดวยน้ําใจของพญาเนื้อรุรุ         
          [๑๘๓๙] ใครบอกมฤค ผูสูงสุดกวามฤคท้ังหลายนั้นแกเราได เราจะใหบานสวย            
             และหญิงท่ีประดับประดาแลวแกผูนั้น.        
          [๑๘๔๐] ขอไดโปรดพระราชทานบานสวย และหญิงท่ีประดับประดาแลวแก     
             ขาพระองคเถิด ขาพระองค จะกราบทูลมฤคผูสูงสุดกวามฤคท้ังหลายแก           
             พระองค.    
          [๑๘๔๑] ณ ไพรสณฑนั้น มีตนมะมวง และตนรังท้ังหลาย ดอกบานสะพร่ัง   
             พื้นท่ีแหงไพรสณฑนั้น ดารดาษไปดวยติณชาติ มีสีเหมือนแมลงคอม 
             ทอง มฤคตัวนั้นอยูท่ีไพรสณฑนัน้.    
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          [๑๘๔๒] พระเจาพาราณสี ทรงโกงธนูสอดใสลูกศรไว เสดจ็เขาไปแลว สวน  
             มฤคเห็นพระราชาแลว ไดรองกราบทูลไปแตไกลวา ขาแตพระ      
             มหาราชาผูประเสริฐ โปรดทรงรอกอน อยาเพิ่งทรงยิงขาพระบาทเสีย 
             เลย ใครหนอไดกราบทูลความเร่ืองแกพระองควา มฤคตัวนี้อยู   
             ณ ไพรสณฑนี้. 
          [๑๘๔๓] ดูกรสหาย บุรุษผูมีมารยาทอันเลวทราม ยนือยูหางๆ นัน่ บุรุษคนนั้น           
             แหละ ไดบอกความเร่ืองน้ีแกเราวา มฤคตัวนี้อยู ณ ไพรสณฑนี.้ 
          [๑๘๔๔] ไดยนิวา คนบางพวกในโลกน้ี กลาวความจริงไวอยางนี้วา ไมลอยน้าํยัง         
             ดีกวา คนบางคนไมดีเลย.     
          [๑๘๔๕] ดูกรพญามฤค เธอติเตียนพวกไหนแน ติเตียนพวกมฤค พวกนก          
             หรือพวกมนษุย เรามีความกลัวไมนอย เพราะไดฟงเจาพูดภาษา   
             มนุษยได.  
          [๑๘๔๖] ขาพระองคชวยยกข้ึนซ่ึงบุรุษคนใด ผูลอยไปในหวงน้ําคงคา มีน้ํามาก            
             ไหลเช่ียว ภัยมาถึงขาพระองคแลว เพราะบุรุษผูนั้นเปนเหตุ ขาแต           
             พระมหาราชา การสมาคมกับอสัตบุรุษท้ังหลาย นําทุกขมาใหโดยแท. 
          [๑๘๔๗] เรานั้นจะปลอยลูกศร ๔ ปกนี้แหวกไปในอากาศ ใหไปตัดตรงหัวใจ  
             เราจักฆามันผูประทุษรายมิตร ผูไมทํากิจท่ีควรทํา ไมรูจักผูกระทําคุณ      
             ใหเชนทาน.  
          [๑๘๔๘] ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงประชาชน สัตบุรุษท้ังหลายไมสรรเสริญ              
             การฆาบัณฑิต และคนพาลเลย คนผูมีธรรมอันลามก จงกลับไปสู     
             เรือนของเขาตามปรารถนาเถิด อนึ่ง ขอไดโปรดพระราชทานคาจาง ตาม 
             ท่ีพระองคตรัสไวแกเขาดวยเถิด อนึ่ง ขาพระองค ขอทําความปรารถนา            
             ของพระองค. 
          [๑๘๔๙] ดูกรพญามฤค ทานผูไมประทุษรายตอมนุษยผูประทุษราย นับเปนผูหนึ่ง       
             ในจํานวนสัตบุรุษท้ังหลายเปนแน คนผูมีธรรมอันลามก จงกลับไปสู 
             เรือนของตนตามความปรารถนา อนึ่ง เราจะใหคาจางท่ีเราพูดไวแกเขา            
             และเราขอใหบานสวยแกทาน.  
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          [๑๘๕๐] ขาแตพระราชา เสียงของสุนัขจ้ิงจอกก็ดี ของนกก็ดี รูไดงาย เสียง           
             ของมนุษยรูไดยาก ยิ่งกวานั้น อนึง่ ผูใดเม่ือกอน เปนคนใจดี คน          
             ท้ังหลายนับถือวา เปนญาติเปนมิตร หรือเปนสหาย ภายหลัง ผูนั้น             
             กลับกลายเปนศัตรูไปก็ได ใจของมนุษยรูไดยากอยางนี้.      
          [๑๘๕๑] ชาวชนบท และชาวนิคมท้ังหลายมาประชุมพรอมกันรองทุกขวา ฝูง  
             เนื้อพากันมากนิขาว ขอพระองคจงตรัสหามฝูงเนื้อนั้นเสียบาง พระ            
             เจาขา.    
          [๑๘๕๒] ชนบทอยาไดมี แมแวนแควนจะพินาศไป ก็ตามทีเถิด เราใหอภัย  
             แกฝูงเนื้อและนกยูงแลว ไมขอประทุษรายพญาเนื้อรุรุเปนอันขาด.              
          [๑๘๕๓] ชาวชนบทของเราจะไมมีกต็าม ชาวชนบทจะไมพดูกะเราก็ตาม เราได  
             ใหพรแกพญาเนื้อไวแลว จะไมพดูเท็จเปนอันขาด.             
                      จบ รุรุมิคชาดกท่ี ๙.             
                       ๑๐. สรภชาดก     
                  วาดวยละม่ังทําคุณแกพระราชา         
          [๑๘๕๔] บุรุษพึงหวังไวทีเดยีว บัณฑิตไมพึงเบ่ือหนาย เราเห็นตนอยูวา ปรารถนา      
             อยางใด ไดเปนอยางนั้น.   
          [๑๘๕๕] บุรุษพึงหวังไวทีเดยีว บัณฑิตไมพึงเบ่ือหนาย เราเห็นตนอยูวา ได          
             รับความชวยเหลือใหข้ึนจากน้ําสูบกได.      
          [๑๘๕๖] บุรุษพึงพยายามไวทีเดยีว บัณฑิตไมพึงเบ่ือหนาย เราเหน็ตนอยูวา            
             ปรารถนาอยางใด ไดเปนอยางนั้น.            
          [๑๘๕๗] บุรุษพึงพยายามรํ่าไป บัณฑิตไมพึงเบ่ือหนาย เราเหน็ตนอยูวา ไดรับ          
             ความชวยเหลือใหข้ึนจากน้ําสูบกได.         
          [๑๘๕๘] นรชนผูมีปญญา แมตกอยูในกองทุกข กไ็มควรตัดความหวังในอันจะ 
             มาสูความสุข เพราะวาผัสสะอันไมเกื้อกูลและเกื้อกูลมีมาก คนท่ีไมใฝ        
             ฝนถึงเลยก็ตองเขาถึงความตาย.      
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          [๑๘๕๙] ส่ิงท่ีไมไดคิดไวยอมมีไดบาง ส่ิงท่ีคิดไวยอมพนิาศไปบาง โภคะ          
             ท้ังหลายของสตรี หรือบุรุษ จะสําเร็จไดดวยความคิดนึกไมมีเลย.  
          [๑๘๖๐] เม่ือกอนพระองคเสด็จติดตามละม่ังตัวใดไปตกเหวท่ีซอกเขา พระองค              
             ทรงพระชนมสืบมาได ดวยความบากบ่ันของละม่ังตัวนั้น ผูมีจิตไม              
             ทอแท.     
          [๑๘๖๑] ละม่ังตัวใดพยายามเอากอนหินถมเหว ชวยพระองคข้ึนจากเหวลึกยาก  
             ท่ีจะข้ึน ปลดเปล้ืองพระองค ผูเขาถึงกองทุกขเสียจากปากมฤตย ู
             พระองคกําลังตรัสถึงละม่ังตัวนัน้ ผูมีจิตไมทอแท.         
          [๑๘๖๒] ดูกรพราหมณ เม่ือคราวน้ัน ทานไดอยูในท่ีนั้นดวยหรือ หรือวาใครได        
             บอกเร่ืองนี้แกทาน ทานเปนผูเปดเผยขอท่ีเคลือบคลุม เห็นเร่ืองไดท้ัง    
             ปวงละสิหนอ ความรูของทานมีกําลัง เห็นปรุโปรงหรืออยางไร?   
          [๑๘๖๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน เม่ือคราวน้ัน ขาพระองคหาไดอยู            
             ในท่ีนัน้ไม และใครก็มิไดบอกเร่ืองนั้นแกขาพระองคเลย แตวานัก           
             ปราชญท้ังหลาย ยอมนําเนื้อความแหงบทคาถาที่พระองคทรงภาษิตแลว              
             มาใครครวญดู. 
          [๑๘๖๔] ขาแตพระองคผูทรงพระปรีชาอันประเสริฐ พระองคทรงสอดลูกศรอันมี              
             ปก อันจะกําจัดความแกลวกลาของปรปกษไดเขาในแลงแลว จะทรง  
             ลังเลอะไรอยูอีกเลา ลูกศรที่ทรงยิงไปแลวตองฆาละม่ังไดทันที ละม่ังนี้    
             คงเปนพระกระยาหารของพระราชาไดโดยแท.       
          [๑๘๖๕] ดูกรพราหมณ แมเราจะรูแจงชัดความขอนี้วา เนื้อเปนอาหารของ 
             กษัตริย ก็แตวา เราจะบูชาคุณท่ีละมั่งนี้ไดทําไวแกเรา ในครั้งกอน        
             เพราะเหตุนั้น เราจึงไมฆาละม่ังนี้.        
          [๑๘๖๖] ขาแตพระมหาราชาผูเปนใหญแหงทิศ นั่นมิใชเนื้อ นัน่คือทาวสักกะ          
             ผูเปนใหญกวาอสูร ขาแตพระองคผูเปนจอมมนษุย พระองคจงทรงฆา           
             ทาวสักกะเทวราชนัน้เสีย แลวจะไดเปนใหญในหมูอมรเทพ.      
          [๑๘๖๗] ขาแตพระราชาผูองอาจ ประเสริฐกวานรชน ถาวาพระองคยังทรงลังเล             
             ท่ีจะฆาละม่ังผูเปนพระสหาย พระองคพรอมดวยพระราชโอรส และ 
             พระราชชายา จักตองไปยังเวตรณนีรกของพญายม.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 323 
          [๑๘๖๘] เรา ชาวชนบทท้ังหมด ลูก เมียและหมูสหาย จะพากันไปยังเวตรณีนรก  
             ของพญายมนั้นกต็าม ถึงกระนั้น เราจะไมฆาผูท่ีใหชีวติเรา เปน              
             อันขาด.     
          [๑๘๖๙] ดูกรมหาพราหมณ ละม่ังตัวนี้ ทําคุณแกเราเม่ือคราวถึงความยาก ตัว              
             คนเดยีวในปาเปล่ียวแสนราย เราระลึกไดอยูถึงบุรพกิจเชนนัน้ ท่ี            
             ละม่ังตัวน้ีกระทําแกเรา รูคุณอยูจะพึงฆาอยางไรไดเลา.   
          [๑๘๗๐] ขอพระองคผูทรงโปรดปรานมิตรยิ่งนกั จงทรงพระชนมชีพอยูยนืนาน  
             เถิด พระองคจงทรงปกครองราชสมบัติในคุณธรรมเถิด จงทรงมีหมู   
             นารีบํารุงบําเรอ จงทรงบันเทิงพระหฤทัยในแวนแควน เหมือนทาว   
             วาสวะบันเทิงอยูในไตรทิพย ฉะนัน้.          
          [๑๘๗๑] ขอพระองคไมทรงพระพิโรธ จงมีพระหฤทัยผองใสอยูเปนนิตย ทรง 
             กระทําสมณพราหมณ ผูตั้งอยูในธรรมท้ังปวง ใหเปนแขกควรตอนรับ 
             คร้ันทรงบําเพ็ญทาน และเสวยบางตามอานุภาพแลว ชาวโลกไม       
             ติเตียนพระองคได จงเสด็จเขาถึงสัคคสถานเถิด. 
                     จบ สรภชาดกท่ี ๑๐. 
                    _________________   
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
             ๑. อัมพชาดก๒. ผันทนชาดก     
             ๓. ชวนหังสชาดก             ๔. จุลลนารทกัสสปชาดก             
             ๕. ทูตชาดก ๖. กาลิงคโพธิชาดก  
             ๗. อกิตติชาดก ๘. ตกัการิยชาดก 
             ๙. รุรุมิคชาดก๑๐. สรภชาดก.    
                     จบ เตรสนิบาตชาดก  
                     _________________   
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                      ปกิณณกนิบาตชาดก  
                     ๑. สาลิเกทารชาดก  
                  วาดวยนกแขกเตาเล้ียงพอแม         
          [๑๘๗๒] ขาแตทานโกสิยะ นาขาวสาลีบริบูรณดี แตนกแขกเตาทั้งหลายพากนั             
             มากินเสีย ขาพเจาขอคืนนานั้นใหแกทาน เพราะขาพเจาไมอาจจะหาม           
             นกแขกเตาเหลานัน้ได ก็ในนกแขกเตาเหลานั้น มีนกแขกเตาตัวหนึ่ง            
             งามกวาทุกๆ ตัว กนิขาวสาลีตามตองการแลวยงัคาบเอาไปดวยจะงอย 
             ปากอีก.     
          [๑๘๗๓] เจาจงดักบวงพอท่ีจะใหนกนั้นติดได แลวจงจับนกนั้นท้ังยังเปนมาให         
             เราเถิด.    
          [๑๘๗๔] ฝูงนกเหลานัน้กิน และด่ืมแลว ยอมพากนับินไป เราผูเดยีวติดบวง             
             เราทําบาปอะไรไว?            
          [๑๘๗๕] ดูกรนกแขกเตา ทองของเจาเหน็จะใหญกวาทองของนกเหลาอ่ืนเปน 
             แน เจากินขาวสาลีตามตองการแลว ยังคาบเอาไปดวยจะงอยปากอีก? 
             ดูกรนกแขกเตา เจาจะบรรจุฉางในปาไมงิ้วนัน้ใหเต็มหรือ หรือวา             
             เจากับเรามีเวรกันมา สหายเอย เราถามเจาแลว ขอเจาจงบอกแกเรา              
             เถิด เจาฝงขาวสาลีไวท่ีไหน?              
          [๑๘๗๖] ขาพเจากับทานมิไดมีเวรกนั ฉางของขาพเจาก็ไมมี ขาพเจานําเอาขาว        
             สาลีของทานไปถึงยอดง้ิวแลว ก็เปล้ืองหน้ีเกา ใหเขากูหนีใ้หม และ         
             ฝงขุมทรัพยไวท่ีปาง้ิวนั้น ขาแตทานโกสิยะ ขอทานจงทราบอยางนี้         
             เถิด.       
          [๑๘๗๗] การใหกูหนี้ของทานเปนเชนไร และการเปล้ืองหนีข้องทานเปนเชนไร           
             ทานจงบอกวิธีฝงขุมทรัพย แลวทานจะหลุดพนจากบวงได?       
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          [๑๘๗๘] ขาแตทานโกสิยะ บุตรนอยท้ังหลายของขาพเจายังออน ขนปกยังไม             
             ข้ึน บุตรเหลานั้นขาพเจาเล้ียงมาแลว เขาจักเล้ียงขาพเจาบาง เพราะ       
             เหตุนัน้ ขาพเจาจึงช่ือวาใหบุตรเหลานั้นกูหนี้ มารดาและบิดาของ          
             ขาพเจาแกเฒาลวงกาลผานวัยไปแลว ขาพเจาคาบเอาขาวสาลีไปดวย            
             จะงอยปาก เพื่อทานเหลานั้น ช่ือวาเปล้ืองหนี้ท่ีทานทําไวกอน อนึ่ง        
             นกเหลาอ่ืนท่ีปาไมงิ้วนั้น มีขนปกอันหลุดหมดแลว เปนนกทุพพล             
             ภาพ ขาพเจาตองการบุญ จึงไดใหขาวสาลีแกนกเหลานั้น บัณฑิต 
             ท้ังหลายกลาวการทําบุญนั้นวา เปนขุมทรัพย. การใหกูหนี้ของขาพเจา        
             เปนเชนนี้ การเปล้ืองหน้ีของขาพเจาเปนเชนนี้ ขาพเจาบอกการฝง          
             ขุมทรัพยไวเชนนี้ ขาแตทานโกสิยะ ขอทานจงทราบอยางนี้เถิด.              
          [๑๘๗๙] นกตัวนี้ดจีริงหนอ เปนนกมีธรรมช้ันเยี่ยม ในมนษุยบางพวกยังไมมี             
             ธรรมเชนนี้เลย. เจาพรอมดวยญาติท้ังมวล จงกินขาวสาลีตามความ 
             ตองการเถิด ดูกรนกแขกเตา เราขอเห็นเจาแมอีกตอไป การท่ีไดเห็น            
             เจาเปนท่ีพอใจของเรา.      
          [๑๘๘๐] ขาแตทานโกสิยะ ขาพเจาไดกิน และด่ืมแลวในท่ีอยูของทาน ทาน            
             เปนท่ีพึ่งพํานักของพวกเราทกุวนัคืน ขอทานจงใหทานในทานท่ีมีอาชญา           
             อันวางแลว และจงเล้ียงดูมารดาบิดาผูแกเฒาแลวดวย.        
          [๑๘๘๑] วันนี้ สงาราศรีเกิดข้ึนแกเราแลวหนอ ท่ีเราไดเห็นทานผูเปนยอดแหง       
             ฝูงนก เพราะไดฟงคําสุภาษิตของนกแขกเตา เราจกัทําบุญใหมาก.   
          [๑๘๘๒] โกสิยพราหมณนัน้ มีใจเบิกบานราเริงผองใส จัดแจงขาวและน้ําไว 
             แลว เล้ียงดูสมณะและพราหมณท้ังหลาย ใหอ่ิมหนําสําราญดวยขาว 
             และนํ้า.     
                   จบ สาลิเกทารชาดกท่ี ๑.              
                      ๒. จันทกินนรชาดก 
                     วาดวยนางจนัทกินนรี              
          [๑๘๘๓] ดูกรนางจันทา ชีวิตของพ่ีใกลจะขาดอยูแลว พี่กําลังเมาเลือด จันทาเอย        
             พี่เห็นจะละชีวิตไปแมในวนันี้ ลมปราณของพ่ีกาํลังจะดับ. ชีวติของพ่ี      
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             กําลังจะจม ความทกุขกําลังเผาผลาญหัวใจพี่ พี่ลําบากยิ่งนกั ความโศก             
             ของพี่คร้ังนี้เปนความโศกยิ่งใหญกวาความโศกเหลาอ่ืน เพราะเหตุแหง         
             เจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพี่โดยแท. พี่จะเหี่ยวแหง เหมือนตนหญา           
             ท่ีถูกท้ิงไวบนแผนหนิรอน เหมือนตนไมมีรากอันขาด พี่จะเหอืดหาย            
             เหมือนแมน้ําท่ีขาดหวง ความโศกของพี่คร้ังนี้เปนความโศกยิง่ใหญ             
             กวาความโศกเหลาอ่ืน เพราะเหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพี่โดยแท.       
             น้ําตาของพ่ีไหลออกเร่ือยเหมือนน้ําฝนท่ีตกลงท่ีเชิงบรรพต ไหลไปไม              
             ขาดสาย ฉะนัน้ ความโศกของพ่ีคร้ังนี้เปนความโศกยิ่งใหญกวาความ              
             โศกเหลาอ่ืน เพราะเหตุแหงเจาจันทาผูจะเศราโศกถึงพี่โดยแท. 
          [๑๘๘๔] พระราชบุตรใด ยิงสามีผูเปนท่ีปรารถนาของเรา เพื่อใหเปนหมายท่ี            
             ชายปา พระราชบุตรน้ันเปนคนเลวทรามแท สามีของเรานั้นถูกยิงแลว              
             นอนอยูบนพื้นดิน. พระราชบุตรเอย มารดาของทานจงไดรับสนอง   
             ความโศกในดวงหทัยของขาผูเพงมองดูกินนรผูสามีนี้. ชายาของทานจง            
             ไดรับสนองความโศกในดวงหทัยของขาผูเพงมองดูกินนรผูสามีนี้. พระ           
             ราชบุตรเอย ทานไดฆากินนรผูไมประทุษราย เพราะความรักใครในเรา           
             ขอมารดาของทานอยาไดพบเห็นบุตร และสามีเลย. ทานไดฆากนินรผู              
             ไมประทุษราย เพราะความรักใครในเรา ขอชายาของทานจงอยาไดพบ  
             เห็นบุตร และสามีเลย.        
          [๑๘๘๕] ดูกรนางจันทา ผูมีนัยนตาบานดังดอกไมในปา เธออยารองไห อยา              
             เศราโศกเลย เธอจักไดเปนอัครมเหสีของฉัน มีเหลานารีในราชสกุล 
             บูชา.       
          [๑๘๘๖] พระราชบุตร ถึงแมวาเราจกัตองตาย แตเราจักไมขอยอมเปนของทาน              
             ผูฆากินนรสามีของเราผูมิไดประทุษราย เพราะความรักใครในเรา.              
          [๑๘๘๗] แนะนางกนินรีผูข้ีขลาด มีความรักใครตอชีวิต เจาจงไปสูปาหิมพานต         
             เถิด มฤคอ่ืนๆ ผูบริโภคกฤษณาและกะลําพกั จกัยังรักใครยนิดตีอเจา.           
          [๑๘๘๘] ขาแตกนินร ภูเขาเหลานัน้ ซอกเขาเหลานั้น และถํ้าเหลานั้นต้ังอยู ณ        
             ท่ีนั้น ฉันไมเหน็ทานในท่ีนัน้ๆ จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เม่ือ        
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             ฉันไมเห็นทานท่ีเทือกเขา ซ่ึงเราเคยรวมอภิรมยกนั จะกระทําอยางไร           
             ขาแตกินนร เม่ือฉันไมเห็นทานท่ีแผนผาอันลาดดวยใบไมเปนท่ีนา           
             ร่ืนรมย พวกมฤครายไมกลํ้ากลาย จะทําอยางไร? ขาแตกินนร เม่ือ 
             ฉันไมเห็นทานท่ีแผนผาอันลาดดวยดอกไม เปนท่ีนาร่ืนรมย พวก              
             มฤครายไมกลํ้ากลาย จะทําอยางไร? ขาแตกินนร เม่ือฉันไมเหน็ทาน             
             ท่ีลําธารอันมีน้ําใสไหลอยูเร่ือยๆ มีกระแสเกล่ือนกลนไปดวยดอก  
             โกสุม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เม่ือฉันไมเห็นทานท่ียอดเขา              
             หิมพานตอันมีสีเขียว นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร 
             ฉันไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานตมีสีเหลืองอราม นาดูนาชม จะกระทํา           
             อยางไร? ขาแตกินนร เม่ือฉันไมเหน็ทานท่ียอดเขาหิมพานตอันมีสีแดง         
             นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เม่ือฉันไมเหน็ทานท่ียอด            
             เขาหมิพานตอันสูงตระหงาน นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแต 
             กินนร เม่ือฉันไมเหน็ทานท่ียอดเขาหิมพานตอันมีสีขาว นาดูนาชม             
             จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เม่ือฉันไมเห็นทานท่ียอดเขาหิมพานต            
             อันงามวิจิตร นาดูนาชม จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เม่ือฉันไม             
             เห็นทานท่ีเขาคันธมาทนอันดารดาษไปดวยยาตางๆ เปนถ่ินท่ีอยูของ            
             หมูเทพเจา จะกระทําอยางไร? ขาแตกินนร เม่ือฉันไมเหน็ทานท่ีภูเขา         
             คันธมาทนอันดารดาษไปดวยโอสถท้ังหลาย จะกระทําอยางไร?        
          [๑๘๘๙] ขาแตทานพราหมณผูเปนเจา ฉันขอไหวเทาท้ังสองของทาน ผูมีความ          
             เอ็นดู มารดาสามีผูท่ีดิฉันซ่ึงเปนกําพราปรารถนายิ่งนักดวยน้ําอมฤต ดิฉัน    
             ไดช่ือวา เปนผูพรอมเพรียงดวยสามีผูเปนท่ีรักยิง่แลว. 
          [๑๘๙๐] บัดนี้ เราท้ังสองจักไปเท่ียวสูลําธาร อันมีกระแสสินธุอันเกล่ือนกลน         
             ดวยดอกโกสุม ดารดาษไปดวยบุปผชาติตางๆ เราท้ังสองจะกลาววาจา  
             เปนท่ีรักแกกนัและกัน.     
                    จบ จันทกินนรชาดกท่ี ๒.     
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                      ๓. มหาอุกกุสชาดก 
                     วาดวยสัตว ๔ สหาย 
          [๑๘๙๑] พวกพรานชาวชนบท พากนัมัดคบเพลิงอยูบนเกาะ ปรารถนาจะกินลูก    
             นอยของเรา ขาแตพญาเหยีย่ว ทานจงบอกมิตรและสหาย จงแจง     
             ความพินาศแหงหมูญาติของเรา.  
          [๑๘๙๒] ขาแตพญานกออก ทานเปนนกผูประเสริฐกวานกท้ังหลาย ขาพเจาขอ 
             ยึดทานเปนท่ีพึ่ง พวกพรานชาวชนบทปรารถนาจะกินลูกนอยของ     
             ขาพเจา ขอทานจงชวยใหขาพเจาไดรับความสุขเถิด.          
          [๑๘๙๓] บัณฑิตท้ังหลาย ผูแสวงหาความสุขท้ังในกาลและมิใชกาล ยอมทําบุคคล             
             ใหเปนมิตรสหาย ดกูรเหยีย่ว ฉันจะกระทําประโยชนอันนี้แกทานจง 
             ได ท่ีจริงอริยชนยอมกระทํากจิใหแกอริยชน.  
          [๑๘๙๔] กิจอันใด ท่ีอริยชนผูมีความอนุเคราะหจะพึงกระทําแกอริยชน กิจอันนัน้         
             ช่ือวา อันทานกระทําแลว ขอทานจงรักษาตัวเถิด อยารีบรอนไปนัก              
             เลย เม่ือทานยังมีชีวติอยู เราก็จะไดลูกคืนมาเปนแน.      
          [๑๘๙๕] ฉันกระทําการรักษาปองกันนั้น แมถึงตัวจะตายก็มิไดสะดุงเลย แทจริง          
             สหายท้ังหลายผูยอมสละชีวิต กระทําเพื่อสหายท้ังหลาย นี่เปนธรรมดา             
             ของสัตบุรุษท้ังหลาย.        
          [๑๘๙๖] นกออกตวันีซ่ึ้งเปนอัณฑชะ ไดกระทํากรรมท่ีทําไดแสนยาก เพื่อ  
             ประโยชนแกลูกเหยีย่ว ตั้งแตยามคร่ึงจนถึงเท่ียงคืนไมหยุดหยอน.            
          [๑๘๙๗] แทจริง คนบางพวก ถึงจะเคล่ือนคลาดพลาดพล้ังจากการงานของตน    
             ก็ยังต้ังตัวไดดวยความอนุเคราะหของมิตรท้ังหลาย พวกลูกท้ังหลาย             
             ของขาพเจาเดือดรอน ขาพเจาจึงรีบมาหาทานเพือ่ขอใหเปนท่ีพึ่งอาศัย       
             ดูกรเตาผูเปนสหาย ขอทานชวยบําเพ็ญประโยชนแกขาพเจาเถิด.  
          [๑๘๙๘] บัณฑิตท้ังหลาย ยอมทําบุคคลใหเปนมิตรสหายดวยทรัพย ขาวเปลือก              
             และดวยตน ดูกรเหยี่ยว ขาพเจาจะกระทําประโยชนนีแ้กทานใหจงได             
             เพราะอริยชนยอมทํากิจแกอริยชน.        
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          [๑๘๙๙] คุณพอครับ ขอคุณพอจงมีความขวนขวายนอยอยูเฉยๆ เถิด บุตรยอม  
             บําเพญ็ส่ิงท่ีเปนประโยชนเพื่อบิดา ผมเองจักปองกันลูกท้ังหลายของ            
             พญาเหยีย่ว จักบําเพญ็ประโยชนเพื่อคุณพอ.    
          [๑๙๐๐] ลูกเอย บุตรพงึบําเพ็ญส่ิงท่ีเปนประโยชนเพื่อบิดา นี่เปนธรรมของ            
             สัตบุรุษท้ังหลายโดยแทแล พวกพรานทั้งหลายแลเห็นพอผูมีกายอันใหญ            
             โต ท่ีไหนเลยจะเบียดเบียนลูกท้ังหลายของพญาเหยีย่วได.        
          [๑๙๐๑] ขาแตพญาราชสีหผูประเสริฐดวยความแกลวกลา สัตวและมนุษยเม่ือ            
             ตกอยูในภยัแลว ยอมเขาไปหาผูประเสริฐ พวกบุตรของขาพเจาเดือด             
             รอน ขาพเจาจึงรีบมาหาทานเพื่อขอใหทานเปนท่ีพึ่งอาศัย ทานเปน          
             เจานายของขาพเจา ขอทานไดโปรดชวยใหขาพเจาไดรับความสุขดวย            
             เถิด.       
          [๑๙๐๒] ดูกรพญาเหย่ียวผูสหาย ฉันจะบําเพ็ญประโยชนนี้เพื่อทานใหจงได เรา           
             มาไปดวยกัน เพื่อกําจัดหมูศัตรูของทานนั้นเสีย วิญูชนรูวาภยัเกิดข้ึน     
             แกมิตร จะไมพยายามเพ่ือคุมครองมิตรอยางไรได.             
          [๑๙๐๓] บุคคลพึงคบมิตรสหายและเจานายไว เพื่อไดรับความสุข เรากําจัดศัตรู            
             ไดดวยกําลังแหงมิตร เปนผูพรอมเพรียงดวยบุตรท้ังหลาย บันเทิงอยู         
             เหมือนเกราะที่บุคคลสวมแลว ปองกันลูกศรทั้งหลายได ฉะนัน้.  
          [๑๙๐๔] ลูกนอยท้ังหลายของเรา เปลงเสียงอันจับใจรองรับเราผูรองหาอยู ดวย        
             การกระทําของพญาเนื้อผูเปนมิตรสหายของตน ซ่ึงมิไดหนีไป.     
          [๑๙๐๕] แนะเธอผูตองการส่ิงท่ีนาปรารถนา บัณฑติไดมิตรสหายแลว ยอม  
             ปกปกรักษาบุตร ปศุสัตว และทรัพยไวได ฉัน บุตร และสามีของ 
             ฉันดวย เปนผูพรอมเพรียงกัน เพราะความอนุเคราะหของมิตรท้ังหลาย.           
             บุคคลผูมีพระราชาและมีมิตรผูกลาหาญ สามารถจะบรรลุถึงประโยชน 
             ไดเพราะสหายเหลานี้ ยอมมีแกผูมีมิตรธรรมอันบริบูรณ บุคคลผูมีมิตร      
             สหาย มียศ มีตนอันสูงสง ยอมบันเทิงใจอยูในโลกนี้ดวย.     
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          [๑๙๐๖] ขาแตพญาเหยี่ยว มิตรธรรมท้ังหลายแมผูท่ียากจนก็ควรทํา ดูซิทาน             
             เราพรอมดวยหมูญาติเปนผูพรอมเพรียงกัน ดวยความอนุเคราะหของ             
             มิตร นกตัวใด ผูกมติรไวกับผูกลาหาญมีกําลัง นกตัวนัน้ ยอมมีความสุข         
             เหมือนฉันกับเธอ ฉะนั้น.     
                    จบ มหาอุกกุสชาดกท่ี ๓.             
                      ๔. อุททาลกชาดก   
                       วาดวยจรณธรรม  
          [๑๙๐๗] ชฎิลเหลาใดครองหนังเสือพรอมท้ังเล็บ ฟนเขลอะ รูปรางเลอะเทอะ 
             รายมนตอยู ชฎิลเหลานั้นเปนผูรูการประพฤติตบะ และการสาธยาย              
             มนตนี้ ในความเพยีรท่ีมนุษยจะพงึทํากัน จะพนจากอบายไดละหรือ? 
          [๑๙๐๘] ขาแตพระราชา ถาบุคคลเปนพหูสูต ไมประพฤติธรรม ก็จะพึงกระทํา  
             กรรมอันลามกท้ังหลายได แมจะมีเวทตั้งพนั อาศัยแตความเปนพหูสูต             
             ยังไมบรรลุจรณธรรม จะพนจากทุกขไปไมไดเลย.  
          [๑๙๐๙] แมบุคคลผูมีเวทตั้งพัน อาศัยแตความเปนพหูสูตนั้น ยังไมบรรลุ              
             จรณธรรมแลว จะพนจากทุกขไปไมได อาตมภาพยอมสําคัญวา เวท   
             ท้ังหลายก็ยอมไมมีผล จรณธรรมอันมีความสํารวมเทานั้นเปนความจริง.            
          [๑๙๑๐] เวททั้งหลายจะไมมีผลก็หามิได จรณธรรมอันมีความสํารวมนั่นแลเปน 
             ความจริง แตบุคคลเรียนเวทท้ังหลายแลว ยอมไดรับเกียรติคุณ ทาน             
             ผูฝกฝนตนดวยจรณธรรมแลวยอมบรรลุถึงสันติ. 
          [๑๙๑๑] บุตรท่ีเกิดแตมารดา บิดา และเผาพันธุใด อันบุตรจะตองเล้ียงดู              
             อาตมภาพเปนคนๆ นั้นแหละ มีช่ือวาอุททาลกะ เปนเช้ือสายของ   
             วงศตระกูลโสตถิยะแหงทานผูเจริญ.          
          [๑๙๑๒] ดูกรทานผูเจริญ บุคคลเปนพราหมณไดอยางไร เปนพราหมณเต็มท่ี              
             ไดอยางไร ความดับรอบจะมีไดอยางไร ผูท่ีตั้งอยูในธรรม บัณฑิตเรียก        
             วากระไร?    
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          [๑๙๑๓] บุคคลเปนพราหมณ ตองบูชาไฟเปนนติย ตองรดน้ํา เม่ือบูชายัญตอง             
             ยกเสาเจว็ด ผูกระทําอยางนี้จึงเปนพราหมณผูเกษม ดวยเหตุนัน้ 
             ชนท้ังหลายจึงไดพากันสรรเสริญวา เปนผูตั้งอยูในธรรม.     
          [๑๙๑๔] ความหมดจด ยอมไมมีดวยการรดน้ํา อน่ึง พราหมณจะเปนพราหมณ  
             เต็มท่ีดวยการรดน้ําก็หาไม ขันติและโสรัจจะยอมมีไมได ท้ังผูนั้นจะ        
             เปนผูดับรอบก็หามิได.     
          [๑๙๑๕] ดูกรทานผูเจริญ บุคคลเปนพราหมณไดอยางไร และเปนพราหมณเต็มท่ี           
             ไดอยางไร ความดับรอบจะมีไดอยางไร ผูท่ีตั้งอยูในธรรม บัณฑิตเรียก        
             วากระไร?   
          [๑๙๑๖] บุคคลผูไมมีไรนา ไมมีพวกพอง ไมถือวาเปนของเรา ไมมีความหวัง           
             ไมมีบาปคือความโลภ ส้ินความละโมบในภพแลว ผูกระทําอยางนี้ ช่ือวา           
             เปนพราหมณผูเกษม เพราะเหตุนัน้ ชนท้ังหลายจึงไดพากันสรรเสริญ              
             วา ผูตั้งอยูในธรรม.      
          [๑๙๑๗] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อท้ังปวง   
             เปนผูสงบเสงี่ยม ฝกฝนตนแลว ยอมดับรอบไดท้ังหมด เม่ือคนทุกๆ              
             คนเปนผูเย็นแลว ยังจะมีคนดี คนเลวอีกหรือไม?              
          [๑๙๑๘] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยือ่ท้ังปวง   
             เปนผูสงบเสงี่ยม ฝกฝนตนแลว ยอมดับรอบไดท้ังหมด เม่ือคนทุกๆ              
             คนเปนผูเย็นแลว ยอมไมมีคนดี คนเลวเลย.   
          [๑๙๑๙] กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยือ่ท้ังปวง   
             เปนผูสงบเสงี่ยม ฝกฝนตนแลว ยอมดับรอบไดท้ังหมด เม่ือคนทุกๆ              
             คนเปนผูเย็นแลว ยอมไมมีคนดี คนเลวเลย เม่ือเปนอยางนี้ ทานช่ือ         
             วา ทําลาย ความเปนเช้ือสายแหงตระกูลโสตถิยะ จะประพฤติเพศ    
             พราหมณท่ีเขาสรรเสริญกันอยูทําไม.           
          [๑๙๒๐] วิมานท่ีเขาคลุมดวยผามีสีตางๆ กัน เงาแหงผาเหลานั้นยอมเปนสีเดยีว      
             กันหมด สีท่ียอมนัน้ยอมไมเกิดเปนสี ฉันใด ในมนุษยท้ังหลาย ก็ฉันน้ัน     
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             เม่ือใด มาณพบริสุทธ์ิ เม่ือนั้น มาณพเหลานั้นเปนผูมีวัตรดี เพราะรู       
             ท่ัวถึงธรรม ยอมละชาติของตนได.             
                    จบ อุททาลกชาดกท่ี ๔. 
                        ๕. ภิสชาดก     
                    วาดวยผูลักเอาเหงามัน           
          [๑๙๒๑] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงไดมา         
             วัว เงิน ทอง และภรรยาท่ีนาชอบใจ จงพรอมพร่ังดวยบุตรและภรรยา 
             มากมายเถิด. 
          [๑๙๒๒] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงไดทัด         
             ทรงระเบียบ ดอกไม ลูบไลกระแจะจนัทน แควนกาสี จงเปนผู    
             มากไปดวยบุตร จงกระทําความเพงเล็งอยางแรงกลาในกามท้ังหลายเถิด.             
          [๑๙๒๓] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงเปน           
             คฤหัสถมีธัญชาติมากมาย สมบูรณดวยเคร่ืองกสิกรรม มียศ จงไดบุตร             
             ท้ังหลาย ม่ังมีทรัพย ไดกามคุณทุกอยาง จงอยูครองเรือนอยางไมเห็น         
             ความเส่ือมเลย.              
          [๑๙๒๔] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจง 
             ปราบดาภิเษกเปนกษัตริยบรมราชาธิราช มีกําลัง มียศศักดิ์ จงครอบ 
             ครองแผนดินมีมหาสมุทรท้ัง ๔ เปนขอบเขตเถิด. 
          [๑๙๒๕] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงเปน           
             พราหมณมัวประกอบในทางทํานายฤกษยาม อยาไดคลายความยินดใีน    
             ตําแหนง ทานผูเปนเจาแควน ผูมียศ จงบูชาผูนั้นไวเถิด.  
          [๑๙๒๖] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอชาวโลกท้ังมวล              
             จงสําคัญผูนั้นวา เปนผูเช่ียวชาญเวทมนตท้ังปวง ผูเรืองตบะ ชาว            
             ชนบทท้ังหลายทราบดีแลว จงบูชาผูนั้นเถิด.    
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          [๑๙๒๗] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงครอบ           
             ครองบานสวย อันพระราชาทรงประทานให เปนบานท่ีม่ังค่ัง สมบูรณ             
             ดวยเหตุ ๔ ประการ ดุจทาววาสวะพระราชทานให อยาไดคลายความ  
             ยินดจีนกระท่ังถึงความตายเถิด. 
          [๑๙๒๘] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงเปน           
             นายบาน บันเทิงอยูดวยการฟอนรําขับรองในทามกลางสหาย อยาได 
             รับความพินาศอยางใดอยางหน่ึงจากพระราชาเลย. 
          [๑๙๒๙] ขาแตทานพราหมณ หญิงใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหพระมหา  
             กษัตริยผูทรงเปนเอกราช ทรงปราบปรามศัตรูไดท่ัวพื้นปฐพี ทรงสถาปนา          
             ใหหญิงนั้นเปนยอดสตรีจํานวนพัน ขอหญิงนัน้จงเปนมเหสีผูประเสริฐ             
             กวานางสนมท้ังหลายเถิด.     
          [๑๙๓๐] ขาแตทานพราหมณ หญิงใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหหญิงนัน้ 
             จงเปนทาสีไมสะดุงสะเทือน กินของดีๆ ในทามกลางคนท้ังปวงท่ีมา 
             ประชุมกันอยู จงเท่ียวโออวดลาภอยูเถิด.    
          [๑๙๓๑] ขาแตทานพราหมณ ผูใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหผูนั้นจงได            
             เปนเจาอาวาสในวัดใหญๆ จงเปนผูประกอบนวกรรมในเมืองกชังคละ 
             จงกระทําหนาตางตลอดวันเถิด. 
          [๑๙๓๒] ขาแตทานพราหมณ ชางเชือกใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหชาง              
             เชือกนั้น จงถูกคลองดวยบวงบาศต้ังรอย จงถูกนําออกจากปาอันนา              
             ร่ืนรมยมายังราชธานี จงถูกท่ิมแทงดวยประตักและสับดวยขอเถิด.  
          [๑๙๓๓] ขาแตทานพราหมณ ลิงตัวใดลักเอาเหงามันของทานไป ขอใหลิงตัว 
             นั้นมีพวงดอกไมสวมคอ ถูกเจาะหูดวยดีบุก ถูกเฆ่ียนดวยไมเรียว 
             เม่ือฝกหัดใหเลนงู เขาไปใกลปากงู ถูกมัดตระเวนเท่ียวไปตามตรอก            
             เถิด.       
          [๑๙๓๔] ทานผูเจริญท้ังหลาย ผูใดแกลงกลาวถึงของท่ีไมหายวาหายกด็ี หรือผูใด     
             สงสัยคนใดคนหนึ่งก็ดี ขอใหผูนั้นจงไดบริโภคกามท้ังหลาย จงเขาถึง           
             ความตายอยูในทามกลางเรือนเถิด.    
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          [๑๙๓๕] สัตวท้ังหลายในโลก ยอมพากันเท่ียวแสวงหากามใด เปนส่ิงท่ีนา  
             ปรารถนา นาใคร นารัก นาฟูใจของสัตวเปนอันมาก ในชีวโลกนี้  
             เพราะเหตุไร ฤาษีท้ังหลายจึงไมสรรเสริญกามเลย. 
          [๑๙๓๖] ดูกรทานผูเปนจอมภูต เพราะกามนัน่แล สัตวท้ังหลายจึงถูกประหาร              
             ถูกจองจํา เพราะกามท้ังหลาย ทุกขและภยัจึงเกิดเพราะกามท้ังหลาย  
             สัตวท้ังหลายจึงประมาทลุมหลงกระทํากรรมอันเปนบาป สัตวเหลานั้น             
             มีบาป จึงประสบบาปกรรม เม่ือตายไปแลวยอมไปสูนรก เพราะเหน็  
             โทษในกามคุณดังนี้ ฤาษีท้ังหลายจึงไมสรรเสริญกาม.            
          [๑๙๓๗] ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย ขาพเจาจะทดลองดวูา ฤาษีเหลานี้ยงั          
             นอมไปในกามหรือไม จึงถือเอาเหงามันท่ีฝงน้าํไปฝงไวบนบก ฤาษี             
             ท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิ ไมมีบาป นี้เหงามันของทาน.       
          [๑๙๓๘] ดูกรทาวสหสันัยนเทวราช ฤาษีเหลานั้นมิใชนักฟอนของทาน และมิใช           
             ผูท่ีทานจะพงึลอเลน ไมใชพวกพองและสหายของทาน เพราะเหตุไร              
             ทานจงึมาดูหม่ินลอเลนกับฤาษีท้ังหลาย?     
          [๑๙๓๙] ขาแตทานผูประพฤติพรหมจรรย ผูมีปญญากวาง ทานเปนอาจารยและ            
             เปนบิดาของขาพเจา ขอเงาเทาของทานจงเปนท่ีพึ่งของขาพเจาผูพล้ัง       
             พลาด ขอไดโปรดอดโทษคร้ังหนึง่เถิด บัณฑิตท้ังหลายยอมไมมีความ 
             โกรธเปนกําลัง.              
          [๑๙๔๐] การท่ีพวกเราไดเหน็ทาววาสวะผูเปนจอมภูต นับเปนราตรีเอกของพวก             
             เราเหลาฤาษีซ่ึงอยูกันดวยดี ทานผูเจริญ ทุกคนจงพากันดใีจเถิด เพราะ       
             ทานพราหมณไดเหงามันคืนแลว.              
          [๑๙๔๑] เราตถาคต สารีบุตร โมคคัลลานะ กัสสปะ อนุรุทธะ ปุณณะและ       
             อานนท เปน ๗ พี่นอง ในครั้งนั้น อุบลวรรณาเปนนองสาว ขุชชุตตรา            
             เปนทาสี จิตตคฤหบดีเปนทาส สาตาคีระเปนเทวดา ปาลิเลยยกะเปน 
             ชาง มธุทะผูประเสริฐเปนวานร กาฬุทายีเปนทาวสักกะ ทานท้ังหลาย            
             จงทรงชาดกไว ดวยประการฉะนีแ้ล.             
                       จบ ภิสชาดกท่ี ๕.   
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                        ๖. สุรุจิชาดก  
                      วาดวยพระเจาสุรุจิ             
          [๑๙๔๒] ดิฉันถูกเชิญมาเปนพระอัครมเหสีคนแรกของพระเจาสุรุจิตลอดเวลาหม่ืน            
             ป พระเจาสุรุจินําดฉัินมาผูเดียว ขาแตทานพราหมณ ดิฉันนั้นมิได          
             รูสึกเลยวา ไดลวงเกินพระเจาสุรุจิผูเปนจอมประชาชนชาววิเทหรัฐ           
             ครองพระนครมิถิลา ดวยกาย วาจา หรือใจ ท้ังในท่ีแจงหรือในท่ีลับ              
             เลย ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้ ขอบุตรจงเกิดเถิด 
             เม่ือดฉัิน กลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เส่ียง.       
          [๑๙๔๓] ขาแตทานพราหมณ ดิฉันเปนท่ีพอใจของพระภัสดา พระชนนี และ   
             พระชนกของพระภสัดาก็เปนท่ีรักของดิฉัน พระองคทานเหลานั้นทรง 
             แนะนาํดิฉัน ตลอดเวลาท่ีพระองคทานยังทรงพระชนมชีพอยู ดฉัินนั้น             
             ยินดใีนความไมเบียดเบียน มีปกตปิระพฤติธรรมโดยสวนเดียว มุง 
             บําเรอพระองคทานเหลานั้นโดยเคารพ ไมเกยีจครานท้ังกลางคืนกลางวัน           
             ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้ ขอบุตรจงเกิดเถิด เม่ือดิฉัน        
             กลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เส่ียง.  
          [๑๙๔๔] ขาแตทานพราหมณ ความริษยาหรือความโกรธ ในสตรีผูเปนพระราช  
             เทวีรวมกัน ๑๖,๐๐๐ คน มิไดมีแกดฉัินในกาลไหนๆ เลย ดิฉันช่ืนชม              
             ดวยความเกื้อกูลแกพระราชเทวีเหลานั้น และคนไหนท่ีจะไมเปนท่ีรัก           
             ของดิฉันไมมีเลย ดฉัินอนุเคราะหหญิงผูรวมพระสามีท่ัวกนัทุกคน ใน           
             กาลทุกเม่ือ เหมือนอนุเคราะหตน ฉะนั้น ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาว            
             คําสัตยจริงนี้ ขอบุตรจงเกิดเถิด เม่ือดิฉันกลาวคําเท็จ ขอศีรษะของ            
             ดิฉันจงแตก ๗ เส่ียง.        
          [๑๙๔๕] ดิฉันเล้ียงดูทาสกรรมกร ซ่ึงจะตองเล้ียงดแูละชนเหลาอื่นผูอาศัยเล้ียง       
             ชีวิต โดยเหมาะสมกบัหนาท่ี ดิฉันมีอินทรียอันเบิกบานในกาลทุกเม่ือ           
             ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้ ขอบุตรจงเกิดเถิด เม่ือดิฉัน        
             กลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ เส่ียง.   
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          [๑๙๔๖] ดิฉันมีฝามืออันชุม เล้ียงดสูมณพราหมณ และแมวณพิกเหลาอ่ืน ใหอ่ิม        
             หนําสําราญดวยขาวและน้ําทุกเม่ือ ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตย            
             จริงนี้ ขอบุตรจงเกิดเถิด เม่ือดิฉันกลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจง            
             แตก ๗ เส่ียง. 
          [๑๙๔๗] ดิฉันเขาอยูประจําอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดดิถี  
             ท่ี ๑๔,๑๕ และดิถีท่ี ๘ แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ ดิฉัน  
             สํารวมแลวในศีลทุกเม่ือ ขาแตพระฤาษี ดวยการกลาวคําสัตยจริงนี้             
             ขอบุตรจงเกิดเถิด เม่ือดิฉันกลาวคําเท็จ ขอศีรษะของดิฉันจงแตก ๗ 
             เส่ียง.     
          [๑๙๔๘] ดูกรพระราชบุตรีผูเรืองยศงดงาม คุณอันเปนธรรมเหลาใด ในพระองค              
             ท่ีพระองคแสดงแลว คุณอันเปนธรรมเหลานั้นมีทุกอยาง พระราชโอรส             
             ผูเปนกษัตริย สมบูรณดวยพระชาติ เปนอภิชาตบุตร เรืองพระยศ เปน           
             พระธรรมราชาแหงชนชาววิเทหะ จงอุบัติแกพระนาง. 
          [๑๙๔๙] ทานผูมีดวงตานายินดี ทรงผาคลุกธุลี สถิตอยูบนเวหาอันไมมีส่ิงใดกัน้      
             ไดกลาววาจาเปนท่ีพอใจจับใจของดิฉัน ทานเปนเทวดามาจากสวรรค 
             เปนฤาษีผูมีฤทธ์ิมาก หรือวาเปนใครมาถึงท่ีนี้ ขอทานจงกลาวความจริง       
             ใหดิฉันทราบดวย.           
          [๑๙๕๐] หมูเทวดามาประชุมกันท่ีสุธรรมาสภา ยอมกราบไหวทาวสักกะองคใด 
             ขาพเจาเปนทาวสักกะองคนั้น มีดวงตาพันหนึ่ง มายังสํานักของทาน             
             หญิงเหลาใดในเทวโลก เปนผูมีปกติประพฤติสมํ่าเสมอ มีปญญา มีศีล มี           
             พอผัวแมผัวเปนเทวดา ยําเกรงสามี เทวดาท้ังหลายผูมิใชมนษุย มาเยี่ยม       
             หญิงเชนนั้น ผูมีปญญา มีกรรมอันสะอาด เปนหญิงมนุษย ดกูรนางผู            
             เจริญ ทานเกิดในราชสกุลนี้ พร่ังพรอมไปดวยส่ิงท่ีนาปรารถนาทุกอยาง        
             ดวยสุจริตธรรมท่ีทานประพฤติดแีลวในปางกอน ดูกรพระราชบุตรี ก็              
             แหละ ขอน้ีเปนชัยชนะในโลกท้ังสองของทาน คือ การอุบัติในเทวโลก              
             และเกียรติในชีวิตนี้ ดูกรพระนางสุเมธา ขอใหพระนางจงมีสุข ยั่งยืน    
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             นาน จงรักษาธรรมไวในตนใหยั่งยืนเถิด ขาพเจานี้ ขอลาไปสูไตรทิพย          
             การพบเห็นทาน เปนการพบเห็นท่ีดูดดื่มใจของขาพเจายิ่งนัก.  
                      จบ สุรุจิชาดกท่ี ๖.              
                     ๗. ปญจุโปสถิกชาดก  
                       วาดวยนกพิราบ  
          [๑๙๕๑] ดูกรนกพิราบ เพราะเหตุไร บัดนี้ เจาจึงมีความขวนขวายนอย ไมตอง             
             การอาหาร อดกล้ันความหวิกระหายมารักษาอุโบสถ. 
          [๑๙๕๒] แตกอนนี้ขาพเจาบินไปกับนางนกพิราบ เราท้ัง ๒ ช่ืนชมยินดกีันอยูใน         
             ปาประเทศน้ัน ทันใดน้ัน เหยีย่วไดโฉบเอานางนกพิราบไปเสีย    
             ขาพเจาไมปรารถนาจะพลัดพรากจากนางไป แตจาํตองพลัดพรากจากนาง  
             เพราะพลัดพลากจากนาง ขาพเจาไดเสวยเวทนาทางใจ เพราะเหตุนั้น 
             ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ ดวยคิดวา ความรักอยาไดกลับมาหาเราอีกเลย.          
          [๑๙๕๓] ดูกรงูผูไปไมตรง เล้ือยไปดวยอก มีล้ิน ๒ ล้ิน เจามีเข้ียวเปนอาวุธ        
             มีพิษรายแรง เพราะเหตุไร เจาจึงอดกล้ันความหวิกระหายมารักษา 
             อุโบสถ.     
          [๑๙๕๔] โคของนายอําเภอ กําลังเปล่ียว มีหนอกกระเพ่ือม มีลักษณะงาม มีกําลัง              
             มันไดเหยยีบขาพเจา ขาพเจาโกรธจึงไดกดัมัน มันก็ถูกทุกขเวทนา             
             ครอบงํา ถึงความตาย ณ ท่ีนัน้เอง ลําดับนั้น ชนท้ังหลายก็พากนัออก 
             มาจากบาน รองไหครํ่าครวญ หาไดพากนัหลบหลีกไปไม เพราะเหตุนัน้              
             ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ ดวยคิดวา ความโกรธอยาไดมาถึงเราอีกเลย.            
          [๑๙๕๕] ดูกรสุนัขจ้ิงจอก เนื้อของคนท่ีตายแลว มีอยูในปาชาเปนอันมาก              
             อาหารชนิดนี้เปนท่ีพอใจของเจา เพราะเหตุไร เจาจึงอดกล้ันความหวิ            
             กระหายมารักษาอุโบสถ.   
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          [๑๙๕๖] ขาพเจาไดเขาไปสูทองชางตัวใหญ ยินดีในซากศพ ติดใจในเนื้อชาง           
             ลมรอนและแสงแดดอันกลา ไดแผดเผาทวารหนักของชางนัน้ใหแหง  
             ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังผอม ท้ังเหลือง ไมมีทางจะออกได ตอมา        
             มีฝนหาใหญตกลงมาโดยพลัน ชะทวารหนักของชางตัวนั้นใหเปยกชุม 
             ดูกรทานผูเจริญ ทีนัน้ ขาพเจาจึงออกมาได ดังดวงจันทร พนจาก             
             ปากแหงราหูฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ ดวยคิดวา           
             ความโลภอยามาถึงเราอีกเลย.  
          [๑๙๕๗] ดูกรหมี แตกอนนี้ เจาขย้ํากนิตัวปลวกในจอมปลวก เพราะเหตุไร  
             เจาจึงอดกล้ันความหิวกระหายมารักษาอุโบสถเลา. 
          [๑๙๕๘] ขาพเจาดหูม่ินถ่ินท่ีเคยอยูของตน ไดไปยงัปจจันตคามแควนมลรัฐ             
             เพราะความเปนผูอยากมากเกนิไป คร้ังนั้น ชนท้ังหลายก็พากันออก  
             จากบาน รุมตีขาพเจาดวยคันธนู ขาพเจาศีรษะแตกเลือดอาบ ไดกลับ            
             มาสูถ่ินท่ีเคยอยูอาศัยของตน เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงรักษาอุโบสถ          
             ดวยคิดวา ความอยากมากเกินไปอยาไดมาถึงเราอีกเลย.          
          [๑๙๕๙] ขาแตทานผูเจริญ ขอความอันใด ทานก็ไดถามพวกขาพเจาแลว ขาพเจา        
             ท้ังหมดก็ไดพยากรณขอความอันนั้นตามท่ีไดรูเห็นมา ขาแตทานผูเปน       
             วงศพรหมผูเจริญ พวกขาพเจาจะขอถามทานบางละ เพราะเหตุไร ทาน              
             จึงรักษาอุโบสถเลา.         
          [๑๙๖๐] พระปจเจกพทุธะรูปหนึ่ง ผูไมแปดเปอนดวยกิเลส นั่งอยูในอาศรมของ          
             ฉันครูหนึ่ง ทานไดบอกใหฉันทราบถึงท่ีไปท่ีมา นามโคตรและจรณะทุก            
             อยาง ถึงอยางนั้น ฉันก็มิไดกราบไหวเทาท้ัง ๒ ของทาน อนึ่ง ฉันก็มิได    
             ถามถึงนามและโคตรของทานเลย เพราะเหตุนั้น ฉันจึงรักษาอุโบสถ  
             ดวยคิดวา มานะอยาไดมาถึงฉันอีกเลย.       
                   จบ ปญจุโปสถิกชาดกท่ี ๗.     
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                      ๘. มหาโมรชาดก    
                   วาดวยพญานกยงูพนจากบวง           
          [๑๙๖๑] ดูกรสหาย ก็ถาแหละทานจบัขาพเจาเพราะเหตุแหงทรัพยแลว ทาน 
             อยาฆาขาพเจาเลย จงจับเปนนําขาพเจาไปถวายพระราชาเถิด เขาใจวา           
             ทานจะไดทรัพยไมใชนอยเลย. 
          [๑๙๖๒] เราผูกสอดลูกธนูใสเขาในแลง มิไดหมายม่ันวาจะฆาทานในวันนีเ้ลย           
             แตเราจักตัดบวงท่ีผูกรัดเทาทาน พญานกยูงจงไปตามสบายเถิด.  
          [๑๙๖๓] เหตุไร ทานจงึเพียรดกัขาพเจามาถึง ๗ ป สูอดกล้ันความหิวกระหาย            
             ท้ังกลางคืนและกลางวัน เม่ือเปนเชนนั้น ทานปรารถนาจะปลดปลอย 
             ขาพเจา ผูติดบวงเสียจากบวงเพ่ืออะไร วนันี้ ทานงดเวนจากปาณาติบาต       
             หรือ หรือวาทานใหอภัยในสัตวท้ังปวง เหตุไรทานจึงปรารถนาจะปลด             
             ปลอยขาพเจาผูติดบวง ออกจากบวงเสียเลา. 
          [๑๙๖๔] ดูกรพญานกยูง ขอทานจงบอกวา ผูใดเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต และ              
             ใหอภยัในสัตวท้ังปวง ขาพเจาขอถามความขอนั้นกะทาน ผูนัน้จุติจาก         
             โลกน้ีแลวจะไดความสุขอะไร? 
          [๑๙๖๕] ขาพเจาขอบอกวา ผูใดเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต และใหอภยัในสัตว           
             ท้ังปวง ผูนั้นยอมไดรับความสรรเสริญในปจจุบัน และเม่ือตายไปยอม           
             ไปสูสวรรค.  
          [๑๙๖๖] สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาววา เทวดาท้ังหลายไมมี ชีพยอมเขาถึงความ            
             เปนตางๆ กันในโลกนี้ ผลของกรรมดีและกรรมช่ัวก็เหมือนกนั และ 
             กลาววา ทานอันคนโงบัญญัติไว ขาพเจาเช่ือถอยคําของพระอรหันต             
             เหลานั้น ฉะนัน้ จึงเบียดเบียนนกท้ังหลาย.   
          [๑๙๖๗] ดวงจันทรดวงอาทิตยท้ัง ๒ เห็นกนัไดงายๆ สองสวางไปในอากาศ  
             ดวงจนัทรดวงอาทติยท้ัง ๒ นั้น อยูในโลกน้ีหรือในโลกอ่ืน สมณ 
             พราหมณเหลานัน้ กลาวถึงดวงจนัทรดวงอาทิตยในมนุษยโลกอยางไร 
             หรือ?    
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          [๑๙๖๘] ดวงจนัทรดวงอาทิตยท้ัง ๒ เห็นกนัไดงายๆ สองสวางไปในอากาศ  
             ดวงจนัทรดวงอาทติยท้ัง ๒ นั้น มีอยูในโลกอ่ืน ไมมีในโลกนี้ สมณ           
             พราหมณเหลานัน้ กลาวถึงดวงจนัทรดวงอาทิตยวา เปนเทวดาในมนุษย           
             โลก.        
          [๑๙๖๙] สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาหาเหตุมิได ไมกลาวถึงกรรม ไมกลาว             
             ถึงผลแหงกรรมดี กรรมช่ัว และกลาวถึงทานวาคนโงบัญญัติไว สมณ              
             พราหมณเหลานัน้ เปนผูมีวาทะเลวทราม ถูกทานกําจัดเสียแลว เพราะ            
             การพยากรณนี้แหละ.          
          [๑๙๗๐] คําของทานนีเ้ปนคําจริงแททีเดียว ไฉนทานจะไมพึงมีผลเลา ผลของ 
             กรรมดีกรรมช่ัว กเ็หมือนกนั ไฉนจะไมมีผล อนึ่ง ทานนี้จะวาคนโง              
             บัญญัติข้ึนอยางไรได ดูกรพญานกยูง ขาพเจาจะทําอยางไร จะทําอะไร             
             ประพฤติอะไร เสพสมาคมอะไร ดวยตบะคุณอะไร อยางไรจงึจะไม     
             ตองไปตกนรก ขอทานจงบอกเนือ้ความนี้แกขาพเจาเถิด?         
          [๑๙๗๑] มีสมณะเหลาใดเหลาหนึ่ง นุงหมผายอมดวยน้ําฝาด ประพฤติเปนผูไมมี        
             เรือน เท่ียวไปบิณฑบาตในเวลาเชาในกาล เวนจากการเท่ียวไปในเวลา 
             วิกาล ผูสงบระงับ มีอยูในแผนดินนี้แน. ทานจงเขาไปหาสมณะเหลา            
             นั้นในเวลาอันควร ณ ท่ีนั้น แลวจงถามขอความตามความพอใจของ   
             ทาน สมณะเหลานัน้ก็จะช้ีแจงประโยชนโลกน้ีและโลกหนาใหแกทาน              
             ตามความรูความเหน็.         
          [๑๙๗๒] ความเปนพรานน้ี เราละไดแลว เหมือนงลูอกคราบเกาของตน หรือ  
             เหมือนตนไม อันเขียวชะอุม ผลัดใบเหลืองท้ิงฉะน้ัน วันนี้เราละความ          
             ความเปนพรานได.            
          [๑๙๗๓] อนึ่ง มีนกเหลาใดท่ีเราขังไวในนิเวศนประมาณหลายรอย วันนี้เราให           
             ชีวิตแกนกเหลานั้น ขอนกเหลานัน้จงพนจากการกักขัง ไปสูสถานท่ีอยู         
             เดิมของตนเถิด.     
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          [๑๙๗๔] นายพรานถือบวงเท่ียวไปในราวปา เพื่อดกัพญานกยูงตัวเรืองยศ คร้ัน             
             ดักพญานกยูงตัวเรืองยศไดแลว ก็ไดพนจากทุกขเหมือนเราพนแลว 
             ฉะนัน้.     
                    จบ มหาโมรชาดกท่ี ๘.  
                      ๙. ตัจฉกสูกรชาดก 
                   วาดวยหมูพรอมใจกันสูเสือ         
          [๑๙๗๕] ขาพเจาเท่ียวแสวงหาหมูญาติใด ตามภูเขา และราวปาท้ังหลาย คนหา             
             หมูญาติมากมาย หมูญาตินั้นเราพบแลว. รากไมและผลไมนี้ กมี็มาก             
             มาย อนึ่ง ภักษาหารนี้ก็มิใชนอย ท้ังหวยละหานนี้ก็นาร่ืนรมย คง           
             เปนท่ีอยูสุขสบาย. ขาพเจาจกัขออยูกับญาติท้ังมวล ในท่ีนี้แหละ            
             จักเปนผูขวนขวายนอย ไมมีความระแวงภยั ไมมีความเศราโศก ไมมี             
             ภัยแตท่ีไหนๆ.              
          [๑๙๗๖] ดูกรตัจฉกะ เจาจงไปหาท่ีซอนเรนแหงอ่ืนเถิด ในท่ีนี้ศัตรูของพวกเรา         
             มีอยู มันมาในท่ีนีแ้ลว ก็ฆาหมูแตลวนตัวท่ีอวนพีเสีย.   
          [๑๙๗๗] ใครหนอเปนศัตรูของเราในท่ีนี้ ใครมากําจัดญาติท้ังหลายผูพรอมเพรียง          
             กัน ซ่ึงยากท่ีจะกําจดัได เราถามทานแลวขอจงบอกความขอนัน้แกเรา             
             เถิด        
          [๑๙๗๘] ดูกรตัจฉกะ พญาเนื้อตัวหนึ่งลายพาดข้ึน เปนเนื้อกําลังมีเข้ียวเปน            
             อาวุธ มันมาในท่ีนีแ้ลว ก็ฆาหมูแตลวนตัวท่ีอวนพีเสีย.    
          [๑๙๗๙] พวกเราไมมีเขี้ยวหรือ กําลังกายไมพร่ังพรอมหรือ พวกเราท้ังหมดพรอม          
             ใจกนัแลว ก็จะจับมันตัวเดียวเทานั้นใหอยูในอํานาจได.      
          [๑๙๘๐] ดูกรตัจฉกะ ทานกลาววาจาจับอกจับใจ เพราะหมู แมตวัใดหนีไปเวลา 
             รบ พวกเราจกัฆามันเสียในภายหลัง.    
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          [๑๙๘๑] ดูกรพญาเนื้อผูเกงกลา วันน้ีเจาคงจะงดเวนจากการฆาสัตวละซิหนอ           
             ทานใหอภยัในสัตวท้ังปวงเสียแลวหรือ หรือเข้ียวของเจาคงไมมี เจา         
             มาถึงกลางฝูงสุกรแลว จึงซบเซาอยูดังคนกําพรา ฉะนั้น?        
          [๑๙๘๒] มิใชวาเข้ียวของขาพเจาไมมี กําลังกายของขาพเจาก็มีอยูพร่ังพรอม แต    
             ขาพเจาเห็นสุกรท้ังหลายผูเปนญาติกัน รวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน        
             เหตุฉะนั้น ขาพเจาจงึซบเซาอยูแตผูเดียวในปา. เม่ือกอนสุกรเหลานี้      
             พอขาพเจาลืมตาแลดูเทานั้น ตางกก็ลัวตายหาท่ีหลบซอนวิ่งกระเจิด           
             กระเจงิไปตามทิศานทิุศ บัดนี้ พวกมันมาประชุมพรอมเปนอันหนึ่งอัน             
             เดียวกนั ในภูมิภาคท่ีพวกมนัยนือยูนั้น ขาพเจาขมพวกมันไดยากใน            
             วันนี้ พวกมนัคงมีขุนพล จึงพรักพรอมกัน คงเปนเสียงเดยีวกนั คง 
             รวมมือรวมใจกันเบียดเบียนขาพเจา เพราะเหตุนัน้ ขาพเจาจึงไม             
             ปรารถนาสุกรเหลานั้น.       
          [๑๙๘๓] พระอินทรองคเดียวเทานั้น ยังเอาชนะอสูรท้ังหลายได เหยีย่วตัวเดยีว         
             เทานัน้ ยอมขมฆานกท้ังหลายได เสือโครงตัวเดียวเหมือนกัน ไปถึง           
             ทามกลางฝูงสุกรแลว กย็อมฆาสุกรตัวพีๆ ได เพราะกําลังของมันเปน            
             เชนนัน้.   
          [๑๙๘๔] จะเปนพระอินทร จะเปนเหยีย่ว แมจะเปนเสือโครงผูเปนใหญกวา             
             เนื้อ กทํ็าญาติผูพรอมเพรียงกนัม่ันคง ซ่ึงเปนเชนเดียวกับเสือโครง         
             ไวในอํานาจไมไดท้ังนั้นแหละ. 
          [๑๙๘๕] ฝูงนกตัวนอยๆ มีช่ือกุมภิลกะ เปนนกมีพวก เท่ียวไปเปนหมวดหมู 
             ราเริงบันเทิงใจ โผผินบินรอนไปเปนกลุมๆ. ก็เหมือนฝูงนกเหลานั้น           
             บินไป บรรดานกเหลานั้น คงมีสักตัวหนึ่งท่ีแตกฝูงไป เหยี่ยวยอม 
             โฉบจับนกตัวน้ันได นี่เปนคติของเสือโครงท้ังหลายโดยแท.    
          [๑๙๘๖] เสือโครงเปนสัตวมีเข้ียว ถูกชฎิลผูหยาบชา เห็นแกอามิสปลุกใจให          
             ฮึกเหมิ สําคัญวาจะทําไดเหมือนเม่ือคร้ังกอน จงึวิ่งเขาไปในฝูงสุกรผูมี     
             เข้ียว.      
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          [๑๙๘๗] ญาติท้ังหลายมีมากดวยกัน ยอมยังประโยชนใหสําเร็จ ถึงตนไมท้ังหลาย         
             ท่ีเกิดในปา ก็เหมือนกัน สุกรท้ังหลายพรอมเพรียงกันเขา ฆาเสือโครง        
             เสียได เพราะประพฤติรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน.          
          [๑๙๘๘] สุกรท้ังหลายชวยกันฆาพราหมณ และเสือโครง ท้ัง ๒ ไดแลว ตาง              
             ราเริงบันเทิงใจ พากนับันลือสัททสําเนียงเสียงสนั่น.          
          [๑๙๘๙] สุกรเหลานั้นมาประชุมพรอมกันท่ีโคนตนมะเดื่อ อภิเษกตัจฉกสุกรดวย           
             คําวา ทานเปนราชา เปนเจาเปนใหญของพวกเรา. 
                    จบ ตัจฉกสุกรชาดกท่ี ๙.             
                     ๑๐. มหาวาณชิชาดก  
                      โลภมากจนตัวตาย   
          [๑๙๙๐] พวกพอคาพากันนาจากรัฐตางๆ กระทําการประชุมกันในเมืองพาราณสี 
             ตั้งพอคาคนหนึ่งใหเปนหัวหนา แลวพากันขนเอาทรัพยกลับไป. พอคา          
             เหลานั้นมาถึงแดนกันดาร ไมมีอาหาร ไมมีน้ํา ไดเหน็ตนไทรใหญมี             
             รมเงาเย็นสบาย นาร่ืนรมยใจ. ก็พากันเขาไปนั่งพกัท่ีรมตนไทรนั้น          
             พอคาท้ังหลายเปนคนโงเขลา ถูกโมหะครอบงํา คิดรวมกันวาไมตนนี้            
             บางทีจะมีน้ําไหลซึมอยู เชิญพวกเราเหลาพอคามาชวยกันตัดกิ่งขางทิศ         
             ตะวนัออกแหงตนไมนั้นดูทีเถิด. พอกิ่งนั้นถูกตดัขาดออก น้ําใสไมขุน         
             มัวไหลออกมา พอคาเหลานั้นกพ็ากันอาบและดืม่ ท่ีสายนํ้านั้นจนสม              
             ปรารถนา. พอคาท้ังหลาย ผูโงเขลา ถูกโมหะครอบงํา รวมคิดกัน 
             เปนคร้ังท่ี ๒ วา ขอใหพวกเราชวยกันตัดกิ่ง ขางทิศใตแหงตนไมนั้น       
             อีกเถิด. พอกิ่งนัน้ถูกตัดขาดออก ขาวสาลี เนื้อสุก ขนมถ่ัว ซ่ึงมีสี          
             เหมือนขาวปายาสปราศจากนํ้า แกงออมปลาดุก ก็ไหลออกมามากมาย    
             พอคาเหลานั้นพากนับริโภคเค้ียวกินจนสมปรารถนา. พอคาท้ังหลายผูโง        
             เขลา ถูกโมหะครอบงํา รวมคิดกนัเปนคร้ังท่ี ๓ วา ขอใหพวกเรา 
             ชวยกนัตัดกิ่งขางทิศตะวนัตกแหงตนไมนั้นอีกเถิด. พอกิ่งนั้นถูกตัดขาด      
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             ออก เหลานางนารีแตงตัวงามสมสวน มีผาและเคร่ืองอาภรณอันวิจิตร             
             ใสตางหูแกวมณี พากันออกมา. นารีท้ังหลายตางแยกกันบําเรอพอคา              
             นางคนละคน นารี ๒๕ นางตางกแ็วดลอมพอคา ผูเปนหัวหนาอยูโดย              
             รอบ ท่ีรมแหงตนไทรนั้น พอคาเหลานั้นแวดลอมดวยนารีเหลานั้นจน          
             สมปรารถนา. พอคาท้ังหลายผูโงเขลา ถูกโมหะครอบงํา รวมคิดเปน 
             คร้ังท่ี ๔ วา ขอใหพวกเราชวยกันตัดกิ่งทางทิศเหนือแหงตนไมอีกเถิด.       
             พอกิ่งนั้นถูกตัดขาดออก แกวมุกดา แกวไพฑูรย เงิน ทอง เคร่ือง 
             ประดับมือ เคร่ืองปูลาด ผากาสิกพัสตรและผากัมพล ช่ืออุทธิยะ ก็พร่ังพรู     
             ออกมาเปนอันมาก พอคาเหลานั้นพากันขนบรรทุกใสในเกวยีนเหลานั้น            
             จนสมปรารถนา. พอคาเหลานั้น เปนคนโงเขลา ถูกโมหะครอบงํา    
             รวมกนัคิดเปนคร้ังท่ี ๕ วา ขอใหพวกเราชวยกนัตัดโคนตนไมนั้นเสียที       
             เดียว บางทีจะไดของมากไปกวานีอี้ก. ทันใดนั้นนายกองเกวียนจึงลุก             
             ข้ึน ประคองอัญชลีรองขอวา ดูกรพอคาท้ังหลาย ตนไทรทําผิดอะไร 
             หรือ (จึงพากันทําราย) ขอใหทานจงมีความเจริญเถิด. ดูกรพอคาท้ัง            
             หลาย กิ่งทางทิศตะวนัออกก็ใหน้ํา กิ่งทางทิศใตกใ็หขาวและนํ้า กิ่ง           
             ทางทิศตะวนัตก กใ็หนางนารี และกิ่งทางทิศเหนือก็ใหส่ิงท่ีปรารถนา            
             ทุกอยาง ตนไทรทําผิดอะไรหรือ (จึงพากันจะทําราย) ขอใหทานจงมี 
             ความเจริญเถิด. บุคคลพึงนั่งหรือนอนท่ีรมเงาแหงตนไมใด ก็ไมควร            
             หักรานกานแหงตนไทรนั้น เพราะผูประทุษรายมิตรเปนคนเลวทราม  
             แตพอคาเหลานั้นมากดวยกนั ไมเช่ือถือถอยคํานายกองเกวยีนผูเดียว          
             ตางกถื็อขวานท่ีลับแลว พากนัเขาไปหมายจะตัดตนไทรนั้นท่ีโคน. 
          [๑๙๙๑] ทันใดนัน้ นาคท้ังหลายก็พากันออกไป พวกสวมเกราะ ๒๕ พวกถือ     
             ธนู ๓๐๐ พวกถือโลห ๖,๐๐๐.  
          [๑๙๙๒] ทานท้ังหลายจงจับพวกนี้มัดฆาเสีย อยาไวชีวิตเลย เวนไวแตนายกอง          
             เกวยีนเทานั้น นอกนั้นจงสังหารมันทุกคนใหเปนภัสมธุลีไป.     
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          [๑๙๙๓] เพราะเหตุนี้แหละ บุรุษผูเปนบัณฑิต เม่ือพิจารณาถึงประโยชนของตน            
             ไมควรลุอํานาจแหงความโลภ พึงกําจัดใจอันประกอบดวยความโลภเสีย 
             ภิกษุรูโทษอยางนี้ และรูตัณหาวา เปนแดนเกิดแหงทุกข พึงเปนผูปราศ      
             จากตัณหา ไมมีความถือม่ัน พึงเปนผูมีสติละเวนโดยรอบเถิด.  
                    จบ มหาวาณิชชาดกท่ี ๑๐.             
                     ๑๑. สาธินราชชาดก  
                พระเจาวิเทหราชประพาสดาวดึงส          
          [๑๙๙๔] อัศจรรยจริงหนอ ขนพองสยองเกลาเกิดข้ึนแลวในโลก รถทิพยได  
             ปรากฏแกพระเจาวเิทหราชผูเรืองยศ.          
          [๑๙๙๕] มาตลีเทพบุตรเทพสารถีผูมีฤทธ์ิมาก ไดเช้ือเชิญพระเจาวเิทหราชผูครอง        
             มิถิลานครวา ขาแตพระราชาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ผูเปนใหญท่ัว           
             ทิศ ขอเชิญพระองคเสด็จข้ึนทรงรถนี้เถิด ดวยวา ทวยเทพช้ันดาวดึงส           
             พรอมดวยสมเด็จอมรินทราธิราช ใครจะเหน็พระองค ทวยเทพเหลา  
             นั้น ประชุมพรอมกนัอยู ณ สุธรรมาเทวสภา. ลําดับนั้นแล พระเจา 
             วิเทหราชพระนามวาสาธินะ ผูครองมิถิลานคร เสด็จทรงรถอันเทียม 
             ดวยมาพันหนึ่ง เสดจ็ไปยังสํานกัของเทวดาทั้งหลาย (พระมหาราชาทรง              
             ประทับยืนบนทิพยาน อันเทียมดวยมาพันหนึ่ง ซ่ึงมาพาลากไป เสด็จ              
             ไปอยู ไดทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้) ทวยเทพเห็นพระราชาเสด็จมา 
             ดังน้ัน ก็พากันช่ืนชม ยินดี กระทําปฏิสัณฐารเช้ือเชิญวา ขาแตพระมหา         
             ราชา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง ช่ือวาพระองคมิไดเสด็จมาราย ขาแต       
             พระราชาผูแสวงหาคุณอันใหญ ขอพระองคทรงประทับใกลๆ กับ      
             ทาวเทวราชเสียแตบัดนี้เถิด. ฝายทาววาสวสักกเทวราชทรงช่ืนชม ยินดี          
             เช้ือเชิญพระเจาสาธินราชผูครองมิถิลานครดวยทิพยกามารมณ และ   
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             อาสนะวา ขาแตพระราชฤาษี เปนการดีแลวท่ีพระองคเสด็จมาถึงท่ีอยู          
             ของทวยเทพ ผูบันดาลใหเปนไปในอํานาจได ขอเชิญพระองคประทับ  
             อยูในหมูทวยเทพผูใหสําเร็จทิพยกามารมณทุกอยาง ขอเชิญพระองคทรง           
             เสวยกามคุณอันมิใชของมนุษย ในหมูทวยเทพชาวดาวดึงสเถิด.    
          [๑๙๙๖] ขาแตพระองคผูประเสริฐกวาจอมเทพ เม่ือกอนหมอมฉันมาถึงสวรรค             
             แลว ยอมยินดดีวยการฟอนรําขับรองและเคร่ืองประโคมท้ังหลาย บัดนี้           
             หมอมฉันไมยินดีอยูในสวรรคเลย จะหมดอายุ หรือใกลจะตาย หรือวา             
             หมอมฉันหลงใหลไป?           
          [๑๙๙๗] ขาแตพระองคผูแกลวกลากวานรชน ผูประเสริฐ พระชนมายุของ  
             พระองคยังไมหมดส้ิน ความส้ินพระชนมกย็ังหางไกล อนึ่ง พระองค              
             จะไดทรงหลงใหลไปก็หาไม แตวาวิบากแหงบุญกุศลของพระองค ท่ี  
             ไดทรงเสวยในเทวโลกน้ีมีนอยไป ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเปน              
             ใหญท่ัวทิศ ขอเชิญพระองคประทับอยู เสวยกามคุณอันมิใชของมนุษย             
             ในหมูทวยเทพชาวดาวดึงส ดวยเทวานภุาพตอไปเถิด.             
          [๑๙๙๘] ขอยืมยานเขามาขับ ขอยืมทรัพยเขามาใช ฉันใด การท่ีไดเสวยความสุข             
             เปนความสุขท่ีผูอ่ืนยื่นให ก็เปรียบกันได ฉันนัน้แล ก็แลการไดเสวย        
             ความสุข โดยเปนความสุขท่ีผูอ่ืนยื่นให หมอมฉันไมปรารถนาเลย 
             บุญท้ังหลายอันหมอมฉันทําเองแลวนั้น ยอมเปนทรัพยอันอาจติดตาม              
             หมอมฉันไปได หมอมฉันไปในมนุษยโลกแลว จักไดทํากุศลใหมาก  
             ท่ีบุคคลทําแลวไดรับความสุข และไมตองเดือดรอนในภายหลัง ดวย 
             ทาน ดวยการประพฤติสมํ่าเสมอ ดวยการสํารวม ดวยการฝกตน.       
          [๑๙๙๙] ท่ีตรงนี้เปนไรนา ท่ีตรงนี้ตรงรองน้ําตรงดี ท่ีตรงนี้เปนภูมิภาคมีหญา      
             แพรกเขียวสะพร่ัง ท่ีตรงนี้เปนแมน้ําไหลอยูไมขาดสาย ท่ีตรงนี้เปน          
             สระโบกขรณีอันนาร่ืนรมย มีฝูงนกจักพรากขันอยูระงม เปยมไปดวย       
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             น้ําใสสะอาด ดารดาษไปดวยดอกปทุมและดอกอุบล พวกขาเฝาและ      
             นักสนมพากันยึดถือสถานเหลานี้วาเปนของเรา เขาเหลานั้นพากันไป              
             เสียทิศทางใดหนอ? ดูกรพอนารทะ ไรนาเหลานัน้ ภูมิภาคตรงนั้น 
             และอุปจารแหงสวนและปาไมยังคงมีอยูดังเดิม เม่ือเราไมเห็นหมูชน           
             เหลานั้น ทิศท้ังหลายก็ปรากฏวา วางเปลาแกเรา.            
          [๒๐๐๐] วิมานท้ังหลายยันโอภาสท่ัวท้ังส่ีทิศ ฉันไดเห็นแลวเฉพาะพระพกัตร            
             ของทาวสักกเทวราช และเฉพาะหนาของทวยเทพชาวไตรทศ ภพท่ี       
             ฉันอยูก็เปนทิพย กามท้ังหลายอันมิใชของมนุษยฉันไดบริโภคแลว ใน          
             ทวยเทพชาวดาวดึงส ผูใหสําเร็จส่ิงท่ีนาปรารถนาทุกอยาง. ฉันนั้น            
             ละสมบัติเชนนั้นเสียแลวมาในมนุษยโลกน้ี เพื่อตองการทําบุญเทานั้น           
             ฉันจักประพฤติแตธรรมเทานั้น ฉันไมมีความตองการดวยราชสมบัติ.              
             ฉันจักดําเนินไปตามทางท่ีทานผูไมมีอาชญาพากันทองเท่ียวไป อันพระ           
             สัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไว ซ่ึงเปนทางสําหรับไปของทานผูมีวัตรงาม           
             ท้ังหลาย.   
                    จบ สาธินราชชาดกท่ี ๑๑.             
                     ๑๒. ทสพราหมณชาดก  
                  วาดวยชาติพราหมณ ๑๐ ชาติ           
          [๒๐๐๑] พระเจายุธิฏฐิละผูทรงฝกใฝในธรรม ไดตรัสกะวิธูระอํามาตยวา ดูกร           
             วิธูระ ทานจงแสวงหาพราหมณท้ังหลายผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจาก             
             เมถุนธรรม ซ่ึงสมควรจะบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจะ    
             ใหทักษิณาในพวกพราหมณท่ีใหทานแลวจกัมีผลมาก.              
          [๒๐๐๒] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พราหมณท้ังหลายผูมีศีล เปนพหูสูต งด              
             เวนจากเมถุนถรรม ท่ีสมควรจะบริโภคโภชนาหารของพระองคนั้นหาได   
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             ยาก ขาแตพระมหาราชา ขาพระพทุธเจาไดสดับมาวา ชาติพราหมณ 
             มี ๑๐ ชาติ ขอพระองคจงทรงสดับการจําแนกแจกแจงชาติพราหมณเหลา 
             นั้น ของขาพระองค. ชนท้ังหลายถือเอารวมยาอันเต็มไปดวยรากไม 
             ปดเรียบรอย ปดสลากบอกสรรพคุณยาไว รดน้าํมนตและรายมนต.   
             ขาแตพระราชา ชนเหลานั้นแมจะเปนเหมือนกับหมอ ก็ยังเรียกกันวา             
             เปนพราหมณ ขาแตพระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณ  
             พวกนัน้แกพระองคแลว เราจะตองการพราหมณเชนนัน้หรือหาไม  
             พระเจาขา? 
          [๒๐๐๓] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนีว้า) ดกูรวิธูระ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเคร่ือง        
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา   
             พราหมณเหลาอ่ืนผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซ่ึงสม 
             ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดกูรสหาย ฉันจกัใหทักษณิาในพวก      
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก.             
          [๒๐๐๔] ชนท้ังหลายถือกระดิ่งตีประกาศไปขางหนาบาง คอยรับใชบาง ศึกษา              
             ในการขับรถบาง ขาแตพระราชา ชนเหลานั้นแมจะเหมือนกับคนบําเรอ 
             ก็ยังเรียกกนัวา เปนพราหมณ ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณ  
             พวกนัน้แกขาพระองคแลว เราจะตองการพราหมณเชนนัน้หรือหาไม 
             พระเจาขา? 
          [๒๐๐๕] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนีว้า) ดกูรวิธูระ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเคร่ือง        
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา   
             พราหมณเหลาอ่ืนผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซ่ึงสม 
             ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดกูรสหาย ฉันจะใหทักษณิาในพวก       
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก.             
          [๒๐๐๖] พวกพราหมณ ถือเตาน้ํา และไมสีฟน คอยเขาใกลพระราชาท้ังหลาย  
             ในบาน และนิคมดวยต้ังใจวา เม่ือคนท้ังหลาย ในบาน หรือนคิมไม              
             ใหอะไรๆ พวกเราจกัไมลุกข้ึน ขาแตพระราชา ชนเหลานั้นแมจะ  
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             เหมือนกับผูกดข่ีขมเหง กย็ังเรียกกนัวา เปนพราหมณ ขาพระพุทธเจา         
             กราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้แกพระองคแลว เราจักตองการพราหมณ 
             เชนนัน้หรือหาไม พระเจาขา? 
          [๒๐๐๗] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนีว้า) ดกูรวิธูระ ชนเหลานั้นปราศจากคุณ 
             เคร่ืองความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณืไมได ทานจงแสวง              
             หาพราหมณเหลาอ่ืนผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซ่ึงสม             
             ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดกูรสหาย ฉันจกัใหทักษณิาในพวก      
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก.             
          [๒๐๐๘] ชนท้ังหลายมีเล็บ และขนรักแรงอกยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะเกรอะ              
             กรังดวยฝุนละออง เปนพวกยาจกทองเท่ียวไป ขาแตพระราชา ชนพวก 
             นั้นแมจะเหมือนกบัมนุษยขุดตอ ก็ยังเรียกกนัวา เปนพราหมณ ขาแต           
             พระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้แกพระองค 
             แลว เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา?       
          [๒๐๐๙] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนีว้า) ดกูรวิธูระ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเคร่ือง        
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา   
             พราหมณเหลาอ่ืนผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซ่ึงสม 
             ควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดกูรสหาย ฉันจกัใหทักษณิาในพวก      
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก.             
          [๒๐๑๐] ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงประชาชน ชนท้ังหลายขายส่ิงของเคร่ือง           
             ชํา คือ ผลสมอ ผลมะขามปอม มะมวง ชมพู สมอพิเภก              
             ขนนุสํามะลอ ไมสีฟน มะตูม พุทรา ผลเกด ออย และงบน้ําออย     
             เคร่ืองโบกควัน น้ําผ้ึง และยาหยอดตา ขาแตพระราชา ชนเหลานั้นแม             
             จะเหมือนกับพอคา ก็ยังเรียกกนัวา เปนพราหมณ ขาแตพระมหาราชา             
             ขาพระองคกราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้แกพระองคแลว เราจะตองการ 
             พราหมณเชนนัน้หรือหาไม พระเจาขา?     
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          [๒๐๑๑] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนีว้า) ดกูรวิธูระ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเคร่ือง        
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณืไมได ทานจงแสวงหา   
             พราหมณเหลาอ่ืนผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซ่ึงสมควร            
             บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจกัใหทักษิณาในพวกพราหมณ  
             ท่ีใหทานแลวจกัมีผลมาก.    
          [๒๐๑๒] ชนท้ังหลาย ใชคนใหทําการไถ และการคา ใชใหเล้ียงแพะ เล้ียงแกะ              
             สูขอนางกุมารีทําการวิวาหมงคลและอาวาหมงคล ชนเหลานั้นแมจะ   
             เหมือนกับกุฏมพแีละคฤหบดี กย็ังเรียกกนัวา เปนพราหมณ ขาแตพระ             
             มหาราชา ขาพระพทุธเจากราบทูลถึงชนพวกนัน้แกพระองคแลว เราจะ 
             ตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา? 
          [๒๐๑๓] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนีว้า) ดกูรวิธูระ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเคร่ือง        
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวาเปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา    
             พราหมณเหลาอ่ืนผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซ่ึงสมควร            
             บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจกัใหทักษิณาในพวก         
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก.             
          [๒๐๑๔] ยังอีกพวกหนึ่งเลา เปนปุโรหิตในบาน บริโภคภิกษาท่ีเก็บไว ชนเปน           
             อันมากพากันถามปุโรหิตบานเหลานั้น พวกเหลานั้นจักรับจางตอนสัตว           
             แมปศุสัตว คือ กระบือ สุกร แพะ ถูกฆาเพราะปุโรหิตชาวบาน   
             เหลานั้น ขาแตพระราชา คนเหลานั้นแมจะเหมือนกับคนฆาโค ก็ยัง              
             เรียกกนัวา เปนพราหมณ ขาแตพระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบ 
             ทูลถึงชนพวกนั้นแกพระองคแลว เราจักตองการพราหมณเชนนั้นหรือ              
             หาไม พระเจาขา?           
          [๒๐๑๕] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนีว้า) ดกูรวิธูระ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเคร่ือง        
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา   
             พราหมณเหลาอ่ืนผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซ่ึงสมควร            
             บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจกัใหทักษิณาในพวกพราหมณ  
             ท่ีใหทานแลวจกัมีผลมาก.     
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          [๒๐๑๖] อีกพวกหนึ่ง เปนพราหมณถือดาบและโลหเหน็บกระบ่ี ยืนเฝาอยูท่ียาน         
             พอคาบาง รับคุมครองขบวนเกวยีนบาง ชนเหลานั้นแมจะเหมือนกับ              
             คนเล้ียงโคและนายพราน ก็ยังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแตพระมหา              
             ราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้แกพระองคแลว เราจะ             
             ตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา? 
          [๒๐๑๗] (พระเจาโกรพยะตรัสวาดังนี้) ดูกรวิธูระ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเคร่ือง        
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา   
             พราหมณเหลาอ่ืนผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซ่ึง 
             สมควรบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจักใหทักษิณาในพวก    
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก.             
          [๒๐๑๘] ชนท้ังหลายปลูกกระทอมไวในปา ทําเครื่องดักสัตว เบียดเบียนกระตาย           
             และเสือปลาตลอดถึงเหี้ย ท้ังปลาและเตา ขาแตพระราชา ชนท้ังหลาย              
             แมจะเปนผูเสมอกับนายพราน เขาก็เรียกกันวา พราหมณ ขาแตพระมหา            
             ราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้แกพระองคแลว เรา 
             จะตองการพราหมณเชนนัน้หรือหาไม พระเจาขา? 
          [๒๐๑๙] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนีว้า) ดกูรวิธูระ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเคร่ือง        
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณไมได ทานจงแสวงหา   
             พราหมณเหลาอ่ืนผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซ่ึงสมควร            
             บริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจกัใหทักษิณาในพวกพราหมณ  
             ท่ีใหทานแลวจกัมีผลมาก.    
          [๒๐๒๐] อีกพวกหนึ่ง ยอมนอนใตเตียง เพราะปรารถนาทรัพย พระราชาท้ังหลาย              
             สรงสนานอยูขางบนในคราวมีพธีิโสมยาคะ ขาแตพระราชา ชนพวกนั้น  
             แมจะเหมือนกับคนกวาดมลทิน กย็ังเรียกกันวา เปนพราหมณ ขาแต 
             พระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณพวกนัน้แกพระองค 
             แลว เราจะตองการพราหมณเชนนั้นหรือหาไม พระเจาขา?       
          [๒๐๒๑] (พระเจาโกรพยะตรัสดังนีว้า) ดกูรวิธูระ ชนเหลานั้นปราศจากคุณเคร่ือง        
             ความเปนพราหมณ จะเรียกวา เปนพราหมณก็ไมได ทานจงแสวงหา  
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             พราหมณเหลาอ่ืนผูมีศีล เปนพหูสูต งดเวนจากเมถุนธรรม ซ่ึงสมควร            
             จะบริโภคโภชนาหารของฉัน ดูกรสหาย ฉันจกัใหทักษณิาในพวก       
             พราหมณท่ีใหทานแลวจักมีผลมาก              
          [๒๐๒๒] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ พราหมณท้ังหลายผูมีศีล เปนพหูสูต งด              
             เวนจากเมถุนธรรม ซ่ึงสมควรบริโภคโภชนาหารของพระองค มีอยูแล 
             พราหมณเหลานัน้บริโภคภัตตาหารหนเดียว และไมดื่มนํ้าเมา ขาแต 
             พระมหาราชา ขาพระพุทธเจากราบทูลถึงพราหมณเหลานัน้แกพระองค 
             แลว พวกเราคงตองการพราหมณเชนนั้นสิ พระเจาขา.           
          [๒๐๒๓] ดูกรวิธูระ พราหมณเหลานั้นแหละเปนผูมีศีล เปนพหสููต ดูกรวิธูระ           
             ทานจงแสวงหาพราหมณพวกนั้น และจงเชิญพราหมณพวกนัน้มาโดยเร็ว 
             ดวยเถิด.   
                   จบ ทสพราหมณชาดกท่ี ๑๒.              
                    ๑๓. ภิกขาปรัมปรชาดก  
                วาดวยการใหทานในทานใด มีผลมาก       
          [๒๐๒๔] ขาพระพุทธเจาไดเห็นพระองคผูทรงเปนสุขุมาลชาติ เคยประทับใน 
             พระตําหนักอันประเสริฐ ทรงบรรทมเหนือพระยี่ภูอันใหญโต เสด็จจาก 
             แวนแควนมาสูดง จงึไดทูลถวายขาวสุกอยางดีแหงขาวสาลี เปนภัต            
             อันวิจติร มีแกงเนื้ออันสะอาดดวยความรักตอพระองค พระองคทรงรับ             
             ภัตน้ันแลว มิไดเสวยดวยพระองคเอง ไดพระราชทานแกพราหมณ  
             ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค ขอนี้เปนธรรมอะไรของพระองค?              
          [๒๐๒๕] พราหมณเปนอาจารยของฉัน เปนผูขวนขวายในกิจนอยกิจใหญ ท้ังเปน            
             ครู และเปนผูคอยตักเตือน ฉันควรใหโภชนะ.   
          [๒๐๒๖] บัดนี้ ขาพเจาขอถามทานพราหมณผูโคดมอันพระราชาทรงบูชา พระราชา             
             ทรงพระราชทานภัต อันมีแกงเนื้ออยางสะอาดแกทาน ทานรับภัตนั้น 
             แลวไดถวายโภชนะแกฤาษี ชะรอยทานจะรูวา ตนมิไดเปนเขตแหงทาน        
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             ขาพเจาขอนอบนอมแกทาน ธรรมขอนี้เปนธรรมอะไรของทาน?     
          [๒๐๒๗] ขาพเจายังกําหนดัอยูในเรือนท้ังหลาย ตองเล้ียงบุตรและภรรยา ถวาย            
             อนุศาสนแกพระราชา เชิญใหเสวยกามอันเปนของมนุษย ขาพเจาควร 
             ถวายโภชนะแกฤาษี ผูอยูในปาส้ินกาลนาน ผูเรืองตบะ เปนวฒุบุคคล            
             อบรมตนแลว. 
          [๒๐๒๘] บัดนี้ ขาพเจาขอถามทานฤาษีผูซูบผอม สะพร่ังไปดวยเสนเอ็น มีเล็บ          
             และขนรักแรงอกยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ ทานอยูในปาผูเดียว              
             ไมหวงใยชีวิต ภกิษท่ีุทานถวายโภชนะนัน้ดีกวาทานดวยคุณขอไหน?            
          [๒๐๒๙] อาตมภาพยังขุดเผือก มันมือเสือ มันนก ยงัเก็บขาวฟางและลูกเดอืย              
             มาตากตํา เท่ียวหาฝกบัว เหงาบัว น้ําผ้ึง เนื้อสัตว พุทราและมะขาม            
             ปอมมาบริโภค ความยึดถือนั้นของอาตมายังมีอยู เม่ืออาตมายงัหุงตม            
             ก็ควรถวายโภชนะแกทานผูไมหุงตม ยังมีกังวลก็ควรถวายโภชนะแก 
             ผูไมมีความหวงใย ยงัมีความถือม่ัน ก็ควรถวายโภชนะแกทานผูไมมี           
             ความถือม่ัน.  
          [๒๐๓๐] บัดนี้ กระผมขอถามทาน ภิกษุผูนั่งนิ่ง มีวตัรอันดี พระฤาษีถวาย              
             ภัตตาหารอันปรุงดวยเนื้อสะอาดแกทานดังนัน้ ทานรับภัตตาหารนั้นแลว         
             นั่งน่ิง ฉันอยูองคเดยีว ไมเช้ือเชิญใครๆ อ่ืน กระผมขอนมัสการแด           
             พระคุณทาน นีเ้ปนธรรมอะไรของพระคุณทาน?    
          [๒๐๓๑] อาตมาไมไดหุงตมเอง ไมไดใหใครหุงตม ไมไดตัดเอง ไมไดใหใคร           
             ตัด ฤาษีรูวาอาตมาไมมีความกังวล เปนผูหางไกลจากบาปท้ังปวง จึง           
             ถือภิกษาหารดวยมือซาย ถือเตาน้ําดวยมือขวา ถวายภัตตาหารอันปรุง             
             ดวยเนื้อสะอาดแกอาตมา. บุคคลเหลานี้ยังมีความหวงใย ยังมีความยึด           
             ถือ จึงสมควรจะใหทาน อาตมาเขาใจเอาวา การท่ีบุคคลเช้ือเชิญผูให           
             นั้นเปนการผิด              
          [๒๐๓๒] วนันี้ พระราชาผูประเสริฐเสดจ็มา ณ ท่ีนี้เพื่อประโยชนแกขาพระ            
             พุทธเจาหนอ ขาพระพุทธเจาเพิ่งทราบชัดวันนีเ้องวาทานท่ีใหในทาน           
             ผูใดจะมีผลมาก. พระราชาท้ังหลายทรงกังวลอยูในแวนแควน พราหมณ       
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             ท้ังหลายกังวลอยูในกิจนอยกิจใหญ ฤาษีกังวลอยูในเหงามันและผลไม           
             สวนพวกภิกษุหลุดพนไดแลว  
                  จบ ภิกขาปรัมปรชาดกท่ี ๑๓.            
                   รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
             ๑. สาลิเกทารชาดก      ๒. จันทกนินรชาดก      
             ๓. มหาอุกกุสชาดก       ๔. อุททาลกชาดก       
             ๕. ภสิชาดก            ๖. สุรุจิชาดก         
             ๗. ปญจุโปสถิกชาดก      ๘. มหาโมรชาดก       
             ๙. ตัจฉกสูกรชาดก      ๑๐. มหาวาณิชชาดก      
            ๑๑. สาธินราชชาดก      ๑๒. ทสพราหมณชาดก      
            ๑๓. ภกิขาปรัมปรชาดก.         
                     จบ ปกิณณกนิบาตชาดก  
                     _________________   
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                       วิสตินิบาตชาดก  
                       ๑. มาตังคชาดก   
                    อานุภาพของมาตังคฤาษี 
          [๒๐๓๓] ทานมีปกตินุงหมไมสมควร ดุจปศาจเปรอะเปอนดวยฝุนละออง สวม              
             ใสผาข้ีร้ิวท่ีไดจากกองขยะไวท่ีคอ มาจากไหน ทานเปนใคร เปนผูไม        
             ควรแกทักขิณาทานเลย?        
          [๒๐๓๔] ขาวน้ํานี้ทานจัดไวเพื่อทานผูเรืองยศ พราหมณท้ังหลายยอมขบเค้ียว         
             บริโภคและดื่มขาวน้ําของทานนัน้ ทานรูจักขาพเจาวาเปนผูอาศัยโภชนะท่ี   
             ผูอ่ืนใหเล้ียงชีวิต ถึงคนจัณฑาลก็ขอจงไดกอนขาวบางเถิด. 
          [๒๐๓๕] ขาวน้ําของเราน้ี เราจัดไวเพื่อพราหมณท้ังหลาย ทานวตัถุนี้เราเช่ือวา       
             ยอมเปนไปเพื่อประโยชนแกตน ทานจงหลีกไปเสียจากท่ีนี้ จะมายนื              
             อยู ณ ท่ีนี้เพื่ออะไร เจาคนเลว คนเชนเรายอมไมใหทานแกเจา.             
          [๒๐๓๖] ชนท้ังหลายผูหวังผลขาวกลา ยอมหวานพืชลงในท่ีดอนบาง ในท่ีลุมบาง        
             ในท่ีไมลุม ไมดอนบาง ฉันใด ทานจงใหทานแกปฏิคาหกท่ัวไปดวย              
             ศรัทธา ฉันนั้น เม่ือทานใหทานอยางนี้ ไฉนจะพึงยังทักขิไณยบุคคล             
             ใหยนิดีไดเลา?            
          [๒๐๓๗] เรายอมต้ังไว ซ่ึงพืชท้ังหลายในเขตเหลาใด เขตเหลานั้นเรารูแจงแลว       
             ในโลก พราหมณเหลาใดสมบูรณดวยชาติและมนต พราหมณเหลานั้น 
             ช่ือวาเปนเขต มีศีลเปนที่รักในโลกนี้.     
          [๒๐๓๘] ความเมาเพราะชาติ ความดูหม่ินทาน โลภะ โทสะ มทะ และโมหะ      
             กิเลสทั้งหมดนี้เปนโทษ ไมใชคุณ มีอยูในเขตเหลาใด เขตเหลานั้น            
             เปนเขตไมมีศีล ไมเปนท่ีรักในโลกนี้ ความเมาเพราะชาติก็ดี ความดู         
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             หม่ินทาน โลภะ โทสะ มทะ และโมหะ กเิลสท้ังหมดนี้เปนโทษ      
             มิใชคุณ ไมมีอยูในเขตเหลาใด เขตเหลานั้นจดัเปนเขตมีศีล เปนท่ีรัก       
             ในโลกน้ี    
          [๒๐๓๙] คนเฝาประตูท้ังสาม คือ อุปโชติยะ ๑ อุปชฌายะ ๑ ภณัฑกจุฉิ ๑ พา 
             กันไปเสียท่ีไหน ทานท้ังหลายจงลงอาชญาและฆาตีคนจัณฑาลผูลามกนี้             
             แลวลากคอไปเสียใหพน.      
          [๒๐๔๐] ผูใดบริภาษฤาษี ผูนั้นช่ือวาแกะภูเขาดวยเล็บ ช่ือวาเค้ียวกินกอนเหล็ก    
             ดวยฟน ช่ือวาพยายามกลืนกินไฟ.             
          [๒๐๔๑] ฤาษีช่ือวามาตังคะผูมีสัจจะเปนเคร่ืองกาวไปในเบ้ืองหนา คร้ันกลาวคาถา    
             นี้แลว เม่ือพราหมณท้ังหลายแลดูอยูไดเหาะไปในอากาศ.       
          [๒๐๔๒] ศีรษะของลูกเราบิดกลับไปอยูเบ้ืองหลัง แขนเหยีดตรงไมไหวติง นยันตา          
             ขาวเหมือนคนตาย ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางนี้.            
          [๒๐๔๓] สมณะรูปหนึ่งมีปกตินุงหมไมสมควร สกปรกดุจปศาจ เปรอะเปอนดวย             
             ฝุนละออง สวมใสผาข้ีร้ิวท่ีไดจากกองขยะไวท่ีคอ ไดมา ณ ท่ีนี ้           
             สมณะรูปนั้นไดทําบุตรของทานใหเปนอยางนี้. 
          [๒๐๔๔] ดกูรมาณพท้ังหลาย สมณะผูมีปญญาเสมอดวยแผนดนิ ทานไปทางทิศ 
             ไหน ทานท้ังหลายจงบอกเน้ือความนั้นแกเรา เราจะไปยังสํานกัของ 
             ทานกระทําคืนโทษนั้นเสีย ไฉนหนอเราจะพึงไดชีวิตบุตรคืนมา.    
          [๒๐๔๕] ฤาษีผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน ไดไปแลวในอากาศในวันเพ็ญพระจันทร            
             เต็มดวงทามกลางอากาศ แลวฤาษผูีมีปฏิญาณในสัจจะ มีคุณธรรมอันดี              
             งามนั้น ทานไปทางทิศบูรพา.  
          [๒๐๔๖] ศีรษะของลูกเราบิดกลับไปอยูเบ้ืองหลัง แขนเหยยีดตรงไมไหวติง 
             นัยนตาขาวเหมือนคนตาย ใครมาทําบุตรของเราใหเปนอยางนี้.     
          [๒๐๔๗] ยักษท้ังสองตนผูมีอานุภาพมากมีอยูแล ยักษเหลานั้นพากันติดตามฤาษี         
             ผูมีคุณธรรมมาแลว รูวาบุตรของทานมีจิตคิดประทุษรายโกรธเคืองจึงทํา        
             บุตรของทานใหเปนอยางนี้แหละ.    
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          [๒๐๔๘] ขาแตภิกษุ ถายักษท้ังหลายไดทําบุตรของดิฉันใหเปนอยางนี้ ขอแตทาน      
             ผูเปนพรหมจารีเทานั้น อยาโกรธบุตรของดิฉันเลย ดิฉันขอถึงเทาของ           
             ทานเปนท่ีพึ่ง ดิฉันตามมาดวยความโศกถึงบุตร. 
          [๒๐๔๙] ในคราวท่ีบุตรของทานดาเราก็ดี และเม่ือทานมาออนวอนอยู ณ บัดนีก้็ดี       
             จิตคิดประทุษรายหนอยหนึ่งมิไดมีแกเราเลย แตบุตรของทานเปนคน             
             ประมาท เพราะความมัวเมาวาเรียนจบไตรเพท แมจะเรียนจบไตรเพท   
             แลว กย็ังไมรูจักส่ิงท่ีเปนประโยชน.     
          [๒๐๕๐] ขาแตทานผูเปนภิกษุ ความจําของบุรุษ ยอมหลงลืมไดโดยครูเดียวเปน         
             แนแท ทานผูมีปญญาเสมอแผนดิน ขอไดโปรดอดโทษสักคร้ังเถิด 
             บัณฑติท้ังหลายยอมไมเปนผูมีความโกรธเปนกําลัง.            
          [๒๐๕๑] มัณฑพัยกุมารบุตรของทานผูมีปญญานอย จงบริโภคกอนขาวท่ีเราฉัน             
             เหลือนี้เถิด ยกัษท้ังหลายจะไมพึงเบียดเบียนบุตรของทานเลย และบุตร          
             ของทานจักหายโรคทันที.      
          [๒๐๕๒] พอมัณฑัพยะ เจายังเปนคนโงเขลา มีปญญานอย เจาเปนผูไมฉลาด             
             ในเขตบุญท้ังหลาย ไดใหทานในหมูชนผูประกอบดวยกิเลสดจุน้ําฝาด 
             ใหญ มีกรรมอันเศราหมอง ไมสํารวม. บรรดาทักขิไณยบุคคลของ     
             เจาบางพวกเกลาผมฟูเปนเซิง นุงหมหนังสือ ปากรกรุงรังไปดวยหนวด            
             เครา ดังปากบอนํ้าอันเการกไปดวยกอหญา เจาจงดูหมูชนท่ีมีรูปราง           
             นาเกลียดนี้ การเกลาผมฟูเปนเซิง หาปองกันคนผูมีปญญานอยไดไม           
             ทานเหลาใดสํารอกราคะ โทสะ และอวิชชาแลว หรือเปนพระอรหันต  
             ผูมีอาสวะส้ินแลว ทานท่ีบุคคลถวายในทานเหลานั้นยอมมีผลมาก. 
          [๒๐๕๓] พระเจาเมชฌะ ไดประทุษรายใจในมาตังคบัณฑิตผูเรืองยศวงศกษตัริย            
             เมชฌราชพรอมท้ังบริษัทไดขาดสูญต้ังแตนั้นมา. 
                     จบ มาตังคชาดกท่ี ๑.  
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                      ๒. จิตตสัมภูตชาดก  
                      วาดวยผลของกรรม 
          [๒๐๕๔] กรรมทุกอยางท่ีนรชนส่ังสมไวแลว ยอมมีผลเสมอไป ข้ึนช่ือวากรรม             
             แมจนเล็กนอย ท่ีจะไมใหผลเปนอันไมมี เราไดเห็นตัวของเราผูช่ือวา       
             สัมภูตะมีอานุภาพมาก อันบังเกดิข้ึนดวยผลบุญ เพราะกรรมของตนเอง 
             กรรมทุกอยางท่ีนรชนส่ังสมไวแลว ยอมมีผลเสมอไป ข้ึนช่ือวากรรม             
             แมจะเล็กนอย ท่ีจะไมใหผลเปนอันไมมี มโนรถของเราสําเร็จแลว 
             แมฉันใด มโนรถแมของจิตตบัณฑติ พระเชฏฐาของเรา ก็สําเร็จแลว  
             ฉันนัน้ กระมังหนอ.          
          [๒๐๕๕] ขาแตพระองคผูสมมติภพ กรรมทุกอยางท่ีนรชนส่ังสมไวแลว ยอม 
             มีผลเสมอไป ข้ึนช่ือวากรรมแมจะเล็กนอย ท่ีจะไมใหผลเปนอันไมมี           
             มโนรถของพระองคสําเร็จแลว แมฉันใด ขอพระองคโปรดทราบแม     
             พระจิตตบัณฑิตฉันนั้นเถิด.   
          [๒๐๕๖] เจาหรือคือจติตะ เจาไดฟงคํานี้มาจากคนอื่น หรือวาใครบอกเนื้อความนี้       
             แกเจา คาถานี้เจาขับดีแลว เราไมมีความสงสัย เราจะใหบานสวยรอย         
             ตําบลแกเจา.  
          [๒๐๕๗] ขาพระพุทธเจาหาใชจติตะไม ขาพระพทุธเจาฟงคํานีม้าจากคนอ่ืน และ           
             ฤาษีไดบอกเนื้อความนี้แกขาพระพุทธเจาแลวส่ังวา เจาจงไปขับคาถานี้       
             ตอบถวายพระราชา พระราชาทรงพอพระทัยแลว จะพึงพระราชทานบาน    
             สวยใหแกเจาบานกระมัง?   
          [๒๐๕๘] ราชบุตรท้ังหลายจงเทียมราชรถของเรา จัดแจงใหดี ผูกรัดจัดสรรให 
             งดงามวิจิตร จงผูกรัดสายประคนมงคลหัตถี นายหัตถาจารยจงข้ึนประจํา              
             คอ. ตะโพนและสังขมาตระเตรียมไว เจาหนาท่ีท้ังหลายจงเทียบยาน 
             พาหนะโดยเร็ว วนันีแ้ล เราจักไปยงัอาศรมซ่ึงจักไดพบฤาษีนั่งอยู.             
          [๒๐๕๙] ขาพเจาเปนผูไดลาภดีแลวหนอ คาถาอันขาพเจาขับดแีลวในทามกลาง           
             บริษัท ขาพเจาไดพบฤาษีผูประกอบดวยศีลแลวเกิดปติโสมนัส. 
          [๒๐๖๐] เชิญทานผูเจริญโปรดรับอาสนะ น้ํา และรองเทาของขาพเจาท้ังหมด  
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             เถิด ขาพเจายนิดีตอนรับทานผูเจริญในส่ิงของอันมีคา ขอทานผูเจริญเชิญ   
             รับสักการะอันมีคาของขาพเจาท้ังหลายดวยเถิด.              
          [๒๐๖๑] ขอเชิญพระเชฏฐาทรงสรางปรางคปราสาท อันเปนท่ีอยูนาร่ืนรมยสําหรับ          
             พระองคเถิด จงทรงบํารุงบําเรอดวยหมูนางนารีท้ังหลาย โปรดให  
             โอกาสเพ่ืออนุเคราะหแกหมอมฉันเถิด แมเราท้ังสองก็จะครอบครอง 
             อิสริยสมบัตินี้รวมกนั.     
          [๒๐๖๒] ดูกรมหาบพติร พระองคทรงเห็นผลแหงสุจริตอยางเดียว สวนอาตมภาพ 
             เห็นผลแหงสุจริต และทุจริตท่ีส่ังสมไวแลว เปนวิบากใหญ จงึสํารวม           
             ตนเทานั้น มิไดปรารถนาบุตร ปศุสัตว หรือทรัพย. ชีวิตของสัตว              
             ท้ังหลายในโลกนี้ มีกําหนดรอยปเปนอยางมาก ไมลวงกําหนดนั้นไป 
             ไดเลย ยอมจะเหือดแหงไป เหมือนไมออท่ีถูกตดัแลว มีแตจะแหงไป            
             ฉะนัน้. ในชีวิตอันจะตองเหือดแหงไปนั้น จะมัวเพลิดเพลินไปใย จะ              
             มัวเลนคึกคนองไปทําไม ความยนิดีจะเปนประโยชนอะไร ประโยชน   
             อะไรดวยการแสวงหาทรัพย จะมีประโยชนอะไรดวยบุตร และภรรยา   
             สําหรับอาตมา ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพเปนผูพนแลวจากเคร่ืองผูก.  
             อาตมภาพรูชัดอยางนี้วา มัจจุจะไมรังควานเราเปนอันไมมี เม่ือบุคคล        
             ถูกมัจจุราชครอบงําแลว ความยินดีจะเปนประโยชนอะไร จะมีประโยชน              
             อะไรดวยการแสวงหาทรัพย. ดกูรมหาบพิตรผูจอมประชาชนชาติของ   
             นรชนไมสมํ่าเสมอกัน กําเนดิแหงคนจัณฑาล จดัวาเลวทรามในระหวาง  
             มนุษย เม่ือชาติกอนเราท้ังสองไดอยูรวมกนัในครรภแหงนางจณัฑาลี           
             เพราะกรรมอันช่ัวชาของตน. เราท้ังสองไดเกิดเปนคนจัณฑาล ในกรุง              
             อุชเชนีอวันตีชนบท คร้ันจุติจากอัตภาพนัน้แลว ไดเกดิเปนเนื้อสองตัว         
             พี่นองอยูท่ีฝงแมน้ําเนรัญชรา คร้ันจุติจากอัตภาพนั้นแลวไดเกิดเปนนก    
             ออกสองตัวพี่นองอยูริมฝงรัมมทานที คร้ันจุติจากอัตภาพนั้นแลว             
             คราวนี้ อาตมภาพเกิดเปนพราหมณ มหาบพิตรทรงสมภพเปนกษัตริย.  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 360 
          [๒๐๖๓] ชีวิตของสัตวท้ังหลาย ถูกชรานําเขาไปสูความตาย อายุของสัตว 
             ท้ังหลายเปนของนอย เม่ือนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมี             
             ผูตานทาน ดูกรพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของ     
             อาตมภาพ อยาทรงทํากรรมท้ังหลายท่ีมีทุกขเปนกําไรเลย. ชีวติของสัตว           
             ท้ังหลายถูกชรานําเขาไปสูความตาย อายุของสัตวท้ังหลายเปนของนอย            
             เม่ือนรชนถูกชรานําเขาไปสูความตาย ยอมไมมีผูตานทาน ดูกรพระเจา           
             ปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรม      
             ท้ังหลายท่ีมีทุกขเปนวิบากเลย ชีวิตของสัตวท้ังหลายถูกชรานําเขาไป          
             สูความตาย อายุของสัตวท้ังหลายเปนของนอย เม่ือนรชนถูกชรานํา  
             เขาไปสูความตาย ยอมไมมีผูตานทาน ดูกรพระเจาปญจาลราช   
             มหาบพิตรจงทรงทําตามคําของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรมท้ังหลายอันมี   
             ศีรษะเกลือกกล้ัวดวยกิเลสธุลี. ชีวิตของสัตวท้ังหลายถูกชรานาํเขาไป          
             สูความตาย อายุของสัตวท้ังหลายเปนของนอย ชรายอมกําจัดวรรณะ  
             ของนรชนผูแกเฒา ดูกรพระเจาปญจาลราช มหาบพิตรจงทรงทํา      
             ตามคําของอาตมภาพ อยาทรงทํากรรมท่ีจะใหเขาถึงนรกเลย.         
          [๒๐๖๔] ขาแตภกิษุ ถอยคําของพระคุณเจานีเ้ปนคําจริงแททีเดยีว ฤาษีกลาวฉันใด       
             คํานี้กเ็ปนฉันนั้น แตวากามท้ังหลายของขาพเจายงัมีอยูมาก กาม             
             เหลานั้นคนเชนกับขาพเจาสละไดยาก. ชางจมอยูทามกลางหลมแลว             
             ยอมไมอาจจะไปยังท่ีควรไดดวยตนเอง ฉันใด ขาพเจาจมอยูในหลมคือ           
             กามกิเลส ก็ยังไมสามารถจะปฏิบัติตามทางของภิกษไุด ฉันนัน้. ขาแต           
             พระคุณเจาผูเจริญ อนึ่ง บุตรจะพึงมีความสุขไดดวยวิธีใด บิดามารดา          
             พรํ่าสอนบุตรดวยวธีินั้น ฉันใด ขาพเจาละจากโลกน้ีไปแลว จะพึง 
             เปนผูมีความสุขยืนนานไดดวยวิธีใด ขอพระคุณเจาโปรดพรํ่าสอนขาพเจา         
             ดวยวธีินั้นฉันนั้นเถิด.    
          [๒๐๖๕] ดูกรมหาบพติรผูเปนจอมประชาชน ถามหาบพิตรไมอาจละกามของมนุษย 
             เหลานี้ไดไซร มหาบพิตรจงทรงเร่ิมต้ังพลีกรรมอันชอบธรรมเถิด แต             
             การกระทําอันไมเปนธรรมขออยาไดมีในรัฐสีมาของมหาบพิตรเลย. ทูต  
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             ท้ังหลายจงไปยังทิศท้ัง ๔ นิมนตสมณพราหมณท้ังหลายมา มหาบพิตร  
             จงทรงบํารุงสมณพราหมณท้ังหลายดวยขาว น้ํา ผา เสนาสนะและ     
             คิลานปจจัย. มหาบพิตรจงเปนผูมีพระกมลจิตอันผองใส ทรงอังคาส  
             สมณพราหมณใหอ่ิมหนําสําราญดวยขาว น้ํา ไดทรงบริจาคทานตาม    
             สติกําลัง และทรงเสวยแลว เปนผูอันเทวดาและมนุษยไมติเตียน  
             จงเสดจ็เขาถึงสัคคสถานเถิด. ดูกรมหาบพิตร ก็ถาความเมาจะพึง  
             ครอบงํามหาบพิตรผูอันหมูนางนารีท้ังหลายแวดลอมอยู มหาบพิตรจงทรง            
             มนสิการคาถานี้ แลวพึงตรัสคาถาน้ีในทามกลางบริษัทวา เม่ือชาติกอนเรา       
             เปนคนนอนอยูกลางแจง อันมารดาจัณฑาลี เม่ือจะไปปาใหดื่มน้ํานม              
             มาแลว นอนคลุกคลีอยูกับสุนัขท้ังหลายจนเติบโต มาบัดนี้ คนน้ัน 
             ใครๆ เขาก็เรียกกันวาพระราชา. 
                    จบ จิตตสัมภูตชาดกท่ี ๒.            
                       ๓. สีวิราชชาดก  
                  วาดวยการใหดวงตาเปนทาน            
          [๒๐๖๖] ขาพระพุทธเจาเปนคนชรา ไมแลเห็นในที่ไกล มาเพื่อจะทูลขอ    
             พระเนตร ขาพระพทุธเจามีตาขางเดียว ขาพระพทุธเจาทูลขอแลว 
             ขอพระองคทรงโปรดพระราชทานพระเนตรขางหน่ึงแกขาพระพุทธเจา  
             เถิด.       
          [๒๐๖๗] ดูกรวณิพก ใครเปนผูแนะนําทานจึงมาขอดวงตาฉัน ณ ท่ีนี้ บัณฑิต  
             ท้ังหลายกลาวดวงตาใดวา ยากท่ีบุรุษจะสละได ทานมาขอดวงตานั้น 
             อันเปนอวัยวะเบ้ืองสูง ยากท่ีเราจะสละไดงายๆ.              
          [๒๐๖๘] ในเทวโลก เขาเรียกทานผูใดวา สุชัมบดี ในมนุษยโลก เขาเรียกทาน              
             ผูนั้นวา มฆวา ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก ทานผูนั้นแนะนําใหมา 
             ขอพระเนตร ณ ท่ีนี้. ขาพระพุทธเจาเปนวณิพก การขอของขาพระ 
             พุทธเจาไมมีส่ิงใดยิง่ไปกวา ขอพระองคทรงพระราชทานพระเนตร   



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 362 
             แกขาพระพุทธเจา ผูมาขอเถิด บัณฑิตท้ังหลายกลาววา ดวงตาใดยาก             
             ท่ีบุรุษจะสละได ขอพระองคโปรดพระราชทานดวงเนตรน้ันท่ีไมมีส่ิง              
             อ่ืนจะยิ่งกวาแกขาพระพุทธเจาเถิด.        
             ทานมาดวยประโยชนอันใด ปรารถนาประโยชนส่ิงใด ความดําริ      
             เหลานั้นเพื่อประโยชนนั้นๆ ของทานจงสําเร็จเถิด ดูกรพราหมณ 
             ทานจงไดดวงตาเถิด. เม่ือทานขอขางเดียว เราจะใหท้ังสองขาง  
             ขอทานนั้นจงเปนผูมีนัยนตาไปเถิด ทานปรารถนาส่ิงใดจากเราผูมุงหมาย       
             ขอส่ิงนั้นจงสําเร็จแกทานเถิด.              
          [๒๐๖๙] ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ของขาพระองคท้ังหลาย  
             พระองคอยาทรงพระราชทานดวงพระเนตรเลย อยาทรงทอดท้ิงขาพระ  
             พุทธเจาท้ังปวงเลย ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคพระราชทาน   
             ทรัพยเถิด แกวมุกดา แกวไพฑูรย มีเปนอันมาก ขาแตพระ    
             มหาราชเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองคจะพระราชทานรถ      
             ท้ังหลายท่ีเทียมแลวมาอาชาไนย ชางตัวประเสริฐท่ีตบแตงแลว ท่ีอยู         
             และเคร่ืองบริโภคท่ีทําดวยทองคําเถิด. ขาแตพระองคผูประเสริฐ ขอ             
             พระองคทรงพระราชทานเหมือนกับชาวสีพีท้ังปวง ท่ีมีเคร่ืองใชสอย 
             สีรถ แวดลอมพระองคอยูโดยรอบทุกเม่ือ ฉะนัน้เถิด.           
          [๒๐๗๐] ผูใดแลพดูวาจักให แลวมากลับใจวาไมให ผูนั้นเหมือนกับสวมบวง           
             ท่ีตกลงยังพื้นดินไวท่ีคอ. ผูใดแล พูดวาจักให แลวมากลับใจวาไมให       
             ผูนั้นเปนคนลามกกวาผูท่ีลามก ท้ังจะตองเขาถึงสถานท่ีลงอาชญาของ          
             พญายม. ความจริงผูขอไดขอส่ิงใดไว ผูใหก็ควรจะใหส่ิงนั้นแหละ             
             ผูขอยังไมไดขอส่ิงใดไว ผูใหก็อยาพึงใหส่ิงนัน้ พราหมณไดขอ           
             ส่ิงใดไวกะเรา เรากจ็ักใหส่ิงนั้นนัน่แหละ. 
          [๒๐๗๑] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน พระองคทรงปรารถนาพระชนมาย ุ  
             วรรณะ สุขะ และพละอะไรหรือ จึงทรงพระราชทานพระเนตร        
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             พระองคทรงเปนราชาแหงชาวสีพ ีไมมีใครจะประเสริฐยิ่งไปกวา ทรง              
             พระราชทานพระเนตร เพราะเหตุปรโลกหรืออยางไร? 
          [๒๐๗๒] เราใหดวงตาเปนทานนัน้ เพราะยศกห็าไม เราจะไดปรารถนาบุตร   
             ทรัพยหรือแวนแควน เพราะผลแหงการใหดวงตานี้ก็หาไม อีก    
             ประการหน่ึง ธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย ทานไดประพฤติกันมาแลว 
             แตโบราณ เพราะเหตุนี้แหละ ใจของเราจึงยินดีในทาน.            
          [๒๐๗๓] ดวงตาท้ัง ๒ ขางจะไดเปนท่ีเกลียดชังของเราก็หาไม ตนของตนเอง 
             ก็หาไดเปนท่ีเกลียดชังของเราไม พระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา            
             เพราะฉะน้ัน เราจึงไดใหดวงตา.              
          [๒๐๗๔] ดกูรนายสีวิกะ ทานเปนมิตรสหายของเรา ทานเปนคนศึกษามาดีแลว  
             จงกระทําตามถอยคําของเราใหดี จงควักดวงตาท้ัง ๒ ของเราผูปรารถนา              
             อยูแลววางลง ในมือของพราหมณวณิพกเถิด.     
          [๒๐๗๕] พระเจาสีวริาชทรงเตือนใหหมอสีวิกะกระทําตามพระราชดํารัสแลว หมอ 
             สีวิกะควักดวงพระเนตรของพระราชาสงใหแกพราหมณ พราหมณเปน  
             ผูมีจักษุ พระราชาเปนคนตาบอดเสด็จเขาท่ีประทับ.            
          [๒๐๗๖] ตั้งแตนัน้มาสองสามวัน เม่ือพระเนตรท้ัง ๒ มีเนื้องอกข้ึนเต็มแลว            
             พระราชาผูบํารุงสีพีรัฐ จึงตรัสเรียกนายสารถีผูเฝาอยูนั้นวา ดกูรนายสารถี  
             ทานจงเทียมยานเถิด เสร็จแลวจงบอกใหเราทราบ เราจะไปยังอุทยาน  
             จะไปยังสระโบกขรณี และราวปา. พอพระเจาสีวริาชเขาไปประทับขัด  
             สมาธิริมขอบสระโบกขรณีแลว ทาวสุชัมบดีสักกเทวราชก็ปรากฏแก  
             พระเจาสีวิราชน้ัน.         
          [๒๐๗๗] หมอมฉันเปนทาวสักกะจอมแหงเทพ มาในสํานักของพระองคแลว     
             ขาแตพระราชฤาษี ขอพระองคจงเลือกเอาพรตามท่ีพระทัยปรารถนาเถิด.              
          [๒๐๗๘] ขาแตทาวสักกะ ทรัพย กําลังของหมอมฉันมีพอแลว อนึ่ง คลังของ 
             หมอมฉันก็มีเปนอันมาก บัดนี้ หมอมฉันเปนคนตาบอด พอใจ      
             ความตายเทานัน้.         



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 364 
          [๒๐๗๙] ขาแตพระองคผูเปนกษัตริย ผูเปนใหญกวาสัตวสองเทา พระองคจง          
             ตรัสถอยคําท่ีเปนสัจจะ เม่ือพระองคตรัสแตถอยคําท่ีเปนสัจจะ พระ           
             เนตรจักเกดิข้ึนอีก.         
          [๒๐๘๐] บรรดาวณิพกท้ังหลายผูมีโคตรตางๆ กัน มาขอหมอมฉัน แมวณิพกใด  
             มาขอหมอมฉัน แมวณิพกนัน้ก็เปนท่ีรักแหงใจของหมอมฉัน ดวยการ              
             กลาวคําสัตยนี้ ขอจกัษุจงบังเกิดข้ึนแกหมอมฉันเถิด.        
          [๒๐๘๑] พราหมณผูใด มาขอหมอมฉันวา ขอจงพระราชทานพระเนตรเถิด       
             หมอมฉันไดใหดวงตาท้ังสองแกพราหมณผูนัน้ซ่ึงเปนวณพิก. ปติและ           
             โสมนัสเปนอันมากเกิดข้ึนแกหมอมฉันยิ่งนกั ดวยการกลาวคําสัตยนี้           
             ขอจักษุจงเกดิข้ึนแกหมอมฉันเถิด.           
          [๒๐๘๒] ขาแตพระองคผูทรงบํารุงสีพีรัฐ พระองคตรัสพระคาถาแลวโดยธรรม 
             พระเนตรท้ังสองของพระองค จะปรากฏเปนตาทิพยเห็นไดทะลุภาย   
             นอกฝา ภายนอกกําแพง และภูเขาตลอดรอยโยชนโดยรอบ.              
          [๒๐๘๓] ใครหนอในโลกน้ี ถูกขอทรัพยอันนาปล้ืมใจแลว แมจะเปนของ    
             พิเศษ แมจะเปนของท่ีรักอยางดีของตน จะไมพึงให ฉันขอตักเตือน              
             ทานทั้งหลายผูเปนชาวสีพีรัฐทุกๆ คนท่ีมาประชุมกัน จงดดูวงตาท้ังสอง         
             อันเปนทิพยของเราในวนันี้. ตาทิพยของเราเห็นไดทะลุภายนอกฝา  
             ภายนอกกําแพง และภูเขาตลอดรอยโยชนโดยรอบ. ในโลกท่ีเปนอยู   
             ของสัตวท้ังหลายนี้ ไมมีอะไรท่ีจะยิ่งไปกวาการบริจาคทาน เราไดให          
             จักษุท่ีเปนของมนุษยแลว เราไดจกัษุทิพย. ดูกรชาวสีพีรัฐท้ังหลาย          
             ทานทั้งหลายเหน็จักษุทิพยท่ีเราไดนี้แลว จงใหทานเสียกอนจึงคอย          
             บริโภคเถิด ทานท้ังหลายได ใหทานตามสติกําลังและไดบริโภคทานแลว             
             ไมมีใครติเตียนได ยอมเขาถึงสัคคสถาน.     
                     จบ สีวิราชชาดกท่ี ๓.           
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                       ๔. ศิริมันทชาดก 
                     วาดวยปญญาประเสริฐ              
          [๒๐๘๔] ทานอาจารยเสนก เราขอถามเน้ือความนี้ บรรดาคนสองพวก คือ คนผู  
             สมบูรณดวยปญญาแตเส่ือมจากศิริ กับคนท่ีมียศแตไรปญญา นักปราชญ          
             กลาวคนไหนวาประเสริฐ?      
          [๒๐๘๕] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาราษฎร คนฉลาด หรือคนโง คนบริบูรณ              
             ดวยศิลปะ หรือคนหาศิลปะมิได แมจะมีชาติสูง ก็ยอมเปนคนรับใช              
             ของคนผูมีชาติต่ําแตมียศ ขาพระพทุธเจาเห็นความดังนี้ จึงขอ 
             กราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริแล เปนคนประเสริฐ  
             พระเจาขา. 
          [๒๐๘๖] ดูกรมโหสถผูมีปญญาไมทราม ผูเห็นธรรมส้ินเชิง เราถามเจาในคน 
             สองพวก คือ คนพาลผูมียศ กับบัณฑิตผูไมมีโภคะ นักปราชญกลาว  
             คนไหนวาประเสริฐ.           
          [๒๐๘๗] คนพาลกระทํากรรมอันช่ัวชา ก็สําคัญวา ส่ิงนี้เทานัน้ประเสริฐ เหน็แต         
             เพียงโลกนี้ ไมเหน็โลกหนา ตองไดรับเคราะหรายในโลกท้ังสอง  
             ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้น             
             ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.             
          [๒๐๘๘] ศิลปะน้ีกด็ ีพวกพองก็ดี รางกายกด็ี หาไดจัดโภคสมบัติมาใหไม              
             มหาชนยอมคบหาโควินทเศรษฐี ผูมีน้ําลายไหลออกจากคางท้ังสองขาง  
             ผูไดรับความสุข มีศิริต่ําชา ขาพระพุทธเจาเหน็ขอความแมนี้ จงึ           
             กราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริเทานั้นเปนคน   
             ประเสริฐ พระเจาขา.        
          [๒๐๘๙] คนมีปญญานอย ไดรับความสุขแลว ยอมมัวเมา แมถูกความทุกข  
             กระทบแลว ยอมถึงความหลง อันสุขทุกขท่ีจรมากระทบเขาแลว ยอม 
             หวั่นไหว ดจุปลาท่ีดิน้รนอยูในท่ีรอน ฉะนั้น ขาพระพุทธเจา  
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             เห็นขอความแมนี้ จงึกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้นประเสริฐ คนโง             
             ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.           
          [๒๐๙๐] ฝูงนกยอมพากันบินเรรอนไปมาโดยรอบตนไม ท่ีมีผลดีในปา ฉันใด 
             คนเปนอันมากยอมคบหาผูม่ังค่ัง มีทรัพย มีโภคสมบัติ เพราะเหตุ              
             ตองการทรัพย ก็ฉันนั้น ขาพระพทุธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบ             
             ทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริเทานั้น เปนคนประเสริฐ              
             พระเจาขา. 
          [๒๐๙๑] คนโงถึงจะมีกําลังก็หายังประโยชนใหสําเร็จไม ไดทรัพยมาดวยกรรม            
             อันรายแรง นายนิรยบาลท้ังหลาย ยอมฉุดคราเอาคนโง ผูไมฉลาด  
             ครํ่าครวญอยู ไปสูนรกอันรายกาจ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้             
             จึงกราบทูลวาคนมีปญญาเทานั้น ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐ              
             อะไร พระเจาขา.            
          [๒๐๙๒] แมน้ําแหงใดแหงหนึ่ง ยอมไหลไปสูแมน้าํคงคา แมน้ําเหลานั้น  
             ท้ังหมดเทียว ยอมละท้ิงช่ือและถ่ินเดิม แมน้ําคงคาไหลไปถึงมหาสมุทร           
             ยอมไมปรากฏชื่อ คนในโลกน้ีท่ีมีฤทธ์ิยิ่ง ก็ไมปรากฏ ฉันนั้นแล              
             ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคน              
             เลวทราม คนมีศิริเทานั้น เปนคนประเสริฐ พระเจาขา.         
          [๒๐๙๓] ขาพระพุทธเจาจะกลาวแกปญหาท่ีทานอาจารยกลาว แมน้ําท้ังหลาย             
             ยอมไหลไปสูทะเลใหญไมไดตลอดกาลทั้งปวง ทะเลนั้นมกีําลังมาก 
             เปนนติย มหาสมุทรยอมไมลวงเลยฝงไปได ฉันใด กิจการท่ีคนโง              
             ประสงค ก็ฉันนั้น คนมีศิริยอมไมลวงเลยคนมีปญญาไปไดไมวาในกาล           
             ไหนๆ ขาพระพุทธเจาเหน็ขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา  
             เทานัน้ประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร.  
          [๒๐๙๔] ถาแมคนมียศไมสํารวมแลว อยูในท่ีวนิิจฉัย กลาวขอความแกชน  
             เหลาอ่ืน คําพูดของคนนั้นยอมเจริญงอกงามในทามกลางญาติ คนมี  
             ปญญายังคนผูมีศิริต่ําชาใหทําตามคําของตนไมได ขาพระพุทธเจาเหน็    
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             ขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริ  
             เทานัน้ เปนคนประเสริฐ พระเจาขา.         
          [๒๐๙๕] คนโงหาปญญามิได ยอมกลาวมุสา เพราะเหตุแหงบุคคลอ่ืน หรือแม              
             แหงตน คนโงนั้นยอมถูกนินทาในทามกลางบริษัท แมภายหลัง     
             เขาก็ตองไปทุคติ ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา              
             คนมีปญญาเทานั้นประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.            
          [๒๐๙๖] ถาคนมีปญญาดังแผนดนิ ไมมีท่ีอยูอาศัย ไมมีทรัพย เปนคนเข็ญใจ           
             กลาวขอความ คําพูดของเขานั้นยอมไมเจริญงอกงามในทามกลางบริษัท              
             อนึ่ง ศิริของคนมีปญญายอมไมมี ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้             
             จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม คนมีศิริเทานั้น เปนคน 
             ประเสริฐ พระเจาขา.        
          [๒๐๙๗] คนมีปญญาดังแผนดนิ ยอมไมกลาวคําเหลาะแหละ เพราะเหตุ       
             แหงคนอ่ืน หรือแมแหงตน บุคคลนั้นยอมเปนผูอันมหาชนบูชา   
             ในทามกลางท่ีประชุม แมภายหลังเขาก็จะไปสุคติ ขาพระพุทธเจา 
             เห็นขอความแมนี้ จงึกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้นประเสริฐ คนโง             
             ถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.           
          [๒๐๙๘] ชาง มา โค แกวมณี กณุฑล และนางนารีท้ังหลายผูเกิดในตระกูล 
             ท่ีม่ังค่ัง ส่ิงท้ังปวงนัน้ยอมเปนเคร่ืองอุปโภคของคนท่ีม่ังค่ัง คนท้ังหลาย 
             ผูไมม่ังค่ัง ก็ยอมเปนเคร่ืองอุปโภคของคนท่ีม่ังค่ัง ขาพระพุทธเจา       
             เห็นขอความแมนี้ จงึกราบทูลวา คนมีปญญาเปนคนเลวทราม คนมีศิริ             
             เทานัน้เปนคนประเสริฐ พระเจาขา.          
          [๒๐๙๙] ศิริยอมละคนโงผูไมจัดแจงการงาน ไมมีความคิด มีปญญาทราม  
             เหมือนงูละท้ิงคราบเกาไป ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้             
             จึงกราบทูลวา คนมีปญญาเทานั้น ประเสริฐคนโงถึงมียศจะประเสริฐ              
             อะไร พระเจาขา.            
          [๒๑๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาท้ัง ๕ คน เปนบัณฑิต ทุกคน              
             กราบไหวบํารุงพระองค พระองคเปนอิสระครอบงําขาพระพุทธเจา    
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             ท้ังหลาย ดุจทาวสักกเทวราชผูเปนเจาแหงหมูสัตว ฉะนัน้ ขาพระ           
             พุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา เปนคนเลวทราม             
             คนมีศิริเทานั้น เปนคนประเสริฐ พระเจาขา. 
          [๒๑๐๑] คนโงถึงจะมียศ ก็เปนทาสของคนมีปญญา เม่ือกิจการตางๆ เกิดข้ึน              
             คนฉลาดยอมจดัแจงกิจอันละเอียดใด คนโงยอมถึงความหลงใหลใน    
             กิจนั้น ขาพระพุทธเจาเห็นขอความแมนี้ จึงกราบทูลวา คนมีปญญา             
             นั้นแลประเสริฐ คนโงถึงมียศจะประเสริฐอะไร พระเจาขา.       
          [๒๑๐๒] แทจริง สัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญปญญาเทานั้น ศิริเปนท่ีใครของ            
             คนโง เพราะมนษุยท้ังหลายยนิดีในโภคสมบัติ ก็ความรูของทานผูรู            
             ท้ังหลาย ใครๆ ช่ังไมได ในกาลไหนๆ คนมีศิริยอมไมลวงเลยคน 
             มีปญญาไปได ไมวาในกาลไหนๆ. 
          [๒๑๐๓] ดูกรมโหสถผูเห็นธรรมท้ังส้ิน เราไดถามปญหาขอใดกะเจา เจาได              
             ประกาศปญหาขอนั้นแกเราแลว เรายินดดีวยการแกปญหาของเจา เรา             
             ใหโคพันหนึ่ง โคอุสุภราชา ชาง รถเทียมดวยมาอาชาไนย ๑๐ ตัว 
             และบานสวย ๑๖ ตําบล แกเจา.  
                     จบ ศิริมันทชาดกท่ี ๔.             
                       ๕. โรหนมิคชาดก  
                   วาดวยความรักในสายเลือด            
          [๒๑๐๔] ดูกรนองจิตตกะ ฝูงเนื้อเหลานั้นกลัวความตายจึงพากันหนีกลับไป ถึงเธอ         
             ก็จงไปเสียเถิด อยาหวงใยพีเ่ลย เนื้อท้ังหลายจกัมีชีวิตอยูกับเธอ.          
          [๒๑๐๕] พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจักไมท้ิงพี่ไป         
             ฉันจักยอมท้ิงชีวิตไวในท่ีนี้.              
             ก็มารดาบิดาท้ังสองของเรานั้น ทานตาบอด เม่ือไมมีผูนํา จักตอง              
             ตายแน เธอจงไปเถิด อยาหวงใยพีเ่ลย เนื้อท้ังหลายจักมีชีวิตอยู             
             กับเธอ.      
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             พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจกัไม  
             ท้ิงพี่ผูถูกมัดไป ฉันจกัยอมท้ิงชีวิตไวในท่ีนี้.           
          [๒๑๐๖] เจาเปนคนขลาด จงหนีไปเสียเถิด พี่ติดอยูในหลักเหล็ก เธอจงไป  
             เสียเถิด อยาหวงใยพีเ่ลย เนื้อท้ังหลายจักมีชีวิตอยูกับเธอ.  
          [๒๑๐๗] พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจกัไม  
             ละท้ิงพี่ ฉันจักยอมท้ิงชีวิตไวในท่ีนี้.    
             ก็มารดาบิดาท้ังสองของเรานั้น ทานตาบอด เม่ือไมมีผูนํา จักตองตาย           
             แน เธอจงไปเถิด อยาหวงใยพีเ่ลย เนื้อท้ังหลายจกัมีชีวิตอยูกับเธอ.         
             พี่โรหนะ ฉันจะไมไป ถึงใครจะมาคราเอาหัวใจของฉันไป ฉันจะไมละ 
             ท้ิงพี่ผูถูกมัดไป ฉันจกัยอมท้ิงชีวิตไวในท่ีนี้.           
          [๒๑๐๘] วันนี้ นายพรานคนใด จักฆาเราดวยลูกศร หรือหอก นายพรานคนนั้น 
             มีรูปรายกาจ ถืออาวธุเดินมาแลว.            
          [๒๑๐๙] นางสุตนามฤคีนั้น ถูกภัยบีบค้ันคุกคามหนีไป ครูหนึง่แลวกลับเขามา           
             หาความตาย ถึงนางจะมีขวัญออนก็ไดทํากรรมท่ีทําไดแสนยาก.      
          [๒๑๑๐] เนื้อท้ัง ๒ นี้เปนอะไรกับทานหนอ พนไปแลวยังกลับเขามาหาเคร่ือง           
             ผูกอีก ไมปรารถนาจะละท้ิงทานไป แมเพราะเหตุแหงชีวิต?      
          [๒๑๑๑] ดูกรนายพราน เนื้อท้ัง ๒ นีเ้ปนนองชาย นองสาวของขาพเจา รวมทอง          
             มารดาเดียวกัน ไมปรารถนาละขาพเจาไป แมเพราะเหตุแหงชีวิต. 
          [๒๑๑๒] ขาแตนายพราน มารดาบิดาท้ังสองของ เราทานตาบอด เม่ือไมมีผูนํา              
             จักตองตายแน โปรดใหชีวิตแกเราท้ัง ๕ เถิด โปรดปลอยพี่ชาย 
             เสียเถิด.   
          [๒๑๑๓] ขาพเจาจะปลอยเนื้อ ผูเล้ียงมารดาบิดาเทานั้น มารดาบิดาไดเห็น            
             พระยาเนื้อหลุดจากบวงไปแลว กจ็งยินดีเถิด.  
          [๒๑๑๔] ขาแตนายพราน ทานจงยินดีเพลิดเพลินกบัพวกญาติท้ังปวง เหมือน 
             ขาพเจาเห็นพระยาเนือ้ท่ีหลุดจากบวงแลว ช่ืนชม ยินดี ในวันนี้ ฉะนั้น.     
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          [๒๑๑๕] ดูกรลูกรัก เม่ือชีวิตเขาไปใกลความตายแลว เจาหลุดมาไดอยางไร             
             ไฉนนายพรานจึงไดปลอยจากบวงเหล็กมาเลา?    
          [๒๑๑๖] นองจิตตกะกลาววาจาไพเราะหู เปนท่ีจบัอกจับใจดื่มด่ําในหทัย ชวย             
             ขาพเจาใหหลุดมาไดดวยวาจาสุภาษิต. นองสุตนาไดกลาววาจาไพเราะหู          
             จับอกจับใจดื่มด่ําในหทัย ชวยขาพเจาใหหลุดมาไดดวยวาจาสุภาษิต.            
             นายพรานไดฟงวาจาไพเราะหู เปนท่ีจับอกจับใจดื่มด่ําในหทัย ไดฟง             
             วาจาสุภาษิต จึงไดปลอยขาพเจามา.          
          [๒๑๑๗] เราไดเห็นลูกโรหนะมาไดแลว ยอมช่ืนชม ยินดี ในวันนี้ ฉันใด ขอให           
             นายพรานพรอมท้ังบุตรและภรรยา จงมีความชมช่ืน ยินดี ฉันนัน้เถิด.              
          [๒๑๑๘] ดูกรนายพราน เจาไดพูดไววา จะนําเอาเนือ้และหนังมามิใชหรือ เออ             
             ก็เหตุอะไรเลา เจาจงึไมนําเอาเนื้อและหนงัมา? 
          [๒๑๑๙] เนื้อนัน้ไดมาติดบวงเหล็กถึงมือแลว แตมีเนื้อ ๒ ตวัไมไดติดบวงเขา      
             มายืนอยูใกลเนื้อตัวนั้น ขาพระองคไดเกิดความสังเวชใจ ความอัศจรรย        
             ใจ ขนพองสยองเกลาวา ถาเราฆาเนื้อตัวนี้ เราจักตองท้ิงชีวิตในวันนี้.      
          [๒๑๒๐] ดูกรนายพราน เนื้อเหลานัน้เปนเชนไร เปนเนื้อมีธรรมอยางไร มีสี            
             สรรอยางไร มีศีลอยางไร ทานจึงไดสรรเสริญเนื้อเหลานั้นนกั?  
          [๒๑๒๑] เนื่อเหลานั้นมีเขาขาว ขนสะอาด หนังเปรียบดวยทองคํา เทาแดง  
             ตาสุกใส เปนท่ีนาร่ืนรมยใจ. 
          [๒๑๒๒] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ เนื้อเหลานัน้เปนเชนนี้ เปนเนื้อมีธรรม          
             เชนนี้ เปนเนื้อเล้ียงบิดามารดา ขาพระพุทธเจาจึงมิไดนําพระยาเนื้อนั้น     
             มาถวายพระองค พระเจาขา.   
          [๒๑๒๓] ดูกรนายพราน เราใหทองคํา ๑๐๐ แทง กุณฑลแกวมณีอันมีคามาก    
             เตียง ๔ เหล่ียมมีสีคลายดอกผักตบ และภรรยาผูมีรูปรางเหมือนกัน ๒ คน         
             กับโค ๑๐๐ ตัว แกทาน เราจักปกครองราชสมบัติโดยธรรม ทาน     
             เปนผูมีอุปการะแกเรามาก ดูกรนายพราน ทานจงเล้ียงดูบุตรและภรรยา        
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             ดวยกสิกรรม พาณิชกรรม การใหกูหนี้ และดวยการแสวงหาอันเปน 
             สัมมาชีพเถิด อยาไดกระทําบาปอีกเลย.         
                    จบ โรหนมิคชาดกท่ี ๕. 
                        ๖. หังสชาดก    
                     วาดวยหงสสุมุขะผูภักดี         
          [๒๑๒๔] ดกูรสุมุขะ ผูมีผิวพรรณงามดังทองคํา หงสเหลานี้ถูกภยัคุกคามแลว มีตัว       
             งอบินหนีไป ทานจงหนีไปตามปรารถนาเถิด. หมูญาติท้ังหลายละท้ิงเรา             
             ติดอยูในบวงผูเดียว ไมหวงใย พากันบินหนีไป ทานผูเดียวจะหวงอยู        
             ทําไม? ดูกรสุมุขะผูประเสริฐ ทานควรจะบินหนเีอาตัวรอด เพราะ  
             ความเปนสหายในเราผูติดบวงยอมไมมี ทานอยาทําความเพยีรใหเส่ือม           
             เสียเพราะความไมมีทุกขเลย จงรีบบินหนีไปตามความปรารถนาเถิด. 
          [๒๑๒๕] ขาแตทาวธตรฐมหาราช ถึงพระองคจะถูกทุกขครอบงํา ขาพระพทุธเจา              
             ก็จักไมละท้ิงพระองคไป ขาพระพทุธเจาจักเปน หรือจักตายก็จกัรวมอยู       
             กับพระองค. 
          [๒๑๒๖] ดูกรสุมุขะ ทานกลาวคําใด คํานั้นเปนคําดงีามของพระอริยเจา อน่ึงเลา          
             เราเม่ือจะทดลองทานจึงไดพูดกะทานวา จงบินหนีไป.           
          [๒๑๒๗] ขาแตพระองคผูประเสริฐสูงสุดกวาหงสท้ังหลาย นกตัวสัญจรไปใน 
             อากาศ ยอมบินไปสูทางโดยท่ีมิใชทางได พระองคไมทรงทราบบวงแต             
             ท่ีไกลดอกหรือ?              
          [๒๑๒๘] คราวใด จะมีความเส่ือม คราวนั้น เม่ือถึงคราวจะส้ินชีพ สัตวแมจะ             
             ติดบวง ติดขายกย็อมไมรูสึก.             
          [๒๑๒๙] ดูกรสุมุขะ ผูมีผิวพรรณงามดังทองคํา หงสเหลานี้ถูกภยัคุกคามแลว มี          
             ตัวงอพากันบินหนีไป ทานเทานั้นมัวพะวงอยู. หงสเหลานั้นกนิและดื่ม         
             แลวกพ็ากันบินหนีไป มิไดแลเหลียวถึงใคร ก็ทานผูเดียวจะมาเฝาอยู          
             ทําไมเลา? หงสตัวนี้เปนอะไรกับทานหนอ ทานพนแลวจากบวง    
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             ทําไมจึงมาเปนหวงหงสผูติดบวงอยูเลา หงสท้ังหลายเขาพากนัทอดท้ิง         
             ไปแลว ทานผูเดยีวมาพะวงอยูทําไม?          
          [๒๑๓๐] หงสตัวน้ันเปนราชาของเรา เปนมิตรสหายเสมอดวยชีวิตของเรา เรา 
             จักไมทอดท้ิงทานไปจนตราบเทาจนวนัตาย.      
          [๒๑๓๑] ทานปรารถนาจะสละชีวิต เพราะเหตุแหงสหาย เราจักปลอยสหายของ  
             ทานไป ขอพญาหงสจงไปตามความประสงคของทานเถิด.              
          [๒๑๓๒] ดกูรนายพราน วันนี้ ขาพเจาไดเห็นพญาหงสตัวเปนใหญในหมูทิชาชาติ          
             พนจากบวงแลวยอมช่ืนชม ยินดี ฉันใด ขอทานพรอมกับหมูญาติ 
             ท้ังปวง จงช่ืนชม ยนิดี ฉันนั้นเถิด.         
          [๒๑๓๓] พระองคผูทรงพระเจริญ ทรงเกษมสําราญดีหรือ โรคาพยาธิมิไดเบยีด 
             เบียนพระองคหรือ รัฐสีมาอาณาจกัรของพระองคนี้สมบูรณดหีรือ  
             พระองคปกครองประชาราษฎรโดยธรรมหรือ?         
          [๒๑๓๔] ดกูรพญาหงส เราเกษมสําราญดี ท้ังโรคาพยาธิก็มิไดเบียดเบียน รัฐสีมา           
             อาณาจักรของเรานีก้็สมบูรณดี เราปกครองราษฎรโดยธรรม.         
          [๒๑๓๕] โทษผิดอะไรๆ ในหมูอํามาตยของพระองคไมมีอยูหรือ หมูศัตรูหาง              
             ไกลจากพระองค เหมือนเงายอมไมเจริญทางทิศทักษิณ แลหรือ?     
          [๒๑๓๖] โทษผิดอะไรๆ ในหมูอํามาตยของเราไมมีเลย อนึ่ง หมูศัตรูก็หางไกล            
             จากเรา เหมือนเงายอมไมเจริญทางดานทิศทักษณิ ฉะนัน้.        
          [๒๑๓๗] พระมเหสีของพระองค มิไดทรงประพฤติลวงละเมิดพระทัย ทรงเช่ือฟง              
             ทรงปราศรัยนารัก พรอมพรักไปดวยปุตตสมบัติ รูปสมบัติ และ    
             ยศสมบัติ ยังเปนท่ีโปรดปรานของพระองคหรือ?  
          [๒๑๓๘] มเหสีของเราเปนเชนนัน้ ทรงเช่ือฟงถอยคํา ทรงปราศรัยนารัก พรอม            
             พรักไปดวยปุตตสมบัติ รูปสมบัติ และยศสมบัติ ยังเปนท่ีโปรดปราน 
             ของเราอยู. 
          [๒๑๓๙] พระโอรสของพระองคมีมากพระองค ทรงอุบัติมาเปนศรีสวัสดี ใน   
             รัฐสีมาอันเจริญ ทรงสมบูรณดวยพระปรีชาเฉลียวฉลาด ยอมทรงบันเทิง             
             พระทัยแตท่ีนัน้ๆ อยูแลหรือ?  
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          [๒๑๔๐] ดูกรพระยาหงสธตรฐ เราปรากฏวามีโอรสถึง ๑๐๑ คน ขอทานไดโปรด 
             ช้ีแจงกิจท่ีควรแกโอรสเหลานั้นดวยเถิด โอรสเหลาน้ันจะไมดหูม่ินถอย       
             คําของทานเลย. 
          [๒๑๔๑] ถาแมวา บุคคลประกอบดวยชาติ หรือวนิัย แตกระทําความเพยีรในภาย              
             หลัง เม่ือกิจท่ีจําตองทําเกิดข้ึน ยอมตองจมอยูในหวงอันตราย. ชอง          
             ทางร่ัวไหลแหงโภคสมบัติเปนตน ก็จะเกดิใหญโตข้ึนกับบุคคลผูมีปญญา         
             งอนแงนนั้น บุคคลนั้นยอมมองเห็นไดแตรูปท่ีหยาบๆ เหมือนความมืด            
             ในราตรี ฉะนั้น. บุคคลผูประกอบความเพียรในส่ิงอันไมเปนสาระวาเปน          
             สาระ ก็ยอมไมประสบความรูเลยทีเดียว ยอมจะจมลงในหวงอันตราย  
             อยางเดียว เหมือนกวางวิ่งโลดโผนไปในซอกผา ตกจมเหวลงไปใน      
             ระหวางทาง ฉะนั้น. ถึงหากวา นรชนจะเปนผูมีชาติเลวทราม แตเปนผูมี        
             ความขยันหม่ันเพยีร มีปญญา ประกอบดวยอาจาระและศีล ยอมจะรุง  
             เรือง เหมือนกองไฟในกลางคืน ฉะนั้น ขอพระองคทรงทําขอนั้นนั่นแล 
             ใหเปนเคร่ืองเปรียบเทียบ แลวทรงยังพระโอรสท้ังหลายใหดํารงอยูใน            
             วิชา บุคคลผูมีปญญายอมงอกงาม เหมือนพืชในนางอกงามข้ึนเพราะ 
             น้ําฝน ฉะนั้น. 
                      จบ หังสชาดกท่ี ๖ 
                      ๗. สัตติคุมพชาดก 
                   วาดวยพี่นองกย็ังตางใจกนั        
          [๒๑๔๒] พระมหาราชาผูเปนจอมแหงชนชาวปญจาลรัฐ เปนดุจพรานเนื้อ เสด็จ 
             ออกมาสูปาพรอมดวยเสนา พลัดจากหมูเสนาไป. ทาวเธอไดทอด   
             พระเนตรเห็นหมูบานท่ีเขาทําไว เปนท่ีอยูอาศัยของโจรทั้งหลายในปานั้น      
             สุวโปดกออกจากหมูบานนั้นแลว กลับมาพูดคําหยาบคายกับพอครัว  
             วา มีบุรุษหนุมนอย มีรถมาเปนพาหนะ มีกุลฑลเกล้ียงเกลาดี มีกรอบ           
             หนาแดงงดงามเหมือนพระอาทิตยสองแสงสวางในกลางวนั ฉะนั้น. เม่ือ     
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             ถึงเวลาเท่ียงวนั พระราชากําลังบรรทมหลับพรอมกับนายสารถี เอาซิ  
             พวกเราจงรีบไปชิงเอาทรัพยท้ังหมด ของทาวเธอเสีย. เวลานีก้เ็งียบ             
             สงัดดุจกลางคืน พระราชากําลังบรรทมหลับพรอมกับนายสารถี พวก    
             เราจงไปแยงเอาผาและกุลฑลแกวมณี แลวฆาเสียเอากิ่งไมปดไว. 
          [๒๑๔๓] ดูกรสุวโปดกสัตติคุมพะ เจาเปนบาไปกระมังจึงไดพดูอยางนัน้ เพราะ           
             วา พระราชาท้ังหลายถึงจะเสดจ็มาแตไกล กย็อมทรงเดชานุภาพเหมือน              
             ดังไฟสวางไสว ฉะนั้น.       
          [๒๑๔๔] ดกูรนายปติโกลุมพะ ทานเมาแลวยอมเกงกาจมากมิใชหรือ เม่ือมารดา             
             ของเราเปลือยกาย ไฉนทานจึงเกลียดเลาหนอ?    
          [๒๑๔๕] ดูกรสารถีผูเพื่อนยาก จงรีบลุกข้ึนเทียมรถ เราไมชอบใจนก เราจงไป             
             อาศรมอ่ืนกันเถิด.           
          [๒๑๔๖] ขาแตพระมหาราชา ราชรถไดเทียมแลว และมาราชพาหนะมีกําลัง    
             ก็ไดจดัเทียมแลว เชิญพระองคเสด็จข้ึนประทับเถิด จะไดเสด็จไปยัง            
             อาศรมอ่ืน พระเจาขา.       
          [๒๑๔๗] พวกโจรในอาศรมน้ีพากันไปเสียท่ีไหนหมดเลา พระเจาปญจาลราชน้ัน 
             หลุดพนไปได เพราะพวกโจรเหลานั้นไมเหน็. ทานท้ังหลายจงจับ 
             เกาทัณฑ หอก และโตมร พระเจาปญจาลราช กําลังหนีไป ทานท้ังหลาย 
             อยาไดปลอยใหมีชีวิตอยูไดเลย.           
          [๒๑๔๘] คร้ังนั้น ปุบผกะสุวโปดกผูมีจะงอยปากแดง ยินดตีอนรับพระราชาวา              
             ขาแตพระมหาราชา พระองคเสด็จมาดีแลว อนึ่ง พระองคมิไดเสด็จมา             
             ราย พระองคผูทรงอิสรภาพเสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ ของส่ิงใดมีอยูใน           
             อาศรมนี้ ขอพระองคทรงเลือกเสวยของส่ิงนั้น. ผลมะพลับ ผลมะหาด 
             ผลมะซาง ผลหมากเมา อันเปนผลไมมีรสหวานเล็กนอย ขอพระองค   
             จงเลือกเสวยแตท่ีดีๆ ขาแตพระมหาราชา น้ํานี้เยน็ นํามาแตซอกภูเขา            
             ขอเชิญพระองคทรงดื่มถาทรงปรารถนา. ฤาษีท้ังหลายในอาศรมนี้พากัน      
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             ไปปาเพื่อแสวงหาผลาผล เชิญเสด็จลุกข้ึนไปทรงเลือกหยิบเอาเองเถิด              
             เพราะขาพระองคไมมีมือท่ีจะทูลถวายได.     
          [๒๑๔๙] นกแขกเตาตัวนี้เจริญดหีนอ ประกอบดวยคุณธรรมอยางยิ่ง สวนนก 
             แขกเตาตัวโนนพูดถอยคําหยาบคายวา จงจับมัดพระราชานี้ฆาเสีย อยา            
             ใหรอดชีวิตไปไดเลย เม่ือนกแขกเตานั้นรําพันเพออยูอยางนี้ เราไดมา        
             ถึงอาศรมนี้โดยสวสัดี.       
          [๒๑๕๐] ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคท้ังสองเปนพี่นองรวมทองมารดาเดียวกัน          
             ไดเจริญเติบโตท่ีตนไมเดียวกนั แตตางพลัดกันไปอยูคนละเขตแดน.             
             สัตติคุมพะเจริญอยูในสํานักของพวกโจร สวนขาพระองคเจริญอยูใน 
             สํานักของฤาษีในอาศรมน้ี สัตติคุมพะน้ันเขาอยูในสํานักของอสัตบุรุษ            
             ขาพระองคอยูในสํานักของสัตบุรุษ ฉะนัน้ ขาพระองคท้ังสองจึงตางกัน         
             โดยธรรม.    
          [๒๑๕๑] การฆาก็ดี การจองจําก็ดี การหลอกลวงดวยของปลอมก็ดี การหลอก   
             ลวงดวยอาการตรงๆ ก็ดี การปลนฆาชาวบานก็ดี การกระทํากรรมอัน 
             อันแสนสาหัสก็ดี มีอยูในท่ีใด สัตติคุมพะน้ันยอมศึกษาส่ิงเหลานั้น          
             ในท่ีนัน้. ขาแตพระองคผูภารตวงศ ในอาศรมของฤาษีนี้มีแตสัจจะ             
             ธรรมะ ความไมเบียดเบียน ความสํารวม และความฝกอินทรีย        
             ขาพระองคเปนผูเจริญแลวบนตักของฤาษีท้ังหลาย ผูมีปกติใหอาสนะ            
             และนํ้า.     
          [๒๑๕๒] ขาแตพระราชา บุคคลคบคนใดๆ เปนสัตบุรุษ อสัตบุรุษ มีศีล หรือ  
             ไมมีศีล บุคคลนั้นยอมไปสูอํานาจของบุคคลนั้นนั่นเทียว. บุคคลคบคน            
             เชนใดเปนมิตร หรือเขาไปคบสนิทคนเชนใด กย็อมเปนคนเชนนั้น  
             เพราะการอยูรวมกันเปนเชนนัน้. อาจารยคบอันเตวาสิก ยอมทํา 
             อันเตวาสิกผูยังไมแปดเปอนใหแปดเปอนได อาจารยถูกอันเตวาสิกพา          
             เปอนแลว พาอาจารยอ่ืนใหเปอนอีก เหมือนลูกศรท่ีเปอนยาพษิแลว          
             ยอมทําแลงลูกศรใหเปอน ฉะนั้น. นักปราชญไมพึงมีสหายลามกเลย  
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             ทีเดียว เพราะกลัวแตการแปดเปอนดวยบาปธรรม นรชนใดหอปลาเนา  
             ดวยใบหญาคา แมใบหญาคาของนรชนนั้น ก็ยอมมีกล่ินเนาฟุงไป 
             ฉันใด การเขาไปคบคนพาล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. นรชนใด หอกฤษณา  
             ดวยใบไม  แมใบไมของนรชนน้ัน ก็ยอมหอมฟุงไป ฉันใด การเขาไป              
             คบนักปราชญ ก็ฉันนั้นเหมือนกนั เพราะเหตุนัน้ บัณฑิตรูความเปล่ียน           
             แปลงของตนดุจหอใบไมแลว ไมควรเขาไปคบพวกอสัตบุรุษ ควรคบ   
             แตพวกสัตบุรุษ ดวยวา อสัตบุรุษยอมนําไปสูนรก สัตบุรุษยอมพาให            
             ถึงสุคติ.   
                    จบ สัตติคุมพชาดกท่ี ๗.             
                      ๘. ภัลลาติยชาดก  
                     วาดวยอายุของกินนร 
          [๒๑๕๓] ไดมีพระราชาทรงพระนามวา ภัลลติยะ ทรงละรัฐสีมา เสด็จประพาส  
             ปาลามฤค ทาวเธอเสด็จไปถึงคันธมาทนวรคีรี มีพรรณดอกไมบาน  
             สะพร่ัง ซ่ึงกินนรเลือกเก็บอยูเนืองๆ มีกินนรสองสามีภรรยายนืกัน              
             อยู ณ ท่ีใด ทาวเธอประสงคจะตรัสถาม จึงทรงหามหมูสุนัข และเก็บ            
             แลงธนูไวแลวเสดจ็เขาไปใกล ณ ท่ีนั้น. ตรัสถามวา ลวงฤดูหนาว             
             แลว เหตุไร เจาท้ังสองจึงมายืนกระซิบกระซาบกันอยูเนืองๆ ท่ีริมฝง         
             เหมวดี ณ ท่ีนีเ้ลา เราขอถามเจาท้ังสองผูมีเพศเหมือนกายมนุษย ชน           
             ท้ังหลายในมนุษยโลก จะรูจกัเจาท้ังสองวา เปนอะไร?         
          [๒๑๕๔] ขาแตทานพราน เราท้ังสองเปนมฤค มีเพศพรรณปรากฏเหมือนมนษุย 
             เท่ียวอยูตามแมน้ําเหลานี้ คือ มาลาคิรีนที ปณฑรกนที ติกูฏนที ซ่ึงมี       
             น้ําใสเย็นสนิท ชาวโลกรูจักเราท้ังสองวา เปนกนินร.          
          [๒๑๕๕] เจาท้ังสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลือเกิน ปริเทวนาอยู              
             เจาท้ังสองมีความรักกัน ไดสวมกอดกันสมความรักแลว เราขอถาม  
             เจาท้ังสองผูมีเพศพรรณดังกายมนษุย เหตุไร เจาท้ังสองจึงรองไหอยูใน      
             ปานี้ ไมสรางซาเลย? เจาท้ังสองเหมือนไดรับความทุกขรอนเสียเหลือ       
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             เกิน ปริเทวนาอยู เจาท้ังสองมีความรักกัน ไดสวมกอดกันสมความรัก             
             แลว เราขอถามเจาท้ังสองผูมีเพศพรรณดังกายมนษุย เหตุไร เจาท้ังสอง         
             จึงมาบนเพออยูในปานี้ ไมสรางซาเลย? เจาท้ังสองเหมือนไดรับความ         
             ทุกขรอนเสียเหลือเกนิ ปริเทวนาอยู เจาท้ังสองมีความรักกัน ไดสวม          
             กอดกนัสมความรักแลว เราขอถามเจาท้ังสองผูมีเพศพรรณดงักายมนษุย             
             เหตุไร เจาท้ังสองจึงเศราโศกอยูในปานี้ไมสรางซาเลย?     
          [๒๑๕๖] ขาแตทานพราน เราท้ังสองไมอยากจะจากกัน ก็ตองจากกันแยกกันอยู             
             ส้ินราตรีหนึ่ง เม่ือมาระลึกถึงกันและกัน ก็เดือดรอนเศราโศกถึงกัน           
             ตลอดราตรีหนึ่งวา ราตรีนั้นจักไมมีอีก.     
          [๒๑๕๗] เจาท้ังสองคิดถึงทรัพยท่ีหายไปหรือ หรือวาคิดถึงบิดามารดาผูลวงลับไป      
             แลว จงึไดเดือดรอนอยูส้ินราตรีหนึ่ง เราขอถามเจาท้ังสองผูมีเพศ         
             พรรณดังกายมนุษย เหตุไร เจาท้ังสองจึงตองจากกันไป?         
          [๒๑๕๘] ทานเห็นนทีนี้แหงใด มีกระแสอันเช่ียวไหลมาในระหวางหุบหิน ปกคลุม            
             ไปดวยหมูไมตางๆ พรรณ ในฤดูฝน กินนรสามีผูเปนท่ีรักของดฉัิน ได          
             ขามแมน้ํานั้นไปดวยสําคัญวา ดิฉันคงจะติดตามมาขางหลัง สวนดิฉันมัว         
             เลือกเก็บดอกปรู ดอกลําดวน ดอกมะลิซอน และดอกคัดเคาท่ีบานๆ ดวย              
             คิดวา สามีท่ีรักของเราจะไดทัดทรงดอกไม สวนเราก็จะไดสอดแซมดอกไม         
             เขาไปนอนแนบสามีท่ีรักนั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกไมบานไมรูโรย       
             ดอกราชพฤกษ ดอกแคฝอย ดอกยานทราย ดวยคิดวา สามีท่ีรักของ   
             เราจะทัดทรงดอกไม สวนเราก็จกัไดสอดแซมดอกไมเขาไปนอนแนบ   
             สามีท่ีรักนั้น. อนึ่ง ดฉัินมัวเลือกเกบ็ดอกสาลพฤกษซ่ึงกําลังบานดี            
             รอยเปนพวงมาลัย ดวยคิดวา สามีท่ีรักของเราจะไดสวมใสพวงมาลัย             
             สวนเราก็จักไดสวมใสพวงมาลัยเขาไปนอนแนบสามีท่ีรักนั้น. อนึ่ง       



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 378 
             ดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาลพฤกษซ่ึงกําลังบานดีแลวรอยกรองทําเปนพวงๆ            
             ดวยคิดวา คืนวันนี้ เราท้ังสองจะอยู ณ ท่ีแหงใด พวงดอกรังนี้จกัเปน       
             เคร่ืองปูลาด ณ ท่ีนั้น. อนึ่ง ดิฉันมัวเลินเลอบดกฤษณาดํา และจันทน          
             แดงดวยศิลา ดวยคิดวา สามีท่ีรักของเราจักไดประพรมรางกาย สวน             
             เราประพรมรางกายแลวจะเขาไปนอนแนบสามีท่ีรักนั้น. คร้ังนั้น น้ํามี           
             กระแสอันเช่ียว ไหลมาพัดเอาดอกสาลพฤกษ ดอกสน ดอกกรรณิการ    
             ท้ังหลายไปโดยครูเดยีวนัน้ น้ําก็ข้ึนเต็มฝง ถึงเวลาเย็น ดิฉันขามแมน้ํา    
             ไปไมได. คราวนัน้ เราท้ังสองยืนกนัอยูคนละฝงแมน้ํา มองเห็นหนากัน        
             และกันก็หวัเราคร้ังหนึ่ง มองไมเห็นหนากันก็รองไหเสียคร้ังหนึ่ง           
             คืนวันนั้น ไดผานเราท้ังสองไปโดยยาก. ขาแตทานพราน เม่ือพระอาทิตย        
             ข้ึนเวลาเชา เราท้ังสองทองขามแมน้ําอันยุบแหง มาสวมกอดกนัและกนั           
             รองไหอยูคราวหน่ึง หัวเราะอยูคราวหน่ึง. ขาแตทานพรานผูภมิูบาล         
             เม่ือคร้ังกอน เราท้ังสองไดพรากกนัอยูนานถึง ๖๙๗ ป ชีวิตของทานนี้        
             มีกําหนดเพียง ๑๐๐ ปเทานั้น เม่ือเปนเชนนี้ ใครหนอจะพึงอยูปราศจาก         
             ภรรยาสุดท่ีรักเสียเลา?     
          [๒๑๕๙] ดูกรสหาย อายุของพวกทานมีประมาณเทาไร ถาทานท้ังสองรู ก็ขอจง              
             บอกอายุของพวกทานแกเรา ขอทานทั้งหลายอยาไดบิดพร้ิว จงบอก 
             อายุพวกทานแกเรา ตามท่ีไดยนิไดฟงมาจากวุฒบุคคล หรือจากตําหรับ             
             ตํารา?       
          [๒๑๖๐] ขาแตทานพราน อายุของเราท้ังสองประมาณ ๑,๐๐๐ ป อนึ่ง ในระหวาง             
             อายุนัน้ โรครายยอมไมมี มีความทุกขนอย มีความสุขยิ่งๆ ข้ึนไป             
             เราท้ังสองยังไมคลายความรักกันและกัน ก็ตองละท้ิงชีวิตไป.   
          [๒๑๖๑] พระเจาภัลลาติยะ ไดทรงสดับถอยคําของกินนรท้ังสองนี้แลว ทรง 
             พระดําริวา ชีวิตเปนของนอย จึงเสด็จกลับ ไมเสด็จลาเนื้อ ไดทรง            
             บําเพญ็ทาน เสวยราชสมบัติสืบมา.  
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          [๒๑๖๒] มหาบพิตรท้ังหลาย ไดทรงสดับเร่ืองราวของกินนรท้ังสองนี้แลว จง 
             บันเทิงพระทัยเถิด อยาไดทรงทําความทะเลาะกนัเลย กรรมอันเปนโทษ 
             ของตน อยาไดทําใหมหาบพิตรท้ังสองตองเดือดรอน เหมือนกรรมอัน  
             เปนโทษของตนทําใหกนินรสองสามีภรรยาเดือดรอยอยูราตรีหนึ่ง ฉะนั้น.           
             มหาบพิตรท้ังสองไดสดับเร่ืองราวของกินนรท้ังสองนี้แลว จงบันเทิง             
             พระทัยเถิด อยาไดทรงทําความววิาทบาดหมางกนัเลย กรรมอันเปนโทษ  
             ของตน อยาไดทําใหมหาบพิตรเดือดรอน เหมือนกรรมอันเปนโทษของ 
             ตนทําใหกนินรสองสามีภรรยาเดือดรอนอยูหนึ่งราตรี ฉะนั้น.     
          [๒๑๖๓] หมอมฉันมีใจเล่ือมใส ตั้งใจฟงธรรมเทศนาของพระองคท่ีพระองคทรง              
             แสดงประกอบไปดวยเหตุตางๆ ประกอบไปดวยประโยชน พระองค      
             ทรงเปลงพระสุรเสียงอันไพเราะ ดับความกระวนกระวายใจของหมอม   
             ฉันได ขาแตพระสมณเจา ผูทรงนําความสุขมาใหหมอมฉัน ขอ     
             พระองคจงมีพระชนมชีพยืนนานเถิด.            
                    จบ ภัลลาติยชาดกท่ี ๘.              
                      ๙. โสมนัสสชาดก   
                 วาดวยการใครครวญกอนแลวทํา          
          [๒๑๖๔] ใครมาตีมาดาทานหรือ ทําไมทานจึงเสียใจ นอยใจ เศราโศกอยู วนันี้           
             บิดามารดาของทานมารองไหกระมัง หรือวาวนันี้ ใครมารังแกทานใหนอน          
             เหนือแผนดิน? 
          [๒๑๖๕] ขอถวายพระพรพระจอมภมิูบาล อาตมภาพดีใจมากท่ีไดเห็นมหาบพติร   
             อาตมภาพเขามาอาศัยมหาบพิตร ไมไดเบียดเบียนใคร ขอถวายพระพร  
             อาตมภาพถูกพระราชโอรสของมหาบพิตรเบียดเบียน.   
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          [๒๑๖๖] พวกนายประตู พนักงานตํารวจดาบ และนายเพชฌฆาตท้ังหลาย จง        
             ไปตามวิธีของตนๆ จงไปยังภายในพระราชฐาน ฆาเจาโสมนัสสกุมาร   
             เสีย แลวตัดเอาศีรษะมา. ทูตทั้งหลายท่ีพระราชาส่ังไปไดกราบทูลพระ            
             กุมารวา ขาแตพระขัตติโยรส พระองคถูกพระอิศราชบิดาทรงตัดขาดแลว            
             พระองคตองโทษถึงประหารชีวิต พระเจาขา.    
             พระราชโอรสนั้นทรงกรรแสงอยู ประนมนิว้ท้ังสิบข้ึนออนวอนวา แมเรา           
             อยากจะขอเฝาพระราชบิดา ผูเปนจอมประชาราษฎร ขอทานท้ังหลาย 
             จงนําเราผูยังมีชีวิตไปเฝาพระราชบิดาเถิด.   
             ทูตท้ังหลายไดฟงพระดํารัสของพระราชกุมารแลว ไดพาพระราชโอรส 
             ไปเฝาพระราชา.              
             ฝายพระโอรส คร้ันเห็นพระราชบิดาจึงกราบทูลไปแตไกลวา ขาแตพระ             
             ราชบิดา ผูเปนจอมประชาราชษฎร พวกนายประตู พนกังานตํารวจดาบ  
             และเพชฌฆาตท้ังหลาย พากันมาเพื่อจะฆาเกลากระหมอมเสีย เกลา 
             กระหมอมขอกราบทูลถาม ขอไดทรงพระกรุณาโปรดบอกเน้ือความนั้น   
             แกเกลากระหมอม วันนี้ เกลากระหมอมมีความผิดในเร่ืองนี้เปน 
             ประการใดหรือ พระเจาขา?    
          [๒๑๖๗] ทิพจักขุดาบสผูไมประมาท ทํากิจรดน้ําและบําเรอไฟท้ังเวลาเยน็เวลาเชา           
             ทุกเม่ือ เหตุไร เจาจงึเรียกทิพจักขุดาบส ผูสํารวมอินทรีย เปนพรหมจารี      
             เชนนัน้วา คฤหบดี ดังนี้เลา?              
          [๒๑๖๘] ขอเดชะ กุลุปกดาบสผูนี้ มีส่ิงของเก็บไวหลายอยาง คือ ผลสมอพิเภก            
             เผือก มัน และผลไมท้ังหลาย กุลุปกดาบส ผูนี้เปนผูไมประมาท เก็บ           
             รักษาส่ิงของเหลานั้นไว เพราะเหตุนั้น เกลากระหมอมจึงเรียกดาบส            
             นั้นวาคฤหบดี.              
          [๒๑๖๙] ดูกรเจาโสมนัสสกุมาร เร่ืองนี้เจาพูดจริง ดาบสผูนี้มีส่ิงของเก็บไว        
             หลายอยาง ดาบสผูนี้เปนผูไมประมาท เก็บรักษาส่ิงของเหลานั้นไว           
             เพราะฉะน้ัน ดาบสผูนี้จึงช่ือวา พราหมณคฤหบดี.        
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          [๒๑๗๐] บริษัทท้ังหลายท้ังชาวนิคม และชาวชนบท ท่ีมาประชุมกันถวนทุกคน  
             ขอจงฟงขาพเจา พระราชาผูเปนจอมประชาราษฎรนี้เปนพาล ไดฟงคํา             
             ชฏิลโกงแลวรับส่ังใหฆาเราเสีย โดยหาเหตุมิไดเลย.          
          [๒๑๗๑] เม่ือรากยังม่ันคงเจริญงอกงามแผไพศาลอยู ไมไผท่ีแตกเปนกอใหญแลว         
             ก็แสนยากท่ีจะถอนใหหมดส้ินไปได ขาแตพระราชบิดาผูเปนจอมประชา            
             ราษฎร เกลากระหมอมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ขอ   
             พระราชทานพระบรมราชานุญาตเกลากระหมอม เกลากระหมอมจักออก   
             บวช พระเจาขา.             
          [๒๑๗๒] ดกูรพอโสมนัสสกุมาร พอจงเสวยโภคสมบัติอันไพบูลยเถิด อนึ่ง ฉัน              
             จะยกอิสริยยศท้ังหมดใหแกพอ พอจงเปนพระราชาของชาวกุรุรัฐใน  
             วันนีเ้ถิด อยาบวชเลย เพราะการบวชเปนทุกข. 
          [๒๑๗๓] ขอเดชะ บรรดาโภคสมบัติของพระองคซ่ึงมีอยูในราชธานีนี้ ส่ิงไรเลา ท่ี        
             เกลากระหมอมควรบริโภคมีอยูหรือ เม่ือชาติกอนเกลากระหมอมเคย              
             ร่ืนรมย อยูในเทวโลก ดวยรูป เสียง กล่ิน รส และผัสสะท้ังหลาย 
             ท่ีนาร่ืนรมยใจ. ขอเดชะ เกลากระหมอมเคยบริโภคสมบัติมาแลวใน 
             ไตรทิพย เคยมีหมูนางอัปสรแวดลอมมาแลว เกลากระหมอมมารูวา 
             พระองคทรงเขลาอันคนอ่ืนจะตองนําไป แลวจะพึงอยูในราชสกุล    
             เชนนัน้ไมไดเลย.          
          [๒๑๗๔] ดกูรพอโสมนัส ถาหากวา ฉันเปนคนเขลาอันคนอ่ืนจะตองนําไป พอ  
             จงงดโทษใหแกฉันสักคร้ังหนึ่งเถิด ถาแมวา โทษเชนนีจ้ะพึงมีอีก พอจง      
             กระทําตามอัธยาศัยเถิด.       
          [๒๑๗๕] กรรมท่ีบุคคลใดไมพิจารณา ใหถ่ีถวนเสียกอนแลวทําลงไป ผลช่ัวราย            
             ยอมมีแกบุคคลนั้น เหมือนความวบัิติแหงยาแกโรค ฉะนั้น. สวนกรรม            
             ท่ีบุคคลใดพิจารณาถี่ถวนกอนแลวทําลงไป ผลอันเจริญก็ยอมมีแกบุคคล           
             นั้น เหมือนความถึงพรอมแหงยาแกโรค ฉะนั้น. คฤหัสถผูบริโภคกาม      
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             เปนคนเกียจคราน ไมดี บรรพชิตไมสํารวม ไมงาม พระราชาไมทรง 
             ใครครวญเสียกอนแลวทําลงไป ไมดี บัณฑิตมีความโกรธเปนเจาเรือน              
             ก็ไมด ีขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงทิศ กษัตริยทรงใครครวญเสียกอน       
             แลวจงึควรทํา ยังไมทรงใครครวญเสียกอนแลวไมควรทํา พระเกียรติยศ             
             ของพระราชาผูทรงใครครวญเสียกอนแลวทําลงไป ยอมเจริญ. ขาแต  
             พระจอมภูมิบาล อิสรชนควรใครครวญเสียกอนแลวจึงลงอาชญากรรม   
             ท่ีทําดวยความรีบรอนยอมใหเดือดรอน อนึ่ง ความต้ังตนไวโดยชอบ              
             และประโยชนของนรชน ยอมไมตามเดือดรอนในภายหลัง. แทจริง    
             ชนเหลาใด จําแนก แจกแจง (เลือกเฟน) แลว กระทํากรรมท้ังหลายท่ี  
             ไมตามเดือดรอนภายหลังในโลก กรรมของชนเหลานั้น ทานผูรูสรรเสริญ           
             มีความสุขเปนกําไร อันพระพุทธเจาอนุมัติแลว. ขอเดชะ ขาแต  
             พระองคผูเปนจอมประชาชน นายประตู ตํารวจดาบ และพวกเพชฌฆาต    
             พากันไปจะฆาเกลากระหมอมฉัน พวกนั้นรุมกนัฉุดคราเกลากระหมอม              
             ฉัน ผูกําลังนั่งอยูบนพระเพลาแหงพระราชมารดามาโดยพลัน. ขาแต 
             พระราชบิดา แทจริง เกลากระหมอมฉันถึงแลวซ่ึงมรณภยัอันเผ็ดรอน             
             คับแคบ ฝดเคืองเหลือเกิน วนันี้ เกลากระหมอมฉันไดมีชีวติอันเปน           
             ท่ีรักหวานซาบซ้ึงใจ รอดพนจากการถูกประหารมาไดแสนยาก จึงนอม  
             ใจตอบรรพชาอยางเดียว.      
          [๒๑๗๖] ดูกรสุธรรมาเทวี พอโสมนสัสกุมารโอรสของเธอน้ี ยังรุนหนุม นาเอ็นดู         
             วันนี้ ฉันออนวอนเขาไว ก็ไมไดสมปรารถนา แมเธอก็ควรจะออนวอน              
             โอรสของเธอดูบาง.           
          [๒๑๗๗] ดูกรพระลูกรัก เจาจงยินดีดวยภกิขาจาริยวัตรเถิด จงใครครวญในธรรม            
             ท้ังหลายแลว ละเวนบรรพชาของคนมิจฉาทิฏฐิเสียเถิด เจาจงวาง  
             อาชญาในสรรพสัตว ไมถูกติเตียนแลว จงเขาถึงพรหมสถานเถิด.   
             ดูกรสุธรรมาเทวี เธอพูดคําเชนใด คําเชนนั้น นาอัศจรรยจริงหนอ ฉัน   
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             ไดรับทุกขอยูแลว เธอยังกลับเพิ่มทุกขใหอีก ฉันขอรองเธอใหชวย          
             ออนวอนลูก เธอกลับสนับสนุนใหโสมนัสสกุมารเกิดอุตสาหะย่ิงข้ึน. 
          [๒๑๗๘] พระอริยเจาเหลาใด พนวเิศษแลว บริโภคปจจัยอันหาโทษมิได ดับรอบ            
             แลว เท่ียวไปในโลกนี้ หมอมฉันไมอาจจะหามโอรสผูดําเนินไปตาม  
             มรรคาของพระอริยเจาเหลานั้นได.            
          [๒๑๗๙] ชนเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถ่ีถวนมาก พระ 
             นางสุธรรมาเทวีนี้ เปนผูมีความขวนขวายนอย ปราศจากความโศกเศรา              
             ไดสดบัคําสุภาษิตของชนเหลาใด ชนเหลานั้นควรจะคบหาแททีเดียว.  
                    จบ โสมนัสสชาดกท่ี ๙. 
                      ๑๐. จัมเปยยชาดก  
 บําเพ็ญตบะเพื่อตองการเกดิเปนมนษุย     
          [๒๑๘๐] ทานเปนใคร งามผองใสดุจสายฟา และอุปมาเหมือนดาวประจํารุง เรา 
             ไมรูจักทานวา เปนเทวดาหรือคนธรรพ หรือเปนหญิงมนุษย?   
          [๒๑๘๑] ขาแตพระมหาราชา หมอมฉันหาใชเทวดา คนธรรพ หรือหญิงมนุษยไม 
             ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเปนนางนาคกญัญา อาศัยเหตุอยางหนึ่ง           
             จึงไดมาในพระนครน้ี.        
          [๒๑๘๒] ดกูรนางนาคกัญญา ทานมีอาการเหมือนคนมีจิตฟนเฟอน มีอินทรียอัน             
             เศราหมอง หยาดน้ําตาไหลออกจากเบาตาท้ังสองของทาน อะไรของ    
             ทานหาย หรือวาทานปรารถนาอะไรจึงไดมาในเมืองนี้ เชิญทานบอกเถิด?           
          [๒๑๘๓] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน มหาชนเขารองเรียกสัตวใดวา อุรค            
             ชาติผูมีเดชสูง มหาชนเขารองเรียกสัตวนั้นวา นาค บุรุษคนนี้จบันาค          
             นั้นมาตองการเล้ียงชีพ นาคนั่นแหละเปนสามีของหมอมฉัน ขอพระ  
             องคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคนั้นเสียจากท่ีคุมขังเถิด เพคะ.   
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          [๒๑๘๔] ดกูรนางนาคกัญญา นาคราชนี้ประกอบไปดวยกําลังอันแรงกลา ไฉนจึง 
             มาถึงเง้ือมมือของชายวณิพกไดเลา เราจะใครรูถึงการท่ีนาคราชถูกกระทํา        
             จนถูกจับมาได ขอทานจงบอกความขอนั้นแกเราเถิด?             
          [๒๑๘๕] แทจริง นาคราชนั้นประกอบดวยกําลังอันแรงกลา พงึทําแมนครใหเปน              
             ภัสมธุลีไปได แตเพราะนาคราชน้ัน เคารพ นบนอบธรรม ฉะนั้น จึงได              
             บากบ่ันบําเพ็ญตบะ.           
          [๒๑๘๖] ขาแตพระราชา นาคราชอธิษฐานรักษาอุโบสถในดิถีท่ี ๑๔ และดิถีท่ี ๑๕            
             นอนอยูใกลทางส่ีแพรง บุรุษหมองูจับนาคราชน้ันมาตองการเล้ียงชีพ            
             นาคราชน้ีเปนสามีของหมอมฉัน ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรด    
             ปลอยนาคราชนั้นจากท่ีคุมขังเถิด เพคะ.       
          [๒๑๘๗] สนมนารีถึงหม่ืนหกพันนาง ลวนสวมใสกุณฑลแกวมณี บรรดาลวารี   
             เปนหองไสยาสน แมสนมนารีเหลานั้นก็ยดึถือนาคราชนั้นเปนท่ีพึ่ง.           
             ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดปลอยนาคราชนั้นโดยธรรม ปราศจาก   
             กรรมอันสาหัสเถิด ดวยบานสวยรอยบาน ทองรอยแทง และโครอย 
             ตัว ขอนาคราชผูตองการบุญ จงเหยียดกายตรงเท่ียวไป จงพนจากท่ี  
             คุมขังเถิด เพคะ.            
          [๒๑๘๘] เราจะปลอยนาคราชนี้ไปโดยธรรม ปราศจากกรรมอันสาหัส ดวยบานสวย 
             รอยบาน ทองคํารอยแทง โครอยตัว นาคราชผูตองการบุญ จงเหยยีด 
             กายตรงเท่ียวไป จงพนจากท่ีคุมขัง.           
             ดูกรนายพราน ฉันจะใหทอง ๑๐๐ แทง กุณฑลแกวมณีราคามาก บัลลังก 
             ส่ีเหล่ียมสีดังดอกผักตบ ภรรยารูปงาม ๒ คน และโคอุสุภะ ๑๐๐ ตัว  
             แกทาน ขอนาคราชตัวตองการบญุ จงเหยยีดกายตรงเท่ียวไป จงพนจาก 
             ท่ีคุมขังเถิด.              
          [๒๑๘๙] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน แมจะมิทรงพระราชทานส่ิงไรเลย 
             เพียงแตรับส่ังใหปลอยเทานั้น ขาพระพุทธเจากจ็ะปลอยนาคราชนั้น       
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             จากท่ีคุมขังทันที ขอนาคราชตัวตองการบุญ จงเหยยีดกายตรงเที่ยวไป              
             จงพนจากท่ีคุมขังเถิด.      
          [๒๑๙๐] จัมเปยยนาคราชหลุดพนไดแลว จึงกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระเจา              
             กาสิกราช ขาพระพทุธเจาขอถวายบังคมพระองค ขาแตพระองคผูทรง 
             ผดุงกาสิกรัฐใหรุงเรือง ขาพระพุทธเจาขอถวายบังคมพระองค ขาพระ           
             พุทธเจาประนมอัญชลีแดพระองค ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิเวศน  
             ของขาพระพุทธเจาเถิด พระเจาขา.           
          [๒๑๙๑] ดูกรนาคราช แทจริง คนท้ังหลายเขากลาวถึงเหตุท่ีมนุษยจะพึงคุนเคย           
             กับอมนุษยวา พึงคุนเคยกันไดยาก ก็ถาทานขอรองเราถึงเร่ืองนั้น เรา       
             ก็อยากจะไปดูนิเวศนของทาน. 
          [๒๑๙๒] ขาแตพระราชา ถึงแมวา ลมจะพึงพัดภเูขาไปก็ดี พระจนัทร และพระ              
             อาทิตยจะพึงเผาผลาญแผนดินกด็ี แมน้ําทุกสายพึงไหลทวนกระแสก็ด ี
             ถึงกระนั้น ขาพระพทุธเจาก็จะไมกลาวคําเท็จเลย. ขาแตพระราชา ทองฟา       
             จะทําลายไป ทะเลจะเหือดแหงไป มหาปฐพีมีนามวาภูตธราและพสุนธรา 
             จะพึงมวนได เมรุบรรพตอันหนาแนนดวยศิลาจะพึงถอนไปท้ังราก ถึง 
             กระน้ัน ขาพระพุทธเจาจะไมกลาวคําเท็จเลย.  
          [๒๑๙๓] ดูกรนาคราช แทจริง คนท้ังหลายเขากลาวถึงเหตุท่ีมนุษยจะพึงคุนเคย           
             กับอมนุษยวา พึงคุนเคยกันไดยาก ก็ถาทานขอรองเราถึงเร่ืองนั้น เรา       
             ก็อยากจะไปดูนิเวศนของทาน. 
          [๒๑๙๔] ทานเปนผูมีพิษรายแรงยิ่ง มีเดชมาก ท้ังโกรธงาย ทานหลุดพนจากท่ี         
             คุมขังไปไดก็เพราะเหตุแหงเรา ทานควรจะรูคุณท่ีเราทําใหแกทาน.            
          [๒๑๙๕] ขาพระพุทธเจาถูกคุมขังอยูในกระโปรง เกือบจะถึงความตาย จักไมรูจกั         
             อุปการคุณท่ีพระองคทรงกระทําแลวเชนนัน้ ก็ขอใหขาพระพทุธเจาจง             
             หมกไหมอยูในนรกอันแสนรายกาจ อยาไดรับความสําราญกายสักหนอย  
             หนึ่งเลย.    
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          [๒๑๙๖] คําปฏิญาณของทานนั้น จงเปนคําสัตยจริง ทานอยาไดมีความโกรธ อยา            
             ผูกโกรธไว อนึ่ง ขอสุบรรณท้ังหลายจงละเวนนาคสกุลของทานท้ังมวล              
             เหมือนไฟในฤดูรอน ฉะนั้น.   
          [๒๑๙๗] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน พระองคทรงเอ็นดูนาคสกุล เหมือน 
             มารดาผูเอ็นดูบุตรคนเดียวผูเปนสุดท่ีรัก ฉะนัน้. ขาพระพุทธเจากับ         
             นาคสกุล จะขอกระทําเวยยาวฏิกกรรมอยางยอดยิ่งแดพระองค.       
          [๒๑๙๘] เจาพนักงานรถ จงตระเตรียมราชรถอันงามวิจิตร จงเทียมอัสดรอันเกดิ              
             ในกัมโพชกรัฐซ่ึงฝกหัดอยางดแีลว และเจาพนกังานชางจงผูกชางตัว            
             ประเสริฐท้ังหลาย ใหงามไปดวยสุวรรณหัตถาภรณ เราจะไปดูนิเวศน 
             ของนาคราช.  
          [๒๑๙๙] พนักงานเภรี ตะโพน บัณเฑาะว และแตรสังขของพระเจาอุคคเสนราช 
             มาพรอมหนากนั พระราชาทรงแวดลอมดวยสนมนารี เสด็จไปในทาม   
             กลางหมูสนมนารีงามสงายิ่งนัก.              
          [๒๒๐๐] พระเจากาสีวฒันราช ไดทอดพระเนตรเห็นภูมิภาคอันงามวิจิตรลาดแลว              
             ดวยทรายทองท้ังสุวรรณปราสาทก็ปูลาดไปดวยแผนกระดานแกวไพฑูรย.              
             พระองคเสด็จเขาไปสูนิเวศนของจมัเปยยนาคราชอันประดับประดาแลว              
             งามโอภาสดุจแสงพระอาทิตย มีรัศมีดังสายฟาในกลุมเมฆ พระเจา 
             กาสิกราชทรงทอดพระเนตรจนท่ัวนิเวศนของจมัเปยยนาคราช อันดาดาษ 
             ไปดวยรุกขชาตินานาชนิด หอมฟุงไปดวยกล่ินทิพยตางๆ เม่ือพระเจา            
             กาสิกราชเสด็จเขาไปในนิเวศนของจัมเปยยนาคราช ทิพยดนตรีก็บรรเลง              
             และเหลานางนาคกญัญาตางก็ฟอนรําขับรองถวาย. พระเจากาสิกราช 
             เสด็จข้ึนนิเวศน ซ่ึงมีหมูนางนาคกัญญาตามเสด็จ ทรงพอพระทัยประทับ            
             นั่งบนพระแทนทองอันมีพนัก ไลทาดวยแกนจนัทนทิพย.      
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          [๒๒๐๑] พระเจากาสิกราชนั้น คร้ันเสวยสมบัติและทรงร่ืนรมยอยูในนาคพิภพ              
             นั้นแลว ไดตรัสถามจัมเปยยนาคราชวา วิมานอันประเสริฐของทาน 
             เหลานี้ มีรัศมีดังพระอาทิตยงามผุดผอง วิมานเชนนี้ไมมีในมนษุยโลก         
             ดูกรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพ่ือประโยชนอะไร? นาง       
             นาคกญัญาเหลานั้นลวนสวมใสกาํไลทอง นุงหมเรียบรอย มีนิ้วมือกลม            
             กลึง ฝามือฝาเทาแดงงาม ผิวพรรณไมทราม พากนัยกทิพยปานะถวาย 
             ใหพระองคทรงเสวย เหลานารีเชนนี้จะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม              
             ดูกรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพ่ือประโยชนอะไร? อนึ่ง มหา 
             นทีอันชุมช่ืน ดาษดื่นไปดวยปลาที่มีเกล็ดนานาชนิด มีนกเงือกรํ่ารอง          
             อยูอึงม่ี มีทาราบเรียบ แมน้ําเชนนีจ้ะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม ดูกร     
             พระยานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพ่ือประโยชนอะไร? ฝูงนก       
             กระเรียน ฝูงนกยูง ฝูงหงส และฝูงนกดุเหวาทิพย รํ่ารองเสียงไพเราะ           
             จับใจ ตางก็โผผินบินจับอยูบนตนไม ทิพยสกณุาเชนนี้จะไดมีใน 
             มนุษยโลกก็หาไม ดกูรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพ่ือ        
             ประโยชนอะไร? ตนมะมวง ตนสาละ หมากเหมาควาย ตนหวา       
             ตนราชพฤกษ และแคฝอย ผลิตดอกออกผลเปนพวงๆ ทิพยรุกขชาติ      
             เชนนีจ้ะไดมีอยูในมนุษยโลกก็หาไม ดูกรพระยานาคราช ทานบําเพ็ญ              
             ตบะธรรมเพ่ือประโยชนอะไร? อนึ่ง ทิพยสุคนธรอบๆ สระโบกขรณี   
             เหลานี้ หอมฟุงอยูเปนนิตย ทิพยสุคนธเชนนี้จะไดมีอยูในมนุษยโลก        
             ก็หาไม ดูกรพญานาคราช ทานบําเพ็ญตบะธรรมเพ่ือประโยชนอะไร?   
          [๒๒๐๒] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบะธรรม  
             เพราะเหตุแหงบุตรทรัพย หรือแมเพราะเหตุแหงอายุก็หาไม แตเพราะ            
             ขาพระพุทธเจาปรารถนากําเนิดมนุษย ฉะนั้น จงึไดบากบ่ันบําเพ็ญตบะ             
             ธรรม.     
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          [๒๒๐๓] ทานมีดวงเนตรแดง มีรัศมีสองแสงสวาง ประดับตกแตงแลว ปลงเกสา 
             และมัสสุแลว ประพรมดวยจุรณจนัทนแดง ฉายแสงไปท่ัวทิศ ดัง   
             คนธรรพราช ฉะนั้น. ทานเปนผูประกอบดวยเทวฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก  
             เพรียบพรอมไปดวยสรรพกามารมณ ดูกรพระยานาคราช เราขอถาม      
             เนื้อความนี้กะทาน มนุษยโลกประเสริฐกวานาคพิภพนี้ ดวยเหตุไร? 
          [๒๒๐๔] ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาชน เวนมนุษยโลกเสียแลว ความบริสุทธ์ิ           
             หรือความสํารวมยอมไมมีเลย ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญตบะธรรมดวยต้ังใจ             
             วา เราไดกําเนิดมนษุยแลวจักทําท่ีสุดแหงชาติและมรณะได.    
          [๒๒๐๕] ชนเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถ่ีถวนมาก ชน 
             เหลานั้น ควรคบหาแททีเดยีว ดูกรพระยานาคราช เราไดเหน็นางนาค  
             กัญญาท้ังหลายของทาน  และตัวทานแลว จกัทําบุญใหมาก.        
          [๒๒๐๖] ชนเหลาใด มีปญญา เปนพหูสูต ตรึกตรองเหตุการณถ่ีถวนมาก ชน 
             เหลานั้นควรคบหาแททีเดยีว ขาแตพระมหาราชา พระองคไดทอดพระ 
             เนตรเห็นนางนาคกญัญา  และตัวขาพระพุทธเจาแลว ขอจงทรงบําเพ็ญ 
             บุญใหมากเถิด.              
          [๒๒๐๗] กองเงิน และกองทองของขาพระพุทธเจานี้มากมาย สูงประมาณเทา   
             ตนตาล พระองคจงรับส่ังใหพวกราชบุรุษขนไปจากนาคพิภพนี้ แลวจง 
             รับส่ังใหสรางพระราชวังดวยทองคํา ใหสรางกําแพงดวยเงินเถิด. นี้            
             กองแกวมุกดาอันเจอืปนดวยแกวไพฑูรยหาพันเลมเกวยีน พระองค  
             จงรับส่ังใหราชบุรุษขนไปจากนาคพิภพนี ้แลวใหลาดลง ณ ภมิูภาค  
             ภายในพระราชฐาน ภูมิภาคภายในพระราชฐานก็จักปราศจากเปอกตม     
             และละอองธุลี. ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูทรงพระปรีชาอันลํ้าเลิศ             
             ขอพระองคโปรดเสวยราชสมบัติ ครอบครองพระนครพาราณสีอันม่ังค่ัง 
             สมบูรณ สงางามลํ้าเลิศ ดุจทิพยวิมานเห็นปานฉะน้ีเถิด พระเจาขา.             
                    จบ จัมเปยยชาดกท่ี ๑๐.     
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                     ๑๑. มหาปโลภนชาดก  
                วาดวยหญิงเปนมลทินของพรหมจรรย       
          [๒๒๐๘] เทพบุตรผูมีฤทธิมาก จุติจากพรหมโลกแลวมาเกิดเปนโอรสของพระราชา              
             ผูทรงดํารงอยูในพระราชสมบัติอันเพรียบพรอมดวยสรรพกามคุณก็ดี  
             ความสําคัญในกามก็ดี มิไดมีในพรหมโลก พระราชกุมารนั้นจงึเกลียด  
             ชังกามท้ังหลาย ดวยสัญญาอันเกดิในพรหมโลกนั้น. พระราชบิดารับ 
             ส่ังใหสรางฌานาคารไวภายในพระราชฐาน สําหรับพระราชกุมารนั้นทรง 
             หลีกเรนบําเพ็ญฌานในอาคารนัน้พระองคเดยีว. พระราชาทรงอัดอ้ันตัน              
             พระทัยดวยความโศกถึงพระโอรส ทรงปริเทวนาการวา ลูกคนเดียว    
             ของเรานี้ ไมบริโภคกามารมณเลย. อุบายท่ีจะทําใหลูกเราบริโภค 
             กามารมณนี้ มีอยูอยางไรบางหนอ หรือวาเราจะรูเหตุท่ีจะทําใหลูกเราพัว     
             พันอยูในอารมณได หรือวาผูใดจะประเลาประโลมลูกเราใหปรารถนา              
             กามารมณไดอยางไรบาง?     
          [๒๒๐๙] ภายในพระราชฐานน้ันเอง มีกุมารีคนหน่ึงมีฉวีวรรณงดงาม รูปราง 
             สะสวย ฉลาดในการฟอนรําขับรอง และชํานาญในการดดีสีตีเปา       
             เธอเขาไปในพระราชฐานนั้นแลวกราบทูลพระราชาวา เกลากระหมอมฉัน              
             พึงประเลาประโลมพระราชกุมารนั้นได ถาพระราชกุมารนั้นจะเปน 
             พระสวามีของเกลากระหมอมฉัน.  
          [๒๒๑๐] พระราชาจึงตรัสกะนางกุมาริกาผูกลาวยนืยันเชนนีว้า เธอจงประเลา            
             ประโลมลูกของเรา ลูกของเราจักเปนสามีของเจา.  
          [๒๒๑๑] นางกุมารีนัน้ไดเขาไปภายในพระราชฐานแลว จึงกลาวเปนคาถาหัวเราะ            
             จับจิตใจ ยัว่ยวนชวนใหรักใคร เปล่ียนแปลงขับรําอันประกอบดวย 
             กามารมณมากอยาง.           
          [๒๒๑๒] กามฉันทะก็บังเกิดแกพระราชกุมารนั้น เพราะไดทรงสดับเสียงของ 
             นางกมุารีผูขับกลอมอยู พระราชกุมารจึงตรัสถามคนท่ีอยูใกลเคียงดูวา       
             โอ นั่นเสียงใคร หรือใครนั่นมาขับรองเสียงสูงตํ่าจับจิตใจยัว่ยวนชวน           
             ใหรักใคร เพราะหูของเรานัก?   
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          [๒๒๑๓] ขอเดชะเสียงนี้นายินดี ใหสนุกสนานไดมิใชนอย ถาพระองคพึง  
             บริโภคกามคุณไซร กามทั้งหลายจะพึงพอพระทยัพระองคเปนอยางยิ่ง.              
          [๒๒๑๔] เชิญมาภายในนี้ จงมาขับรองใกลๆ เรา เล่ือนเขามาขับใกลตําหนกัของ            
             เรา จงขับกลอมใกลท่ีบรรทมของเรา.           
          [๒๒๑๕] นางกุมารีนั้น เขาไปขับกลอมภายนอกฝาหองบรรทม แลวเล่ือนเขาไป              
             ณ ตําหนักฌานาคารโดยลําดับ จนผูกพระราชกุมารไวได เหมือนนาย    
             หัตถาจารยจับคชสารปามัดไว ฉะนั้น.         
          [๒๒๑๖] เพราะรูกามรสแหงนางกุมารีนั้น อธรรม คือ ความริษยา ไดเกดิข้ึนแก           
             พระราชกุมารวา เราเทานั้นพึงไดบริโภคกาม อยาไดมีบุรุษคนอ่ืนเลย.          
             ตอแตนั้นมา พระราชกุมารทรงถือเอาดาบเลมหนึ่งแลว เสดจ็ไปเพื่อ              
             จะฆาบุรุษท้ังหลายเสีย ดวยทรงคิดวา เราจักบริโภคกามแตคนเดียว              
             อยาพงึมีบุรุษคนอ่ืนอยูเลย.  
          [๒๒๑๗] ตอมานั้น ชาวชนบทท้ังปวงจึงมาประชุม ถวายเร่ืองราวรองทุกขวา 
             ขาแตพระมหาราชา พระราชโอรสของพระองคนี ้ทรงเบียดเบียนผูหา 
             โทษมิได พระเจาขา.        
          [๒๒๑๘] จอมขัตติยราชทรงเนรเทศพระราชกุมารออกไปจากรัฐสีมาของพระองค   
             แลว มีพระราชโองการวา อาณาเขตของเรามีอยูเพยีงใด เจาอยาอยูใน            
             อาณาเขตของเราเพียงนั้น.     
          [๒๒๑๙] คร้ังนั้น พระราชกุมารทรงพาชายาไปจนบรรลุถึงสมุทรนทีแหงหนึ่ง ทรง             
             สรางบรรณศาลาแลว จึงเสดจ็เขาไปสูปาเพื่อแสวงหาผลาผล.     
          [๒๒๒๐] คร้ังนั้น มีฤาษีตนหนึ่ง มาถึงบรรณศาลานั้น โดยทางเบ้ืองบนสมุทร 
             เขาไปยังบรรณศาลาของพระราชกุมาร ในเวลาท่ีนางกุมารีจัดแจง    
             ภัตตาหารไวแลว.            
          [๒๒๒๑] ชายาของพระราชกุมาร ประเลาประโลมฤาษีนั้น ดูเถิดกรรมท่ีนางกมุารี             
             กระทํานั้นหยาบชาเพียงไร ฤาษีนัน้ไดเคล่ือนจากพรหมจรรย เส่ือม 
             จากฤทธ์ิ.    
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          [๒๒๒๒] ฝายพระราชโอรสแสวงหามูลและผลาผลในปาไดจํานวนมากแลว จึง     
             หาบหามเขามายังอาศรมในเวลาเยน็.             
          [๒๒๒๓] ฝายฤาษีพอเห็นขัตติยราชกุมาร จึงรีบเขาไปยังฝงสมุทร ดวยต้ังใจไววา      
             เราจักไปทางเวหาสแตตองจมลงในมหรรณพนัน่เอง.  
          [๒๒๒๔] ฝายวาขัตติยราชกุมาร ไดทอดพระเนตรเห็นฤาษีจมลงในมหรรณพ จึง 
             ไดตรัสพระคาถานี้ ดวยทรงพระอนุเคราะหตอฤาษีนั้นวา.       
          [๒๒๒๕] ตัวทานเองมาดวยฤทธ์ิบนน้ําอันไมแตกแยก คร้ันถึงความระคนดวยสตรี             
             แลว ตองจมลงในมหรรณพ. ธรรมดาสตรีมีปกติหมุนเวียน มีมายา     
             มาก มักทําพรหมจรรยใหกําเริบ ยอมทํานักพรตใหจมลง ทานรูแจง 
             ฉะนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล. สตรีท้ังหลายมีวาจาไพเราะ มีสัมภาส          
             ออนหวาน ยากท่ีจะใหเต็มได เสมอดวยแมน้ํา ยอมทํานักพรตใหจม  
             ลง ทานจะรูแจง ฉะนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกล. สตรีท้ังหลายยอม          
             เขาไปซองเสพบุรุษใด ดวยความพอใจหรือดวยทรัพยก็ตาม ยอมพลัน 
             ตามเผาผลาญบุรุษนั้น เหมือนไฟปาเผาสถานท่ีตนเอง ฉะนัน้.      
          [๒๒๒๖] ความเบ่ือหนายไดเกิดมแีกฤาษี เพราะไดฟงถอยคําของขัตติยราชกุมาร           
             ฤาษีนั้นกลับไดทางเกา แลวก็เหาะข้ึนไปยังเวหาส.           
          [๒๒๒๗] ฝายขัตติยราชกุมารผูทรงพระปรีชา ไดทอดพระเนตรเห็นฤาษกีําลังเหาะ             
             ไปยังเวหาส จึงไดความสลดจิต นอมพระทัยบรรพชา. ตอแตนั้น   
             ขัตติยราชกุมารก็ทรงบรรพชาสํารอกกามราคะแลว ไดเขาถึงพรหมโลก.  
                    จบ มหาปโลภชาดกท่ี ๑๑.              
                     ๑๒. ปญจปณฑิตชาดก  
                  วาดวยความลับไมควรเปดเผย          
          [๒๒๒๘] ทานท้ังหลายผูเปนบัณฑติท้ัง ๕ คน มาพรอมกันแลว ปญหายอม 
             แจมแจงแกเรา ทานท้ังหลายจงฟงปญหานั้น บุคคลควรเปดเผยขอความ            
             ท่ีควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนความลับ แกใคร?       
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          [๒๒๒๙] ขาแตพระจอมภูมิบาล พระองคจงตรัสเปดเผยกอน พระองคเปนผู 
             ชุบเล้ียงพวกขาพระองค ทรงอดทนตอกรณยีกิจอันหนัก เชิญตรัสกอน 
             ขาแตจอมประชาชน ขาพระองคผูเปนนักปราชญท้ัง ๕ คน จกัพิจารณา             
             ส่ิงท่ีพอพระทัย และเหตุท่ีชอบพระทัยของพระองค แลวจักกราบทูล  
             ในภายหลัง.  
          [๒๒๓๐] สามีควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อ             
             ความลับ แกภรรยาผูมีศีล ไมยอมใหบุรุษอ่ืนลักสัมผัส คลอยตามอํานาจ          
             ความพอใจของสามี เปนท่ีรักท่ีพอใจของสามี.   
          [๒๒๓๑] บุคคลควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อ            
             ความลับ แกสหายผูเปนท่ีระลึก เปนคติ และเปนท่ีพึ่งของสหาย ผู            
             ไดรับความทุกขลําบากได.    
          [๒๒๓๒] บุคคลควรเปดเผยขอความท่ีควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อ            
             ความลับ แกพี่นองซ่ึงเปนพี่ใหญ พี่กลาง หรือนอง ถาเขาต้ังใจอยู         
             ในศีล มีจิตต้ังม่ัน.        
          [๒๒๓๓] บิดาควรเปดเผยขอความที่ควรติเตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปน  
             เนื้อความลับ แกบุตรผูดําเนินไปตามใจของบิดา เปนอนุชาตบุตรมี  
             ปญญาไมทรามกวาบิดา.       
          [๒๒๓๔] ขาแตพระจอมประชาราษฎร ผูประเสริฐกวามนษุยนิกร บุตรควรเปด 
             เผยขอความท่ีควรตเิตียน หรือควรสรรเสริญ อันเปนเนื้อความลับ แก             
             มารดาผูเล้ียงดูบุตรดวยความพอใจ รักใคร.   
          [๒๒๓๕] การปกปดความลับเอาไวนั่นแหละเปนความดี การเปดเผยความลับ   
             บัณฑติไมสรรเสริญเลย นักปราชญพึงอดกล้ัน ในเม่ือประโยชนยัง 
             ไมสําเร็จ เม่ือประโยชนสําเร็จแลวพึงกลาวตามสบาย.           
          [๒๒๓๖] ขาแตพระราชาผูประเสริฐ พระองคทรงมีพระมนัสวปิริตไปอยางไรหรือ             
             ขาแตพระจอมประชากร เกลากระหมอมฉัน ขอฟงพระดํารัสของ       
             พระองค พระองคทรงดําริอยางไรหรือ จึงทรงโทมนัส ขาแตสมมติเทพ 
             ความผิดของเกลากระหมอมฉันไมมีเลยหรือ?      
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          [๒๒๓๗] มโหสถจะถูกฆาเพราะปญหา เพราะมโหสถผูมีปญญาดังแผนดนิ ฉันส่ัง              
             ใหฆาแลว ฉันคิดถึงเร่ืองนั้นจึงโทมนัส ดูกรพระเทวี ความผิดของ              
             เธอไมมีเลย?  
          [๒๒๓๘] เจาไปต้ังหวัคํ่ามาเอาจนบัดนี้ ใจของเจารังเกียจเพราะไดฟงอะไรหรือ          
             ดูกรเจาผูมีปญญาดังแผนดิน ใครไดพูดอะไรแกเจา เราจะขอฟงคําของ           
             เจา เชิญเจาบอกแกเรา?     
          [๒๒๓๙] มโหสถจะถูกฆาเพราะปญหา ขาแตพระจอมประชานกิร ในกาลใด       
             พระองคเสด็จอยูในท่ีลับ ไดตรัสความลับกับพระอัครมเหสี เม่ือหัวคํ่า          
             ความลับของพระองคนั้นไดเปดเผยแลว ขาพระบาทไดฟงแลว ในกาลนัน้.          
          [๒๒๔๐] เสนกบัณฑติไดทํากรรมอนัลามก อันไมใชกรรมของสัตบุรุษในสวน    
             ไมรัง อยูในท่ีลับแลวไดบอกเร่ืองนั้นแกสหายคนหน่ึง กรรมอันลามก           
             นั้นเปนความลับ อันเสนกบัณฑิตไดเปดเผยแลว ขาพระบาทไดฟงแลว.            
          [๒๒๔๑] ขาแตพระจอมประชานิกร โรคเร้ือนเกิดข้ึนแกปุกกุสบุรุษของพระองค             
             เปนโรคท่ีไมสมควรจะใกลชิดพระราชา ปุกกุสะอยูในท่ีลับ ไดแจง              
             เร่ืองนี้แกนองชาย ความลับอันนั้นอันปุกกุสะเปดเผยแลว ขาพระบาท           
             ไดฟงแลว. 
          [๒๒๔๒] กามินทนี้เปนคนอาพาธ ลามก ถูกยักษช่ือนรเทพสิงแลว อยูในท่ีลับได         
             แจงเร่ืองนี้แกบุตร ความลับนั้นอันกามินทไดเปดเผยแลว ขาพระบาท          
             ไดฟงแลว. 
          [๒๒๔๓] ทาวสักกเทวราชไดประทานมณีรัตนอันโอฬารมีคด ๘ คด แกพระอัยกา  
             ของพระองคเดี๋ยวนี้ มณีรัตนนัน้ไดตกถึงมือของเทวินทแลว ก็เทวินท         
             อยูในท่ีลับ ไดแจงเร่ืองนั้นแกมารดา ความลับนัน้อันเทวนิทไดเปดเผย      
             แลว ขาพระบาทไดฟงแลว.   
          [๒๒๔๔] การปกปด ความลับเอาไวนั่นแหละ เปนความดี การเปดเผยความลับ 
             บัณฑติไมสรรเสริญเลย นักปราชญพึงอดกล้ันไวในเม่ือประโยชนยังไม            
             สําเร็จ เม่ือประโยชนสําเร็จแลวพงึกลาวตามสบาย. ไมควรเปดเผย  
             ความลับเลย ควรรักษาความลับนัน้ไว เหมือนรักษาขุมทรัพย ฉะนั้น  
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             ความลับอันบุคคลผูรูแจมแจงไมเปดเผยไดนั่นแหละเปนความดี. บัณฑิต        
             ไมควรบอกความลับแกสตรี และแกคนท่ีไมใชมิตร กับอยาบอกความ  
             ในใจแกคนท่ีถูกอามิสลากไป และแกคนที่ไมใชมิตร บัณฑิตยอมอดทน              
             คําดา คําบริภาษ และการประหารของคนผูรูความลับ ซ่ึงคนอ่ืนไมรู              
             เพราะกลัวจะขยายความลับท่ีคิดไว เหมือนคนท่ีเปนทาส อดทนตอคําดา             
             วาเปนตนของนาย ฉะนั้น. ชนท้ังหลายรูความลับท่ีปรึกษากันของคนๆ             
             หนึ่ง เพียงใด ความสะดุงหวาดกลัวของคนนั้น ยอมเกิดข้ึน เพียงนั้น.           
             เพราะเหตุนั้น จึงไมควรเปดเผยความลับเลย บุคคลจะพูดความลับใน  
             เวลากลางวัน ควรหาโอกาสท่ีเงียบสงัด เม่ือจะพูดความลับในเวลาคํ่า 
             คืน อยาปลอยเสียงใหเกินขอบเขต เพราะวา คนแอบฟงจะไดยนิ   
             ความลับท่ีปรึกษากนั เพราะฉะน้ัน ความลับท่ีปรึกษากัน ก็จะพลันถึง             
             ความแพรงพรายทันที.         
                   จบ ปญจปณฑติชาดกท่ี ๑๒.            
                      ๑๓. หัตถิปาลชาดก 
                   วาดวยกาลเวลาไมคอยใคร             
          [๒๒๔๕] นานทีเดียว ขาพเจาเพิ่งไดพบทานพราหมณผูมีผิวพรรณดังเทพเจา มุน         
             ชฎาใหญ ทรงไวซ่ึงหาบคอน มีฟนเขลอะ มีธุลีบนเศียร. นานที    
             เดียว ขาพเจาเพิ่งไดพบทานฤาษีผูยินดใีนคุณธรรม นุงหมผายอมน้ํา         
             ฝาด ผาคากรอง ปกปดโดยรอบ. ขอทานผูเจริญจงรับอาสนะ น้ํา ผา 
             เช็ดเทา และนํ้ามันทาเทาของขาพเจา ขาพเจาขอตอนรับทานดวยส่ิง           
             ของมีคามาก ไดกรุณารับของมีคามากของขาพเจาเถิด.          
          [๒๒๔๖] ลูกรัก เจาจงเรียนวิชาและจงแสวงหาทรัพย จงปลูกฝงบุตรธิดาใหดํารง            
             อยูในเรือนเสียกอน แลวจงบริโภคกล่ินรสและวตัถุกามทั้งปวงเถิด กิจ           
             ท่ีจะอยูปา เม่ือเวลาแกสําเร็จประโยชนดี มุนีใดบวชในกาลเชนนีไ้ด          
             มุนีนัน้พระอริยเจาสรรเสริญ.   
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          [๒๒๔๗] วิชาเปนของไมจริง และลาภ คือ ทรัพยกไ็มจริง ใครๆ จะหามความ 
             ชราดวยลาภ คือ บุตรไมไดเลย สัตบุรุษท้ังหลายสอนใหปลอยกล่ิน 
             และรสท้ังหลายเสีย ความอุบัติแหงผลยอมมีไดเพราะกรรมของตน.  
          [๒๒๔๘] คําของทานท่ีวา ความอุบัติแหงผลยอมมีไดเพราะกรรมของตนน้ัน เปน            
             คําจริงแทแนนอน อนึ่ง บิดามารดาของทานนี้ แกเฒาแลวหวงัจะเห็น             
             ทานมีอายุยืน ๑๐๐ ป ไมมีโรค.              
          [๒๒๔๙] ขาแตพระราชาผูประเสริฐกวานรชน ความเปนสหายกับความตาย ความ  
             ไมตรีกับความแก พงึมีแกผูใด หรือแมผูใดพึงรูวาจักไมตาย มารดา          
             บิดาพงึเห็นผูนั้นมีอายุยืน ๑๐๐ ป ไมมีโรคเบียดเบียน ไดในบางคราว          
             บุรุษเอาเรือมาจอดไวท่ีทาน้ํา รับคนฝงนี้สงถึงฝงโนน แลวยอนกลับรับ    
             คนฝงโนนพามาสงถึงฝงนี้ ฉันใด ชราและพยาธิก็ยอมนําเอาชีวิตสัตว          
             ไปสูอํานาจแหงมัจจรุาชอยูเนืองๆ ฉันนั้น.   
          [๒๒๕๐] กามทั้งหลายเปนดังเปอกตม เปนเคร่ืองใหจมลง และเปนเคร่ืองนําไป             
             ซ่ึงน้ําใจสัตว ขามไดยาก เปนท่ีตั้งแหงมฤตยู สัตวท้ังหลาย ผูของอยู    
             ในกามอันเปนดังเปอกตม เปนเคร่ืองใหจมลงนี้ เปนสัตวมีจิตเลวทราม          
             ยอมขามถึงฝงไมได. เม่ือคร้ังกอน อัตภาพของพระองคนี้ ไดกระทํา          
             กรรมอันหยาบชา ผลแหงกรรมนัน้ขาพระองคถือไวม่ันแลว ขาพระองค            
             จะพนไปจากผลแหงกรรมนี้ไมไดเลย ขาพระองคจักปดกัน้รักษาอัตภาพ            
             นั้นอยางรอบคอบ ขออัตภาพนี้อยาไดทํากรรมอันหยาบชาอีกเลย.   
          [๒๒๕๑] ขาแตพระเจาเอสุการี ประโยชนของขาพระองค ยอมพินาศไปเสียแลว             
             เหมือนบุรุษเล้ียงโคไมเห็นโคท่ีหายไปในปา ฉะนั้น ขาแตพระราชา              
             ขาพระองคไดเห็นทางแหงบรรพชิตท้ังหลาย แลวไฉนจะไมแสวงหาการ 
             บรรพชาเลา? 
          [๒๒๕๒] บุรุษกลาวผัดเพี้ยนการงานท่ีควรจะทําในวนันีว้า ควรทําในวนัพรุงนี้ การ       
             งานท่ีควรจะทําในวนัพรุงนี้วา ควรทําในวนัตอไป ยอมเส่ือมจากการ              
             งานนัน้ ธีรชนคนใดรูวา ส่ิงใดเปนอนาคต ส่ิงนั้นไมมีแลว พึง 
             บรรเทาความพอใจท่ีเกิดข้ึนเสีย.      
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          [๒๒๕๓] ขาพระองคไดเห็นหญิงสาวคนหน่ึง รูปรางงามพอประมาณ มีดวงเนตร  
             เหมือนดอกการเกต มัจจุราชมาฉุดคราพาหญิงสาวคนน้ันซ่ึงกําลังต้ังอยู           
             ในปฐมวัย ยังไมทันไดบริโภคสมบัติไป. อนึ่ง ชายหนุมมีทรวดทรง  
             งาม มีใบหนาผองใส นาดูนาชม มีวรรณะเรืองรองดังทองคํา มีหนวด  
             เคราละเอียดออนดังเกสรดอกคําฝอย แมชายหนุมเห็นปานนี้กย็อมไปสู             
             อํานาจแหงมฤตยู ขอเดชะ ขาพระองคจะละกามและเรือนเสียแลว     
             จักบวช ขอไดโปรดทรงพระกรุณาอนุญาตขาพระองคเถิด.            
          [๒๒๕๔] ดกูรแมวาเสฏฐี ตนไมจะไดนามโวหารวา ตนไมได กเ็พราะมีกิ่งและ            
             ใบ ชาวโลกเขาเรียกตนไมท่ีไมมีกิง่และใบวา เปนตอไม วนันี้ เราผูมี       
             บุตรละท้ิงไปเสียแลว เวลานี้ เราสมควรจะบวชเท่ียวภิกขาจารไป. 
          [๒๒๕๕] นกกระเรียนท้ังหลายบินไปในอากาศไดคลองแคลว ฉันใด หงสท้ังหลาย              
             เม่ือส้ินฤดูฝนแลว พึงทําลายใยท่ีแมลงมุมทําไว แลวออกไปได ฉันนั้น           
             บุตรและสามีของเราพากันไปหมด ไฉนเราจะไมปฏิบัติตามบุตรและสามี  
             ของเราเลา. 
          [๒๒๕๖] แรงเหลานี้ กินเนื้อและสํารอกออกหมดแลว ยอมพากนับินไปได   
             ฝายแรงเหลาใด กนิเนื้อแลวไมสํารอกเนื้อออกเสีย แรงเหลานัน้ ก็พา         
             กันตกอยูในเง้ือมมือของหมอมฉัน. ขาแตพระราชา พราหมณไดคลายกาม            
             ท้ังหลายออกท้ิงแลว สวนพระองคนั้นกลับรับเอากามนั้นไวบริโภคอีก            
             บุรุษผูบริโภคส่ิงท่ีผูอ่ืนคายออกแลว ไมพึงไดรับความสรรเสริญเลย.         
          [๒๒๕๗] ดูกรพระนางปญจาลีผูเจริญ บุรุษผูมีกําลังชวยฉุดบุรุษทุพพลภาพ ผูจมอยู     
             ในเปอกตมข้ึนได ฉันใด เธอก็ชวยผยุงฉันใหข้ึนจากกามไดดวยคาถา             
             อันเปนสุภาษิต ฉันน้ันแล.   
          [๒๒๕๘] พระเจาเอสุการีมหาราชา ผูเปนอธิบดีในทิศ ทรงภาษิตคาถาน้ีแลว ทรง           
             ละรัฐสีมาเสด็จออกบรรพชา ดุจชางตัวประเสริฐสลัดเคร่ืองผูกใหขาด              
             ไปได ฉะนั้น.  
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          [๒๒๕๙] ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐท่ีสุดกวานรชน ทรงพอพระทัยใน    
             บรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว ขอพระนางเจาโปรดเปนพระราชาแหง   
             ขาพระพุทธเจาท้ังหลายเถิด พระนางเจา อันขาพระพุทธเจาท้ังหลาย             
             คุมครองแลว โปรดเสวยราชสมบัติเหมือนพระราชาเถิด.            
          [๒๒๖๐] ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐท่ีสุดกวานรชน ทรงพอพระทัยใน    
             บรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว แมเราก็จักละกามท้ังหลายอันนาร่ืนรมย            
             ใจ เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว ก็พระราชาผูกลาหาญ ประเสริฐท่ีสุด              
             กวานรชน ทรงพอพระทัยในบรรพชาเพศ ละรัฐสีมาไปแลว แมเรา      
             ก็จักละกามท้ังหลายอันต้ังอยูเปนถองแถว แลวเท่ียวไปในโลกแตผูเดียว       
             กาลยอมลวงไปๆ ราตรียอมผานไปๆ ช้ันแหงวัยยอมละลําดับไป แม  
             เราก็จกัละกามท้ังหลายอันนาร่ืนรมยใจ เท่ียวไปในโลกแตผูเดยีว. กาล         
             ยอมลวงไปๆ ราตรียอมผานไปๆ ช้ันแหงวัยยอมละลําดับไป แมเราก็จัก           
             ละกามท้ังหลายอันตั้งอยูเปนถองแถว เท่ียวไปในโลกแตผูเดยีว. กาล           
             ยอมลวงไปๆ ราตรียอมผานไปๆ ช้ันแหงวัยยอมละลําดับไป แมเรา  
             ก็จักเปนผูเย็นใจ กาวลวงความของท้ังปวง เท่ียวไปในโลกแตผูเดียว.        
                    จบ หัตถิปาลชาดกท่ี ๑๓.             
                      ๑๔. อโยฆรชาดก    
                   วาดวยอํานาจของมัจจุราช             
          [๒๒๖๑] สัตวถือปฏิสนธิกลางคืนกต็าม ยอมอยูในครรภมารดากอน สัตวนัน้              
             ยอมเกิดข้ึนเพราะกาํลังลม ยอมไปสูความเปนกลละเปนตน ยอมไม 
             กลับมาสูความเปนกลละเปนตนอีก.            
          [๒๒๖๒] นรชนผูประกอบดวยกําลังกาย หรือกําลังทหารก็ตาม จะสูรบกับชราและ 
             มรณะแลวไมแก ไมตาย ไมมีเลย เพราะวา ชีวิตของสัตวนี้ท้ังมวล ถูก         
             ความเกิดและความแกเบียดเบียน เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิด             
             วา จะบวชประพฤติธรรม.       
          [๒๒๖๓] พระราชาผูเปนอธิบดีแหงรัฐท้ังหลาย ยอมจะขมข่ีหมูเสนาประกอบดวย          
             องค ๔ อันนาสพึงกลัว เอาชัยชนะได แตไมสามารถจะชนะเสนาแหง   
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             มัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติ              
             ธรรม.       
          [๒๒๖๔] พระราชาบางจําพวกแวดลอมดวยพลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา   
             ยอมพนจากเง้ือมมือของขาศึก แตก็ไมอาจจะพนจากสํานักของมัจจุราช            
             ได เพราะเหตุนัน้ ขาพระพุทธเจาจงึคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
          [๒๒๖๕] พระราชาทั้งหลายผูกลาหาญ ยอมหกัราญพระนครแหงราชศัตรูให   
             ยอยยบัได และกําจดัมหาชนได ดวยพลชาง พลมา พลรถ และพล     
             เดินเทา แตไมสามารถจะหักราญเสนาแหงมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น              
             ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม    
          [๒๒๖๖] คชสารทั้งหลายเชือกตกมัน มีมันไหลเยิ้มแตกซาบซาน ยอมย่ํายีนคร  
             ท้ังหลาย และเขนฆาประชาชนได แตไมสามารถจะย่ํายีเสนาแหง   
             มัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.         
          [๒๒๖๗] นายขมังธนูท้ังหลาย แมมีมืออันไดฝกฝนมาดีแลว สามารถยิงธนูไดไกล           
             และยงิไมพลาด ก็ไมสามารถจะยงิตอตานมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น              
             ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.   
          [๒๒๖๘] สระท้ังหลาย และมหาปฐพีกับท้ังภูเขาราวปา ยอมเส่ือมส้ินไป สังขาร            
             ท้ังปวงนั้น จะต้ังอยูนานสักเทาไร ก็ยอมเส่ือมส้ินไป เพราะสังขาร           
             ท้ังปวงนั้น คร้ันถึงการกําหนดแลวยอมจะแตกทําลายไป เพราะเหตุ  
             นั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.              
          [๒๒๖๙] แทจริง ชีวติของสัตวท้ังมวล ท้ังเปนสตรีและบุรุษในโลกนี้ เปนของ           
             หวั่นไหว เหมือนแผนผาของนักเลงสุรา และตนไมเกิดใกลฝง เปนของ           
             หวั่นไหว ไมยั่งยนืฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ขาพระพทุธเจาจึงคิดวา จะบวช       
             ประพฤติธรรม.  
          [๒๒๗๐] ผลไมท่ีสุกแลวยอมหลนลวง ฉันใด สัตวท้ังหลาย ท้ังหนุมท้ังแก ท้ัง       
             ปานกลาง ท้ังหญิง ท้ังชาย ยอมเปนผูมีสรีระทําลายหลนไป ฉันนั้น              
             เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.      
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          [๒๒๗๑] พระจันทร ผูเปนราชาแหงดวงดาวเปนฉันใด วัยนีห้าเปนฉันนั้นไม             
             เพราะสวนใดลวงลงไปแลว สวนนัน้ก็เปนอันลวงไปแลว ในบัดนี้  
             แมความยินดใีนกามคุณของคนแกยอมไมมี ความสุขจะมีมาแตไหน   
             เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.     
          [๒๒๗๒] ยกัษก็ดี ปศาจก็ดี หรือเปรตก็ดี โกรธเคืองแลวยอมเขาสิงมนุษยได          
             แตไมสามารถจะเขาสิงมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิด         
             วา จะบวชประพฤติธรรม.       
          [๒๒๗๓] มนุษยท้ังหลายยอมกระทําการบวงสรวงยักษ ปศาจ หรือเปรตท้ังหลาย 
             ผูโกรธเคืองแลวได แตไมสามารถจะบวงสรวงแกมัจจุราชได เพราะ 
             เหตุนัน้ ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤตธิรรม.          
          [๒๒๗๔] พระราชาทรงรูโทษแลว ยอมลงอาชญากะบุคคลผูกระทําความผิด ผู  
             ประทุษรายตอราชสมบัติ และผูเบียดเบียนประชาชน ตามสมควร แต 
             ไมสามารถจะลงอาชญามัจจุราชได เพราะเหตุนัน้ ขาพระพุทธเจาจึง 
             คิดวา จะบวชประพฤติธรรม.    
          [๒๒๗๕] ชนท้ังหลายผูกระทําความผิดก็ดี ผูประทุษรายราชสมบัติก็ดี ผูเบียดเบียน      
             ประชาชนก็ดี ยอมจะยังพระราชาใหทรงพระกรุณาได แตหาทําให    
             มัจจุราชกรุณาไดไม เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช             
             ประพฤติธรรม.  
          [๒๒๗๖] มัจจุราชมิไดมีความอาลัยใยดีวา ผูนี้เปนกษัตริย ผูนีเ้ปนพราหมณ        
             ผูนี้ม่ังค่ัง ผูนี้มีกําลัง ผูนี้มีเดชานภุาพ เพราะเหตุนัน้ ขาพระพุทธเจา 
             จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
          [๒๒๗๗] ราชสีหก็ดี เสือโครงก็ดี เสือเหลืองก็ดี ยอมขมข่ีเค้ียวกินสัตวผูดิน้รน  
             อยูได แตไมสามารถจะเค้ียวกินมัจจุราชได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา     
             จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
          [๒๒๗๘] นักเลนกลทั้งหลาย เม่ือกระทํากลมายา ณ ทามกลางสนาม ยอมลวง   
             นัยนตาของประชาชนในท่ีนัน้ๆ ใหหลงเช่ือได แตไมสามารถจะลวง   
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             มัจจุราชใหหลงเช่ือได เพราะเหตุนั้น ขาพระพทุธเจาจึงคิดวา จะบวช          
             ประพฤติธรรม.  
          [๒๒๗๙] อสรพิษท่ีมีพิษราย โกรธข้ึนมาแลวยอมขบกัดมนุษยใหถึงตายได แต            
             ไมสามารถจะขบกัดมัจจุราชได เพราะเหตุนัน้ ขาพระพุทธเจาจงึคิดวา           
             จะบวชประพฤติธรรม.           
          [๒๒๘๐] อสรพิษโกรธข้ึนแลวขบกัดผูใด หมอท้ังหลาย ยอมถอนพิษท่ีผูนั้นได            
             แตจะถอนพิษ ของผูถูกมัจจุราชประทุษรายหาไมได เพราะเหตุนั้น 
             ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม.   
          [๒๒๘๑] แพทยผูมีช่ือเสียงเหลานี้ คือ แพทยธรรมมนตรี แพทยเวตตรุณ 
             แพทยโภชะ กําจัดพษิพระยานาคได แตแพทยเหลานั้นตองทํา       
             กาลกริิยานอนตาย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงคิดวา จะบวช 
             ประพฤติธรรม.  
          [๒๒๘๒] พวกวิชาธร เม่ือรายวิชาช่ือโฆระ ยอมหายตัวไปไดดวยโอสถท้ังหลาย             
             แตจะหายตัวไมใหมัจจุราชเหน็ไมไดเลย เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา         
             จึงคิดวา จะบวชประพฤติธรรม. 
          [๒๒๘๓] ธรรมแล ยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลว ยอม 
             นําความสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรมท่ีประพฤติดีแลว ผูมีปกติ              
             ประพฤติธรรม ยอมไมไปสูทุคติ.              
          [๒๒๘๔] สภาพท้ัง ๒ คือ ธรรมและอธรรม มีวิบากไมเสมอกนั อธรรมยอมนํา   
             ไปสูนรก ธรรมยอมใหถึงสุคติ. 
                    จบ อโยฆรชาดกท่ี ๑๔.  
                    __________________  
                    รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ          
             ๑. มาตังคชาดก ๒. จิตตสัมภูตชาดก 
             ๓. สีวิราชชาดก ๔. ศิริมันทชาดก   
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                     รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้             
             ๕. โรหนมิคชาดก๖. หังสชาดก     
             ๗. สัตติคุมพชาดก๘. ภัลลาติยชาดก 
             ๙. โสมนัสสชาดก             ๑๐. จัมเปยยชาดก  
            ๑๑. มหาโลภนชาดก            ๑๒. ปญจปณฑิตชาดก  
            ๑๓. หตัถิปาลชาดก             ๑๔. อโยฆรชาดก.  
                     จบ วีสตินิบาตชาดก.  
                     _________________   
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                       ติงสตินิบาตชาดก 
                       ๑. กิงฉันทชาดก  
 วาดวยโทษท่ีฉกฉวยเอาประโยชนของคนอ่ืน    
          [๒๒๘๕] ดูกรพราหมณ ทานมีความพอใจอะไร มีความประสงคอะไร ปรารถนา    
             อะไร แสวงหาอะไร ดวยตองการอะไร จึงมาน่ังอยูแตผูเดยีวในเวลา              
             รอน?       
          [๒๒๘๖] หมอน้ําใหญมีรูปทรงงดงาม ฉันใด ผลมะมวงสุกอันมีสีกล่ินและรส 
             อยางดีเยีย่ม ก็มีอุปมัย ฉันนั้น. เราไดเหน็ผลมะมวงนั้น อันกระแสน้ํา        
             พัดลอยมาในทามกลางแมน้ํา ไดเอามือท้ังสองหยบิมาวางไวในเรือนไฟ.             
             แตนัน้ก็วางไวบนใบตอง ทําวิกัปดวยมีดเองแลวฉัน ความหิวและความ              
             กระหายของเราหายไป. เราหมดความกระวนกระวายใจ พอมะมวงหมด      
             เราตองอดทนตอความทุกข ยอมไมไดประสบความพอใจในผลไมไรๆ   
             อ่ืน. ผลมะมวงซ่ึงมีรสอรอยหวานจบัใจ ลอยมาในหวงน้ําใหญ เราก็ 
             เก็บข้ึนมาจากแมน้ํา จักทําใหเราซูบผอม นําความตายมาใหเราเปนแน              
             เราไดบอกเหตุท่ีเราหิวกระหายแกทานหมดส้ินแลว. เรานั่งอยูท่ีแมน้ํา        
             นาร่ืนรมยกวางใหญ มีปลาโลมาขนาดใหญอาศัยอยู ดกูรทานผูมีอายุ           
             ยืนอยูเฉพาะหนา มีรางกายงดงามเอวกลมดี เกล้ียงเกลาดังแผนทองใบ             
             และเหมือนนางพยคัฆีท่ีสัญจรอยูตามซอกเขา ทานเปนใคร หรือวาทาน             
             มา ณ ท่ีนี้เพื่ออะไร ขอทานจงบอกความนัน้แกเราเถิด? นางเทพนารี              
             ในเทวโลก ท่ีเปนบริจาริกาแหงทวยเทพท้ังหลายก็ตาม สตรีท่ีมีรูป 
             งดงามในมนุษยโลกก็ตาม ท่ีจะมีรูปงามเสมอดวยทานไมมี ทานผูมีขา             
             งาม เราถามทานแลว ขอจงบอกช่ือและเผาพันธุเถิด?            
          [๒๒๘๗] ดูกรพราหมณ ทานนั่งอยูท่ีแมน้ําใด ช่ือวาโกสิกี นาร่ืนรมย ขาพเจา      
             อาศัยอยูท่ีแมน้ํานั้น อันมีกระแสไหลเช่ียว. มีลําหวยและลําธาร ไหล     
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             มาจากเขาหลายแหง เกล่ือนกลนไปดวยหมูไมนานาพรรณ ยอมไหล   
             ตรงมารวมอยูท่ีขาพเจาท้ังนั้น. ใชแตเทานั้น ยังมีน้ําท่ีไหลมาจากปา มี   
             กระแสเช่ียวสีเขียวปด อีกมากหลาย และน้ําท่ีพวกนาคกระทําใหมีสี  
             วิจิตรตางๆ ยอมไหลมาตามกระแสน้ํา. แมน้ําเหลานั้น ยอมพัดเอาผล              
             มะมวง ผลชมพู ผลขนุนสํามะลอ ผลกระทุม ผลตาล และผลมะเดื่อ    
             เปนอันมากมาเนืองๆ ผลไมชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีฝงท้ังสองตกลงในนํ้าแลว          
             ยอมตกอยูในอํานาจแหงกระแสน้ําของขาพเจาโดยไมตองสงสัย. ดูกร 
             ทานผูเปนปราชญ มีปญญามาก ผูเปนใหญกวาชน ทานรูอยางนี้แลว          
             จงฟงขาพเจา ทานอยาชอบใจความของดวยตัณหาเลย จงหามเสียเถิด.             
             ดูกรพระราชฤาษี ผูผดุงรัฐใหเจริญ ขาพเจาไมเขาใจวา ทานจะเจริญ          
             รุงเรืองไดอยางไร เม่ือทานซูบผอม รอความตายอยู. พรหม คนธรรพ             
             เทวดา และฤาษีท้ังหลายในโลกนี้ ผูมีตนอันสํารวมแลว เรืองตบะ  
             เร่ิมต้ังความเพยีร ผูเรืองยศ ยอมรูความท่ีบุคคลผูเปนไปในอํานาจแหง       
             ตัณหา โดยไมตองสงสัยเลย.   
          [๒๒๘๘] บาปยอมไมเจริญแกนรชนผูรูความสลาย และความเคล่ือนแหงชีวิต  
             อยางนี้ ช่ือวาผูรูธรรมท้ังปวง. ถานรชนนั้นไมคิดฆาคนอ่ืน. ดกูรทาน     
             ผูอันหมูฤาษีรูกันดแีลว ผูกลาวคําอันงดงาม ทานปรากฏวาทําประโยชน        
             ใหแกโลกอยางนี้ ไฉนจึงแสวงหาบาปกรรมใหแกตน? ดูกรทานผูมี  
             ตะโพกอันผ่ึงผาย ถาเราจักตายอยูท่ีฝงแมน้ําของทาน เม่ือเราตายแลว        
             ความติเตียนก็จะมาถึงทานโดยไมตองสงสัย. ดูกรทานผูมีสะเอวกลม             
             กลึง เพราะฉะน้ันแล ทานจงรักษาบาปกรรมไวเถิด อยาใหคนทั้งปวง 
             ติเตียนทานไดภายหลัง ในเม่ือเราตายไปแลว.  
          [๒๒๘๙] เหตนุั้น ขาพเจาทราบแลว ทานจงอดกล้ันไวกอน ขาพเจาจะยอมตน              
             และใหมะมวงแกทาน เพราะทานละกามคุณท่ีละไดยาก แลวตัง้ไวซ่ึง            
             ความสงบ และสุจริตธรรม. บุคคลใดละสังโยชนในกอน แลวต้ังอยู 
             ในสังโยชนในภายหลัง ประพฤติอธรรมอยู บาปยอมพอกพูนแกบุคคล  
             นั้น. มาเถิด ขาพเจาจะนําทานไปยังสวนมะมวง แตทานจะตองมีความ       



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 404 
             ขวนขวายนอย ขาพเจาจะนําทานไปในสวนมะมวงอันรมเยน็ ทานจง  
             เปนผูมีความขวนขวายอยูเถิด. ดกูรทานผูปราบปรามขาศึก สวนนัน้             
             เกล่ือนกลนไปดวยหมูนกท่ีมัวเมาอยูในรสดอกไม มีนกกระเรียน นกยูง           
             นกเขาซ่ึงมีสรอยคออันนาชม มีหมูหงสสงเสียงรองขรม ฝูงนกดุเหวา           
             ท่ีรองปลุกสัตวท้ังหลายอยูในสวนมะมวงนั้น. ผลมะมวงในสวนน้ันดก            
             เปนพวงๆ ดุจฟอนฟาง ปลายกิ่งหอยโนมลงมา มีท้ังตนคํา ตนสน  
             ตนกระทุม และผลตาลสุกหอยอยูเรียงราย.     
          [๒๒๙๐] ทานทรงทิพมาลา ผาโพกศีรษะ และเคร่ืองอาภรณลวนแตเปนทิพย 
             มีทองตนแขน ลูบไลดวยจุรณจนัทน กลางคืน หญิง ๑๖,๐๐๐ คน เปน  
             บริจาริกาบําเรอทานอยู แตกลางวัน ทานเสวยทุกขเวทนา ทานมีอานุภาพ           
             มากอยางนี้ ไมเคยปรากฏมี ทานขนลุกขนพอง. เม่ือกอนทานไดทํา  
             บาปกรรมอะไรอันนําทุกขมาใหแกตน ในมนษุยโลก ทานจงึตองกิน   
             เนื้อของตนอยู ในบัดนี?้    
          [๒๒๙๑] ขาพเจาเรียนไตรเพทจบแลว หมกมุนอยูในกามท้ังหลาย ไดประพฤต ิ
             เพื่อส่ิงมิใชประโยชนแกผูอ่ืนตลอดกาลนาน. ผูท่ีกินเนื้อหลังของคนอ่ืน     
             ยอมควักเนื้อขางหลังตนเองกิน เหมือนขาพเจากนิเนื้อหลังของตนอยู           
             ทุกวันนี้ ฉะนั้นแล.         
                     จบ กิงฉันทชาดกท่ี ๑.              
                        ๒. กุมภชาดก    
                      วาดวยโทษของสุรา  
          [๒๒๙๒] ทานเปนใคร มาจากไตรทิพยหรือ จึงเปลงรัศมีสวางไสวอยูในนภากาศ             
             เหมือนพระจนัทรสองสวางในกลางคืน ฉะนั้น? ทานเหยียบลมหนาว  
             ในอากาศได เดินและยืนในอากาศได ฤทธ์ิของเทวดาท้ังหลาย ผูไม  
             ตองเดนิทางไกล ทานทําใหเปนท่ีตั้ง และใหเจริญดีแลวเปนไฉน? 
             ทานเปนใคร มายืนอยูในอากาศรองขายหมออยู หรือวาหมอของทานนี้     
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             เพื่อประโยชนอะไร ดูกรพราหมณ ขอทานจงบอกเนื้อความนั้นแก   
             ขาพเจาเถิด? 
          [๒๒๙๓] หมอใบนี้ ไมใชหมอเนยใส ไมใชหมอน้ํามัน ไมใชหมอน้ําออย ไมใช         
             หมอน้ําผ้ึง โทษของหมอใบนี้มีนอย ทานจงฟงโทษเปนอันมากท่ีมีอยูใน         
             หมอใบนี้. บุคคลดื่มสุราแลวเดินโซเซลมไปยังบอ ถํ้า หลุมน้ําครํา และ          
             หลุมโสโครก พึงบริโภคของท่ีไมควรบริโภคแมมากได ทานจงชวยซ้ือ              
             หมอใบนี้ซ่ึงเต็มไปดวยสุรานัน้ไว บุคคลดื่มสุราแลว ไมเปนใหญในใจ        
             ยอมเที่ยวไปเหมือนโคกินกากสุรา ฉะนั้น หาท่ีพึงมิได ยอมฟอนรําขับรอง       
             ได ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มดวยสุรานั้นไว. บุคคลดื่มสุราแลว แก     
             ผาเปลือยกายเท่ียวไปตามตรอกตามถนนในบานเหมือนชีเปลือย มีจิต 
             ลุมหลง นอนต่ืนสาย ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มไปดวยน้ําชนดินั้นไว.       
             บุคคลดื่มสุราแลว ลุกข้ึนเซไปมา โคลงศีรษะ และยกแขนข้ึนรํา เหมือน             
             รูปหุนไม ฉะนัน้ ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มไปดวยสุรานัน้ไว. บุคคล     
             ดื่มสุราแลว นอนจนถูกไฟไหม และกินอาหารท่ีเหลือเดนสุนัขได ยอม             
             ถึงการถูกจองจํา ถูกฆา และความเส่ือมแหงโภคะ ทานชวยซ้ือหมอ  
             ใบนี้ซ่ึงเต็มดวยสุรานั้นไว. บุคคลดื่มสุราแลว พดูคําท่ีไมควรพูดได        
             เปลือยกายนั่งในท่ีประชุมได เปรอะเปอนจมอยูในอาเจียนของตน ถึง             
             ความพินาศ ทานชวยซ้ือหมอใบนีซ่ึ้งเต็มไปดวยสุรานั้นไว บุคคลดื่ม          
             สุราแลว ฮึกเหิม นัยนตาแดงกลํ่า สําคัญใจวา แผนดินท้ังหมดเปน 
             ของเราเทานั้น พระราชาแมมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบขัณฑสีมา ก็ไม 
             เสมอเรา ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มไปดวยสุรานั้นไว. บุคคลดื่มสุรา       
             แลว ถือตัวจัด กอความทะเลาะวิวาท สอเสียด กลาวราย เปลือยกาย              
             วิ่งไป คลุกคลีหมกอยูกะพวกนักเลงเกา ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็ม          
             ไปดวยสุรานั้นไว. สุรานี้ทําตระกูลท้ังหลายในโลกนี้ อันมั่นคงบริบูรณ        
             มีเงินทองต้ังหลายพัน ใหขาดทายาทได ทานชวยซ้ือหมอใบนีซ่ึ้งเต็มไป         
             ดวยสุรานั้นไว. ขาวเปลือก ทรัพย เงิน ทอง ไร นา โค กระบือ  
             ในสกลุใดยอมพนิาศไป ตระกูลท่ีม่ังมีท้ังหลาย ขาดสูญไปเพราะดื่มสุรา     
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             ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มไปดวยสุรานั้นไว. บุคคลดื่มสุราแลว เปน      
             คนหยาบชา ดาบิดามารดาได แมถึงเปนพอผัวก็พงึหยอกลูกสะใภได              
             ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มไปดวยสุรานั้นไว หญิงดื่มสุราแลว เปน        
             คนหยาบชา ดาพอผัวแมผัว และสามีได แมเปนทาส เปนคนใชพึงรับ             
             เปนสามีของตนได ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มไปดวยสุรานัน้ไว.            
             บุคคลดื่มสุราแลว พงึประหารสมณะ หรือพราหมณผูตั้งอยูในธรรมได             
             พึงไปสูอบายอันมีกรรมนั้นเปนเหตุ ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มไปดวย       
             สุรานั้นไว. บุคคลดืม่สุราแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา และ            
             ใจ คร้ันแลว ตองไปตกนรก ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มไปดวยสุรา            
             นั้นไว. ชนท้ังหลาย แมจะยอมสละเงินเปนอันมาก มาออนวอนบุรุษ  
             ใดผูยงัไมไดดื่มสุรากอนใหพูดเท็จ ยอมไมได บุรุษดื่มสุรานั้นแลว       
             ยอมพูดเท็จได ทานชวยซ้ือหมอใบน้ีซ่ึงเต็มดวยสุรานั้นไว. บุคคลดื่ม      
             สุราแลว ถูกใชไปในกรณยีกิจรีบรอนเกิดข้ึน ถูกซักถามก็ไมรูเนื้อความ       
             ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มดวยสุรานั้นไว. บุคคลแมจะมีใจละอาย           
             คร้ันเมาสุราแลว ก็ยอมจะทําความไมละอายใหปรากฏได แมจะเปนคน              
             หนักแนนอยูบาง กอ็ดพูดมากไมได ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มดวย         
             สุรานั้นไว. บุคคลดืม่สุราแลว นอนดังลูกสุกรอดอาหาร ยอมถึงความ             
             นอนเปนทุกขท่ีพื้นดิน เขาตองถึงความมีผิวพรรณทราม และความ  
             ติเตียน ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มดวยสุรานัน้ไว. บุคคลดื่มสุราแลว     
             ยอมนอนคอตก หาเปนเหมือนโคที่ถูกลงประตักฉะน้ันไม ฤทธ์ิสุรายอม             
             ทําใหคนอดทนได (ไมกินขาวกินน้ํา) ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มดวย         
             สุรานั้นไว. มนุษยท้ังหลายยอมเวนสุราอันเปรียบดวยงูมีพิษราย ใครคน       
             ไหนในโลก ควรจะดื่มสุราอันเสมอดวยพิษงู ทานชวยซ้ือหมอใบนี้ซ่ึง            
             เต็มดวยสุรานั้นไว. โอรสท้ังหลายของทาวอันธกเวณฑะ ดื่มสุราแลว             
             พาหญิงไปบําเรออยูริมฝงสมุทร ประหารกันและกันดวยสาก ทานชวย 
             ซ้ือหมอใบนี้ซ่ึงเต็มดวยสุรานัน้ไว. พวกอสูรดื่มสุราแลว เมาจนถึงจุติ       
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             จากไตรทิพย สําคัญตัววาเท่ียง มีมารยา ขาแตพระมหาราชา เม่ือรูวา          
             สุราเชนนั้นเปนน้ําเมา หาประโยชนมิได จะดื่มทําไม? ในหมอนี้  
             ไมมีเนยขน หรือน้ําผ้ึง พระองครูอยางนี้แลว จงขายเสีย ขาแตทาน         
             สรรพมิตร ส่ิงท่ีอยูในหมอนี้ ขาพระพุทธเจาไดกราบทูลแกพระองค            
             แลว ดวยประการฉะนี้.       
          [๒๒๙๔] ทานมิใชเปนบิดา หรือมารดาของขาพเจา ทานเปนคนชนิดใดชนิดหนึ่ง            
             มีความอนุเคราะห เพื่อประโยชนเกื้อกูล ปรารถนาประโยชนอยางยิ่ง             
             ตั้งแตวันนีไ้ป ขาพเจาจักทําตามคําของทาน. ขาพเจาขอใหบานสวย ๕          
             ตําบล ทาสี ๑๐๐ โค ๗๐๐ รถเทียมดวยมาอาชาไชย ๑๐ คัน แกทาน   
             ขอทานผูปรารถนาประโยชน เปนอาจารยของขาพเจาเถิด.        
          [๒๒๙๕] ขาแตพระราชา ทาสี บานสวย โค และรถอันเทียมดวยมาอาชาไนย  
             จงเปนของพระองคตามเดิมเถิด ขาพเจาเปนทาวสักกะจอมเทพ ชาว 
             ไตรทิพย. พระองคจงเสวยพระกระยาหาร เนยใส และขาวปายาส       
             พึงเสวยขนมกุมมาสอันโอชารส ดูกรพระองคผูเปนจอมประชาชน      
             พระองคยินดใีนธรรม ไมถูกใครๆ ติเตียนดวยอาการอยางนีแ้ลว จงเขา           
             ถึงสัคคสถาน.  
                      จบ กุมภชาดกท่ี ๒.  
                       ๓. ชัยทิศชาดก   
                 วาดวยโปริสาทกบัพระเจาชัยทิศ        
          [๒๒๙๖] ในเวลาท่ีเราบริโภคอาหารในวันท่ี ๗ ภกัษาหารเปนอันมากเกดิข้ึนแลว            
             แกเรา ในวนันี้ นานนักหนอ ทานเปนใคร มาจากไหน ขอเชิญทานบอก  
             ขอทานจงบอกถึงชาติตระกูลตามท่ีรูกันเถิด?   
          [๒๒๙๗] เราเปนพระเจาปญจาลราช มีนามวาชัยทิศ ถาทานไดยินช่ือก็คงรูจกั          
             เราออกมาลาเนื้อ เท่ียวมาตามขางภูเขา และปา ทานจงกินเนื้อกวางน้ี          
             เถิด ขอจงปลอยเราเสียในวันนี้เถิด.        
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          [๒๒๙๘] พระองค เอาของของขาพระองคเองมาแลกเปล่ียน กวางท่ีพระองค   
             ตรัสถึงนั้นเปนอาหารของขาพระองค ขาพระองคกินพระองคแลว อยาก             
             จะกนิเนื้อกวาง ก็จกักินไดในภายหลัง เวลานี้ ไมใชเวลาขอรอง. 
          [๒๒๙๙] ถาความพนของเรายอมไมมีดวยการแลกเปล่ียน ขอใหเราไดกลับไปยงั             
             พระนครเสียกอน เราผลัดไวแกพราหมณวา จะใหทรัพย เราจกัรักษา              
             คําสัตยกลับมาหาทานอีก.     
          [๒๓๐๐] ดูกรพระราชา พระองคใกลจะถึงสวรรคตอยูแลว ยังทรงเดือดรอนถึง 
             กรรมอะไรอยู ขอจงตรัสบอกกรรมนั้นแกขาพระองค ขาพระองคอาจจะ 
             อนุญาตใหเสดจ็กลับไปกอนได?  
          [๒๓๐๑] ความหวังในทรัพย เราไดทําไวแกพราหมณ ความผัดเพีย้นเปนขอผูก              
             มัดตัว ยังพนไปไมได เพราะเราผัดไววา จะใหทรัพยแกพราหมณ เรา           
             จักรักษาคําสัตยกลับมาหาทานอีก.             
          [๒๓๐๒] ความหวังในทรัพย พระองคไดทําไวแกพราหมณ ความผัดเพี้ยนเปนขอ             
             ผูกมัดตัว ยังพนไปไมได เพราะไดผัดเพี้ยนไวแกพราหมณวา จะ 
             พระราชทานทรัพย พระองคจงรักษาคําสัตยไวเสด็จกลับมาอีกเถิด. 
          [๒๓๐๓] ก็พระเจาชัยทิศนั้น หลุดพนจากเง้ือมมือของโปริสาท แลวรีบเสด็จ              
             กลับไปยังพระราชมณเฑยีรของพระองค เพราะไดทรงผัดเพี้ยนไวแก 
             พราหมณวา จะพระราชทานทรัพย ไดรับส่ังใหหาพระราชโอรสพระนาม  
             วาอลีนสัตตุ ตรัสวา เจาจงอภเิษกปกครองรัฐสีมา ในวนันี้ จงประพฤติ           
             ธรรมในรัฐสีมา และในประชาชนท้ังหลาย บุคคลไมประพฤติธรรม อยา 
             ไดมีในแวนแควนของเจา เราจะไปในสํานักโปริสาท.              
          [๒๓๐๔] ขอเดชะ ขาพระองคไดทําความไมพอพระทัยอะไรในใตฝาพระบาท     
             ขาพระองคปรารถนาจะไดสดับความท่ีพระองคจะใหข้ึนครองราชสมบัติ              
             ในวนันี้ ขาพระองคไมปรารถนาแมราชสมบัติเวนจากใตฝาพระบาท  
             เลย.   
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          [๒๓๐๕] ลูกรัก พอไมไดนึกถึงความผิดทางกายกรรม และวจกีรรมของเธอเลย 
             แตพอไดทําความตกลงไวกับโปริสาท พอรักษาคําสัตย จึงตองกลับ  
             ไปอีก.      
          [๒๓๐๖] ขาพระบาทจกัไปแทนเอง ขอใตฝาพระบาท จงประทับอยู ณ ท่ีนี้ การท่ีจะ          
             รอดชีวิตหลุดพนจากสํานักนายโปริสาทนั้นไมมีเลย ขาแตพระราชบิดา              
             ถาใตฝาพระบาทจะเสด็จไปจริงๆ แมขาพระบาทก็จะตามเสด็จไปดวย  
             เราท้ังสองจะไมยอมอยู.     
          [๒๓๐๗] ลูกรัก นั่นเปนธรรมของสัตบุรุษโดยแทจริง แตเม่ือไร นายโปริสาทขมข่ี        
             ทําลายเผาเธอกินเสียท่ีโคนไม นัน่เปนความดางพรอยของพอ ขอนี้              
             แหละ เปนทุกขยิ่งกวาความตายของพอเสียอีก. 
          [๒๓๐๘] ขาพระบาท ขอเอาชีวิตของขาพระบาทแลกพระชนมชีพของใตฝาพระบาท 
             ไว ใตฝาพระบาทอยาเสด็จไปในสํานักของโปริสาทเลย ขาพระบาท   
             จะขอเอาชีวิต ของขา พระบาท แลกพระชนมชีพ ใตฝา พระบาทนี้ แหละไว            
             เพราะฉะน้ัน ขาพระบาทขอยอมตายแทนใตฝาพระบาท พระเจาขา.    
          [๒๓๐๙] ลําดับนั้นแล พระราชโอรสผูทรงพระปรีชา ถวายบังคมพระยุคลบาท    
             พระชนกชนนี พระชนนีทรงเสียพระทัยลมลง ณ พื้นปฐมพี พระชนก     
             ทรงยกพระพาหาท้ัง ๒ ครํ่าครวญอยู.            
          [๒๓๑๐] พระชนกทรงทราบวา พระโอรสเสด็จลวงหนาไปกอนแลว ทรงประคอง   
             อัญชลีกราบไหวเทวดาท้ังหลายทรงออนวอนวา ขอโสมราชา วรุณราชา 
             พระปชาบดี พระจันทร และพระอาทิตยชวยคุมครองเจา ขอใหเจาได              
             รับอนุญาตจากสํานักของนายโปริสาทกลับมาโดยสวัสดีเถิด ลูกรัก.   
          [๒๓๑๑] มารดาของบุรุษช่ือวารามะ ผูไปสูนครของพระเจาทัณฑกิราชไดคุมครอง          
             ทําความสวัสดีแกบุรุษผูเปนบุตรอยางใด แมขอทําความสวัสดอียางนั้น           
             แกเจาดวยคําสัตยนี้ ขอทวยเทพจงชวยคุมครอง ขอใหเจาไดรับอนุญาต          
             กลับมาโดยสวัสดีเถิด ลูกเอย.   
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          [๒๓๑๒] ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา เคยคิดรายในท่ีแจง หรือในท่ีลับในพระเชฏฐา        
             อลีนสัตตุ ดวยคําสัตยนี้ ขอทวยเทพจงชวยคุมครอง ขอใหพระเชฏฐา 
             ไดรับอนุญาตกลับมาโดยสวัสดีเถิด.            
          [๒๓๑๓] ขาแตพระสวามี พระองคไมเคยประพฤตินอกใจหมอมฉันเลย ฉะนั้น  
             จึงเปนท่ีรักของหมอมฉันดวยใจจริง ดวยคําสัตยนี้ ขอทวยเทพจงชวย            
             คุมครอง ขอใหพระองคไดรับอนญุาตกลับมาโดยสวัสดีเถิด.       
          [๒๓๑๔] ทานผูมีรางกายอันสูงใหญ มีหนาอันงดงามมาจากท่ีไหน ทานไมรูจัก          
             เราผูดุราย ซ่ึงอยูในปานี้มีนามวาโปริสาทดอกหรือ ใครท่ีไมรูจักความ     
             สวัสดีของตนดอก จงึไดมา ณ ท่ีนี?้           
          [๒๓๑๕] ดูกรทานพราน เรารูวาทานเปนผูกินเนื้อมนุษยเปนอาหาร แตไมรูวาทาน   
             อยูในปานี้ เราเปนโอรสของพระเจาชัยทิศ วันนี้ ทานจงกินเราแทน             
             เพื่อปลดเปล้ืองพระชนกใหพนไป.              
          [๒๓๑๖] เรารูวาทานเปนโอรสของพระเจาชัยทิศ พระพักตรและผิวพรรณของทาน            
             ท้ัง ๒ คลายๆ กัน กรรมท่ีทานผูยอมตายแทนเพื่อปลดเปล้ืองพระชนก              
             ใหพนไปทําแลวนี้ เปนของทําไดยากยิ่งนัก.   
          [๒๓๑๗] กรรมท่ีบุคคลยอมตายแทน เพื่อปลดเปล้ืองบิดา หรือเพราะเหตแุหง 
             มารดาในโลกนี้ เปนเหตุใหไปสูปรโลก ท้ังจะเพรียบพรอมดวยความสุข            
             และอารมณอันงามเลิศ เราไมเห็นวาจะทําไดยากสักนอยเลย.      
          [๒๓๑๘] เราระลึกไมไดเลยวา เราจะกระทําความช่ัวเพื่อตนเองท้ังในท่ีแจง และ          
             ท่ีลับ เพราะวา เราเปนผูมีชาติและมรณะอันกําหนดไวแลววา ในโลกน้ี          
             ของเรา ฉันใด ในปรโลก ก็ฉันนั้น. ดูกรทานผูมีอานุภาพมาก เชิญทาน            
             กินเนือ้เรา ในวนันี้ เสียบัดนี้เถิด เชิญทานทํากิจเถิด สรีระนี้เราสละแลว    
             เราจะทําเปนพลัดตกมาจากยอดไม ทานชอบใจเนื้อสวนใดๆ ก็เชิญ   
             ทานกนิเนื้อสวนนั้นๆ ของเราเถิด.           
          [๒๓๑๙] ดูกรพระราชโอรส เร่ืองนี้ทานเต็มใจจริง ทานจึงสละชีวติเพื่อปลดเปล้ือง       
             พระชนกได เพราะเหตุนั้นแหละ ทานจงรีบไปหักไมมากอไฟเถิด.    
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          [๒๓๒๐] ลําดับนั้น พระราชโอรสผูมีปญญา ไดนําเอาฟนมากอไฟกองใหญข้ึน  
             แลว แจงใหยักษทราบวา บัดนี้ ไดกอไปเสร็จแลว.          
          [๒๓๒๑] เม่ือกีน้ี้ ทานทําการขูเข็ญวา จะกินเราในวันนี้ ทําไมหวาดเกรงเรามอง         
             ดูอยูบอยๆ เราไดทําตามคําของทานเสร็จแลว เม่ือพอใจจะกนิก็เชิญกิน           
             เสียซิทาน. 
          [๒๓๒๒] ผูท่ีตั้งอยูในธรรม มีวาจาสัตย รูความประสงคของผูขอเชนทาน ใครจะ       
             นํามากินเปนภักษาหารได ผูใดกนิผูมีวาจาสัตยเชนทาน ศีรษะของผูนั้น       
             ก็จะพึงแตกออก ๗ เส่ียง.     
          [๒๓๒๓] ดูกรยกัษ สสบัณฑิตสําคัญทาวสักกะนีว้า เปนพราหมณ จึงยอมใหพัก             
             อยูเพือ่จะใหสรีระของตน ดวยเหตุนั้นแล จนัทิมเทพบุตร จึงมีภาพ              
             กระตายปรากฏสมประสงคของโลกอยูทุกวันนี้.   
          [๒๓๒๔] พระจันทร พระอาทิตย พนแลวจากปากแหงราหู ยอมไพโรจนใน    
             วันเพญ็ ฉันใด ดกูรทานผูมีอานุภาพมาก ทานกฉั็นนั้น หลุดพนไป 
             จากเราผูกินเนื้อมนษุยเปนอาหารแลว ยังพระชนกชนนีใหปล้ืมพระทัย            
             จงรุงโรจนในกบิลรัฐ อนึ่ง พระประยูรญาติของทานจงยนิดีกนัท่ัวหนา.          
          [๒๓๒๕] ลําดับนั้นแล พระราชโอรสอลีนสัตตุผูมีพระปญญา ทรงประคองอัญชลี  
             ไหวยกัษโปริสาท ไดรับอนุญาตแลว มีความสุขสวัสดี หาโรคมิได  
             เสด็จกลับมายังกบิลรัฐ.      
          [๒๓๒๖] ชาวนิคมชนบทถวนหนา ท้ังพลชาง พลรถ และพลเดนิเทาตางพากนั  
             มาถวายบังคมพระราชโอรสนั้น พรอมกันกราบทูลข้ึนวา ขาพระองค 
             ท้ังหลายขอถวายบังคมพระองค พระองคทรงทํากิจซ่ึงยากท่ีทรงทําได. 
                     จบ ชัยทิศชาดกที่ ๓. 
                       ๔. ฉัททันตชาดก  
                     วาดวยพญาชางฉัททันต            
          [๒๓๒๗] ดูกรพระนองนาง ผูมีอวัยวะงามอรามดงัทอง มีผิวพรรณเหลืองงามเลิศ             
             พระเนตรท้ังสองแจมใส เหตุไรหนอ พระนองจึงเศราโศกซูบไป ดุจ  
             ดอกไมท่ีถูกขยี้ ฉะนัน้?     
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          [๒๓๒๘] ขาแตพระมหาราชเจา หมอมฉันแพพระครรภ  โดยการแพพระครรภเปน              
            เหตุใหหมอมฉันฝนเห็นส่ิงท่ีหาไมไดงาย.  
          [๒๓๒๙] กามสมบัตขิองมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกนี้ และในสวนนันทนวัน  
             กามสมบัติท้ังหมดนัน้ เปนของฉันท้ังส้ิน ฉันจะใหแกเธอไดท้ังนั้น.          
          [๒๓๓๐] ขาแตพระองคผูสมมติเทพ นายพรานปาเหลาใดเหลาหนึ่งในแวนแควน             
             ของพระองคจงมาประชุมพรอมกนั หมอมฉันจะแจงเหตุท่ีแพพระครรภ 
             ของหมอมฉันใหนายพรานปาเหลานั้นทราบ.      
          [๒๓๓๑] ดูกรพระเทวี นายพรานปาเหลานี้ ลวนแตมีฝมือ เปนคนแกลวกลา 
             ชํานาญปา รูจักชนิดของเน้ือ ยอมสละชีวิตเพื่อประโยชนของเราได.             
          [๒๓๓๒] ทานท้ังหลายผูเปนเช้ือแถวของนายพราน ท่ีมาพรอมกนัอยู ณ ท่ีนี้ จงฟง      
             ฉัน ฉันฝนเห็นชางเผือกผองงามีรัศมี ๖ ประการ ฉันตองการงาชางคูนั้น       
             เม่ือไมไดชีวิตก็หาไม.    
          [๒๓๓๓] บิดาหรือปูทวด ของขาพระองคท้ังหลายก็ยังไมเคยได เห็นทั้งยังไมเคย        
             ไดยนิวา พญาชางท่ีมีงา มีรัศมี ๖ ประการ พระนางเจาทรงนมิิตเห็น            
             พญาชางมีลักษะเชนไร ขอไดตรัสบอกพญาชางท่ีมีลักษณะเชนนั้น 
             แกพระองคท้ังหลายเถิด พระเจาขา.          
          [๒๓๓๔] ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ เบ้ืองบน ๑ เบ้ืองลาง ๑ ทิศท้ัง ๑๐ นี้ พระองค          
             ทรงฝนเห็นพญาชาง ซ่ึงมีงามีรัศมี ๖ ประการอยูทิศไหน พระเจาขา.?           
          [๒๓๓๕] จากท่ีนี้ตรงไปทิศอุดร ขามภูเขาสูงใหญ ๗ ลูก ภูเขาใหญช่ือสุวรรณปส         
             มีพรรณไมผลิดอกอยูไสว มีฝูงกนินรเท่ียววิ่งเลนอยู ทานจงข้ึนไปบน          
             ภูเขาอันเปนท่ีอยูแหงหมูกินนรท้ังหลายแลวมองลงมาตามเชิงเขา ทันใด         
             นั้น จะไดเห็นตนไทรใหญท่ีมีสีเทียมเมฆ มียานไทร ๘,๐๐๐ หอยยอยอยู.       
             ท่ีโคนตนไทรนั้น มีพญาชางเผือกผองงามีรัศมี ๖ ประการอาศัยอยู              
             ยากท่ีคนอ่ืนจะจับได มีชางประมาณ ๘,๐๐๐ เชือกลวนมีงางอนงาม วิ่ง            
             ไลประหารเร็วดังลมพัด รักษาพญาชางนั้นอยู. ชางเหลานั้นยอมบันลือ         
             เสียงนาหวาดกลัว ยอมโกรธแมตอลมท่ีพัดถูกตัว ถาเห็นมนุษย ณ  ท่ีนั้น      
             เปนตองขยี้เสียใหเปนภัสมธุลี แมแตละอองก็ไมถูกตองพญาชางไดเลย.   
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          [๒๓๓๖] ขาแตพระราชเทวี เคร่ืองอาภรณท่ีแลวไปดวยเงิน แกวมุกดา แกวมณ ี          
             และแกวไพฑูรยมีอยูในราชสกุลมากมาย เหตุไร พระแมเจาจึงทรง 
             ประสงคเอางาชางมาทําเปนเคร่ืองประดับเลา พระแมเจาทรงปรารถนา              
             จะใหฆาพญาชาง ซ่ึงมีงามีรัศมี ๖ ประการเสีย หรือวาจะใหพญาชางฆา         
             พวกเช้ือแถวของนายพรานเสียกระมัง?            
          [๒๓๓๗] ดูกรนายพราน ฉันริษยาดวย เสียใจดวย เพราะนึกถึงความหลังก็   
             ตรอมใจ ขอทานจงทําตามความประสงคของฉัน ฉันจักใหบานสวยแก  
             ทาน ๕ ตําบล.  
          [๒๓๓๘] พญาชางนัน้อยูท่ีไหน ยนืท่ีไหน ทางไหนท่ีพญาชางไปอาบน้ํา พญาชาง            
             อาบน้ําดวยประการอยางไร ขาพระองคจะรูจกัคติแหงพญาชางไดอยางไร?         
          [๒๓๓๙] ในท่ีๆ พญาชางอยูนั้น มีสระอยูใกลๆ นาร่ืนรมย มีทาราบเรียบ             
             น้ํามากมาย สะพร่ังไปดวยพรรณไมดอก มีหมูภมรมาคลึงเคลา พญาชาง              
             นั้น ลงอาบท่ีสระน้ันแหละ ชําระศีรษะแลวหอยพวงดอกอุบล  มีรางกาย             
             เผือกผองดังดอกบัวขาบ บันเทิงใจใหมเหสีช่ือวาสรรพภัททา เดินหนา            
             กลับไปยังท่ีอยูของตน.      
          [๒๓๔๐] นายพรานนั้น ยดึเอาพระราชดาํรัสของพระนางซ่ึงประทับยืนอยู ณ ท่ีนั้นเอง        
             แลวถือเอาแลงลูกธนูขามภูเขาใหญท้ัง ๗ ลูกไปจนถึงลูกท่ีช่ือสุวรรณปส       
             อันสูงโดด. ข้ึนไปถึงภูเขาอันเปนท่ีอยูของหมูกนินรแลว มองลงมา             
             ยังเชิงเขา ไดเหน็ตนไทรใหญมีสีเทียมเมฆ มียานไทร ๘,๐๐๐ หอยยอย           
             อยู ณ ท่ีนั้น ทันใดน้ันเอง ก็ไดเหน็พญาชางเผือกผองงามีรัศมี ๖ ประการ     
             ยากท่ีคนเหลาอ่ืนจะจับได มีชางประมาณ ๘,๐๐๐ เชือก ลวนแตมีงางอนงาม        
             วิ่งไลเร็วดุจลมพัด รักษาพญาชางอยู. และไดเห็นสระโบกขรณอัีน 
             นาร่ืนรมยอยูใกลๆ ท่ีอยูของพญาชางนั้น ท้ังทาน้ําก็ราบเรียบน้ํามากมาย    
             มีพรรณไมดอกบานสะพร่ัง  มีหมูภมรเท่ียวเคลาคลึงอยู แลเหน็ท่ีท่ีพญา        
             ชางลงอาบน้ํา. จนกระท้ังท่ีๆ พญาชางเดิน ยนือยู และทางท่ีพญาชางลง   
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             อาบนั้นก็แลเห็น นายพรานผูมีใจลามก ถูกพระนางสุภัททาผูตกอยูใน              
             อํานาจจิตทรงใชมา ก็มาตระเตรียมหลุม.         
          [๒๓๔๑] นายพรานผูกระทํากรรมอันช่ัวชา ขุดหลุมเอากระดานปดเสร็จแลว สอด              
             ธนูเขาไว เอาลูกธนูลูกใหญยิงพญาชางซ่ึงมายืนอยูขางหลุมของตน.            
             พระยาชางถูกยิงแลวก็รองกองโกญจนาท ชางทุกๆ เชือกพากนับันลือ              
             อ้ืออึงวิ่งไปท้ัง ๘ ทิศ ทําหญาและไมใหเปนจณุไป. พญาชางฉัททันตเอา        
             เทากระชุนดนิดวยคิดวา จกัฆามันเสีย แตไดเห็นผากาสาวพัสตร อัน         
             เปนธงชัยของฤาษี ท้ังท่ีไดรับความทุกข ก็เกดิความรูสึกวา ธงชัยแหง       
             พระอรหันตอันสัตบุรุษไมพึงทําลาย.           
          [๒๓๔๒] ผูใดยังไมหมดกิเลส ปราศจากทมะและสัจจะ ผูนั้นไมควรจะนุงหมผา            
             กาสาวะ. สวนผูใดคลายกิเลสไดแลว ตั้งม่ันอยูในศีล ประกอบดวย              
             ทมะและสัจจะ ผูนัน้ยอมควรนุงหมผากาสาวะแท.              
          [๒๓๔๓] พญาชางถูกลูกศรใหญเสียบเขาแลว ไมมีจิตคิดประทุษราย ไดถามนาย            
             พรานวา เพื่อนเอย ทานประสงคอะไร  เพราะเหตุไร หรือวาใคร  
             ใชใหทานมาฆาเรา?         
          [๒๓๔๔] ดกูรพญาชางผูเจริญ พระนางสุภัททาพระมเหสีของพระเจากาสิกราช 
             อันประชาชนสักการะบูชาอยูในราชสกุล พระนางไดทรงนิมิตเห็นทาน  
             และไดโปรดใหทําสักการะแกขาพเจาแลว ตรัสบอกขาพเจาวา มีพระ             
             ประสงคงาท้ังคูของทาน.    
          [๒๓๔๕] ท่ีจริง พระนางสุภัททาทรงทราบอยูวางางามๆ แหงบิดาและปูทวดของเรา           
             มีอยูเปนอันมาก แตพระนางเปนคนพาล โกรธเคือง ผูกเวร ตองการจะ              
             ฆาเรา. ดูกรนายพราน ทานจงลุกข้ึนเถิด จงหยิบเล่ือยมาตัดงาคูนี้เถิด         
             ประเดี๋ยวเราจะตายเสียกอน ทานจงกราบทูลพระนางสุภัททาผูยงัผูกโกรธ           
             วา พญาชางตายแลว เชิญพระนางรับงาคูนี้ไวเถิด.            
          [๒๓๔๖] นายพรานนั้น ลุกข้ึนจับเล่ือย เล่ือยงาพญาชางท้ังคูอันงดงามหาท่ีเปรียบ      
             มิไดในพื้นปฐพแีลว รีบถือหลีกออกจากท่ีนั้นไป.     
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          [๒๓๔๗] ชางเหลานัน้ตกใจ ไดรับความเสียใจ เพราะพญาชางถูกยิงพากนัวิ่งไปยัง         
             ทิศท้ัง ๘ เม่ือไมเหน็ปจจามิตรของพญาชาง ก็พากันกลับมายังท่ีอยูของ        
             พญาชาง.    
          [๒๓๔๘] ชางเหลานัน้พากันครํ่าครวญรํ่าไหอยู ณ ท่ีนั้น ตางสูบเอาฝุนพนข้ึนบน      
             กระพองของตนๆ ยกนางสรรพภทัทาผูเปนมเหสีใหเปนหัวหนา พากัน 
             กลับยงัท่ีอยูของตนทั้งหมด. 
          [๒๓๔๙] นายพรานนั้น ถือเอางาพญาชางท้ังคูอันงดงาม หาท่ีเปรียบในพ้ืนปฐพีมิได       
             ซ่ึงแผรัศมีดุจสีทองไปรอบๆ มาถึงยังพระนครกาสีแลว นอมนาํงาท้ังคู           
             เขาไปถวายพระนางสุภัททากราบทูลวา พญาชางลมแลว ขอเชิญพระนาง 
             ทอดพระเนตรงาท้ังคูนี้เถิด. 
          [๒๓๕๐] พระนางสุภัททาผูเปนพาล คร้ันทอดพระเนตรงาพญาชางท้ังคู ผูเปนสามี         
             ท่ีรักในชาติกอนแลว หทัยของพระนางกแ็ตกทําลาย ณ ท่ีนัน้เอง เพราะ             
             เหตุนัน้เอง พระนางจึงไดสวรรคต.             
          [๒๓๕๑] พระศาสดาไดบรรลุสัมโพธิญาณแลว มีพระอานภุาพมาก ไดทรงทําการแยม              
             ในทามกลางบริษัท ภิกษุท้ังหลายผูมีจิตหลุดพนดีแลว พากันทูลถามวา          
             พระพุทธเจาท้ังหลาย ยอมไมทรงทําการแยมใหปรากฏ เม่ือไมมีเหตุ?             
             พระผูมีพระภาคตรัสวา ทานท้ังหลายจงดูนางกมุารีสาวคนน้ัน นุงหม            
             ผากาสาวพัสตร ประพฤติอนาคาริยวัตร นางกุมารีคนนั้นแล เปนนาง 
             สุภัททาในกาลนัน้ เราตถาคตเปนพญาชางในกาลนั้น. นายพรานถือเอา  
             งาท้ังคูอันงดงามของพญาชาง หาท่ีเปรียบในพ้ืนปฐพีมิได กลับมายัง            
             พระนครกาสีในกาลนั้น เปนพระเทวทัต. พระพทุธเจาผูปราศจากความ  
             กระวนกระวาย ความเศราโศก และกิเลสดุจลูกศร ตรัสรูยิ่งดวยพระองค            
             เองแลว ไดตรัสฉัททันตชาดกนี้ อันเปนของเกา ไมรูจักส้ินสูญ ซ่ึง          
             พระองคทองเท่ียวไปแลวตลอดกาลนาน เปนบุรพจรรยาท้ังสูงท้ังตํ่าวา            
             ดูกรภกิษุท้ังหลาย คราวคร้ังนั้น เราเปนพญาชางฉัททันตอยูท่ีสระฉัททันต    
             นั้น ทานท้ังหลายจงทรงจําชาดกไว ดวยประการฉะนี้แล.          
                     จบ ฉันทันตชาดกท่ี ๔.       
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                       ๕. สัมภวชาดก    
                วาดวยคนผูรุงโรจนไดเพราะปญญา     
          [๒๓๕๒] ดกูรทานอาจารยสุจีรตะ เราท้ังหลายไดราชสมบัติ และความเปนใหญ              
             แลว ยงัปรารถนาจะไดบุตรคนใหญ เพื่อครองแผนดินนี้ โดยธรรม  
             ไมใชโดยอธรรม อธรรมเราไมพอใจ การประพฤติธรรมเปนกิจของพระ 
             ราชาแท. เราท้ังหลายจะไมถูกนินทาในโลกนี้ และในโลกหนาดวยเหตใุด            
             และจะไดรับเกียรติยศ ในเทวดาและมนุษยดวยเหตุใด. ขอทานจง   
             บอกเหตุนั้นๆ แกเรา ดูกรทานพราหมณ เราปรารถนาจะปฏิบัติตามอรรถ              
             และธรรม เราถามทานแลวขอจงบอกอรรถ และธรรมนั้นดวยเถิด?      
          [๒๓๕๓] ขาแตพระราชา พระองคทรงปรารถนาจะทรงปฏิบัติตามอรรถและธรรมใด 
             นอกจากวิธูรพราหมณแลว ไมมีใครสมควรท่ีจะช้ีแจงซ่ึงอรรถและธรรม              
             นั้นได.    
          [๒๓๕๔] ดกูรทานอาจารยสุจีรตะ มาเถิดทาน เราจะสงทานไปยงัสํานักของวิธูร           
             พราหมณ ทานจงนําเอาทองคําแทงนี้ไปมอบให เพื่อรับคําอธิบายอรรถ  
             และธรรม.    
          [๒๓๕๕] มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึงสํานักของวิธูรพราหมณแลว 
             เห็นทานกําลังบริโภคอาหารอยูในเรือนของตน.   
          [๒๓๕๖] พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราใหเปนทูตมา พระเจายุธิฏฐิละ        
             ไดตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ทานอาจารยวิธูร  
             ขาพเจาถามทานแลว ขอไดกรุณาบอกอรรถและธรรมนั้นดวย.       
          [๒๓๕๗] ดูกรพราหมณ เราคิดวา จักกั้นแมน้ําคงคา แตไมอาจจะก้ันแมน้ําใหญนั้น       
             ได เพราะเหตุนัน้ โอกาสนั้นจักมีไดอยางไร? เมื่อทานถามถึงอรรถและ          
             ธรรม เราจึงไมอาจจะบอกได. แตภัทรการะผูเปนบุตรเกิดแตอกของ 
             เรามีอยู เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอดูเถิด พราหมณ.      
          [๒๓๕๘] มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึงสํานักของภัทรการะ เห็นทาน              
             กําลังนั่งอยูในเรือนของตน.   
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          [๒๓๕๙] พระเจาโกรัพยาราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราเปนทูตมาพระเจายุธิฏฐิละได        
             ตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ดูกรภัทรการมาณพ    
             ขอไดกรุณาบอกอรรถและธรรมนั้นแกเราดวย.     
          [๒๓๖๐] ขาพเจาเปนเหมือนคนท้ิงหาบเน้ือแลววิ่งตามเห้ียไป ถึงจะถูกถามอรรถ          
             และธรรมก็ไมอาจจะบอกแกทานได ขาแตทานพราหมณสุจีรตะ นอง  
             ชายของขาพเจาช่ือวาสญชัยมีอยู เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอ              
             ดูเถิด.     
          [๒๓๖๑] มหาพราหมณผูภารทวาชโคตรนั้น ไดไปถึงยังสํานักของสญชัยกุมาร  
             ไดเหน็สญชัยกุมารกําลังนั่งอยูในบริษัทของตน.  
          [๒๓๖๒] พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราเปนทูตมา พระเจายุธิฏฐิละ           
             ไดตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ดูกรสญชัยกุมาร  
             ขอไดกรุณาบอกอรรถและธรรมนั้นแกเราดวย.     
          [๒๓๖๓] ขาแตทานสุจีรตพราหมณ มัจจุราชยอมกลืนกินขาพเจาท้ังเชาและเย็น          
             ถึงขาพเจาถูกถาม กไ็มอาจจะบอกอรรถและธรรมแกทานได. แตวานอง            
             ชายของขาพเจาช่ือวาสัมภวะมีอยู เชิญทานไปถามอรรถและธรรมกะเธอ             
             ดูเถิด.     
          [๒๓๖๔] ดกูรทานผูเจริญ ธรรมนี้นาอัศจรรยจริงหนอยอมไมพอใจเรา ชนท้ัง ๓ คือ       
             บิดาและบุตร ๒ คน ไมมีปญญารูแจงธรรมนี้เลย. ถูกถามแลว ก็ไมอาจ           
             จะบอกอรรถและธรรมได เด็กถูกถามอรรถและธรรมแลว จะรูได      
             อยางไรหนอ? 
          [๒๓๖๕] ดูกรทานพราหมณ ทานยงัไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจวาเธอ            
             เปนเดก็ ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรมได. พระจันทร            
             ปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศยอมสวางไสวลวงหมูดาวท้ังปวง ใน 
             โลกน้ีดวยรัศมี ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเดก็ ก็ฉันนั้น ยอม             
             ไพโรจนลวงบัณฑิตท้ังหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ทานยงัไมได   
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             ถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจเธอวาเปนเดก็ ทานถามสัมภวกุมาร 
             แลวจะพึงรูอรรถและธรรมได. ดูกรทานพราหมณ เดือนหาในคิมหันตฤดู            
             ยอมสวยงามยิ่งกวาเดือนอ่ืนๆ ดวยตนไมและดอกไม ฉันใด. สัมภวกุมาร          
             แมยังเปนเด็ก ก็ฉันนัน้ ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตท้ังหลาย เพราะประกอบ          
             ดวยปญญา ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่ง              
             เขาใจเธอวาเปนเดก็ ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรม              
             ได ดกูรทานพราหมณ หิมวันตบรรพตช่ือวาคันธมาทน ดารดาษไปดวย 
             ไมตางๆ พรรณ เปนท่ีอยูอาศัยแหงทวยเทพ ยอมสงางามและหอม  
             ตลบไปท่ัวทิศดวยทิพยโอสถ ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเดก็ ก็ฉัน              
             นั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิตท้ังหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกร  
             ทานพราหมณ ทานยงัไมไดถามสัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจเธอวาเปนเดก็        
             ทานถามสัมภวกุมารแลว จะพึงรูอรรถและธรรมได. ไฟปามีเปลวรุงเรือง          
             ไหมลามไปในปา ไมอ่ิมมีแนวทางดําคุเร่ือยไปมีเปรียงเปนอาหาร มีควัน          
             เปนธง ไหมแนวไพรสูงๆ เวลากลางคืนสวางลุกโชนอยูบนยอดภูเขา  
             ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเด็ก กฉั็นนั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิต             
             ท้ังหลาย  เพราะประกอบดวยปญญา ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถาม             
             สัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจเธอวาเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว จะ           
             พึงรูอรรถและธรรมได. มาดีจะรูไดเพราะฝเทา โคพลิพัทธจะรูไดเพราะ      
             เข็นภาระไป แมโคนมจะรูไดเพราะน้ํานมดี และบัณฑติจะรูไดเม่ือเจรจา          
             ฉันใด. สัมภวกุมารแมยังเปนเด็กกฉั็นนั้น ยอมไพโรจนลวงบัณฑิต              
             ท้ังหลาย เพราะประกอบดวยปญญา ดูกรทานพราหมณ ทานยังไมไดถาม              
             สัมภวกุมาร อยาเพิ่งเขาใจวาเธอยังเปนเด็ก ทานถามสัมภวกุมารแลว           
             จะพึงรูอรรถและธรรมได.     
          [๒๓๖๖] มหาพราหมณภวรทวาชโคตรนั้น ไดไปยังสํานักของสัมภวกุมาร เหน็เธอ  
             กําลังเลนอยูนอกบาน จึงกลาววา.           
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          [๒๓๖๗] พระเจาโกรัพยราชผูเรืองพระยศ ทรงสงเราเปนทูตมา พระเจายุธิฏฐิละ           
             ไดตรัสถามอรรถและธรรม ไดตรัสแลวดังกลาวมา ดูกรสัมภวกุมาร  
             ทานถูกถามแลว ขอจงบอกอรรถและธรรมนั้นเถิด.  
          [๒๓๖๘] เชิญฟง ขาพเจาจกัแกปญหาแกทานอยางนักปราชญ พระราชายอมทรง             
             ทราบอรรถและธรรมนั้นได แตจกัทรงทําตามหรือไม ไมทราบ?       
          [๒๓๖๙] ขาแตทานสุจรีตพราหมณ บุคคลผูถูกพระราชาตรัสถามแลว พึงทูลกจิท่ี          
             ควรทําในวนันี้ใหทําในวนัพรุงนี้ พระเจายุธิฏฐิละอยาไดทรงทําตาม ใน          
             เม่ือประโยชนเกิดข้ึน ขาแตทานสุจีรตะ เม่ือบุคคลถูกพระราชาตรัสถาม         
             พึงกราบทูลธรรมภายในเทานั้น ไมพึงใหเสดจ็ไปยังหนทางผิด ดุจคน 
             โงไมมีความคิดฉะนั้น. กษตัริยไมพึงทรงลืมพระองค ไมพึงทรงประพฤติ         
             ธรรม ไมพึงทรงขามไปในท่ีมิใชทา ไมพึงทรงขวนขวายในส่ิงอันไม              
             เปนประโยชน. กษัตริยพระองคใด ทรงทราบวาควรจะทําฐานะเหลานี้ 
             กษัตริยพระองคนัน้ยอมทรงพระเจริญทุกเม่ือ ดงัพระจันทรในสุกรปกษ          
             ฉะนัน้. ยอมเปนท่ีรักใครของพระประยูรญาติท้ังหลายดวย ยอมทรง              
             รุงโรจนในหมูมิตรดวย ทาวเธอมีพระปรีชา เม่ือสวรรคตแลว ยอมเขา          
             ถึงโลกสวรรค. 
                     จบ สัมภวชาดกที่ ๕.  
                       ๖. มหากปชาดก   
                    ผลบาปของผูทํารายผูมีคุณ          
          [๒๓๗๐] มีพระราชาแหงชนชาวกาสีผูครองรัฐสีมา ในพระนครพาราณสี ทรง    
             แวดลอมดวยมิตรและอํามาตย ไดเสด็จไปยังมิคาชินอุทยาน. ณ ท่ีนั้น             
             ไดทอดพระเนตรเห็นพราหมณซ่ึงเปนโรคเร้ือนดาง เปนจดุตามตัว 
             มากไปดวยกลากเกล้ือนเร่ียราดดวยเนื้อท่ีหลุดออกมาจากปากแผล เชน             
             กับดอกทองกวาวท่ีบาน ซูบผอม สะพร่ังไปดวยเสนเอ็น. คร้ันทอด-  
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             พระเนตรเห็นคนถึงความลําบากนาสงสารยิ่งนักแลว ทรงหวาดพระทัย  
             จึงตรัสถามวา ทานเปนยักษประเภทไหนในจําพวกยักษท้ังหลาย? อนึ่ง             
             มือและเทาของทานขาว ยิ่งกวานัน้ศีรษะก็ขาวโพลน ตัวของทานก็ดาง            
             พรอย มากไปดวยเกล้ือนกลาก. หลังของทานก็เปนปุมเปนปมดุจ  
             เถาวัลยอันยุง อวัยวะของทานดุจเถาวัลยขอดํา ดไูมเหมือนกับคนอ่ืน.         
             เทาเปรอะเปอนนาหวาดเสียว ซูบผอม สะพร่ังไปดวยเสนเอ็น หวิระหาย           
             รางกายซูบซีด ทานมาจากไหน และจะไปไหน? ดูนาเกลียดรูปรางไม  
             นาดู ผิวพรรณทราม ดูนากลัว แมมารดาบังเกิดเกลาของทาน ก็ไม 
             ปรารถนาจะเหลียวแลเสียเลย. ในชาติกอนทานไดทํากรรมอะไร ไดเบียด              
             เบียนผูท่ีไมควรเบียดเบียนไวอยางไร ไดเขาถึงทุกขอันนี้เพราะทํากรรม      
             อันหยาบชาอันใดไว?         
          [๒๓๗๑] ขอเชิญพระองคทรงสดับ ขาพระองคจักกราบทูลอยางคนท่ีฉลาดทูล  
             เพราะวาบัณฑิตท้ังหลายในโลกนี้ ยอมสรรเสริญคนท่ีพูดจริง. ขาพระ             
             องคผูเดียวเท่ียวตามหาโคไดหลงทางเขาไปในปาหิมพานตแสนจะกันดาร            
             เงียบสงัด อันหมูกญุชรตางๆ อาศัยอยู. ขาพระองคไดหลงทางเขาไป            
             ในปาทึบ อันหมูมฤครายกาจทองเที่ยวไปมา ตองทนหิวกระหายเท่ียวไป            
             ในปานั้นตลอด ๗ วนั ณ ปานัน้ขาพระองคกําลังหิวจดั ไดเห็นตน 
             มะพลับตนหนึ่งต้ังอยูหม่ินเหม เอนไปทางปากเหวมีผลดกดื่น. จึงเก็บ           
             เอาผลที่ลมพัดหลนมากินผลเหลานั้นพอใจขาพระองคยิ่งนัก เม่ือยังไม          
             อ่ิมจึงปนข้ึนไปบนตน ดวยหวังใจวากนิใหสบายบนตนนั้น ขาพระองค           
             กินผลท่ีหนึ่งแลว ก็ปรารถนาจะกินผลท่ีสองตอไป ทันใดนัน้ กิง่นั้นก็          
             หักลงดุจถูกขวานฟนฉะน้ัน. ขาพระองคศีรษะปกลง เทาช้ีฟา ตกลง              
             ไปในเหวซ่ึงไมมีท่ียดึท่ีเกาะเลย พรอมดวยกิ่งไมนั่นเอง. ขาพระองค        
             หยั่งไมถึงเพราะน้ําลึก ตองไปนอนไรความเพลิดเพลินอยูในเหวน้ัน ๑๐           
             ราตรีเต็มๆ. ภายหลังมีลิงตัวหนึ่งมีหางดังหางโค เท่ียวไปตามซอกเขา             
             เท่ียวไตไปตามกิ่งไมหาผลไมกิน ไดมาถึงท่ีนั้น มันเห็นขาพระองคผอม    
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             เหลือง ก็เกิดความสงสารในขาพระองคข้ึน. จึงถามวา พอช่ือไร 
             ทําไมจึงมาทนทุกขอยูท่ีนี่อยางนี้ เปนมนุษยหรือมนุษย ขอไดโปรด           
             แนะนาํตนใหขาพเจาทราบดวย? ขาพระองคจึงไดประนมอัญชลีไหวลิง              
             ตัวนั้นแลวกลาววา เราเปนมนุษยผูถึงซ่ึงความหายนะ เราไมมีหนทาง          
             ท่ีจะไปจากท่ีนี้ได เพราะเหตุนั้น เราจึงขอบอกใหทานทราบไว ขอทาน          
             จงมีความเจริญ อนึ่ง ขอทานจงเปนท่ีพึ่งพาของเราดวย. ลิงผูตวัองอาจ         
             เท่ียวไปหากอนหินกอนใหญในภเูขามา แลวผูกเชือกไวท่ีกอนหินรอง            
             บอกวา. มาเถิดทานข้ึนมาเกาะหลังขาพเจา เอามือท้ัง ๒ กอดคอไว              
             ขาพเจาจักพาทานกระโดดข้ึนจากเหวทันที. ขาพระองคไดฟงคําของพญา            
             พานรินทรผูตัวมีศิรินั้นแลว จึงข้ึนเกาะหลังเอามือท้ัง ๒ โอบคอไว.         
             ลําดับนั้น พญาวานรผูตัวมีเดชกําลัง ก็พาขาพระองคกระโดดข้ึนจาก 
             เหวโดยความยากลําบากทันที. คร้ันข้ึนมาไดแลวพญาวานรผูตัวองอาจได            
             ขอรองขาพระองควา แนะสหาย ขอทานจงชวยคุมครองขาพเจา   
             ขาพเจาจักงีบสักหนอย. ราชสีห เสือโครง หมีและเสือดาว พึงเบียด           
             เบียนขาพเจาผูตัวหลับไป. ทานเหน็พวกมันแลวจงปองกันไว. เพราะ            
             ขาพระองคชวยปองกันใหอยางนัน้  พญาวานรจึงหลับไปสักครูหนึ่ง             
             ในกาลคร้ังนั้น ขาพระองคก็ไมมีความคิด กลับไดความเห็นอันเลวทราม           
             วา ลิงน้ีก็เปนอาหารของมนุษยท้ังหลาย เหมือนเนื้อในปาเหลา  
             อ่ืนเชนกัน ถากระไร เราพึงฆาลิงนี้กินแกหวิเถิด. อนึ่ง อ่ิมแลวจัก        
             จักถือเอาเนื้อไปเปนสะเบียงเดินทาง เราจักตองผานทางกันดาร เนื้อก็          
             จักไดเปนสะเบียงของเรา. ทันใดนัน้ ขาพระองคจึงหยิบเอาหินมาทุม            
             ศีรษะลิง การประหารของขาพระองคผูลําบากเพราะอดอาหาร มีกําลัง 
             นอย. ดวยกําลังกอนหินท่ีขาพระองคทุมลง ลิงนั้นผลุดลุกข้ึนท้ังๆ ท่ี       
             ตัวอาบไปดวยเลือด รองไหน้ําตาไหลพรู มองดูขาพระองค. พลางก็  
             กลาวข้ึนวา นายอยาทําขาพเจาเลย ขอทานจงมีความเจริญ แตทานได            
             ทํากรรมอันหยาบชาเชนนี้ กแ็ลทานมีอายุยนืมาได สมควรจะหามปราม     
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             คนอ่ืน. แนะทานผูทํากรรมอันยากท่ีบุคคลจะทําลงได นาอดสูใจจริงๆ             
             ขาพเจาชวยใหทานข้ึนมาจากเหวลึกซ่ึงยากท่ีจะข้ึนมาได. ทานดจุวาเรา      
             นํามาจากปรโลก ยังสําคัญขาพเจาวา ควรจะฆาเสีย ดวยจิตอันเปนบาป             
             กรรม ซ่ึงเปนเหตุใหทานคิดช่ัว. เวทนาอันเผ็ดรอนอยาไดตองทานผูตั้ง     
             อยูในอธรรมเลย อนึ่ง บาปกรรมก็อยาไดตามฆาทานอยางขุยไผเลย.              
             แนะทานผูมีธรรมอันเลว หาความสํารวมมิได ความคุนเคยของขาพเจา             
             จะไมมีอยูในทานเลย มาเถิด ทานจงเดินไปหางๆ เรา พอมองเห็น 
             หลังกนัเทานั้น. ทานพนจากเง้ือมมือแหงสัตวราย ถึงทางเดินของมนุษย       
             แลว แนะทานผูไมตัง้อยูในธรรม นี่ทาง ทานจงไปตามสบายโดยทาง              
             นั้นเถิด. วานรคร้ันกลาวอยางนีแ้ลว ก็ลางเลือดท่ีศีรษะเช็ดน้ําตาเสร็จ      
             แลว กระโดดข้ึนไปยงัภูเขา. ขาพระองคเปนผูอันวานรนั้นอนุเคราะห           
             แลว ถูกความกระวนกระวายเบียดเบียน มีตวัอันรอน ไดลงไปยงั   
             หวงน้าํแหงหนึ่งเพื่อจะดื่มกินน้ํา. หวงน้ําก็เดือดพลานดุจตมดวยไฟ          
             นองไปดวยเลือด คลายกับน้ําเลือด น้ําหนอง ฉะนั้น ทุกส่ิงทุกอยาง              
             ปรากฏแกขาพระองคนั้น. หยาดน้าํซ่ึงตกถูกท่ีกายของขาพระองคมีเทาใด         
             ฝก็ผุดข้ึนเทานั้น มีสัณฐานเหมือนมะตูมคร่ึงลูก. น้ําเลือดน้ําหนองก็          
             ไหลออกจากแผลฝของขาพระองคซ่ึงแตกแลว ขาพระองคจะเดนิไปทาง  
             ไหนในคามนิคมท้ังหลาย. พวกหญิง และชายพากันถือทอนไมหามกัน  
             ขาพระองค ผูฟุงไปดวยกล่ินเหม็นวา อยาเขามาขางนี้นะ บัดนี้ ขาพระ     
             องคไดเสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู ๗ ป ซ่ึงเปนผลกรรมช่ัวของตน             
             ในปางกอน. เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงกราบทูลใหพระองคทรงทราบ              
             ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลายเทาท่ีมาประชุมกันอยูในท่ีนี้ ขอพระ          
             องคอยาไดประทุษรายตอมิตร เพราะวาผูประทุษรายมิตรเปนคนเลว.            
             ในโลกน้ี ผูท่ีประทุษรายตอมิตร ยอมเปนโรคเร้ือน เกล้ือนกลาก              
             เม่ือตายไปแลว ยอมเขาถึงนรก.              
                     จบ มหากปชาดกท่ี ๖.  
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                      ๗. ทกรักขสชาดก   
                       วาดวยผีเส้ือน้าํ 
          [๒๓๗๒] ถาผีเส้ือน้ําผูตนแสวงหาเคร่ืองเซน ดวยมนุษยพึงจับเรือของพระนาง           
             สลากเทวีพระราชชนนีพระนางนนัทาเทวีอัครมเหสี พระติขินนกุมารราช 
             อนุชา ธนุเสขกุมารผูสหาย เกวัฏพราหมณปุโรหิต มโหสถบัณฑิต และ  
             พระองครวมเปน ๗ ผูแลนเรือไปในทะเล พระองคจะพระราชทาน     
             ใครอยางไร ใหตามลําดับแกผีเส้ือน้ํา พระเจาขา.             
          [๒๓๗๓] ขาพเจาจะใหพระราชมารดากอน ใหมเหสี ใหกนิษฐาภาดา ตอแตนัน้              
             ไปก็จะใหสหาย ใหพราหมณปุโรหิตเปนลําดับท่ี ๕ ใหตนเองเปนท่ี ๖             
             มโหสถใหไมไดเลย.          
          [๒๓๗๔] ก็พระราชชนนีของพระองค เปนผูบํารุงเล้ียงทรงอนุเคราะหตลอดราตรี             
             นาน เมื่อฉัพภิพราหมณประทุษรายในพระองค พระราชมารดาเปนผู 
             ฉลาด ทรงเห็นประโยชน ทํารูปเปรียบอ่ืน ปลดเปล้ืองพระองคจาก   
             การถูกปลงพระชนม พระองคจะพระราชทานพระชนนีผูมีพระทัยคงที่  
             ประทานพระชนมชีพให ทรงใหเจริญ ณ ระหวางพระทรวง ทรงพระ     
             ครรภนั้นแกผีเส้ือน้ําดวยโทษอะไร.          
          [๒๓๗๕] พระราชมารดาทรงเปนเหมือนหญิงสาวทรงเคร่ืองประดับซ่ึงไมสมควรจะ 
             ประดับ ตรัสสรวลเสเฮฮากะพวกรักษาประตูและพวกฝกหดัมา จนเกนิ  
             เวลาอันควร อนึ่ง พระราชมารดาของเรา ยอมส่ังทูตท้ังหลายถึงอริราช            
             ศัตรูเอง ขาพเจาจะใหพระราชมารดาแกผีเส้ือน้าํดวยโทษอันนั้น. 
          [๒๓๗๖] พระนางอุพพรีเทวีผูประเสริฐกวาหมูสนมนารี มีพระเสาวนียนารักยิ่งนัก       
             ทรงประพฤติตาม ทรงมีศีลาจารวัตร ดุจเงามีปกติไปตาม ไมทรงพิโรธ  
             งายๆ ทรงมีบุญบารมี เฉลียวฉลาด ทรงเห็นประโยชน พระองคจะ    
             พระราชทานพระราชเทวีแกผีเส้ือน้ําดวยโทษอะไร.  
          [๒๓๗๗] นางอุพพรีนั้นรูวา ขาพเจา ถึงพรอมดวยความยินดใีนการเลนอันกระทํา         
             ความพินาศ ก็ขอทรัพยท่ีขาพเจาใหแกบุตรธิดาของตนและชายาอ่ืนๆ        
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             ขาพเจามีความกําหนดัมากกใ็หทรัพยท้ังประณีตและทรามเปนอันมาก 
             คร้ันสละส่ิงท่ีสละไดยากแลว ภายหลังก็เศราโศกเสียใจ ขาพเจาจะให          
             นางอุพพรีแกผีเส้ือน้ําโดยโทษนัน้.           
          [๒๓๗๘] พระกนิษฐาภาดา ทรงบํารุงชาวนาชนบทท้ังหลาย ใหเจริญรุงเรือง เชิญ              
             พระองคผูประทับอยู ณ ประเทศอ่ืนมาสูพระนครนี้ ทรงอนุเคราะหพระ            
             องค ครอบงําพระราชาท้ังหลาย เอาทรัพยเปนอันมากมาแตราชสมบัติ  
             อ่ืน เปนผูประเสริฐกวานายขมังธนท้ัูงหลาย ทรงกลาหาญกวาผูมีความ          
             คิดหลักแหลมทั้งหลาย พระองคจะพระราชทานพระกนิษฐภาดาแกผีเส้ือ 
             น้ํา ดวยโทษอะไร.            
          [๒๓๗๙] กนษิฐภาดาของขาพเจาดหูม่ินขาพเจาวา ชาวชนบทท้ังหลาย เจริญก ็             
             เพราะเขา ขาพเจากลับมาไดก็เพราะเขา อนุเคราะหขาพเจาครอบงํา 
             พระราชาท้ังหลาย นําเอาทรัพยเปนอันมากมาแตราชสมบัติอ่ืน เปน  
             เลิศกวานายขมังธนท้ัูงหลาย กลาหาญกวาผูมีความคิดหลักแหลมท้ังหลาย          
             ขาพเจานี้เปนพระราชาเด็กๆ ไดความสุขก็เพราะเขา อนึ่ง เม่ือกอน            
             เขามาบํารุงขาพเจาแตเชา แตบัดนี้เขาไมมาอยางกอน ขาพเจาจะให          
             กนิษฐภาดาแกผีเส้ือน้ําดวยโทษน้ัน.          
          [๒๓๘๐] พระองคประสูติวันเดียวกันกับธนุเสขกุมาร ท้ังสองพระองคเปนชาว 
             ปญจาลนคร เกิดในกรุงปญจาละ เปนสหายมีวัยเสมอกัน ธนุเสข    
             กุมารเปนผูติดตามพระองค โดยเสด็จจาริกไปยังชนบทรวมสุขรวมทุกข            
             กับพระองค ขวนขวายจัดแจงในกจิทุกอยางของพระองคท้ังกลางวัน  
             กลางคืน พระองคจะพระราชทานพระสหายแกผีเส้ือน้ําดวยโทษอะไร.  
          [๒๓๘๑] ขาแตผูเปนเจา ธนุเสขกุมารนี้ เปนผูหวัรอตอกระซิกกับขาพเจา ดวย     
             ความประพฤติมาแตกอน แมวันนี้ เขาก็ยังซิกซ้ีเฮฮาเกินเวลาดวยกิริยา         
             นั้นอีก ขาแตผูเปนเจา ขาพเจาจะปรึกษาหารือกนัในท่ีลับกับนางอุพพรี      
             เทวีบาง ขาพเจาไมทันเรียกก็เขามา มิใหขาพเจารูตัวกอน ถึงจะไดรับ    
             อนุญาตใหเขาเฝาไดไมกําจัดเวลาและโอกาสก็ตาม ขาพเจาจะใหสหายผู          
             ไมมีความละอายแกใจ หาความเอ้ือเฟอมิได แกผีเส้ือน้ําดวยโทษนั้น.      



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 425 
          [๒๓๘๒] เกวัฏปุโรหิตเปนผูฉลาดในนิมิตทุกอยาง รูเสียงรองทุกชนิด รูจบไตรภพ       
             เปนผูฉลาด ในจันทรุปราคาเปนตนท่ีจะเกิดข้ึน รูทํานายความฝน รูการ        
             ถอยทัพ หรือการรุกเขาไปตอสู เปนผูสามารถรูโทษหรือคุณในภูมิภาค           
             และอากาศ เปนผูรอบรูในโคจรแหงนักษัตร พระองคจะพระราชทาน  
             เกวัฏพราหมณแกผีเส้ือน้ําดวยโทษอะไร.       
          [๒๓๘๓] ขาแตผูเปนเจา อาจารยเกวัฏลืมตาท้ัง ๒ เพงดูขาพเจาแมในบริษัท         
             เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงจะใหอาจารยเกวัฏผูรายกาจดุจมีค้ิวอันเลิกข้ึนแก 
             ผีเส้ือน้ําดวยโทษน้ัน.      
          [๒๓๘๔] พระองคเปนผูอันอํามาตยแวดลอม ทรงครอบครองพสุนธรมหิดล มี   
             สมุทรเปนขอบเขตดจุกุณฑลแหงสาคร พระองคมีมหารัฐซ่ึงมีสมุทรท้ัง ๔            
             เปนขอบเขต ทรงชนะสงครามเสร็จแลว มีพระกําลังมาก เปนเอกราช   
             ในปฐพี มีพระอิสริยยศ ถึงความไพบูลย พระสนมนารีจากชนบทตางๆ  
             ๑๖,๐๐๐ นาง สวมใสกุณฑลแกวมณี งามดังเทพกัญญา ดูกรขัตติยราช  
             นักปราชญท้ังหลายกลาวชีวิตอันสมบูรณดวยองคท้ังปวง อันสําเร็จดวย          
             ส่ิงท่ีนาใครทุกอยาง อันยืนนานอยางนี้ ของชนท้ังหลายผูถึงความสุขวา      
             เปนท่ีรัก เม่ือเปนเชนนี้ พระองคตามรักษามโหสถบัณฑิตยอมทรงสละ             
             พระชนมชีพซ่ึงแสนยากจะพึงสละได ดวยเหตุหรือวากรณีอะไร.     
          [๒๓๘๕] ขาแตผูเปนเจา จําเดิมแตมโหสถมาอยูกับขาพเจาแลว ขาพเจาไมเห็น       
             มโหสถผูมีปญญาทําชั่ว แมแตสักเล็กนอยเลย ถาแมความตายจะพึงมี             
             แกขาพเจาเสียกอนในเวลาหนึ่งมโหสถก็จะพึงยงัเหลาโอรส และนัดดา             
             ท้ังหลายของขาพเจาใหเปนสุขได เพราะมโหสถยอมมองเห็นประโยชน              
             ท้ังปวง ท้ังอนาคต ปจจุบันและอดตี โดยไมผิด ดวยเหตุนัน้ ขาพเจา           
             จึงจะไมใหมโหสถผูมีการงานอันหาความผิดมิไดแกผีเส้ือน้ํา.  
          [๒๓๘๖] ทานท้ังหลายชาวปญจาลนคร จงฟงราชภาษิตของพระเจาจฬุนพีรหมทัตนี้             
             พระองคทรงตามรักษามโหสถบัณฑิตถึงกับสูสละพระชนมชีพ ซ่ึงแสน  
             ยากท่ีจะสละได คือ พระเจาปญจาลราชทรงสละชีวิตแหงชนท้ัง ๖ คือ      
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             พระราชชนนี พระอัครมเหสี พระกนิษฐภาดา พระสหาย และ            
             พราหมณ กับท้ังพระองคเองแกผีเส้ือน้ํา ปญญามีประโยชนใหญหลวง              
             ละเอียดลออมีปกติคิดยังประโยชนใหสําเร็จ เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อ            
             กูลในปจจุบัน และเพื่อความสุขในสัมปรายภพ ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ทกรักขสชาดกท่ี ๗.              
                       ๘. ปณฑรกชาดก   
                   ไมควรบอกความลับแกคนอื่น           
          [๒๓๘๗] ภยัเกดิจากตนเอง ยอมตามถึงบุคคลผูไรปญญา พูดพลอยๆ ไมปดบัง              
             ความรู หาความระวงัมิได ไมมีการพิจารณา เหมือนครุฑตามถึงเราผู             
             ปณฑรกนาคฉะน้ัน. นรชนใดยินดบีอกมนตลับท่ีตนควรจะรักษา เพราะ 
             ความหลง ภัยยอมตามถึงนรชนนัน้ผูมีมนตอันแพรงพรายแลวโดยพลัน 
             เหมือนครุฑตามถึงเราผูปณฑรกนาคราชฉะน้ัน. มิตรเทียมไมควรจะใหรู           
             เหตุสําคัญอันลึกลับ ถึงมิตรแทแตเปนคนโง หรือมีปญญาแตประพฤติ             
             ส่ิงท่ีไมเปนประโยชน ก็ไมควรจะใหรูความลับเหมือนกนั. เราไดถึง          
             ความคุนเคยกับชีเปลือยดวยเขาใจวา สมณะน้ีโลกเขานับถือ มีตนอัน             
             อบรมแลว ไดบอกเปดเผยความลับแกมัน จึงไดลวงเลยประโยชนรอง 
             ไหอยูดุจคนกําพราฉะน้ัน. ดูกรพญาครุฑผูตัวประเสริฐ เราไมอาจจะ             
             ระวังวาจาลับอยางยิง่นี้แกมันได ภยัไดมาถึงเราจากสํานักของมัน เรา          
             จึงไดลวงเลยประโยชนรองไหอยูดุจคนกําพราฉะน้ัน นรชนใดสําคัญวา            
             ผูนี้มีใจดี บอกความลับกะคนสกุลทราม นรชนนัน้เปนคนโงเขลาทรุด 
             โทรมลงโดยไมตองสงสัย เพราะโทสาคติ ภยาคติ หรือเพราะฉันทาคติ.  
             ผูใดปากบอนนับเขาในพวกอสัตบุรุษ ชอบกลาวถอยคําในท่ีประชุมชน  
             นักปราชญท้ังหลายเรียกผูนั้นวา ผูมีปากช่ัวรายคลายอสรพิษ บุคคลควร       
             ระมัดระวังคนเชนนัน้เสียใหหางไกล. เราไดละท้ิงขาวน้ํา ผาแควนกาสี        
             และจรุณจันทน สตรีท่ีเจริญใจ ดอกไมและเคร่ืองชะโลมทา ซ่ึงเปน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 427 
             สวนกามารมณท้ังปวงไปหมดแลว ดูกรพญาครุฑ เราขอถึงทานเปนสรณะ 
             ตลอดชีวิต.  
          [๒๓๘๘] ดูกรบัณฑรกนาคราช บรรดาสัตวท้ัง ๓ จําพวก คือ สมณะ ครุฑและ    
             นาค ใครหนอควรจะไดรับความตเิตียนในโลกน้ี ท่ีจริงตัวทานแหละควร              
             จะไดรับ ทานถูกครุฑจับเพราะเหตุไร?         
          [๒๓๘๙] ชีเปลือยเปนผูมีอัตภาพทีเ่รายกยองวาเปนสมณะ เปนท่ีรักของเรา ท้ัง        
             เปนผูอันเรายกยองดวยใจจริง เราจึงบอกเปดเผยความลับแกมัน เรา             
             เปนคนลวงเลยประโยชนรองไหอยูดุจคนกําพราฉะนั้น.          
          [๒๓๙๐] แทจริง สัตวท่ีจะไมตายไมมีเลยในแผนดนิ ธรรมชาติเชนกับปญญาไม           
             ควรติเตียน คนในโลกน้ียอมบรรลุคุณวิเศษท่ียังไมได เพราะสัจจธรรม            
             ปญญา และทมะ. มารดาบิดาเปนยอดเยี่ยมแหงเผาพันธุ คนท่ีสามช่ือ             
             วามีความอนุเคราะหแกบุคคลนั้น เม่ือรังเกียจวามนตจะแตก กไ็มควร          
             บอกความลับสําคัญแมแกมารดาบิดานั้น. เม่ือรังเกียจวามนตจะแตกกไ็ม          
             ควรบอกความลับสําคัญแมแกมารดา บิดา พี่สาว นองสาว พี่ชาย    
             นองชาย สหาย หรือพวกพองเลย. ถาภรรยาสาวพูดเพราะ ถึงพรอม   
             ดวยบุตรธิดา รูปและยศ หอมลอมดวยหมูญาติ พงึกลาวออนวอน  
             สามีใหบอกความลับ เม่ือรังเกียจวามนตจะแตก ก็ไมควรบอกความลับ              
             สําคัญแมแกภรรยานัน้.       
          [๒๓๙๑] บุคคลไมควรเปดเผยความลับเลย ควรรักษาความลับนัน้ไวเหมือนรักษา              
             ขุมทรัพยไวฉะนัน้ ความลับอันบุคคลอ่ืนรูเขา ทําใหแพรงพรายแลว            
             ไมดีเลย. บัณฑิตไมควรบอกความลับแกสตรี ศัตรู คนมุงอามิส และ 
             คนผูมุงหมายลวงดวงใจ. คนใดใหคนโงเขลารูความลับ ถึงแมคนโง              
             เขลาน้ันจะเปนทาสของตน ก็จําตองอดกล้ันไว เพราะกลัวความคิดจะ  
             แตก. คนมีประมาณเทาใดรูความลับท่ีปรึกษากันของบุรุษ คนประมาณ  
             เทานัน้ ยอมขูใหบุรุษนั้นหวาดเสียวได เพราะเหตุนั้นจึงไมควรขยาย      
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             ความลับ กลางวันกด็ี กลางคืนก็ดี ควรพูดเปดเผยความลับในที่สงัด 
             ไมควรเปลงวาจาใหลวงเวลา เพราะคนท่ีคอยแอบฟงก็จะไดยนิขอความ             
             ท่ีปรึกษากัน เพราะเหตุนั้น ขอความท่ีปรึกษากัน ก็จะถึงความแพรง             
             พรายทันที.  
          [๒๓๙๒] ผูมีความคิดอันล้ีลับในโลกนี้ ยอมปรากฏแกเรา เปรียบเหมือนนครอัน            
             ลวนแลวดวย เหล็กใหญโต ไมมีประตู เจริญดวยเรือนโรง ลวนแต 
             เหล็ก ประกอบดวยคูอันขุดไวโดยรอบฉะน้ัน. ดกูรนาคราช ผูมีความคิด            
             อันล้ีลับตองไมพูดแพรงพราย ม่ันคงในประโยชนของตน ยอมหลีกจาก              
             ศัตรูเหลานั้นแตไกล เหมือนหมูมนุษยหลีกจากอสรพิษแตไกลฉะน้ัน.             
          [๒๓๙๓] อเจลกชีเปลือย ละเรือนออกบวช มีศีรษะโลน เท่ียวไปเพราะเหตุแหง 
             อาหาร เราไดขยายความลับแกมันซิหนอ เราจึงเปนผูปราศจากประโยชน             
             และธรรม. ดูกรพญาครุฑ บุคคลผูละส่ิงท่ียึดถือวาเปนของเราแลว มา            
             ประพฤติเปนนักบวช มีการทําอยางไร มีศีลอยางไร ประพฤติพรต    
             อยางไร จึงจะช่ือวาเปนสมณะ สมณะนัน้มีการทําอยางไร จึงจะเขาถึง            
             แดนสวรรค?  
          [๒๓๙๔] บุคคลผูสละส่ิงท่ียึดถือวาเปนของเราแลว มาประพฤติเปนนักบวช ตอง          
             ประกอบดวยความละอาย ความอดกลั้น ความฝกตน ความอดทน          
             ไมโกรธงาย ละวาจาสอเสียด จึงจะช่ือวาเปนสมณะ สมณะนัน้มีการทํา             
             อยางนี้ จึงจะเขาถึงแดนสวรรค.             
          [๒๓๙๕] ขาแตพญาครุฑ ขอทานจงปรากฏแกขาพเจาเหมือนมารดาท่ีกกกอดลูก  
             ออนท่ีเกิดแตตน แผรางกายทุกสวนปกปองหรือดุจมารดาผูเอ็นดูบุตร           
             ฉะนัน้เถิด. 
          [๒๓๙๖] ดูกรนาคราช เอาเถอะ ทานจงพนจากการถูกฆาในวนันี้ ก็บุตรมี ๓ จําพวก           
             คือ ศิษย ๑ บุตรบุญธรรม ๑ บุตรตัว ๑ บุตรอ่ืนหามีไม ทานยนิดีจะเปน         
             บุตรจําพวกไหนของเรา.        



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 429 
          [๒๓๙๗] พญาครุฑจอมทิชาชาติ กลาวอยางนี้โผลงจับท่ีแผนดนิแลวปลอยพญา              
             นาคไปดวยกลาววา วันนี้ ทานรอดพนแลวจากสรรพภัย จงเปนผูอัน              
             เราคุมครองแลวท้ังทางบกและทางน้ํา. หมอผูฉลาดเปนท่ีพึ่งของคนไขได         
             ฉันใด หองน้ําอันเยน็เปนท่ีพึ่งของคนหิวกระหาย ฉันใด สถานท่ีพักเปน          
             ท่ีพึ่งของคนเดินทาง ฉันใด เราจะเปนท่ีพึ่งของทานฉันนั้น.   
          [๒๓๙๘] แนะทานผูชลาพุชชาติ ทานแยกเข้ียวมองดูดังจะทํากบัศัตรูผูอัณฑชชาติ         
             ภัยนี้มีมาแตไหน.           
          [๒๓๙๙] บุคคลพึงรังเกียจในศัตรูทีเดียว แมในมิตรก็ไมควรไววางใจ ภยัเกิดข้ึนได     
             จากท่ีท่ีไมมีภัย มิตรยอมตัดโคนรากได จะพึงไววางใจในบุคคลท่ีทําการ        
             ทะเลาะกันมาแลวอยางไรไดเลา ผูใดดํารงอยูดวยการเตรียมตัวเปนนิตย        
             ผูนั้นยอมไมยินดกีับศัตรูของตน บุคคลพึงทําใหเปนท่ีไววางใจของคนอ่ืน      
             แตไมควรจะไววางใจคนอ่ืนเกนิไป ตนเองอยาใหคนอ่ืนรังเกยีจได 
             แตควรรังเกียจเขา วญิูชนพึงพากเพียรไปดวยอาการอันลึกซ้ึง ซ่ึงฝาย          
             อ่ืนจะลวงรูไมได.        
          [๒๔๐๐] สัตวท้ัง ๒ ผูมีเพศพรรณดจุเทวดา สุขุมาลชาติเชนเดียวกัน บริสุทธ์ิดุจ       
             กองบุญ เคลาคลึงกันไปดุจมาเทียมรถ ไดจับมือพากันเขาไปหากรัม              
             ปยอเจลก.   
          [๒๔๐๑] ลําดับนั้น ปณฑรกนาคราช เขาไปหาชีเปลือยแตลําพังตนเทานั้น แลว              
             ไดกลาววา วันนี้เรารอดพนจากความตายลวงภยัท้ังปวง แลวคงไมเปน           
             ท่ีรักท่ีพอใจทานเสียเลยเปนแน.            
          [๒๔๐๒] พญาครุฑเปนท่ีรักของเรายิ่งกวาปณฑรกนาคราชอยางแทจริง โดยไมตอง          
             สงสัย เรามีความรักใครในพญาครุฑ ท้ังท่ีรูก็ไดทํากรรมอันลามก ไมใช         
             ทําเพราะความหลุมหลงเลย.     
          [๒๔๐๓] ความถือวาส่ิงนี้เปนท่ีรัก หรือวาไมเปนท่ีรักของเรา ยอมไมมีแกบรรพชิต  
             ผูพิจารณาเห็นโลกนี้ และโลกหนา ก็ทานเปนคนไมสํารวม แตประพฤติ             
             ลวงโลกดวยเพศของผูสํารวมดีท้ังหลาย ไมไดเปนอริยะเลย แตปลอม 
             ตัวเปนอริยะ ไมใชคนสํารวม แตทําคลายคนสํารวม ทานเปนคนชาติ 
             เลวทราม มิใชคนประเสริฐไดประพฤติบาปทุจริตเปนอันมาก.      
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          [๒๔๐๔] แนะเจาคนเลวทราม เจาประทุษรายตอผูมิไดประทุษรายท้ังเปนคนสอเสียด     
             ดวยคําสัตยนี้ ขอศีรษะของเจาจงแตกออกเปน ๗ เส่ียง.         
          [๒๔๐๕] เพราะเหตุนั้นแล บุคคลไมพึงประทุษรายตอมิตร เพราะผูประทุษราย             
             ตอมิตรเปนคนเลวทรามท่ีสุด จะหาคนอ่ืนท่ีเลวกวาเปนไมมี ชีเปลือย           
             ถูกอสรพิษกําจดัในแผนดิน ท้ังท่ีไดปฏิญาณวาเรามีสังวร ก็ไดถูกทําลาย         
             แลวดวยถอยคําของนาคราช     
                     จบ ปณฑรกชาดกที่ ๘. 
                       ๙. สัมพุลาชาดก  
                วาดวยความซ่ือสัตยของนางสัมพลุา      
          [๒๔๐๖] ดูกรนางผูมีลําขาอันอวบอ่ิม เธอเปนใครมายืนส่ันอยูผูเดยีวท่ีลําธารเขา       
             ดูกรนางผูมีกลางตัวอันนาลูบคลําดวยฝามือ เราถามทานแลว จงบอกช่ือ          
             และเผาพันธุแกเรา. ดูกรนางผูมีเอวอันกลมกลึง ทานเปนใคร หรือวา          
             เปนลูกเมียของใคร เปนผูงดงามทําใหปานาร่ืนรมย เปนท่ีอยูอาศัยแหง      
             สีหะและเสือโครง สวางไสวอยู ดูกรนางผูเจริญ เราคืออสูรตนหนึ่ง             
             ขอไหวทาน ขอความนอบนอมจงมีแกทาน.        
          [๒๔๐๗] คนท้ังหลายรูจักโอรสของพระเจากาสีวา มีนามโสตถิเสนกุมาร เราช่ือ            
             สัมพุลาเปนชายาของโสตถิเสนกุมารนั้น ขาแตอสูร ทานจงรูอยางนี้            
             ดูกรทานผูเจริญ เราช่ือสัมพุลาขอไหวทาน ขอความนอบนอมจงมีแกทาน          
             ดูกรทานผูเจริญ พระโอรสของพระเจาวิเทหราชเดือดรอนอยูในปา เรามา          
             พยาบาลเธอผูถูกโรคเบียดเบียนอยูตัวตอตัว เราเท่ียวแสวงหารวงผ้ึงและ         
             เนื้อมฤค เราหาอาหารอยางใดไป พระสวามีของเราก็ไดเสวยอาหาร   
             อยางนั้น วนันี้ เธอคงจะหิวเปนแน.         
          [๒๔๐๘] ดูกรนางสัมพุลา เธอจักทําประโยชนอะไรดวยราชบตุรผูเดือดรอนท่ีเธอ            
             บําเรออยูในปา เราจะเปนผัวของเธอ.    
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             ดูกรทานผูเจริญ รูปของเราผูอาดูรดวยความโศก เปนอัตภาพยากไร              
             จะงดงามอะไร ขอทานจงแสวงหาหญิงอ่ืนท่ีมีรูปรางงามกวาเราเถิด. 
             มาเถิดเธอ เชิญข้ึนยังภูเขานี้ เธอจงเปนใหญกวาภรรยา ๔๐๐ คนของเรา           
             จะสําเร็จความประสงคทุกอยาง ดกูรนางผูมีผิวพรรณเปลงปล่ังดังดวงดาว          
             เธอปรารถนาส่ิงใดส่ิงหนึ่งในใจมิใชหรือ ส่ิงนัน้ของเรามีทุกอยางมากมาย       
             เชิญมาร่ืนรมยกับเราในวนันี้เถิด ดกูรนางสัมพุลา ถาเธอจักไมยอมเปน         
             ภรรยาเรา เธอก็จักตองเปนภกัษาหารของเราในเวลาเชาพรุงนี้เปน 
             แมนม่ัน    
             คร้ันอสูรผูมีชฎา ๗ ช้ัน หยาบชา เข้ียวออกนอกปาก กินคนเปนอาหาร             
             ไดจับแขนนางสัมพลุาผูมองไมเห็นที่พึ่งในปา. นางสัมพุลาถูกปศาจ            
             ผูหยาบชามุงอามิสครอบงําแลว ตองตกอยูในอํานาจของศัตรู เศราโศก            
             ถึงพระสวามีเทานัน้. รําพันวา แมยกัษจะพึงกนิเราเสีย เราก็ไมมีความ       
             ทุกข ทุกขอยูแตวาพระหฤทัยของทูลกระหมอม ของเราจักทรงเคลือบ             
             แคลงเปนอยางอ่ืนไป. เทพเจาท้ังหลายคงจะไมมีอยูแนนอน ทาวโลกบาล          
             ก็คงไมมีในโลกนี้เปนแน เม่ือยักษผูไมสํารวมทําดวยอาการหยาบชา            
             จะหาผูชวยหามกันไมมีเลย. 
          [๒๔๐๙] หญิงนี้ประเสริฐกวาหญิงท้ังหลาย สงบเสง่ียมเรียบรอยมีเดชฟุงเฟอง          
             ดุจไฟ แนะรากษส ถาเจาจะกินนางนี้ ศีรษะของเจาจะแตกออก ๗ เส่ียง            
             เจาอยาทําใหนางเดือดรอน จงปลอยไปเสีย เพราะนางเปนหญิงปฏิบัติ             
             สามี.       
          [๒๔๑๐] พระนางสัมพุลานั้นหลุดพนแลวจากยกัษกินคน กลับมาสูอาศรม ดุจแม             
             นกซ่ึงมีลูกออนเปนอันตรายบินมายังรัง หรือดังแมโคนมมายังท่ีอยูอันวาง     
             เปลาจากลูกนอย ฉะนั้นพระนางสัมพุลาราชบุตรผูมียศ เม่ือไมเห็นพระ           
             สวามีผูเปนท่ีพึ่งในปา ก็มีพระเนตรพราเพราะความรอน รํ่าไหอยู ณ ท่ีนั้น  
             เม่ือไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหวสมณพราหมณและฤาษี      
             ท้ังหลายผูสมบูรณดวยจรณะวา ดฉัินขอถึงทานท้ังหลายเปนท่ีพึ่ง. เม่ือไม   
             พบพระราชสวามี พระนางกว็อนไหวราชสีห เสือโครง และหมูมฤค    
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             เหลาอ่ืนในปาวา ดฉัินขอถึงทานท้ังหลายวาเปนท่ีพึ่ง. เม่ือไมพบพระราช    
             สวามี พระนางกว็อนไหวเทพเจา อันเนาสถิตอยูท่ีกอหญาลดาชาติและท่ี           
             เนาอยู ณ ภูเขาราวไพร ตลอดถึงดวงดาวในอากาศวา ดิฉันขอถึงทาน  
             ท้ังหลายเปนท่ีพึ่ง. เม่ือไมพบพระราชสวามี พระนางกว็อนไหวเทพเจาผูมี      
             วรรณะเสมอดอกราชพฤกษ ผูยังดวงดาวใหรุงเรืองงามในราตรีวา ดิฉัน            
             ขอถึงทานเปนท่ีพึ่ง.       
             เม่ือไมพบพระราชสวามี พระนางก็วอนไหวเทพเจาอันเนาสถิตอยู ณ แม           
             น้ําคงคาช่ือภคีรสี อันเปนท่ีรับรองแมน้ําอ่ืนวา ดฉัินขอถึงทานเปนท่ีพึ่ง.  
             เม่ือไมพบพระราชสวามี ดิฉันขอวอนไหวเทพเจาซ่ึงสถิตอยู ณ ขุนเขา            
             หิมวนัต อันลวนแลวไปดวยหินวา ดิฉันขอถึงทานเปนท่ีพึ่ง. 
          [๒๔๑๑] ดูกรพระราชบุตรีผูมียศ เธอมาเสียจนคํ่าทีเดียวหนอ วนันี้เธอมากับใคร           
             เลา ใครเปนท่ีรักของเจายิ่งกวาเรา.       
          [๒๔๑๒] หมอมฉันถูกศัตรูมันจับไว ไดกลาวคํานี้วา ถึงยกัษจะกินเราเสีย เราก็       
             ไมมีความทุกข ทุกขแตวาพระหฤทัยของทูลกระหมอมของเราจะเคลือบ              
             แคลงเปนอยางอ่ืนไป.        
          [๒๔๑๓] ความสัตยยากท่ีจะหาไดในหญิงโจรผูมีเลหเหล่ียมมากมาย ความเปนไป           
             ของหญิงท้ังหลายรูไดยาก เหมือนความเปนไปของปลาในนํ้าฉะน้ัน. 
          [๒๔๑๔] ถาความสัตยท่ีหมอมฉันไมรูสึกวา รักชายอ่ืนยิ่งกวาทูลกระหมอม เปน      
             ความจริง ขอจงชวยพิทักษรักษาหมอมฉัน ดวยสัจวาจานี้ ขอพยาธิของ             
             ทูลกระหมอมจงระงับหาย.      
          [๒๔๑๕] แนะนางผูเจริญ กุญชรสูงใหญมีมากมายถึง ๗๐๐ มีพลโยธาถืออาวุธข่ี             
             ประจํา คอยพิทักษรักษาอยูท้ังกลางวันและกลางคืน และพลโยธาท่ีถือ              
             ธนูก็มีถึง ๑,๖๐๐ พิทักษรักษาอยู เธอเห็นศัตรูชนดิไหน?      
          [๒๔๑๖] ขาแตพระราชบิดา เม่ือกอนพระลูกเจาทรงประพฤติแกหมอมฉันอยางไร            
             เดี๋ยวนี้หาเปนอยางนั้นไม เพราะไดทรงเห็นสนมนารีผูประดับตบแตงมี         
             ผิวพรรณดุจเกสรบัว มีรางกายอันออนแอน เสียงเพราะดังหงส และ   
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             เพราะไดทรงฟงเสียงแยมหวัและขับกลอมประโคมของสนมนารีเหลานั้น.             
             ขาแตพระราชบิดา สนมนารีเหลานั้น ทรงเคร่ืองประดับลวนทองคํา 
             มีรางกายเฉิดโฉม ประดับดวยเคร่ืองอลังการนานาชนิดดังสาวสวรรคใน             
             มนุษย เปนท่ีโปรดปรานของพระเจาโสตถิเสนะ มีทรวดทรงหาที่ติมิได             
             ลวนเปนขัตติยกัญญา มาประเลาประโลมพระเจาโสตถิเสนะนั้นอยู.  
             ขาแตพระราชบิดา ถาพระเจาโสตถิเสนะยกยองหมอมฉัน ดังท่ีหมอม             
             ฉันเคยเท่ียวแสวงหาผลาผลในปา มาเล้ียงดูพระราชสวามีในกาลกอนอีก              
             ไมทรงดูหม่ินหมอมฉันไซร จะประเสริฐกวาราชสมบัติในพระนคร   
             พาราณสีนี้. หญิงใดอยูในเรือนอันมีขาวน้ําไพบูลย ตกแตงไวเรียบรอย         
             มีเคร่ืองอาภรณอันวิจิตรประดับประดา แมจะเปนผูถึงพรอมดวยคุณสมบัต ิ      
             ทุกอยาง แตไมเปนท่ีรักของสามี คอยแตประหัตประหาร ความตาย 
             ของหญิงนั้นประเสริฐกวาการอยูครองเรือน. ถาแมหญิงใดเปนหญิง 
             เข็ญใจไรเคร่ืองประดับ มีเส่ือลําแพนเปนท่ีนอน แตเปนท่ีรักของสามี          
             หญิงนั้นประเสริฐเสียกวาหญิงผูเพรียบพรอมดวยคุณสมบัติทุกอยาง แต         
             ไมเปนท่ีรักของสามี.       
          [๒๔๑๗] ภรรยาผูเกือ้กูลตอสามี เปนหญิงหาไดแสนยาก สามีผูเกื้อกูลตอภรรยา         
             ก็หาไดแสนยาก ดกูรเจาผูจอมชน มเหสีของเจาเปนผูเกื้อกูลเจาดวย          
             มีศีลดวย เพราะฉะนัน้ เจาจงประพฤติธรรมตอนางสัมพุลา.       
          [๒๔๑๘] ดูกรแมสัมพุลาผูเจริญ ถาเจาไดโภคสมบัติอันไพบูลยแลว แตมีความหึง       
             หวงครอบงําจนจะถึงมรณะไซร พีแ่ละนางราชกญัญาท้ังหมดนี้ จะทําตาม  
             คําของเจา.  
                     จบ สัมพุลาชาดกท่ี ๙.              
                     ๑๐. ภัณฑุติณฑุกชาดก 
 พระราชาทรงออกสดับฟงขาวชาวเมือง        
          [๒๔๑๙] ความไมประมาทเปนทางไมตาย ความประมาทเปนทางแหงความตาย     
             ผูไมประมาทยอมไมตาย คนประมาทเปนเหมือนคนตายแลว. เพราะ    
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             มัวเมาจึงเกิดความประมาท เพราะความประมาทจึงเกิดความเส่ือม เพราะ              
             ความเส่ือมจึงเกิดโทษ ดูกรทานผูมีภาระครอบครองของรัฐ อยาไดประมาท          
             เลย. เพราะกษตัริยเปนอันมากผูมีความประมาท ตองเส่ือมประโยชน              
             และรัฐ อนึ่ง ชาวบานมีความประมาท ก็เส่ือมจากบาน บรรพชิตมีความ              
             ประมาทก็เส่ือมจากอนาคาริยวิสัย. ดูกรพระองคผูเปนม่ิงขวัญของรัฐ            
             โภคสมบัติทุกอยางในแวนแควนของกษัตริยผูประมาทแลว ยอมพินาศ              
             หมด ขอนั้นทานกลาววาเปนความทุกขของพระราชา. ดูกรพระมหาราชา              
             ความประมาทน้ีไมเปนธรรมของโบราณกษัตริย โจรทั้งหลายยอมกําจดั 
             ชนบทอันบริบูรณม่ังค่ัง ของพระราชาผูประมาทเกินขอบเขต. พระโอรส              
             ของพระองคก็จักไมมี เงินทองทรัพยสินกจ็ักไมมีเหมือนกนั เม่ือรัฐ           
             ถูกปลน พระองคกย็อมเส่ือมจากโภคสมบัติทุกอยาง ญาติมิตรและสหาย             
             ยอมไมนับถือขัตติยราชผูเส่ือมจากสรรพโภคสมบัติ ในความคิดอาน 
             พลชาง พลมา พลรถ และพลเดนิเทา ผูพึ่งโพธิสมภารเปนอยู ยอมไม            
             นับถือในความคิดอาน ศิริยอมละพระราชาผูไมจัดแจงการงาน โงเขลา             
             มีความคิดอานเลวทรามไรปญญาเหมือนงูลอกคราบเกาออก ฉะนั้น พระ 
             ราชาผูจัดการงานดวยหม่ันขยนัตามกาล ไมเกยีจคราน โภคสมบัติท้ังปวง          
             ยอมเจริญยิ่งข้ึน เหมือนฝูงโคท่ีมีโคผูฉะนั้น ดูกรพระมหาราชา พระองค        
             จงเสดจ็เท่ียวฟงเหตุการณในแวนแควน และในชนบท คร้ันไดทอด  
             พระเนตรเห็นและไดทรงสดับแลวแตนัน้จึงทรงปฏิบัติราชกิจนั้นๆ เถิด.           
          [๒๔๒๐] ขอใหพระเจาปญจาลราชจงถูกลูกศรเสียบในสงคราม เสวยทุกขเวทนา  
             เหมือนเราถูกหนามแทงแลว เสวยทุกขเวทนาอยูในวนันี้.          
          [๒๔๒๑] ทานเปนคนแก มีจักษุมืดมัว มองเหน็อะไรไมถนัด หนามแทงทานเอง 
             ในเร่ืองนี้พระเจาพรหมทัตตมีความผิดอะไรดวย. 
          [๒๔๒๒] ดกูรพราหมณ เราถูกหนามแทงในหนทางน้ีเปนความผิดของพระเจา    
             พรหมทัตตมากมายเพราะชาวชนบท พระเจาพรหมทัตตมิไดทรงพิทักษ 
             รักษา ถูกพวกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอันไมชอบธรรม กลางคืนถูกโจร 
             ปลน กลางวันถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอันไมชอบธรรม ในแควนของ  
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             พระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย พอเอย เม่ือภยัเชนนีเ้กิดข้ึน  
             มนุษยท้ังหลายอึดอัดเพราะกลัว พากันหาไมมีหนามในปามาทําท่ีซุกซอน           
          [๒๔๒๓] ในแควนของพระเจาพรหมทัตต หญิงสาวหาผัวไมไดไปจนแก เม่ือไร  
             พระเจาพรหมทัตต จกัสวรรคตเสียที.           
          [๒๔๒๔] แนะยายคนช่ัวผูไมฉลาดในเหตุ แกพดูไมดีเลย พระราชาทรงหาผัวให              
             นางกมุาริกา ท่ีไหนกัน.      
          [๒๔๒๕] ดูกรพราหมณ เราไมไดพูดไมดี เราฉลาดในเหตุผล เพราะชาวชนบท  
             พระเจาพรหมทัตต มิไดทรงพิทักษรักษา ถูกกดข่ีดวยพลีอันไมชอบธรรม          
             กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอันไมชอบธรรม 
             ในแควนของพระราชาโกง มีคนอาธรรมมากมาย เม่ือการครองชีพลําบาก 
             การเล้ียงดูลูกเมียก็ลําบาก หญิงสาวจักมีผัวไดท่ีไหน?         
          [๒๔๒๖] ขอใหพระเจาปญจาลราช จงถูกหอกแทงตองนอนกล้ิงอยูในสงคราม   
             เหมือนโคสาลิยะ ถูกผาลแทงนอนอยูดังคนกําพราฉะน้ัน.           
          [๒๔๒๗] เจาคนชาติช่ัว เจาโกรธพระเจาพรหมทัตต โดยไมเปนธรรม เจาทําราย           
             โคของตนเอง ไฉนจงึมาสาปแชงพระราชาเลา.      
          [๒๔๒๘] ดูกรพราหมณ เราโกรธพระเจาพรหมทัตต โดยชอบธรรมเพราะชาวชนบท  
             พระเจาพรหมทัตตมิไดทรงพิทักษรักษา ถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอันไม          
             ชอบธรรม กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกกดข่ีดวยพลีอันไมชอบธรรม 
             ในแควนของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย แมครัวคงหุงตมใหม    
             อีกเปนแน จงึนําขาวมาสงในเวลาสาย เรามัวแลดูแมครัวมาส่ังขาวอยู          
             โคสาลิยะจึงถูกผาลแทงเอา.    
          [๒๔๒๙] ขอใหพระเจาปญจาลราช จงถูกฟนดวยดาบในสงคราม เดือดรอนอยู 
             เหมือนเราถูกแมโค ถีบในวันนี้จนนมสดของเราหกไปฉะน้ัน.        
          [๒๔๓๐] การท่ีแมโคถีบเจาใหบาดเจ็บ น้ํานมหกไปน้ัน เปนความผิดอะไรของ 
             พระเจาพรหมทัตต ทานจึงติเตยีนอยู.     
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          [๒๔๓๑] ดูกรพราหมณ พระเจาปญจาลราชควรไดรับความติเตียน เพราะชาวชนบท 
             พระเจาพรหมทัตต ไมไดทรงพิทักษรักษาถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอันไม         
             ชอบธรรม กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอันไม              
             ชอบธรรม ในแควนของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย แมโคเปรียว    
             ดุรายเมื่อกอนเราไมไดรีดนมมัน มาวันนี้ เราถูกพวกราชบุรุษผูตองการ       
             น้ํานมประทุษราย จงึตองรีดนมมนัอยูเดีย๋วนี้. 
          [๒๔๓๒] ขอใหพระเจาปญจาลราชจงพลัดพรากจากโอรส วิ่งครํ่าครวญอยู เหมือน              
             แมโคกําพรา พลัดพรากจากลูกวิ่งครํ่าครวญอยูฉะนั้น.           
          [๒๔๓๓] ในการที่แมโคของคนเล้ียงโคเท่ียววิ่งไปมา หรือรํ่ารองอยูนี้ เปนความผิด     
             อะไรของพระเจาพรหมทัตตเลา.  
          [๒๔๓๔] ดกูรมหาพราหมณ ความผิดของพระเจาพรหมทัตตมีซิ เพราะชาวชนบท  
             พระเจาพรหมทัตตมิไดทรงพิทักษรักษา ถูกราชบุรุษกดข่ีดวยพลีอันไม          
             ชอบธรรม กลางคืนถูกโจรปลน กลางวันถูกกดข่ีดวยพลีอันไมชอบธรรม 
             ในแควนของพระราชาโกง มีคนอธรรมมากมาย ลูกโคของพวกเรายังดื่ม  
             นมอยู ก็ตองถูกฆาตายเพราะตองการฝกดาบ นั่นอยางไร.       
          [๒๔๓๕] ขอใหพระเจาปญจาลราชพรอมดวยราชโอรส ถูกประหารในสนามรบ     
             ฝูงการุมจิกกินเหมือนเราผูเกิดในปาถูกฝูงกาชาวบานจิกกินในวันนี้ฉะนั้น.     
          [๒๔๓๖] เฮยกบ พระราชาท้ังหลายในมนุษยโลก จะทรงจดัการพิทักษรักษาสัตว              
             ท่ัวไปไมไดอยูเอง พระราชาไมช่ือวาไมทรงประพฤติธรรม ดวยเหตุท่ี          
             พวกกากินสัตวเปนเชนพวกเจาเทานั้น.       
          [๒๔๓๗] ทานเปนพรหมจารีชาติอธรรมหนอ จึงกลาวสรรเสริญกษัตริยอยูได  
             เม่ือประชากรเปนอันมากถูกปลนอยู ทานยังบูชาพระราชา ผูเปนท่ีนา          
             ติเตียนอยางยิ่ง ดูกรพราหมณ ถาแวนแควนนี้พึงมีพระราชาดี ก็จะม่ังค่ัง     
             เบิกบานผองใส ฝูงกาก็จะไดกินกอนขาวท่ีดีๆ เปนพลี ไมตองกินสัตว         
             เปนเชนพวกเรา.             
                   จบ ภัณฑุติณฑกุชาดกท่ี ๑๐.           
                    __________________   
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                    รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ          
             ๑. กิงฉันทชาดก   ๒. กุมภชาดก  
             ๓. ชัยทิศชาดก    ๔. ฉัททันตชาดก             
             ๕. สัมภวชาดก    ๖. มหากปชาดก 
             ๗. ทกรักขสชาดก  ๘. ปณฑรกชาดก 
             ๙. สัมพุลาชาดก  ๑๐. ภัณฑุติณฑกชาดก.         
                     จบ ติงสตินิบาตชาดก. 
                     _________________   
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                      จัตตาฬีสนิบาตชาดก  
                       ๑. เตสกุณชาดก   
                  วาดวยนกตอบปญหาพระราชา             
          [๒๔๓๘] เราขอถามเจาเวสสันดร ดกูรนก ขอความเจริญจงมีแกเจา กิจอะไรที ่
             บุคคลผูประสงคเสวยราชสมบัติกระทําแลว เปนกิจประเสริฐ?      
          [๒๔๓๙] นานนักหนอ พระเจากังสราชพระบิดาเรา ผูทรงสงเคราะหชาวเมือง  
             พาราณสี เปนผูประมาท ไดตรัสถามเราผูบุตรซ่ึงหาความประมาทมิได.            
          [๒๔๔๐] ขาแตบรมกษัตริย ธรรมดาพระราชาควรทรงหามมุสาวาท ความโกรธ   
             และความราเริงกอนทีเดียว แตนั้นพึงรับส่ังใหกระทํากิจท้ังหลาย คําท่ี        
             ขาพระพุทธเจากลาวมานั้นนักปราชญท้ังหลายกลาววา เปนวตัรของพระ          
             ราชา. ขาแตพระบิดา เม่ือกอนพระองคทรงรักใครและเกลียดชังแลว              
             พึงทรงทํากรรมใดกรรมนั้นท่ีพระองคทําแลว พงึยังพระองคใหเดือดรอน            
             โดยไมตองสงสัย แตนั้นพระองคไมควรทรงกระทํากรรมน้ันอีก. ขาแต             
             พระองคผูทรงบํารุงรัฐ เม่ือกษัตริยประมาทแลว โภคสมบัติทุกอยาง             
             ในแวนแควนยอมพนิาศ ขอนั้นนกัปราชญกลาววาเปนความทุกขของ 
             พระราชา. ขาแตพระบิดา เทพธิดาช่ือศิริ และช่ือลักขีถูกสูจิบริวาร            
             เศรษฐีถามไดตอบวา ขาพเจายอมยินดใีนบุรุษผูมีความขยันหม่ันเพียร          
             ไมมีความริษยา. ขาแตพระมหาราชา คนกาลกรรณีผูทําลายจักร ยอม  
             ยินดใีนบุรุษผูริษยา ผูมีใจชั่ว ผูประทุษรายการงาน. ขาแตพระมหา          
             ราชา พระองคจงทรงเปนผูมีพระทัยดีตอคนท้ังปวง จงทรงพิทักษรักษา            
             คนท้ังปวง จงทรงบรรเทาเสียซ่ึงคนไมมีราศรี จงเปนผูมีคนที่มีราศรีเปน       
             ท่ีพึ่งเถิด. ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชนชาวกาสี บุรุษผูมีราศรี          
             สมบูรณดวยความเพยีร มีอัธยาศัยใหญ ยอมตัดโคน และยอดของศัตรู  
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             ท้ังหลายได. ขาแตพระองคผูเปนใหญของประชาชน จริงอยู ถึงทาว            
             สักกะก็ไมทรงประมาทในความหม่ันเพียร ทาวเธอทรงทําความเพียรใน 
             กัลยาณธรรม ทําพระทัยในความหม่ันเพยีร. คนธรรพ พรหม เทวดา     
             เปนผูเปนอยู อาศัยพระราชาเชนนัน้ เม่ือพระราชาทรงอุตสาหะ ไม             
             ทรงประมาท เทวดาทั้งหลายยอมคุมครองปองกัน. ขาแตพระบิดา   
             พระองคจงทรงเปนผูไมประมาท ไมทรงพระพิโรธแลว รับส่ังใหทํากจิ             
             ท้ังหลาย จงทรงพยายามในกิจท้ังหลาย เพราะคนเกียจคราน ยอมไม 
             พบความสุข. ขอความท่ีขาพระองคกลาวแกแลวในปญหาของพระองค  
             นั้น ขอนี้เปนอนุศาสนี สามารถยังผูเปนมิตรใหถึงความสุข และยัง            
             คนผูนั้นเปนศัตรูใหถึงความทุกขได.       
          [๒๔๔๑] ดูกรนางนกกุณฑลินี ผูเปนเผาพันธุของนกมีบรรดาศักดิ์ เจาสามารถละ          
             หรือ เจาจะเขาใจไดหรือ กิจอะไร เลาท่ีผูมุงจะครอบครองสมบัติกระทํา        
             แลวเปนกิจประเสริฐ?        
          [๒๔๔๒] ขาแตพระบิดา ประโยชนท้ังปวงตั้งม่ันอยูในเหตุ ๒ ประการเทานัน้ คือ        
             ความไดลาภท่ียังไมได ๑ การตามรักษาลาภท่ีไดแลว ๑. พระองคจงทรง           
             ทราบอํามาตยท้ังหลายผูเปนนกัปราชญ ฉลาดในประโยชน ไมแพรง 
             พรายความลับ ไมเปนนักเลงสุรา ไมทําใหเส่ือมเสีย. อํามาตยผูใด              
             พึงรักษาพระราชทรัพยของพระองคใหมีคงท่ีอยูได ดุจนายสารถียึดรถ            
             ไว พระองคควรทรงใชอํามาตยผูนัน้ ใหกระทํากจิท้ังหลายของพระองค            
             พระราชาพึงเปนผูมีอันโตชนอันสงเคราะหดแีลว พึงตรวจตราพระราช              
             ทรัพยดวยพระองคเอง ไมควรจัดการทรัพยและการกูหนี้ โดยทรงไว              
             วางพระทัยในคนอ่ืน. ควรทรงทราบรายไดรายจายดวยพระองคเอง ควร  
             ทรงทราบกิจท่ีทําแลวและยังไมทําดวยพระองคเอง ควรขมคนท่ีควรขม              
             ยกยองคนท่ีควรยกยอง. ขาแตพระองคผูจอมพลรถ พระองคจงทรง  
             พรํ่าสอนเหตุผล แกชาวชนบทเอง เจาหนาท่ีผูเกบ็ภาษีอากร ผูไม 
             ประกอบดวยธรรม อยายังพระราชทรัพยและรัฐสีมาของพระองคให   
             พินาศ. อนึ่ง พระองคอยาทรงทําเอง หรืออยาทรงใชคนอ่ืนใหทํากิจ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ - หนาท่ี 440 
             ท้ังหลายโดยฉับพลัน เพราะวาการงานท่ีทําลงไปโดยฉับพลัน ไมดีเลย 
             คนเขลายอมเดือดรอนในภายหลัง. พระองคอยาทรงลวงเลยกุศล อยา  
             ทรงปลอยพระทัยใหเกร้ียวกราดนัก เพราะวาสกุลท่ีม่ันคงเปนอันมาก             
             ไดถึงความไมเปนสกุลเพราะความโกรธ. พระองคอยาทรงนึกวาเราเปน             
             ใหญ แลวยังมหาชนใหหยั่งลงเพื่อความฉิบหาย กําไรคือความทุกขอยา             
             ไดมีแกหญิงและชายของพระองคเลย. โภคสมบัติท้ังปวงของพระราชา 
             ผูปราศจากความหวาดเสียว แสหากามารมณ ยอมพินาศหมด ขอนั้น  
             นักปราชญท้ังหลายกลาววาเปนความทุกขของพระราชา. ขอความท่ีหมอม           
             ฉันกราบทูลในปญหาของพระองคนั้น เปนวัตตบท นี่แหละเปน      
             อนุศาสนี ขาแตพระมหาราชา บัดนี้ พระองคยังทรงขยันบําเพญ็กุศล  
             ไมทรงเปนนักเลง ไมทรงทําใหราชทรัพยใหพินาศ จงทรงศีล เพราะวา             
             คนทุศีลยอมตกนรก.           
          [๒๔๔๓] พอชัมพุกะ พอไดถามปญหากะเจาโกสิยโคตรและเจากุณฑลินีมาเชน 
             เดียวกนัแลว บัดนี้ เจาจงบอกกําลังอันอุดมกวากําลังท้ังหลาย. 
          [๒๔๔๔] กําลังในบุรุษผูมีอัธยาศัยใหญในโลกนีมี้ ๕ ประการ ในกําลัง ๕ ประการ           
             นั้น กาํลังแขน บัณฑิตกลาววาเปนกําลังตํ่าทราม ขาแตพระองคผูทรง            
             เจริญพระชนม กําลังโภคทรัพย บัณฑิตกลาววาเปนกําลังท่ี ๒. กําลัง             
             อํามาตย บัณฑิตกลาววาเปนกําลังท่ี ๓ กําลังคือมีชาติยิ่งใหญเปน             
             กําลังท่ี ๔ โดยแท บัณฑิตยอมยึดเอากําลังท้ังหมดนี้ไวได. กําลังปญญา         
             บัณฑติกลาววาเปนกําลังประเสริฐ ยอดเยี่ยมกวากําลังท้ังหลาย เพราะ            
             วาบัณฑิตอันกําลังปญญาสนับสนุนแลว ยอมไดความเจริญ. ถาบุคคลมี             
             ปญญาทราม แมไดแผนดินอันสมบูรณ เม่ือเขาไมปรารถนา คนอ่ืนผูถึง           
             พรอมดวยปญญา ก็ขมข่ีแยงเอาแผนดินนัน้เสีย. ขาแตพระจอมแหงชน           
             ชาวกาสี ถาบุคคลแมเปนผูมีชาติสูง ไดราชสมบัติแลวเปนกษัตริย แต        
             มีปญญาทราม หาเปนอยูดวยราชสมบัติทุกอยางไดไม. ปญญาเปนเคร่ือง         
             วินิจฉัยขอความท่ีไดศึกษาเลาเรียนมา ปญญาเปนเคร่ืองเพิ่มพูนเกียรติคุณ     
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             และช่ือเสียง คนในโลกน้ีประกอบดวยปญญาแลว แมเม่ือทุกขเกิดข้ึน            
             ก็ยอมไดรับสุข. ก็คนบางคนไมตัง้ใจฟงดวยดี ไมอาศัยผูเปนพหูสูต ผูตั้ง  
             อยูในธรรม ไมพิจารณาเหตุผล ยอมไมไดบรรลุปญญาแล อน่ึง ผูใดรู           
             จักจําแนกธรรม ลุกข้ึนในเวลาเชา ไมเกียจคราน ยอมบากบ่ันตามกาล              
             ผลการงานของผูนั้นยอมสําเร็จประโยชนแหงการงานของบุคคลผูมีศีล              
             มิใชบอเกิด ผูคบหาบุคคลท่ีมิใชบอเกิด (ลาภยศสุข) ผูมีปกติเบ่ือหนาย     
             ทําการงาน ยอมไมเผล็ดผลโดยชอบ. สวนประโยชนแหงการงานของ    
             บุคคลผูประกอบธรรมอันเปนภายใน คบหาบุคคลท่ีเปนบอเกิดอยางนั้น             
             ไมมีปกติเบ่ือหนายทําการงาน ยอมเผล็ดผลโดยชอบ. ขาแตพระบิดา  
             ขอพระองคทรงเสวนะปญญา อันเปนสวนแหงการประกอบความเพียร    
             เปนเคร่ืองตามรักษาทรัพยท่ีรวบรวมไว และเหตุ ๒ ประการขางตนท่ี            
             ขาพระพุทธเจากราบทูลแลวนั้นเถิด อยาไดทรงทําลายทรัพยเสียดวยการ          
             งานอันไมสมควร เพราะคนมีปญญาทราม ยอมลมจมดวยการงานอันไม 
             สมควร ดังเรือนไมออฉะน้ัน. 
          [๒๔๔๕] ขาแตพระมหาราชา ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม ในพระราชมารดา    
             พระราชบิดา คร้ันทรงประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว จักเสดจ็สูสวรรค. 
             ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพระราชโอรสและพระอัครมเหสี คร้ัน  
             ทรงประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว จกัเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรง  
             ประพฤติธรรมในมิตรและอํามาตย คร้ันทรงประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว 
             จักเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในพาหนะและพล    
             นิกาย คร้ันทรงประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว จกัเสด็จสูสวรรค. ขอพระองค          
             จงทรงประพฤติธรรมในชาวบานและชาวนิคม คร้ันทรงประพฤติธรรมใน   
             โลกน้ีแลวจัดเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในสมณะ  
             และพราหมณท้ังหลาย คร้ันทรงประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว จกัเสด็จสู              
             สวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรมในเน้ือและนก คร้ันทรงประพฤติ 
             ธรรมในโลกนี้แลว จักเสด็จสูสวรรค. ขอพระองคจงทรงประพฤติธรรม  
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             เพราะธรรมท่ีบุคคลประพฤติแลว ยอมนําความสุขมาให คร้ันพระองค  
             ทรงประพฤติธรรมในโลกน้ีแลว จกัเสด็จสูสวรรค. ขาแตพระมหาราชา              
             ขอพระองคทรงประพฤติธรรม เพราะวาพระอินทร ทวยเทพพรอมท้ัง   
             พราหมณ ถึงทิพยสถานไดดวยธรรมอันตนประพฤติดีแลว ขาแตบรม  
             กษัตริย ขอพระองคอยาทรงประมาทธรรมเลย. ขอความท่ีขาพระองค  
             กลาวแลวในปญหาของพระองคนัน้เปนวตัตบท ขอนี้แลเปนอนุศาสนี 
             ขอพระองคจงทรงคบหาสมาคมกับผูมีปญญา จงมีคุณอันงามทรงทราบขอ  
             นั้นดวยพระองคแลว จงทรงปฏิบัติใหครบถวนเถิด              
                     จบ เตสกุณชาดกท่ี ๑. 
                       ๒. สรภังคชาดก   
                    สรภังคดาบสเฉลยปญหา  
          [๒๔๔๖] ทานท้ังหลายผูประดับแลว สอดใสกณุฑล นุงหมผางดงาม เหน็บพระ              
             ขรรคมีดามประดับดวยแกวไพฑูรย และแกวมุกดา เปนจอมพลรถยืนอยู            
             เปนใครกันหนอ ชนท้ังหลายในมนุษยโลกจะรูจักทานท้ังหลายอยางไร?              
          [๒๔๔๗] ขาพเจาเปนกษัตริยช่ือวาอัฏฐกะ สวนทานผูนี้ คือ พระเจาภีมรถะ          
             และทานผูนี้ คือพระเจากาลิงคราช มีพระเดช ฟุงเฟอง ขาพเจา              
             ท้ังหลายมาในท่ีนี้ เพือ่เยี่ยมทานฤาษีท้ังหลายผูสํารวมดวยด ีและเพื่อจะ     
             ขอถามปญหา. 
          [๒๔๔๘] ทานเหาะลอยอยูในอากาศเวหา ดังพระจันทรลอยเดนอยูทามกลางทอง              
             ฟาในวัน ๑๕ คํ่า ฉะน้ัน ดูกรเทพเจา อาตมภาพขอถามทานผูมีอานุภาพ             
             มาก ชนท้ังหลายในมนุษยโลกจะรูจักทานอยางไร?  
          [๒๔๔๙] ในเทวโลกเขาเรียกขาพเจาวา สุชัมบดี ในมนุษยโลกเขาเรียกขาพเจาวา          
             ทาวมฆวา ขาพเจานัน้ คือ ทาวเทวราช วันนี้มาถึงท่ีนี่ เพื่อขอเยีย่ม        
             ทานฤาษีท้ังหลายผูสํารวมแลวดวยดี.          
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          [๒๔๕๐] ฤาษีท้ังหลายของขาพเจา ผูมีฤทธ์ิมาก ประกอบดวยอิทธิคุณ มาประชุม           
             พรอมกันแลว ปรากฏไปในท่ีไกล ขาพเจามีจิตเล่ือมใส ขอไหวพระ 
             คุณเจาท้ังหลาย ผูประเสริฐกวามนุษยในชีวโลกนี้.           
          [๒๔๕๑] กล่ินแหงฤาษีท้ังหลายผูบวชมานาน ยอมออกจากกายฟุงไปตามลมได  
             ดูกรทาวสหัสสเนตร เชิญมหาบพิตรถอยไปเสียจากท่ีนี่ ดกูรทาวเทวราช             
             กล่ินของฤาษีท้ังหลายไมสะอาด. 
          [๒๔๕๒] กล่ินแหงฤาษีท้ังหลายผูบวชมานาน จงออกจากกายฟุงไปตามลมเถิด 
             ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายยอมมุงหวังกล่ินนั้น ดังพวง       
             บุปผาชาติอันวิจิตรมีกล่ินหอม เพราะวาเทวดาท้ังหลายมิไดมีความสําคัญ          
             ในกล่ินนี้ วาเปนปฏิกูล.   
          [๒๔๕๓] ทาวมฆวาฬสุชัมบดีเทวราช องคปุรินททะ ผูเปนใหญแหงภูต มีพระ 
             ยศ เปนจอมแหงทวยเทพ ทรงย่ํายหีมูอสูร ทรงรอคอยโอกาส เพื่อ   
             ตรัสถามปญหา. บรรดาฤาษีผูเปนบัณฑิตเหลานี ้ณ ท่ีนี้ ใครเลาหนอ            
             ถูกถามแลวจักพยากรณปญหาอันสุขุม ของพระราชา ๓ พระองคผูเปน 
             ใหญในหมูมนษุย และของทาววาสวะผูเปนจอมแหงทวยเทพได?    
          [๒๔๕๔] ทานสรภังคฤาษีผูเรืองตบะน้ี เวนจากเมถุนธรรมต้ังแตเกิดมา เปนบุตร         
             ของปุโรหิตาจารย ไดรับฝกฝนมาเปนอยางดี ทานจักพยากรณปญหา 
             ของพระราชาเหลานัน้ได.     
          [๒๔๕๕] ขาแตทานโกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดพยากรณปญหา ฤาษีท้ังหลายผูยัง             
             ประโยชนใหสําเร็จ พากันขอรองทาน ขาแตทานโกณฑัญญะ ภาระนี้  
             ยอมมาถึงทานผูเจริญดวยปญญา นี่เปนธรรมดาในหมูมนุษย.   
          [๒๔๕๖] มหาบพิตรผูเจริญท้ังหลาย อาตมภาพใหโอกาสแลว เชิญตรัสถามปญหา 
             อยางใดอยางหนึ่ง ตามพระหฤทัยปรารถนาเถิด ก็อาตมภาพรูโลกน้ีและ              
             โลกหนาเองแลว จักพยากรณปญหานั้นๆ แกมหาบพิตรท้ังหลาย.    
          [๒๔๕๗] ลําดับนั้น ทาวมฆวาฬสักกเทวราชปุรินททะ ทรงเหน็ประโยชน ได   
             ตรัสตามปญหาอันเปนปฐม ดังท่ีพระทัยปรารถนาวา บุคคลฆาซ่ึงอะไรสิ        
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             จึงจะไมเศราโศกในกาลไหนๆ ฤาษีท้ังหลาย ยอมสรรเสริญการละ    
             อะไรบุคคลพึงอดทนคําหยาบทีใ่ครๆ ในโลกน้ีกลาวแลว ขาแตทาน  
             โกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดบอกความขอนีแ้กโยมเถิด?              
          [๒๔๕๘] บุคคลฆาความโกรธไดแลว จึงจะไมเศราโศกในกาลไหนๆ ฤาษีท้ังหลาย              
             ยอมสรรเสริญการละความลบหลู บุคคลควรอดทนคําหยาบทีช่นท้ังปวง  
             กลาว สัตบุรุษท้ังหลายกลาวความอดทนนีว้าสูงสุด.            
          [๒๔๕๙] บุคคลอาจจะอดทนถอยคําของคนท้ัง ๒ พวกได คือ คนท่ีเสมอกัน ๑   
             คนท่ีประเสริฐกวาตน ๑ จะอดทนถอยคําของคนเลวกวาไดอยางไรหนอ 
             ขาแตทานโกณฑัญญะ ขอทานไดโปรดบอกความขอนี้แกโยมเถิด?    
          [๒๔๖๐] บุคคลพึงอดทนถอยคําของคนผูประเสริฐกวาได เพราะความกลัว พึงอด 
             ทนถอยคําของคนท่ีเสมอกันได เพราะการแขงขันเปนเหตุ สวนผูใดใน              
             โลกน้ี พึงอดทนถอยคําของคนท่ีเลวกวาได สัตบุรุษท้ังหลายกลาวความ            
             อดทนของผูนั้นวาสูงสุด.    
          [๒๔๖๑] ไฉนจึงจะรูจกัคนประเสริฐกวา คนท่ีเสมอกัน หรือคนที่เลวกวา ซ่ึงมี           
             สภาพอันอิริยาบถท้ัง ๔ ปกปดไว เพราะวาสัตบุรุษท้ังหลาย ยอมเท่ียว          
             ไปดวยสภาพของคนช่ัวได เพราะเหตุนั้นแล จึงควรอดทนถอยคําของคน  
             ท้ังปวง.    
          [๒๔๖๒] สัตบุรุษผูมีความอดทน พงึไดผลคือความไมมีการกระทบกระทั่ง เพราะ             
             การสงบระงับเวร เสนาแมมากพรอมดวยพระราชาเม่ือรบอยู จะพึงได 
             ผลนั้นก็หามิได เวรท้ังหลายยอมระงับดวยกําลังแหงขันติ.     
          [๒๔๖๓] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน แตจะขอถามปญหาอ่ืนๆ กะทาน 
             ขอเชิญทานกลาวปญหานั้น โดยมีพระราชา ๔ พระองค คือ พระเจา 
             ทัณฑกี ๑ พระเจานาลิกีระ ๑ พระเจาอัชชุนะ ๑ พระเจากลาพุ ๑ ขอ 
             ทานไดโปรดบอกคติของพระราชาเหลานั้น ผูมีบาปกรรมอันหนัก พระ 
             ราชาท้ัง ๔ องคนั้นเบียดเบียนฤาษท้ัีงหลาย พากนับังเกิด ณ ท่ีไหน?    
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          [๒๔๖๔] พระเจาทัณฑกี ไดเร่ียรายโทษลง ณ ทานกีสวัจฉดาบสแลว เปนผูมีมูล           
             อันขาดแลว พรอมท้ังบริษัท พรอมท้ังชาวแวนแควน หมกไหมอยูใน              
             นรกช่ือกุกกูละ ถานเพลิงปราศจากเปลว ยอมตกลงบนพระกายของ     
             พระราชาน้ัน. พระเจานาลิกีระไดเบียดเบียนบรรพชิตท้ังหลายผูสํารวม            
             แลว ผูกลาวธรรมสงบระงับ ไมประทุษรายใคร สุนัขท้ังหลายในโลก 
             หนา ยอมรุมกันกดักินพระเจานาลิกีระนั้นผูดิน้รนอยู. อนึ่ง พระเจา        
             อัชชุนะ พระเศียรปกพระบาทข้ึน ตกลงในสัตติสูลนรก เพราะเบียด  
             เบียน อังคีรสฤาษีผูโคดม ผูมีขันติ มีตบะ ประพฤติพรหมจรรยมานาน.            
             พระเจากลาพุไดทรงเชือดเฉือนฤาษีช่ือขันติวาที ผูสงบระงับ ไมประทุษ         
             รายใหเปนทอนๆ พระเจากลาพนุั้น ไดบังเกิดหมกไหมอยูในอเวจีนรก           
             อันรอนใหญ มีเวทนากลา นากลัว. บัณฑิตไดฟงนรกเหลานี้ และนรก             
             เหลาอ่ืนอันช่ัวชากวานี้ในท่ีนีแ้ลว ควรประพฤติธรรมในสมณพราหมณ           
             ท้ังหลาย ผูกระทําอยางนี้ ยอมเขาถึงแดนสวรรค.             
          [๒๔๖๕] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออ่ืนกะทาน ขอ  
             เชิญทานกลาวปญหาน้ัน บัณฑิตเรียกคนเชนไรวามีศีล เรียกคนเชนไร            
             วามีปญญา เรียกคนเชนไรวาสัตบุรุษ ศิริยอมไมละคนเชนไรหนอ? 
          [๒๔๖๖] ผูใดในโลกน้ี เปนผูสํารวมดวยกาย วาจาและใจ ไมทําบาปกรรมอะไรๆ 
             ไมพูดพรอยๆ เพราะเหตุแหงตน บัณฑิตเรียกคนเชนนั้นวามีศีล. ผูใด           
             คิดปญหาอันลึกซ้ึงไดดวยใจ ไมทํากรรมอันหยาบชาอันหาประโยชนมิได           
             ไมละท้ิงทางแหงประโยชนอันมาถึงตามกาล บัณฑิตเรียกคนเชนนั้นวามี           
             ปญญา. ผูใดแล เปนคนกตัญูกตเวที มีปญญา มีกัลยาณมิตร และมี  
             ความภักดีม่ันคง ชวยทํากิจของมิตรผูตกยากโดยเต็มใจ บัณฑิตเรียก 
             คนเชนนั้นวาสัตบุรุษ. ผูใดประกอบดวยคุณธรรมท้ังปวงเหลานี้ คือ            
             เปนผูมีศรัทธา ออนโยน แจกทานดวยดี รูความประสงค ศิริยอมไม             
             ละคนเชนนั้น ผูสงเคราะห มีวาจาออนหวาน สละสลวย.     
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          [๒๔๖๗] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออ่ืนกะทาน ขอ  
             เชิญทานกลาวปญหาน้ัน นักปราชญยอมกลาวศีล ศิริ ธรรม ของสัตบุรุษ          
             และปญญา วาขอไหนประเสริฐกวากัน?          
          [๒๔๖๘] ทานผูฉลาดท้ังหลายยอมกลาววา ปญญาน่ันแหละประเสริฐสุด ดุจ  
             พระจันทรประเสริฐกวาดวงดาวท้ังหลาย ฉะนัน้ ศีล ศิริ และธรรมของ              
             สัตบุรุษ ยอมเปนไปตามบุคคลผูมีปญญา.      
          [๒๔๖๙] กระผมขออนุโมทนาคําสุภาษิตของทาน ขอถามปญหาขออ่ืนกะทาน     
             ขอเชิญทานกลาวปญหานั้น บุคคลในโลกนี้ทําอยางไร ทําดวยอุบาย 
             อยางไร ประพฤติอะไร เสพอะไร จึงจะไดปญญา ขอทานไดโปรดบอก  
             ปฏิปทาแหงปญญา ณ บัดนีว้า นรชนทําอยางไรจึงจะเปนผูมีปญญา? 
          [๒๔๗๐] บุคคลควรคบหาทานผูรูท้ังหลาย ละเอียดละออ เปนพหูสูต พึงเปนท้ัง           
             นักเรียน และไตถาม พึงต้ังใจฟงคําสุภาษิตโดยเคารพ นรชนทําอยาง  
             นี้จึงจะเปนผูมีปญญา. ผูมีปญญานั้นยอมพิจารณาเห็นกามคุณท้ังหลาย         
             โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกขและเปนโรค ผูเห็นแจงอยางนี้             
             ยอมละความพอใจในกามท้ังหลายอันเปนทุกข มีภัยอันใหญหลวงเสียได.            
             ผูนั้นปราศจากราคะแลว กําจัดโทสะได พึงเจริญเมตตาจิตไมมีประมาณ             
             งดอาชญาในสัตวทุกจําพวกแลว ไมถูกติเตียน ยอมเขาถึงแดนพรหม.  
          [๒๔๗๑] การมาของมหาบพิตรผูมีพระนามวา อัฏฐกะ ภีมรถะ และกาลิงคราช   
             ผูมีพระเดชานภุาพฟุงเฟองไป เปนการมาท่ีมีฤทธ์ิใหญโต ทุกๆ พระ            
             องคทรงละกามราคะไดแลว.    
          [๒๔๗๒] ทานเปนผูรูจิตผูอ่ืน ขอนั้นเปนอยางนั้น กระผมทุกคนละกามราคะได        
             แลว ขอทานจงใหโอกาสเพื่อความอนุเคราะหตามท่ีกระผมท้ังหลายจะรู            
             ถึงคติของทานได.           
          [๒๔๗๓] อาตมาใหโอกาสเพ่ือความอนุเคราะห เพราะมหาบพิตรท้ังหลาย ละกาม  
             ราคะไดอยางนัน้แลว จงยงักายใหซาบซานดวยปติอันไพบูลย ตามท่ี            
             มหาบพิตรท้ังหลายจะทรงทราบถึงคติของอาตมา.     
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          [๒๔๗๔] ขาแตทานผูมีปญญาดังแผนดิน กระผมท้ังหลายจักทําตามคําส่ังสอนท่ี            
             ทานกลาวทุกอยาง กระผมท้ังหลายจะยังกายใหซาบซานดวยปติอัน  
             ไพบูลย ตามท่ีกระผมท้ังหลายจะรูถึงคติของทาน.              
          [๒๔๗๕] ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ฤาษีท้ังหลายผูมีคุณความดี ทําการบูชาน้ีแก         
             กีสวัจฉดาบสแลว จงพากันไปยังท่ีอยูของตนๆ เถิด ทานท้ังหลายจง 
             เปนผูยินดใีนฌาน มีจิตต้ังม่ันทุกเม่ือเถิด ความยนิดีนี้ เปนคุณชาติ        
             ประเสริฐสุดของบรรพชิต.      
          [๒๔๗๖] ชนเหลานัน้ไดฟงคาถาอันประกอบดวยประโยชนอยางยิ่ง ท่ีฤาษีผูเปน          
             บัณฑติกลาวดแีลว เกิดปติโสมนัส พากันอนุโมทนาอยู เทวดา    
             ท้ังหลายผูมียศ ตางกพ็ากันกลับไปสูเทพบุรี. คาถาเหลานี้มีอรรถ             
             พยัญชนะดี อันฤาษผูีเปนบัณฑิตกลาวดีแลว คนใดคนหน่ึงฟงคาถา  
             เหลานี้ใหมีประโยชน พึงไดคุณพิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย คร้ัน        
             แลวพงึบรรลุถึงสถานที่อันมัจจุราชมองไมเห็น.  
          [๒๔๗๗] สาลิสสรดาบสในกาลนัน้ เปนพระสารีบุตร เมณฑิสสรดาบสในกาลนั้น  
             เปนพระกัสสปะ ปพพตดาบสในกาลนั้นเปนพระอนุรุทธะ เทวิลดาบส   
             ในกาลนั้น เปนพระกัจจายนะ อนสิุสสดาบสในกาลนั้นเปนพระอานนท 
             กีสวัจฉดาบสในกาลนั้น เปนโกลิตมหาโมคคัลลานะ นารทดาบสใน      
             กาลนั้น เปนพระอุทายีเถระ บริษัทในกาลนัน้ เปนพุทธบริษัทในบัดนี้            
             สรภังคดาบสโพธิสัตวในกาลนั้น คือตถาคต ทานทั้งหลายจงทรงจําชาดก 
             ไวอยางนี้แล.              
                     จบ สรภังคชาดกท่ี ๒. 
                      ๓. อลัมพุสาชาดก  
                 วาดวยอิสิสิงคดาบสถูกทําลายตบะ        
          [๒๔๗๘] คร้ังนั้น พระอินทรผูเปนใหญ ผูทรงครอบงําวัตรภูอสูรเปนพระบิดา            
             แหงเทพบุตรผูชนะ ประทับนั่งอยู ณ สุธรรมาเทวสภา รับส่ังใหเรียกนาง         
             อลัมพุสาเทพกัญญามาแลวตรัสวา.   
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          [๒๔๗๙] แนะนางอลัมพุสาผูเจือปนดวยกิเลส สามารถจะเลาโลมฤาษีได เทวดา              
             ช้ันดาวดึงสพรอมดวยพระอินทรขอรองเจา เจาจงไปหาอิสิสิงคดาบส             
             เถิด.       
          [๒๔๘๐] ดาบสองคนี้มีวัตร ประพฤติพรหมจรรย ยินดียิ่งในนพิพาน เปนผูรู             
             อยาเพิง่ลวงเลยพวกเราไปกอนเลย เจาจงหามมรรคของเธอเสีย.   
          [๒๔๘๑] ขาแตเทวราช พระองคทรงทําอะไร ทรงมุงหมายแตหมอมฉันเทานัน้  
             รับส่ังวา แนะเจาผูอาจจะเลาโลมฤาษีได เจาจงไปเถิดดังนี้ นางเทพ         
             อัปสรผูทัดเทียมหมอมฉัน และผูประเสริฐกวาหมอมฉัน ก็มีอยูใน              
             นันทนวัน อันหาความเศราโศกมิได วาระคือการไปจงมีแมแกนางเทพ  
             อัปสรเหลานั้น แมนางเทพอัปสรเหลานั้นจงไปประเลาประโลมเถิด 
          [๒๔๘๒] เจาพูดจริงโดยแทแล นางเทพอัปสรอ่ืนๆ ท่ีทัดเทียมกับเจา และ 
             ประเสริฐกวาเจา มีอยูในนันทนวนัอันหาความโศกมิได. ดกูรนางผูมี            
             อวัยวะงามทุกสวน ก็แตวา นางเทพอัปสรเหลานั้นไปถึงชายเขาแลว              
             ยอมไมรูจักการบําเรออยางยิ่งท่ีเจารู. แมงามเอย เจานั่นแหละจงไป       
             เพราะวาเจาเปนผูประเสริฐกวาหญิงท้ังหลาย เจาจักนําดาบสนัน้มาสู          
             อํานาจได ดวยผิวพรรณและรูปรางของเจาเอง.   
          [๒๔๘๓] หมอมฉันอันทาวเทวราชทรงใช จักไมไปหาไดไม แตวาหมอมฉันกลัว             
             ท่ีจะเบียดเบียนดาบสนั้น เพราะทานเปนพราหมณมีเดชฟุงเฟอง. ชน             
             ท้ังหลายมิใชนอย เบียดเบียนฤาษแีลวตองตกนรก ถึงสังสารวัฏเพราะ             
             ความหลง เพราะเหตุนั้น หมอมฉันขนลุกขนพอง.   
          [๒๔๘๔] นางอลัมพสุาเทพอัปสร ผูมีวรรณะนารักใคร ผูเจือปนดวยกิเลส 
             ปรารถนาจะยังอิสิสิงคดาบสใหผสม คร้ันกราบทูลอยางนี้แลวก็หลีกไป.            
             ก็นางอลัมพุสาเทพอัปสรนั้น เขาไปยังปาท่ีอิสิสิงคดาบสรักษา อัน              
             ดาดาษไปดวยเถาตาํลึงโดยรอบประมาณกึ่งโยชน. นางไดเขาไปหา    
             อิสิสิงคดาบสผูกําลังปดกวาดโรงไฟ ใกลเวลาอาทิตยอุทัย กอนเวลา              
             อาหารเชา.   
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          [๒๔๘๕] เธอเปนใครหนอ มีรัศมีเหมือนสายฟา หรือเหมือนดาวประกายพฤกษ  
             มีเคร่ืองประดับแขนงามวิจิตร สวมใสกณุฑลแกวมณี. คลายกับแสง 
             พระอาทิตย มีกล่ินจรุณจันทร วรรณะดังทองคํา ลําขางามดี มีมารยา  
             มากมาย กําลังรุนสาวนาดู นาชม. เทาของเธอไมเวากลาง ออนละมุน             
             สะอาดต้ังลงดวยดี การเยื้องกรายของเธอนารักใคร ดึงจิตใจของเราได           
             ทีเดียว. อนึ่ง ลําขาของเธอเรียวงาม เปรียบเสมอดวยงวงชาง ตะโพก 
             ของเธอผ่ึงผายเกล้ียงเกลาดังแผนทองคํา. นาภีของเธอก็ตั้งอยูเปนอยางดี       
             เหมือนกับฝกดอกอุบล ยอมปรากฏแตท่ีไกลคลายเกสรดอกอัญชันเชียว.              
             ถันท้ังคูเกิดที่ทรวงอกหาข้ัวมิได ทรงไวซ่ึงขีรรส ไมหดเหี่ยว เตงต้ัง     
             ท้ัง ๒ ขาง เสมอดวยผลน้ําเตาคร่ึงซีก. คอของเธอดังเนื้อทราย ยาว             
             คลายหนาสุวรรณเภรี มีริมฝปากเรียบงดงาม เปนท่ีตั้งแหงมนะท่ี ๔ คือ        
             ล้ิน. ฟนของเธอท้ังขางบนขางลางขาวสะอาด เปนของหาโทษมิได ดูงาม           
             นัก นยัยตาท้ัง ๒ ขางของเธอดําขลับ มีสีแดงเปนท่ีสุด สีดังเม็ด              
             มะกลํ่า ท้ังยาวท้ังกวางดูงามนัก ผมท่ีงอกบนศีรษะของเธอไมยาวนกั              
             เกล้ียงเกลาดี หวีดวยหวีทองคํา มีกล่ินหอมฟุงดวยกล่ินจนัทน. กสิกรรม        
             โครักขกรรม การคาของพอคา และความบากบ่ันของฤาษีท้ังหลายผู 
             สํารวมดี มีตบะมีประมาณเทาใด. เราไมเห็นบุคคลมีประมาณเทานั้นใน              
             ปฐพีมณฑลนี้ จะเสมอเหมือนกับเธอ เธอเปนใคร หรือเปนบุตรของ   
             ใคร เราจะรูจักเธอไดอยางไร? 
          [๒๔๘๖] ดูกรทานกสัปะผูเจริญ เม่ือจิตของทานเปนไปอยางนีแ้ลวก็ไมใชกาลที่จะ     
             เปนปญหา มาเถิดทานท่ีรัก เราท้ังสองจักร่ืนรมยกันในอาสนะของเรา            
             มาเถิดทาน ฉันจักเคลาคลึงทาน ทานจงเปนผูฉลาดในความยินดีดวย             
             กามคุณ.     
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          [๒๔๘๗] นางอลัมพสุาเทพอัปสร ผูมีผิวพรรณนารักใครผูเจือปนดวยกิเลส  
             ปรารถนาจะใหอิสิสิงคดาบสผสม คร้ันกลาวอยางนี้แลวกห็ลีกไป. 
          [๒๔๘๘] สวนอิสิสิงคดาบสนั้นรีบเดินออกไปโดยเร็ว ตดัความกาวไปชาเสีย ไป             
             ทันเขาก็จับท่ีมวยผมอันอุดมของนางไว. นางอัปสรผูมีรูปสวยงาม หมุน           
             กลับมาสวมกอดดาบสนั้น อิสิสิงคดาบสเคล่ือนจากพรหมจรรย ตาม    
             ท่ีทาวสักกเทวราชทรงปรารถนา. ภายหลังนางเทพกัญญาก็มีใจยินดี นึก              
             ถึงพระอินทรผูประทับอยูในนันทนวัน ทาวมฆวาฬเทพกุญชรทรงทราบ  
             ความดําริของนางแลว จึงทรงสงบัลลังกทองพรอมท้ังเคร่ืองบริวาร. ผา          
             เคร่ืองปกปดทรวง ๕๐ ผืน เคร่ืองลาด ๑,๐๐๐ ผืนโดยเร็ว นางอลัมพุสา             
             เทพอัปสรกอดดาบสแนบทรวงอก. บนบัลลังกนั้นตลอด ๓ ป ดูเหมือน  
             ครูเดียวเทานัน้ พราหมณดาบสสรางเมาแลวรูสึกไดโดยลวงไป ๓ ป            
             ไดเหน็หมูไมเขียวชะอุมโดยรอบเรือนไฟ ผลัดใบใหม ดอกบาน อัน  
             ฝูงนกกระเหวารองอยูอ้ืออึง. เธอตรวจดูโดยรอบแลว รองไหน้าํตาไหล           
             ปริเทวนาการวา เรามิไดบูชาไฟ มิไดรายมนต อะไรมาบันดาลใหการ              
             บูชาไฟตองเส่ือมลง. ผูใดใครหนอ มาประเลาประโลมจิตของเราดวย  
             การบําเรอในกอน ยงัฌานอันเกดิพรอมกับเดชของเราผูอยูในปาใหพนิาศ           
             ดุจบุคคลยึดเรืออันเต็มดวยรัตนะตางๆ ในมหาสมุทรฉะนั้น.      
          [๒๔๘๙] ดิฉันอันทาวเทวราชทรงใชมาเพื่อบําเรอทาน จึงไดครอบงําจิตของทาน             
             ดวยจิตของดิฉัน ทานไมรูสึกเพราะประมาท.   
          [๒๔๙๐] เดิมที ทานกสัสปดาบสผูบิดา ไดพรํ่าสอนเราถึงส่ิงเหลานี้วา ดกูรมาณพ        
             สตรีอันเสมอดวยนารีผล เจาจงรูจักสตรีเหลานั้น. ดูกรมาณพ เจาจงรู         
             จักสตรีผูมีเขาที่อก เจาจงรูจักสตรีเหลานั้น บิดาเหมือนเอ็นดูเราเฝา      
             พรํ่าสอนเราดังนี้. เรามิไดทําตามคําส่ังสอนของบิดาผูรูนั้น วนันี้ เรา        
             ซบเซาอยูแตผูเดยีวในปาอันหามนษุยมิได. เราจักทําอยางท่ีเราเปนผูเชน   
             เดิมอีก หรือจักตายเสีย ประโยชนอะไรดวยชีวิตท่ีนาติเตียน.  
          [๒๔๙๑] นางอลัมพุสาเทพกัญญารูจกัเดช ความเพียรและปญญาอันม่ันคงของ  
             อิสิสิงคดาบสนั้นแลว ก็ซบศีรษะลงท่ีเทาของอิสิสิงคดาบส. กลาววา         
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            ขาแตทานมหาวีระ ขอทานอยาไดโกรธดิฉันเลย ขาแตทานผูแสวงหา              
            คุณใหญ ขอทานอยาโกรธดิฉันเลย ดิฉันไดกอประโยชนอันใหญแลว  
            เพื่อเทวดาช้ันไตรทศผูมียศ เพราะวาเทพบุรีท้ังหมดอันทานไดทําให             
            หวั่นไหวแลวในคราวน้ัน.      
         [๒๔๙๒] ดูกรนางผูเจริญ ขอทวยเทพช้ันดาวดึงส ทาววาสวะจอมไตรทศ และ   
            เธอ จงมีความสุขเถิด ดูกรนางเทพกัญญา เชิญไปตามสบายเถิด.       
         [๒๔๙๓] นางอลัมพุสาเทพกัญญา ซบศีรษะลงท่ีเทาแหงอิสิสิงคดาบส และทํา   
            ประทักษิณแลว ประคองอัญชลีหลีกออกไปจากที่นั้น. ข้ึนสูบัลลังก 
            ทองพรอมดวยเคร่ืองบริวาร เคร่ืองปดทรวง ๕๐ ผืน และเคร่ืองลาด  
            ๑,๐๐๐ ผืน แลวกลับไปในสํานักของเทวดาท้ังหลาย. ทาวสักกะจอมเทพ 
            ทรงปติโสมนัสปลาบปล้ืมพระทัย ไดพระราชทานพรกะนางเทพกัญญานั้น 
            ซ่ึงกําลังมาอยู ราวกะวา ดวงประทีปอันรุงเรือง หรือเหมือนสายฟา              
            ฉะนั้น.      
         [๒๔๙๔] ขาแตทาวสักกะผูเปนใหญกวาภูตท้ังปวง ถาพระองคจะประทานพรแก             
            หมอมฉันไซร ขออยาใหหมอมฉันไปเลาโลมฤาษีอีกเลย ขาแตทาวสักกะ            
            หมอมฉันขอพรอันนี.้          
                    จบ อลัมพุสาชาดกท่ี ๓.              
                      ๔. สังขปาลชาดก   
                วาดวยสังขปาลนาคราชบําเพ็ญตบะ          
         [๒๔๙๕] ทานเปนผูมีรูปรางงดงาม มีดวงตาแจมใส ขาพเจาสําคัญวาทานผูเจริญ         
            บวชจากสกุล ไฉนหนอ ทานผูมีปญญาจึงละทรัพย และโภคสมบัติออก  
            บวชเปนบรรพชิตเสียเลา?      
         [๒๔๙๖] ดูกรมหาบพติรผูจอมนรชน อาตมภาพไดเห็นวิมารของพระยาสังคปาล    
            นาคราชตัวมีอานภุาพมากมาดวยตนเอง คร้ันเหน็แลวจึงออกบวชดวย  
            เช่ือมหาวิบากของบุญท้ังหลาย.  
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         [๒๔๙๗] บรรพชิตท้ังหลายยอมไมกลาวคําเท็จ เพราะความรัก เพราะความกลัว 
            เพราะความชัง ขาพเจาถามทานแลว ขอทานไดโปรดบอกเนื้อความน้ัน 
            แกขาพเจา เพราะขาพเจาไดฟงแลวจักเกิดความเล่ือมใส.      
         [๒๔๙๘] ดูกรมหาบพติร ผูเปนอธิบดีในรัฐมณฑล อาตมภาพเดนิทางไปคาขาย   
            ไดเหน็บุตรนายพรานชวยกันหามนาคตัวมีรางกายใหญโต เดินราเริงไป              
            ในหนทาง. ดูกรพระจอมประชานิกร อาตมภาพ มาประจวบเขากับ         
            ลูกนายพรานเหลานัน้ ก็กลัวจนขนลุกขนพอง ไดถามเขาวา ดกูรพอ  
            บุตรนายพราน ทานท้ังหลายจงนํางูซ่ึงมีรางกายนากลัวไปไหน ทานท้ัง             
            หลายจกัทําอะไรกับงูนี้. งูใหญมีกายอันเจริญพวกเรานําไปเพื่อจะกิน 
            เนื้อของมันมีรสอรอยมันและออนนุม ดูกรทานผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ            
            ทานยังไมรูจักรส. เราท้ังหลายไปจากท่ีนี้ถึงบานของตนแลว จะเอามีด          
            สับกินเนื้อกันใหสําราญใจ เพราะวาเราท้ังหลายเปนศัตรูของพวกงู. 
            ถาทานท้ังหลายจะนํางูใหญมีกายอันเจริญนี้ไปเพื่อกิน เราจะใหโค ๑๖ ตัว        
            แกทานท้ังหลาย ขอใหปลอยงูนีเ้สียจากเคร่ืองผูกเถิด. ความจริงงูตัวนี้       
            เปนอาหารท่ีชอบใจของเราท้ังหลายโดยแท และเราท้ังหลายเคยกินงูมา 
            มาก ดกูรนายอฬาระผูเปนบุตรชาววิเทหรัฐ เราท้ังหลายจะทําตามคําของ 
            ทาน แตวาทานจงเปนมิตรของเราท้ังหลาย. ชนเหลานั้นกแ็กนาคราช              
            ออกจากเคร่ืองผูก นาคราชนั้นไดพนจากเคร่ืองผูกซ่ึงเขารอยไวท่ีจมูกกับ       
            บวงนัน้แลวบายหนาตรงปาจินทิศหลีกไปไดครูหนึ่ง คร้ันบายหนาตรง           
            ปาจินทิศไปสักครูหนึ่ง มีดวงตาเต็มไปดวยน้ําตา เหลียวมาดูอาตมภาพ               
            อาตมภาพไดตามไปขางหลังของนาคราชนั้นประคองอัญชลีท้ัง ๑๐ นิ้ว 
            เตือนวา. จงรีบไปเสียโดยเร็ว ขอพวกศัตรูอยาจับไดอีกเลย เพราะวา             
            การสมาคมดวยพวกพรานบอยๆ เปนทุกข ทานจงไปสูท่ีท่ีพวกบุตรนาย 
            พรานจะไมเห็น. นาคราชนั้นไดไปสูหวงน้ําใสมีสีเขียวนาร่ืนรมย มีทา         
            ราบเรียบ ปกคลุมไปดวยไมหวา และยางทราย เปนสัตวปลอดภัย มีปติ             
            เขาไปยังนาคพิภพ. ดูกรพระจอมประชานิกร นาคราชน้ัน คร้ันเขาไปสู              
            นาคพภิพแลว ไมชาก็มีบริวารทิพยมาปรากฏแกอาตมภาพ บํารุงอาตมภาพ   
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            เหมือนบุตรบํารุงบิดาฉะนั้น กลาวคําจับใจร่ืนหแูกอาตมภาพวา. ขาแต            
            ทานอฬาระ ทานเปนเหมือนมารดาบิดาของขาพเจา เปนดังดวงใจ เปนผู            
            ใหชีวติ เปนสหาย ขาพเจาจึงกลับไดฤทธ์ิของตน ขาแตทานอฬาระ 
            ขอเชิญทานไปเยีย่มนาคพิภพของขาพเจา ซ่ึงมีภกัษาหารมาก มีขาวและ             
            น้ํามากมาย ดังเทพนครของทาววาสวะ ฉะนั้น.      
         [๒๔๙๙] นาคพิภพนั้นสมบูรณดวยภมิูภาค พื้นไมมีกรวด ออนนุม งาม มีหญา              
            เต้ียๆ ไมมีธุลี นํามาซ่ึงความเล่ือมใส เปนท่ีละความเศราโศกของคนผู          
            เขาไป. ในนาคพภิพนั้นมีสระโบกขรณีอันไมอากูล เขียวชะอุมดังแกว              
            ไพฑูรย มีตนมะมวงนาร่ืนรมยท้ัง ๔ ทิศ มีผลสุกกิ่งหนึ่ง ผลออนกิ่ง         
            หนึ่ง เผล็ดผลเปนนิตย.      
         [๒๕๐๐] ดูกรมหาบพิตรผูประเสริฐกวานรชน ในทามกลางสวนเหลานั้น มีนิเวศน             
            เล่ือมภัสสรลวนแลวไปดวยทองคํา มีบานประตูแลวไปดวยเงิน งาม  
            รุงเรืองยิ่ง ดุจสายฟาในอากาศฉะนัน้. ขอถวายพระพร ในทามกลาง 
            สวนเหลานั้น เรือนยอดและหองแลวไปดวยแกวมณี แลวไปดวย     
            ทองคําโอฬารวิจิตร เปนอเนกประการ นิรมิตดวยดี ติดตอกันเต็มไป 
            ดวยนางนาคกัญญาท้ังหลายผูประดับแลว ลวนทรงสายสรอยทองคํา.   
            สังขปาลนาคราชนั้นมีผิวพรรณไมทราม วองไว ข้ึนสูปราสาทมีเสา  
            ประมาณ ๑,๐๐๐ ตน มีอานุภาพช่ังไมได เปนท่ีอยูของมเหสีแหง 
            สังขปาลนาคราชนั้น. นารีนางหนึ่งวองไว ไมตองเตือนยกอาสนะ ลวน 
            แลวดวยแกวไพฑูรย มีคามากงดงาม สมบูรณดวยแกวมีชาติดังแกวมณี            
            มาปูลาด. ลําดับนั้น นาคราชจูงมืออาตมภาพใหนั่งบนอาสนะอันเปน  
            ประธาน กลาววา นี่อาสนะ เชิญทานนั่งบนอาสนะน้ี เพราะวาทานเปน             
            ท่ีเคารพคนหนึ่งของขาพเจา ในจํานวนทานท่ีเคารพท้ังหลาย. ดกูร 
            พระจอมประชานิกร นารีอีกนางหนึ่งกว็องไว ตักเอาน้ําเขามาลางเทาของ           
            อาตมภาพ ดจุภรรยาลางเทาสามีท่ีรักฉะน้ัน มีนารีอีกนางหนึ่งวองไว             
            ประคองภาชนะทองคําเต็มไปดวยภัตตาหารนาบริโภค มีสูปะหลายอยาง  
            มีพยัญชนะตางๆ นําเขามาใหอาตมภาพ. ขอถวายพระพร นารีเหลานั้น  
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            รูจักใจสามี พากันบํารุง อาตมภาพผูบริโภคแลวดวยดนตรีท้ังหลาย  
            นาคราชน้ันก็เขามาหาอาตมภาพพรอมดวยทิพกามคุณมิใชนอย ใหญยิ่ง              
            กวาการฟอนรํานั้น.           
         [๒๕๐๑] ขาแตทานอฬาระ ภรรยาของขาพเจาท้ัง ๓๐๐ นี้ ลวนมีเอวออนแอน มี            
            รัศมีรุงเรืองดังกลีบปทุม นางเหลานี้ จะเปนผูทําความใครใหทาน             
            ขาพเจาขอยกนางเหลานี้ใหทาน ทานจงใหนางเหลานั้นบําเรอทานเถิด.           
         [๒๕๐๒] อาตมภาพไดเสวยรสอันเปนทิพยอยูปหนึง่ คราวนั้นอาตมภาพไดไตถาม             
            ถึงสมบัติอันยิ่งวา ทานพญานาคไดสมบัตินี้ดวยอุบายอยางไร ได 
            วิมานอันประเสริฐอยางไร? ไดโดยไมมีเหตุหรือเกิดเพราะใครนอมมา 
            ใหแกทาน ทานกระทําเอง หรือวาเทวดาให ดกูรพญานาคราช        
            ขาพเจาขอถามเน้ือความนั้นกะทาน ทานไดวิมานอันประเสริฐอยางไร?             
         [๒๕๐๓] ขาพเจาไดวมิานนี้มิใชโดยไมมีเหตุ  และมิใชเกิดเพราะใครนอมมาให          
            ขาพเจา ขาพเจามิไดทําเอง แมเทวดาก็มิไดให ขาพเจาไดวิมานนี้ดวย       
            บุญกรรมอันไมเปนบาปของตน.   
         [๒๕๐๔] พรตของทานเปนอยางไร และพรหมจรรยของทานเปนไฉน นี้เปนวบิาก  
            แหงกรรมอะไรท่ีทานประพฤติดแีลว ดูกรพญานาคราช ขอทานจงบอก   
            เนื้อความนี้แกขาพเจา ทานไดวิมานน้ีมาอยางไรหนอ?         
         [๒๕๐๕] ขาพเจาเปนพระราชาใหญกวาชนชาวมคธ มีนามวา ทุยโยธนะ มี     
            อานุภาพมาก ทราบชัดวา ชีวิตเปนของนอยไมเท่ียง มีความแปรปรวนไป              
            เปนธรรมดา. จึงเปนผูมีจิตเล่ือมใส ไดใหขาวและน้ําเปนทานอัน 
            ไพบูลยโดยเคารพ วงัของขาพเจาในคร้ังนั้นเปนดุจบอน้ํา สมณพราหมณ            
            ท้ังหลายก็อ่ิมหนําสําราญในท่ีนั้น. ขาพเจาไดใหดอกไม ของหอม 
            เคร่ืองลูบไล ประทีบ ยวดยาน ท่ีพัก ผานุงหม ท่ีนอน และขาวน้าํ              
            เปนทานโดยเคารพ. นั่นเปนพรต และเปนพรหมจรรยของขาพเจา นี ้
            เปนวบิากแหงกรรมนั้น ท่ีขาพเจาประพฤติดีแลว ขาพเจาไดวมิานอันมี         
            ภักษาหารเพียงพอ มีขาวน้ํามากมาย เพราะวัตรและพรหมจรรยนั้นแล.  
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         [๒๕๐๖] วิมานนี้บริบูรณดวยการฟอนรําขับรอง ตั้งอยูชานาน แตเปนของไม            
            เท่ียง บุตรนายพรานทั้งหลายผูมีอานุภาพนอย ไมมีเดช ไยจึงเบียด 
            เบียนทานผูมีอานุภาพมากมีเดชได? ดูกรพญานาคราช เพราะอาศัยอะไร 
            หรือทานจึงตกอยูในเง้ือมมือของบุตรนายพรานท้ังหลาย ความกลัวใหญ              
            ตามถึงทาน หรือวาพษิของทานไมแลนไปยังรากเข้ียว ดูกรพญานาคราช              
            เพราะอาศัยอะไรหรือ ทานจึงถึงความเศราหมองในสํานักของบุตรนาย  
            พรานท้ังหลาย?  
         [๒๕๐๗] ความกลัวใหญมิไดตามถึงขาพเจา บุตรนายพรานเหลานั้นไมสามารถจะ              
            ทําลายเดชของขาพเจา แตวาธรรมของสัตบุรุษท้ังหลายทานประกาศไว 
            ยากท่ีจะลวงได เหมือนเขตแดนสมุทร ฉะนั้น ขาแตทานอฬาระ     
            ขาพเจาเขาจําอุโบสถในวนัจาตุททสีปณณรสีเปนนิตย ตอมา บุตรนาย             
            พราน ๑๖ คนเปนคนหยาบชา ถือเอาเชือกและบวงอันม่ันคงมาแลว.   
            แทงจมูกเอาเชือกรอยชวยกันหามขาพเจาไป ขาพเจาอดทนความทุกข  
            เชนนี้ ไมทําอุโบสถใหกําเริบ.  
         [๒๕๐๘] บุตรนายพรานเหลานั้น ไดพบทานผูสมบูรณดวยกําลังและผิวพรรณ ท่ี              
            ทางเดินคนเดยีว ดูกรพญานาคราช ทานเปนผูเจริญดวยศิริและปญญา  
            จะบําเพ็ญตบะเพื่อประโยชนอะไรอีกเลา?         
         [๒๕๐๙] ขาแตทานอฬาระ ขาพเจาบําเพ็ญตบะมิใชเพราะเหตุแหงบุตร มิใชเพราะ           
            เหตุแหงทรัพย และมิใชเพราะเหตุแหงอายุ เพราะขาพเจาปรารถนา  
            กําเนิดมนุษย จึงบากบ่ันบําเพ็ญตบะ.            
         [๒๕๑๐] ทานเปนผูมีนยัยตาแดง มีรัศมีรุงเรือง ประดับตบแตงแลว ปลงผม              
            และหนวด ชะโลมทาดวยจุรณจันทรแดง สองสวางไปท่ัวทิศ ดุจคน    
            ธรรพราชาฉะนั้น. ทานเปนผูถึงแลวซ่ึงเทวฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก  
            พรอมพร่ังไปดวยกามารมณท้ังปวง ดูกรพญานาคราช ขาพเจาขอถาม  
            เนื้อความนี้กะทาน เหตุไรมนุษยโลกจึงประเสริฐกวานาคพิภพนี?้   
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         [๒๕๑๑] ขาแตทานอฬาระ นอกจากมนุษยโลก ความบริสุทธ์ิหรือความสํารวม    
            ยอมไมมี ถาขาพเจาไดกําเนิดมนษุยแลว จักกระทําท่ีสุดแหงชาติและ           
            มรณะ.        
         [๒๕๑๒] ขาพเจาอยูในสํานักของทานปหนึ่งแลว เปนผูท่ีทานบาํรุงดวยขาวดวยน้ํา     
            ขาพเจาขอลาทาน ดูกรทานผูเปนจอมนาค ขาพเจาจากมนษุยโลกมา 
            เสียนาน.     
         [๒๕๑๓] ขาแตทานอฬาระ บุตร ภรรยา และชนบริวารขาพเจาพรํ่าสอนเปนนติย 
            ใหบํารุงทาน ใครมิไดแชงดาทานแลหรือ ก็การไดพบเหน็ทานเปนท่ีรัก          
            ของขาพเจา. 
         [๒๕๑๔] ดูกรพญานาคราช บุตรผูเปนท่ีรักปฏิบัติมารดาบิดาอยูในเรือน แมดวย           
            ประการใด ทานบํารุงขาพเจาอยูในนาคพิภพนี้ ประเสริฐกวาประการนั้น            
            เพราะวาจิตของทานเล่ือมใสขาพเจา.          
         [๒๕๑๕] แกวทับทิม อันจะนาํทรัพยมาใหตามประสงคของขาพเจามีอยู ทานจง              
            ถือเอามณีรัตนอันโอฬารนั้นไปยังท่ีอยูของตน ไดทรัพยแลวจงเก็บแกว          
            มณีนัน้.     
         [๒๕๑๖] ขอถวายพระพร แมกามคุณเปนของมนุษย อาตมภาพไดเห็นแลว        
            เปนของไมเท่ียง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา อาตมภาพเห็นโทษใน    
            กามคุณท้ังหลาย จึงออกบวชดวยศรัทธา. ขอถวายพระพร ท้ังคนหนุม  
            คนแกยอมมีสรีระทําลาย รวงหลนไป เปรียบเหมือนผลไมฉะนัน้     
            อาตมภาพเห็นคุณขอนี้วา สามัญผลเปนขอปฏิบัติอันไมผิด ประเสริฐ              
            จึงออกบวช.   
         [๒๕๑๗] ชนเหลาใดเปนพหูสูต คนคิดเหตุผลไดมาก ชนเหลานัน้เปนคนมีปญญา              
            บุคคลควรคบหาโดยแททีเดยีว ขาแตทานอฬาระ ขาพเจาไดฟงคําของ  
            นาคราช และของทานแลวจกัทําบุญไมใชนอย.     
         [๒๕๑๘] ขอถวายพระพร ชนท้ังหลายเปนพหูสูต คนคิดเหตุผลไดมาก ชนเหลา  
            นั้นเปนคนมีปญญา บุคคลควรคบหาโดยแททีเดยีว ไดทรงสดบัเร่ือง  
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            ราวของนาคราช และของอาตมภาพแลว ขอจงทรงบําเพ็ญบุญใหมาก        
            เถิด ขอถวายพระพร.            
                     จบ สังขปาลชาดกท่ี ๔ 
                     ๕. จุลลสุตโสมชาดก 
                 วาดวยพระเจาจุลลสุตโสมออกบวช        
         [๒๕๑๙] เราขอบอกชาวเมือง มิตร อํามาตย และบริษัทท้ังหลายดวย ผมหงอก   
            เกิดข้ึนบนศีรษะแลว บัดนี้ เราชอบใจจะบวช.    
         [๒๕๒๐] อยางไรหนอ พระองคจึงทรงรับส่ังความไมเจริญแกขาพระพุทธเจา ขา             
            แตพระองคผูสมมติเทพ พระองคทรงปกพระแสงศรท่ีอกของขาพระ   
            พุทธเจา พระชายาของพระองคมีอยูประมาณ ๗๐๐ พระนางเหลานั้นของ  
            พระองคจักเปนอยูอยางไรหนอ?  
         [๒๕๒๑] นางเหลานัน้ยังสาวจกัปรากฏเอง นางเหลานั้นจักไปพึง่พิงพระราชาองค            
            อ่ืนก็ได สวนเราปรารถนาสวรรค เพราะฉะน้ัน จงึจักบวช.        
         [๒๕๒๒] ดกูรพอสุตโสม แมผูเปนมารดาของเจาชื่อวาไดแลวช่ัว เพราะเม่ือแม         
            พรํ่าเพออยู เจายังไมหวงใยจะบวชเสียใหได. ดกูรพอสุตโสม แมได           
            คลอดเจาซ่ึงเปนผูท่ีแมไดมาไมดีเสียแลว เพราะเม่ือแมพรํ่าเพออยู พอ    
            ยังไมหวงใยจะบวชเสียใหได. 
         [๒๕๒๓] ดูกรพอสุตโสม ธรรมนั่นช่ืออะไร และการบวชช่ืออะไร เพราะวาเจา  
            ละท้ิงเรา ๒ คนผูแกเฒาแลว ไมหวงใยจะบวชเสียใหได?       
         [๒๕๒๔] แมบุตรและธิดาท้ังหลายของเจาก็มากมี ยังเล็กนกั ไมเจริญวัย กําลัง            
            ฉอเลาะ นารักใคร เม่ือไมเห็นเจา เขาใจวาจะไดรับความลําบากไป              
            ตามๆ กัน.    
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         [๒๕๒๕] ความท่ีหมอมฉันต้ังอยูแมนานมาแลว ก็จะตองพลัดพรากจากบุตรและ 
            ธิดาเหลานี้ ซ่ึงยังเล็กนัก ไมเจริญวยั กําลังฉอเลาะ จากทูลกระหมอม           
            ท้ังสองพระองค และส่ิงท้ังปวงไปเปนของเท่ียงแท.             
         [๒๕๒๖] พระทัยของทูลกระหมอมจะตัดขาดเชียวหรือ หรือจะไมทรงพระกรุณา   
            กระหมอมฉันท้ังหลาย ไยเลาพระองคจึงไมหวงใยกระหมอมฉันท้ังหลาย             
            ผูครํ่าครวญอยู จะเสด็จออกผนวชเสียใหไดเทียวหรือ เพคะ?      
         [๒๕๒๗] ใจของเรามิไดตัดขาด และเราก็มีความกรุณาในเธอท้ังหลาย แตเรา  
            ปรารถนาสวรรค เพราะฉะน้ัน จึงจกัออกบวช.      
         [๒๕๒๘] ขาแตพระสุตโสมผูประเสริฐ หมอมฉันผูเปนอัครมเหสีของพระองค  
            ช่ือวาไดแลวช่ัว เพราะเหตุไร เม่ือหมอมฉันพรํ่าเพออยู พระองคจึงไม       
            ทรงหวงใย จะทรงผนวชเสียใหได. ขาแตพระสุตโสมผูประเสริฐ    
            หมอมฉันผูเปนอัครมเหสีของพระองคช่ือวาไดแลวช่ัว เพราะเหตุไร             
            พระองคจึงมิไดทรงหวงใยสัตวผูถือปฏิสนธิในครรภของหมอมฉัน จะ              
            ทรงผนวชเสียใหได. ครรภของหมอมฉันแกแลว ขอพระองคทรงรออยู  
            จนกระท่ังหมอมฉันประสูติ อยาใหหมอมฉันเปนหมายอยูแตผูเดียว             
            ตองไดรับทุกขในภายหลังเลย. 
         [๒๕๒๙] ครรภของเธอแกแลว ขอเชิญประสูติพระโอรสซ่ึงมีมีผิวพรรณไม    
            เลวทรามเถิด ฉันจักละโอรสพรอมท้ังเธอบวชใหได. 
         [๒๕๓๐] ดูกรแมจันทาผูมีดวงตาเสมอดวยดอกอัญชัน เธออยารองไหเศราโศก 
            ไปเลย จงข้ึนสูปราสาทอันประเสริฐเสียเถิด ฉันไมหวงใย จกัไปบวช 
            ใหได.      
         [๒๕๓๑] ขาแตเสด็จแม ใครทําใหเสด็จแมทรงพิโรธ เหตุไฉน เสดจ็แมจึงทรง 
            กรรแสงและจองมองดูหมอมฉันยิง่นัก บรรดาพระประยูรญาติท้ังหลาย 
            ท่ีเห็นอยู หมอมฉันจะฆาใครท่ีควรรับส่ังใหฆา?             
         [๒๕๓๒] ลูกรัก ทานผูใด ผูชนะแผนดินทําใหแมขุนเคือง ทานผูนั้นเจาไมอาจฆา     
            ไดเลย พระบิดาของเจาไดตรัสกะแมวา ฉันไมมีหวงใยจักไปบวช.  
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         [๒๕๓๓] เม่ือกอนเราเคยไปเท่ียวสวนดวยรถ และรบกันดวยชางตกมัน เม่ือ 
            พระราชบิดาทรงผนวชเสียแลว บัดนี้ เราจักทําอยางไร?            
         [๒๕๓๔] เม่ือพระมารดาของหมอมฉันทรงกรรแสงอยู และเม่ือพระเชฏฐภาดา    
            ไมทรงยินยอม หมอมฉันก็จักยึดพระหัตถท้ัง ๒ ของพระบิดาไว เม่ือ              
            หมอมฉันท้ังหลายไมยินยอม พระบิดาจะยังเสดจ็ไปไมได.         
         [๒๕๓๕] แมนมจา เชิญแมลุกข้ึนเถิด แมจงพากมุารนี้ไปเลนใหร่ืนรมยเสียใน           
            ท่ีอ่ืน กุมารนี้อยาไดทําอันตรายแกฉัน เม่ือฉันปรารถนาสวรรค.  
         [๒๕๓๖] ไฉนหนอ พระราชาจึงพระราชทานแกวมณีอันมีแสงสวางนี้ เราจะ      
            ประโยชนดวยอะไรดวยแกวมณนีี้ เม่ือพระเจาสุตโสมทรงผนวชแลว 
            เราจักทําแกวมณีอะไรกัน?      
         [๒๕๓๗] พระคลังนอยของพระองคยังไพบูลย และพระคลังใหญของพระองค     
            ก็บริบูรณ ปฐพีมณฑลพระองคก็ทรงชนะแลว ขอพระองคจงทรงยินดี   
            เถิด อยาทรงผนวชเลย พระเจาขา.              
         [๒๕๓๘] คลังนอยของเราก็ไพบูลย คลังใหญของเราก็บริบูรณ และปฐพีมณฑล 
            เราก็ชนะแลว แตเราก็จักละส่ิงนัน้ๆ ออกบวช.  
         [๒๕๓๙] ทรัพยของขาพระพุทธเจามีมากมาย ขาพระพุทธเจาไมสามารถจะนับได              
            ขาพระพุทธเจาขอถวายทรัพยท้ังหมดนั้นแดพระองค ขอพระองคจงทรง 
            ยินดี อยาทรงผนวชเลย พระพุทธเจาขา.         
         [๒๕๔๐] ดูกรกุลวัฒนเศรษฐี เรารูวาทรัพยของทานมีมาก และทานก็บูชาเรา แต           
            เราปรารถนาสวรรค เพราะฉะนั้น เราจึงจักบวช.   
         [๒๕๔๑] ดูกรพอโสมทัต เราเปนผูกระสันนัก ความไมยินดียอมมาครอบงําเรา  
            อันตรายมีมาก เราจกับวชใหไดในวันนี้ทีเดยีว. 
         [๒๕๔๒] ขาแตพระเจาพี่สุตโสม แมกิจนี้ พระองคทรงพอพระทัย ขอพระองคทรง             
            ผนวช ณ บัดนี้ ในวันนี้ แมหมอมฉันก็จักบวช หมอมฉันไมอาจจะอยู              
            หางพระองคได.        
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         [๒๕๔๓] เธอจะบวชไมไดเปนอันขาด เพราะวาใครๆ ในพระนครแลคามนิคม      
            ชนบทก็พากันไมหุงตม.        
         [๒๕๔๔] เม่ือพระเจาสุตโสมทรงผนวชเสียแลว บัดนี้ ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจัก           
            ทําอยางไรเลา พระเจาขา?    
         [๒๕๔๕] เราเขาใจวา ชีวิตนี้ถูกชรานําเขาไป เปนของนอย ดจุน้ําในโคลนฉะน้ัน           
            เม่ือชีวติเปนของนอยเหลือเกินอยางนี้ เวลานี้ไมใชเวลาท่ีจะประมาทเลย.      
            เราเขาใจวาชีวิตนี้ถูกชรานําเขาไป เปนของนอย ดจุน้ําในโคลนฉะน้ัน            
            เม่ือชีวติเปนของนอยเหลือเกินอยางนี้ แตพวกคนพาลยอมพากนัประ              
            มาท. คนพาลเหลานัน้อันเคร่ืองผูกคือตัณหาผูกไวแลว ยอมยังนรก  
            กําเนิดสัตวเดียรฉาน เปรตวิสัย และอสุรกายใหเจริญ.            
         [๒๕๔๖] กลุมธุลีตั้งข้ึนไมไกลปุปผกปราสาท ชะรอยพระธรรมราชา ผูเรืองยศ 
            ของพวกเราจะทรงตัดพระเกศาแลว.  
         [๒๕๔๗] พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสดจ็ไปเท่ียวยังปราสาทใด   
            นี่คือปราสาทของพระองค เกล่ือนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย พระ 
            ราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปยังปราสาทใด. 
            นี่คือปราสาทของพระองค เกล่ือนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย     
            พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จเท่ียวไปยังกูฏาคารใด. 
            นี่คือกฏูาคารของพระองค เกล่ือนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย พระ 
            ราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปยังกูฏาคารใด.              
            นี่คือกฏูาคารของพระองค เกล่ือนกลนไปดวยสุวรรณบุบผามาลัย พระ 
            ราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จเท่ียวไปยังสวนอโศกวัน    
            ใด. นีคื่อสวนอโศกวันของพระองค มีดอกไมบานสะพร่ัง นาร่ืนรมย  
            ตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอมดวยพระประยูรญาติ เสด็จ     
            เท่ียวไปยังสวนอโศกวันใด. นี่คือสวนอโศกวนัของพระองค มีดอก    
            ไมบานสะพร่ัง นาร่ืนรมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอมดวย 
            พระสนมนางใน เสด็จเท่ียวไปยังพระราชอุทยานใด. นี่คือพระราชอุทยาน  
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            ของพระองค มีดอกไมบานสะพร่ัง นาร่ืนรมยตลอดกาลทั้งปวง      
            พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปในพระ   
            อุทยานใด. นี่คือพระราชอุทยานของพระองค มีดอกไมบานสะพร่ัง นาร่ืน            
            รมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จ   
            เท่ียวไปยังสวนกรรณิการใด. นี่คือ สวนกรรณกิารของพระองค มีดอก 
            ไมบานสะพร่ัง นาร่ืนรมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอม   
            ดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปยังสวนกรรณิการใด. นี่คือสวน              
            กรรณกิารของพระองค มีดอกบานสะพร่ัง นาร่ืนรมยตลอดกาลทั้งปวง  
            พระราชาทรงหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จเท่ียวไปยังสวนปาฏ    
            ลิวันใด. นี่คือ สวนปาฏลิวันของพระองค มีดอกบานสะพร่ัง นาร่ืน  
            รมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ   
            เสด็จเท่ียวไปยังสวนปาฏลิวันใด. นี่คือ สวนปาฏลิวันของพระองค มี 
     ดอกบานสะพร่ัง นาร่ืนรมยตลอดกาลท้ังปวง พระราชาทรงหอมลอม          
     ดวยพระสนมนางใน เสด็จเท่ียวไปยังสวนอัมพวนัใด. นี่คือสวน             
     อัมพวันของพระองค มีดอกบานสะพร่ัง นาร่ืนรมยตลอดกาลทั้งปวง         
     พระราชาทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปยังสวน         
     อัมพวันใด. นี่คือสวนอัมพวันของพระองค มีดอกบานสะพร่ัง นาร่ืน      
     รมยตลอดกาลทั้งปวง พระราชาหอมลอมดวยพระสนมนางใน เสด็จ             
     เท่ียวไปยังสระโบกขรณใีด. นี่คือ สระโบกขรณีของพระองค ดาดาษ          
     ไปดวยบุบผาชาตินานาชนิด เกล่ือนกลนไปดวยฝูงวหิค พระราชา            
     ทรงหอมลอมดวยหมูพระประยูรญาติ เสด็จเท่ียวไปยงัสระโบกขรณีใด.      
     นี่คือ สระโบกขรณีของพระองค ดาดาษไปดวยบุบผาชาตินานาชนดิ            
     เกล่ือนกลนไปดวยฝูงวหิค.           
         [๒๕๔๘] พระเจาสุตโสมทรงสละราชสมบัตินี้แลว เสด็จออกผนวช ทรงผา      
     กาสาวพัสตร เท่ียวไปพระองคเดียว เหมือนชางเชือกตัวประเสริฐฉะนั้น.   
         [๒๕๔๙] ทานท้ังหลายอยาระลึกถึงความยินดี การเลนและการราเริงในคร้ังกอน            
     เลย กามทั้งหลายอยาทําลายทานท้ังหลายไดเลย จริงอยู สุทัสสนนคร      
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     นาร่ืนรมยยิง่นัก ทานท้ังหลายจงเจริญ เมตตาจิตหาประมาณมิได        
     ท้ังกลางวันกลางคืนเถิด เม่ือเปนเชนนี้ ทานท้ังหลายจะไดไปสูเทพบุรี 
     อันเปนท่ีอยูของทานมีบุญกรรม.     
                       จบ จุลลสุตโสมชาดกท่ี ๕.         
                        ______________ 
                      รวมชาดกท่ีมีในวรรคนี้ คือ        
     ๑. เตสกุณชาดก       ๒. สรภังคชาดก   
     ๓. อลัมพุสาชาดก        ๔. สังขปาลชาดก 
     ๕. จุลลสุตโสมชาดก.  
                    จบ จัตตาฬีสนบิาตชาดก.      
                            _______________   


