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                                  พระสุตตันตปฎก 
 
                                  ขุททกนิกาย ชาดก 
 
                                  เลมท่ี ๓  ภาคที่ ๓ 
 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  
 
                                     ทุกนิบาตชาดก 
 
                                    ๑. ทัฬหวรรค 
 
                                 ๑. ราโชวาทชาดก 
 

                              วาดวยวิธีชนะ 
       [๑๕๑]   พระเจาพัลลิกราชทรงชนะความกระดาง 
         ตอผูที่กระดาง        ทรงชนะคนออนดวยความออน 
         ทรงชนะคนดีดวยความดี        ทรงชนะคนไมดีดวย 
         ความไมดี  พระราชาพระองคนี้เปนเชนนี้      ดูกอน 
         นายสารถี        ทานจงหลีกทางถวายพระราชาของ 
         เราเถิด.  
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       [๑๕๒]  พระเจาพาราณสีทรงชนะคนโกรธดวย 
         ความไมโกรธ   ทรงชนะคนไมดีดวยความดี   ทรง 
         ชนะคนตระหน่ีดวยการให  ทรงชนะคนพูดเหลาะ 
         แหละดวยคําสัตย   พระราชาพระองคนี้เปนเชนนี้ 
         ดูกอนนายสารถี   ทานจงหลีกทางถวายพระราช 
         ของเราเถิด. 
                         จบ ราโชวาทชาดกท่ี ๑ 
 
                        อรรถกถาทัฬหวรรค 
 
                                  ทุกนิบาต 
 
                  อรรถกถาราโชววาทชาดกท่ี  ๑ 
 
         พระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู    ณ    พระวิหารเชตวันทรง 
ปรารภโอวาทของพระราชา      ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตน 
วา ทฬฺห ทฬฺหสฺส ขิปติ  ดังน้ี. 
         โอวาทของพระราชานั้นจักมีแจงในเตสกุณชาดก.     ในวัน 
หน่ึงพระเจาโกศลทรงวินิจฉัยคดีเรื่องหน่ึง      ซึ่งวินิจฉัยไวไมดี 
มีอคติ    เสรจ็แลวเสวยพระกระยาหารเชา    ทั้ง ๆ    ที่มีพระหัตถ  
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เปยก     เสด็จข้ึนทรงราชรถที่จัดไวเรียบรอยแลว     เสด็จไปเฝา   
พระศาสดา    ทรงหมอบลงแทบพระบาทอันมีสิริดุจดอกปทุมบาน 
ถวายบังคมพระศาสดา   ประทับนั่ง    ณ    ที่สมควรสวนขางหน่ึง. 
ลําดับนั้น   พระศาสดาไดตรัสปฏิสันถารกะพระเจาโกศลวา    ขอ 
ตอนรับมหาบพิตร    พระองคเสด็จมาจากไหนแตยังวัน.    พระเจา 
โกศลกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   วันนี้ขาพระองควินิจฉัย 
คดีเรื่องหน่ึงซึ่งวินิจฉัยไวไมดี   จึงไมมีโอกาส    บดันี้พิจารณาคดี 
นั้นเสร็จแลว  จึงบริโภคอาหารท้ัง ๆ  ที่มือยังเปยก  มาเฝาพระองค 
นี่แหละพระเจาขา.    พระศาสดาตรัสวา    ขอถวายพระพรชื่อวา 
การวินิจฉัยโดยทานองคลองธรรมเปนความดี     เปนทางสวรรค 
แท.    ก็ขอท่ีมหาบพิตรไดโอวาทจากสํานักของผูเปนสัพพัญู 
เชนตถาคต      ทรงวินิจฉัยคดีโดยทานองคลองธรรมน้ีไมอัศจรรย 
เลย     การท่ีพระราชาทั้งหลายในกาลกอน      ทรงสดับโอวาทของ 
เหลาบัณฑิต     ทั้งที่ไมใชสัพพัญู    แลวทรงวินิจฉัยคดีโดยทานอง 
คลองธรรม  เวนอคติสี่อยาง  บําเพ็ญทศพิธราชธรรม  ไมใหเสื่อม 
เสีย   เสวยราชสมบัติโดยธรรม   บําเพ็ญทางสวรรค  เสด็จไปแลว 
นี่แหละนาอัศจรรย.  พระเจาโกศลกราบทูลอาราธนา  พระองคจึง 
ทรงนําเรื่องในอดีตมาเลาถวาย. 
         ในอดตีครั้งเมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของ 
พระอัครมเหสีของพระราชาน้ัน     ไดรับการบริหารพระครรภ  
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เปนอยางดี     ทรงประสติูจากพระครรภของพระมารดา     โดย 
สวัสดิภาพ. ในวันขนานพระนาม  พระชนกชนนไีดทรงตั้งพระนาม 
ของพระโพธิสัตววา พรหมทัตกุมาร. 
         พรหมทัตกุมารน้ัน  ไดเจริญวัยข้ึนโดยลําดับ เม่ือพระชนม 
ได   ๑๖   พรรษา   เสด็จไปเมืองตักกศิลา   ทรงสําเร็จศิลปศาตร 
ทุกแขนง   เมื่อพระชนกสวรรคตทรงดํารงอยูในราชสมบัติ    ครอบ 
ครองราชสมบัติโดยทานองคลองธรรม     ทรงวินิจฉัยคดีไมลวง 
อคติ    มีฉันทาคติเปนตน.    เมื่อพระองคเสวยราชสมบัติโดยธรรม 
อยางนี้     มพีวกอํามาตยตางก็วินิจฉัยคดีโดยธรรมเหมือนกัน. 
เมื่อคดีทั้งหลายไดรับการวินิจฉัยโดยธรรม     จึงไมมีคดีโกงเกิดข้ึน 
เพราะไมมีคดีโกงเหลาน้ัน  การรองทุกข  ณ  พระลานหลวง  เพ่ือ 
ใหเกิดคดีก็หมดไป.    พวกอํามาตยนั่งบนบัลลังกวินิจฉัยตลอดวัน 
ไมเห็นใคร      มาเพ่ือใหวินิจฉัยคดี     ตางก็ลุกกลับไป.    สถานที่ 
วินิจฉัยคดีก็ถูกทอดทิ้ง. 
         พระโพธิสัตวทรงดําริวา   เมื่อเราครองราชสมบัติโดยธรรม 
ไมมีผูคนมาใหวินิจฉัยคดี    ไมมีผูมารองทุกข    สถานที่วินิจฉัยคดี  
ก็ถูกทอดทิ้ง.    บัดนี้เราควรตรวจสอบโทษของตน    ครั้นเรารูวา 
นี่เปนโทษของเรา     จักละโทษน้ันเสียประพฤติในสิ่งท่ีเปนคุณ 
เทาน้ัน.    จําเดิมแตนั้นมา    พระโพธสิัตวก็ทรงสํารวจดูวา    จะมี 
ใคร ๆ  พูดถงึโทษของเราบางหนอ   ครั้นไมทรงเห็นใคร  ๆ  กลาว 
ถึงโทษ ในระหวางขาราชบริพารภายใน ทรงสดับแตคําสรรเสริญ  
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คุณของพระองคถายเดียว   ทรงดําริวา   ชะรอยชนเหลาน้ี   เพราะ   
กลัวเราจึงไมกลาวถึงโทษ    กลาวแตคุณเทาน้ัน    จึงทรงสอบขา- 
ราชบริพารภายนอก    แมในหมูขาราชบริพารเหลาน้ัน   ก็ไมทรง 
เห็น    จึงทรงสอบชาวเมืองภายในพระนคร    ทรงสอบชาวบานที่  
ทวารท้ังสี่นอกพระนคร   แมในที่นั้นก็มิไดทรงเห็นใคร ๆ  กลาวถึง 
โทษ   ทรงสดับแตคําสรรเสริญของพระองคถายเดียว   จึงทรงดําริ 
วา     เราจักตรวจสอบชาวชนบท      ทรงมอบราชสมบัติใหเหลา 
อํามาตย    เสด็จข้ึนรถไปกับสารถีเทาน้ัน    ทรงปลอมพระองคไม 
ใหใครรูจัก   เสด็จออกจากพระนคร   พยายามสอบสวนชาวชนบท 
จนเสด็จถึงภูมิประเทศชายแดน    ก็มิไดทรงเห็นใคร ๆ    กลาวถึง 
โทษ    ทรงสดับแตคําสรรเสริญพระคุณ    จึงทรงบายพระพักตร 
สูพระนคร เสด็จกลับตามทางหลวงจากเขตชายแดน. 
         ในเวลาน้ัน   แมพระเจาโกศลพระนามวา   พัลลิกะ   ก็ทรง 
ครอบครองราชสมบัติโดยธรรม   ทรงตรวจสอบหาโทษในบรรดา 
ขาราชบริพารภายในเปนตน   มิไดทรงเห็นใคร ๆ    กลาวถึงโทษ 
เลย     ทรงสดับแตคําสรรเสริญพระคุณของพระองคเหมือนกัน 
จึงทรงตรวจสอบชาวชนบท ไดเสด็จถึงประเทศน้ัน. 
         กษัตริยทั้งสอง    ไดปะจันหนากันที่ทางเกวียนอันราบลุม 
แหงหน่ึง    ไมมีทางที่รถจะหลีกกันได.    สารถีของพระเจาพัลลิกะ 
จึงพูดกะสารถีของพระเจาพาราณสีวา    " จงหลีกรถของทาน " 
สารถีของพระเจาพาราณสีก็ตอบวา  " พอมหาจําเริญ    ขอใหทาน  
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หลีกรถของทานเถิด      บนรถน้ีมีพระเจาพรหมทัตมหาราช     ผู  
ครอบครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีประทับนั่งอยู "    สารถ ี
อีกฝายหน่ึงก็พูดวา    " พอมหาจําเริญ    บนรถน้ีพระเจาพัลลิกะ 
มหาราชผูครอบครองราชสมบัติแควนโกศลก็ประทับนั่งอยู 
ขอทานไดโปรดหลีกรถของทาน    แลวใหโอกาสแกรถของพระ- 
ราชาของเราเถิด " 
         สารถีของพระเจาพาราณสีดําริวา   " แมผูที่นั่งอยูในรถนี ้
ก็เปนพระราชาเหมือนกัน    เราจะควรทําอยางไรดีหนอ "     นึกข้ึน 
ไดวา  มีอุบายอยางหนึ่ง  เราจักถามถึงวัยใหรถของพระราชาหนุม 
หลีกไป  แลวใหพระราชทานโอกาสแกพระราชาแก   ครั้นตกลงใจ 
แลว     จึงถามถึงวัยของพระเจาโกศลกะสารถี      แลวกําหนดไว 
ครั้นทราบวาพระราชาทั้งสองมีวัยเทากัน     จึงถามถึงปริมาณ 
ราชสมบัติ    กําลัง   ทรัพย   ยศ  ชาติ   โคตร  ตระกูล   ประเทศ 
ครั้นทราบวา     ทั้งสองฝายเปนผูครอบครองรัชสีมาประมาณ 
ฝายละสามรอยโยชน  มกีําลัง  ทรัพย  ยศ  ชาติ  โคตร   ตระกลู 
และประเทศเทากัน    แลวคิดตอไปวา     เราจักใหโอกาสแกผูมีศีล 
จึงถามวา    " พอมหาจําเริญ       ศีลและมารยาทแหงพระราชาของ 
ทานเปนอยางไร "    เมื่อเขาประกาศสิ่งท่ีเปนโทษแหงพระราชา 
ของตน โดยนึกวาเปนคุณ จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        พระเจาพัลลิกราชทรงชนะคนกระดาง 
         ดวยความกระดาง ทรงชนะคนออนโดยดวยความ  
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         ออนโยน    ทรงชนะคนดีดวยความดี     ทรงชนะ 
         คนไมดีดวยความไมดี    พระราชาพระองคนี้เปน 
         เชนนั้น   ดูกอนสารถีทานจงหลีกทางถวายพระ 
         ราชาของเราเถิด. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา ทฬฺห ทฬฺหสฺส ขิปติ  ความวา  สารถ ี
ของพระเจาพัลลิกะชี้แจงวา     ผูใดเปนคนกระดาง     มีกําลังควร 
ชนะดวยการประหารหรือดวยวาจาอันกระดาง    ก็ใชการประหาร 
หรือวาจาอันกระดางตอผูนั้น   พระเจาพัลลิกะทรงใชความกระดาง 
ชนะผูนั้นอยางนี้.   บทวา  พลฺลิโก   เปนชื่อของพระราชาพระองค 
นั้น.   บทวา   มุทุนา   มุทุ   ความวา   พระเจาพัลลิกะทรงใชความ 
ออนโยนชนะบุคคลออนโยน    ดวยอุบายอันออนโยน.     บทวา 
สาธุมฺป    สาธุนา   เชติ   อสาธุมฺป     อสาธุนา   ความวา   สารถีของ 
พระเจาพัลลิกะชี้แจงตอไปวา     ชนเหลาใดเปนคนดี     คือเปน 
สัตบุรุษ   พระองคทรงใชความดีชนะชนเหลาน้ัน   ดวยอุบายอันดี. 
สวนชนเหลาใดเปนคนไมดี     พระองคก็ทรงใชความไมดีชนะชน 
เหลาน้ัน  ดวยอุบายท่ีไมดีเหมือนกัน. 
         บทวา   เอตาทิโส   อย   ราชา   ความวา   พระเจาโกศลของ 
พวกเรา    ทรงประกอบดวยศีล    และมารยาทเห็นปานน้ี.    บทวา 
มคฺคา   อุยฺยาหิ   สารถิ   ความวา   สารถีของพระเจาพัลลิกะพูดวา 
ขอทานจงหลีกรถของตนจากทางไปเสีย     คือจงไปนอกทาง     ให 
ทางแกพระราชาของพวกเรา.  
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         ลําดับนั้นสารถีของพระเจาพาราณสี     กลาวกะสารถีของ 
พระเจาพัลลิกะวา      ทานกลาวถึงพระคุณของพระราชาของทาน 
หรือ   เมื่อเขาตอบวา   ใชแลว   สารถขีองพระเจาพาราณสีจึงกลาว 
ตอไปวา    ผิวาเหลาน้ีเปนพระคุณ    สิ่งท่ีเปนโทษจะมีเพียงไหน 
สารถีของพระเจาพัลลิกะกลาววา     เหลาน้ีเปนโทษก็ตามเถิด  
แตพระราชาของทานมีพระคุณเชนไรเลา     สารถขีองพระเจา 
พาราณสีกลาววา ถาเชนน้ันทานจงฟง แลวกลาวคาถาท่ีสองวา :- 
                   พระเจาพาราณสีทรงชนะคนโกรธดวย    
         ความไมโกรธ   ทรงชนะคนไมดีดวยความดี  ทรง 
         ชนะคนตระหน่ีดวยการให ทรงชนะคนพูดเหลาะ 
         แหละดวยคําสัตย     พระราชาพระองคนี้เปนเชน 
         นั้น    ดูกอนสารถีทานจงหลีกทางถวายพระราชา 
         ของเราเถิด. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เอตาทิโส  ความวา  พระราชาทรง 
ประกอบดวยคุณเหลาน้ี    ที่กลาวไวโดยนัยมีอาทิวา    พึงชนะคน 
โกรธดวยความไมโกรธ     ดังน้ี    อธิบายวา    พระราชาพระองคนี้ 
พระองคเองไมโกรธ    ทรงชนะบุคคลผูโกรธดวยความไมโกรธ 
พระองคเองเปนคนดี    ทรงชนะคนไมดีดวยความดี     พระองคเอง 
เปนผูทรงบริจาค     ทรงชนะคนตระหน่ีเหนียวแนนดวยการบริจาค 
พระองคเองตรัสความจริง ทรงชนะคนพูดเหลาะแหละดวยคําจริง.  
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         บทวา  มคฺคา  อุยฺยาหิ  ความวา   สารถีของพระเจาพาราณสี  
กลาววา    ทานสารถีผูเปนสหาย    ขอไดโปรดหลีกจากทาง    จง 
ใหทางแกพระราชาของพวกเราผูประกอบดวยคุณ    คือศีลและ 
มารยาทมีอยางนี้ พระราชาของพวกเราสมควรแกทางดําเนิน. 
         เมื่อสารถีของพระเจาพาราณสีกลาวอยางนี้แลว    พระเจา 
พัลลิกะ    และสารถีทั้งสองก็เสด็จและลงจากรถปลดมาถอยรถ 
ถวายทางแดพระเจาพาราณสี.    พระเจาพาราณสี    ถวายโอวาท 
แดพระเจาพัลลิกะวา    ธรรมดาพระราชาควรทรงกระทําอยางนี้  ๆ 
แลวเสด็จไปกรุงพาราณสี    ทรงกระทําบุญมีทานเปนตน    ทรง 
เพ่ิมพูนทางสวรรคในเวลาสุดสิ้นพระชนม. 
         แมพระเจาพัลลิกะก็ทรงรับพระโอวาท     ของพระเจา- 
พาราณสี  ทรงสอบสวนชาวชนบท  เสด็จไปท่ัวพระนคร  ไมเห็น 
มีผูกลาวโทษของพระองค   จึงกระทําบุญมีทานเปนตน   ทรงเพ่ิม 
พูนทางสวรรค ในเวลาสุดสิ้นพระชนม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาเพ่ือทรงถวาย 
โอวาทแดพระเจาโกศล แลวทรงประชมุชาดก 
         นายสารถีของพระเจาพัลลิกะ      ครั้งน้ันไดเปนพระโมค-  
คัลลานะ   พระเจาพัลลิกะ  ไดเปนพระอานนท   สารถีของพระเจา 
พาราณสี  ไดเปนพระสาริบุตร  สวนพระราชาคือ  ตถาคตเอง. 
                       จบ อรรถกถาราโชวาทชาดกที่  ๑  
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                             ๒. สิคาลชาดก 
 

              วาดวยการทําโดยไมพิจารณา 
       [๑๕๓]    การงานเหลาน้ัน  ยอมเผาบุคคลผูมีการ 
         งานอันไมไดพิจารณาแลว     รบีรอนจะทาให 
         สาเร็จเหมือนกบัของรอนท่ีบุคคลไมพิจารณา 
         กอนแลวใสเขาไปในปาก ฉะนั้น. 
       [๑๕๔]    อนึ่ง     ราชสีหไดแผดสีหนาทท่ีภูเขาเงิน 
         สุนัขจิง้จอกอยูในภเูขาเงินไดฟงราชสีหแผด 
         เสียงก็กลัวตาย   หวาดกลัวหัวใจแตกตาย. 
                         จบ  สิคาลชาดกท่ี ๒ 
 
                   อรรถกถาสิคาลชาดกท่ี  ๒ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา  ทรงปรารถนา 
บุตรชางกัลบกคนหนึ่ง     ซึ่งอยูเมืองเวสาลี     แลวตรัสพระธรรม 
เทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา อสเมกฺขิตกมมฺนฺต ดังน้ี 
         ไดยินวา         บิดาของเราเปนผูมีศรัทธาเลื่อมใสถึงไตร- 
สรณาคมน สมาทานศีล  ๕   กระทํากิจทุกอยาง   เปนตนวา   ปลง 
พระมัสสุ  แตงพระเกศา  ต้ังกระดานสะกาแดพระราชา  พระมเหสี 
พระราชกุมาร     และพระราชกุมารี     ยังกาลเวลาใหลวงไปดวย 
การฟงธรรมของพระศาสดาเนือง ๆ.     วันหน่ึงบิดาไปทํางาน  
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ในราชนิเวศน  พาบุตรของตนไปดวย.  บุตรนั้น  เห็นนางกุมาริกา 
แหงเจาลิจฉวีองคหน่ึง    ในราชนิเวศนนั้น    ประดับประดาดวย 
เครื่องอลังการ    เปรยีบดวยนางเทพอัปสร    มีจิตปฏิพัทธ     ครั้น 
ออกจากราชนิเวศนกับบิดาแลวคิดวา    เมื่อเราไดนางกุมาริกาน้ี 
จึงจักมีชีวิตอยู   เมื่อไมไดเราจักตายเสียในที่นี้แหละ   จึงอดอาหาร 
นอนซมเซาอยูบนเตียง. 
         ลาดับนั้น    บิดาเขาไปหาบุตรปลอบโยนวา    ลูกเอย    ลูก 
อยาทําความพอใจยินดีในสิ่งท่ีไมสมควรเลย     ลกูเปนคนมีกําเนิด  
ตํ่าตอย   เปนลูกชางกัลบก   สวนกุมาริกาของเจาลิจฉวี   เปนธิดา 
กษัตริย   สมบูรณดวยชาติ   นางไมสมควรแกเจาดอก   พอจักนํา 
กุมาริกาอ่ืนที่เหมาะสมดวยชาติแลโคตรมาใหลูก.    บุตรมิไดเชื่อ 
ถอยคําของบิดา.   ตอมาญาติและมิตรสหาย    คือ   มารดา   พ่ีชาย  
นองสาว  นา  อา  ทั้งหมด  ประชุมกันชี้แจงก็ไมอาจใหยินยอมได. 
เขาผอมซูบซีด    นอนตายอยูบนเตียงนั่นเอง    บิดาของเขาครั้นทํา 
ฌาปนกิจเสร็จแลว    เมื่อความโศกสรางลง    คิดวา    เราจักถวาย  
บังคมพระศาสดา  จึงถือของหอม   ดอกไมเปนตน   และเครื่องลูบไล 
เปนอันมาก   ไปปามหาวัน   บูชาพระศาสดา   ถวายบังคมแลวนั่ง 
ณ  สวนขางหน่ึง  เมื่อพระศาสดาตรัสถามวา  อุบาสก  เพราะอะไร 
ทานจึงไมปรากฏตลอดวัน     เขาไดกราบทูลความน้ันใหทรงทราบ 
พระศาสดาตรัสวา     อุบาสก    บุตรของทานเกิดพอใจยินดีในสิ่ง 
อันไมสมควร  แลวถึงความพินาศ  มิใชในบัดนี้เทาน้ัน   แมเม่ือกอน  
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บุตรของทานก็ถึงความพินาศมาแลว   เมื่อเขาทูลอาราธนา   จึง   
ทรงนําเรื่องในอดีตมา 
         ในอดตีกาล   เมื่อพระเจาพรหมทัต    เสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี  พระโพธิสัตวอุบัติในกําเนิดราชสีห  ณ  ปาหิมพานต.  
ราชสีหนั้นมีนองชายหก   มีนองหญิงหนึ่ง.   ทั้งหมดอาศัยอยู   ณ 
ถ้ําทอง.  อน่ึง  ที่รชฏบรรพตไมไกลจากถ้ําน้ันมีถ้ําผลึกอยูถ้ําหนึ่ง.  
ที่ถ้ําผลึกนั้นมีสุนัขจ้ิงจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู.     ครัน้ตอมาพอแมของ 
ราชสีหทั้งหลายไดตายลง.   ราชสีหผูพ่ีเหลาน้ัน   จึงใหนางราชสีห 
ผูนองอยูในถ้ําทอง  แลวออกหาอาหาร     นาเน้ือมาใหนอง.   สนุัข 
จ้ิงจอกเห็นนางราชสีหนั้น    ไดมีจิตปฏิพัทธ.     แตเมื่อพอแมของ 
นางราชสีหยังไมตาย    สนุัขจ้ิงจอกจึงไมไดโอกาส.      ในเวลาท่ี 
ราชสีหพ่ีนองทั้ง   ๗   ออกไปหาอาหาร   สุนัขจ้ิงจอกจึงลงจากถ้ํา 
แกวผลึก  ไปยังประตูถ้ําทอง  กลาววาจามีเลศนัย  อันประกอบดวย 
โลกามิส    เฉพาะหนานางราชสีหวา   นี่แนะแมราชสีหนอย    เรา 
มีสี่เทา   แมเจาก็มีสี่เทา   เจาจงเปนภรรยาของเราเถิด    เราจักเปน 
สามีของเจา    เราทั้งสองจักสมสูอยูรวมกันอยางบันเทิงใจ    ต้ังแต 
นี้ไปเจาจงรวมกับเราดวยอํานาจกิเลส.  
         นางราชสีหฟงคําของสุนัขจ้ิงจอกแลวคิดวา   เจาสุนัขจ้ิงจอก 
นี้    เปนสัตวเลวทรามนาขยะแขยง    คลายตัวจัณฑาลในระหวาง 
สัตวสี่เทาท้ังหลาย   พวกเราเทากับราชตระกูลชั้นสงู   สุนัขจ้ิงจอก 
นี้พูดจาไมงดงาม    ไมเหมาะสมกับเรา    เราฟงถอยคําชนิดนี้แลว  
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จะมีชีวิตอยูไปทําไม   เราจักกลั้นใจตายเสีย   ครั้นแลวนางราชสีห    
ฉุกคิดข้ึนวา    เราตายอยางนี้ไมสมควร    รอใหพวกพ่ีของเรากลับ 
มาเสียกอน  เราเลาเรื่องใหพ่ี  ๆ  ฟงแลวจึงจะตาย. 
         ฝายสุนัขจ้ิงจอก   ครั้นไมไดคําตอบจากนางราชีสีห   คิดวา 
นางไมเยื่อใยในเราเสียแลว    เสียใจกลับเขาไปนอนในถ้ําแกวผลึก. 
ราชีสีหตัวหนึ่งฆากระบือและชางเปนตน    ตัวใดตัวหนึ่งกัดกินเนื้อ 
และนําสวนหนึ่งมาใหนางราชสีหผูนอง     กลาววา     นองเค้ียวกิน 
เนื้อเสียเถิด.  นางราชสีหตอบวา  พ่ี   ฉันไมกินดอก  ฉันจะตายละ. 
ราชสีหถามวา    ทําไมเลานอง.    นางไดเลาเรื่องทั้งหมดใหราชีสีห 
ผูพ่ีฟง.   ราชสีหถามวา   เดี๋ยวน้ีสุนัขจ้ิงจอกมันอยูที่ไหนเลา   นาง- 
ราชีสีหสําคัญสุนัขจ้ิงจอกซึ่งนอนอยูในถ้ําแกวผลึกวา     นอนอยู   
ในกลางแจง    จึงตอบวา    พ่ีไมเห็นหรือ     สุนัขจ้ิงจอกน้ีนอนอยู 
กลางแจงใกลเขารชฏบรรพต.     ลกูราชสีหไมรูวามันนอนในถ้าํ 
แกวผลึก     สําคัญวามันนอนในกลางแจง    คิดวา     จักฆามันเสีย 
จึงว่ิงไปโดยกําลังเร็วของราชสีห    ชนเอาถ้ําแกวผลึกหัวใจวาย. 
ลูกราชสีหนัน้    หัวใจวายถึงแกความตาย    ลมลงที่เชิงเขาน้ันเอง. 
ตอมาราชสีหอีกตัวหนึ่งมา.     นางราชสีหก็บอกเรื่องราวแก 
ราชสีหเหมือนอยางเดิม.     แมราชสีหนั้นก็ทําอยางเดียวกันนั้น 
ถึงแกความตายลมลงที่เชิงเขา.    เมื่อพ่ีทั้งหกตายหมด     ราชสีห- 
โพธิสัตวกลับมาภายหลัง.     นางราชสีหก็เลาเรื่องใหราชสีห- 
โพธิสัตวฟง    เมื่อราชสีหโพธิสัตวถามวา    เด๋ียวน้ีสุนัขจ้ิงจอกน้ัน  
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มันอยูที่ไหน    นางก็บอกวา     มันนอนท่ีกลางแจงใกลยอดเขา 
รชฏบรรพต.  ราชสีหโพธิสัตวคิดวา  ธรรมดาสุนัขจ้ิงจอกทั้งหลาย 
ไมมีที่อาศัยในกลางแจง    มันตองนอนอยูในถ้ําแกวผลึกเปนแน. 
ราชสีหโพธสิัตวจึงเดินไปยังเชิงภูเขา   เห็นพวกนอง ๆ   ตายหมด  
หกตัว    จึงกลาววา     ราชสีหเหลาน้ีคงจะไมรูวาสุนัขจ้ิงจอกนอน 
ในถ้ําแกวผลึก    เพราะไมมีปญญาตรวจสอบ   เพราะความท่ีตัวโง 
จึงชนถ้ําตาย.  ข้ึนชื่อวาการงานของผูไมพิจารณาแลว  รีบทํายอม 
เปนอยางนี้แหละ แลวกลาวคาถาแรกวา :- 
                        การงานเหลาน้ัน     ยอมเผาบุคคลผูมีการ 
         งานอันมิไดพิจารณาแลว    รบีรอนจะทําใหสาเร็จ 
         เหมือนกับของรอนท่ีบุคคลไมพิจารณากอนแลว 
         ใสเขาไปในปาก  ฉะนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   อสเมกขฺติกมฺมนฺต   ตุริตาภินิปาติน 
ความวา    บคุคลใดประสงคจะทําการงานใด     มไิดพิจารณาคือ 
มิไดสอบสวนโทษในการงานนั้น   รบีรอนตกลง   ผลุนผลันปฏิบัติ  
เพ่ือรีบทาการงานน้ัน    การงานทั้งหลายเชนนั้นยอมเผาผลาญ 
บุคคลผูนั้น     ผูมิไดพิจารณาการงานรีบรอนทําใหสําเร็จ    คือ 
ทําใหเศราโศก      ทําใหลําบาก.     ถามวาเหมือนอะไร.    ตอบวา 
เหมือนของรอนท่ีใสเขาไปในปากฉะน้ัน    อธิบายวา    เหมือน 
ผูจะบริโภคไมไดพิจารณาวา   ของนี้เย็นของน้ีรอน  ใส   คือ วาง 
ของท่ีกลืนอันรอนลงไปในปาก    ยอมลวกปากบาง   คอบาง   ทอง  
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บางทําใหเศราโศก  ทําใหลําบาก ฉันใด   การงานท้ังหลายเหลาน้ัน     
ก็ฉันนั้น ยอมเผาบุคคลเชนนั้น. 
         ราชสีหโพธิสัตวนั้น    ครั้นกลาวคาถานี้แลว    จึงพูดวา 
นอง ๆ  ของเราไมฉลาดในอุบาย  คิดวาจักฆาสุนัขจ้ิงจอก  รีบรอน 
ผลุนผลันไปตัวเองจึงตาย     สวนเราจักไมทําอยางน้ัน    จักฉีกอก 
สุนัขจ้ิงจอก    ซึ่งนอนสะดุงอยูในถ้ําแกวผลึกใหจงได.     ราชสีห 
โพธิสัตวสังเกตทางข้ึนลงของสุนัขจ้ิงจอกเสร็จแลว     จึงมุงหนาไป 
ทางนั้น    บนัลือสีหนาทสามครั้ง.    อากาศกับผืนแผนดินไดมีเสียง 
กึกกองเปนอันเดียวกัน.     หัวใจสุนัขจ้ิงจอกซ่ึงนอนหวาดสะดุง 
อยูในถ้ําแกวผลึก     ก็แตกทําลาย.     สุนัขจ้ิงจอกถึงแกความตาย 
ในที่นั้นเอง. 
         พระศาสดาตรัสวา     สุนัขจ้ิงจอกตัวน้ันไดยินราชสีหแผด  
เสียงอยางนี้แลวถึงแกความตาย    เม่ือพระองคตรัสรูแลว    จึงตรัส 
คาถาท่ีสองวา :- 
                        อนึ่ง     ราชสีหไดแผดสีหนาทท่ีภูเขาเงิน 
         สุนัขจิง้จอกอยูในภเูขาเงินไดฟงราชสีหแผดเสียง 
         ก็กลัวตาย หวาดกลัว หัวแตกตาย. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   สีโห  ไดแกราชสีห  ๔  จําพวก   คือ 
ติณราชสีห   ปณฑุราชสีห  กาฬราชสีห  ไกรสรราชสีห  (มีมือ 
และเทาแดง).     ในราชสีหเหลาน้ัน    ในที่นี้ประสงคเอาไกรสร- 
ราชสีห.  
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         บทวา    ทฺทร    อภนิาทยิ    ความวา   ไกรสรราชสีหนั้น 
บันลือสีหนาทนากลัวดุจสําเนียงอสนิบาตฟาดลงสักรอยครั้ง 
คือ    ไดกระทํารชฏบรรพตใหมีเสียงกึกกองเปนอันเดียวกัน. 
บทวา   ททฺทเร  วส  ไดแก  สุนัขจ้ิงจอกซึ่งอาศัยอยูในรชฏบรรพต  
ติดกับถ้ําแกวผลึก.  บทวิา  ภีโต  สนฺตาสมาปาทิ  ความวา  สุนัข 
จ้ิงจอกกลัวตาย   ถึงความหวาดสะดุง.  บทวา   หทยฺจสฺส  อปฺผลิ 
ความวา  หัวใจของสุนัขจ้ิงจอกนั้นแตกเพราะความกลัว. 
         ราชสีหโพธิสัตว     ครั้นใหสุนขัจ้ิงจอกถึงแกความตายแลว 
จึงปกคลุมพวกนอง ๆ    ไวในท่ีแหงหนึ่ง     แลวแจงการตายของ 
ราชสีหเหลาน้ันใหนางราชสีหผูนองรู    ปลอบนองอยูอาศัยใน 
ถ้ําทองจนส้ินชีพแลวก็ไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาครั้นทรงนาพระธรรมเทศนานี้มาแลว     จึง 
ทรงประกาศสัจธรรมประชุมชาดก.     ในเวลาจบสัจธรรม 
อุบาสกต้ังอยูในโสดาปตติผล      สนุัขจ้ิงจอกในครั้งน้ันไดเปน 
บุตรชางกัลบกในบัดนี้.     นางราชสีหไดเปนกุมาริกาแหงเจา 
ลิจฉวี  นอง  ๆ ทั้งหกไดเปนพระเถระรูปใดรูปหน่ึง   สวนราชสีห 
พ่ีใหญไดเปนเราตถาคตน้ีแล. 
                          จบ  อรรถกถาสิคาลชาดกที่  ๒  
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                             ๓. สูกรชาดก 
 

                     วาดวยหมูทาราชสีห 
       [๑๕๕]  ดูกอนสหาย  เราก็ม ี ๔  เทา  แมทานก็ม ี
         ๔   เทาจงกลับมาสูกันกอนเถิดสหาย   ทานกลัว 
         หรือจึงหนีไป. 
       [๑๕๖]  ดูกอนหมู  ทานเปนสัตวสกปรก    มขีน 
         เหม็นเนา   มีกลิ่นเหม็นฟุงไป    ดูกอนสหาย   ถา 
         ทานประสงคจะสูรบกับเรา     เราก็จะใหชัยชนะ 
         แกทาน. 
                                จบสูกรชาดกที่ ๓ 
 
                      อรรถกถาสูกรชาดกท่ี  ๓ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ   พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
พระเถระแกรูปหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา 
จตุตปฺปโห   อห   สมฺม  ดงัน้ี 
         ในวันหน่ึงเมื่อการฟงธรรมยังเปนไปอยูในตอนกลางคืน 
เมื่อพระศาสดาประทับยืน   ณ   แผนหินแกวมณี   ใกลประตูพระ- 
คันธกุฏี    ประทานสุคโตวาทแกหมูภิกษุแลวเสด็จเขาพระคันธกุฏ ี
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถวายบังคมพระศาสดา      แลวไดไปยัง  
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บริเวณของตน.    พระมหาโมคคัลลานะก็ไปยังบริเวณของตน 
เหมือนกัน    พักอยูครูหน่ึงจึงมาหาพระเถระ    แลวถามปญหา. 
พระธรรมเสนาบดีไดแกปญหาที่พระมหาโมคคัลลานะถามแลว ๆ 
ไดทําใหชัดเจนดุจทําพระจันทรใหปรากฏบนทองฟา.    แมบริษัท 
สี่ก็นั่งฟงธรรมอยู.   ณ   ที่นั้นพระเถระแกรูปหน่ึงคิดวา   หากเรา 
จะเยาพระสารีบุตร    ถามปญหาในทามกลางบริษัทนี้.    บริษัทนี้ 
รูวา    ภิกษุนี้เปนพหูสูต     ก็จักกระทําสักการะและยกยอง    จึง 
ลุกข้ึนจากระหวางบริษัทเขาไปหาพระเถระยืนอยู     ณ    สวน 
ขางหน่ึง    แลวกลาววา     ดูกอนอาวุโสสาริบุตร    ขาพเจาจักถาม 
ปญหาขอหนึ่งกะทาน     ขอจงใหโอกาสแกเราบาง     ขอทานจงให 
การวินิจฉัยแกขาพเจา    โดยออมก็ตาม    โดยตรงก็ตาม    ในการ 
ติเตียนก็ตาม  ในการยกยองก็ตาม  ในการวิเศษก็ตาม  ในการไม 
วิเศษก็ตาม.     พระเถระแลดูพระแกนั้นแลวคิดวา     หลวงตาน่ี 
ต้ังอยูในความริษยา  โง  ไมรูอะไรเลย       จึงไมพูดกับพระแกนั้น 
ละอายใจวางพัดวีชนี     ลงจากอาสนะเขาไปยังบริเวณ.    แมพระ- 
มหาโมคคัลลานเถระก็ไดเขาไปยังบริเวณของตนเหมือนกัน. 
พวกมนุษยพากันลุกข้ึนประกาศวา    พวกทานจงจับพระแก 
ใจรายนี้    ไมใหพวกเราไดฟงธรรมอันไพเราะ     แลวก็พากัน 
ติดตามไป      พระเถระนัน้หนีไปตกในวัจจกุฏีเต็มดวยคูถซึ่งมี 
ไมเลียงหักพังทายวิหาร     ลุกข้ึนมาทั้งท่ีเปอนคูถ.     พวกมนุษย 
เห็นดังน้ันพากันรังเกียจไดไปเฝาพระศาสดา.  
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         พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นมนุษยเหลาน้ัน    จึงตรัส   
ถามวา    อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย     พวกทานมาทําไมนอกเวลา. 
พวกมนุษยพากันกราบทูลเนื้อความใหทรงทราบ.     พระศาสดา 
ตรัสวา    อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย    ภิกษุแกนี้ผยอง    ไมรูกําลงั 
ของตน    ทําทัดเทียมกับผูมีกําลังมาก     แลวก็เปอนคูถ     มิใชใน 
บัดนี้เทาน้ัน     แมเม่ือกอนภิกษุแกนี้ก็เคยผยองไมรูกําลังของตน 
ทําทัดเทียมกับผูมีกําลังมากแลวก็เปอนคูถ      เมื่ออุบาสกอุบาสิกา 
ทูลอาราธนา  จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา 
         ครั้งอดีต      เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง- 
พาราณสี     พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนราชสีหอาศัยอยูในถ้ํา 
ภูเขาใกลหิมวันตประเทศ.     ในที่ไมไกลภูเขานั้นมีสุกรเปนอันมาก 
อาศัยสระแหงหนึ่งอยู.     พระดาบสท้ังหลายก็อาศัยสระนั้นอยู 
บนบรรณศาลา     อยูมาวันหน่ึงราชสีหฆาสัตวมีกระบือและชาง 
เปนตน ตัวใดตัวหนึ่ง  เค้ียวกินเนื้อจนเพียงพอแลว  ลงไปยังสระน้ัน 
ดื่มน้ําข้ึนมา.     ขณะนั้นสุกรอวนตัวหนึ่งเท่ียวหาอาหารอยูแถว 
สระนั้น.   ราชสีหเห็นสุกรอวนตัวน้ัน    จึงคิดวา   สักวันหน่ึงเราจัก 
กินเจาสุกรตัวน้ี     แตมันเห็นเราเขาจะไมมาอีก     เพราะกลัวมัน 
จะไมกลับมา     จึงข้ึนจากสระหลบไปเสียขางหน่ึง.     สุกรมองดู 
ราชสีหคิดวา     ราชสีหนีพ้อเห็นเราเขาก็ไมอาจจะเขาใกลเพราะ 
กลัวเรา     จึงหนีไปเพราะความกลัว.     วันนี้เราควรจะตองตอสูกับ  
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ราชสีหนี้    แลวชูหัวรองเรียกราชสีหใหมาตอสูกัน     กลาวคาถา 
แรกวา :- 
                        ดูกอนสหาย  เราก็ม ี ๔  เทา    แมทานก็มี 
         ๔   เทาจงกลับมาสูกันกอนเถิดสหาย   ทานกลัว 
         หรือจึงหนีไป. 
         ราชสีหไดฟงคําทาของสุกรนั้นจึงกลาววา      ดูกอนสหาย 
สุกร  วันนี้เราไมสูกับทาน  แตจากน้ีไป  ๗  วัน  จงมาสูกันในท่ีนี้ 
แหละ    แลวก็หลีกไป.   สุกรรื่นเริงเบิกบานใจวา    เราจักไดสูกับ 
ราชสีห.     จึงเลาเรื่องนั้นใหพวกญาติฟง.     พวกญาติสุกรฟงแลว 
พากันตกใจกลัวพูดข้ึนวา      เจาจะพาพวกเราท้ังหมดใหถึงความ 
ฉิบหายกันคราวนี้แหละ     เจาไมรูจักกําลังของตัวจะหวังสูกับ 
ราชสีห    ราชสีหจักมาทําใหเราทั้งหมดถึงแกความตาย    เจาอยา 
ทํากรรมอุกอาจนักเลย.    สุกรสะดุงตกใจกลัวถามวา    คราวนี้เรา 
จะทาอยางไรดีเลา.   พวกสุกรตางพากันพูดวา  นี่แนะสหาย    เจา 
จงไปในท่ีถายอุจจาระของพวกดาบสเหลานี้     แลวเกลือกตัวเขา 
ที่คูถเหม็น  รอใหตัวแหงสัก  ๗ วัน  ถึงวันที่  ๗   จงเกลือกตัวให 
ชุมดวยนํ้าคาง   แลวมากอนราชสีหมา   จงสังเกตทางลม  แลวยืน 
เหนือลม     ราชสีหเปนสัตวสะอาดไดกลิ่นตัวเพ่ือนแลว     จักให 
เพ่ือนชนะแลวกลับไป. สุกรอวนไดทําตามนั้น ในท่ีวันที่ ๗ ไดไป 
ยืนอยู   ณ    ที่นั้น.    ราชสีหไดกลิ่นตัวมันเขาก็รูวาตัวเปอนคูถ 
จึงกลาววา    ดูกอนเพ่ือนสุกร   ทานคิดชั้นเชิงดีมาก    หากทานไม  
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เปอนคูถ     เราจักฆาทานเสียตรงน้ีแหละ     แตบัดนี้เราไมอาจกัด  
ตัวทานดวยปาก     เหยียบตัวทานดวยเทาได    เราใหทานชนะแลว 
จึงกลาวคาถาท่ีสองวา :- 
                        ดูกอนสุกร    เจาเปนสตัวสกปรก    มขีน 
         เหม็นเนา   มีกลิ่นเหม็นฟุงไป   ดูกอนสหายหาก 
         ทานประสงคจะสูกับเรา     เรากจ็ะใหชัยชนะแก 
         ทาน. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา   ปูติโลโมสิ  ไดแก  ขนมีกลิ่นเหม็นเนา 
เพราะเปอนข้ี.    บทวา    ทุคฺคนฺโธ     วายสิ    ไดแก   มีกลิ่นปฏิกูล 
นาเกลียดยิ่งนัก  ฟุงไป.  บทวา  ชย  สมฺม  ททาม ิ เต   ไดแก  เรา 
ใหทานชนะ. 
         ราชสีหครั้นกลาววาเราแพแลว     เจาไปเสียเถิดดังน้ี     แลว 
ก็กลับจากท่ีนั้นเที่ยวแสวงหาอาหาร     ดื่มน้ําในสระ     เสร็จแลวก ็
กลับเขาถ้ําภูเขาตามเดิม.   แมสุกรก็บอกแกพวกญาติวา    เราชนะ 
ราชสีหแลว.     พวกสุกรเหลาน้ัน    พากันตกใจกลัววาราชสีหจะ 
กลับมาสักวันหน่ึงอีก   จักฆาพวกเราตายหมด    จึงพากันหนีไปอยู 
ที่อ่ืน.   
         พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวจึงทรง 
ประชุมชาดก.     สุกรในครั้งน้ันไดเปนภิกษุแกในครั้งน้ี     สวน 
ราชสีหไดเปนเราตถาคตน้ีแล. 
                            จบ  อรรถกถาสูกรชาดกท่ี ๓  
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                                 ๔. อรุคชาดก 
 

                      วาดวยงผููมีคุณธรรมสูง 
       [๑๕๗]     พระยานาคประเสริฐกวางูทั้งหลาย    ตอง 
         การจะพนไปจากสํานักของขาพเจาแปลงเพศ 
         เปนกอนแกวมณี  เขาไปอยูภายในผาเปลือกไม 
         นี้  ขาพเจาเคารพยําเกรงเพศของพระคุณเจา ซึ่ง 
         เปนเพศประเสริฐนัก    แมจะหิวก็ไมอาจจะจับ  
         นาค    ซึ่งเขาไปอยูภายในผาเปลือกไมนั้นออกมา 
         กินได. 
       [๑๕๘]     ทานน้ันเคารพยําเกรงผูมีเพศประเสริฐ 
         แมจะหิวก็ไมอาจจะจับนาคซึ่งเขาไปอยูภายใน 
         ผาเปลือกไมนั้นออกมากินได   ขอทานน้ันจงเปน 
         ผูอันพรหมคุมครอง     ดํารงชพีอยูสิ้นกาลนาน 
         เถิด    อนึ่ง    ขอภกัษาหารอันเปนทิพยจงปรากฏ 
         แกทานเถิด. 
                              จบ อุรคชาดกท่ี ๔ 
 
                   อรรถกถาอุรคชาดกท่ี ๔ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระวิหารเชตวันทรง 
ปรารภการผูกเวรของคนมีเวร     ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคํา  
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เริ่มตนวา  อิธูรคาน  ปวโร  ปวิฏโ  ดงัน้ี. 
         ไดยินวา           มหาอามาตยสองคนเปนหัวหนาทหารเปน 
เสวกของพระเจาโกศล     เห็นกันและกันเขาก็ทะเลาะกัน.     การ 
จองเวรของเขาท้ังสองเปนที่รูกันทั่วนคร.     พระราชา     ญาติและ 
มิตรไมสามารถจะทําใหเขาทั้งสองสามัคคีกันได. 
         อยูมาวันหน่ึง    ในเวลาใกลรุงพระศาสดาทรงตรวจดูเผา 
พันธุสัตวที่ควรแนะนําใหตรัสรู     ทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติ- 
มรรคของเขาท้ังสอง   วันรุงข้ึน   เสด็จสูกรุงสาวัตถีเพ่ือบิณฑบาต 
พระองคเดียวเทาน้ัน     ประทับยืนที่ประตูเรือนของคนหน่ึง.     เขา 
ออกมารับบาตรแลวนิมนตพระศาสดาใหเสด็จเขาไปภายในเรือน 
ปูอาสนะใหประทับนั่ง.   พระศาสดาประทับนั่งแลว   ตรัสอานิสงส 
แหงการเจริญเมตตาแกเขา     ทรงทราบวามีจิตออนแลว      จึงทรง 
ประกาคอริยสัจ.     เมื่อจบอริยสัจ     เขาต้ังอยูในโสดาปตติผล. 
พระศาสดาทรงทราบวาเขาบรรลุโสดาแลว      ใหเขาถือบาตรทรง 
พาไปประตูเรือนของอีกคนหน่ึง.     อํามาตยนั้นก็ออกมาถวาย 
บังคมพระศาสดากราบทูลวา    ขอเชิญเสด็จเขาไปเถิดพระเจาขา 
แลวทูลเสด็จเขาไปยังเรือนอัญเชิญใหประทับนั่ง.     อํามาตยที่ 
ตามเสด็จก็ถือบาตรตามเสด็จพระศาสดาเขาไปพรอมกับพระ- 
ศาสดา.   พระศาสดาตรัสพรรณนาอานิสงสเมตตา    ๑๑   ประการ 
ทรงทราบวาเขามีจิตสมควรแลว        จึงทรงประกาศสัจธรรม. 
เมื่อจบแลว    อํามาตยนั้นก็ต้ังอยูในโสดาปตติผล.    อํามาตยทั้งสอง  
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บรรลโุสดาบันแลว     กแ็สดงโทษขอขมากันและกัน    มีความ 
สมัครสมานบันเทิงใจ      มีอัธยาศัยรวมกันดวยประการฉะน้ี.  
วันนั้นเองเขาทั้งสองบริโภครวมกัน     เฉพาะพระพักตรของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา. 
         พระศาสดาเสวยภัตตาหารเสร็จแลวไดเสด็จกลับพระ- 
วิหาร.    อํามาตยสองคนน้ันก็ถือดอกไมของหอมเครื่องลูบไลและ 
เนยใส    น้ําผ้ึง    น้ําออย    เปนตน   ออกไปพรอมกับพระศาสดา.  
เมื่อหมูภิกษุแสดงวัตรแลว    พระศาสดาทรงประทานสุคโตวาท 
แลวเสด็จเขาพระคันธกุฏี 
         ในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายประชมุสนทนากันถึงกถาแสดง 
คุณของพระศาสดาในธรรมสภาวา      ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย 
พระศาสดาทรงฝกคนท่ีฝกไมได   พระตถาคตทรงฝกมหาอํามาตย 
ทั้งสองซึ่งวิวาทกันมาชานาน     พระราชาและญาติมิตรเปนตน 
ก็ไมสามารถจะทําใหสามัคคีกันได    เพียงวันเดียวเทาน้ัน.   พระ- 
ศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บัดนี้พวกเธอ 
นั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร   เมื่อภิกษุเหลาน้ัน  กราบทูล 
ใหทรงทราบแลว    จึงตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย        เราได 
ทาใหชนท้ังสองเหลาน้ีสามัคคีกันมิใชบัดนี้เทาน้ัน     แมเม่ือกอน 
เราก็ทําชนเหลาน้ีใหสามัคคีกัน      แลวทรงนําเรื่องในอดีตมา 
ตรัสวา  
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         ในอดตีกาล     ครั้งเมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ   
ในกรุงพาราณสี     เมื่อเขาประกาศมีมหรสพในกรงุพาราณสี 
ไดมีการประชุมใหญ.    พวกมนุษยเปนอันมากและเทวดา    นาค 
ครุฑ    เปนตน    ตางประชุมกันเพ่ือชมมหรสพ.    ในสถานท่ีแหง 
หน่ึงที่เมืองพาราณสีนั้น   พญานาคจําพญาครุฑไมได   จึงพาดมือ 
ลงไวเหนือจะงอยบาพญาครุฑ.   พญาครุฑนึกในใจวา   ใครเอามือ 
วางบนจะงอยบาของเรา   เหลียวไปดูรูวาเปนพญานาค.   พญานาค 
มองดูก็จําไดวาเปนพญาครุฑ   จึงหวาดหว่ันตอมรณภัย   ออกจาก 
พระนครหนีไปทางทานํ้า.    พญาครุฑก็ติดตามไปดวยคิดวา    จัก 
จับพญานาคน้ันใหได. 
         ในสมยันั้น พระโพธิสัตวเปนดาบสอาศัยอยู  ณ บรรณศาลา 
ใกลฝงแมน้ําน้ัน     เพ่ือระงับความกระวนกระวายในตอนกลางวัน 
จึงนุงผาอุทกสาฎก    (ผาอาบนํ้า)    วางผาเปลือกไมไวที่นอกฝง 
แลวลงอาบนํ้า. พญานาคคิดวา เราจักไดชีวิตเพราะอาศัยบรรพชิต  
นี้     จึงแปลงเพศเดิม     เนรมิตเพศเปนกอนมณีเขาไปอาศัยอยูใน 
ผาเปลือกไม.     พญาครุฑติดตามไปเห็นพญานาคนั้นเขาไปอาศัย 
อยูในผาเปลือกไมนั้น     ก็ไมจับตองผาเปลือกไมเพราะความ 
เคารพ   จึงปราศรัยกะพระโพธิสัตววา   ทานขอรับขาพเจาหิวทาน 
จงเอาผาเปลือกไมของทานไป     ขาพเจาจักกินพญานาคนี้    เพ่ือ 
ประกาศความน้ี  จึงกลาวคาถาแรกวา :-  
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                         พญานาคผูประเสริฐกวางูทั้งหลาย   ตอง 
         การจะพนไปจากสํานักของขาพเจาจึงแปลงเพศ 
         เปนกอนแกวมณี          เขาไปอยูในผาเปลือกไม 
         นี้  ขาพเจาเคารพยําเกรงเพศของพระคุณเจา ซึ่ง 
         เปนเพศประเสริฐนัก       แมจะหิวก็ไมอาจจะจับ 
         พญานาคซึ่งเขาไปอยูในผาเปลือกไมนั้นออก 
         มากินได. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา   อิธรูคาน   ปวโร   ปวิฏโ    ความวา 
พญานาคผูประเสริฐกวางูทั้งหลาย    เขาไปอาศัยอยูในผาเปลือกไม 
นี้.    บทวา   เสลสฺส   วณฺเณน   ความวา   พญานาคแปลงเพศเปน 
กอนแกวมณี   เขาไปอาศัยอยูในผาเปลือกไม.  บทวา  ปโมกฺขมจิฺฉ 
ความวา    พญานาคตองการจะพนจากสํานักของขาพเจา.    บทวา 
พฺรหฺมฺจ    วณฺณ    อปจายมาโน    ความวา    ขาพเจาบูชาเคารพ 
ตอทานผูมีเพศดังพรหม    คือมีเพศประเสริฐ.    บทวา    พุภุกขฺิโต 
โน    อิสฺหาม ิ   โภตฺตุ    ความวา    ขาพเจาแมจะหิวก็ไมอาจจะกิน 
พญานาคนั้นซ่ึงเขาไปอาศัยอยูในเปลือกไมนั้นได. 
         พระโพธิสัตวทั้ง ๆ ที่ยืนอยูในน้าํไดสรรเสริญพญาครุฑ 
แลวกลาวคาถาท่ีสองวา :- 
                        ทานเคารพยําเกรงผูมีเพศอันประเสริฐ  
         แมจะหิวก็ไมอาจจะจับนาค   ซึง่เขาไปอยูในผา 
         เปลือกไมนั้นออกมากินได    ขอทานจงเปนผูอัน  
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            พรหมคุมครองแลว     ดํารงชีวิตอยูสิ้นกาลนาน   
         เถิด    อนึ่ง    ขอภกัษาหารอันเปนทิพยจงปรากฏ 
         แกทานเถิด. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา   โส   พฺรหมฺคุตฺโต   ความวา   ทานน้ัน 
เปนผูอันพรหมคุมครองรักษาแลว.  บทวา  ทิพฺยา  จ  เต  ปาตุภวนฺตุ 
ภกฺขา    ความวา   ขอภักษาหารอันควรแกการบรโิภคของทวยเทพ 
จงปรากฏแกทานเถิด. ทานอยาไดทําปาณาติบาต   กินเน้ือนาคเลย. 
         พระโพธิสัตวทั้ง ๆที่ยืนอยูในน้ํา      กระทําอนุโมทนาแลว 
ข้ึนนุงผาเปลือกไม         พาสัตวทั้งสองไปอาศรม บทแสดงถึงคุณ 
ของการเจริญเมตตา     แลวไดกระทําใหสัตวทั้งสองน้ันสามัคคีกัน. 
ต้ังแตนั้นมาสัตวทั้งสองนั้นก็มีความสมัครสมาน     เบิกบานกนัอยู 
รวมกันดวยความสุข.               
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวประชุม 
ชาดก.     พญานาคและพญาครุฑในครั้งน้ันไดเปนอํามาตยผูใหญ 
ทั้งสองในบัดนี้.  สวนดาบสไดเปนเราตถาคตนี้แล. 
                       จบ อรรถกถาอุรคชาดกท่ี  ๔  
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                                   ๕.  ภัคคชาดก  
 

                                  วาดวยอายุ 
       [๑๕๙]  ขาแตทานบิดา  ขอทานจงเปนอยู  ๑๒๐ ป   
         ขอปศาจจงอยากินฉันเลย ทานจงเปนอยู ๑๒๐ ป  
         เถิด. 
         [๑๖๐]  แมทานก็จงเปนอยู  ๑๒๐ ป   พวกปศาจ 
         จงกินยาพิษ ทานจงเปนอยู ๑๒๐ ป. 
                        จบ  ภัคคาชาดกที่  ๕ 
 
                    อรรถกถาภัคคชาดกท่ี  ๕ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ     ราชิการามซึ่งพระเจา- 
ปเสนทิโกศล   ใหจัดสรางถวายใกลพระวิหารเชตวัน   ทรงปรารภ 
การจามของพระองค    ตรัสพระธรรมเทศนานี้เริ่มตนวา     ชวี 
วสฺสสต  ภคฺค  ดังนี้. 
         ความพิสดารมีวา  วันหน่ึงพระศาสดาประทับนั่ง  ณ  ทาม 
กลางบริษัท        ที่ราชกิาราม    ขณะแสดงธรรมทรงจามข้ึน.  
ภิกษุทั้งหลายไดพากันสงเสียงเอ็ดอึงวา      ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงทรงพระชนมเถิด    ขอพระสุคตเจาจงทรงพระชนมเถิด.     เพราะ 
เสียงนั้นไดทําใหการแสดงธรรมหยุดลง.     ลําดับนัน้พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมือ่  
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เขากลาวในเวลาจามวา    ขอใหทานจงเปนอยูเถิด    ดังน้ี   เพราะเหตุ   
ที่กลาวดังน้ัน    คนนั้นจะพึงเปนอยู    หรือจะพึงตายเปนไปไดไหม. 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     เปนไปไมไดพระพุทธเจาขา.     พระ- 
ศาสดาตรัสตอไปวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เธอไมควรกลาวใน 
เวลาเขาจามวา     ขอใหทานเปนอยูเถิด.     ผูใดกลาว     ผูนั้นตอง 
อาบัติทุกกฏ.    สมัยนั้นมนุษยทั้งหลาย    กลาวกะพวกภิกษุในเวลา 
ที่ภิกษุเหลานั้นจามวา     ขอใหพระคุณเจาท้ังหลายจงเปนอยูเถิด. 
ภิกษุทั้งหลายต้ังขอรังเกียจ     ไมพูดตอบ.     พวกมนุษยพากัน 
ยกโทษวา   อยางไรกันนี่   สมณศากยบุตรเมื่อเรากลาววา   ขอให 
พระคุณเจาจงเปนอยูเถิด    ไมพูดตอบเลย.    จึงพากันไปกราบทูล 
ความน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา.     พระองคจึงตรัสวา     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     พวกคฤหัสถเขาถือมงคลกัน     เมือ่คฤหัสถเขา 
กลาววา   ขอพระคุณเจาจงเปนอยูเถิด   เราอนุญาตใหกลาวตอบวา 
ขอใหพวกทานจงเปนอยูเถิด.     ภิกษุทั้งหลายพากันกราบทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมดาการกลาว 
โตตอบวาจงเปนอยูเถิด      เกิดข้ึนเมื่อไร.     พระศาสดาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมดาการโตตอบกันวา     จงเปนอยูเถิด  
เกิดข้ึนแตโบราณกาล  แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา   
         ในอดตีกาล      เมือ่พระเจาพรหมทัต      เสวยราชสมบัติใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลพราหมณ    ตระกูล 
หน่ึงในแควนกาสี.   บิดาของพระโพธิสัตว   ทําการคาขายเลี้ยงชีพ  
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บิดาใหพระโพธิสัตวซึ่งมีอายุได    ๑๖     ป     แบกเครื่องแกวมณี   
เดินทางไปในบานและนิคมเปนตน    ครั้นถึงกรุงพาราณสีใหหุง 
อาหารบริโภคใกลเรือนของนายประตู     เมื่อหาที่พักไมได   จึงถาม 
วา    คนจนมาผิดเวลาจะพักไดที่ไหน.    ครั้นแลวพวกมนุษยพวก 
เขาวา     นอกพระนครมีศาลาอยูหลังหน่ึง    แตศาลาน้ันมียักษ 
ยึดครอง     ถาทานตองการก็จงอยูเถิด.    พระโพธสิัตวกลาววา 
มาเถิดพอ     เราจะไป     อยากลัวยักษ     ฉันจะทรมานยักษนั้นให 
หมอบลงแทบเทาของพอ   แลวก็พาบิดาไปในท่ีนั้น.   ลําดับนั้นบิดา 
ของพระโพธิสัตวนอนบนพ้ืนกระดาน.      ตนเองน่ังนวดเทาใหบิดา. 
ยักษซึ่งสิงอยูที่ศาลาน้ัน    อุปฐากทาวเวสวัณอยู   ๑๒   ป 
เมื่อจะไดศาลานั้น     ไดพรวา     บรรดามนุษยซึ่งเขาไปยังศาลานี้ 
ผูใดกลาวในเวลาท่ีเขาจามวา     ขอทานจงเปนอยูเถิด     และผูใด  
เมื่อเขากลาววาจงเปนอยูเถิด       แลวกลาวตอบวาทานก็เหมือนกัน 
ขอใหเปนอยูเถิด      เวนคนท่ีกลาวโตตอบเหลาน้ันเสีย    ที่เหลือ 
กินเสียเถิด.    ยักษนั้นอาศัยอยูที่ข่ือหัวเสา    คิดวาจักใหบิดาพระ- 
โพธิสัตวจาม    จึงโรยผงละเอียดลงดวยอานุภาพของตน.    ผง 
ปลิวเขาไปในดั้งจมูกของเขา.     เขาจึงจามท้ังท่ีนอนอยูเหนือพ้ืน 
กระดาน.     พระโพธิสัตวมิไดกลาววา     ขอทานจงเปนอยูเถิด. 
ยักษจึงลงจากข่ือหมายจะกินเขา.    พระโพธิสัตวเห็นยักษไตลง 
จึงคิดวา     เจายักษนี้เองทําใหบิดาของเราจาม     เจาน่ีคงจะเปน 
ยักษกินคนท่ีไมกลาววา     ขอใหทานจงเปนอยูเถิดในเวลาเขาจาม  
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ตนน้ันจึงกลาวคาถาแรกเก่ียวกับบิดาวา :- 
                        ขาแตบิดา  ขอทานจงเปนอยู  ๑๒๐  ป  ขอ 
         ปศาจจงอยากินฉันเลย   ทานจงเปนอยู   ๑๒๐  ป 
         เถิด. 
         ในบทเหลาน้ัน  พระโพธิสัตวเรียกชื่อบิดาวา   ภคฺค.   บทวา 
อปรานิ    จ   วีสติ   ความวา   ขอใหทานจงเปนอยู    ๑๒๐   ปเถดิ. 
บทวา   มา    ม    ปสาจา   ขาทนฺตุ   ความวา   ขอปศาจจงอยากิน 
ขาพเจาเลย.   บทวา   ชีว   ตฺว   สรโทสต   ความวา   ขอใหทานจง 
เปนอยู   ๑๒๐  ปเถิด.  อันที่จริง  ๑๒๐  ป  เปนการคาดคะเน  แตเปน 
แค  ๑๐๐   ปเทาน้ัน.   ในที่นี้ทานประสงค  ๑๐๐   ป   ใหเกินไปอีก 
๒๐  ป. 
         ยักษไดฟงคําของพระโพธิสัตวแลว     รําพึงวา     เราไม 
สามารถจะกินมาณพนี้ได    เพราะเขากลาววาขอใหทานจงเปน 
อยูเถิด    แตเราจะกินบิดาของเขา    วาแลวก็ไปหาบิดา.    บิดาเห็น 
ยักษตรงมาคิดวา     เจายักษนี่คงจักเปนยักษกินคนผูไมกลาวตอบ 
วา    ขอใหทานจงเปนอยูเถิด    เพราะฉะนั้นเราจักกลาวตอบ    แลว 
กลาวคาถาที่   ๒  เกี่ยวกับบุตรวา :- 
                        แมทานก็จงเปนอยู    ๑๒๐   ป   พวกปศาจ 
         จงกินยาพิษ  ทานจงเปนอยู    ๑๒๐  ปเถิด. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  วิส  ปสาจา  ไดแก ปศาจจงกินยาพิษ 
ที่รายแรง.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 32 

         ยักษไดฟงดังน้ัน     คิดวาเราไมสามารถกินไดทั้งสองคน 
จึงถอยกลับ. ลําดับนั้นพระโพธิสัตวถามยักษนั้นวา  ดูกอนเจายักษ   
เพราะเหตุไรเจาจึงกินคนท่ีเขาไปยังศาลานี้เลา.     ยักษตอบวา 
เพราะเราอุปฐากทาวเวสวัณอยูถึง   ๑๒   ป    แลวไดพร.   พระ- 
โพธิสัตวถามวา   เจากินไดทุกคนหรือ.   ยักษตอบวา   ยกเวนคนท่ี 
กลาวตอบวา     ขอใหทานจงปนอยูเถิด      นอกน้ันเรากินหมด. 
พระโพธิสัตวกลาววา    ดูกอนยักษ   เจากระทําอกุศลไวในภพกอน 
เปนผูรายกาจ    หยาบคาย    ชอบเบียดเบียนผูอ่ืน     แมบัดนี้เจาก็ 
ยังทํากรรมเชนนั้นอีก   เจาจักเปนผูชื่อวามืดมาแลวมืดไป.   เพราะ 
ฉะน้ันต้ังแตบัดนี้ไป    เจาจงงดจากปาณาติบาตเปนตนเสีย    พระ- 
โพธิสัตวทรมานยักษนั้น    แลวขูดวยภัยในนรก    ใหยักษต้ังอยู 
ในศีลหา ไดทํายักษใหเหมือนคนรับใช. 
         วันรุงข้ึนพวกมนุษยซึ่งเดินทาง     เห็นยักษและทราบวา 
พระโพธิสัตวทรมานยักษสําเร็จ     จึงพากันไปกราบทูลแดพระ- 
ราชาวา     ขอเดชะมีมาณพคนหน่ึงทรมานยักษนั้นไดทําใหเหมือน 
เปนคนรับใช    พระเจาขา.    พระราชารับสั่งใหหาพระโพธิสัตว 
แลวทรงต้ังไวในตําแหนงเสนาบดี.     และไดพระราชทานยศใหญ 
แกบิดาของเขา.     พระราชาทรงกระทํายักษใหไดรับพลีกรรม 
แลวต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว    กระทําบุญมีทานเปนตน 
บําเพ็ญทางไปสวรรค.  
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         พระศาสดาทรงนาพระธรรมเทศนานี้มาแลวตรัสวา    คํา   
โตตอบวา     ขอใหทานจงเปนอยูเถิด     ไดเกิดข้ึนแลวในกาลน้ัน 
แลวทรงประชุมชาดก 
         พระราชาในครั้งน้ันไดเปนอานนทในครั้งน้ี     บิดาไดเปน 
กัสสป สวนบุตรไดเปนเราตถาคตน้ีแล. 
                       จบ   อรรถกถาภัคคชาดกท่ี  ๕  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 34 

                                ๖. อลีนจิตตชาดก 
 

                           วาดวยกัลยาณมิตร 
       [๑๖๑]    เสนาหมูใหญอาศัยเจาอลีนจิต   มีใจรื่นเริง 
         ไดจับเปนพระเจาโกศล     ผูไมอิ่มพระทัยดวย 
         ราชสมบัติของพระองคฉันใด 
       [๑๖๒]    ภิกษุผูสมบรูณดวยกัลยาณมิตรเปนที่ 
         พ่ึงอาศัย ปรารภความเพียร เจรญิกุศลธรรม เพ่ือ 
         บรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะ    พึงบรรลธุรรม 
         เปนที่สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวงโดยลําดับ       ก ็
         ฉันนั้น. 
                          จบ  อลีนจิตตชาดกท่ี ๖ 
 
                     อรรถกถาอลีนจิตตชาดกท่ี ๖ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ 
ภิกษุคลายความเพียรรูปหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตน 
วา อลีนจิตฺต  นิสฺสาย ดังน้ี. 
         เรื่องราวจักมีแจงในสังวรชาดกในเอกาทสกนิบาต.   ภิกษุ  
นั้นเมื่อพระศาสดาตรัสถามวา      ดูกอนภิกษุไดยินวา     เธอคลาย 
ความเพียรจริงหรือ  กราบทูลวา จริง พระเจาขา.  
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         ลําดับนั้นพระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา   ดกูอนภิกษุ    เมื่อ 
กอนเธอไดทําความเพียรยึดเอาราชสมบัติในกรุงพาราณสี 
ประมาณ  ๑๒  โยชน  ถวายราชกุมารหนุมเชนกบัชิ้นเน้ือมิใชหรือ. 
เหตุไรในบัดนี้    เธอบวชในพระศาสนาเห็นปานน้ี    จึงคลายความ 
เพียรเสียเลา  แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา 
         ในอดตีกาล     ครั้งเมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ  
ในกรุงพาราณสี     ไดมบีานชางไมอยูไมหางจากกรุงพาราณสี. 
พวกชางไม   ๕๐๐   คน   อาศัยอยู  ณ  ที่นั้น  พวกเขาเดินเรือข้ึน 
เหนือนํ้าแลวพากันเขาไปในปา.    ตัดฟนไมเครื่องเรือนปรุง 
ปราสาทตางชนิด   มีพ้ืนชั้นเดียวและสองชั้นเปนตน   ณ   ที่นัน้เอง 
แลวทําเครื่องหมายไวในไมทุกชิ้น     ต้ังแตเสา     ขนไปยังฝงแมน้ํา 
บรรทุกเรือลองมาถึงพระนครตามกระแสนํ้า      ผูใดตองการเรือน 
ชนิดใดก็ปรงุเรือนชนิดนั้นแกผูนั้น     แลวรับเอากหาปณะกลับไป 
ขนเครื่องเรือนในท่ีนั้นมาอีก.     เมื่อเขาเลี้ยงชีวิตอยูอยางนี้     คราว 
หน่ึงเมื่อเขาต้ังคายตัดฟนไมอยูในปา     ในที่ไมไกลนักมีชางตัวหนึ่ง 
เหยียบตอตะเคียนเขา.      ตอไดแทงเทาชางเขา      มันเจ็บปวดเปน 
กําลัง.    เทาบวมกลัดหนอง.    ชางไดรับทุกขเวทนาสาหัส   ไดยิน 
เสียงตัดฟนไมของพวกชางไม      จึงหมายใจวาเราจักมีความสวัสดี 
เพราะอาศัยพวกชางไมเหลาน้ี     แลวเดินสามเทาเขาไปหาเขา 
หมอบลงใกล ๆ.     ชางไมเห็นชางมีเทาบวม     จึงตรงเขาไปใกล 
พบตออยูที่เทาแลวใชมีดที่คมกรีดรอบตอ     ใชเชอืกดึงตอออก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 36 

บีบหนอง    เอานํ้าอุนชะ    ไมนานนักที่พวกเขารักษาแผลใหหาย 
ดวยใชยาที่ถกูตอง.  ชางหายเจ็บปวดจึงคิดวา   เราไดชีวิต   เพราะ 
อาศัยชางไมเหลาน้ี   เราควรชวยเหลือตอบแทนเขา.    ต้ังแตนั้นมา 
เมื่อชางไมนําไมมาถาก   ชางก็ชวยพลิกใหสงเครื่องมือมีมีดเปนตน 
ใหกับพวกชางไม.      มันใชงวงพันจับปลายเชือกสายบรรทัด. 
ในเวลาบริโภคอาหาร     พวกชางไมตางก็ใหกอนขาวแกมัน 
คนละปน   ใหถึง   ๕๐๐  ปน.   อน่ึงชางนั้นมีลูกขาวปลอด   เปน 
ลูกชางอาชาไนย.    เพราะเหตุนั้นมันจึงคิดวา    เวลาน้ีเราก็แกเฒา 
เราควรใหลูกแกชางไมเหลาน้ี.     เพ่ือทํางานแทนเราแลวเขาปาไป. 
ชางน้ันมิไดบอกแกพวกชางไมเขาปานําลูกมากกลาววา      ชางนอย 
เชือกนี้เปนลูกของขาพเจา     พวกทานไดชวยชีวิตของขาพเจาไว 
ขาพเจาขอใหลูกน้ีเปนบําเหน็จคาหมอของพวกทาน    ต้ังแตนี้ไป 
ลูกน้ีจักทําการงานใหพวกทาน     แลวจึงสอนลูกวา      ดกูอนเจา 
ลูกนอย    ต้ังแตนี้ไปเจาจงทําการงานแทนเรา     ครั้นมอบลูกนอย 
ใหพวกชางไมแลว     ตัวเองก็เขาปาไป.    ต้ังแตนั้นมา    ลูกชางก็ 
ทําตามคําของพวกชางไม เปนสัตววานอนสอนงาย  กระทํากิจการ 
ทั่วไป.   แมพวกชางไมก็เลี้ยงดูลูกชางนอยดวยอาหาร  ๕๐๐  ปน 
ลูกชางนอยทํางานเสร็จแลวก็ลงแมน้ําอาบเลนแลวก็กลับ.    พวก 
เด็กชางไมก็จับลูกชางนอยท่ีงวงเปนตน    เลนกับลูกชางทั้งในนํ้า 
และบนบก.     ธรรมดาชาติอาชาไนยท้ังหลาย    จะเปนชางก็ตาม 
มาก็ตาม   คนก็ตาม   ยอมไมถายอุจจาระ   หรือปสสาวะลงในนํ้า  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 37 

เพราะฉะนั้นลูกชางนั้นจึงไมถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในนํ้า 
ถายแตริมฝงแมน้ําภายนอกเทานั้น.    อยูมาวันหน่ึง    ฝนตกลงมา 
เหนือแมน้ํา.      ถูกชางที่แหงก็ไปสูแมน้ํา     ไดติดอยูที่พุมไม 
แหงหน่ึงท่ีทากรุงพาราณสี.    ครั้งน้ันพวกควาญชางของพระราชา 
นําชาง    ๕๐๐    เชือกไปดวยประสงคจะใหอาบนํ้า.    ชางเหลาน้ัน 
ไดกลิ่นคูถของชางอาชาไนยเขา     จึงไมกลาลงแมน้ําสักตัวเดียว 
ชูหางพากันหนีไปท้ังหมด.     พวกควาญชางจึงแจงเรื่องแกนาย 
หัตถาจารย.    พวกเขาคิดกันวาในนํ้าตองมีอันตราย    จึงทําความ 
สะอาดนํ้าเห็นคูถชางอาชาไนยติดอยูที่พุมไม     กร็ูวาน่ีเองเปนเหตุ 
ในเรื่องนี้     จึงใหนําถาดมาใสน้ําขยําคูถลงในถาดนั้นแลวใหรด  
จนท่ัวตัวชางท้ังหลาย.    ตัวชางก็มีกลิ่นหอม.      ชางเหลาน้ันจึง 
ลงอาบนํ้ากันได.    นายหัตถาจารยทูลเลาเรื่องราวนั้นแดพระราชา 
แลวกราบทูลวา      ขอเดชะพระองคควรสืบหาชางอาชาไนยน้ัน 
นํามาเถิดพระเจาขา. 
         พระราชาเสด็จสูแมน้ําดวยเรือขนาน     เมื่อเรือขนานแลน 
ไปถึงตอนบน     ก็บรรลถุึงท่ีอยูของพวกชางไม.     ลูกชางกําลัง 
เลนน้ําอยูไดยินเสียงกลอง    จึงกลับไปยืนอยูกับพวกชางไม. 
พวกชางไมถวายการตอนรับพระราชาแลวกราบทูลวา     ขอเดชะ 
หากพระองคมีพระประสงคดวยไม    เหตุไรตองเสด็จมา    จะทรง 
สงคนใหขนไปไมควรหรือพระเจาขา.    พระราชารับสั่ง    นี่แน 
พนาย   เรามิไดมาเพ่ือประสงคไมดอก   แตเรามาเพ่ือตองการชาง  
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เชือกนี้.    พวกชางไมกราบทูลวา    ขอเดชะโปรดใหจับไปเถิด 
พระเจาขา.    ลูกชางไมปรารถนาจะไป.    พระราชารับสั่งถามวา 
ชางจะใหทําอยางไรเลา   พนาย.   พวกเขากราบทูลวา   ขอเดชะ 
ชางจะใหพระราชทานคาเลี้ยงดูแกชางไมพระเจาขา.     พระราชา 
รับสั่งวา     ตกลงพนาย    แลวโปรดใหวางกหาปณะลงที่เทาชาง 
ทั้ง   ๔  ขาง    ที่งวงและท่ีหางแหงละแสนกหาปณะ     แมเพียงนี้ 
ชางก็ไมไป  ครั้นพระราชทานผาคูแกชางไมทั้งหมด   พระราชทาน 
ผาสาฎกสําหรับทั้งนุงแกภรรยาชางไม     แมเพียงนี้ก็ไมไป     ตอเมื่อ 
พระราชทานเครื่องบริหารสําหรับเด็ก      แกเด็กชายหญิงท่ีเลน 
อยูดวยกัน   ลูกชางจึงเหลียวไปดูพวกชาง   เหลาสตรีและพวกเด็ก 
แลวเดินไปกับพระราชา.  พระราชาทรงพาไปถึงพระนคร  รับสั่ง 
ใหประดับพระนครและโรงชาง     ทรงใหชางกระทําปทักษิณ 
พระนคร     แลวใหเขาไปโรงชาง    ทรงประดับดวยเครื่องประดบั 
ทั้งปวง    ทรงทําการอภิเษกยกข้ึนเปนราชพาหนะ    ทรงตั้งไวใน 
ฐานะเปนสหายของพระองค    พระราชทานราชสมบัติกึ่งหนึ่ง 
แกชาง    ไดทรงกระทําการเลี้ยงดูเสมอดวยพระองค.    ต้ังแตชาง 
มา    ราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น    ไดตกอยูในเง้ือมพระหัตถ 
ของพระราชาท้ังส้ินเชิง.  
         ครั้นกาลเวลาผานไปอยางนี้    พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิ 
ในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระราชาพระองคนั้น.     ใน 
เวลาท่ีพระนางทรงครรภแก     พระราชาไดสวรรคตเสียแลว.  
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หากพญาชางพึงรูวาพระราชาไดสวรรคตเสียแลว     หัวใจของ 
พญาชางก็จะตองแตกทําลายไป  ณ  ที่นั้นเอง.  ดังน้ันพวกคนเลี้ยง 
ชางจึงบารุงมิใหพญาชางรูวา     พระราชาไดสวรรคตเสียแลว. 
ฝายพระเจากรุงโกศล      ซึ่งมีพระราชอาณาจักรใกลเคียงกัน 
ทรงสดับขาววา    พระราชาสวรรคตแลว    ทรงดําริวา    นัยวา 
ราชสมบัติกรุงพาราณสีวางผูครอง     จึงยกกองทัพใหญลอม 
พระนคร.     ชาวพระนครพากันปดประตูเมือง     สงสาสนถวาย 
พระเจากรุงโกศลวา      พระอัครมเหสีของพระราชาของพวก 
ขาพเจาทรงครรภแก.     พวกโหรทานายวา     จากน้ีไปเจ็ดวัน 
พระอัครมเหสีจักคลอดพระโอรส     พวกขาพเจาจักขอรบในวันที่ 
เจ็ด      จักไมมอบราชสมบัติให    ขอไดโปรดทรงรอไวชั่วเวลา 
เพียงเทาน้ี.   พระเจากรุงโกศลทรงรับวา    ตกลง   ครั้นถึงวันที่เจ็ด  
พระเทวีประสูติพระโอรส.    ก็ในวันขนานพระนาม    มหาชนได 
ขนานพระนามพระโอรสวา    อลีนจิตตราชกุมาร   เพราะพระโอรส 
ทรงบันดาลใหจิตทอแทของมหาชนมีขวัญดีข้ึน.    ต้ังแตวันที่เจ็ด 
พระโอรสประสูติ     ชาวพระนครของพระองคก็สูรบกับพระเจา 
กรุงโกศล.     เพราะขาดผูนํา     แมจะมีกําลังตอสูมากมายเพียงไร 
เมื่อตอสูไปก็ถอยกําลังลงทีละนอย  ๆ.     พวกอํามาตยพากัน 
กราบทูลความน้ันแดพระเทวี     แลวทูลถามวา     ขาแตพระแมเจา 
เมื่อกาลังลดถอยลงอยางนี้     พวกขาพเจาเกรงวาจะแพสงคราม. 
มงคลหัตถีสหายของพระราชา     มิไดรูวาพระราชาสวรรคต  
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พระโอรสประสูติพระเจากรุงโกศลเสด็จมาทําสงคราม. 
พวกขาพเจาจะบอกใหพญาชางนั้นรูดีไหมพระเจาขา.     พระเทวี 
รับสั่งวาดีแลว     จึงตกแตงพระโอรสใหบรรทมเหนือพระอูบุดวย 
ภูษาเน้ือดี    เสด็จลงจากปราสาท    มีหมูอํามาตยแวดลอม    เสด็จ 
ถึงโรงพญาชางใหพระโพธิสัตวบรรทมใกล ๆ    พญาชาง    แลว 
ตรัสวา     ดกูอนพญามงคลหัตถี    พระสหายของทานสวรรคตเสีย 
แลว     พวกขาพเจามิไดบอกเพราะเกรงวาทานจะหัวใจแตก 
ทําลาย   นี่คือพระราชโอรสแหงพระสหายของทาน   พระเจาโกศล 
เสด็จมาลอมพระนคร   ตอสูกับพระโอรสของทาน   ไพรพลหยอน 
กําลัง    ทานอยาปลอยใหพระโอรสของทานตายเสียเลย    จงยึด  
ราชสมบัติถวายแกเธอเถิด.    ขณะนั้นพญามงคลหัตถีก็เอางวง 
ลูบคลําพระโพธิสัตว   แลวยกข้ึนประดิษฐานไวเหนือกระพอง 
รองไหคร่ําครวญ   แลวางวางพระโพธิสัตวใหบรรทมบนพระหัตถ 
ของพระเทวี   แลวออกจากโรงชางไป    หมายใจวาจักจับพระเจา 
กรุงโกศล.   ลําดับนั้นพวกอํามาตยจึงสวมเกราะ    ตกแตงพญาชาง 
เปดประตูพระนคร    พากันหอมลอมพญาชางนั้นออกไป.    พญา- 
มงคลหัตถีครั้นออกจากพระนครแลว     ก็แผดเสียงโกญจนาถ 
ยังมหาชนใหหวาดสะดุงพากันหนีทําลายคายขาศึก    ควาพระเมาลี 
พระเจากรุงโกศลไวไดแลวพามาใหหมอบลง    ณ    บาทมูลของ 
พระโพธิสัตว    ครั้นหมูทหารเขารุมลอมเพ่ือฆาพระเจากรุงโกศล 
พญาชางก็หามเสียแลวถวายโอวาทวา   ต้ังแตนี้ไปพระองคอยา  
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ประมาท     อยาสําคัญวาพระกุมารน้ียังเปนเด็ก     แลวจึงกลับไป- 
ต้ังแตนั้นมาราชสมบัติทั่วชมพูทวีป     ก็ตกอยูในเง้ือมพระหัตถ 
ของพระโพธิสัตว.    ข้ึนชื่อวาขาศึกปจจามิตรอ่ืน ๆ    ไมสามารถ 
จะเผชิญไดเลย. 
         พระโพธิสัตวไดรับการอภิเษกในเมื่อพระชนมได    ๗ 
พระพรรษา   ทรงพระนามวา   อลีนจิตตราช   ทรงปกครองราช- 
สมบัติโดยธรรม     ทรงบําเพ็ญทางไปสวรรคจนวาระสุดทาย 
พระชนมชีพ. 
         พระศาสดาทรงนําอดีตน้ีมา    เม่ือทรงบรรลพุระสัมมา- 
สัมโพธิญาณ ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
                        เสนาหมูใหญอาศัยเจาอลีนจิต    มใีจรื่นเริง 
         ไดจับเปนพระเจาโกศล      ผูไมทรงอิ่มดวยราช- 
         สมบัติฉันใด. 
                        ภิกษุผูสมบูรณดวยกัลยาณมิตรเปนที่  
         พ่ึงอาศัย   ปรารภความเพียรเจริญกุศลธรรม เพ่ือ 
         บรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะ    พึงบรรลธุรรม 
         เปนที่สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวงโดยลําดับ      ก ็
         ฉันนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อลีนจตฺิต   นิสฺสาย   ไดแกอาศัย 
พระอลีนจิตราชกุมาร.  บทวา  ปหฏา  มหตี จม ู ความวา  เสนา  
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หมูใหญตางพากันรื่นเริงยินดีวา     เราไดราชสมบัติสืบสายราช- 
ประเพณีคืนมาแลว.   บทวา   โกสล   เสนาสนฺตฺฏ   พระเจากรุง- 
โกศล     ผูไมทรงอิ่มดวยราชสมบัติของพระองค    เสด็จมาดวย 
ทรงโลภในราชสมบัติของผูอ่ืน.  บทวา  ชีวคาห  อคาหยิ  ความวา 
เสนาน้ันขอใหพญาชางจับเปนพระราชาอยาฆา.     บทวา     เอว 
นิสฺสยสมฺปนฺโน       ความวา   เสนาน้ันฉันใด    กลุบุตรแมอ่ืนซึ่ง 
สมบูรณดวยนิสัยไดกัลยาณมิตรซึ่งเปนพระพุทธเจาก็ดี     สาวก 
ของพระพุทธเจาก็ดี     พระปจเจกพุทธเจาก็ดี     ใหเปนที่พ่ึงอาศัย 
ก็ฉันนั้น.  บทวา ภิกขุ  นี้เปนชื่อของผูบริสุทธิ์.  บทวา  อารทฺธวีริโย 
ไดแก    เปนผูประคองความเพียร    คือประกอบดวยความเพียรอัน 
ปราศจากโทษส่ีประการ.   บทวา   ภาวย   กุสล    ธมฺม   ความวา 
เมื่อเจริญธรรมอันเปนกุศล  คือ ไมมีอาลัย ไดแก โพธิปกขิยธรรม 
๓๗  ประการ.  บทวา  โยคกฺเขมสฺส  ปตฺติยา  ไดแก  เจริญธรรม 
นั้นเพ่ือบรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะ     ๔.     บทวา     ปาปุเณ 
อนุปุพฺเพ     สพฺพสโยชนกฺขย    ความวา    ภิกษุผูสมบูรณดวย 
อุปนิสัยอันเปนกัลยาณมิตรนั้น   เมื่อเจริญกุศลธรรมนี้   ต้ังแตการ 
เห็นแจงอยางนี้   ก็จะบรรลุวิปสสนาญาณโดยลําดับ   และมรรคผล 
เบื้องตํ่า    ในที่สุดยอมบรรลุพระอรหัต     กลาวคือการส้ินสังโยชน 
ทั้งหมด      เพราะเปนสิ่งที่เกิดข้ึนในที่สุดแหงความส้ินไปของ 
สังโยชน  ๑๐.    อน่ึงเพราะสังโยชนทั้งหมดส้ินไป    เพราะอาศัย 
พระนิพพาน  ฉะนั้น  พระนิพพานน้ันก็เปนอันสิ้นสังโยชนทั้งหมด.  
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อธิบายวา    ภิกษุยอมบรรลุความสิ้นไปแหงสังโยชนทั้งหมด     อัน 
ไดแกพระนิพพานดวยประการฉะนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงรวบยอดแหงพระธรรมเทศนา 
ดวยอมตมหานิพพาน    ดวยประการฉะน้ีแลว     จึงทรงประกาศ 
สัจธรรมใหยิง่ ๆ   ข้ึนไป แลวจึงทรงประชุมชาดก. 
         ในเมื่อจบสัจธรรม       ภิกษุผูคลายความเพียร     ไดบรรล ุ
พระอรหัต.  พระมารดาในครั้งน้ันไดเปนพระมหามายา.  พระบิดา 
ไดเปนพระเจาสุทโธทนมหาราช.     พญาชางซึ่งชวยใหไดราช- 
สมบัติ       ไดเปนภิกษุผูคลายความเพียรรูปนี้.     บิดาของพญาชาง 
ไดเปนสาริบุตร.     สวนอลีนจิตตราชกุมาร     ไดเปนเราตถาคต 
ฉะน้ีแล. 
                     จบ  อรรถกถาอลีนจิตตชาดกท่ี ๖  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 44 

                                   ๗.  คุณชาดก 
 

                          วาดวยมิตรธรรม 
       [๑๖๓]   ผูเปนใหญยอมขบัไลผูนอยไดตามความ 
         ตองการของตน  นี่เปนธรรมดาของผูมีกําลัง    นาง 
         มฤคีผูมีฟนคมแหลมของทานไดคุกคามบุตรและ 
         ภรรยาของเรา   ขอทานจงทราบเถิด   ภัยเกดิแตที่ 
         พ่ึงแลว 
       [๑๖๔]   ถาผูใดเปนมิตรแมจะมีกําลังนอย      แตต้ัง 
         อยูในมติรธรรม   ผูนั้นชื่อวาเปนญาติ   เปนเผาพันธุ 
         เปนมติรและเปนสหายของเรา      และนางมฤคี 
         ทานอยาดูหมิ่นสหายของเราอีกนะ     เพราะวา 
         สุนัขจิง้จอกตัวน้ีใหชีวิตเราไว. 
                               จบ  คุณชาดกท่ี  ๗ 
 
                       อรรถกถาคุณชาดกท่ี  ๗ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
พระอานนทเถระไดผาสาฎกพันผืน     ตรัสพระธรรมเทศนานี้มี 
คําเริ่มตนวา เยน  กาม  ปณาเมติ  ดังนี้.  
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         เรื่องพระเถระบอกธรรมภายในพระราชวังของพระเจา 
กรุงโกศลมาแลวในมหาสารชาดกในตอนหลัง 
         พระเถระเม่ือบอกธรรมอยูภายในพระราชวังของพระราชา 
ไดมีผูนําผาสาฎกพันผืน    ราคาผืนละพันมาถวายแดพระราชา 
พระราชาไดพระราชทานผาสาฎก ๕๐๐ ผืนแกพระเทวี  ๕๐๐ นาง 
ทุก ๆ นางเก็บผาสาฎกเหลาน้ันไว     ในวันรุงข้ึนไดนําไปถวาย 
แดพระอานนทเถระ     ตนเองหมผาสาฎกเกา  ๆ     ไปเฝาปฏิบัติ  
พระราชาในตอนเชา.     พระราชาตรัสถามวา     เราใหผาสาฎก 
ราคาต้ังพันแกพวกเจา      เพราะเหตุไรพวกเจาจึงไมหมผาเหลานั้น 
มา.    ขอเดชะฝาละอองทุลีพระบาท    พวกหมอมฉันไดถวายผา 
เหลาน้ันแกพระเถระเสียแลวเพคะ.          พระอานนทเถระรับไว 
ทั้งหมดหรือ.   รับไวทั้งหมดเพคะ.   พระราชาทรงกริ้วพระเถระวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอนุญาตจีวรเพียง   ๓   ผืน  พระอานนท- 
เถระเห็นจักทาการคาผา    ทานจึงรับผาไวมากมายนัก    เสวย  
พระกระยาหารเชาเสร็จแลว    จึงเสด็จไปพระวิหาร    เสด็จไปยัง 
ที่อยูของพระเถระ     ทรงนมัสการพระเถระ      แลวประทับนั่ง 
ตรัสถามวา  พระคุณเจา  พวกหญิงในเรือนของขาพเจายังฟงธรรม 
หรือเรียนธรรมในสํานักของทานอยูหรือ.     ยังฟงธรรมหรือเรียน 
ธรรมอยู    พวกหญิงเหลานั้นเรียนสิ่งท่ีควรเรียน    ฟงสิ่งท่ีควรฟง 
ถวายพระพร.     พวกเธอฟงเทาน้ันหรือถวายผานุงผาหมแกพระ- 
คุณเจาดวย.    ขอถวายพระพร     วันนีพ้วกหญิงเหลาน้ันไดถวาย  
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ผาสาฎกราคาหน่ึงพันประมาณ   ๕๐๐  ผืน.  พระคุณเจารับไวหรือ. 
ขอถวายพระพรอาตมารับไว.   พระคุณเจาพระศาสดาทรงอนุญาต  
ผาไวเพียง    ๓    ผืน   เทาน้ันมิใชหรอื.    ขอถวายพระพรถูกแลว 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตจีวร    ๓    ผืนเทาน้ันแกภิกษุรูป 
หน่ึงโดยหลักการสําหรับใช  แตมิไดทรงหามการรับ  เพราะฉะนั้น 
อาตมารับผานั้นไวก็เพ่ือถวายแกภิกษุซึ่งมีจีวรเการูปอ่ืน.     ก ็
ภิกษุเหลาน้ันไดผาไปจากพระคุณเจาแลว     จักทําอะไรกับ 
จีวรผืนเกา.    ขอถวายพระพรจักทําจีวรผืนเกาเปนผาหม.    พระ- 
คุณเจา     ผาหมผืนเกาเลาจักทําเปนอะไร.     ขอถวายพระพรจัก 
ทําเปนผานุง.   พระคุณเจา   ผานุงผืนเกาเลาจักทําเปนอะไร.   ขอ 
ถวายพระพรจักทําเปนผาปูนอน.    พระคุณเจาผาปูนอนผืนเกาเลา 
จักทาเปนอะไร.  ขอถวายพระพร  จักทําเปนผาปูพ้ืน.  พระคุณเจา 
ผาปูพ้ืนผืนเกาเลาจักทําเปนอะไร.     ขอถวายพระพรจักทําเปน 
ผาเช็ดเทา.    พระคุณเจาผาเช็ดเทาผืนเกาเลา     จักทําเปนอะไร. 
ขอถวายพระพร      ธรรมดาของที่ถวายดวยศรัทธาจะทาใหเสียไป 
ไมควร    เพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจักสับผาเช็ดเทาผืนเกา    ผสม 
กับดินเหนียวฉาบทาที่เสนาสนะ.    พระคุณเจาของท่ีถวายทานแลว 
ยอมไมไดความเสียหาย    โดยที่สุดแมกระทั่งผาเช็ดเทาหรือ. 
ขอถวายพระพรถูกแลวแมผาท่ีถวายอาตมาก็มิไดเสียหาย     ยอม 
เปนของใชสอยทั้งนั้น.     พระราชาทรงชื่นชมโสมนัสยิ่งนักรับสั่ง 
ใหจายผาอีก   ๕๐๐    ผืนที่เก็บไวในพระตําหนักมาถวายพระเถระ  
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ครั้นทรงฟงอนุโมทนาแลว     จึงทรงนมัสการพระเถระกระทํา 
ประทักษิณ แลวเสด็จกลับ. 
         พระเถระก็ไดถวายผาสาฎก  ๕๐๐   ผืนที่ไดมาครั้งแรกแก 
ภิกษุผูมีจีวรเกา.     อน่ึงพระเถระมีสัทธิงวิหาริกอยูประมาณ 
๕๐๐.    บรรดาทานเหลานั้น    ภิกษุหนุมรูปหน่ึงมีอุปการะแก 
พระเถระมาก    เชนกวาดบริเวณสถานท่ี    เขาไปต้ังนํ้าใชน้ําฉัน 
ถวายไมสีฟน    น้ําลางหนาและนํ้าสรง    ชําระลางวัจจกุฏี    จัด  
เรือนไฟและเสนาสนะ.  นวดมือ  นวดเทา  นวดหลังเปนตน.  พระ- 
เถระไดถวายผา     ๕๐๐    ผืน    ที่ไดครั้งหลังท้ังหมดแกภิกษุหนุม 
รูปนั้นดวยเห็นเหมาะสมวา     ภิกษุหนุมรูปนี้เปนผูมีอุปการะมาก. 
แมภิกษุรูปนั้นก็ไดสบงผาเหลาน้ันทั้งหมด     ถวายแกภิกษุผูรวม 
อุปชฌายของตน. 
 ื        ภิกษุทั้งหลายผูไดผาสาฎกเหลาน้ันทั้งสิ้น     กตั็ดยอม 
แลวนุงและหมผากาสายะอันมีสีดุจดอกกรรณิกา     พากันเขาไป 
เฝาพระศาสดา     นั่ง     ณ     สวนขางหน่ึงแลวกราบทูลอยางนี้วา 
ขาแตพระองค  พระอริยสาวกชั้นโสดาบัน  ยังมีการใหเห็นแกหนา 
อยูหรือ.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พระอริยสาวกใหเพราะเห็นแกหนานั้นไมมี.    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     พระเถระผูเปนธรรมภัณ- 
ฑาคาริก    (คลังธรรม)    อุปชฌายะของขาพระองคทั้งหลาย    ให 
ผาสาฎก    ๕๐๐    ผืนราคาหน่ึงพันแกภิกษุรูปเดียวเทาน้ัน    แต  
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ภิกษุหนุมรูปนั้นไดแบงผาท่ีตนไดใหแกพวกขาพระองคพระ-   
เจาขา.   พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อานนทมิไดให 
แกภิกษุเพราะเห็นแกหนา     แตวาภิกษุหนุมรูปนั้นมีอุปการะแก 
เธอมาก   เพราะฉะนั้นเธอคิดเห็นดวยอํานาจอุปการะของผูอุปการะ 
แกตนวา    ข้ึนชื่อวา     ผูมีอุปการะเราควรทําอุปการะตอบดวย 
อํานาจคุณและดวยอํานาจการกระทําอันเหมาะสม      จึงไดให 
ดวยความกตัญูกตเวที ดวยประการฉะน้ี. 
         อันที่จริงบัณฑิตแตกอนก็ยังทําอุปการะตอบแกผูมี 
อุปการะแกตนเหมือนกัน   เมื่อภิกษุเหลาน้ันทูลอาราธนา    จึงทรง 
นําเรื่องในอดีตมาตรัสวา 
         ในอดตีกาล       ครัง้พระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวเสวยพระชาติเปนราชสีห    อาศัยอยู 
ในถ้ําเขา.     วันหน่ึงราชสีหนั้นออกจากถ้ํายืนอยูบนยอดเขามองดู 
เชิงเขา.     ไดมีสระใหญลอมรอบเชิงเขานั้น.    ในที่ดอนแหงหน่ึง 
ของสระน้ัน     มีหญาเขียวออนเกิดข้ึนบนหลังเปอกตมอันแหง. 
จําพวกเนื้อเล็ก  ๆ    เปนตนวา    กระตาย    แมว    และสุนัขจ้ิงจอก 
เที่ยวและเล็มหญาเหลานั้นบนหลังเปอกตมแหง.     แมในวันนั้น 
เนื้อตัวหน่ึงก็เที่ยวและเล็มหญาน้ัน.    ราชสีหคิดวา    จักจับเนื้อน้ัน 
กินเสีย    จึงกระโดดลงจากยอดเขา    ว่ิงไปดวยกําลังของราชสีห. 
เนื้อกลัวตายสงเสียงรองหนีไป.     ราชสีหไมสามารถยั้งความเร็ว  
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ไวได    จึงตกจมลงไปเหนือเปอกตมแหง    ไมสามารถจะข้ึนได. 
ไดยืนปกเทาทั้งส่ีเหมือนเสา อดอาหารอยูเจ็ดวัน. 
         ลําดับนั้น     สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงเท่ียวหาอาหาร     ครั้นเห็น 
ราชสีหนั้นเขาจึงหนีไปดวยความกลัว.     ราชสีหเห็นสุนัขจ้ิงจอก 
จึงรองเรียกแลวพูดวา     พอมหาจําเริญสุนัขจ้ิงจอกอยาหนีเลย. 
ขาพเจาติดหลม.    ชวยขาพเจาดวยเถิด.     สุนัขจ้ิงจอกจึงว่ิงเขาไป 
หาราชสีหแลวพูดวา     ขาพเจาจะชวยยกทานข้ึน    แตเมื่อขาพเจา 
ยกทานข้ึนมาแลว     ขาพเจาเกรงวาทานจะกินขาพเจาเสียนะซิ. 
ราชสีหพูดวา   อยากลัวเลย  ขาพเจาจะไมกินทานดอก.  แตขาพเจา 
จักสนองคุณทาน    ทานจงหาทางยกขาพเจาข้ึนเถิด.    สุนัขจ้ิงจอก 
รับคําปฏิญญาของราชสีหแลว   จึงตะกุยเลนรอบเทาท้ังส่ี   ขุดเปน 
ลารางสี่ตอนของเทาท้ังส่ีแลวทาใหน้ําไหลเขาไป.      น้ําไหลเขาไป 
ทําใหเลนออน.     ขณะนั้นสุนัขจ้ิงจอกจึงเขาไประหวางทองของ 
ราชสีห  รองบอกวา  พยายามเถิดนาย  เอาศีรษะดุนทอง.  ราชสีห 
ออกกําลังโดดข้ึนจากหลมว่ิงไปยืนอยูบนบก. 
         ราชสีหพักอยูครูหน่ึง     จึงลงไปสูสระอาบน้ําชําระโคลน 
ตมหายเหน่ือยแลว   จึงฆาควายไดตัวหน่ึง     จึงเอาเข้ียวฉีกเน้ือ 
วางไวขางหนาสุนัขจ้ิงจอกพรอมกับพูดวา     กินเสียเถิดสหาย 
เมื่อสุนัขจ้ิงจอกกินแลว    ตัวจึงกินภายหลัง.     สุนขัจ้ิงจอกกัดชิ้น 
เนื้อชิ้นหน่ึงคายไว.     ราชสีหถามวา     ทําดังน้ีเพ่ือประสงคอะไร 
สหาย     สุนขัจ้ิงจอกตอบวา     ทาสีของขาพเจายังมีอยู     ชิ้นน้ีจัก  
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เปนสวนของเธอ.     ราชสีหกลาววา    เอาไปเถิด      แมตนเองก็คาบ 
เนื้อไปเพื่อนางราชสีห   แลวกลาววา   มาเถิดสหาย   เราจักไปบน 
ยอดเขา  ไปยังท่ีอยูของนางสหายของเรา  แลวพากันไป  ณ  ทีน่ั้น 
ใหนางราชสีหกินเน้ือแลวปลอบสุนัขจ้ิงจอกและนางสุนัขจ้ิงจอก 
วา    ต้ังแตนี้ไป   เราจักปฏิบัติทาน   แลวนําไปยังท่ีอยูของตน    ให 
สุนัขจ้ิงจอกสองผัวเมียอยูในถ้ําอีกถ้ําหนึ่งใกลประตูถ้ํา.     ต้ังแต 
นั้นมาเม่ือราชสีหไปหาอาหาร     ก็ใหนางราชสีหและนางสุนัข 
จ้ิงจอกอยูเฝาถ้ํา   ตนเองไปกับสุนัขจ้ิงจอกฆาเน้ือตางชนิด   ทั้งสอง 
ตัวกินเนื้อดวยกัน    ณ    ที่นั้น    แลวนํามาใหนางราชสีหและนาง 
สุนัขจ้ิงจอก.     เมื่อกาลเวลาผานไป     นางราชสีหคลอดลูกออก 
สองตัว.      แมนางสุนัขจ้ิงจอกก็คลอดลูกออกสองตัวเหมือนกัน. 
สัตวเหลาน้ันทั้งหมด    อยูกลมเกลียวกันเปนอยางดี.    อยูมาวันหน่ึง 
นางราชสีหไดเฉลียวใจวา      ราชสีหนีดู้รักนางสุนัขจ้ิงจอกและ 
ลูกสุนัขจ้ิงจอกเสียเหลือเกิน     ชะรอยราชสีหนี้จะมีการเชยชม 
กับนางสุนัขจ้ิงจอกก็เปนได     จึงรักกนัถึงอยางนี้.     ถากระไร 
เราจะเบียดเบียนคุกคามใหสุนัขจ้ิงจอกหนีไปจากท่ีนี้ใหได. 
ครั้นถึงเวลาท่ีราชสีหพาสุนัขจ้ิงจอกไปหาอาหาร      นางราชสีหจึง 
เบียดเบียนคุกคามนางสุนัขจ้ิงจอกวา     ทําไมเจาจึงอยูในที่นี้ 
ไมหนีไปเสีย.    แมลูก ๆ    ของนางราชสีหก็คุกคามลูก ๆ ของนาง 
สุนัขจ้ิงจอกเหมือนกัน.     นางสุนัขจ้ิงจอกจึงบอกเร่ืองนั้นแกสุนัข 
จ้ิงจอกแลวกลาววา     เรารูไมไดวา     นางราชสีหนี้ไดทําตามคํา  
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ของราชสีห เราอยูมานานแลว  เรากลบัไปท่ีอยูของเราเถิด. 
         สุนัขจ้ิงจอกฟงคําของนางสุนัขจ้ิงจอก    จึงเขาไปหาราชสีห 
กลาววา  นาย  เราอยูในสาํนักของทานมานานแลว  ธรรมดาผูที่อยู 
นาน ๆ    นักยอมไมเปนท่ีพอใจ   ในเวลาที่เราออกไปหาอาหารกัน 
นางราชสีหเบียดเบียนขูนางสุนัขจ้ิงจอกวา     ทําไมเจาจึงอยูใน 
ที่นี้ไมหนีไปเสีย.     แมลกูราชสีหก็คุกคามลูกสุนัขจ้ิงจอก     ผูใด  
ไมชอบใหผูใดอยูในสํานักตน     ผูนั้นพึงขับไลเขาวาจงไปเสียดีกวา 
รบกวนกันมปีระโยชนอะไร  แลวกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ผูเปนใหญยอมขบัไลผูนอยไดตามความ 
         ตองการของตน     นี่เปนธรรมดาของผูมีกําลัง 
         นางมฤคีผูมีฟนคมแหลมของทาน   ไดคุกคาม 
         บุตรภรรยาของเรา  ขอทานจงทราบเถิด  ภยัเกิด 
         แตที่พ่ึงแลว. 
         ราชสีหไดฟงคําของนางสุนัขจ้ิงจอกแลว     จึงกลาวกะนาง 
ราชสีหวา    นี่แนะนอง    เม่ือครั้งกระโนน    เจายังระลึกไดไหมวา 
เราไปหาอาหาร     พอถงึวันที่เจ็ดไดมากับสุนัขจ้ิงจอก     และนาง 
สุนัขจ้ิงจอกน้ี.   จําไดจะ.   เจารูถึงเหตุที่เรามิไดมาตลอด    ๗   วัน 
หรือ.   ไมรูจะ.   นี้แนนอง   เราไปดวยต้ังใจวาจักจับเนื้อสักตัวหนึ่ง 
แลวพลาดลงไปติดหลม    ไมอาจจะข้ึนมาไดจากน้ันไดยืนอดอาหาร 
อยู   ๗   วัน.   เรารอดชีวิตมาไดเพราะอาศัยสุนัขจ้ิงจอกนี้.   สนุัข  
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จ้ิงจอกนี้เปนสหายชวยชีวิตเรา.     จริงอยูผูสามารถจะต้ังอยูใน 
ธรรมของมิตร    ชื่อวามีกําลังนอยไมมีเลย.  ต้ังแตนี้ไป    เจาอยา 
ไดหม่ินสหายของเรา    นางสุนัขจ้ิงจอกและลูกนอย    แลวราชสีห 
จึงกลาวคาถาท่ีสองวา :- 
                        ถาผูใดเปนมิตร     แมจะมีกําลังนอย     แต 
         ต้ังอยูในมิตรธรรม   ผูนั้นชื่อวาเปนญาติ   เปนเผา 
         พันธ    เปนมิตรและเปนสหายของเรา     แนะนาง 
         มฤคี   ทานอยาดูหมิ่นสหายของเราอีกนะ   เพราะ 
         วาสุนัขจิ้งจอกตัวน้ีใหชีวิตเรา. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา   อป   เจป    ไดแก   อปศัพทหน่ึงเปน 
อนุคคหัตถะ   (อรรถวา   คลอยตาม)   ศัพทหน่ึงเปนสัมภาวนัตถะ 
(อรรถวายกยอง).    ในศพัทนั้นโยชนาแกวา    หากผูใดเปนมิตร 
แมจะมีกําลังนอย   แตต้ังอยูในมิตรธรรม   คือ   หากสามารถต้ังอยู 
ได   ผูนั้นชื่อวาเปนญาติ  เปนเผาพันธุ   ผูนั้นชื่อวาเปนมิตรเพราะ 
มีจิตเมตตาและชื่อวาเปนสหาย   เพราะอยูรวมกัน.   บทวา   ทา ินิ 
มาติมฺ ิโวฺห    ความวา    ดูกอนแมราชสีหผูมีเข้ียวงาม    เจาอยา 
ดูหม่ินสหายของเรา    และนางสุนัขจ้ิงจอกเลย    เพราะสุนัขจ้ิงจอก 
ใหชีวิตเราไว. 
         นางราชสีหฟงคําของราชสีหแลวจึงขอโทษสุนัขจ้ิงจอก 
ต้ังแตนั้นมาก็อยูกลมเกลยีวกันกับนางสุนัขจ้ิงจอกน้ันพรอมท้ังลูก.  
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แมลูกราชสีหก็เลนหัวกับลูกสุนัขจ้ิงจอก      แมเม่ือพอแมซึ่งชื่นชอบ 
กันไดลวงลับไปแลว   กไ็มทําลายความเปนมิตรตอกัน   อยูกันอยาง 
รื่นเริงบันเทิงใจ.     นัยวาไมตรีของสัตวเหลาน้ันมิไดแตกทําลาย 
ไดเปนไปชั่วเจ็ดตระกูล. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา   แลวทรงประกาศ 
อริยสัจ ทรงประชุมชาดก. 
         ในเมื่อจบอริยสัจ   ภิกษุบางพวกไดเปนโสดาบัน   บางพวก 
ไดเปนสกทาคามี     บางพวกเปนพระอนาคามี     บางพวกไดเปน 
พระอรหัต.     สุนัขจ้ิงจอกในครั้งน้ันไดเปนอานนท.     สวนราชสีห 
ไดเปนเราตถาคตน้ีแล. 
                           จบ  อรรถกถาคุณชาดกที่  ๗  
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                                ๘. สหุนุชาดก 
 

                      เปรียบเทียบมา  ๒ มา 
       [๑๖๕]  การท่ีมาโกงสุหนุกระทําความรักกับมา 
         โสณะน้ี     ยอมมีดวยปกติที่ไมเสมอกันก็หามิได 
         มาโสณะเปนเชนใด     แมมาสุหนุก็เปนเชนนั้น 
         มาโสณะมีความประพฤติเชนใด     มาสุหนุก็ม ี
         ความประพฤติเชนนั้น 
       [๑๖๖]  มาท้ังสองน้ัน     ยอมเสมอกันดวยการวิ่ง 
         ไปดวยความคะนอง    และดวยกดัเชือกท่ีลามอยู 
         เปนนิจ    ความชั่วยอมสมกบัความช่ัว   ความไม 
         ดียอมสมกับความไมดี. 
                           จบ  สุหนุชาดกที่ ๘ 
 
                        อรรถกถาสุหนุชาดกท่ี   ๘ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
ภิกษุดุรายสองรูป   ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา   นยิท 
วิสมสีเลน ดงัน้ี. 
         ความพิสดารมีวา    ในสมัยนั้น    ภิกษุรูปหน่ึงแมในพระ- 
วิหารเชตวัน     ไดเปนผูดุรายหยาบคายอยางสาหัส.     ในชนบท  
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ก็ไดมีภิกษุรูปหน่ึงดุราย.    ตอมาวันหนึ่ง     ภิกษุทีอ่ยูในชนบทได 
ไปพระวิหารเชตวันดวยกรณียกิจอยางใดอยางหน่ึง.     บรรดา 
สามเณรและภิกษุหนุมรูวา    ภิกษุชาวชนบทรูปนัน้ดุราย     จึงสง 
ภิกษุรูปนั้นไปยังที่อยูของภิกษุรูปที่อยูสํานักพระเชตวัน    ดวย 
แตกต่ืนวา     จักเห็นภิกษุดุรายสองรูปนั้นทะเลาะกัน.     ภิกษุทัง้ 
๒   รูปนั้น   ครั้นเห็นกันและกันแลวก็สามัคคีกัน   อยูชื่นชมกนัดวย 
ความรัก    ไดกระทํากิจมีนวดมือ      นวดเทา    และนวดหลังใหกัน 
และกัน. 
         ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา    ดกูอน 
อาวุโส    ภิกษุดุรายสองรูป     เปนผูดุรายหยาบคายอยางสาหัสตอ 
ผูอ่ืน    แตทั้งสองรูปนั้นมีความสามัคคีกัน    ชื่นชมกันอยูดวยความ 
รักตอกันและกัน.     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อกราบทูล 
ใหทรงทราบแลว    จึงตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    มิใชในบดันี้ 
เทาน้ัน    แมเมื่อกอนภิกษุสองรูปนี้ก็ดุราย    หยาบคายอยางสาหัส 
แตครั้นเห็นกันแลวก็สามัคคีกัน     ชืน่ชอบกันดวยความรัก     แลว 
ทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี    พระโพธิสัตวไดเปนอํามาตยสําเร็จราชการในทุกอยาง 
เปนผูถวายอรรถถวายธรรมแดพระราชา.   สวนพระราชาพระองค 
นั้น  ปกติทรงละโมภพระราชทรัพยอยูหนอย.    พระองคมีมาโกง  
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ชื่อมหาโสณะ     คราวนั้นพวกพอคามาชาวอุตตราบถนํามามา 
๕๐๐   ตัว.    พวกอํามาตยกราบทูลถึงเรื่องที่มามาถวายพระราชา 
ใหทรงทราบ.     ก็แตกอนพระโพธิสัตวตีราคามาใหทรัพยไมทํา 
ราคาใหตก   (ไมลดคามา).   พระราชาทรงเห็นพระโพธิสัตวไมตอ 
ราคาใหลด     จึงตรัสเรียกอํามาตยคนอ่ืนมาแลวตรัสวา     นี่แนเจา 
เจาจงตีราคามา      และเม่ือจะตีราคาจงปลอยมามหาโสณะเขาไป 
ในระหวางมาเหลาน้ันกอน     แลวใหกัดมาทําใหเปนแผล     ในเม่ือ 
มาพิการ     จงตอราคาใหลดลง.     อํามาตยนั้นรับพระราชบัญชา 
ไดกระทําตามพระราชประสงค.    พอคามาท้ังหลาย    ไมพอใจ 
จึงเลาถึงกิริยาที่อํามาตยนั้นทําใหพระโพธิสัตวทราบ.      พระ- 
โพธิสัตวถามวา    ในเมืองของพวกทาน    ไมมีมาโกงบางหรือ. 
มีจะนายมาโกงชื่อสุหนุดุรายหยาบคายมาก.      ถาอยางนั้นเมื่อทาน 
มาอีก  จงนํามาน้ันมาดวย.  พวกพอคามารับคํา  เมื่อพวกเขามาอีก 
ไดนํามาโกงนั้นมาดวย. 
         พระราชาทรงสดับวา     พวกพอคามามารับส่ังใหเปด 
สีหบัญชรทอดพระเนตรมาท้ังหลาย    แลวมีพระบัญชาใหปลอย 
มามหาโสณะ.    พวกพอคามาเห็นมามหาโสณะมา     ก็ปลอยมา 
สุหนุไป.     มาท้ังสองประจัญหนากันตางก็เลียรางกายกันดวย 
ความชื่นชม.   พระราชาจึงตรัสถามพระโพธิสัตววา   ดูซิ   มาโกง 
สองตัวน้ีดุรายหยาบคายแสนสาหัสตอมาอ่ืน     กัดมาอ่ืนใหไดรับ 
การเจ็บปวย     บัดนี้มันเลียรางกายกันและกันดวยความชื่นชม.  
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นี่มันเรื่องอะไรกัน.     พระโพธิสัตวกราบทูลวา     ขอเดชะขาแต 
พระองค    มาเหลาน้ีมีปกติไมเสมอกันหามิได    มันมีปกติเสมอกัน 
มีธาตุเสมอกัน แลวไดกลาวคาถาสองคาถาวา :- 
                        การท่ีมาโกงสุหนุกระทําความรักกับมา 
         โสณะน้ี     ยอมมีดวยปกติที่ไมเสมอกันหามไิด 
         มาโสณะเปนเชนใด     แมมาสุหนุก็เปนเชนนั้น 
         มาโสณะมีความประพฤติเชนใด    มาสุหนุก็ม ี
         ความประพฤติเชนนั้น 
                        มาท้ังสองน้ัน     ยอมเสมอกันดวยการวิ่ง 
         ไปดวยความคะนองและดวยกัดเชือกท่ีลามอยู 
         เปนนิจ  ความชั่วยอมสมกบัความช่ัว  ความไมดี 
         ยอมสมกับความไมดี. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   นยิท  วสิมสีเลน  โสเณน  สุหน ู  สห 
ความวา   สหุนุมาโกง   ทํากิริยาใดเสมอกับมาโสณะ   กริิยาน้ีมิใช 
เปนไปโดยปกติไมเสมอกับตน.     ที่แทยอมทํารวมปกติเสมอกับ 
ตน   สัตวทั้งสองน้ีชื่อวามีปกติเสมอกัน   มีธาตุเสมอกัน   เพราะคา 
ที่ตนมีมารยาทเลวทราม  มีปกติชั่วราย.  บทวา  สุหนุป  ตาทิโสเยว 
ความวา   มาโสณะเปนเชนใด   แมมาสุหนุก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน. 
บทวา  โย  โสณสฺส  สโคจโร  ความวา  มาโสณะมีอารมณอยางใด 
มาสุหนุ   ก็มอีารมณอยางน้ันเหมือนกัน.  เหมือนอยางวา  มาโสณะ  
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ชอบรังแกมา  เที่ยวกัดมาฉันใด  แมมาสุหนุก็ฉันนั้น.  พระโพธสิัตว 
แสดงขอท่ีมาท้ังสองน้ันมีอารมณเสมอกันดวยบทน้ี.     เพ่ือจะ 
แสดงถึงมาท้ังสองน้ันมีมารยาททรามเปนอารมณเหมือนกัน     จึง 
กลาวคําวา   ปกฺขนฺทินา   (ว่ิงไป)   เปนตน.   บทวา   ปกฺขนฺทินา 
ไดแก    มีปกติว่ิงไป    คือมีปกติว่ิงไปเปนอารมณเหนือมาท้ังหลาย. 
บทวา     ปคพฺเภน     ไดแกมีปกติชั่วประกอบดวยความคะนองกาย 
เปนตน.   บทวา   นิจฺจ   ปกฺขนฺทินา   ไดแกมีปกติกัดและมีอารมณ 
ชอบกัดเชือกลามตัว.  บทวา  สเมติ   ปาป  ปาเปน  ความวา  ในมา 
สองตัวน้ันความชั่ว   คือ   ความมีปกติชั่วของตัวหน่ึง   ยอมเหมือน 
กันกับอีกตัวหนึ่ง.   บทวา   อสตาสต   ความวา   ความไมดีของอีก 
ฝายหน่ึง    ผูไมสงบยอมเขากันได    คือเหมือนกันไมผิดแปลกกัน 
กับอีกฝายหน่ึงซ่ึงไมสงบ     คือประกอบดวยมารยาททรามเหมือน 
คูถเปนตน เขากันไดกับคูถเปนตน. 
         ก็พระโพธิสัตวครั้นกราบทูลอยางนี้แลว     จึงถวายโอวาท 
พระราชาวา  ขาแตมหาราช    ธรรมดาพระราชาไมควรโลภจัด 
ไมควรทําสมบัติของผูอ่ืนใหเสียหาย    แลวทูลใหตีราคามาให 
ตามราคาที่เปนจริง. 
         พวกพอคามาไดราคาตามท่ีเปนจริง    ตางก็ราเริงยินดีพา 
กันกลับไป.   แมพระราชาก็ต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว   แลว 
เสด็จไปตามยถากรรม.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม 
ชาดก      มาสองตัวในครั้งน้ัน    ไดเปนภิกษุโหดรายสองรูปใน 
ครั้งน้ี      พระราชาไดเปนอานนท    สวนอํามาตยบัณฑิตไดเปน 
เราตถาคตน้ีแล. 
                   จบ อรรถกถาสุหนุชาดกที่ ๘  
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                             ๙.  โมรชาดก 
 

              วาดวยนกยูงเจริญพระปริตต 
       [๑๖๗]    พระอาทิตยนี้   เปนดวงตาของโลก    เปน 
         เจาแหงแสงสวางอยางเอก   กําลังอุทัยขึ้นมาทอ 
         แสงอรามสวางไปทั่วปฐพี  เพราะเหตุนั้นขาพเจา 
         ขอนอบนอมพระอาทิตยนั้น     ซึ่งทอแสงอราม 
         สวางไปทั่วปฐพี    ขาพเจาอันทานชวยคุมกันแลว 
         ในวันนี้ พึงอยูเปนสุขตลอดวัน พราหมณเหลาใด 
         ผูถึงฝงแหงเวทในธรรมทั้งปวง ขอพราหมณเหลา 
         นั้นจงรบัความนอบนอมของขาพเจา    และขอจง 
         คุมครองขาพเจาดวย      ขาพเจาขอนอบนอมแด 
         พระพุทธเจาท้ังหลาย     ขาพเจาขอนอบนอม 
         แดพระโพธิญาณ     ขาพเจาขอนอบนอมแดทาน 
         หลุดพนแลว   ขาพเจาขอนอบนอมแดวิมุตติธรรม 
         ของทานผูหลุดพนแลว  นกยูงน้ันเจริญพระปริตต 
         นี้แลวจึงเท่ียวไปแสวงหาอาหาร 
       [๑๖๘]    พระอาทิตยนี้ เปนดวงตาของโลก  เปนเจา 
         แหงแสงสวางอยางเอก     มีสีทองสองแสงสวาง 
         ไปท่ัวปฐพีแลวอัสดงคตไป  เพราะเหตุนั้น  ขาพ- 
         เจาขอนอบนอมพระอาทิตยนั้น    ซึ่งมีสีทองสอง  
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         สวางไปทั่วปฐพี     ขาพเจาอันทานชวยคุมครอง 
         แลวในวันนี้   พึงอยูเปนสุขตลอดคืน   พราหมณ 
         เหลาใดผูถึงฝงแหงเวทในธรรมทั้งปวง      ขอ 
         พราหมณเหลาน้ันจงรับความนอบนอมของ 
         ขาพเจา   และขอจงคุมครองขาพเจาดวย   ขาพเจา 
         ขอนอบนอมแดพระพุทธเจาท้ังหลาย     ขาพเจา 
         ขอนอบนอมแดพระโพธิญาณ     ขาพเจาขอนอบ  
         นอมแดทานผูหลุดพนแลว   ขาพเจาขอนอบนอม 
         แดวิมตุติธรรมของทานผูหลุดพนแลว   นกยูงน้ัน 
         เจริญพระปริตตนี้แลวจึงสําเร็จการอยู. 
                        จบ โมรชาดกท่ี  ๙ 
 
                     อรรถกถาโมรชาดกที่  ๙ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภภิกษุผูกระสัน     ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา 
อุเทตยฺจกฺขุมา  เอกราชา   ดังนี้. 
         ภิกษุทั้งหลายนําภิกษุนั้นไปเฝาพระศาสดา     เมื่อพระองค 
ตรัสถามวา  เธอกระสันจริงหรือ  ภิกษุกราบทูลวา  จริงพระเจาขา 
เมื่อตรัสถามวา  เธอเห็นอะไรจึงกระสัน  กราบทูลวา  เห็นมาตุคาม 
คนหน่ึงซึ่งประดับตกแตงกาย.     พระศาสดารับสั่งกะภิกษุนั้นวา 
ดูกอนภิกษุ        ข้ึนชื่อวามาตุคามทําไมจักไมรบกวนจิตคนเชนเธอ  
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แมบัณฑิตแตกอน  พอไดยินเสียงมาตุคาม   กิเลสที่สงบมาเจ็ดรอยป 
ไดโอกาสยังกําเริบไดทันที  สัตวทั้งหลายแมบริสุทธิ์  ยังเศราหมอง 
ได    แมสัตวผูเปยมดวยยศสูง    ยังถึงความพินาศได    จะกลาวไป 
ทําไมถึงสัตวผูไมบริสุทธิ์ แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี    พระโพธิสัตวถือปฏิสนธใินกําเนิดนกยูง    ในเวลาเปน 
ฟอง  มีกระเปาะฟองคลายสีดอกกรรณิการตูม   ครั้นเจาะกระเปาะ 
ฟองออกมาแลว    มีสีดุจทองคํา   นาดู   นาเลื่อมใส   มีสายแดงพาด  
ในระหวางปก.    นกยูงน้ันคอยระวังชีวิตของตน    อาศัยอยู    ณ 
พ้ืนที่เขาทัณฑกหิรัญแหงหนึ่ง      ใกลแนวเขาท่ีสี่เลยแนวเขาท่ีสาม 
ไป.     ตอนสวางนกยูงทองจับอยูบนยอดเขา     มองดูพระอาทิตย 
กําลังข้ึน    เมื่อจะผูกมนตอันประเสริฐ    เพ่ือรักษาปองกันตัว    ณ 
ภูมิภาคที่หาอาหาร  จึงกลาวคาถาเปนตนวา :- 
                        พระอาทิตยไดเปนดวงตาของโลก     เปน 
         เจาแหงแสงสวางอยางเอก       กําลังอุทัยขึ้นมาทอ 
         แสงอรามสวางไปทั่วปฐพี      เพราะเหตุนั้นขาพเจา 
         ขอนอบนอมพระอาทิตยนั้น     ซึ่งทอแสงอราม 
         สวางไปทั่วปฐพี       ขาพเจาอันทานชวยคุมกัน 
         แลวในวันนี้ พึงอยูเปนสุขตลอดวัน.  
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         ในบทเหลาน้ัน    บทวา    อุเทติ    ไดแกพระอาทิตยข้ึนจาก 
ทิศปราจีน. บทวา จกฺขุมา ไดแก มีดวงตาดวยดวงตาที่ใหแกประชาชน 
เพราะกําจัดความมืด    ทาํใหผูอยูในจักรวาลท้ังส้ินไดดวงตา  
บทวา   เอกราชา    ความวา   ชื่อวาเปนเอกราช   เพราะประเสริฐ 
ที่สุด   ในระหวางสิ่งท่ีทําใหโลกสวาง   ในจักรวาลทั้งส้ิน    บทวา 
หริสฺสวณโณ    คือมีสีดุจทอง    อธิบายวา    มีสีงามยิ่งนัก.    บทวา 
ปฐวิปฺปภาโส  คือมีแสงสวางเหนือแผนดิน.  บทวา   ต  ต  นมสฺสาม ิ
คือขาพเจาขอนอบนอม     คือไหวทานผูเจริญเชนนั้น.     บทวา 
ตยชฺช   คุตฺตา    วิหเรมุ   ทิวส   ไดแก   ขอใหทานรักษาคุมครอง 
ในวันนี้ ขาพเจาพึงอยูเปนสุขตลอดวันน้ี  ดวยการอยูในอิริยาบถทั้งส่ี. 
         พระโพธิสัตวครั้นนอบนอมพระอาทิตยดวยคาถานี้     อยาง 
นี้แลว      จึงนมัสการพระพุทธเจาซ่ึงเสด็จปรินิพพานไปแลวใน 
อดีต  และพระคุณของพระพุทธเจา  ดวยคาถาที่สองวา :- 
                        พราหมณเหลาใด  ผูถึงฝงแหงเวทในธรรม 
         ทั้งปวง   ขอพราหมณเหลาน้ัน    จงรับความนอบ 
         นอมของขาพเจา  และขอจงคุมครองขาพเจาดวย. 
         ขาพเจาขอนอบนอมแดพระพุทธเจาท้ังหลาย 
         ขอนอบนอมแดพระโพธิญาณ   ขอนอบนอมแดผู 
         หลุดพนแลว ขอนอบนอมแดวิมตุติธรรมของทาน 
         ผูหลุดพนแลว     นกยูงน้ันเชิญพระปริตรน้ีแลว 
         จึงเท่ียวไปแสวงหาอาหาร.  
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         ในบทเหลาน้ันบทวา    เย    พฺราหฺมณา    ไดแกพราหมณผู 
บริสุทธิ์ลอยบาปเสียแลวเหลาใด.    บทวา    เวทคู    ความวาชื่อวา 
ผูรูไตรเพท  เพราะถึงฝงแหงพระเวท.  อน่ึงเพราะถึงฝงดวยพระเวท 
บาง.    แตในที่นี้มีอธิบายวา    พราหมณเหลาใดกระทําสังขตธรรม 
และอสังขตธรรมทั้งปวงท่ีตนรูแลว    ปรากฏแลว    ทําลายยอดมาร 
ทั้งสาม     ยังหมื่นโลกธาตุใหบรรลือ     บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ 
ที่ควงไมโพธิลวงฝงแหงสงสารไดแลว.   บทวา   เต   เม   นโม   คือ 
ขอพราหมณเหลาน้ันจงรับความนอบนอมน้ีของขาพเจา.      บทวา 
เต  จ  ม  ปาลยนฺตุ  ความวา  อนึ่งขอทานผูเจริญเหลาน้ันที่ขาพเจา 
นอบนอมแลวอยางนี้  จงรักษา   คือ   ดูแลคุมครองขาพเจา.   บทวา 
นมตฺถุ  พุทฺธาน  ฯเปฯ  นโมวิมุตฺติยา  ความวา  ขอความนอบนอม 
ของขาพเจานี้   จงมีแดพระพุทธเจาท้ังหลาย    ซึ่งเสด็จปรินิพพาน 
ลวงไปแลว.         คือขอจงมีแตพระปรีชาตรัสรูอันไดแก     ญาณ 
ในมรรคส่ี    ผลสี่ของพระพุทธเจาเหลาน้ัน.    อีกอยางหน่ึง   ขอจง 
มีแดพระองคผูหลุดพนแลวดวยความหลุดพน     คือพระอรหัตผล 
ของพระองค.   และความหลุดพนหาอยางของพระองค  คือ   ตทังค- 
วิมุตติ  พนชัว่คราว  ๑  วิกขัมภนวิมุตติ  พนดวยการขมไว ๑   สมุจเฉท- 
วิมุตติ  พนเด็ดขาด  ๑   ปฏิปสสัทธิวิมุตติ  พนดวยสงบ  ๑  นิสสรณ- 
วิมุตติ  พนดวยออกไป  ๑.  ขอความนอบนอมของขาพเจาน้ี  จงมีแก 
ความหลุดพนหาอยางของพระองคเหลาน้ัน.  
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         หลายบทวา  อิม   โส  ปริตฺต  กตฺวา  โมโร  จรติ  เอลน    นี้ 
พระศาสดาตรัสเม่ือไดบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณแลว.     บทนัน้มี   
อธิบายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นกยูงน้ันครั้นเจริญปริตรนี ้
คือการปองกันนี้แลว     จึงเท่ียวไปแสวงหาอาหารนานาชนิด 
เพ่ือตองการดอกไมผลไมเปนตนในที่หาอาหารของตน. 
         นกยูงครั้นเที่ยวไปตลอดวันอยางนี้แลว     ตอนเย็นก็จับอยู 
บนยอดเขามองดูดวงอาทิตยซึ่งกําลังตก      ระลึกถงึพระพุทธคุณ 
เมื่อจะผูกมนตอันประเสริฐอีก     เพ่ือรกัษาคุมกันในที่อยูจึงกลาว 
คํามีอาทิวา  อเปตย ดังน้ี 
         ความวา :- 
                        ดวงอาทิตยนี้เปนดวงตาของโลก     เปน 
         เจาแหงแสงสวางอยางเอกมีสีทองสองแสงสวาง 
         ไปท่ัวปฐพีแลวอัสดงคตไป  เพราะเหตุนั้น  ขาพ- 
         จาจักขอนอบนอมดวงอาทิตยนั้น       ซึ่งมีสทีอง 
         สองแสงสวางไปทั่วปฐพี       ขาพเจาอันทานคุม 
         ครองแลวในวันนี้ พึงอยูเปนสุขตลอดคืน. 
                        พราหมณเหลาใด     ผูถึงฝงแหงเวท     ใน 
         ธรรมทั้งปวง  ขอพราหมณเหลาน้ัน  จงรบัและจง 
         คุมครองขาพเจาดวย      ขาพเจาขอนอบนอมแด 
         พระพุทธเจาท้ังหลาย   แดพระโพธิญาณ   แดทาน 
         ผูหลุดพนแลว     แดวิมุตติธรรมของทาน     ผูหลุด  
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         พนแลว    นกยูงน้ัน    ครั้นเจรญิพระปริตรน้ีแลว 
         จึงพักอยู. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อเนติ  ไดแกลวงลับไป  คือ   ตกไป. 
แมบทวา  อิม  โส  ปริตฺต กตฺวา โมโร  วาสมกปฺปยิ  นี้ พระศาสดา 
ก็ตรัสเม่ือบรรลุอภิสัมโพธิญาณแลว.    บทนั้นมีอธิบายวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     นกยูงน้ันครั้นเจริญพระปริตร     คือการปองกันนี้ 
แลว  จึงพักอยู  ณ  ที่อยูนัน้.  ดวยอานุภาพแหงพระปริตรนี้  นกยูง 
มิไดมีความกลัว ความสยดสยองตลอดคืนตลอดวัน. 
         ลําดับนั้นพรานชาวบานเนสาทคนหน่ึง      อยูไมไกลกรงุ- 
พาราณสีทองเที่ยวไปในหิมวันตประเทศ      เห็นนกยูงโพธิสัตว 
จับอยูบนยอดเขาทัณฑกหิรัญ    จึงกลับมาบอกลกู.    อยูมาวันหน่ึง 
พระนางเขมาพระเทวีของพระเจากรุงพาราณสี      ทรงสุบินเห็น 
นกยูงสีทองแสดงธรรม     ขณะต่ืนพระบรรทมไดกราบทูลสุบิน 
แดพระราชาวา     ขอเดชะขาแตพระองคหมอมฉันประสงคจะฟง 
ธรรมของนกยูงสีทองเพคะ.     พระราชาจึงมีพระดํารัสถามพวก 
อํามาตย.     พวกอํามาตยกราบทูลวา     พวกพราหมณคงจะทราบ 
พะยะคะ     พราหมณทั้งหลายสดับพระราชปุจฉาแลว     จึงพากัน 
กราบทูลวา    ขอเดชะนกยูงสีทองมีอยูแน    พระเจาขา    พระราชา 
ตรัสถามวามีอยูที่ไหนเลา   จึงกราบทูลวา     พวกพรานจักทราบ 
พระเจาขา.     พระราชารบัสั่งใหประชุมพวกพรานแลวตรัสถาม. 
ครั้นแลวบุตรพรานคนนั้นก็กราบทูลวา    ขอเดชะ    ขาแตมหาราช  
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นกยูงสีทองมีอยูจริงอาศัยอยู    ณ    ทณัฑกบรรพต     พระเจาขา.   
พระราชารับสั่งวา    ถาเชนนั้นเจาจงไปจับนกยูงน้ันมาอยาใหตาย. 
พรานจึงเอาบวงไปดักไวที่   ณ   ที่นกยูงหาอาหาร.   แมในสถานที่ 
ที่นกยูงเหยียบ  บวงก็หาไดกล้ํากรายเขาไปไม.  พรานไมสามารถ 
จับนกยูงได  ทองเที่ยวอยูถึงเจ็ดป  ไดถึงแกกรรมลง  ณ  ที่นั้นเอง. 
แมพระนางเขมาราชเทวี  เมื่อไมไดสมพระประสงคก็สิ้นพระชนม. 
พระราชาทรงกริ้ววา     พระเทวีไดสิ้นพระชนมลงเพราะอาศัย 
นกยูง    จึงใหจารึกอักษรไวในแผนทองวา    ในหิมวันตประเทศ 
มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อทัณฑกบรรพต      นกยูงสีทองตัวหนึ่งอาศัยอยู 
ณ   ที่นั้น   ผูไดกินเน้ือของมัน   ผูนั้นจะไมแกไมตาย   จะมีอายุยืน 
แลวเก็บแผนทองไวในหีบทอง.     ครัน้พระราชาสวรรคตแลว 
พระราชาองคอ่ืนครองราชสมบัติ.   ทรงอานขอความในสุพรรณบัฏ 
มีพระประสงคจะไมแกไมตาย     จึงทรงสงพรานคนอ่ืนไป     ให 
เที่ยวแสวงหา.      แมพรานนั้นไปถึงท่ีนั้นแลวก็ไมสามารถจะจับ 
พระโพธิสัตวได    ไดตายไปในท่ีนั้นเอง.    โดยทานองนี้พระราชา 
สวรรคตไปหกชั่วพระองค     ครั้นถงึองคที่เจ็ดครองราชสมบัติ 
จึงทรงสงพรานคนหนึ่งไป.      พรานน้ันไปถึงแลวก็รูถึงภาวะท่ี 
บวงมิไดกล้ํากรายแมในที่ที่นกยูงโพธิสัตวเหยียบ     และการที ่
นกยูงโพธิสัตวเจริญพระปริตรปองกันตนกอนแลว     จึงบินไปหา 
อาหาร    จึงข้ึนไปยังปจจันตชนบท    จับนางนกยูงไดตัวหนึ่ง    ฝก 
ใหรูจักฟอนดวยเสียงปรบมือ      และใหรูจักขันดวยเสียงดีดนิ้ว.  
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ครั้นฝกนางนกยูงจนชํานาญดีแลว    จึงพามันไป    เมื่อนกยูงทอง 
ยังไมเจริญพระปริตรปกโคนบวงดักไวในเวลาเชา    ทําสัญญาณ   
ใหนางนกยูงขัน.  นกยูงทองไดยินเสียงมาตุคาม  ซึ่งเปนขาศึกแลว. 
ก็เรารอนดวยกิเลสไมอาจเจริญพระปริตรได     จึงบินโผไปติด  
บวง.  พรานจึงจับนกยูงทองไปถวายพระเจาพาราณสี.  พระราชา 
ทอดพระเนตรเห็นรูปสมบัติของนกยูงทอง      กท็รงพอพระทัย 
พระราชทานท่ีใหจับ.     นกยูงทองโพธิสัตวจับอยูเหนือคอนที่เขา 
จัดแตงใหจึงทูลถามวา ขาแตมหาราชเพราะเหตุไรจึงมีรับสั่งใหจับ 
ขาพเจา. พระราชาตรัสวา ขาววาผูใดกินเนื้อเจา ผูนั้นจะไมแกไม 
ตาย ขาพเจาตองการกินเน้ือเจา จะไมแกไมตายบาง  จึงใหจับ 
เจามา.     นกยูงทองทูลวา     ขาแตมหาราช     คนท้ังหลายกินเนื้อ 
ขาพเจาจะไมแกไมตายก็ชางเถิด      แตขาพเจาจักตายหรือ.     รับ 
สั่งวาจริงเจาตองตาย.     กราบทูลวา     ขาแตมหาราชเมื่อขาพเจา 
ตองตาย    ผูที่กินเนื้อขาพเจาแลวทําอยางไรจึงไมตายเลา.    รับสั่ง 
วา    เจามีตัวเปนสีทอง    เพราะฉะนั้นมีขาววา    ผูที่กินเน้ือเจาแลว 
จักไมแกไมตาย.    กราบทูลวา    ขาแตมหาราช    ขาพเจามีสีทอง 
เพราะไมมีเหตุหามิได    เม่ือกอนขาพเจาเปนพระเจาจักรพรรดิ 
ในนครน้ีแหละ.  ทั้งตนเองก็รักษาศีลหา  แมชนทัง้หลายท่ัวจักรวาล 
ก็ใหรักษาศีล     ขาพเจาส้ินชีพแลวกไ็ปบังเกิดในภพดาวดึงส 
ดํารงอยูในภพนั้นจนตลอดอายุ     จุติจากน้ันแลว     จึงมาเกิดใน 
กําเนิดนกยูง     เพราะผลแหงอกุศลกรรมอ่ืน     อีกอยางหนึ่งแตตัว  
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มีสีทองก็ดวยอานุภาพศีลหาท่ีรักษาอยูกอน.     รบัสั่งถามวา 
เจาพูดวา     เจาเปนเจาจักรพรรดิรกัษาศีลหา     ตัวมีสีเปนทอง 
เพราะผลของศีล   ขอน้ีขาพเจาจะเชื่อไดอยางไร   มีใครเปนพยาน. 
กราบทูลวา  ขาแตมหาราช  มี.  รับสั่งถามวา  ใครเลา.  กราบทลู 
วา     ขาแตมหาราช     เมือ่ครั้งเปนเจาจักรพรรดิ     ขาพเจาน่ังรถ 
สําเร็จดวยแกวเจ็ดประการ     เที่ยวไปในอากาศ     รถของขาพเจา 
นั้นจมอยูภายใตภาคพ้ืนสระมงคลโบกขรณี    โปรดใหยกรถนั้นข้ึน 
จากสระมงคลโบกขรณีเถิด      รถนัน้จักเปนพยานของขาพเจา. 
พระราชารับสั่งวา    ดีละแลวใหวิดน้ําออกจากสระโบกขรณี    ยก 
รถข้ึนไดจึงทรงเชื่อคําของพระโพธิสัตว.     พระโพธิสัตวแสดง 
ธรรมถวายพระราชาวา   ขาแตมหาราช    ธรรมทีป่รุงแตงท้ังหมด  
ที่เหลือนอกจากพระอมตมหานิพพานแลว    ชื่อวาไมเที่ยง    มคีวาม 
สิ้นและความเสื่อมเปนธรรมดา     เพราะมีแลวกลับไมมี     ดังน้ีแลว 
ใหพระราชาดํารงอยูในศีลหา.      พระราชาทรงเลื่อมใสบูชา 
พระโพธิสัตวดวยราชสมบัติ      ไดทรงกระทําสักการะเปนอันมาก. 
นกยูงทองถวายราชสมบัติคืนแดพระราชา   พักอยู   ๒-๓   วัน   จึง 
ถวายโอวาทวา  ขาแตมหาราช  ขอพระองคจงทรงไมประมาทเถิด 
แลวบินข้ึนอากาศไปยังภูเขาทัณฑกหิรัญ.     ฝายพระราชาดํารง 
อยูในโอวาทของพระโพธิสัตวแลว     ทรงบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน 
เสด็จไปตามยถากรรม.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ  
สัจธรรม      ประชุมชาดก.      เมื่อจบสัจธรรม     ภิกษุผูกระสัน 
ต้ังอยูในพระอรหัต.     พระราชาในครั้งน้ันไดเปนอานนทในบัดนี้. 
สวนนกยูงทองไดเปนเราตถาคตนี้แล. 
                          จบ  อรรถกถาโมรชาดกที่  ๙  
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                            ๑๐. วินลีกชาดก 
 

                        วาดวยหงส  ๒ ตัว 
       [๑๖๙]  หงส   ๒    ตัว    พาเราผูชื่อวาวินีลกะไป 
         ฉันใด   มาอาชาไนยก็พาพระเจาวิเทหราชผูครอง 
         เมืองมถิิลาใหเสด็จไป ฉันนั้นเหมือนกัน. 
       [๑๗๐]  แนะเจาวินีลกะ    เจามาคบมาเสพภูเขาอัน 
         มิใชภมูิภาคทําเลของเจา      เจาจงไปเสพอาศัย 
         สถานท่ีใกลบานเถิด    นั่นเปนที่อยูที่อาศัยของ 
         แมเจา. 
                           จบ วินีลกชาดกที่  ๑๐ 
 
                      อรรถกถาวินีลกชาดกท่ี ๑๐ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเวฬุวันทรงปรารภ 
พระเทวทัต     เอาอยางพระสุคต    ตรสัพระธรรมเทศนานี้   มีคํา 
เริ่มตนวา เอวเมว นูน  ราชาน ดังน้ี. 
         ความพิสดารมีอยูวา     เมื่อพระเทวทัตนอนแสดงทาทาง 
อยางพระสุคตแกพระอัครสาวกทั้งสองผูมาสูคยาสีสประเทศ 
พระเถระทั้งสองครั้นแสดงธรรมแลว     ก็พานิสิตของทานมายัง 
พระวิหารเวฬุวัน.     พระศาสดาตรัสถามวา     ดูกอนสารีบุตร  
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เทวทัตเห็นเธอทั้งสองแลวไดทําอยางไร.     กราบทูลวา     ขาแต   
พระองค    พระเทวทัตแสดงทาทางอยางพระองคแลวถึงความ 
พินาศใหญ.   พระศาสดาตรัสวา    ดกูอนสาริบุตร   เทวทัตทําตาม 
อยางเรา     ถงึความพินาศใหญมิใชในบัดนี้เทาน้ัน     แมแตกอนก็ 
ถึงความพินาศ     เมื่อพระเถระกราบทูลอาราธนา   จึงทรงนําเรื่อง 
ในอดีตมาตรัสเลา 
         ในอดตีกาล      เมือ่พระเจาวิเทหะเสวยราชสมบัติในกรงุ 
มิถิลาแควนวิเทหะ     พระโพธิสัตวถือกําเนิดในพระครรภของ 
พระอัครมเหสีของพระเจาวิเทหะนั้น     ครั้นเจริญวัยแลว     กท็รง 
ศึกษาศิลปศาสตรทุกชนิดในเมืองตักกสิลา    เมื่อพระบิดาสวรรคต  
แลวจึงทรงดํารงอยูในราชสมบัติ. 
         ในครั้งน้ัน     พญาหงสทองตัวหน่ึงไดอยูรวมกับนางกา 
ในบริเวณท่ีหาอาหาร.    นางกาคลอดลูกออกมาเปนตัวผู.    มันไม 
เหมือนแมไมเหมือนพอ.    เมื่อเปนเชนนั้น   จึงไดต้ังชื่อวา    วินีลกะ 
เพราะมันมีสีคอนขางคล้ํา.     พญาหงสไปหาลูกบอย ๆ.     อน่ึง 
พญาหงสนั้นมีลูกหงสนอยอยูสองตัว.     ลูกหงสนอยเห็นพอมันไป 
ถิ่นมนุษยบอย ๆ   จึงถามวา  พอทําไมพอจึงไปถิ่นมนุษยบอยนัก. 
พญาหงสบอกวา   นี่แนะลูก ๆ   พออยูรวมกับนางกาตัวหนึ่ง   เกิด  
ลูกดวยกันหน่ึงตัว    ชื่อวินีลกะ    พอไปเยี่ยมมัน.     ลูกหงสถามวา 
ก็พวกน้ันอยูถึงไหนเลาพอ.  พญาหงสบอกวา  มันอยูเหนือยอดตาล 
ตนหน่ึงในท่ีโนน    ไมไกลจากกรุงมิถิลาแควนวิเทหะ      ลูกหงส  
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พูดวา  พวกฉันจักไปพาเขามานะพอ.  พญาหงสหามวา  ข้ึนชื่อวา 
ถิ่นมนุษยนารังเกียจ   มีภัยรอบดาน   ลูกอยาไปกันเลย   พอจักไป 
พามาเอง.    ลูกหงสหาเชื่อฟงคําพอไม    จึงพากันไป    ณ    ทีน่ั้น 
ตามเครื่องหมายท่ีพอบอก    ใหวินลีกะจับเหนือคอนไมอันหน่ึง 
แลวชวยกันเอาจะงอยปากคาบปลายไม     บินผานมาทางกรุง 
มิถิลา.    ขณะนั้นพระเจากรุงวิเทหะประทับบนราชรถ    ซึ่งเทียม 
ดวยมาสินธพขาวส่ีตัว    ทรงทําประทักษิณพระนคร.    วินีลกะ 
เห็นดังน้ันนึกในใจวา   เราไมตางอะไรกับพระเจาวิเทหะ   พระเจา 
วิเทหะ      ประทับนั่งบนราชรถอันเทยีมดวยมาสินธพสี่ตัว    เสด็จ 
เลียบพระนคร     เราก็นั่งไปในรถอันเทียมดวยหงส.     วินีลกะเมื่อ 
กําลังไปทางอากาศกลาวคาถาแรกวา :- 
                        มาอาชาไนยพาพระเจาวิเทหะผูครอง 
         เมืองมถิิลาใหเสด็จไป   เหมือนหงสสองตัวพาเรา 
         ผูชื่อวาวินีลกะไปฉะน้ัน. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา    เอวเมว    คือเหมือนกันนั่นแหละ.  
บทวา   นูน    เปนนิบาตลงในปริวิตักกะ   ยอมเปนไปในสวนเดียว.  
บทวา    เวเทห   คือเปนใหญในแควนวิเทหะ.     บทวา    มิถิลคฺคห 
ไดแก   ครอบครองเรือนมิถิลา   คือบานมิถิลา.   บทวา   อาชฺา 
ไดแก  มาซึ่งรูเหตุและมิใชเหตุ.  บทวา  ยถา  หส   วินีลก  ไดแก 
มาอาชาไนยพาพระเจาวิเทหะไป     เหมือนหงสเหลาน้ีพาเรา     ผู 
ชื่อวินีลกะไป ฉะน้ัน.  
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         ลูกหงสนอยฟงคําของวินีลกะแลวก็โกรธแมต้ังใจวา     จักให 
มันตกไปเสียในที่นี้     ก็เกรงจะถูกตําหนิเอาวา     เมื่อเราทําลงไป 
อยางนี้     พอของเราจะวาอยางไร     จึงพามันไปหาพอแลวเลาให 
พอฟงถึงกิริยาที่มันกระทํา.     พอหงสโกรธมากตวาดวา     เจา 
วิเศษกวาลูกเราเทียวหรือ     ขมข่ีลูกเราเปรียบลูกเราเหมือนมา 
เทียมรถ    เจาไมรูประมาณตน    ที่นี่ไมใชพ้ืนเพของเจา    เจาจง 
ไปหาแมเจาเถิด  แลวกลาวคาถาที่สองวา :- 
                        แนเจาวินลีกะ     เจามาคบมาเสพภูเขาอัน 
         มิใชภมูิภาคทําเลของเจา      เจาจงไปเสพอาศัย 
         สถานท่ีใกลบานเถิด        นั่นเปนที่อยูอาศัยของ 
         แมเจา. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา     วินีลกะ    เปนคําเรียกนกวินีลกะ. 
บทวา   ทุคฺค  ภชส ิ   ไดแก   ทานคบแตซอกเขาอันเปนที่อยูของนก 
เหลาน้ี.  บทวา  อภูม ึ  ตาต   เสวสิ   ความวา  เจาเสพคือเขาไปอาศัย 
ภูเขาอันมิใชพ้ืนเพของเจาซ่ึงชื่อวาซอกเขา.   บทวา   เอต  มาตาล- 
ยนฺตุว    ความวา    ที่ทิ้งหยักเยื่อ    และที่ปาชาผีดิบชายบานนั่น 
เปนที่อยูคือเปนเรือน    เปนที่พักของแมเจา    เจาจงไปในท่ีนั้นเถิด.   
ครั้นพญาหงสคุกคามวินีลกะอยางน้ีแลว     ก็สั่งลกูหงสวา     เจาจง 
ไปปลอยมันไวที่พ้ืนเพหยักเยื่อแหงกรุงมิถิลา.     ลูกหงสไดทํา 
ตามส่ัง.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม 
ชาดก.    นกวินีลกะในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งน้ี.    ลูกหงส 
สองตัวไดเปนอัครสาวกทั้งสอง.     พอหงสไดเปนอานนท.     สวน 
พระเจาวิเทหะไดเปนเราตถาคตนี้แล. 
                     จบ  อรรถกถาวีนิลกะชาดกท่ี ๑๐ 
 

                   รวมชาดกที่มีในวรรคนี้   คอื 
         ๑. ราโชวาทชาดก     ๒.  สิคาลชาดก     ๓.  สูกรชาดก 
๔. อุรคชาดก   ๕. ภัคคชาดก   ๖. อลนีจิตตชาดก   ๗. คุณชาดก 
๘. สุหนุชาดก   ๙. โมรชาดก   ๑๐. วินีลกชาดก และอรรถกถา. 
                               จบ ทฬัหวรรคที่  ๑  
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                           ๒. สันถววรรค 
  
                ๑.  อินทสมานโคตตชาดก 
 

              วาดวยการสมาคมกบัสัตบุรุษ 
       [๑๗๑]   บุคคลไมพึงทําความสนิทสนมกับบรุษุ 
         ชั่วชา   ทานผูเปนอริยะรูประโยชนอยู   ไมพึงทํา 
         ความสนิทสนมกับอนารยชน   เพราะอนารยชน 
         นั้น  แมอยูรวมกันเปนเวลานาน   ก็ยอมทําบาป 
         กรรมดุจชางผูทาลายลางดาบสช่ืออินทสมาน- 
         โคตรฉะนั้น. 
       [๑๗๒]   บุคคลพึงรูบคุคลใดวา     ผูนี้เชนเดียวกับ 
         เรา   โดยศีล   ปญญา   และสุตะ  พึงทําไมตรีกับ 
         บุคคลนั้นนั่นแล     เพราะการสมาคมกับสัตบุรุษ 
         นามาซึ่งความสุขแท. 
                  จบ อินทสมานโคตตชาดกท่ี ๑ 
 
           อรรถกถาสันถววรรคที่  ๒ 
 
อรรถกถาอินทสมานโคตตชาดกท่ี   ๑ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
ภิกษุวายากรูปหน่ึง     ตรสัพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา  
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น  สนฺถว กาปุริเสน  กยิรา  ดังนี้. 
         เรื่องภิกษุวายากนั้น จักมีแจงในคิชฌชาดกนวกนิบาต. 
        พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา     ดูกอนภิกษุแมเม่ือกอนเธอ 
ก็ไมเชื่อฟงคําของบัณฑิตทั้งหลาย     เพราะเธอเปนผูวายาก     จึง 
เหลวแหลกเพราะเทาชางตกมัน      แลวทรงนําเรื่องในอดีตมา 
ตรัสเลา 
         ในอดตีกาลครั้งเมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู 
ในกรุงพาราณสี    พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลพราหมณ    ครัน้ 
เจริญวัยละฆราวาส     ออกบวชเปนฤาษี     เปนครขูองเหลาฤาษี 
๕๐๐     อาศัยอยูในหิมวันตประเทศ.     ในครั้งน้ันบรรดาดาบส 
เหลาน้ัน    ไดมีดาบสชื่ออินทสมานโคตร    เปนผูวายากไมเชื่อฟง. 
ดาบสน้ันเลี้ยงลูกชางไวเชือกหน่ึง.     พระโพธิสัตวไดทราบขาว 
จึงเรียกดาบสนั้นมาถามวา      เขาวาเธอเลี้ยงลูกชางไวจริงหรือ. 
ดาบสตอบวาจริงขอรับอาจารย     ขาพเจาเลี้ยงลูกชางไวเชือกหนึ่ง 
แมมันตาย.    พระโพธิสัตวพูดเตือนวา    ข้ึนชื่อวาชาง    เมื่อเติบโต 
มักฆาคนเลี้ยง.   เธออยาเลี้ยงลูกชางนั้นเลย.   ดาบสกลาววา   ทาน 
อาจารยขาพเจาไมอาจทิ้งมันได.     พระโพธิสัตวกลาววา     ถา 
เชนนั้นเธอจักไดรูเอง.     ดาบสเลี้ยงดูชางนั้น     ตอมามันมีรางกาย 
ใหญโต.     คราวหน่ึงพวกฤาษีพากันไปในที่ไกลเพ่ือหารากไม 
และผลาผลในปา แลวพักอยู ณ ที่นั้น ๒-๓ วัน.  
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         ชางก็ตกมันรื้อบรรณศาลาเสียกระจุยกระจาย     ทําลาย 
หมอน้ําด่ืม    โยนแผนหนิทิ้ง    ถอนแผนกระดานแขวนทิ้ง    แลวเขา 
ไปยังท่ีซอนแหงหนึ่งยืนคอยมองดูทางมาของดาบส     ดวยหวังวา 
จักฆาดาบสน้ันแลวไป.   ดาบสอินทสมานโคตรหาอาหารไวใหชาง 
เดินมากอนดาบสทั้งหมด      ครั้นเห็นชางนั้น      จึงเขาไปหามันตาม 
ความรูสึกที่เปนปกติ.     ครั้นแลวชางนั้นออกจากที่ซอนเอางวง 
จับฟาดลงกับพ้ืน     เอาเทาเหยียบศีรษะขย้ีใหถึงความตาย     แลว 
แผดเสียงดังเขาปาไป.     พวกดาบสท่ีเหลือจึงแจงขาวนั้นใหพระ- 
โพธิสัตวทราบ.    พระโพธิสัตวกลาววา    ไมควรทําความคลุกคลี 
กับคนชั่ว แลวกลาวคาถาน้ีวา :- 
                        บุคคลไมพึงทําความสนิทสนมกบัคนชั่ว 
         ทานผูเปนอริยะ    รูประโยชนอยูไมพึงทําความ 
         สนิทสนมกับอนารยชน      เพราะอนารยชนนั้น 
         แมอยูรวมกันเปนเวลานาน    ก็ยอมทําความช่ัว 
         ดุจชางผูทําลายดาบสอินทสมานโคตรฉะนั้น 
                        บุคคลพึงรูบุคคลใดวา   ผูนี้เชนเดียวกับ 
         เรา  ดวยศีล  ดวยปญญา  และแมดวยสุตะ  พึงทํา 
         ไมตรีกบับุคคลผูนั้นนั่นแหละ    เพราะการสมาคม 
         กับสัตบุรุษนํามาซึง่ความสุขแท. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  น  สนฺถว  กาปุริเสน  กยิรา  ความวา 
บุคคลไมพึงทําความสนิทสนมดวยอํานาจตัณหา    หรือความสนิท  
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สนมดวยความเปนมิตร    กับคนมักโกรธท่ีนาชัง.    บทวา    อริโย 
ในบทวา  อรโิยนริเยน  ปชานมตฺถ  ไดแก  อริยะ  ๔  จําพวก  คือ 
อาจารอริยะ   ไดแกอริยะในทางมารยาท   ๑    ลิงคอริยะ   อริยะใน 
ทางเพศ  ๑  ทัสสนอริยะ   อริยะในทางความเห็น  ๑  ปฏิเวธอรยิะ 
อริยะในทางรูแจงแทงตลอด   ๑.    บรรดาอริยะเหลาน้ัน    อาจาร- 
อริยะทานประสงคเอาในที่นี้.     อธิบายวา     บุคคลผูเปนอริยะ  
รูจักประโยชน   คือรูจักผล   ฉลาดในประโยชนและมิใชประโยชน 
ดํารงอยูในอาจาระ     ไมพึงทําความสนิทสนมดวยอํานาจตัณหา 
หรือความสนิทสนมดวยความเปนมิตร     กับคนท่ีมิใชอริยะ     คือ 
คนทุศีลไมมียางอาย.   ถามวา   เพราะเหตุไร.   ตอบวา   เพราะคน 
ที่มิใชอริยะนั้น    แมอยูรวมกันนาน    ก็มิไดคํานึงถึงการอยูรวมกัน 
นั้น     ยอมกระทําความชั่ว     คือกระทํากรรมอันลามกเทานั้น. 
ถามวา   เหมือนอะไร.    ตอบวา    เหมือนชาง  ฆาอินทสมานโคตร 
ดาบสใดกระทําความชั่ว.  ในบทเปนตนวา   ยเทว   ปฺา   สทิโส 
มม    ความวา    พึงรูจักบุคคลใดวา    ผูนี้เหมือนเราโดยศีลเปนตน 
พึงกระทําไมตรีกับบุคคลน้ันเทาน้ัน    การสมาคมกับดวยสัตบุรุษ 
ยอมนําความสุขมาให. 
         พระโพธิสัตวสอนหมูฤาษีวา     ธรรมดาคนเราไมควรเปน 
ผูสอนยาก     ควรศึกษาใหดีแลวใหจัดการเผาศพอินทสมานโคตร- 
ดาบส เจริญพรหมวิหาร ไดเขาถึงพรหมโลก.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม  
ชาดก.     อินทสมานโคตรในครั้งน้ัน    ไดเปนภิกษุสอนยากน้ีใน 
ครั้งน้ี.  สวนครูประจําคณะไดเปนเราตถาคตน้ีแล. 
                  จบ อรรถกถาอินทสมานโคตรชาดกท่ี ๑  
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                              ๒. สันถวชาดก 
   

                        วาดวยความสนิทสนม 
       [๑๗๓]  สิ่งอื่นที่จะชั่วชาย่ิงขึ้นไปกวาความสนิท 
         สนมเปนไมมี    ความสนิทสนมกับบรุุษเลวทราม 
         เปนความช่ัวชา       เพราะไฟน้ีเราใหอิม่หนําแลว 
         ดวยสัปปและขาวปายาส    ยังไหมบรรณศาลาที่  
         เราทําไดยากใหพินาศ. 
       [๑๗๔]   สิ่งอื่นที่จะประเสริฐยิ่งไปกวาความสนิท 
         สนมเปนไมมี       ความสนิทสนมกับสัตบุรษุเปน 
         ความประเสริฐ   สามามฤคิเลียปากราชสีห   เสือ 
         โครงและเสอืเหลืองได       ก็เพราะความรักใคร 
         สนิทสนมกัน. 
                            จบ สันถวชาดกท่ี ๒ 
 
                  อรรถกถาสันถวชาดกท่ี  ๒ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภการบูชาไฟ      ตรสัพระธรรมเทศนานี้     มคํีาเริ่มตนวา 
น  สนฺถวสฺมา ปรมตฺถิ  ปาปโย. 
         เรื่องราวเหมือนกับท่ีกลาวไวแลวในนังคุฏฐชาดกน้ันแล. 
ภิกษุทั้งหลายเห็นชฏิลเหลาน้ันบูชาไฟ    จึงทูลถามพระผูมีพระ-  
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ภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ชฏิลทั้งหลายประพฤติตบะผิด 
มีประการตาง ๆ     ความเจริญในการน้ีมีอยูหรือหนอ.     พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ไมมคีวามเจริญไร  ๆ 
ในการน้ีเลย    แมโบราณบัณฑิตก็สําคัญวามีความเจริญ    เพราะ 
การบูชาไฟ     จึงบูชาไฟเปนเวลานาน     ครั้นเห็นไมมีความเจริญ 
ในกรรมน้ัน     จึงเอาน้ําดับไฟ     เอากิ่งไมเปนตนฟาดมิไดกลับ 
มาดูอีกตอไป  แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาล     ครั้งพระเจาพรหมทัต     เสวยราชสมบัติอยูใน 
เมืองพาราณสี   พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ.   มารดา 
บิดาเก็บไฟวันเกิดของพระโพธิสัตวไวแลว    กลาวกะพระโพธิสัตว 
เมื่อมีอายุได    ๑๖   ปวา    ลูกรัก   ลูกจะรับเอาไฟวันเกิดไปบําเรอ 
ไฟในปา     หรือจักเรียนไตรเพท     เพราะปกครองสมบัติอยูเปน 
ฆราวาส.     พระโพธิสัตวตอบวา     ลูกไมตองการอยูเปนฆราวาส 
ลูกจักบําเรอไฟในปามุงหนาตอพรหมโลก      แลวจึงรับเอาไฟ 
วันเกิดไหวมารดาบิดา     เขาไปในปา     อาศัยอยูในบรรณศาลา 
บําเรอไฟ.    วันหน่ึงพระโพธิสัตวนั้น    ไปยังท่ีเชญิเลี้ยง    ไดขาว 
ปายาสกับสัปปมา   คิดวา   เราจักถวายขาวปายาสน้ีแกมหาพรหม 
จึงนําขาวปายาสนั้นมา   ต้ังใจวาเราจะบูชาไฟ   ใหพระเพลิงผูเปน 
เจาด่ืมขาวปายาสผสมดวยสัปปกอน  แลวสาดขาวปายาสลงไป 
ในไฟ.    ขาปายาสมียางมากพอใสเขาไปในไฟ   ไฟก็ลุกมีเปลวพุง 
ข้ึนไหมบรรณศาลา.    พราหมณทั้งกลัวท้ังตกใจก็หนีออกไปยืนอยู  
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ภายนอกบนวา  ไมควรทําความสนิทสนมกับคนชั่ว  บัดนี ้ บรรณ- 
ศาลาของเราซึ่งทําแสนยากถูกไฟเผาเสียแลว.      จึงกลาวคาถา   
แรกวา :- 
                        สิ่งอื่นที่จะชั่วชาย่ิงขึ้นไปกวาความสนิท 
         สนมเปนไมมี    ความสนิทสนมกับบรุุษเลวทราม 
         เปนความช่ัวชา      เพราะไฟน้ีเราใหอิ่มหนําแลว 
         ดวยสัปปและขาวปายาส      ยงัไหมบรรณศาลา 
         ที่เราทําไดยากใหพินาศ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น  สนฺถวสฺมา  ความวา  ความ 
สนิทสนมมีสองอยาง    คือ    ความสนิทสนมดวยอํานาจตัณหา   ๑   
ความสนิทสนมดวยความเปนมิตร    ๑      ไมมีสิ่งอ่ืนที่จะเลวทราม 
ตํ่าชายิ่งไปกวาความสนิทสนมสองอยางน้ัน.   บทวา   โย   สนฺถโว 
กาปุริเสน    ความวา    ไมมีความสนิทสนมอ่ืนที่เลวทรามกวาความ 
สนิทสนมสองอยางนี้กับคนชั่วชาเลวทราม.  ถามวา  เพราะเหตุไร. 
ตอบวา     เพราะไฟที่เราเลี้ยงใหอ่ิมหนําดวยสัปปและขาวปายาส 
ไดเผาบรรณศาลาที่เราสรางไวโดยลําบาก. 
         ครั้นพระโพธิสัตวกลาวอยางนี้แลว     ก็คิดวาเราไมตอง 
การดวยส่ิงที่ทําลายมิตร      จึงเอาน้ําดับไฟนั้นเสียแลว      เอากิ่งไม 
ฟาด     เขาไปสูภายในปาหิมพานต    พบแมเนื้อตัวหนึ่งชื่อสามา 
เลียปากราชสีห    เสือโครง     และเสือเหลือง      จึงดําริวา     ไมมี  
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ความประเสริฐอ่ืน     นอกจากความสนิทสนมกับสัตบุรุษแลว 
จึงกลาวคาถาท่ีสองวา :-  
                        สิ่งอื่นที่จะประเสริฐยิ่งไปกวาความ 
         สนิทสนมเปนไมมี    ความสนิทสนมกับบรุุษ 
         เปนความประเสริฐ   แมสามามฤคีเลียปากราชสีห 
         เสือโครงและเสือเหลืองได   ก็เพราะความรักใคร 
         สนิทสนมกัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    สามามุข    เลหติ     สนฺถเวน 
ความวา     แมเนื้อสามาเลียปากสัตวทั้งสามเหลานี้ดวยความ 
สนิทสนม คือดวยความเสนหา. 
         ครั้นพระโพธิสัตวกลาวอยางนี้แลว     จึงเขาไปภายในปา 
หิมพานต    บรรพชาเปนฤาษี     ยังอภิญญาและสมาบัติใหเกิด  
ครั้นสิ้นชีพกเ็ขาถึงพรหมโลก. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม 
ชาดก. เราไดเปนดาบสในครั้งนั้น. 
                      จบ อรรถกถาสันถวชาดกที่  ๒  
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                             ๓. สุสมีชาดก 
 

                        วาดวยพระเจาสุสีมะ 
       [๑๗๕]    ขาแตพระองคผูทรงพระนามวาสุสีมะ 
         ชางสีดํามีงาขาวประมาณ    ๑๐๐    เชือกเศษนี้ 
         ประดับดวยขายทองเปนของพระองค    พระองค 
         ทรงระลึกถึงการกระทําแหงพระบิดา   และ  พระ 
         อัยยกาของพระองคอยูเนือง ๆ  ตรัสวาเราจะ 
         ใหชางเหลาน้ันแกพราหมณเหลาอ่ืน   ดังน้ี   เปน 
         ความจริงหรือพระเจาขา. 
       [๑๗๖]    ดูกอนพอมาณพ     ชางสีดํามีงาขาวประ 
         มาณ     ๑๐๐    เชือกเศษน้ีประดับดวยขายทองซ่ึง 
         เปนของเรา    เราระลึกถึงการกระทําแหงพระบิดา 
         และพระอัยยกาอยูเนือง  ๆ   พูดวา   เราจะใหชาง 
         เหลาน้ันแกพราหมณเหลาอื่น    ดังน้ี    เปนความ 
         จริง. 
                            จบ สุสมีะชาดกท่ี ๓ 
 
                    อรรถกถาสุสีมชาดกท่ี  ๓ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  เชตวันมหาวิหารทรงปรารภ 
การถวายทานตามความพอใจ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่ม  
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ตนวา  กาฬา  มิคา  เสตทนฺตา  ตว  อิเม  ดังน้ี. 
         ความพิสดารมีอยูวา    ในกรุงสาวัตถี    บางคราวสกุลเดียว 
เทาน้ันถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข.     บาง 
คราวมากคนดวยกันรวมกันถวายเปนคณะ.     บางคราวถวาย 
ตามสายถนน.  บางคราวชาวเมืองทั้งสิ้น  รวมฉันทะกันถวายทาน. 
แตในครั้งน้ี   ชาวเมืองรวมฉันทะกัน   เตรียมถวายบริขารทุกชนิด  
แบงออกเปนสองพวก     พวกหน่ึงพูดวา     พวกเราจักถวายทาน 
พรอมดวยบริขารทุกชนิดนี้แกอัญญเดียรถีย     พวกหน่ึงพูดวา 
เราจักถวายแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข.      เมื่อการ 
โตเถียงกันเปนไปเนือง  ๆ     อยางนี้    พวกสาวกอัญญเดียรถยีก็วา 
ถวายแกอัญญเดียรถียเทาน้ัน    พวกสาวกของพระพุทธเจาก็วา 
ถวายแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขเทาน้ัน     ครั้นคํา 
ที่วาเราจักกระทํามีมาก    พวกท่ีพูดวา    เราจักถวายแดภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุขก็มีมากเปนธรรมดา     ถอยคําของ 
คนเหลาน้ันก็ยุติ.     พวกสาวกของอัญญเดียรถยีไมอาจจะทํา 
อันตรายแกทานท่ีควรถวายแดพระพุทธเจาได.      ชาวเมืองจึง 
นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   พากนับําเพ็ญมหาทาน 
ตลอด  ๗  วัน  ในวันที ่  ๗  ไดถวายเครื่องบริขารทุกชนิด.  พระ- 
ศาสดาทรงกระทําอนุโมทนา     ใหมหาชนต่ืนดวยมรรคผล     แลว 
จึงเสด็จไปยังเชตวันมหาวิหาร.    เมื่อภิกษุสงฆแสดงวัตรจึง 
เสด็จประทับยืนที่หนามุขพระคันธกุฏีประทานสุคโตวาท       แลว  
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เสด็จเขาไปยังพระคันธกุฏี.     ในตอนเย็นภิกษุทั้งหลายประชุม 
สนทนาในโรงธรรมวา     อาวุโสท้ังหลาย    พวกสาวกของอัญญ- 
เดียรถีย      แมพยายามจะทําอันตรายแกทานท่ีควรถวายแดพระ- 
พุทธเจาก็ไมอาจจะทําอันตรายได.      การถวายเครื่องบริขาร 
ทั้งปวงน้ันมาถึงบาทมูลของพระพุทธเจาท้ังหมด.     พระศาสดา 
เสด็จมาตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้พวกเธอน่ังสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไร      เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบแลว 
จึงตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกสาวกของอัญญเดียรถยี 
เหลาน้ี   ไดพยายามเพ่ือทําอันตรายทานที่ควรแกเรา   มใิชในบัดนี้ 
เทาน้ัน    แมเมื่อกอนก็พยายาม    อนึง่เครื่องบริขารน้ันก็มาถึงแทบ 
บาทมูลของเราทุกครั้งแลว ทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลท่ีกรุงสาวัตถี     ไดมีพระราชาพระนามวาสุสีมะ 
ในครั้งน้ัน     พระโพธิสัตวถือปฏิสนธใินครรภของพราหมณีของ 
ปุโรหิตของพระองค.   เมื่อพระโพธิสัตวมีอายุได  ๑๖   ป   บดิาได 
ถึงแกกรรม.     อน่ึงปุโรหิตนั้นขณะยังมีชีวิตอยูไดเปนผูกระทํา 
มงคลแกชางของพระราชา.      เขาไดเครื่องอุปกรณและเครื่อง 
ประดับชางทุกอยางที่มีผูนํามาในท่ีทําการมงคลแกชางท้ังหลาย. 
ในการมงคลครั้งหนึ่ง ๆ   ทรัพยสินประมาณหน่ึงโกฏิเกิดข้ึนแก 
เขา.     ตอมาเม่ือเขาถึงแกกรรมมหรสพในการมงคลชางไดมาถึง. 
พวกพราหมณอ่ืน ๆ     เขาไปเฝาพระราชากราบทูลวา     ขาแต 
มหาราช   มหรสพในการมงคลชางไดมาถึงแลว   ควรประกอบพิธี  
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มงคล      แตบุตรของพราหมณปุโรหิตยังเด็กนัก     ไมรูไตรเพท 
ไมรูสูตรกลอมชาง     พวกขาพระพุทธเจาจักทําการมงคลชาง 
กันเองพระเจาขา.    พระราชาทรงรับวาดีแลว.    พวกพราหมณ 
ตางพากันรื่นเริงยินดีเดินไปมาดวยคิดวา      พวกเราไมใหบุตร 
ปุโรหิตทําการมงคลชาง     จักทําเสียเองแลวก็จะไดรับทรัพย 
ครั้นถึงวันที่สี่จักมีการมงคลชาง     เพราะฉะน้ันมารดาของพระ- 
โพธิสัตวสดับขาวนั้น    จึงเศราโศกคร่ําครวญวา    ข้ึนชื่อวาการ 
ทําการมงคลแกชางเปนหนาท่ีของเราเจ็ดชั่วตระกูลแลว     วงศ 
ของเราจักเส่ือม     และเราจักเส่ือมจากทรัพยดวย.     พระโพธสิัตว 
ถามวา  รองไหทําไมแม  ครั้นไดฟงเหตุการณนั้นแลว  จึงปลอบวา 
แมจา     แมอยาเศราโศกไปเลย     บางทีลูกจักทําการมงคลเอง. 
มารดาพูดวา    ลูกแม   ลูกไมรูไตรเพท   ไมรูสูตรกลอมชาง   ลกู 
จักทําการมงคลไดอยางไร.     พระโพธิสัตวถามวา     แมจาเมื่อไร 
เขาจักทําการมงคลชางกัน.    มารดาตอบวา    ในวันที่สี่จากน้ีไป 
แหละลูก.     พระโพธิสัตวถามวา     แมจา     อาจารยผูเชี่ยวชาญ 
ไตรเพทสูตรกลอมชางอยูที่ไหนเลาแม.    มารดาบอกวา    ลูกรัก 
อาจารยทิศาปาโมกขเชนวานี้  อยูในเมืองตักกศิลา  แควนคันธาระ 
สุดทางจากน้ีไปรอยยี่สิบโยชน.     พระโพธิสัตวปลอบมารดาวา 
แมจา      ลกูจะไมยอมใหวงศของเราพินาศ     พรุงน้ีลูกจะไปเมือง 
ตักกสิลา     เดินทางวันเดียวก็ถึงเรียนไตรเพทและสูตรกลอมชาง 
เพียงคืนเดียวเทาน้ัน    รุงข้ึนจะกับมาทําการมงคลชางในวันที่สี่  
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ในวันรุงข้ึน    พระโพธิสตัวบริโภคอาหารแตเชา     ออกเดินทาง 
คนเดียว     เพียงวันเดียวก็ถึงเมืองตักกสิลา     เขาไปไหวอาจารย 
แลวน่ังอยูขางหน่ึง.     ลําดับนั้นอาจารยถามพระโพธิสัตววา     เจา 
มาจากไหนเลาพอ.    จากกรุงพาราณสีขอรับทานอาจารย.   ตอง 
การอะไรเลา.      ตองการเรียนไตรเพทและสูตรกลอมชางในสํานัก 
ของทานอาจารยขอรับ.  ดีละ  เรียนเถดิพอ.  พระโพธิสัตวกลาววา 
ทานอาจารยขอรับ    งานของกระผมคอนขางดวนมาก    แลวก็เลา 
เรื่องทั้งหมดใหทราบ    กลาววา    กระผมมาเปนระยะทางรอยยี่สิบ 
โยชน     เพียงวันเดียวเทานั้น     วันนี้ขอทานอาจารยใหโอกาสแก 
กระผมเพียงคืนเดียวเทานั้น     ในวันที่สามจากวันนี้จักมีการมงคล 
ชาง      กระผมขอเรียนทุกวิชาเพียงแตหัวขออยางเดียวเทาน้ัน 
ครั้นอาจารยใหโอกาส     จึงลางเทาอาจารยวางถุงทรัพยพันหน่ึง 
ไวขางหนาอาจารย   ไหวแลวน่ังลงขางหน่ึง   เริ่มศึกษา   พออรณุ 
ข้ึนก็เรียนจบไตรเพทและสูตรกลอมชาง    จึงถามวา    ยังมีสิ่งอ่ืน ๆ 
อีกหรือทานอาจารย  เมื่ออาจารยกลาววา   ไมมีแลว   จบหมดแลว 
ยังสอบทานศิลปะใหอาจารยฟงวา     ทานอาจารยในคัมภีรนี้มี 
บทขาดหายไปเทานี้   มีที่เลอะเลือนเพราะสาธยายไปเทาน้ี   ต้ังแต 
นี้ไปทานพึงบอกอันเตวาสิกทั้งหลายอยางนี้    เสรจ็แลวบริโภค 
อาหารแตเชาตรูไหวอาจารยกลับไปกรุงพาราณสีเพียงวันเดียว 
เทาน้ัน  แลวไปไหวมารดา  เมื่อมารดาถามวา  เรียนศิลปะจบแลว 
หรือลูก บอกวา จบแลวจะแม ทําใหมารดาปลาบปลื้มมาก.  
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         วันรุงข้ึนเขาเตรียมงานมหรสพมงคลชางกันเปนการ 
ใหญ    ประชาชนตางจัดเตรียมชางของตน ๆ    สวมเครื่องประดับ 
แลวดวยทองคํา     ผูกธงแลวดวยทองคํา     คลุมดวยตาขายทอง. 
ตกแตงกันที่พระลานหลวง.     พวกพราหมณก็ประดับประดารอทา 
ต้ังใจวา     พวกเราจักทําการมงคลชาง.     แมพระเจาสุสีมะก็ทรง 
เต็มยศ     ใหขาราชบริพารถือเครื่องอุปกรณเสด็จไปยังมงคล 
สถาน.      แมพระโพธิสัตวก็ตกแตงรางกายดวยเครื่องประดับ 
อยางเด็ก    มบีริษัทของตนหอมลอมเปนบริวาร    ไปยังสํานัก 
ของพระราชากราบทูลวา     ขาแตมหาราช     ไดทราบขาววา 
พระองคทรงทําวงศของขาพระพุทธเจาและของพระองคเอง 
ใหพินาศแลวไดรับสั่งวา     เราจะใหพราหมณอ่ืนทําการมงคล 
ชางแลวมอบเครื่องประดับชางและเครื่องอุปกรณใหจริงหรือ 
พระพุทธเจา แลวกลาวคาถาท่ี  ๑ วา :- 
                        ขาแตพระองคผูทรงพระนามวา     สุสีมะ 
         ชางสีดํามีงาขาวประมาณรอยเชอืกเหลาน้ี   ประ 
         ดับดวยขายทองเปนของพระองค     พระองคทรง 
         ระลึกถึงการกระทําของพระบิดาและพระอัยยกา 
         อยูเนือง  ๆ      ตรัสวา      เราจะใหชางเหลาน้ีแก 
         พราหมณเหลาอื่นดังน้ี        เปนความจริงหรือ 
         พระเจาขา.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เตเต   ททามีติ    สุสมี   พฺรูส ิ
ความวา   เราใหชางเหลานี้แกทาน   คือในสํานักของทาน.   อธบิาย 
วา     เราจะใหชางซ่ึงประดับดวยเครื่องอลังการท้ังปวงประมาณ 
รอยเชือก    จําพวกสีดํางาขาวแกพราหมณเหลาอ่ืน.    ขาแตพระ- 
ราชาสุสีมะ     พระองคตรัสอยางนี้เปนความจริงหรือ.     บทวา 
อนุสฺสร   เปตฺติปตามหาน   ความวา   ทรงระลึกถงึการกระทําของ 
พระบิดาและพระอัยยกาเนือง  ๆ     ในวงศของขาพระพุทธเจาและ 
ของพระองคเอง.    ขอน้ีทานอธิบายวา    ขาแตมหาราช    บิดาและ 
ปูของขาพระพุทธเจาท้ังหลายกระทํามงคลชางแกพระชนกและ 
พระอัยยกาของพระองคจนเจ็ดชั่วตระกูล     พระองคแมทรงระลึก 
ไดอยางนี้     ก็ยังทําวงศของขาพระองคทั้งหลายและของพระองค 
ใหพินาศ นัยวารับสั่งอยางนี้จริงหรือ. 
         พระเจาสุสีมะทรงสดับคําของพระโพธิสัตว   จึงตรัสคาถา 
ที่สองวา :- 
                        ดูกอนมาณพ     ชางสีดํามีงาขาวประมาณ 
         รอยเชอืกเหลาน้ี      ประดับดวยขายทองซ่ึงเปน 
         ของเรา      เราระลกึถึงการกระทําของพระบิดา 
         และพระอัยยกาอยูเนืองๆ   พูดวา   วาเราจะให 
         ชางเหลาน้ันแกพราหมณเหลาอืน่    ดังน้ี   เปน 
         ความจริง.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เตเต    ททาม ิ  ความวา   ดูกอน 
มาณพ     เราพูดวา     เราจะใหชางเหลาน้ีแกพราหมณทั้งหลาย 
เปนความจริงทีเดียว.    อธิบายวา    เราพูดกะพราหมณเหลาน้ันวา 
เราจะใหชางเหลาน้ีแกพราหมณทั้งหลายเปนความจริง.     บทวา 
อนุสฺสร    ความวา    เรายังระลึกไดถงึกิริยาของพระบิดาและพระ 
เจาปูอยูเสมอ    มิใชระลกึไมได.    พระราชารับสั่งอยางนั้น    โดย 
ทรงชี้แจงวา     แมเราระลกึไดวา     บดิาและปูของเจากระทําพิธี 
มงคลชาง     แกพระบิดาและพระอัยยกาของเรา     ก็ยังพูดอยางนี้ 
อีกเปนความจริง. 
         ลําดับนั้นพระโพธิสัตวไดกราบทูลพระราชาวา     ขาแต 
มหาราช     เม่ือพระองคยังทรงระลึกถึงวงศของพระองคและของ 
ขาพระองคได    เพราะเหตุไรพระองคจึงทิ้งขาพระองคเสีย     แลว 
ใหผูอ่ืนกระทําการมงคลชางเลาพระเจาขา.    พระราชาตรัสวา 
นี่แนเจาพวกพราหมณเขาบอกเราวา     นัยวาเจาไมรูไตรเพท 
และสูตรกลอมชาง.     เพราะฉะน้ันเราจึงใหพวกพราหมณอ่ืนทํา 
พิธี.    พระโพธิสัตวบรรลือสีหนาทวา    ขาแตมหาราช    บรรดา 
พราหมณทั้งหมดนี้ แมสักคนหน่ึงผิวาสามารถเจรจากับขาพระองค 
ไดในพระเวทก็ดี    ในพระสูตรก็ดีมีอยู    จงลุกข้ึนมา    พราหมณ 
อ่ืนนอกจากขาพระพุทธเจา     ชื่อวารูไตรเพทและสูตรกลอมชาง 
พรอมดวยวิธีทําการมงคลชาง    ไมมเีลยทั่วชมพูทวีป.    พราหมณ 
แมสักคนหน่ึงก็ไมสามารถลกุข้ึนเปนคูแขงกับพระโพธิสัตวได.  
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พระโพธิสัตวครั้นดํารงตระกูลวงศของตนใหมั่นคงแลว    จึงกระทํา 
การมงคล  ถอืเอาทรัพยเปนอันมากกลับไปยังที่อยู. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประกาศ 
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรมแลว    ชนบางพวก 
ไดเปนโสดาบัน.     บางพวกไดพระสกทาคามี     บางพวกไดเปน 
พระอนาคามี    บางพวกไดบรรลุพระอรหัต.    มารดาในครั้งน้ันได 
เปนมหามายาในครั้งน้ี     บิดาไดเปนพระเจาสุทโธทนมหาราช 
พระราชาสุสีมะไดเปนอานนท     อาจารยทิศาปาโมกข    ไดเปน 
โมคคัลลานะ  สวนมาณพ คือเราตถาคตน้ีแล. 
                   จบ  อรรถกถาสุสีมชาดกท่ี  ๓  
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                                ๔. คิชฌชาดก 
 

                              วาดวยสายตาแรง 
       [๑๗๗]    เออก ็ (เขากลาววา)   แรงยอมเห็นซากศพ 
         ทั้งหลายไดถึงรอยโยชน     เหตุไรทานมาถึงขาย 
         และบวงจึงไมรูเลา. 
       [๑๗๘]     ความเสื่อมจะมีในเวลาใด      สัตวใกลจะ 
         สิ้นชีวติในเวลาใดในเวลานั้น    ถึงจะมาใกลขาย 
         และบวงก็รูไมได. 
                              จบ  คิชฌชาดกที่   ๔ 
 
                       อรรถกถาคิชฌชาดกท่ี  ๔ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
ภิกษุเลี้ยงมารดารูปหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา 
ยนฺนุ  คิชฺโฌ  โยชนสต   ดงัน้ี. 
         เรื่องจักมีแจงในสามชาดก 
         พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา      ดูกอนภิกษุไดยินวา 
เธอเลี้ยงคฤหัสถจริงหรือ   เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา   จริงพระเจาขา 
ตรัสถามวา   คฤหัสถเหลาน้ันเปนใคร    กราบทูลวา   มารดาบิดา 
ของขาพระองคเองพระเจาขา    ทรงใหสาธุการวา    ดีแลว    ดแีลว 
ตรัสวา     ภิกษุทั้งหลายพวกเธออยาตําหนิโทษภิกษุนี้เลย     แม  
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โบราณบัณฑิตทั้งหลายก็ไดทําอุปการะแกผูมิใชญาติดวยอํานาจ 
บุญคุณ     สวนมารดาบิดาของภิกษุนี้เปนภาระแท    แลวทรงนํา 
เรื่องในอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี    พระโพธิสัตวบังเกิดในกําเนิดพญาแรง    เลี้ยงดูมารดา 
บิดาอยูที่คิชฌบรรพต.   ตอมาคราวหนึ่ง   เกิดพายุฝนใหญ.   แรง 
ทั้งหลายไมสามารถทนพายุฝนได  จึงพากันบินหนีมากรุงพาราณสี 
เพราะกลัวหนาว    จับสัน่อยูดวยความหนาว     ณ    ที่ใกลกําแพง 
และคูเมือง.      ในเวลาน้ันเศรษฐีกรุงพาราณสีออกจากเมืองจะไป 
อาบนํ้าเห็นแรงเหลาน้ันกําลังลําบาก      จึงจัดใหมารวมกันที่กําบัง 
ฝนแหงหน่ึง    กอไฟใหผิง    แลวสงไปยังปาชาโค    หาเนื้อโคมาให 
พวกแรงแลวจัดการอารักขา.       ครั้นพายุฝนสงบแรงท้ังหลายก็ 
มีรางกายกระปรี้กระเปรา พากันบินกลับสูภูเขาตามเดิม. พวกแรง 
จับกลุมปรึกษากัน  ณ  ทีน่ั้นวา  เศรษฐีกรุงพาราณสี  ไดชวยเหลือ 
พวกเรามา      ควรตอบแทนผูที่ชวยเหลือเรา      เพราะฉะนั้นต้ังแต 
นี้ไป    บรรดาพวกทานผูใดไดผาหรือเครื่องอาภรณชนิดใด     ผูนั้น 
พึงคาบส่ิงนั้นใหตกลงกลางเวหาใกลเรือนของเศรษฐีกรุงพาราณสี.  
ต้ังแตนั้นมาแรงท้ังหลายคอยดูความเผลอเรอของพวกมนุษยที่ 
ตากผาและเครื่องอาภรณไวกลางแดด      ตางพากันโฉบเฉ่ียวไป 
ฉับพลันเหมือนเหยี่ยวคาบชิ้นเนื้อ     ทิ้งตกลงกลางอากาศใกล  
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เรือนของเศรษฐีกรุงพาราณสี.      เศรษฐีรูวาเปนเครื่องอาภรณ 
ของแรง จึงใหเก็บอาภรณทั้งหมดน้ันไวเปนสวน  ๆ.               
         มหาชนพากันไปกราบทูลพระราชาวา    แรงท้ังหลายปลน 
เมือง.     พระราชารับสั่งวา     พวกเจาจับแรงไดแมตัวเดียวเทานั้น 
ก็จะไดของคืนทั้งหมด      แลวใหวางบวงและขายดักไวในที่นั้น  ๆ. 
แรงตัวที่เลี้ยงมารดาก็ติดบวง.      ชนท้ังหลายก็จับแรงน้ันนําไป 
ดวยคิดวาจักถวายพระราชา.     เศรษฐีกรุงพาราณสีกําลังเดิน 
ไปเฝาพระราชา     ครั้นเห็นมนุษยพวกนั้นจับแรงเดินไป     จึงได 
ไปพรอมกับเขาดวยคิดวา     จักไมใหผูใดรังแกแรงตัวนี้.     ชน 
ทั้งหลายก็ถวายแรงแดพระราชา.   พระราชาจึงตรัสถามวา   พวก 
เจาปลนเมืองคาบผาเปนตนไปหรือ.   พญาแรงกราบทูลวา   ขาแต 
มหาราช   จรงิพระเจาขา.   ตรัสถามวา   พวกเจาเอาไปใหแกใคร. 
กราบทูลวา    ใหแกเศรษฐีกรุงพาราณสีพระเจาขา.    ตรัสถามวา 
เพราะเหตุไร.     กราบทูลวา     เพราะเศรษฐีนั้นไดใหชีวิตแกพวก 
ขาพระองค     กระทําอุปการะตอบแกผูมีอุปการะยอมสมควร 
อยางยิ่ง    เพราะฉะน้ัน    พวกขาพระองคจึงใหไป.    พระราชา 
รับสั่งกะพญาแรงวา    ไดยินวา    แรงท้ังหลายอยูไกลต้ังรอยโยชน 
ยอมเห็นซากศพ    เพราะเหตุไร    เจาจึงไมเห็นบวงท่ีเขาดักจับตัว 
แลวตรัสคาถาที่  ๑  วา :- 
                        เขากลาวกนัวาแรงยอมเห็นซากศพได 
         ถึงรอยโยชน     เหตุไรเจามาถึงขายและบวงจึง  
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               ไมรูสึก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ย  เปนเพียงนิบาต.   บทวา   น 
เปนนามัตถนิบาต.    อธิบายวา    ข้ึนชื่อวาแรงยอมมองเห็นซากศพ 
ซึ่งต้ังอยูเกินรอยโยชน.     บทวา     อาสชฺชาป     แปลวา     เขาใกล 
คือ     มาถึง.     พระราชาตรัสถามวา     เจาแมมาถึงขายและบวงท่ี 
เขาดักไวจับตัว  เพราะเหตุไร  จึงไมรูสึกเลา. 
         พญาแรงสดับพระราชดํารัสแลว  จึงกลาวคาถาท่ี  ๒   วา :- 
                        ความเสื่อมจะมีในเวลาใด      สัตวใกลจะ 
         สิ้นชีวติในเวลาใด      ในเวลานัน้ถึงจะมาใกลขาย 
         และบวง   กร็ูไมได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    ปราภโว    คือ    ความพินาศ. 
บทวา  โปโส  คือสัตว. 
         พระราชาครั้นทรงสดับคําของแรงแลว      จึงตรัสถาม 
เศรษฐีวา     ดูกอนมหาเศรษฐี     แรงท้ังหลายนําผาเปนตนมาที่ 
เรือนของทานจริงหรือ.    กราบทูลวา    จริงพระเจาขา.    ตรัสถาม 
วา    ผาเปนตนเหลาน้ันอยูที่ไหน.    กราบทูลวา    ขอเดชะขาพระ- 
พุทธเจาจัดผาเหลาน้ันไวเปนสวน  ๆ     ขาพระพุทธเจาจะใหแก 
ผูที่เปนเจาของ       ขอพระองคไดโปรดทรงปลอยแรงตัวนี้เถิด  
พระเจาขา.      มหาเศรษฐีกราบทูลใหปลอยพญาแรง      แลวคืน 
สิ่งของใหแกทุกคน.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
อริยสัจ    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบอริยสัจ    ภิกษุผูเลี้ยงมารดา 
ต้ังอยูในโสดาปตติผล.    พระราชาในครั้งน้ัน    ไดเปนอานนทใน 
บัดนี้.    เศรษฐีกรุงพาราณสีไดเปนสารีบุตร.     สวนแรงเลี้ยง 
มารดา    คือเราตถาคตน้ีแล 
                         จบ   อรรถกถาคิชฌชาดกท่ี   ๔  
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                          ๕.  นกุลชาดก 
 

                                อยาวางใจมิตร 
       [๑๗๙]    ดูกอนพังพอน   ทานไดทํามิตรภาพกับงู   
         ผูเปนศัตรูแลว      ไฉนจึงยังนอนแยกเขี้ยวอยูอีก 
         เลา  ภยัท่ีไหนจะมาถึงแกทานอีก. 
       [๑๘๐]     บุคคลพึงระแวงภัยในศัตรูไว    แมในมิตร 
         ก็ไมควรวางใจ    ภัยเกิดขึ้นแลวจากมิตร   ยอมตัด 
         มูลรากท้ังหลายเสีย. 
                              จบ  นกุลชาดกท่ี  ๕ 
 
                        อรรถกถานกุลชาดกท่ี  ๕ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ   พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
การทะเลาะของเสณี     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
สนฺธึ   กตฺวา  อมิตฺเตน  ดงัน้ี. 
         เรื่องราวเหมือนกับท่ีกลาวไวแลวในอุรคชาดก   ในหนกอน. 
แมในเรื่องนี้พระศาสดาก็ตรัสวา      กอนภิกษุทั้งหลาย     มหา- 
อํามาตยสองคนเหลาน้ี     มิใชเราทําใหสามัคคีกันในบัดนี้เทานั้น 
แมเม่ือกอนเราก็ไดทําใหคนเหลาน้ีสามัคคีกันเหมือนกัน     แลว 
ทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา.  
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         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลพราหมณ    ในบาน 
แหงหน่ึง   ครั้นเจริญวัย   ไดเรียนคิลปะทุกแขนง   ในกรุงตักกสิลา 
สละเพศฆราวาสออกบวชเปนฤาษี     ยังอภิญญาและสมาบัติให 
เกิด    มีรากไมและผลาผลในปาเปนอาหาร    โดยการเที่ยวแสวง 
หา    พํานักอยูในหิมวันตประเทศ.    ทายสุดที่จงกรมของพระ- 
โพธิสัตว  มพัีงพอนอาศัยอยูในจอมปลวกแหงหนึ่ง.  ใกลจอมปลวก 
นั้นมีงูอาศัยอยูที่โคนไมตนหน่ึง.     งูและพังพอนทั้งสองก็ทะเลาะกัน 
ตลอดกาล.   พระโพธิสัตวกลาวถึงโทษในการทะเลาะกันและ 
อานิสงสในการเจริญเมตตาแกสัตวทั้งสองน้ัน     แลวสอนวา     ไม 
ควรทะเลาะกัน    ควรอยูกันดวยความสามัคคี    ไดทําใหสัตว 
ทั้งสองนั้นสามัคคีกัน.    ครั้นถึงเวลาท่ีงูออกไปขางนอก    พังพอน 
ก็นอนอาปากหันหัวไปทางชองโพลงจอมปลวก     ทายที่จงกรม 
หายใจเขาออกหลับไป.     พระโพธิสัตวเห็นพังพอนนั้นนอนหลับ 
เมื่อจะถามวา  ภัยอะไรเกิดข้ึนแกเจา  จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ดูกอนพังพอน     ทานไดทํามิตรภาพกับงู 
           ผูเปนศัตรู      ไฉนจึงยังนอนแยกเขี้ยวอยูอกีเลา 
           ภัยท่ีไหนจะมาถึงแกทานอีก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สนธฺึ    กตฺวา   คือทําความเปน 
มิตรกัน.   บทวา   อณฺฑเชน   งูซึ่งเกิดในกะเปาะไข.   เรียก  
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พังพอนวา    ชลาพุชะ.    ดวยวาพังพานนั้นเรียกวาชลาพุชะเพราะ 
เกิดในครรภ  บทวา  วิวรยิ   แปลวา  อาปาก. 
         พระโพธิสัตวกลาวอยางนี้แลว  พังพอนจึงบอกวา  พระคุณ- 
เจา    ข้ึนชื่อวาศัตรูไมควรดูหม่ิน    ควรระแวงไวเสมอ    แลวกลาว 
คาถาท่ี  ๒  วา :- 
                        บุคคลพึงระแวงภัยในศัตรูไว   แมในมิตร 
           ก็ไมควรวางใจ     ภัยเกิดขึ้นแลวจากมิตร     ยอม 
           ตัดมูลรากทั้งหลายเสีย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อกยา    ภยมุปฺปนฺน  ไดแก 
ภัยไมเกิดแกทานจากโอกาสน้ี   เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   ไมมภัีย  
ใครจัดวาเปนมิตร     ผูที่คุนเคยจัดวาเปนมิตร     เพราะฉะนั้น    ภัย 
ยอมเกิดข้ึนจากมิตรนั้น     ยอมตัดแมมูลรากน้ันเสีย     อธิบายวา 
ชื่อวายอมเปนไปเพ่ือกําจัดมูลราก      เพราะคาท่ีมิตรรูโทษทั้งหมด  
แลว. 
         ลําดับนั้น     พระโพธิสัตวไดสอนพังพอนนั้นวา   เจาอยา 
กลัวเลย      เราไดกระทําโดยท่ีไมใหงูทํารายเจาแลว      ต้ังแตนี้ไป 
เจาอยาไดระแวงงูนั้นเลย      แลวสอนใหเจริญพรหมวิหารส่ีมุง 
ตอพรหมโลก.  แมสัตวเหลาน้ันก็ไปตามยถากรรม.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา     แลวทรงประชุม 
ชาดก.     งูและพังพอนในครั้งน้ันไดเปนมหาอํามาตยสองคนใน 
บัดนี้.  สวนดาบส  คือเราตถาคตน้ีแล. 
                         จบ  อรรถกถานกุลชาดกท่ี  ๕  
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                         ๖. อุปสาฬหกชาดก 
 

           ดวยคุณธรรมที่ไมตายไปจากโลก 
       [๑๘๑]   พราหมณชื่อวาอุปสาฬหกท้ังหลาย    ถูก 
         ญาติทั้งหลายเผาเสียในประเทศนี้     ประมาณ 
         หมื่นสีพั่นชาติแลว   สถานท่ีอันใคร  ๆ    ไมเคย 
         ตายแลว  ยอมไมมใีนโลก 
       [๑๘๒]       สัจจะ  ๑  ธรรม ๑  อหงิสา  ๑  สัญญมะ ๑ 
         ทมะ  ๑ มีอยูในบุคคลใด  พระอรยิะท้ังหลายยอม 
         คบหาบุคคลน้ัน คุณชาตินี้แลชื่อวาไมตายในโลก. 
                         จบ  อุปสาฬหกชาดกท่ี ๖ 
 
                  อรรถกถาอุปสาฬหกชาดกท่ี  ๖ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
พราหมณผูถือความบริสุทธิ์ของปาชา ชื่ออุปสาฬหกะ. 
         มีเรื่องไดยินมาวา     พราหมณนั้นเปนผูมั่งค่ังมีทรัพยมาก 
แตเพราะคาที่ตนเปนคนเจาทิฏฐิ     จึงมิไดทําการสงเคราะห 
พระพุทธเจาทั้งหลาย   แมประทับอยู   ณ   พระวิหารใกล ๆ.     แต 
บุตรของเขาเปนคนฉลาด     มีความรู.    พราหมณบอกบุตรเมื่อ 
ตัวแกเฒาวา     นี่แนลกู     เจาอยาเผาพอในปาชาท่ีเผาคนเฉาโฉด 
แตควรเผาพอในปาชาท่ีไมปะปนกับใคร ๆ   แหงหน่ึง.   บุตรกลาว  
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วา     พอจาลูกไมรูจักที่ที่ควรเผาพอ     ทางที่ดีพอพาลูกไปแลว 
บอกวาใหเผาตรงน้ี.     พราหมณพูดวา    ดีละลูกแลวพาบุตรออก 
จากเมืองข้ึนไปยังยอดเขาคิชฌกูฎ     กลาววาลูกตรงน้ีแหละเปน 
ที่ที่ไมเคยเผาคนเฉาโฉดอ่ืน.      ลูกควรเผาพอตรงน้ีแลวก็เริ่ม 
ลงจากภูเขาพรอมกับลูก. 
         ในวันนั้นเวลาใกลรุงพระศาสดาทรงตรวจดูเผาพันธุผู 
ที่ควรโปรดไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยโสดาปตติมรรคของ 
พอลูกนั้น    เพราะฉะน้ัน   จึงทรงถือเอาทางนั้นเสด็จไปยังเชิงภูเขา 
ดุจพรานชํานาญทาง   ประทับนั่งรอพอลูกลงจากยอดเขา.   พอลูก 
ลงจากภูเขาไดเห็นพระศาสดา.   พระศาสดาทรงกระทําปฏิสันถาร 
ตรัสถามวา    จะไปไหนกันพราหมณ.    มาณพกราบทูลเนื้อความ 
ใหทรงทราบ.    พระศาสดาตรัสวา    ถาเชนนั้นมาเถิด     เราจะไป 
ยังที่ที่บิดาของเจาบอกทรงพาพอลูกทั้งสองข้ึนสูยอดเขาตรัส 
ถามวา   ที่ตรงไหนเลา.   มาณพกราบทูลวา   บิดาของขาพระองค 
บอกวา     ระหวางภูเขาสามลูกนี่แหละพระเจาขา.     พระศาสดา 
ตรัสวา     ดกูอนมาณพบิดาของเจามิใชถือความบริสุทธิ์แหงปาชา 
ในบัดนี้เทานั้น     แมเม่ือกอนบิดาของเจาก็ถือความบริสุทธิ์แหง 
ปาชา      อน่ึงบิดาคนน้ีบอกเจาวาจงเผาเราตรงน้ีแหละมิใชเวลานี้ 
เทาน้ัน    แมเมื่อกอนก็บอกท่ีสําหรับเผาตนในท่ีนี้เหมือนกัน    เมื่อ 
เขากราบทูลอาราธนาจึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา.  
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         ในอดตีกาล    ที่กรงุราชคฤหนี้แหละ    ไดมีพราหมณชื่อ 
อุปสาฬหกะคนเดียวกันน้ีแหละ     และบุตรของเขาก็คนเดียวกันนี้. 
ในครั้งน้ันพระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ     แควนมคธ 
ครั้นจบศิลปศาสตรแลว     จึงออกบวชเปนฤาษี     ทําอภิญญาและ 
สมาบัติใหเกิด    เพลิดเพลินอยูดวยฌานกรีฑา   อาศัยอยูในหิมวันต-   
ประเทศเปนเวลาชานาน   แลวจึงไปพักอยู   ณ   บรรณศาลาใกล 
ภูเขาคิชฌกูฎ   เพ่ือเสพของเค็มของเปรี้ยว.   ในครั้งน้ัน  พราหมณ 
นั้นไดบอกกะบุตรทานองเดียวกันนี้แหละ      เมื่อบุตรกลาววา 
พอจงบอกท่ีเชนนั้นแกลูกเถิด.     แลวบอกท่ีนี้แหละ    แลวลงไปพบ 
พระโพธิสัตวพรอมกับบุตร  ไดเขาไปหาพระโพธิสัตว.  พระโพธิ- 
สัตวถามทานองเดียวกันน้ีแหละ.     ครั้นฟงคําของมาณพแลว 
จึงกลาววา     มาเถิดเราจะรูวาที่ที่บิดาเจาบอกปะปนหรือไมปะปน 
แลวพาบิดาและบุตรข้ึนไปยอดภูเขา   เมื่อมาณพกลาววา   ระหวาง 
ภูเขาสามลูกนี้แหละ   เปนที่ไมปะปน   จึงตอบวา   ดูกอนมาณพใน 
ที่นี้แหละไมมีปริมาณของผูที่ถูกเผา     บิดาของเจานั่นเองเกิดใน 
ตระกูลพราหมณเมืองราชคฤหนี้แหละ     ชื่ออุปสาฬหกะอยาง 
เดียวกัน      ถูกเผาในระหวางภูเขานี้มาแลวถึงหมื่นสี่พันชาติ. 
อันที่จริง   สถานที่ที่ไมถูกเผาก็ดี  สถานที่ที่ไมใชปาชาก็ดี  สถานท่ี 
ที่ศีรษะไมทอดลงก็ดี     ไมอาจหาไดในแผนดิน     แลวกําหนดดวย 
ญาณอันรูถึงภพของสัตวที่อยูอาศัยในชาติกอน  (บพุเพนิวาสญาณ) 
จึงกลาวสองคาถาวา :-  
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                        พราหมณชื่อวา     อุปสาฬหกะท้ังหลาย 
         ถูกญาติทั้งหลายเผาเสียในประเทศนี้  ประมาณ  
         หมื่นสีพั่นชาติแลว    สถานท่ีอันใคร  ๆ    ไมเคย 
         ตายแลวยอมไมมใีนโลก.  สัจจะ  ธรรมะ อหิงสา  
         สัญญมะ   และทมะมีอยูในบุคคลใด  พระอริยะ 
         ทั้งหลายยอมคบหาบุคคลน้ัน  คุณชาตินี้แลชื่อวา 
         ไมตายในโลก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนามต  ไดแก  จริงอยูสถานที่ 
อันไมตายทานเรียกวา   อมตะดวยการเปรียบเทียบ.   เมื่อจะปฏิเสธ 
ขอน้ัน  จึงกลาววา  อนามต   (ที่ที่ไมเคยตาย).   บาลี   เปน  อมต 
ก็มี   อธิบายวา   ชื่อวาที่อันไมใชสุสาน  อันเปนที่ที่ใคร ๆ  ไมเคย 
ตายไมมีในโลก.  บทวา   ยมฺหิ   สจฺจฺจ   ธมมฺโมจ  ไดแก  ญาณ 
คือสัจธรรมอันเปนสวนเบ้ืองตน      มีอริยสัจส่ีเปนพ้ืนฐาน    และ 
โลกุตรธรรม   มีอยูในบุคคลใด.   บทวา   อหึสา   ไดแก   การไม 
เบียดเบียน  กิริยาท่ีไมเบียดเบียนตอผูอ่ืน.  บทวา   สฺโม   ไดแก 
การสํารวมดวยศีล.  บทวา  ทโม  ไดแกการฝกอินทรีย.  คุณชาติ 
นี้แลมีอยูในบุคคลใด.   บทวา   เอตทริยา   เสวนฺติ   ความวา   พระ- 
อริยะท้ังหลาย   ไดแก   พระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา    และ 
สาวกของพระพุทธเจา   ยอมเสพฐานะน้ีคือ   ยอมเขาไปหา   ยอม 
คบบุคคลชนิดนี้. บทวา เอต  โลเกอนามต  ไดแก คุณชาตินั้นชื่อวา 
อมตะ เพราะใหสําเร็จถึงความไมตาย.  
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         พระโพธิสัตวแสดงธรรมแกสองพอลูกอยางนี้แลว    เจรญิ 
พรหมวิหารส่ีมุงตอพรหมโลก.     พระศาสดาทรงนําพระธรรม- 
เทศนานี้มาแลว  ทรงประกาศสัจธรรม  ทรงประชมุชาดก. 
         เมื่อจบสัจธรรม        พอลูกทั้งสองต้ังอยูในโสดาปตติผล. 
พอลูกในครัง้น้ันไดเปนพอลูกในบัดน้ี.    สวนดาบสคือเราตถาคต  
นี้แล.         
                      จบ อรรถกถาอุปสาฬหกชาดกท่ี ๖  
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                        ๗.  สมิทธชิาดก 
 

                     วาดวยการไมรูเวลาตาย 
       [๑๘๓]    ดูกอนภิกษุ    ทานยังไมทันไดบริโภคกาม 
         เลย   มาเท่ียวภิกษาเสีย  ทานจะบริโภคกามเสีย 
         กอนแลวจึงเท่ียวภิกษาไมดีหรอื      ดูกอนภิกษ ุ
         ทานจงบริโภคกามเสียกอนแลวจึงเท่ียวภิกษา 
         เถิด  เวลาบริโภคกามอยาลวงเลยทานไปเสียเลย. 
        [๑๘๔]    เรารูเวลาตายไมไดโดยแท      เวลาตายยัง 
         ปกปดอยู   หาปรากฏไม   เพราะเหตุนั้นเราจึงไม 
         บริโภคกามแลวเท่ียวภิกษาเวลากระทําสมณ-   
         ธรรมอยาลวงเลยเราไปเสีย. 
                     จบ สมิทธิชาดกท่ี  ๗ 
 
                 อรรถกถาสมิทธิชาดกท่ี   ๗ 
 
         พระศาสดาเมื่อเสด็จเขาไปอาศัยกรุงราชคฤหประทับ 
อยู    ณ    พระวิหารตโปทาราม    ทรงปรารภพระเถระชื่อสมิทธิ 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา อภุตฺวา ภิกฺขสิ  ภิกขุ  ดังน้ี. 
         ความพิสดารวา     วันหน่ึงทานสมิทธิเถระต้ังความเพียร 
ตลอดคืนยังรุง    พอรุงสวางก็ไปอาบนํ้า    ผ่ึงกายอันมีสีดุจทองคํา 
ใหแหง     แลวนุงผามือหน่ึงถือผาหมยืนอยู.     พระเถระมีชื่อวา  
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สมิทธิ     เพราะมีอัตภาพสมบูรณคลายรูปทอง     อันนายชางหลอ 
หลอมไวอยางงดงาม.     ครั้งน้ันเทพธิดานางหน่ึงเห็นสวนแหงความ 
งามในรางกายของพระเถระก็มีจิตปฏิพัทธ      พูดกับพระเถระ 
อยางนี้วา     ทานภิกษุ     ทานยังเด็กเยาววัย     หนุมแนนมีผมดํา 
ประกอบดวยความหนุม   ทั้งยังเจริญ   มีรูปงาม   นาดู   นาเลื่อมใส 
ทานเปนเชนน้ีไมบริโภคกาม     ประโยชนอะไรดวยการบรรพชา 
จงบริโภคกามเสียกอนเถิด   ภายหลังจึงคอยบวชบําเพ็ญสมณธรรม. 
ครั้นแลวพระเถระกลาวกะเทพธิดาวา    แนะเทพธิดา    เราไมรู 
ความตายของเราวา      เราจักตายเมื่ออยูในวันโนน     เรากําหนด  
เวลาไมได   เพราะฉะนั้น    เราจักบําเพ็ญสมณธรรม    ในตอนยัง 
เปนหนุมแลวจักทําท่ีสุดทุกข.     เทพธิดาครั้นไมไดการตอนรับ 
จากพระเถระก็หายไป    ณ   ที่นั่นเอง.   พระเถระเขาไปเฝาพระ- 
ศาสดา     แลวกราบทูลเรื่องราวนั้นใหทรงทราบ.     พระศาสดา 
ตรัสวา     ดกูอนสมิทธิ     ก็เทพธิดาเลาโลมเธอมิใชในบัดนี้เทาน้ัน 
แมแตกอนเทพธิดาท้ังหลาย     ก็เลาโลมนักบวชบัณฑิตเหมือนกัน 
เมื่อทูลอาราธนา  จึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ    ใน 
กาสิกคาม    ตําบลหน่ึง    ครั้นเจริญวัย    ไดเลาเรยีนศิลปศาสตร 
ทุกชนิด    แลวบวชเปนฤๅษี   ยังอภิญญาและสมาบัติใหเกิด   อาศัย 
สระแหงหนึ่งอยูใกลหิมวันตประเทศ.      ดาบสน้ันบําเพ็ญเพียร  
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อยูตลอดคืนยังรุง     ในเวลาอรุณข้ึนอาบนาแลวนุงผาเปลือกไม 
ผืนหน่ึง    จับผืนหน่ึงไว    ยืนผ่ึงสรีระใหแหง.    ขณะนั้นเทพธิดา 
นางหน่ึงมองดูอัตภาพอันมีรูปโฉมงดงามของพระดาบส     มจิีต 
ปฏิพัทธ  จึงเลาโลมพระโพธิสัตวกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ดูกอนภิกษุ    ทานยังไมทันไดบริโภคกาม  
         เลย   มาเท่ียวภิกษาเสีย   ทานจะบริโภคกามเสีย 
         กอนแลวจึงเท่ียวภิกษาไมดีหรอื 
                  ดูกอนภิกษุทานจงบริโภคกามเสียกอน 
         แลวจึงเท่ียวภิกษาเถิด      เวลาบริโภคกามอยา 
         ลวงเลยทานไปเสีย. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา  อภุตฺวา  ภิกฺขสิ   ภิกขฺ ุ ความวา  ดูกอน 
ภิกษุ    ทานยังไมบริโภควัตถุกาม    เนื่องดวยกิเลสกาม   ในคราว 
เปนเด็กแลวเท่ียวขอ.    บทวา   น   หิ   ภุตฺวาน   ภกฺิขสิ    ความวา 
ทานควรบริโภคกามคุณหาแลวจึงเที่ยวภิกษามิใชหรือ     ทานยัง 
ไมบริโภคกามเลย   เที่ยวขอภิกษาเสียแลว.  บทวา  ภุตฺวาน   ภกิฺข ุ
ภิกฺขสฺสุ     ความวา    ดูกอนภิกษุ    ทานบริโภคกามเสียแตยังเปน 
หนุมกอน   ภายหลังเมื่อแกแลวจึงขอเถิด.    บทวา   มา   ต    กาโล 
อุปจฺจคา     ความวา     เวลาบริโภคกามน้ีอยาลวงเลยทานในเวลา 
หนุมเลย.  
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         พระโพธิสัตวสดับคําของเทพธิดาแลว     เมือ่จะประกาศ 
อัธยาศัยของตน จึงกลาวคาถาท่ีสองวา :- 
                        เรารูเวลาตายไมไดโดยแท     เวลาตายยัง 
         ปกปดอยู    หาปรากฏไม   เพราะเหตุนั้นเราจึงไม 
         บริโภคกามแลวเท่ียวภิกษา     เวลากระทําสมณ-  
         ธรรมอยาลวงเลยเราไปเสีย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    โว   ในบทวา   กาล  โวห   น 
ชานามิ     เปนเพียงนิบาต.     เราไมรูเวลาตายของตนอยางนี้วา 
เราควรตายในปฐมวัย    หรือในมัชฌมิวัย    หรือในปจฉิมวัย.    ดัง 
ที่ทานกลาวไววา :- 
                        บุคคลแมเปนอติบัณฑิต     ก็ไมรูถึงฐานะ 
         หาอยางอันไมมีนิมติในชีวโลกนี้   คือ   ชีวิต   ๑ 
         พยาธิ  ๑   เวลา  ๑   ที่ตาย   ๑  ทีไ่ป  ๑. 
         บทวา   ฉนฺโน   กาโล   น   ทิสฺสติ   ความวา   เพราะเราไม 
เห็นกาล    กาลอันปกปดนี้   คือไมปรากฏกาลอันต้ังอยูอยางปกปด 
วา   เราควรตายเม่ือถึงวัยโนน หรือ   ในฤดูหนาวเปนตน.    บทวา 
ตสฺมา   อภุตฺวา   ภกิฺขาม ิ  ความวา   เพราะเหตุนั้นเราจึงไมบริโภค 
กามคุณแลวขอ.  บทวา  มา  ม  กาโล   อุปจฺจคา   ความวา  เวลา 
บําเพ็ญสมณธรรมอยาลวงเลยเราไป    เพราะเหตุนั้น    เราจึงบวช 
บาเพ็ญสมณธรรมแตยังหนุม.  
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         เทพธิดาสดับคาพระโพธิสัตวแลวก็หายไป ณ ที่นั้นเอง. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม 
ชาดก.     เทพธิดาในครั้งนั้นไดเปนเทพธิดานี้ในบัดนี้     เราไดเปน 
ดาบสในสมัยนั้น. 
                         จบ  อรรถกถาสมิทธิชาดกที่  ๗  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 113 

                           ๘.  สกณุัคฆิชาดก 
 

                           วาดวยเหย่ียวนกเขา 
       [๑๘๕]    เหยี่ยวนกเขาบินโผลงดวยกําลัง   หมายใจ 
         วาจะเฉี่ยวเอานกมลูไถ       ซึ่งจับอยูที่ชายดงเพ่ือ 
         หาเหย่ือ   โดยฉับพลัน   เพราะเหตุนั้นจึงถึงความ 
         ตาย. 
       [๑๘๖]    เรานั้นเปนผูสมบูรณดวยอุบาย    ยินดีแลว 
         ในโคจรอันเน่ืองมาแตบิดา    เหน็อยูซึ่งประโยชน 
         ของตน จึงหลีกพนไปจากศัตรู   ยอมเบิกบานใจ. 
                            จบ สกณัุคฆิชาดกที่  ๘ 
 
                    อรรถกถาสกุณัคฆิชาดกท่ี  ๘ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภพระสูตรวาดวยโอวาทของนก     อันเปนพระอัธยาศัยของ 
พระองค     ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา    เสโน    พลสา 
ปตมาโน   ดงัน้ี. 
         ความพิสดารมีอยูวา     วันหน่ึงพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุ  
ทั้งหลาย     แลวตรัสพระสูตรในมหาวรรคสังยุตตนี้วา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอจงเที่ยวไปในโคจรอันเปนวิสัยของบิดา 
ของตนแลวตรัสวา พวกเธอจงยกไวกอนเถิด  เมื่อกอนแมดิรัจฉาน  
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ทั้งหลายก็ละวิสัยของตนแลวเที่ยวไปในท่ีเปนอโคจร    ไปสูเง้ือมมือ 
ของขาศึก     แตรอดจากเง้ือมมือขาศึกได    ก็ดวยความฉลาดใน 
อุบาย     เพราะตนมีปญญาเปนสมบัติ      แลวทรงนําเรื่องในอดีต  
มาเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในกําเนิดนกมูลไถ    อาศัยอยู 
ในกอนดินที่ทําการไถ.    วันหน่ึงนกมูลไถนั้นละถิน่ที่หากินเดิม 
ของตนไปทายดงดวยคิดวา   จักหาอาหารในถิ่นอ่ืน   ครั้งน้ันเหยี่ยว 
นกเขาเห็นนกมูลไถกําลังหาอาหารอยู   จึงโฉบจับเอามันไป.   เมื่อ 
มันถูกเหยี่ยวนกเขาพาไป     จึงคร่ําครวญอยางนี้วา     เราเคราะห 
รายมาก    มบีุญนอย    เราเที่ยวไปในที่อโคจรอันเปนถิ่นอ่ืน    ถา 
วันนี้เราเท่ียวไปในที่โคจรอันเปนถิ่นบิดาของตนแลว      เหยีย่ว 
นกเขาน้ีไมพอมือเราในการตอสู.     เหยี่ยวนกเขาถามวา     ดูกอน 
นกมูลไถที่หาอาหารอันเปนถิ่นบิดาของเจาเปนอยางไร.    นกมลูไถ 
ตอบวา     คือท่ีกอนดินคันไถนะซิ.    เหยี่ยวนกเขายังออมกําลัง 
ของมันไว   จึงไดปลอยมันไปโดยพูดวา   ไปเถิดเจานกมูลไถ   แม 
เจาไปในที่นั้นก็คงไมพนเราดอก.     นกมูลไถบินกลับไปในทีน่ั้น 
ไดข้ึนไปยังดินกอนใหญ     ยืนทาเหย่ียววา     มาเดี๋ยวน้ีซิเจาเหยี่ยว 
นกเขา.     เหยี่ยวนกเขามิไดออมกาลังของมัน     ลูปกท้ังสองโฉบ 
นกมูลไถทันทีทันใด.     ก็เม่ือนกมูลไถรูวาเหย่ียวน้ีมาถึงเราดวย 
กาลังแรง  จึงบินหลบกลบัเขาไปในระหวางกอนดินนั้นเอง.  เหยี่ยว  
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ไมอาจยั้งความเร็วได     จึงกระแทกอกเขากับกอนดินในที่นั้นเอง. 
เหยี่ยวอกแตกตาถลนตายทันที. 
         พระศาสดา    ครั้นทรงแสดงเรื่องในอดีตน้ีแลว   จึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลายแมสัตวเดียรัจฉานเที่ยวไปในท่ีอโคจร 
อยางนี้     ยังถึงเง้ือมมือขาศึก     แตเมื่อเท่ียวไปในถิ่นหาอาหารอัน 
เปนของบิดาของตน  ก็ยังขมขาศึกเสียได  เพราะฉะนั้น  แมพวกเธอ 
ก็จงอยาเท่ียวไปในอโคจรซ่ึงเปนแดนอ่ืน      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในอโคจรอันเปนแดนอ่ืน  มารยอมไดชอง  มาร 
ยอมไดอารมณ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อโคจรอันเปนแดนอ่ืนของ 
ภิกษุคืออะไร   คือกามคุณหา   กามคุณหาเปนไฉน  กามคุณหาคือ 
รูปที่รูไดดวยตา  ๑  เสียงที่รูไดดวยหู  ๑   กลิ่นที่รูไดดวยจมูก  ๑ 
รสท่ีรูไดดวยลิ้น  ๑   โผฏฐัพพะท่ีรูไดดวยกาย   ๑    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     นี้แลเปนอโคจรเปนแดนอ่ืนของภิกษุ      เมื่อทรงบรรล ุ
อภิสัมโพธิญาณแลวจึงตรัสคาถาแรกวา :- 
                        เหยี่ยวนกเขาบินโผลงดวยกําลังหมายใจ 
           วาจะเฉี่ยวเอานกมลูไถ   ซึ่งจับอยูที่ทายดง   เพ่ือ 
           หาเหย่ือโดยฉับพลัน     เพราะเหตุนั้นจึงถึงความ 
           ตาย. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  พลสา   ปตมาโน   ความวา   เหยี่ยว 
โผลงดวยกําลัง     คือดวยเรี่ยวแรงดวยคิดวา     จักจับนกมูลไถ.  
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บทวา   โคจรฏ ฺานิย   ความวา   เหยี่ยวโฉบเอานกมูลไถ   ซึ่งออก 
จากแดนของตนเท่ียวไปทายดงเพ่ือหาอาหาร. บทวา  อชฺฌปฺปตฺโต 
ไดแกโผลง.    บทวา    เตนุปาคมิ     ไดแก    เหยี่ยวถึงแกความตาย 
ดวยเหตุนั้น. 
         ก็เม่ือเหยี่ยวตาย     นกมูลไถจึงออกมายืนบนอกของเหยี่ยว 
ดวยม่ันใจวาเราชนะขาศึกไดแลว     เมื่อจะเปลงอุทานจึงกลาว 
คาถาท่ีสองวา :- 
                        เรานั้นเปนผูสมบูรณดวยอุบายยินดีแลว 
           ในโคจรอันเน่ืองมาแตบิดา    เห็นอยูซึ่งประโยชน 
           ของตน  จึงหลีกพนไปจากศัตรู  ยอมเบิกบานใจ. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา นเยน ไดแกอุบาย. บทวา อตฺถมตฺตโน 
ไดแก ความเจริญ  กลาวคือความปลอดภัยของตน. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรง 
ประกาศสัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรม    ภิกษุ 
เปนอันมากบรรลโุสดาปตติผล    เปนตน.    เหยีย่วในครั้งน้ันไดเปน  
เทวทัตในบัดนี้  สวนนกมูลไถ คือเราตถาคตน้ีแล. 
                        จบ อรรถกถาสกุณัคฆิชาดกที่ ๘  
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                              ๙ . อรกชาดก 
 

                         วาดวยการแผเมตตา 
       [๑๘๗]    ผูใดแล     ยอมอนุเคราะหสัตวโลกท้ังปวง 
         ดวยจิตเมตตาหาประมาณมิได  ทั้งเบื้องบน  เบื้อง 
         ตํ่าและเบื้องขวาง โดยประการท้ังปวง. 
       [๑๘๘]    จิตเกื้อกูลหาประมาณมไิด เปนจิตบริบูรณ 
         อันผูนั้นอบรมดีแลว      กรรมใดท่ีเขาทําแลวพอ 
         ประมาณ กรรมนั้นจักไมเหลืออยูในจิตนั้น. 
                        จบ  อรรถกถาชาดกท่ี   ๙ 
 
                           อรรถกถาชาดกท่ี  ๙ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภ 
เมตตสูตร   ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา  โย   เว   เมตฺเตน 
จิตฺเตน ดังน้ี. 
         สมัยหนึ่งพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย     ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมือ่ไดสองเสพเจริญเมตตาเจโตวิมุตติทําให 
มาก    ทําใหเปนดังยาน    ทําใหเปนที่ต้ัง    ไมใหฟุงซาน    สั่งสม 
เริ่มไวดวยดีแลว พึงหวังอานิสงส  ๑๑ ประการ คือ หลับเปนสุข ๑ 
ต่ืนเปนสุข  ๑   ไมฝนราย ๑  เปนที่รกัของมนุษยทั้งหลาย  ๑  เปน  
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ที่รักของอมนุษยทั้งหลาย   ๑   เทวดายอมรักษา   ๑    ไฟ   ยาพิษ 
ศัสตรา  ไมลวงเกิน  ๑  จิตไดสมาธิเร็ว  ๑    สีหนาผองใส  ๑   ไมหลง 
ทํากาลกิริยา   ๑    เมื่อยังไมบรรล ุ  ยอมเขาถึงพรหมโลกชั้นสูง  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อไดสองเสพอบรมเมตตาเจโตวิมุตติ    ฯเปฯ 
สั่งสมไวดวยดีแลว   พึงหวังอานิสงส    ๑๑   ประการเหลาน้ี   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ธรรมดาภิกษุพึงอบรมเมตตาภาวนาซึ่งยึดอานิสงส 
๑๑    ประการเหลาน้ี   เจริญเมตตาไปในสัตวทุกชนิด    โดยเจาะจง 
และไมเจาะจง      พึงมีจิตเกื้อกูลแผไปยังสัตวทั้งที่มีจิตเกื้อกูล 
พึงมีจิตเกื้อกูลแผไปยังสัตวทั้งที่ไมมีจิตเกื้อกูล     พึงมีจิตเกื้อกูล 
แผไปยังสัตวทั้งท่ีมีอารมณเปนกลาง   พึงเจริญเมตตาในสรรพสัตว 
โดยเจาะจงและไมเจาะจงอยางนี้  พึงเจริญ   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขา 
พึงปฏิบัติในพรหมวิหาร   ๔   เพราะเม่ือทําอยางนี้   แมไมไดมรรค 
หรือผล     กย็ังมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา.    แมโบราณก- 
บัณฑิตทั้งหลาย   เจริญเมตตาตลอด   ๗   ป    แลวสถิตอยูในพรหม- 
โลกนั่นเอง   ตลอด   ๗   สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป   แลวทรงนําเรื่อง 
ในอดีตมาเลา. 
         ในอดตีกาล     ในกัปหน่ึงพระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูล 
พราหมณ     ครั้นเจริญวัยจึงละกามสุขบวชเปนฤาษี     เปนครูชือ่ 
อรกะ  ไดพรหมวิหาร  ๙  พํานักอยูในหิมวันตประเทศ.  ครูอรกะ 
มีบริวารมาก     เมื่อจะสอนหมูฤๅษีจึงประกาศอานิสงสเมตตาวา 
ธรรมดาบรรพชิตควรเจริญเมตตา     กรุณา     มุทติา     อุเบกขา  
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เพราะเหตุชื่อวาจิตเมตตาน้ีเมื่อถึงความเปนจิตแนวแนแลว 
ยอมใหสําเร็จทางไปพรหมโลก ดังน้ี จึงไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา :- 
                        ผูใดแลยอมอนุเคราะหสัตวโลกท้ังปวง 
           ดวยจิตเมตตาหาประมาณมิได  ทั้งเบื้องบน  เบื้อง 
           ตํ่าและเบื้องขวาง   โดยประการท้ังปวง  จิตเก้ือกูล 
           หาประมาณมิได       เปนจิตบริบูรณอันผูนัน้อบรม 
           ดีแลว   กรรมใดที่เขาทําแลวพอประมาณ    กรรม 
           นั้นจกัไมเหลืออยูในจิตนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   โย  เว  เมตฺเตน  จิตฺเตน  สพฺพโลกา- 
นุกมฺปติ.   ความวา   บรรดากษัตริยเปนตน   หรือสมณพราหมณ 
ผูใดผูหน่ึง     มีจิตเมตตาอยางแนบแนน    ยอมอนุเคราะหสัตวโลก 
ทั่วไป.     บทวา     อุทฺธ    คือต้ังแตเบื้องลางของพื้นปฐพี     จนถึง 
พรหมโลกชัน้เนวสัญญานาสัญญายตนะ.  บทวา  อโธ   คือเบื้องลาง 
ของปฐพี   จนถึงอุสสทมหานรก.   บทวา   ติริย   คือในมนุษยโลก 
ไดแก   ในจักรวาลท้ังหมด   อธิบายวา   เจริญเมตตาจิตอยางน้ีวา 
ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดในที่ประมาณเทาน้ี     จงอยามีเวร 
อยาเบียดเบียนกัน     อยามีความคับแคน     จงมีความสุขรักษา 
ตนเถิด.    บทวา    อปฺปมาเณน    คือชื่อวาไมมีประมาณเพราะยึด 
สัตวหาประมาณมิไดเปนอารมณ.  บทวา  สพฺพโส  คือโดยอาการ 
ทั้งปวง.     อธิบายวา     โดยอํานาจแหงสุคติและทุคติทั้งปวงอยางนี้ 
คือ   เบื้องบน   เบื้องลาง   และเบ้ืองขวาง.   บทวา   อปฺปมาณ   หิต  
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จิตฺต       ไดแก    จิตเกื้อกูลในสรรพสัตวที่อบรมทําใหไมมีประมาณ. 
บทวา  ปริปุณฺณ  คือไมบกพรอง.  บทวา  สุภาวิต  คือเจริญดีแลว. 
บทนี้เปนชื่อของจิตท่ีไมมีประมาณ.  บทวา  ย  ปมาณ  กต  กมฺม 
ความวา     กรรมเล็กนอย    คือกรรมเปนกามาวจรท่ีอบรมแลว 
ดวยอํานาจเมตตาภาวนามีอารมณเปนที่สุด      และดวยอํานาจ 
การถึงความเปนผูเชี่ยวชาญอยางน้ีวา     กรรมใดไมมีประมาณ 
มีอารมณไมมีประมาณ.   บทวา   น   ต  ตตฺราวสิสฺสติ.   ความวา 
กรรมเล็กนอยน้ัน   คือกรรมเปนรูปาวจรซ่ึงนับวา    จิตอันเกื้อกูล 
ไมมีประมาณนั้นไมเหลืออยูในจิตน้ัน.   อธิบายวา   เหมือนนํ้านอย 
ที่ถูกหวงน้ําใหญไหลบาเขามา    จะถูกหวงน้ําน้ันพัดพาไปมิได 
ยอมไมเหลืออยู    คือต้ังอยูมิไดภายในหวงน้ํา    ที่แทหวงนํ้าใหญ 
หุมหอนํ้าน้ันไวฉันใด    กรรมอันเล็กนอยก็ฉันนั้น   ไมมีโอกาสแหง 
ผลที่กรรมเปนของใหญจะกําหนดยึดไวได    ยอมไมเหลืออยู    คือ 
ไมดํารงอยู     ไมสามารถใหผลของตน    ภายในกรรมอันเปนของ 
ใหญนั้นได    ที่แทกรรมอันเปนของใหญเทาน้ัน    ยอมหุมหอกรรม 
นั้น คือใหผล. 
         พระโพธิสัตวครั้นกลาวถึงอานิสงสเมตตาภาวนาแก 
อันเตวาสิกทั้งหลายอยางน้ีแลว     เปนผูไมเสื่อมจากฌาน     จึง 
บังเกิดในพรหมโลก  มิไดกลับมายังโลกนี้อีกตลอด   ๗   สังวัฏฏกัป 
และวิวัฏฏกปั.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     จึงทรง   
ประมวลชาดก.     หมูฤๅษีในครั้งน้ันไดเปนพุทธบริษัทในครั้งน้ี.  
สวนครูอรกะ  คือเราตถาคตนี้แล. 
                              จบ อรรถกถาชาดกท่ี  ๙  
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                           ๑๐.  กกณัฏกชาดก 
 

                      วาดวยก้ิงกาไดทรัพย 
       [๑๘๙]     กิ้งกาบนปลายเสาระเนียดน้ี     ยอมไม 
         ออนนอมเหมือนเมือ่วันกอน ดูกอนมโหสก ทาน 
         จงรูวากิ้งกากระดางเพราะเหตุไร. 
       [๑๙๐]     กิ้งกามันไดทรัพยกึ่งมาสกซึ่งมันไมเคย 
         ได    จงึไดดูหมิ่นพระเจาวิเทหราช    ผูครองเมือง 
         มิถิลา. 
                          จบ กกัณฏกชาดกท่ี  ๑๐ 
 
                        อรรถกถากกัณโชดกท่ี ๑๐ 
 
         กกัณฏกชาดกน้ีมีคําเริ่มตนวา   นาย  ปุเร   โอกฺกมติ   จักมี 
แจงในมหาอุมมังคชาดก 
                       จบ  อรรถกถากกัณฏกชาดกท่ี  ๑๐  
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                     รวมชาดกที่มีในวรรคนี้   คอื 
         ๑. อินทสมานโคตตชาดก  ๒. สันถวชาดก  ๓. สุสีมชาดก 
๔. คิชฌชาดก  ๕. นกลุชาดก  ๖. อุปสาฬหกชาดก  ๗. สมิทธ-ิ 
ชาดก ๘. สกณัุคฆิชาดก  ๙. อรกชาดก  ๑๐. กกัณฏกชาดก.       
                                 จบ   สันถววรรคท่ี  ๒  
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                         ๓. กัลยาณธรรมวรรค 
 
                        ๑. กัลยาณธรรมชาดก 
 

                              ผูมีกัลยาณธรรม 
       [๑๙๑]    ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน     กาลใด 
         บุคคลไดธรรมสมัญญาในโลกวา  ผูมีกัลยาณธรรม 
         กาลนัน้     นรชนผูมีปญญาไมพึงทําตนใหเส่ือม 
         จากสมญัญาน้ันเสีย    สัตบุรษุท้ังหลายยอมถือไว 
         ซึ่งธุระดวยหิริและโอตตัปปะ. 
       [๑๙๒]    ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน  สมัญญาวา 
         มีกัลยาณธรรมในโลกนี้    มาถึงขาพระพุทธเจา 
         แลวในวันนี้ ขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นสมญัญา 
         อันนั้น   จึงไดบวชเสียในคราวนี้   ความพอใจใน 
         การบรโิภคกามในโลกนี้ มิไดมีแกขาพระพุทธเจา 
         เลย. 
                     จบ กัลยาณธรรมชาดกที่  ๑  
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                อรรถกถากัลยาณธรรมวรรคที่  ๓ 
 
                อรรถกถากัลยาณธรรมชาดกที่  ๑ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภแมผัวหูหนวกคนหนึ่ง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคํา 
เริ่มตนวา กลฺยาณธมฺโม ดงัน้ี. 
         ความพิสดารมีอยูวา    ในกรุงสาวัตถีมีกุฎมพีคนหน่ึง    เปน 
คนมีศรัทธา   เลื่อมใสถึงไตรสรณคมน   ถือศีลหา.   วันหน่ึงเขาถือ 
เภสัชมีเนยใสเปนตนเปนอันมาก     กับดอกไมของหอม     และผา 
เปนตน    ไปดวยคิดวา    จักฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาใน 
พระวิหารเชตวัน.   ในเวลาท่ีกุฎมพีไป   ณ   ที่นั้น   แมยายเตรียม 
ของเค้ียวของบริโภคประสงคจะเยี่ยมลูกสาว      ไดไปยังเรือนนั้น. 
แตแมยายหูคอนขางตึง.     ครั้นนางบริโภครวมกับลูกสาว 
อ่ิมหนําสําราญแลว    จึงถามลูกสาววา    นี่ลูก    ผัวของเองอยูดวย 
ความรักบันเทิงใจไมทะเลาะกันดอกหรือ.    ลูกสาวพูดวา    แมพูด  
อะไรอยางนั้น    คนที่เพียบพรอมดวยผัวและมารยาทเชนลูกเขย 
ของแม     แมบวชแลวกย็ังหายาก.     อุบาสิกาฟงคําลูกสาวไมถนัด  
ถือเอาแตบทวาบวชแลวเทาน้ัน     จึงตะโกนข้ึนวา     อาวทําไมผัว 
ของเองจึงบวชเสียเลา.     บรรดาผูอยูเรือนใกลเคียงท้ังส้ิน     ไดยิน 
ดังน้ันพากันพูดวา  เขาวากุฎมพีของพวกเราบวชเสียแลว.  บรรดา 
ผูที่เดินผานไปมาทางประตู   ไดยินเสียงของคนเหลาน้ัน   จึงถามวา  
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นั่นอะไรกัน.     ชนเหลาน้ันตอบวา     เขาวากุฎมพีในเรือนน้ีบวช 
เสียแลว. 
         ฝายกุฎมพีนั้นครั้นสดับธรรมของพระทศพลแลว      ก็ออก 
จากวิหารกลบัเขาเมือง.    ขณะนั้นชายคนหน่ึงพบเขาในระหวาง 
ทางจึงพูดวา     ขาววาทานบวช     บุตรภรรยาบริวารในเรือนทาน 
พากันรองไหคร่ําครวญ.     ทันใดนั้นเขาไดความคิดข้ึนมาวา 
แทจริงเรามิไดบวชเลย      คน ๆนี้วาเราบวช      เสียงดีเกิดข้ึนแลว 
เราไมควรใหหายไป    เราควรจะบวชในวันนี้แหละ    เขาจึงกลับ 
จากท่ีนั้นทันทีไปเฝาพระศาสดา     เมื่อรับสั่งถามวา     อุบาสก 
ทานทําพุทธุปฏฐากเพ่ิงกลับไปเด๋ียวน้ีเอง     ไฉนจึงมาเด๋ียวน้ีอีก 
จึงเลาเรื่องถวายแลวกราบทูลวา     ขาแตพระองคธรรมดาเสียงดี 
เกิดข้ึนแลว    ไมควรใหหายไปเสีย    เพราะฉะนั้น    ขาพระองคมี 
ความประสงคจะบวชจึงไดมา.     ครั้นเขาบรรพชาอุปสมบทแลว 
เปนผูปฏิบัติชอบ  ไมชาก็ไดบรรลุพระอรหัต.  ไดยินวา  เหตุการณ 
นี้ปรากฏเลื่องลือไปในคณะสงฆ.     อยูมาวันหน่ึง     ภิกษุทั้งหลาย 
ประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา    อาวุโสท้ังหลายกุฎมพีชื่อโนน 
ไดเกิดความคิดข้ึนวา     เสียงดีเกิดข้ึนแลว     ไมควรใหหายไปแลว 
จึงบรรพชา    เวลาน้ีบรรลุพระอรหัตแลว.    พระศาสดาเสด็จมา 
ตรัสถามวา    ภิกษุทั้งหลายพวกเธอน่ังประชุมสนทนาเรื่องอะไร 
กัน    เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว     จึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลายแมบัณฑิตแตกอน    ไดความคิดวา     เสียงดี  
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เกิดข้ึนแลวไมควรใหเสียไป      จึงพากันบวชแลวทรงนําเรื่องใน 
อดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งเมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู 
ในกรุงพาราณสี  พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลเศรษฐี  ครั้นเจริญ 
วัยแลวก็ไดรบัตําแหนงเศรษฐี    เมื่อบิดาถึงแกกรรม.    วันหน่ึง 
เศรษฐีออกจากบาน  ไปประกอบราชกรณียกิจ.  ครั้งน้ัน  แมยาย 
ของเศรษฐีไดไปยังเรือนนั้นดวยคิดวา    จักเยี่ยมลกูสาว.    แมยาย 
นั้นคอนขางหูตึงเรื่องทั้งหมดเหมือนกับเรื่องในปจจุบัน.     ชาย 
คนหน่ึงเห็นเศรษฐีประกอบราชกรณียกิจเสร็จแลวกลับมาเรือน 
จึงพูดวาในเรือนของทานเกิดรองไหกันยกใหญ     เพราะไดขาววา 
ทานบวชเสียแลว.  พระโพธิสัตวไดความคิดข้ึนวา   ธรรมดาเสียงดี 
เกิดข้ึนแลวไมควรใหหายไปเสีย     จึงกลับจากน้ันไปเฝาพระราชา 
เมื่อรับสั่งถามวา     ทานมหาเศรษฐีทานเพ่ิงไปเด๋ียวนี้เอง     ทําไม 
จึงกลับมาอีก   จึงกราบทูลวา   ขาแตพระองคทั้ง ๆ   ที่ขาพระองค 
มิไดบวชเลย     คนในเรือนโอดครวญกันพูดวาบวชแลว     เสียงดี 
เชนนี้เกิดข้ึนแลว    ไมควรใหหายไป    ขาพระองคจักบวชละ    ขอ 
พระราชทานอนุญาตใหขาพระองคบวชเถิด      เมื่อจะประกาศเนื้อ 
ความน้ี จึงไดกลาวคาถาท้ังหลายเหลาน้ีวา :- 
                        ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชนกาลใด 
           บุคคลไดสมัญญาในโลกวา ผูมกีัลยาณธรรม กาล  
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              นั้นนรชนผูมีปญญา     ไมพึงทําตนใหเส่ือมจาก   
           สมัญญาน้ันเสีย  สัตบุรุษท้ังหลายยอมถือไวซึ่งธุระ 
           ดวยหิริ ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชนสมัญญาวา 
           ผูมีกลัยาณธรรมในโลกน้ี    มาถึงขาพระพุทธเจา 
           แลวในวันนี้ ขาพระพุทธเจาเห็นสมัญญาอันนั้น จึง 
           ไดบวชเสียในคราวนี้   ความพอใจในการบริโภค 
           ในโลกน้ี มิไดมีแกขาพระองคเลย. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา กลฺยาณธมฺโม ไดแก  ธรรมดี. บทวา 
สมฺ   อนปุาปุณาติ   ความวา   ถึงโวหารบัญญัตินี้วา   มีศีล   มี 
กัลยาณธรรม บวชแลว. บทวา ตสฺมา น หิยฺเยถ  ไดแก ไมพึงให 
เสื่อมจากสมญานั้น.     สตับุรุษท้ังหลายยอมยึดธุระไวแมดวยหิริ 
ขาแตมหาราชข้ึนชื่อวาสัตบุรุษท้ังหลาย     ยอมยึดธุรบรรพชา 
นี้ไวไดดวยหิริ   อันเกิดข้ึนในภายในบาง   ดวยโอตตัปปะอันเกิดข้ึน 
ในภายนอกบาง.  บทวา  อิธ  มชฺช  ปตฺตา  ไดแก  ผูมีกัลยาณธรรม 
ในโลกน้ี   ไดมาถึงขาพระองคแลวในวันนี้.   บทวา   ตาห   สเมกฺข 
ความวา   ขาพระองคเพงดูคือเห็นสมญาอันไดแลวดวยคุณ.   บทวา 
น   หิ   มตฺถิ    ฉนฺโท   แกเปน  น   หิ   เม   อตฺถิ  ฉนฺโท   แปลวา 
ขาพระองคไมมีความพอใจเลย.  บทวา  อิธ   กามโภเค  คือ  ในการ 
บริโภคดวยกิเลสกาม และดวยวัตถุกามในโลกน้ี. 
         พระโพธิสัตวครั้นกราบทูลอยางนี้แลว     จึงขอพระบรม- 
ราชานุญาตบรรพชา    ไปสูหิมวันตประเทศ    บวชเปนฤๅษียงั  
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อภิญญาและสมาบัติใหเกิด มีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม 
ชาดก     พระราชาในครั้งน้ัน     ไดเปนอานนทในครั้งน้ี.      สวน 
เศรษฐีกรุงพาราณสี  ในครั้งน้ัน คือเราตถาคตน้ีแล. 
               จบ อรรถกถากลัยาณธรรมชาดกที่  ๑  
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                         ๒. ทัททรชาดก 
 

                      ราชสีหกับสุนัขจิ้งจอก 
       [๑๙๓]    ขาแตคุณพอผูเปนใหญในมฤคชาติทั้ง 
         หลาย   ใครหนอมีเสียงดังลั่น    ยอมทําใหททัทร 
         บรรพตใหบรรลือสน่ันยิ่งนัก     ราชสหีทั้งหลาย 
         ยอมไมอาจบรรลือโตตอบมันได    นั่นเรียกวา 
         สัตวอะไร. 
       [๑๙๔]    ลูกเอย   นั่นคือสุนัขจ้ิงจอก   เปนสัตวเลว 
         ทรามตํ่าชากวามฤคชาติทั้งหลาย    มันหอนอยู 
         ราชสีหทั้งหลายรังเกียจชาติของมัน   จึงไดพากัน 
         นิ่งเฉยเสีย. 
                         จบ ทัททรชาดกท่ี ๒ 
 
                   อรรถกถาทัททรชาดกท่ี  ๒ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
พระโกกาลิกะ      ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา     โก     นุ 
สทฺเทน มหตา ดังน้ี. 
         ความพิสดารมีอยูวาในกาลน้ันพวกภิกษุพหูสูต    นั่งอยู   ณ 
พ้ืนหินออนสีแดง   สวดบทภาณวารในทามกลางสงฆเหมือนราชสีห  
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หนุมบรรลือสีหนาท    เหมือนเทวดาบรรดาลใหน้ําคงคาในอากาศ  
ใหตกลง.   เม่ือภิกษุเหลานั้นกลาวบทภาณวาร   พระโกกาลิกะไมรู 
ความโงของตน   อวดภูมวิาเราจักกลาวบทภาณวารบาง   จึงเขาไป 
ในระหวางภิกษุทั้งหลาย   เที่ยวประกาศในท่ีนั้น ๆ   อางภิกษุสงฆ 
วา พวกภิกษุไมใหโอกาสเรากลาวบทภาณวารบาง หากใหโอกาส 
แกเรา     เราก็จักกลาวบาง.     คําพูดของพระโกกาลิกะไดปรากฏ 
ในหมูภิกษุ.     พวกภิกษุคิดวา     จักทดลองพระโกกาลิกะดูกอน 
จึงกลาววา    กอนอาวุโสโกกาลิกะ   วันนี้ทานจงกลาวบทภาณวาร 
แกสงฆเถิด.  พระโกกาลกิะไมรูความสามารถของตน    จึงรับวา 
ตกลง      จึงฉันขาวยาคูเค้ียวของเค้ียวอันเปนที่สบายของตน 
บริโภคกับสูปะอันอรอย.    ครั้นพระอาทิตยตก    เขาประกาศเวลา 
ฟงธรรม     หมูภิกษุประชุมกัน.     พระโกกาลิกะนุงผากาสาวะ 
มีสีเหมือนโคลน     หมจีวรมีสีเหมือนดอกกรรณิการเขาไปยัง 
ทามกลางสงฆ     ไหวพระเถระข้ึนสูธรรมาสนที่ประดับไวอยางดี 
ในมณฑลแกวที่ตกแตงไว    นั่งจับพัดวีชนีดวยคิดวา    เราจักกลาว 
บทภาณวาร.  ทันใดนั่นเองเหง่ือก็ไหลจากรางกายของพระโกกาลิกะ 
ความขลาดกลัวเขาครอบงํา.      ครั้นกลาวบทตนของคาถาแรกแลว 
ก็ไมเห็นบทเบื้องปลาย.     พระโกกาลกิะงกงันลงจากธรรมาสน 
กระดากอาย     ไดออกไปจากทามกลางสงฆกลับที่อยูของตน. 
ภิกษุพหูสูตรูปอ่ืนจึงไดกลาวบทภาณวารตอไป.     ต้ังแตนั้นภิกษุ 
ทั้งหลายจึงรูวาพระโกกาลิกะโง.  
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         อยูมาวันหน่ึง   ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรม 
วา   อาวุโสท้ังหลาย  ความโงของพระโกกาลิกะในชั้นแรกรูไดยาก 
แตบัดนี้ไดปรากฏชัดข้ึนมาแลว.     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บดันี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่อง 
อะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว    จึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      โกกาลิกะไดเผยความโงใหปรากฏแลว 
มิใชในบัดนี้เทาน้ัน   แมเมื่อกอนก็ไดเผยใหปรากฏมาแลว    ทรงนา 
เรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   พระโพธิสตัวบังเกิดในกําเนิดราชสีห  ณ  หิมวันต-  
ประเทศ    ไดเปนราชาของราชสีหมากมาย.    พญาราชสีหนั้นมี 
ราชสีหเปนบริวารอยูไมนอยอาศัยอยู     ณ     ถ้ําเงิน.     แมสุนขั- 
จ้ิงจอกก็อาศัยอยูในถ้ําแหงหนึ่ง    ไมไกลจากถ้ําน้ัน.     อยูมา 
วันหน่ึง   ฝนตกขาดเม็ดแลว   พวกราชสีหทั้งหมดก็พากันมาประชุม 
ที่ประตูถ้ําของพญาราชสีห    ตางบรรลือสีหนาทเลนหัวกัน.     ใน 
ขณะที่ราชสีหเหลาน้ันบรรลือสีหนาทเลนหัวกันอยูอยางนี้    สุนัข 
จ้ิงจอกตัวนั้นก็หอนข้ึน.    พวกราชสหีไดยินเสียงสุนัขจ้ิงจอกน้ัน 
ก็กระดากใจ     พากันนิ่งดวยคิดวา     เจาสุนัขจ้ิงจอกตัวนี้หอนแขง 
กับพวกเรา.    ในขณะที่ราชสีหเหลาน้ันนิ่ง    ราชสีหนอยลูกพญา- 
ราชสีหโพธสิัตว     เมื่อจะถามบิดาวา     พอจาพวกราชสีหเหลาน้ี 
บรรลือสีหนาทเลนหัวกัน     ครั้นไดยินเสียงของสัตวนั้นพากันนิ่ง  
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ดวยความอาย     สัตวนั้นชื่ออะไร     อวดอางตนดวยเสียงของตน 
ไดกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ขาแตพอผูเปนใหญในมฤค     ใครหนอม ี
           เสียงดังลั่น    ทําทัททรบรรพตใหบรรลือลัน่ยิ่งนัก 
           ราชสหีทั้งหลายไมอาจบรรลือโตตอบมัน       นั่น 
           เรียกวาสัตวอะไรหนอ. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา  อภินาเทติ  ททฺทร  ความวา  ใครหนอ 
ทําทัททรบรรพตใหมีเสียงกึกกองเปนอันเดียว.     ลูกราชสีห 
เรียกบิดาวา   มิคาภิภู.   ในบทวา   มิคาภิภู   นี้  มีอธิบายวา   ขาแต 
พญาราชสีหผูเปนจอมมฤค ขาพเจาขอถามทาน สัตวนั้นชื่ออะไร. 
         ครั้นบดิาฟงคําของลูกราชสีหแลว  จึงกลาวคาถาที่  ๒ วา :- 
                        ลูกเอย      นั่นคือสุนัขจ้ิงจอกเปนสัตวเลว 
         ทรามตํ่าชากวามฤคชาติทั้งหลาย     มันหอนอยู 
         ราชสีหทั้งหลายรังเกียจชาติของมัน       จึงไดพา 
         กันนิ่งเฉยเสีย. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา    ส     ในบทวา    สมจฺฉเร    เปนเพียง 
อุปสรรค.  เอาความวา  อยูเฉย.  ทานอธิบายไววา  ราชสีหทั้งหลาย 
นิ่งเฉย     คืออยูเฉย.     ในคัมภีรทั้งหลาย     เกจิอาจารยเขียนวา 
สมจฺฉเร.  
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         พระศาสดาครั้นตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    โกกาลิกะ 
มิไดเปดเผยตนเองในบัดนี้เทาน้ัน       แมเม่ือกอนก็ไดเปดเผยแลว 
เหมือนกัน   แลวทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา   ทรงประชุมชาดก. 
สุนัขจ้ิงจอกในครั้งน้ันไดเปนพระโกกาลิกะในครั้งน้ี.     สวนลูก 
ราชสีหไดเปนราหุล. พญาราชสีห คือเราตถาคตน้ีแล. 
                         จบ อรรถกถาทัททรชาดกที่ ๒  
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                               ๓. มกักฏชาดก 
 

                                วาดวยพิง 
       [๑๙๕]   คุณพอครับ  มาณพนั่นมายืนพิงตนตาลอยู 
         อนึ่ง     เรือนของเรานี้ก็มีอยู    ถากระไรเราจะให 
         เรือนแกมานพนั้น. 
       [๑๙๖]   ลูกเอย  เจาอยาเรียกมันมาเลย  มันเขามา 
         แลว    จะพึงประทุษรายเรือนของเรา     หนาของ 
         พราหมณผูมีศีลบริสุทธิ์ หาเปนเชนนี้ไม. 
                     จบ   มักกฏชาดกท่ี  ๓ 
 
                    อรรถกถามักกฏชาดกท่ี   ๓ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
ภิกษุหลอกลวงรูปหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา 
ตาต  มาณวโก เอโส  ดังนี.้ 
         เรื่องราวจักมีแจงในอุททาลกชาดกในปกิณณกนิบาต. 
ก็ครั้งน้ันพระศาสดาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุนี้มิใช 
หลอกลวงในบัดนี้เทาน้ัน     แมเม่ือกอนก็เกิดเปนลิงไดหลอกลวง 
เพราะเรื่องไฟ  แลวตรัสนําเรื่องอดีตมาเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    บังเกิดในตระกูลพราหมณ    หมูบานกาสี    ครั้น  
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เจริญวัยเรียนศิลปศาสตรในเมืองตักกสิลา    ดํารงตนเปนฆราวาส.   
ครั้นตอมาพราหมณีภรรยาของพราหมณนั้นคลอดบุตรคนหน่ึง 
เมื่อบุตรว่ิงเที่ยวไปมาได   พราหมณีก็ถึงแกกรรม.   พระโพธิสตัว 
กระทําฌาปนกิจนางแลวคิดวา      เราจะอยูครองเรือนไปทําไม 
จึงละพรรคพวกญาติมิตร      ซึ่งพากันร่ําไหพาบุตรเขาไปยังปา 
หิมพานต    บวชเปนฤๅษีมีรากไมและผลไมในปาเปนอาหาร 
พํานักอยู   ณ   ที่นั้น.   วันหน่ึงเมื่อฝนตกในฤดูฝน   พระโพธิสตัว 
กอไฟผิงนอนอยูบนเครื่องลาดกระดาน.     แมบุตรของทานซ่ึง 
เปนดาบสกุมาร  ก็นั่งนวดเทาของบิดา.    มลีิงปาตัวหนึ่งถูกความ 
หนาวเบียดเบียน     เห็นไฟที่บรรณศาลาของพระโพธิสัตว     จึง 
คิดวา     หากเราจักเขาไปในบรรณศาลาน้ี     เขาจักรองวา     ลงิ 
ลิง    แลวโบยนําเราออกไป    เราก็จักไมไดผิงไฟ    เอาละบัดนี้เรา 
มีอุบายอยางหนึ่ง    เราจะปลอมเปนดาบสทําการลวงเขาไป 
จึงนุงผาเปลือกไมของดาบสที่ตายแลวคนหนึ่ง     ถือกระเชา     ขอ 
และไมเทาอาศัยตาลตนหนึ่งท่ีประตูบรรณศาลายืนสั่นอยู.  
ดาบสกุมารเห็นมันก็ไมรูวาเปนลิง   จึงบอกแกดาบสวา   มีดาบสแก 
รูปหน่ึง     ถกูความหนาวเบียดเบียนคงจะมาขอผิงไฟ     แลวคิดวา 
ควรจะใหเขาไปผิงยังบรรณศาลาหลังหนึ่ง     เมื่อจะพูดกะบิดา 
จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        พอจา  มาณพน้ันมายืนพิงตนตาลอยู  อนึ่ง 
           เรือนของเรานี้ก็มอียู     ถากระไรเราจะใหเรอืน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 137 

           แกมาณพน้ัน. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   มาณวโก   เปนชื่อของสัตว.   ทาน 
แสดงวา    พอจา    นั่นมาณพคือสัตวชนิดหน่ึง    คือดาบสรูปหน่ึง. 
บทวา  ตาลมูล  อปสฺสิโต  ไดแกยืนพิงตนตาลอยู.  บทวา  อคาร- 
กฺจิท  อตฺถิ  ไดแก  เรามีบานของนักบวชนี้  คือหมายถึงบรรณ- 
ศาลา.  บทวา  หนฺท  เปนนิบาตลงในอรรถแหงความเตือน.  บทวา 
เทมสฺส คารก ความวา เราจะใหเรือนดาบสน้ีอยูสวนหนึ่ง. 
         พระโพธิสัตวไดยินคําของบุตรจึงลุกข้ึนไปยืนดูที่ประตู 
บรรณศาลา    รูวาสัตวนั้นเปนลิง   จึงบอกลูกวา    ลูกเอยธรรมดา 
มนุษยหนาไมเปนอยางนี้ดอก     ลูกไมควรเรียกลงิเขามาในท่ีนี้ 
แลวกลาวคาถาท่ี ๒ วา :- 
                        ลูกเอย   เจาอยาเรียกมันมาเลย   มนัเขามา 
         แลว   จะทําลายเรือนของเรา    หนาของพราหมณ 
         ผูมีศีลบริสุทธิ์  ไมเปนอยางน้ีดอก. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ทูเสยฺย  โน  อคารก  ความวา  เจา 
สัตวนี้แหละ   เขาไปในบรรณศาลาน้ี   จะทําลายเอาไฟเผาบรรณ- 
ศาลาซ่ึงทําไดลําบากน้ีเสีย     หรือถายอุจจาระเปนตน    รดไว. 
บทวา    เนตาทิส    ไดแกหนาของพราหมณผูมีศีลบริสุทธิ์ไมเปน 
เชนนี้. 
         พระโพธิสัตว   ครัน้บอกวาน่ันลิงดังน้ีแลว    จึงควาคบไฟ 
ไดดุนหน่ึงตวาดวา     เจาจะอยูที่นี่ทําไม     แลวขวางใหมันหนีไป.  
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ลิงก็ทิ้งผาเปลือกไม    ว่ิงข้ึนตนไมเขาปาไป.    พระโพธิสัตวเจริญ 
พรหมวิหาร ๔ ไดมีพรหมโลกเปนทีไ่ปในเบื้องหนา. 
         พระศาสดาทรงนาพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.  ลิงในครั้งน้ันไดเปนภิกษุหลอกลวงในครั้งนี้   ดาบสกมุาร 
ไดเปนราหุล สวนดาบส  คือเราตถาคตนี้แล. 
                     จบ  อรรถกถามักกฏชาดกที่   ๓  
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                        ๔.  ทุพภิยมักกฏชาดก 
 

                      วาดวยการคบคนช่ัว 
       [๑๙๗]  เราไดใหน้ําเปนอันมากแกเจา    ผูถูกความ 
         รอนแผดเผา หิวกระหายอยู  บดัน้ีเจาไดด่ืมนํ้าแลว 
         ยังหลอกลอเปลงเสียงวากิกิอยูได     การคบหากับ 
         คนชั่วไมประเสริฐเลย. 
       [๑๙๘]  ทานไดยินหรือไดเห็นมาบางหรือวา     ลิง 
         ตัวไหนชื่อวาเปนสัตวมีศีล      เราจะถายอุจจาระ 
         รดศีรษะทานเด๋ียวน้ีแลวจึงจะไป    นี่เปนธรรมดา 
         ของพวกเรา. 
                       จบ  ทุพภิยมักกฏชาดกท่ี  ๔ 
 
                 อรรถกถาทุพภิยมักกฏชาดกท่ี   ๔ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเวฬุวันทรงปรารภ 
พระเทวทัต    ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา  อทมมฺิ  เต   วาริ 
พหุตฺตรูป  ดงัน้ี.   
         ความพิสดารมีอยูวา    วันหน่ึงภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากัน 
ในโรงธรรมถึงความอกตัญู      ความประทุษรายมิตรของพระ-  
เทวทัต.    พระศาสดารับส่ังวา    เทวทัตเปนผูอกัตญูประทุษราย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 140 

มิตร     มิใชในบัดนี้เทานั้นแมเม่ือกอนก็ไดเปนเชนนี้     แลวทรง 
นําเรื่องในอดีตมาเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   พระโพธิสตัวบังเกิดในตระกูลพราหมณ   ชาวบาน 
กาสีแหงหนึ่ง    ครั้นเจริญวัย    ดํารงตนเปนฆราวาส.    ก็สมัยน้ัน 
ไดมีบอนํ้าลึกบอหนึ่งอยูที่ทางใหญชัน ในแควนกาสี สัตวดิรัจฉาน 
ทั้งหลายขามไมได.   พวกมนุษยผูปรารถนาบุญเดินมาทางนั้น 
ใชกระบอกมีสายยาวตักน้ําใสขังเต็มรางแหงหนึ่ง      ใหสัตว 
ดิรัจฉานดื่ม     รอบบอน้ันเปนปาใหญ.     ลิงเปนอันมากอาศัยอยู 
ในปาน้ัน.    ตอมาที่ทางน้ัน     ขาดผูคนสัญจรไปมาสองสามวัน. 
สัตวดิรัจฉานจึงไมไดดื่มน้ํา.     ลิงตัวหนึ่งกระหายนํ้าเต็มที่  
เที่ยวหาน้ําด่ืมในที่ใกลบอนํ้า.     พระโพธิสัตวเดินไปถึงทางนั้น 
ดวยกิจธุระอยางหน่ึง     จึงตักน้ําในบอน้ันดื่มลางมือและเทา     เห็น 
ลิงตัวน้ัน     ทราบวามันกระหายนํ้า      จึงตักน้ําใสรางใหมันดื่ม 
ครั้นใหเสร็จแลว     คิดจะพักผอนจึงนอนลงที่โคนไมตนหน่ึง. 
สวนลิงครั้นดื่มน้ําแลวน่ังอยูไมไกล     ทาหนาลอกแลกหลอกพระ- 
โพธิสัตว.  พระโพธิสัตวเห็นกิริยาของมัน  จึงกลาววา  อายวายราย 
ลิงอัปรีย     เมื่อเองกระหายนํ้าเหน็ดเหนื่อยมา     ขาก็ใหน้ําเองด่ืม 
บัดนี้เองทําหนาลอกแลกหลอกขาได     นาอนาถใจที่ขาชวยเหลือ 
สัตวชั่ว  ๆ ไมมีประโยชนเลย แลวกลาวคาถาแรกวา :-  
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                        ขาไดใหน้าํเปนอันมากแกเองผูถูกความ 
           รอนแผดเผาหิวกระหาย  บัดน้ีเจาไดด่ืมนํ้าแลว 
           ยังหลอกลอทําเสียงครอก ๆ  อยูได  การคบหา 
           กับคนชั่วไมประเสริฐเลย. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โสทานิ  ปตฺวาน  กิกึ  กโรสิ  ความวา 
บัดนี้เจาด่ืมน้ําท่ีขาใหแลวยังทําหนาลอกแลกสงเสียงครอก  ๆ 
อยูได.  บทวา  น  สงฺคโม  ปาปชเนน  เสยฺโย  ความวา  การคบหา 
กับคนชั่วไมดีเลย ไมคบนั่นแหละดีกวา. 
         ลิงผูประทุษรายมิตร     ครั้นไดยินดังนั้นแลวจึงกลาววา 
ทานอยาสําคัญวา     เราทาํเพียงเทาน้ีแลวจะเสร็จส้ิน    บัดนี้เราจะ 
ถายคูถรดศีรษะทานกอนแลวจึงไป แลวกลาวคาถาท่ี  ๒ วา :- 
                        ทานไดยินหรือไดเห็นมาบางหรือวา     ลิง 
           ตัวไหนชื่อวาเปนสัตวมีศีล      เราจะถายอุจจาระ 
           รดศีรษะทานเด๋ียวน้ีแลวจึงจะไป    นี้เปนธรรมดา 
           ของพวกเรา. 
         ความยอในคาถานั้นมีดังนี้    ทานพราหมณ    ทานไดยิน 
หรือไดเห็นท่ีไหนวา   ลงิรูคุณคน   มีมารยาท   มศีีล   มีอยู.   เรา 
จะถายคูถรดศีรษะทานเดี๋ยวน้ีแหละแลวจึงจะไป.    นี้เปนธรรมดา 
นี้เปนสภาพโดยกําเนิดของพวกขาพเจา     ผูชื่อวาเปนลิง     คือ 
ถายคูถรดหัวผูมีอุปการะ.  
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         พระโพธิสัตวครั้นไดยินดังนั้น    จึงเตรียมจะลุกไป.    ขณะ 
นั้นเองลิงกระโดดจับกิ่งไมทาคลายจะหอยโหน    ถายคูถรดศีรษะ 
พระโพธิสัตวแลวรองเขาปาไป.     พระโพธิสัตวอาบน้ําชําระกาย 
แลวจึงกลับไป. 
         พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เทวทัตไมรูจักคุณ 
มิใชในบัดนี้เทาน้ัน     แมเมื่อกอนก็ไมรูจักคุณท่ีเราทําไวเหมือนกัน 
แลวทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา    ทรงประชุมชาดก.    ลิงในครั้ง 
นั้นไดเปนเทวทัตในครั้งนี้ สวนพราหมณ คือเราตถาคตน้ีแล. 
                จบ อรรถกถาทุพภิยมักกฏชาดกท่ี  ๔  
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                        ๕.  อาทิจจุปฏฐานชาดก 
 

                   วาดวยลิงไหวพระอาทิตย 
       [๑๙๙]   ไดยินวา   ในบรรดาสัตวทั้งปวง    สตัวผู 
         ต้ังม่ันอยูในศีลมีอยู     ทานจงดูลิงผูลามกยืนไหว 
         พระอาทิตยอยูเถิด.   
       [๒๐๐]  ทานท้ังหลายไมรูจักปกติของมัน    เพราะ 
         เหตุไมรูจึงไดพากันสรรเสริญ    ลิงตัวน้ีมันเผา 
         โรงไฟเสีย และทุบตอยคนโทนํ้าเสียสองใบ. 
               จบ   อาทิจจุปฏฐานชาดกท่ี   ๕ 
 
               อรรถกถาอาทิจจุปฏฐานชาดกที่  ๕ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภ 
ภิกษุหลอกลวงรูปหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา 
สพฺเพสุ  กิร   ภูเตสุ  ดังนี้. 
         เรื่องราวเหมือนกับท่ีกลาวแลวในหนหลัง. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณี.   พระโพธิสตัวอุบัติในตระกูลพราหมณ    แควนกาสี 
ครั้นเจริญวัยศึกษาศิลปะในเมืองตักศิลา    บวชเปนฤๅษี     ยัง 
อภิญญาและสมาบัติใหเกิด    มีบริวารมาก    เปนครูประจําคณะ  
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อาศัยอยูปาหิมพานต.    พระโพธิสัตวอยูในปาหิมพานตนั้นเปน 
เวลานานจึงลงจากภูเขาเพ่ือเสพของเค็มและของเปรี้ยว     อาศัย 
บานหน่ึงในชายแดนพักอยูที่บรรณศาลา.    ขณะนั้นมีลิงโลน 
ตัวหนึ่ง   เมื่อคณะฤาษีไปภิกขาจารจึงมายังอาศรมบท   ถอนหญา 
ที่บรรณศาลา    เทน้ําในหมอน้ําท้ิง    ทุบคนโทน้าํ    ถายคูถไวที่  
โรงไฟ.       ดาบสท้ังหลายอยูจําพรรษาแลว     ดําริวา     บัดนีป้า 
หิมพานตบริบรูณดวยดอกไมและผลไมนารื่นรมย     เราจะไป 
ณ    ที่นั้น    จึงบอกลาชาวบานชายแดน.    พวกมนุษยกลาววา 
พระคุณเจาวันพรุงน้ีพวกขาพเจาจะนําภิกษามายังอาศรมบท 
พระคุณเจาฉันอาหารแลวจึงคอยไป    ในวันที่สองตางก็นําของ 
เค้ียวของฉันเปนอันมากไป    ณ    ที่นัน้อีก.    ลิงโลนเห็นดังน้ันจึง 
คิดวา     เราจักลวงใหมนุษยเลื่อมใสใหนําของเค้ียวของบริโภค 
มาใหเรา.     ลิงจึงทําเปนเหมือนบําเพ็ญตบะและเหมือนจําศีล 
ยืนนอบนอมพระอาทิตย    ในท่ีไมหางจากดาบส.    พวกมนุษย 
เห็นดังน้ันจึงพากันกลาววา     ผูอยูใกลผูมีศีล     ยอมเปนผูมีศีล 
แลวกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ในบรรดาสัตวทั้งปวง    สัตวผูต้ังมั่นอยู 
           ในศีลมีอยู    ทานจงดูลิงผูลามก    ยืนไหวพระ- 
           อาทิตยอยูเถิด. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   สนฺติ    สีลสมาหิตา   ไดแก   ผูมจิีต  
ต้ังม่ัน    คือประกอบดวยศีลมีอยู    อธิบายวา     ผูมีศีลและผูมีจิต  
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ต้ังม่ัน    มีอารมณเดียวมีอยู.    บทวา    ชมฺม    คือลามก.    บทวา 
อาทิจฺจมุปติฏติ   ความวา  ลิงยืนไหวพระอาทิตยอยู. 
         พระโพธิสัตวเห็นพวกมนุษยเหลาน้ัน    สรรเสริญคุณของ 
ลิงน้ันจึงกลาววา     พวกทานไมรูศีลและมารยาทของลิงโลนตัวน้ี 
แลวเลื่อมใสในส่ิงไมเปนเรื่องเปนราว  จึงกลาวคาถาท่ี ๒ วา :- 
                        ทานท้ังหลายไมรูจักปกติของมัน    เพราะ 
           ไมรูจกัพากันสรรเสริญ    ลิงตัวน้ีมันเผาโรงไฟเสีย 
           และทบุตอยคนโทนํ้าเสียสองใบ. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อนฺาย  แปลวา  ไมรู.  บทวา  อูหน 
ไดแกการกอเหตุที่ลิงชั่วน้ีกระทํา.     บทวา      กมณฺฑลู   ไดแก 
คนโทน้ํา.    พระโพธิสัตวกลาวโทษลิงอยางนี้วา    มันทุบคนโทน้ํา 
เสียสองใบ. 
         พวกมนุษยครั้นรูวา     เปนลิงหลอกลวงจึงควากอนดินและ 
ไมขวางไลใหมันหนีไป    แลวถวายภิกษาแกหมูฤๅษี.    แมฤาษี 
ทั้งหลายก็พากันไปปาหิมพานต ทําฌานไมใหเสื่อม ไดพรหมโลก 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม 
ชาดก.     ลิงในครั้งน้ันไดเปนภิกษุลวงโลกนี้     หมูฤๅษีไดเปน 
พุทธบริษัท สวนครูประจําคณะ คือเราตถาคตนี้แล. 
                จบ  อรรถกถาอาทิจจุปฏฐานชาดกท่ี  ๕  
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                             ๖.  กฬายมุฏฐิชาดก 
 

                              วาดวยโลภมาก 
       [๒๐๑]  ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงชน     ลงิผูเท่ียว 
         หาอาหารตามก่ิงไมนี้  โงเขลายิ่งนัก  ปญญาของมัน 
         ก็ไมม ี  มันสาดถ่ัวท้ังกําเสียหมดสิ้น     แลวเท่ียว 
         คนหาถั่วเมล็ดเดียวท่ีตกลงยังพ้ืนดิน. 
       [๒๐๒]  ขาแตพระราชา   พวกเราก็ดี   ชนเหลาอื่น 
         ที่โลภจัดก็ดี    จะตองละทิ้งของมากเพราะของ 
         นอย    เปรียบเหมือนวานรเสื่อมจากถ่ัวท้ังหมด 
         เพราะถ่ัวเมล็ดเดียว  ฉะนั้น. 
                     จบ  กฬายมุฏฐิชาดกที่  ๖ 
 
                 อรรถกถากฬายมุฏฐิชาดกท่ี  ๖ 
 
         พระราชาเม่ือประทับอยู    ณ   พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภพระเจากรุงโกศล      ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา 
ทาโล   วตาย   ทุมสาขโคจโร   ดังน้ี. 
         ความพิสดารมีอยูวา     สมัยหน่ึง     ในฤดูฝนทางชายแดน 
ของพระเจากรุงโกศลเกดิกบฎ    พวกนักรบที่อยู    ณ    ชายแดน 
นั้น    ไดทําการสูรบถึงสองสามครั้ง    ก็ไมสามารถเอาชนะขาศึก  
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ได   จึงสงขาวทูลถวายพระราชาใหทรงทราบ.    พระราชาเสด็จ 
ออกในฤดูฝนอันไมควรแกเวลา      จึงทรงจัดต้ังคายใกลพระวิหาร 
เชตวัน  ทรงดําริวา  เราออกเดินทางในเวลาอันไมสมควร  ซอกเขา 
และลําธารเปนตน   เต็มไปดวยนํ้า   ทางเดินลําบาก   เราจักเขาเฝา 
พระศาสดา     พระองคจักตรัสถามเราวา     มหาบพิตรจะเสด็จไป 
ไหน     ครั้นแลวเราก็จักกราบทูลเรื่องราวใหทรงทราบ     พระ- 
ศาสดาจะทรงอนุเคราะหเรา     เฉพาะประโยชนในภายหนาเทาน้ัน 
ก็หามิได     แมประโยชนในปจจุบันก็ทรงอนุเคราะหเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นหากเราไปจะไมเจริญ    พระองคก็จักตรัสวา    มหา- 
บพิตรยังไมถึงเวลาเสด็จ     หากจักมีความเจริญ     พระองคก็จัก 
ทรงนิ่ง.   พระราชาจึงเสด็จเขาพระวิหารเชตวัน    แลวถวายบังคม 
พระศาสดา    ประทับนั่ง    ณ    สวนขางหน่ึง.    พระศาสดาตรัส 
ปฏิสันถารวา     เชญิเถิดมหาบพิตร     พระองคเสด็จมาจากไหน 
แตยังวัน.     กราบทูลวา     ขาแตพระองค    หมอมฉันจะออกไป 
ปราบกบฎชายแดน     มาท่ีนี้ดวยคิดวา     จักถวายบังคมพระองค 
แลวจะไป.   พระศาสดาตรัสวา   มหาบพิตร   แมแตกอนพระราชา 
ทั้งหลาย     เม่ือจะยกทัพไปครั้นไดฟงคําของบัณฑิตแลว     กไ็ม 
เสด็จไปสูกองทัพในเวลาอันไมสมควร  ครั้นพระราชาทูลอาราธนา 
จึงทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวเปนอํามาตยสําเร็จราชกิจท่ัวไป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 148 

เปนธรรมานุสาสก     (สอนธรรม)    ของพระองค.     ครั้งน้ันทาง 
ชายแดนของพระองคเกิดกบฎ     ทหารท่ีชายแดนสงสาสนให 
ทรงทราบ.   พระราชาเสด็จออกในฤดูฝน   ต้ังพักคาย   ณ   พระ- 
อุทยาน.    พระโพธิสัตวไดอยูใกลทีป่ระทับพระราชา.    ขณะพวก 
ทหารนําถั่วดําอาหารมามาใสไวในราง.     บรรดาลิงในพระราช- 
อุทยาน    มลีงิตัวหนึ่งลงจากตนไม    ฉวยเอาถั่วดําจากรางนั้น 
ใสปากจนเต็มแลวยังควาติดมือไปอีก     กระโดดข้ึนไปน่ังบนตนไม 
เริ่มจะกิน     เมื่อมันจะกินถั่วดําเม็ดหน่ึงหลุดจากมือตกลงไป 
บนดิน     มนัจึงท้ิงถั่วดําทั้งหมดท้ังท่ีอยูในปาก     และที่มือลงจาก 
ตนไมมองหาถั่วดําน้ัน     ครั้นไมเห็นมันจึงกลับข้ึนตนไมใหม 
นั่งเศราโศกเสียใจ หนาซึมอยูบนกิ่งไม  เหมือนแพคดีไปสักพันคดี. 
         พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของลิงจึงตรัสเรียก 
พระโพธิสัตวแลวตรัสถามวา   ดูซิ  ทานอาจารย   ลิงมันทําอะไร 
นั่น.   พระโพธิสัตวกราบทูลวา   ขอเดชะขาแตมหาราช   ผูโงเขลา 
ไรปญญา   ไมมองถึงของมาก   มองแตของนอย   ยอมกระทําเชนนี ้
แหละพระพุทธเจาขา  แลวกลาวคาถาแรกกอนวา :- 
                        ขาแตพระองคผูเปนจอมชน     ลิงผูเท่ียว 
           หาอาหารตามกิ่งไมนี้   โงเขลายิ่งนัก   ปญญาของ 
           มันก็ไมม ี   มันสาดถ่ัวท้ังกํา    เสียหมดส้ินแลว 
           เท่ียวคนหาถ่ัวเมล็ดเดียวท่ีตกลงบนพ้ืนดิน.  
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         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ทุมสาขโคจโร   ไดแกลิง.    เพราะ 
ลิงน้ันหาอาหารบนก่ิงไม.   กิ่งไมเหลาน้ันเปนโคจร   คือเปนที่เที่ยว 
สัญจรไปมาของมัน    เพราะฉะนั้นจึงเรียกวาสัตวผูเที่ยวไปตาม 
กิ่งไม.   เรียกพระราชาวา   ชนินฺท   เพราะพระราชา   ชื่อวาเปน 
จอมชน    เพราะความเปนใหญยิ่ง.    บทวา    กฬายมุฏ ึ   ไดแก 
ลูกเดือยกําหนึ่ง.    เกจิอาจารยกลาววา    กาฬราชมาสมุฏ ึ  บาง 
(ถั่วดํา  ถั่วราชมาส)   บทวา   อวกิริย   ไดแก   สาดท้ิง.   บทวา 
เกวล   คือ   ทั้งหมด.   บทวา   คเวสติ   คือหาเมล็ดเดียวท่ีตกลงบน 
พ้ืนดิน. 
         ครั้นพระโพธิสัตวกราบทูลอยางน้ีแลว     จึงเขาไปยังท่ีนั้น 
กราบทูลปราศัยกับพระราชา แลวจึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :- 
                        ขาแตพระราชา   พวกเราก็ดี   ชนเหลาอื่น 
           ที่โลภจัดก็ดี       จะตองละทิ้งของมากเพราะของ 
           นอย    เหมือนลิงเสื่อมจากถ่ัวท้ังหมด    เพราะถ่ัว 
           เมล็ดเดียวแท  ๆ. 
         ความยอในคาถานั้นมีดังนี้     พระโพธิสัตวถวายโอวาทแด 
พระราชาวา   ขาแตมหาราช   พวกเราก็ดี  ชนเหลาอ่ืนที่ถูกความ 
โลภครอบงําก็ดี     ทั้งหมดน้ันยอมเสื่อมจากของมากเพราะของ 
นอย      ดวยวาบัดนี้พวกเราจะเดินทางไปในฤดูฝนอันมิใชกาล 
สมควร   ยอมเสื่อมจากประโยชนมาก  เพราะเหตุประโยชนเลก็ 
นอย.  บทวา  กฬาเยเนว  วานโร   ความวา  เหมือนลิงตัวนี้แสวงหา  
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ถั่วเมล็ดเดียว    เสื่อมแลวจากถั่วเปนอันมาก  เพราะถั่วเมล็ดเดียว   
นั้น   ฉันใด   แมพวกเราในบัดนี้ก็ฉันนั้น    กําลังจะไปในท่ีอันเต็ม 
ไปดวยซอกเขาและลําธารเปนตน   โดยมิใชกาลแสวงหาประโยชน 
เล็กนอย     แตจักเส่ือมจากพาหนะชาง    พาหนะมาเปนตนมากมาย 
และหมูนักรบ เพราะฉะน้ันไมควรไปในเวลาอันมิใชกาล. 
         พระราชาสดับถอยคําของพระโพธิสัตวนั้นแลวเสด็จ 
กลับจากท่ีนั้น    เขาสูพระนครพาราณสีทันที.    แมพวกโจรได 
ขาววา     พระราชาเสด็จออกจากพระนคร     โดยพระประสงคจะ 
ปราบปรามพวกโจร จึงพากันหนีออกจากชายแดน. 
         แมในปจจุบันพวกโจรไดยินขาววา     พระราชากรุงโกศล 
เสด็จออก    จึงพากันหนีไป.    พระราชาสดับพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดาแลว     เสด็จลุกจากท่ีประทับถวายบังคมพระผู- 
มีพระภาคเจา  การทําประทักษิณ  เสด็จกลับกรุงสาวัตถี. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.   พระราชาในครั้งน้ันไดเปนอานนทในครั้งน้ี  สวนอํามาตย 
บัณฑิต  คือเราตถาคตนี้แล. 
                     จบ  อรรถกถากฬายมุฏฐิชาดกที่ ๖  
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                              ๗.  ตินทุกชาดก 
 

                               วาดวยอุบาย 
       [๒๐๓]  มนุษยทั้งหลายมีมือถือแลงธนู     ถือดาบ 
         อันคมแลว  พากันมาแวดลอมพวกเราไดโดยรอบ  
         ดวยอุบายอยางไรพวกเราจึงจะรอดพนไปได. 
       [๒๐๔]  ประโยชนอยางใดอยางหน่ึง    จะพึงเกิดมี 
         แกมนษุยทั้งหลายผูมีกิจมากเปนแน    ยังมีเวลา 
         พอท่ีจะเก็บเอาผลไมมากินได  ทานท้ังหลาย  จง 
         พากันกินผลมะพลับเถิด. 
                          จบ  ตินทุกชาดกท่ี   ๗ 
 
                   อรรถกถาตินทุกชาดกท่ี   ๗ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
พระปญญาบารมี      ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
ธนุหตฺถกลาเปหิ  ดังนี้. 
         ความพิสดารมีอยูวา     พระศาสดาครั้นทรงสดับวาจา 
พรรณาพระคุณแหงปญญาของพระองคเหมือนในมหาโพธิชาดก 
และอุมมังคชาดกแลว   จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคต 
มีปญญามิใชในบัดนี้เทานั้น     แมเม่ือกอนก็มีปญญาและฉลาด  
ในอุบายเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา  
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         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   พระโพธิสตัวอุบัติในกําเนิดวานร   มีวานรแปดหม่ืน 
เปนบริวาร   อาศัยอยูในหิมวันตประเทศ.   ใกลหิมวันตประเทศน้ัน 
มีบานชายแดนแหงหนึ่ง     บางครั้งก็มีคนอยู    บางครั้งก็ไมมีคนอยู 
ในทามกลางหมูบานนั้นมีตนมะพลับตนหน่ึง     กิง่กานและคาคบ 
บริบูรณมีผลอรอย.     ฝูงลิงพากันมากินผลมะพลับนั้นในเวลาที่ 
ไมมีคนอยู.    ครั้นตอมาถึงคราวมีผลอีก    บานน้ันไดกลับเปนที่อยู 
ของมนุษยเรียงรายไปดวยตนออ     ประกอบไปดวยประตู.     แม 
ตนไมนั้นก็ออกผลกิ่งลูนอมลง.     ฝูงลิงคิดวา     เมื่อกอนเรากินผล 
มะพลับที่บานโนน    บัดนี้มะพลับตนนั้นมีผลหรือยังหนอ    บาน 
มีคนอยูหรือไมหนอ   ครัน้คิดดังน้ันแลว    จึงสงลิงไปตัวหนึ่ง   โดย 
กลาววา     เจาจงไปสืบดูที.    ลิงน้ันไปสืบดูก็รูวาไมนั้นออกผล 
และบานมีผูคนจับจองอยูจึงกลับมาบอกแกพวกลิง.      พวกลิง 
ไดฟงวาตนไมนั้นออกผล     เกิดความอุตสาหะวาจักกินผลมะพลับ 
อันโอชา     จึงบอกความนั้นแกพญาวานร.     พญาวานรถามวา 
บานมีคนอยูหรือไม      มนับอกวา   มจีะนาย.   พญาวานรบอกวา 
ถาเชนนั้นไมควรไป    เพราะพวกมนุษยมีเลหกะเทมาก.    พวกลิง 
กลาววา     เราจักกินตอนเท่ียงคืนในเวลาที่พวกมนุษยหลับสนิท 
ครั้นพญาวานรรับรูแลว     จึงลงจากปาหิมพานต     คอยเวลาที่ 
พวกมนุษยหลับสนิท    นอนอยูบนหลังแผนหินใหญไมไกลหมูบาน 
นั้น   ครั้นมชัฌิมยามพวกมนุษยหลับ   จึงพากันข้ึนตนไมกินผลไม.  
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ทีนั้นชายคนหน่ึงออกจากเรือนโดยจะไปถายอุจจาระ     ถึงทาม 
กลางบานเห็นฝูงลิงจึงตะโกนบอกพวกมนุษย.     พวกมนุษยมาก 
มาย   สอดธนูและลูกศร    ถืออาวุธตาง ๆ   ทั้งกอนดินและทอนไม 
เปนตน    พอรุงสวาง    พากันยืนลอมตนไมดวยหวังวา    จักจับ 
ฝูงลิง. 
         ฝูงลิงแปดหม่ืนตัวเห็นพวกมนุษยตกใจกลัวตาย     พากัน 
ไปหาพญาวานรดวยคิดวา     นอกจากพญาวานรแลว    ไมมีผูอ่ืน 
จะเปนที่พ่ึงของพวกเราได  แลวกลาวคาถาแรกวา :- 
                        พวกมนษุยมีมือถือธนแูละแลงธนู   ถือดาบ 
         อันคมกริบ  พากันมาแวดลอมพวกเราไวโดยรอบ 
         พวกเราจะพนไปไดดวยอุบายอยางไร. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา    ธนหุตฺถกลาเปหิ     คือมีมือถือธนู 
และแลงธนู     อธิบายวา      ถือธนูแลแลงศรยืนลอมอยู.     บทวา 
ปริกิณฺณมฺหา   คือแวดลอม.  บทวา   กถ  ไดแก  พวกเราจักพนได 
ดวยอุบายไรหนอ. 
         พญาวานรไดฟงคําของพวกลิงเหลาน้ันแลวปลอบพวก 
ลิงวา     พวกเจาอยากลัวเลย     ข้ึนชื่อวาเหลามนุษยมีการงานมาก 
แมวันนี้ก็เพ่ิงมัชฌิมยาม     บางทีเมื่อพวกมนุษยยืนลอมเราดวย 
คิดวาจักฆาพวกเรา      กจิอ่ืนอันทําอันตรายแกกิจน้ีพึงเกิดข้ึน 
แลวกลาวคาถาท่ี   ๒ วา :-  
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                        ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง     จะพึงเกิด 
           แกมนุษยผูมีกิจมากเปนแน  ยงัมีเวลาพอท่ีจะเก็บ 
           ผลไมเอามากินได           พวกทานจงพากันกินผล 
           มะพลับเถิด. 
         บทวา   น   เปนเพียงนิบาต.   ในบทน้ีมีอธิบายวา   บางที. 
ความตองการอะไร  ๆ      อยางอ่ืนพึงเกิดข้ึนแกพวกมนุษยผูมี 
กิจมาก.   บทวา   อตฺถิ   รุกฺขสฺส   อุจฉฺินฺน  ความวา   ยังมีทางท่ีจะ 
แยงเอามากินไดดวยการฉุดกระชากผลของตนไมนี้.     บทวา 
ขชฺช   ตฺเว   ตินฺทุก   ความวา   พวกเจา   จงกินผลมะพลับกัน 
เถิด    คือ   พวกเจามีความตองการเทาใด    จงกินเทาน้ัน   เราจักรู 
ในเวลาท่ีเขาประหารพวกเรา. 
         พระมหาสัตวปลอบฝูงลิงไว.     เพราะวาเมื่อพวกมันเมื่อ 
ไมไดการปลอบใจเชนนี้     ทั้งหมดจะหัวใจแตกถึงแกความตาย. 
พระมหาสัตวปลอบฝูงวานรอยางนี้แลวกลาววา     พวกเจาจับนับ 
ลิงท้ังหมดที.     เมื่อพวกมันนับก็ไมเห็นวานรชื่อ     เสนกะซึ่งเปน 
หลานของพญาวานร    จึงแจงวา     เสนกะไมมา.    พญาวานร 
กลาววา    หากเสนกะไมมา    พวกเจาไมตองกลัว    เสนกะนั้นจัก 
ทําความปลอดภัยใหแกพวกเจาในบัดนี้. 
         เสนกะหลับในเวลาที่ฝูงลิงมา    ภายหลังต่ืนข้ึนไมเห็นใคร ๆ 
จึงเดินตามรอยเทามา    ครั้นเห็นพวกมนุษยจึงรูวา    ภัยเกิดข้ึนแก 
ฝูงลิงเสียแลว    จึงไปหาหญิงแกซึ่งตามไฟกรอดายอยู    ณ    ทาย  
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เรือนหลังหนึ่ง     แลวทําเปนเด็กชาวบานเดินไปนา     ควาคบไฟ 
ดุนหน่ึงว่ิงไปจุดบานซ่ึงต้ังอยูเหนือลม.     พวกมนุษยพากันผละ 
พวกลิงไปดับไฟ.     ลิงท้ังหลายก็พากันหนีเก็บผลไมไดตัวละผล 
เพ่ือนําไปใหเสนกะแลวพากันหนีไป. 
         พระศาสดาทรงนาพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม 
ชาดก.      เสนกะหลานพญาวานรในครั้งน้ันไดเปนมหานามศากยะ 
ในครั้งน้ี    ฝูงลิงไดเปนพุทธบริษัท     สวนพญาวานร     คือเรา 
ตถาคตนี้แล. 
                          จบ  อรรถกถาตินทุกชาดกที่  ๗  
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                            ๘.  กัจฉปชาดก 
 

                             วาดวยเตา 
       [๒๐๕]    เราเกิดท่ีนี่   เติบโตที่นี่   เพราะเหตุนี้   เรา 
         จึงไดอาศัยอยูที่เปอกตม      เปอกตมกลับทับถม 
         เราใหทุรพล    ดูกอนทานภัคควะ  เพราะเหตุนั้น 
         ขาพเจาจะขอกลาวกะทาน  ขอทานจงฟงคําของ 
         ขาพเจาเถิด. 
       [๒๐๖]    บุคคลไดรับความสุขในที่ใด     จะเปนใน 
         บานหรือในปาก็ตาม ที่นั้นเปนท่ีเกิด  เปนที่เติบโต 
         ของบรุษุผูรจักเหตุผล    บุคคลพึงเปนอยูไดในท่ีใด 
         ก็พึงไปท่ีนั้น   ไมพึงใหที่อยูฆาตนเสีย. 
                              จบ  กจัฉปชาดกท่ี  ๘ 
 
                         อรรถกถากัจฉปชาดกท่ี    ๘ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภผูรอดจากอหิวาตกโรคคนหนึ่ง     ตรัสพระธรรมเทศนา 
นี้มีคําเริ่มตนวา ชนิต เม ภวิต เม ดังน้ี. 
         มีเรื่องเลาวาท่ีกรุงสาวัตถี      ไดเกิดอหิวาตกโรคข้ึนใน 
ตระกูลหน่ึง.     มารดาบิดาจึงบอกแกบุตรวา     ลกู    เจาอยาอยูใน  
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เรือนน้ีเลย   จงพังฝาหนีไปเสียในที่ใดที่หน่ึง   รกัษาชีวิตไวภายหลัง 
จึงคอยกลับมา     ขุดทรพัยซึ่งฝงไวมีอยูในที่นี้    แลวเก็บทรัพยไว 
เลี้ยงชีพใหเปนสุขเถิด.     บุตรรับคําของมารดาบิดาแลวพังฝา 
หนีไป     เมือ่โรคของตนหายดีแลวจึงกลับมาขุดเอาทรัพยที่ฝงไว 
อยูครองเรือนอยางเปนสุข.      วันหน่ึงเขาใหคนถือเนยใสและ 
น้ํามัน    ผา    เครื่องนุงหมเปนตน   ไปวิหารเชตวัน    ถวายบังคม 
พระศาสดาแลวน่ัง.      พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับเขาแลว 
ตรัสถามวา     ไดยินวา     อหิวาตกโรคเกิดข้ึนในเรือนของทาน 
ทานทําอยางไรจึงรอดมาได.      เขาไดกราบทูลเรือ่งราวนั้นให 
ทรงทราบ.    พระศาสดาตรัสวา     ดกูอนอุบาสก     แมแตกอนชน 
เหลาใด     เม่ือภัยเกิดข้ึนทําความอาลัยในที่อยูของตน     ไมยอมไป 
อยูที่อ่ืน     ชนเหลาน้ันถึงส้ินชีวิต      แตชนเหลาใดไมทําความอาลัย 
ไปอยูเสียที่อ่ืน     ชนเหลาน้ันรอดชีวิตแลวทรงนําเรื่องในอดีต 
มาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี      พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลชางหมอใกลหมูบาน 
แหงหน่ึง    ทําการปนหมอเลี้ยงบุตรภรรยา.    ในครั้งน้ัน       ใกล 
กรุงพาราณสี      ไดมีสระใหญตอเนื่องเปนอันเดียวกับแมน้ําใหญ 
สระนั้นมีน้ําไหลถึงกันกบัแมน้ําในคราวน้ํามาก.     เมื่อนํ้านอย 
ก็แยกกัน.   ปลาและเตายอมรูวา   ปนี้ฝนดี   ปนีฝ้นแลง.   ครัน้ตอมา 
ปลาและเตาท่ีเกิดในสระน้ันรูวา     ในปนี้ฝนจะแลง     ครั้นถงึเวลา  
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น้ําไหลตอเนื่องกันเปนอันเดียว     จึงพากันออกจากสระไปสูแมน้ํา. 
แตเตาตัวหนึ่ง    ไมยอมไปดวยคิดเสียวาน้ีเปนที่เกิดของเรา      เปน 
ที่เติบโตของเรา     เปนทีท่ี่พอแมของเราเคยอยู     เราไมอาจจะละ 
ที่นี้ไปได.   ครั้นถึงคราวหนาแลง   น้าํแหงผาก.   เตาน้ันขุดคุยดิน 
เขาไปอยูในที่ที่ขนดินของพระโพธิสัตว.     พระโพธิสัตวไดไป 
ณ   ที่นั้นดวยประสงควาจักเอาดิน   จึงเอาจอบใหญขุดดิน   สบัถูก 
เตาแลวเอาจอบงัดมันข้ึนคลายกอนดินทิ้งกลิ้งอยูบนบก.     เตา 
นั้นไดรับเวทนา    จึงพูดคร่ําครวญวา    เราไมอาจละที่อยูไดจึงถึง 
ความพินาศอยางนี้ แลวไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา :- 
                        เราเกิดท่ีนี่    เติบโตที่นี่    เพราะเหตุนี้   เรา 
           จึงไดอาศัยอยูที่เปอกตม   เปอกตมกลับทับถมเรา 
           ใหทรุพล    ดูกอนทานภัคควะ    เพราะเหตุนั้น 
           ขาพเจาจะขอกลาวกะทาน    ขอทานจงฟงคําของ 
           ขาพเจาเถิด  บุคคลไดรับความสุขในที่ใด  จะเปน 
           ในบานหรือในปาก็ตาม    ที่นัน้เปนที่เกิด    เปนที ่
           เติบโตของบุรุษผูรูจักเหตุผล       บุคคลพึงเปนอยู 
           ไดในท่ีใดก็พึงไปในท่ีนั้น        ไมพึงใหที่อยูฆาตน 
           เสีย. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ชนิต เม  ภวิต  เม  ไดแก  นี้เปนที่เกิด 
ของเรา  นี้เปนที่เติบโตของเรา.  บทวา  อิติ  ปงฺเก  อวสฺสยึ   ความ  
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วา เราอาศัย คือ นอน คือสําเร็จการอยูในเปอกตมน้ี เพราะเหตุนี้. 
บทวา    อชฌฺภวิ    ไดแก    ครอบงําคือใหถึงความพินาศ.    เรยีก 
ชางหมอวา     ภัคควะ     ภัคควะนี้เปนบัญญัตินามและโคตรของ 
ชางหมอ.    บทวา    สขุ   ไดแก   ความสบายทางกายและทางจิต. 
บทวา   ต   ชนิต   ภวิตจฺ   ไดแก   นัน้เปนที่เกิดและเปนที่เติบโต. 
บทวา    ปชานโต    ไดแก    ผูรูประโยชนมิใชประโยชนคือ    เหตุ 
และมิใชเหตุ.  บทวา  น  นิเกตหโต   สิยา  ความวา  ทําความอาลัย 
ในที่อยูแลวไมไปในที่อ่ืนถูกที่อยูฆา     ไมควรใหถึงมรณทุกข 
เชนนี้. 
         เตาเมื่อพูดกับพระโพธิสัตวอยางน้ีก็ตาย.     พระโพธิสัตว 
จับเอาเตาไปแลวใหชาวบานท้ังหมดมาประชุมกัน     เมื่อจะสอน 
มนุษยทั้งหลาย    จึงกลาวอยางนี้วา   พวกทานจงดูเตาน้ี   ในขณะ 
ที่ปลาและเตาอ่ืน ๆ    ไปสูแมน้ําใหญ    เตานี้ไมอาจตัดความอาลัย 
ในที่อยูของตนได    ไมไปกับสัตวเหลาน้ัน    เขาไปนอนยังท่ีขนดิน 
ของเรา     ครั้นเราขนดินไดเอาจอบใหญสับหลังมันเหว่ียงมันลง 
บนบกเหมือนกอนดิน   เตานี้จึงเปดเผยกรรมที่ตนกระทําคร่ําครวญ 
ดวยคาถาสองคาถาแลวก็ตาย     มันทาํความอาลัยในที่อยูของตน 
ถึงแกความตาย     แมพวกทานก็อยาไดเปนเชนเตาตัวน้ี     ต้ังแต 
นี้ไป     พวกทานจงอยายึดดวยอํานาจตัณหา    ดวยอํานาจเครื่อง 
อุปโภคและบริโภควา   รูป  เสียง   กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ของเรา 
บุตรของเรา     ธิดาของเรา     ทาสีและทาสเงินทองของเราแท  
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สัตวผูเดียวน้ีเทาน้ันวนเวียนไปในภพสาม.     พระโพธิสัตวไดให 
โอวาทแกมหาชน   ดวยพุทธสีลา   ดวยประการฉะน้ี.   โอวาทน้ัน 
แผไปท่ัวชมพูทวีป     ดํารงอยูตลอดเวลาประมาณเจ็ดพันป. 
มหาชนต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว    ทําบุญมีทานเปนตน 
ทําทางสวรรคใหบริบูรณในคราวส้ินอายุ. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประกาศ 
อริยสัจ     ทรงประชุมชาดก.     เมื่อจบอริยสัจกุลบุตรนั้นต้ังอยูใน 
โสดาปตติผล.     เตาในครั้งน้ันไดเปนอานนทในคร้ังน้ี     สวนชาง 
หมอ คือเราตถาคตน้ีแล. 
                         จบ  อรรถกถากัจฉปชาดกท่ี   ๘  
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                            ๙.  สตธรรมชาดก 
 

                       วาดวยสตธรรมมาณพ 
       [๒๐๗]  อาหารท่ีเราบริโภค นอยดวย เปนเดนดวย 
         อนึ่ง   เขาใหแกเราโดยยากเต็มที    เราเปนชาติ  
         พราหมณบริสุทธิ ์   เพราะเหตุนั้น   อาหารที่เรา 
         บริโภคเขาไปแลวจึงกลับออกมาอีก. 
       [๒๐๘]  ภิกษุใดละท้ิงธรรมเสีย       หาเลี้ยงชีพโดย 
         ไมชอบธรรม     ภกิษุนั้นก็ยอมไมเพลินดวยลาภ 
         แมที่ไดมาแลว      เปรียบเหมือนสตธรรมมาณพ 
         ฉะนั้น. 
                       จบ  สตธรรมชาดกท่ี  ๙ 
 
                    อรรถกถาสตธรรมชาดกที่  ๙ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภ 
การแสวงหาไมควร   ๒๑   อยาง    ตรสัพระธรรมเทศนานี้   มีคํา 
เปนตนวา  ตฺจ  อปฺปฺจ   อุจฺฉิฏ   ดังน้ี. 
         เรื่องพิสดารมีอยูวา     ครั้งหนึ่ง     ภิกษุเปนอันมากสําเร็จ 
ชีวิตดวยการแสวงหาไมควร   ๒๑    อยาง  เปนตนวา   การเปนหมอ 
การเปนทูต  การสงขาว  การรับใช  การใหไมสีฟน  การใหไมไผ  
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การใหดอกไม    การใหผลไม    การใหจุณสําหรับทา    การให   
ครุภัณฑ  การใหยา  การใหของบิณฑบาต.  การแสวงหาไมควร 
นั้น จักมีแจงในสาเกตชาดก. 
         พระศาสดาทรงทราบการเลี้ยงชีพของภิกษุเหลาน้ัน 
ทรงพระดําริวา     บัดนี้ภิกษุเปนอันมากสําเร็จชีวิตดวยการ 
แสวงหาไมควร    ครั้นสําเร็จชีวิตอยางน้ีแลวจักไมพนความเปน 
ยักษ    ความเปนเปรต     จักเกิดเปนโคเทียมแอก    จักเกิดในนรก 
เราควรกลาวธรรมเทศนาสักอยางหน่ึงอันเปนอัธยาศัยของตน 
เปนปฏิภาณของตน    เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขของพวกเธอ 
แลวรับสั่งใหหมูภิกษุประชุมกัน    ตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ไมควรใหปจจัยเกิดข้ึนดวยการแสวงหาไมควร     ๒๑     อยาง 
เพราะบิณฑบาตท่ีเกิดข้ึนดวยการแสวงหาไมควรเปนเชนกับ 
กอนทองแดงรอน     เปรยีบเหมือนยาพิษรายแรง     จริงอยูการ 
แสวงหาไมควรนี้     พระพุทธเจา     พระปจเจกพุทธเจาและสาวก 
ของพระพุทธเจาติเตียน    คัดคาน    เมื่อภิกษุบริโภคบิณฑบาต  
อันเกิดข้ึนดวยการแสวงหาอันไมควร     จะไมมีความราเริงหรือ 
โสมนัสเลย     เพราะวาบิณฑบาตอันเกิดข้ึนอยางนี้เปนเชนกับ 
อาหารเดนของคนจัณฑาลในศาสนาของเรา  การบริโภคบิณฑบาต  
นั้น     ยอมเปนเหมือนการบริโภคอาหารเดนของคนจัณฑาล     ชื่อ 
สตธรรมมาณพ แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา.  
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         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในกําเนิดคนจัณฑาล    ครัน้ 
เจริญวัยไดตระเตรียมขาวสารเปนเสบียงและหอขาวเดินทาง 
ไปทํากรณียกิจอยางหน่ึง.    ในกาลน้ันในกรุงพาราณสีมีมาณพ 
คนหน่ึง  ชื่อ  สตธรรม  เกดิในสกุลพราหมณมหาศาลอุทิจจโคตร. 
เขามิไดตระเตรียมขาวสารหรือหอขาวเดินทางไปดวยกรณียกจิ 
อยางหน่ึง.    ทั้งสองไดมาพบกันที่ทางใหญ.    มาณพจึงถามพระ- 
โพธิสัตววา    ทานเปนชาติอะไร.     มาณพบอกวา     เราเปนคน 
จัณฑาล   แลวถามมาณพวา   ก็ทานเลาเปนชาติอะไร   เขาบอกวา 
เราเปนพราหมณอุทิจจโคตร.     ดีแลวเราไปดวยกัน     ทั้งสองก็ 
เดินทางรวมกันไป.     ไดเวลาอาหารเชา     พระโพธิสัตวจึงน่ังใน 
ที่ที่หาน้ํางาย     ลางมือแกหอขาวแลวกลาววา     มาณพบริโภค 
ขาวกันเถิด.    มาณพตอบวา    ไมมีเสยีละเจาคนจัณฑาลท่ีเรา 
จะตองการอาหารของทาน.     พระโพธิสัตวจึงวาตามใจ     แลว 
แบงอาหารเพียงพอสําหรับตนไวในใบไมอ่ืน    ไมทําอาหารในหอ 
ใหเปนเดน    มัดหอวางไวขางหน่ึง    บริโภค   ดื่มน้ํา    จากน้ันก็ 
ลางมือลางเทาถือเอาขาวสารและอาหารท่ีเหลือ     กลาววาไปกัน 
เถิดมาณพ    แลวก็เดินทางตอไป.    เขาพากันเดินทางไปตลอดวัน 
ยังคํ่า     ในตอนเย็น     ทัง้สองพากันลงอาบน้ําในท่ีที่น้ําบริบูรณ 
แหงหน่ึง   เสร็จแลวก็ข้ึน.    พระโพธิสัตวนั่งในท่ีสําราญ    แลวแก 
หออาหาร    ไมไดเชิญมาณพ    เริ่มบรโิภค.    มาณพเหน็ดเหน่ือย  
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เพราะการเดินทางมาตลอดวัน     เกิดความหิวโหย     ไดแตยืนมอง   
ดวยคิดวา    หากเขาใหอาหารเรา     เราก็จักบริโภค.     ฝายพระ- 
โพธิสัตว   กม็ิไดพูดอะไรบริโภคทาเดียว.    มาณพคิดวา    เจาคน 
จัณฑาลน้ีไมพูดกับเราเลย     บริโภคจนหมด     เราควรยึดเอากอน 
อาหารไว     ทิ้งเศษอาหารขางบนเสีย     แลวบริโภคสวนท่ีเหลือ. 
มาณพไดทําดังน้ัน     แลวบริโภคอาหารเดน.     ครั้นบริโภคเสร็จ 
แลวเทาน้ัน     ก็เกิดความรอนใจอยางแรงวา     เราทํากรรมอันไม 
สมควรแกชาติ   โคตร    ตระกูล   และประเทศของตน   เราบรโิภค 
อาหารเดนของคนจัณฑาล.    ทันใดนัน้เองอาหารปนโลหิตก็พุง 
ออกจากปากของมาณพนั้น.     เขาคร่ําครวญ     เพราะความโศก 
ใหญหลวงเกิดข้ึนวา     เราทํากรรมอันไมสมควรเพราะเหตุ 
อาหารเพียงเล็กนอย  แลวกลาวคาถาแรกวา :- 
                        อาหารท่ีเราบริโภคนอยดวย   เปนเดนดวย 
           อนึ่ง   เขาใหแกเราโดยยากเย็นเต็มที   เราเปนชาติ 
           พราหมณบริสุทธิ ์            เพราะเหตุนั้นอาหารที่เรา 
           บริโภคเขาไปแลว  จึงกลับออกมาอีก. 
         ในคาถาน้ันมีความสังเขปดังตอไปนี้     เราบริโภคอาหาร 
ใดอาหารน้ันนอยดวยเปนเดนดวย      คนจัณฑาลนั้นมิไดใหอาหาร 
แกเราดวยความพอใจของตน      ที่แทถูกเรายึดจึงไดใหดวยความ 
ยาก    คือ    ดวยความลําบาก     เราเปนพราหมณมีชาติบริสุทธิ์ 
ดวยเหตุนั้นอาหารที่เราบริโภคจึงพลุงออกมาพรอมกับโลหิต.  
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         มาณพคร่ําครวญอยูอยางนี้แลวจึงคิดวา     เราทํากรรมอัน 
ไมสมควร      ถึงอยางนี้แลวจะมีชีวิตอยูไปทําไม      จึงเขาปาไป 
ไมแสดงตนแกใคร  ๆ  ถงึแกกรรมลงอยางนาอนาถ. 
         พระศาสดาทรงแสดงเร่ืองอดีตน้ีแลวตรัสวา      ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      เพราะสตธรรมมาณพบริโภคอาหารเดนของ 
คนจัณฑาลเปนการบริโภคอาหารท่ีไมสมควรแกตน     จึงมิได 
เกิดความราเริงยินดีฉันใด       ผูใดบวชแลวในศาสนาน้ีก็ฉันนั้น 
สําเร็จชีวิตดวยการแสวงหาอันไมสมควร      บรโิภคปจจัยตามท่ี 
ได     ความราเริงยินดีมิไดเกิดแกผูนั้น      เพราะเขามีชีวิตเปนอยู 
ที่นาตําหนิ    ซึ่งพระพุทธองคทรงคัดคาน     ครั้นทรงบรรลุอภิสัม-  
โพธิญาณแลว จึงตรัสพระคาถา  ๒  คาถาวา :- 
                        ภิกษุใดละท้ิงธรรมเสีย     หาเลี้ยงชพีโดย 
           ไมชอบธรรม     ภกิษุนั้นก็ยอมไมเพลินดวยลาภ 
           แมทีต่นไดมาแลว เปรียบเหมือนสตมาณพฉะน้ัน. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   ธมมฺ  ไดแก   ธรรม   คืออาชีวปาริ- 
สุทธิคีล.     บทวา     นิรงฺกตฺวา     ไดแก     นําไปท้ิงเสีย.     บทวา 
อธมฺเมน   ไดแก   มิจฉาชีพ    กลาวคือการแสวงหาไมสมควร    ๒๑ 
อยาง  อยางนี้.  บทวา  สตธมฺโม  เปนชื่อของมาณพน้ัน.  บาลีเปน 
สุตธมฺโม   บาง.   บทวา   น   นนฺทติ   ความวา   มาณพสตธรรม 
ไมยินดีดวยลาภนั้นวา     เราไดอาหารเดนของคนจัณฑาล     ฉันใด  
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กุลบุตรผูบวชในศาสนาน้ีก็ฉันนั้น    บริโภคลาภท่ีไดมาดวยการ 
แสวงหาอันไมสมควร     ยอมไมเพลิดเพลิน    ไมยินดี     ถึงความ 
โทมนัสวา     เราเปนอยูดวยการเลี้ยงชีพท่ีพระพุทธเจาทรงตําหนิ. 
เพราะฉะนั้น     ผูที่สําเร็จชีวิตดวยการแสวงหาอันไมสมควร 
ควรเขาปาตายเสียอยางอนาถดีกวา        เหมือนสตธรรมมาณพ 
ฉะน้ัน. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรง 
ประกาศอริยสัจ    ๔    ทรงประชุมชาดก    เมื่อจบอริยสัจ    ภิกษุ 
เปนอันมากบรรลโุสดาปตติผล    เปนตน.    บุตรคนจัณฑาลใน 
ครั้งน้ัน คือเราตถาคตในครั้งนี้แล. 
                      จบ  อรรถกถาสตธรรมชาดกที่  ๙  
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                           ๑๐. ทุทททชาดก 
 

                 วาดวยคติของคนดีคนชั่ว 
       [๒๐๙]  เมื่อสัตบุรุษท้ังหลายใหสิ่งของที่หายาก 
         ทํากรรมท่ีทําไดยาก  อสัตบุรษุท้ังหลายยอม 
         ทําตามไมได  ธรรมของอสัตบุรษุรูไดยาก. 
       [๒๑๐]  เพราะเหตุนั้น    คติจากโลกน้ีของสัตบุรุษ 
         และอสตับุรุษจึงตางกัน  อสัตบรุษุยอมไปสูนรก 
         สัตบุรษุยอมมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา. 
                       จบ  ทุทททชาดกท่ี  ๑๐ 
 
                    อรรถกถาทุทททชาดกท่ี  ๑๐ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู     ณ    พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภการถวายทานเปนคณะ.     ตรสัพระธรรมเทศนานี้    มคํีา 
เริ่มตนวา  ทุททท  ททมานาน  ดังนี้. 
         ไดยินวาในกรุงสาวัตถี     บุตรกฎุมพีสองสหายรวมกัน 
จัดแจงทานมีเครื่องบริขารครบ      นมินตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข   ถวายมหาทานตลอด   ๗  วัน  ในวันที่  ๗  ไดถวาย 
บริขารทุกชนิด.   ในคนเหลาน้ัน    คนท่ีเปนหัวหนาคณะ     ถวาย 
บังคมพระศาสดา   นั่ง   ณ  ที่ควรขางหน่ึง   แลวมอบถวายทานวา  
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ขาแตพระองคในการถวายทานน้ี   มีทัง้ผูถวายนอย   ขอการถวาย 
นี้    จงมีผลมากแกชนเหลาน้ันทั่วกันเถิดพระเจาขา.    พระศาสดา 
ตรัสวา  อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย  พวกทานถวายทานแกภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุขแลวมอบใหอยางนี้    เปนการทําที่ยิ่งใหญ 
แลว     แมโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย     กถ็วายทานมอบใหอยางนี้ 
เหมือนกัน เมื่อเขาทูลอาราธนา จึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู     ณ 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลพราหมณแควนกาสี 
ครั้นเจริญวัยไดเรียนศิลปะทุกอยาง     สําเร็จแลวละฆราวาสบวช 
เปนฤๅษี     เปนครูประจําคณะอยูในหิมวันตประเทศเปนเวลานาน 
เที่ยวจาริกไปยังชนบท   เพ่ือเสพของเค็มและของเปรี้ยว   ไดไปถึง 
กรุงพาราณสี  พักอยู  ณ พระราชอุทยาน  รุงข้ึนจึงออกบิณฑบาต 
พรอมดวยบริษัทตามประตูบาน.    พวกมนุษยพากันถวายภิกษา. 
วันรุงข้ึนออกบิณฑบาต   ณ   กรุงพาราณสี.   พวกมนุษยพากัน 
รักใคร    ครัน้ถวายภิกษาแลว    จึงรวมใจกันเปนคณะเตรียมทาน 
ถวายมหาทานแกคณะฤๅษี.     เมื่อเสร็จการถวาย    ผูเปนหัวหนา 
คณะกลาวอยางนี้แลวถวายทานโดยทานองนี้.    พระโพธิสัตวกลาว 
วา   พวกทานทั้งหลาย   เม่ือมีจิตเลื่อมใส   ทานชื่อวาเล็กนอยไมมี 
เมื่อจะทําอนุโมทนา ไดกลาวคาถาเหลานี้วา :-  
                        เมื่อสัตบรุษุท้ังหลายใหสิ่งท่ีใหยาก     ทํา 
           กรรมที่ทําไดยาก    อสัตบุรษุท้ังหลาย    ยอมทํา  
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              ตามไมได     ธรรมของสัตบุรุษรูไดยาก.    เพราะ 
           เหตุนั้น  คติจากโลกน้ีของสัตบรุุษ  และอสตับุรุษ 
           จึงตางกัน   อสัตบรุุษยอมไปสูนรก   สัตบุรษุยอม 
           มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ทุทฺทท   ความวา   ชื่อวาทานอันผู 
มิใชบัณฑิต   ประกอบดวยอํานาจโทสะ  มีโลภเปนตน   ไมอาจใหได 
เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาว   ทุทฺทท   ใหสิ่งท่ีใหไดยาก.   บทวา 
กุพฺพต    ความวา    กรรมคือการใหนั้นก็เหมือนกัน    ไมสามารถ 
ทาได.  บทวา ทุกฺกร  ไดแก ทาส่ิงท่ีทาไดยากน้ัน.  บทวา  อสนโฺต 
ไดแก  ชนผูมิใชบัณฑิต  คือคนพาล.  บทวา  นานุกุพฺพนฺติ  คือ  ทํา 
ตามกรรมนั้นไมได. บทวา  สต   ธมฺโม ไดแก สภาพธรรมของบัณฑิต 
ทั้งหลาย.   นีท้านกลาวหมายถึงการให.   บทวา   ทุรนนฺโย   ไดแก 
ยากท่ีจะรูดวยความเกี่ยวพันถึงผล    ยากท่ีจะแนะนํา    คือยากท่ีจะ 
รูตามไดวา    สภาพอยางนี้เปนผลวิบากของทานชนิดนี้.    อีกประ- 
การหนึ่ง  บทวา  ทุรนฺนโย  ไดแก  ยากท่ีจะไดบรรลุ.  อธิบายวา 
ชนผูมิใชบัณฑิตไมใหทานแลว    ไมสามารถจะไดผลทาน.    บทวา 
นานา  โหติ  อิโต  คติ  ไดแก  การถือปฏิสนธินั้นของสัตวผูเคลื่อน 
จากโลกน้ีแลวไปสูปรโลก  ยอมตาง ๆ  กัน.  บทวา  อสนฺโต  นริย 
อนฺติ.   ไดแก  ชนที่ไมใชบัณฑิต  เปนคนทุศีลไมใหทาน  ไมรกัษา 
ศีล  ยอมไปสูนรก.   บทวา   สนฺโต   สคฺคปรายนา   ความวา   สวน 
ผูเปนบัณฑิต   ใหทานรักษาศีล  กระทาํอุโบสถ  บําเพ็ญสุจริต   ๓  
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ยอมมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา     คือยอมเสวยสุขสมบัติอัน 
ยิ่งใหญ. 
         พระโพธิสัตวครั้นการทําอนุโมทนาอยางนี้แลว     พักอยู 
ณ   ที่นั้นตลอดฤดูฝน   เมื่อพนฤดูฝนก็ไปปาหิมพานต    ยังฌาน 
ใหเกิด  ไมเสื่อมฌาน ก็ไดเขาถึงพรหมโลก. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    หมูฤๅษีในครั้งน้ัน    ไดเปนพุทธบริษัทในครั้งน้ี    สวน 
ครูประจําคณะ คือ เราตถาคตน้ีแล. 
                    จบ   อรรถกถาทุทททชาดกท่ี    ๑๐ 
 

                     รวมชาดกที่มีในวรรคนี้   คอื 
         ๑. กลัยาณธรรมชาดก   ๒. ทัททรชาดก   ๓. มักกฏชาดก 
๔. ทุพภิยมักกฏชาดก   ๕. อาทิจจุปฏฐานชาดก   ๖. กฬายมุฏฐิ- 
ชาดก    ๗. ตินทุกชาดก    ๘. กัจฉปชาดก    ๙. สตธรรมชาดก 
๑๐. ทุทททชาดก. 
                         จบ กัลยาณธรรมวรรคที่  ๓  
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                              ๔.  อสทิสวรรค 
 
                              ๑.  อสทิสชาดก 
 

                           วาดวยอสทิสกุมาร 
       [๒๑๑]  เจาชายพระนามวาอสทิสกุมาร     เปนนัก 
         ธนู  มกีําลังมาก  ยงิธนูใหไปตกในท่ีไกล ๆ   ได 
         ยิงไมคอยพลาด  สามารถทําลายของกองใหญ ๆ 
         ได. 
       [๒๑๒]  พระองคทรงทําการบใหขาศึกท้ังปวง 
         หนีไปแตมิไดเบียดเบียนใคร  ๆ เลย ทรงทําพระ- 
         กนิษฐภาดาใหมีความสวัสดีแลว    ก็เขาถึงความ 
         สํารวม. 
                        จบ  อสทิสชาดกท่ี  ๑ 
 
                   อรรถกถาอสทิสวรรคที่   ๔ 
 
                   อรรถกถาอสทิสชาดกท่ี   ๑ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
มหาภิเนกษกรม  (การออกเพ่ือคุณยิ่งใหญ)   ตรัสพระธรรมเทศนา 
นี้  มีคําเริ่มตนวา   ธนุคฺคโห อสทิโส   ดังน้ี.  
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         เรื่องพิสดารมีอยูวาวันหน่ึงภิกษุทั้งหลายน่ังประชุมกัน 
ในโรงธรรมพรรณนามหาภิเนกขัมมบารมี.     พระศาสดาเสด็จ 
มาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอนั่งประชุมสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว 
จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตถาคตออกสูมหาภิเนกษกรม 
มิใชในบัดนี้เทาน้ัน    แมแตกอนตถาคตก็สละเศวตฉัตรออกบวช 
เหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของ 
พระอัครมเหสีของพระองค.     เมื่อพระราชกุมารประสูติโดย 
สวัสดี  ในวันขนานพระนาม  พระชนกชนนีต้ังพระนามวา  อสทิส 
ราชกุมาร.    ครั้นถึงคราวท่ีพระโอรสเสด็จดําเนินไปมาได    สัตว 
ผูมีบุญอ่ืนก็ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระราชเทวี.       เม่ือ 
พระโอรสนั้นประสูติโดยสวัสดี   ในวันขนานพระนาม   พระชนก- 
ชนนีต้ังพระนามวา    พรหมทัตกุมาร.     ในพระราชกุมารท้ังสอง 
พระองค   พระโพธิสัตวเม่ือมีพระชนมไดสิบหกพรรษา    เสด็จไป 
เมืองตักกสิลา     ทรงศึกษาไตรเพทและศิลปะทุกชนิด      อันเปน 
พ้ืนฐานของวิชาสิบแปดประการหาผูเปรียบมิไดในศิลปะยิงธนู 
แลวเสด็จกลับกรุงพาราณสี.   
         พระราชาเม่ือจะเสด็จสวรรคต      ไดมีพระราชโองการวา 
ใหมอบราชสมบัติแกอสทิสราชกุมาร     ใหตําแหนงอุปราชแก  
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พรหมทัตกุมาร.     แลวก็เสด็จสวรรคต.     เมื่อพระราชาเสด็จ 
สวรรคตแลว     เมื่อเขาจะมอบราชสมบัติให    พระโพธิสัตวทรง 
ปฏิเสธวา  เราไมตองการราชสมบัติ  จึงอภิเษกพรหมทัตราชกุมาร 
ใหครองราชสมบัติ.    พระโพธิสัตวรับสั่งวา    เราไมตองการยศ 
จึงไมทรงปรารถนาอะไรทั้งส้ิน.       เมื่อพระเจานองยาเธอครอง 
ราชสมบัติ     พระโพธิสัตวก็ทรงสถิตยอยูโดยอาการเหมือน 
พระราชาตามปกตินั่นเอง.   พวกขาทูลละอองธุลีพระบาท   พากัน 
กลาวใหรายพระโพธิสัตวในราชสํานักวา     อสทิสราชกุมาร 
ทรงปรารถนาราชสมบัติ.     พรหมทัตราชาก็ทรงเชื่อคําของพวก 
เขา  จึงมีพระทัยแตกแยก  ทรงสงราชบุรุษไปสําทับวา  พวกทาน 
จงจับพระเจาพ่ีของเรา.     ครั้งน้ัน     มีผูหวังดีตอพระโพธิสัตว 
คนหน่ึง    แจงเหตุการณนั้นใหทรงทราบ.    พระโพธิสัตวทรงกริ้ว 
พระกนิษฐภาดา     เสด็จไปยังแควนอื่น     แลวใหคนกราบทูลแด 
พระราชาวามีนักยิงธนูคนหนึ่งมายืนอยูที่ประตูพระราชวัง. 
พระราชารับสั่งถามวา     เขาตองการคาจางเทาไร.    กราบทูลวา 
ตองการปละหนึ่งแสนพระเจาขา.    รบัสั่งวา   ดีแลว    เขามาเถิด. 
พระราชาตรัสถามพระโพธิสัตวซึ่งมายืนอยู    ณ    ที่ใกลวา    เจา 
เปนนักยิงธนูหรือ.    กราบทูลวา    ถกูแลวพระเจาขา.    รับสั่งวา 
ดีแลว    จงรบัราชการกับเรา.    ต้ังแตนั้นมา    พระโพธิสัตวอยูรับ 
ราชการกับพระราชา.      พวกนักยิงธนูรุนเกาเห็นคาใชจายที่ 
พระราชทานแกพระโพธิสัตว จึงพากันยกโทษวา ไดมากไป.  
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         อยูมาวันหน่ึงพระราชาเสด็จไปพระราชอุทยาน     รับสั่ง 
ใหกั้นฉากมานใกลแผนศิลามงคล     บรรทมเหนอืราชอาสนใหญ 
ใกลตนมะมวง     ทอดพระเนตรดูเบ้ืองบนทรงเห็นมะมวงพวงหน่ึง 
บนยอดไม    ทรงดําริวา     ไมมีใครสามารถข้ึนไปเอามะมวงนี้ได 
รับสั่งใหหาพวกนายขมังธนูมา   มีพระดํารัสวา   พวกเจาสามารถ 
ใชลูกศรยิงมะมวงพวงนี้ใหตกไดหรือ.     พวกนายขมังธนูกราบทูล 
วา    ขอเดชะขอน้ีไมเปนการยากสาหรับพวกขาพระองค    ทัง้ 
พระองคก็ไดทรงเคยเห็นฝมือของพวกขาพระองคมาหลายครั้ง 
แลว    แตนายขมังธนูที่มาใหมไดคาใชจายมากกวาพวกขาพระองค 
ขอไดทรงโปรดใหเขายิงเถิดพระเจาขา.     พระราชารับสั่งใหหา 
พระโพธิสัตว    แลวตรัสถามวา    เจาสามารถยิงมะมวงพวงนั้น 
ใหตกลงมาไดหรือ.     กราบทูลวา     เมื่อไดที่วางสักแหงหนึ่งจัก 
สามารถพระเจาขา.   รับสัง่ถามวา   ที่วางตรงไหน.   กราบทูลวา 
ที่วางภายในที่บรรทมของพระองคพระเจาขา.     พระราชารับสั่ง 
ใหยายที่พระบรรทมแลวพระราชทานที่วางให.     พระโพธิสัตว 
ไมมีธนูในพระหัตถ.   พระองคทรงเหน็บธนูไวในระหวางพระภูษา 
เสด็จเที่ยวไป    เพราะฉะนั้นพระองคจึงตรัสวา    ควรจะไดผามาน 
สักผืน.    พระราชารับสั่งใหนําผามานมากั้น.    พระโพธิสัตว 
เขาไปภายในมาน     เปลื้องผาทรงชั้นนอกออก     ทรงนุงผาแดง 
ผืนหน่ึงผูกผาเคียนพุง    คาดผาแดงผืนหน่ึงที่พระอุทร    ทรงหยิบ 
พระขรรคพรอมท้ังฝกออกจากถุง    ทรงเหน็บไวดานซาย     ทรง  
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สวมเส้ือสีทองเหน็บกระบอกแลงศรไวขางหลัง    ทรงถือเมณฑก-  
มหาธนู     พรอมท้ังเครื่องประกอบ     ทรงโกงสายสีแกวประพาฬ 
ทรงสวมพระอุณหิส     ทรงกวัดแกวงลูกศรอันคมดวยพระนขา 
ทรงแหวกมานเสด็จออกไปยังท่ีแผลงศร      ดุจนาคกุมารตกแตง 
กายชําแรกแผนดินออกมาฉะน้ัน      ครั้นพาดลูกศรแลวจึงกราบทูล 
พระราชาวา   ขาแตมหาราช   พระองคจะใหมะมวงพวงนี้ตกลงมา 
ดวยลูกศรตอนข้ึนหรือลูกศรตอนลง    พระเจาขา.     รับสั่งวา 
พอคุณเอย  คนเปนอันมากเขายิงลูกศรตอนข้ึน  เราเคยเห็น   แตยิง 
ดวยลูกศรตอนลงเราไมเคยเห็น     เจาจงยิงใหตกดวยลูกศรตอน 
ลงเถิด.     กราบทูลวา     ขาแตมหาราช      ลูกศรน้ีจักข้ึนไปไกล 
จนกระทั่งถึงพิภพทาวจาตุมหาราช   แลวจักลงมาเอง   ขอพระองค 
จงอดพระทัยรอจนกวาลูกศรจะลงมาเถิดพระเจาขา.      พระราชา 
รับสั่งวา     ดลีะ.     ตอมาพระโพธิสัตวจึงกราบทูลพระราชาอีกวา 
ขาแตมหาราช     ลูกศรน้ีเม่ือข้ึนจักแหวกข้ึนไประหวางกลางข้ัว 
พวงมะมวง     การข้ึนไปจักไมสายไปขางโนน     มาขางนี้แมเพียง 
ปลายเกศา     จักตกลงมาตามแนวถูกพวงมะมวงแลวจึงหลน     ขอ 
พระองคโปรดทอดพระเนตรเถิดพระเจาขา.    พระโพธิสัตวจึง 
ออกกําลังผาดแผลงไป.      ลูกศรน้ันทะลุผานหวางกลางขั้วมะมวง 
ข้ึนไป.   พระโพธิสัตวทรงทราบวา   บัดนี้ลูกศรน้ันเห็นจักถึงพิภพ 
ชั้นจาตุมหาราชแลว     จึงทรงเรงกําลังใหมากกวาศรท่ียิงไปครั้ง 
แรก    แลวทรงยิงไปอีกลูกหนึ่ง.    ลูกศรน้ันจึงข้ึนไปกระทบทาย  
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ลูกศรเดิม     ปดใหกลับลง     แลวศรลูกที่สองก็เลยข้ึนไปถึงภพ 
ดาวดึงส.  เทวดาทั้งหลายในภพนั้น  ไดจับลูกศรน้ันไว.  เสียงแหวก 
อากาศของลูกศรท่ีกลับ     คลายกับเสยีงสายฟา.     เมื่อประชาชน 
พูดกันวา    นั่นเสียงอะไร    พระโพธิสัตวจึงบอกวาเสียงลูกศรกลับ 
จึงปลอบมหาชนที่สะดุงกลัว     เพราะเกรงวาลูกศรจะตกลงถูก 
รางกายของตน ๆ   วาอยากลัวเลย    แลวพูดตอไปวา   เราจักไมให 
ลูกศรตกถึงพ้ืนดิน.      ลกูศรเมื่อขณะลงก็ไมสายไปขางโนน 
สายมาขางนี้     ตกลงตามแนวตัดพวงมะมวง.    พระโพธิสัตวไมให 
พวงมะมวงและลูกศรตกถึงพ้ืนดิน    รับไวบนอากาศ    มือหนึ่งรับ 
พวงมะมวง    มือหนึ่งรับลูกศร.    มหาชนไดเห็นความอัศจรรยนั้น 
จึงพากันกลาววา    อยางนี้พวกเราไมเคยเห็น    พากันสรรเสรญิ 
สงเสียงปรบมือ   ดีดนิ้ว    โบกผาเปนจํานวนพัน.    ทรัพยทีร่าช- 
บริษัทยินดีราเริงมอบใหแกพระโพธิสัตวประมาณหนึ่งโกฏิ. 
แมพระราชาก็ไดพระราชทานทรัพยเปนอันมาก     พระราชทาน 
ยศอันยิ่งใหญ  แกพระโพธิสัตว  ราวกับลูกเห็บตก.  เมื่อพระราชา 
พระองคนั้นสักการะเคารพพระโพธิสัตว    ซึ่งพํานัก    ณ    ที่นัน้ 
อยางนี้.    พระราชาเจ็ดพระนครครั้นทรงทราบวา    ขาววา 
อสทิสราชกุมารมิไดอยูในกรุงพาราณสี      จึงพากันยกพลมาลอม 
กรุงพาราณสี   แลวสงสาสนถวายพระราชาวา   จะมอบราชสมบัติ  
ให  หรือจะรบ.  พระราชาทรงกลัวมรณภัย  ตรัสถามวา  พระเจา 
พ่ีของเราประทับอยูที่ไหน  ครั้นทรงสดับวา  พระเจาพ่ีรับราชการ  
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อยูกับกษัตริยสามนตราชพระองคหน่ึง     จึงทรงสงทูตไปรับ   
พรอมกับมีพระดํารัสวา     เมื่อพระเจาพ่ีของเราไมเสด็จกลับมา 
เราก็จะไมมีชีวิตอยูได    พวกเจาจงไป     จงไปถวายบังคมแทบ 
พระบาท     แลวขอใหทรงยกโทษตามคําของเรา     เชิญเสด็จกลับ 
มาเถิด.     พวกทูตพากันไปกราบทูลเรื่องราวถวายพระโพธิสัตว 
ใหทรงทราบ.     พระโพธสิัตวกราบถวายบังคมลาพระราชา 
พระองคนั้น   เสด็จกลับไปกรุงพาราณสี    ทรงปลอบพระราชาวา 
อยากลัวเลย     แลวทรงจารึกอักขระลงท่ีลูกศร    ใจความวา     เรา 
ชื่อวา     อสทิสราชกุมารกลับมาแลว     จะยิงศรอีกลูกหนึ่งมาลาง 
ชีวิตของพวกทานท้ังหมดเสีย     ผูตองการรอดชีวิตจงหนีไป     เรา 
จะไมใหเกิดโลหิตแมแตแมลงวันตัวเล็กดื่ม      เสร็จแลวจึงเสด็จ 
ประทับที่ปอมปราการ         แผลงศรใหตกลงบนสุวรรณภาชนะ 
ประมาณ  ๑  ศอกกํา  ขณะท่ีพระราชาเจ็ดพระนครกําลังเสวยอยู. 
พระราชาเหลาน้ัน     ครัน้ทอดพระเนตรเห็นอักขระท่ีลูกศรแลว 
ก็พากันตกพระทัยกลัวตอมรณภัย     ตางพระองคก็เสด็จหนีไปสิ้น. 
พระโพธิสัตวทรงขับพระราชาเจ็ดพระองคใหหนีไป     โดยมไิด 
ทรงทําใหเกิดโลหิตแมแตเพียงแมลงวันตัวเล็กดื่มอยางนี้แลว 
จึงลาพระกนิษฐภาดา       สละกามบวชเปนฤาษียังอภิญญาและ 
สมาบัติใหเกิด   เมื่อส้ินพระชนมก็เขาถึงพรหมโลก. 
         พระศาสดาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อสทิสราชกุมาร 
ทรงขับพระราชาเจ็ดพระนครใหหนีไป     ทรงไดชัยชนะสงคราม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 178 

แลวทรงผนวชเปนฤาษีอยางนี้     เมื่อทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ 
แลว  ไดตรัสพระคาถาวา :- 
                        เจาชายพระนามวาอสทิสราชกุมารเปน 
         นักธนู   มีกําลังมาก   ยิงธนูใหไปตกในท่ีไกล ๆ 
         ได   ยิงไมพลาด   สามารถทําลายของกองใหญ ๆ 
         ได. 
                        พระองคทรงทําการรบใหขาศึกท้ังปวง 
         หนีไป    แตมิไดเบียดเบียนใคร  ๆ เลย  ทรงทํา 
         พระกนิษฐภาดาใหมีความปลอดภัย  แลวก็เขา 
         ถึงความสํารวม. 
         บทวา   อสทิโส  ความวา   มิใชไมเสมอเหมือนโดยพระนาม 
เทาน้ัน    แมพระกําลัง    พระวิริยะและพระปญญาก็ไมมีผูเสมอ 
เหมือน.   บทวา   มหพฺพโล   คือทรงกําลังกายมาก.   บทวา   ทูเร 
ปาเหติ    ความวา    ชื่อวายิงไดไกล    เพราะสามารถสงลูกศรไป 
จากภพจาตุมหาราชจนถึงภพดาวดึงสได.     บทวา     อกฺขณเวธี 
คือ    ยิงไมผิด.    อีกอยางหน่ึงสายฟาเรียกวาอักขณะ.    อธิบายวา 
ชั่วฟาแลบคราวหน่ึง     ยงิไดเจ็ดแปดครั้งดวยแสงน้ัน    เพราะเหตุ 
นั้นจึงเรียกวายิงไดเร็ว.  บทวา  มหากายปฺปพาลิโน  ไดแก  ทําลาย 
ของกองใหญ ๆ  ได.   กองใหญมีเจ็ดอยาง  คือ   กองหนัง   กองไม 
กองโลหะ    กองเหล็ก    กองทราย    กองน้ํา    กองแผนกระดาน.  
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ในกองเหลานั้น     คนอ่ืนเมื่อจะทําลายกองหนัง     แมหนังกระบือ 
ก็ยิงทะลุ     แตพระโพธิสัตวนั้นยิงหนังกระบือซอนกันต้ังรอยแผน 
ใหทะลุได.     คนอ่ืนยิงกระดานไมมะเดื่อหนาแปดน้ิว     ยิงกระดาน 
ไมประดูหนาสี่นิ้วทะลุได     แตพระโพธิสัตวยิงกระดานเหลาน้ัน 
มัดรวมกันหนาต้ังรอยน้ิวทะลุได     แผนทองหนาสองนิ้ว     แผน 
เหล็กหนาหนึ่งน้ิว    ก็เชนเดียวกัน   เกวียนบรรทุกทราย   บรรทุก 
กระดาน   พระโพธิสัตวยิงเขาสวนหลังใหทะลุออกไดทางสวนหนา. 
ตามปกติในนํ้า    พระโพธิสัตวยิงศรแหวกไดไกลส่ีอุสุภะ.  บนบก 
ไกลแปดอุสุภะ    พระโพธิสัตวทําลายของกองใหญ ๆ     เหลาน้ีได 
จึงชื่อวา     ผูทําลายของกองใหญไดดวยประการฉะน้ี.     บทวา 
สพฺพามิตฺเต     ไดแกขาศึกทั้งหมด.    บทวา    รณ    กตฺวา    ไดแก 
ทําการรบใหขาศึกหนีไป.   บทวา   น   จ   กิฺจ ิ  วิเหยิ   คือ  ไม 
เบียดเบียนใคร  ๆ      เลย.      แตทรงตอสูกับขาศึกเหลาน้ันดวยใช 
ศรน้ันเอง    ไมใหลําบาก.    บทวา    สฺม   อชฌฺุปาคมิ    ไดแก 
เขาถึงความสํารวมดวยศีล คือ บรรพชา. 
         พระศาสดาครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้     อยางนี้ 
แลว     ทรงประชุมชาดก.       พระกนิษฐภาดาในครั้งน้ันไดเปน 
อานนทในครั้งน้ี สวนอสทิสกุมาร  คือ เราตถาคตน้ีแล. 
                          จบ อรรถกถาอสทิสชาดกท่ี  ๑  
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                          ๒. สังคามาวจรชาดก   
 

                         วาดวยชางเขาสงคราม 
       [๒๑๓]  ดูกอนกุญชร    ทานปรากฏวา    เปนผูเคย 
         เขาสูสงคราม    มีความแกลวกลา   มีกําลังมาก 
         เขามาใกลเขื่อนประตูแลว      เหตุไรจึงถอยกลับ 
         เสียเลา. 
       [๒๑๔]  ดูกอนกุญชร    ทานจงหักลิ่มกลอน    ถอน 
         เสาระเนียด  และทําลายเขื่อนท้ังหลายแลว  เขา 
         ประตูใหไดโดยเร็วเถิด. 
                    จบ  สังคามาวจรชาดกท่ี  ๒ 
 
               อรรกถถาสังคามาวจรชาดกท่ี  ๒ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
พระนันทเถระ.   ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  สงฺคามา- 
วจโร  สูโร   ดังน้ี.     
         เรื่องพิสดารมีอยูวา     เมื่อพระศาสดาเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ 
โดยเสด็จไปเปนครั้งแรก       ทรงใหนนัทกุมารพระกนิษฐภาดา 
ทรงผนวชแลวเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ    เสด็จไปประทับ     ณ 
กรุงสาวัตถีโดยลําดับ     ทานพระนันทะระลึกถึงวาจาที่นางชนปท-  
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กัลยาณี     ผูสดับขาวในคราวท่ีทานนันทะถือบาตรออกจากพระ- 
ตําหนักกับพระตถาคตวา     นับวานันทกุมารเสด็จไปพรอมกับ 
พระศาสดา     แลวมองดูทางหนาตางทั้ง ๆ     ที่เกลาผมไดครึ่งเดียว 
รองข้ึนวา     ขาแตพระเจาพ่ีกลับมาเร็ว ๆ   จึงเกิดกระสัน    ไมมี 
ความยินดี     เกิดพระโรคผอมเหลืองมีพระกายสะพรั่งไปดวย 
เสนเอ็น. 
         พระศาสดาทรงทราบเร่ืองของพระนันทะแลว      จึงทรง 
ดําริวา      ถากระไรเราจักใหนันทะดํารงอยูในอรหัตผล       แลว 
เสด็จไปยังที่อยูของพระนันทะ      ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาจัด  
เตรียมไว    ตรัสถามวา    ดูกอนนันทะ     เธอไมยินดีในศาสนานี้ 
กระมัง.    กราบทูลวา   พระพุทธเจาขา   ขาพระองคมีจิตปฏิพัทธ 
นางชนปทกัลยาณี  จึงไมยินดี.  ตรัสถามวา  ดูกอนนันทะ  เธอเคย 
จาริกไปปาหิมพานตหรือเปลา.     กราบทูลวาไมเคยไปเลยพระ- 
พุทธเจาขา.   ตรัสวา   ดกูอนนันทะ   ถาเชนนั้นเราไปกัน.   กราบ 
ทูลวา    ขาแตพระองค    ขาพระพุทธเจาไมมีฤทธิ์จะไปไดอยางไร 
พระพุทธเจาขา.   พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนนันทะ   เราจะพาเธอ 
ไปดวยกําลังฤทธิ์ของเราเอง     แลวทรงจับมือพระนันทะเหาะข้ึน 
ไปสูอากาศ       ทรงแสดงถึงนาที่ถูกไฟไหมแหงหนึ่งในระหวางทาง 
แลวทรงแสดงถึงนางลิงตัวหนึ่งซ่ึงมีจมูกและหางดวน     มีขน 
ถูกไฟไหม    มีผิวเปนริ้วรอย     หุมหอไวเพียงแตหนัง    นั่งจับเจา 
อยูบนตอไฟไหม  แลวตรัสถามวา  ดกูอนนันทะ  เธอเห็นลิงตัวน้ันไหม.  
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กราบทูลวา   เห็นพระพุทธเจาขา.  ตรัสวา   เธอจงกําหนดไวใหดี. 
ครั้นแลวก็ทรงพาพระนันทะไปทรงชี้ใหดูพ้ืนมโนสิลา     ประมาณ 
หกสิบโยชน  สระใหญเจ็ดสระ   มีสระอโนดาตเปนตน  แมน้ําใหญ 
หาสาย     และเขาหิมพานตอันนารื่มรมยหลายรอยลูก     ซึ่งเรยีง 
รายไปดวยเขาทอง     เขาเงิน     และเขาแกวมณี     แลวตรัสถามวา 
ดูกอนนันทะ  เธอเคยเห็นภพดาวดึงสหรือ   กราบทูลวา  ไมเคยเห็น 
พระพุทธเจาขา   ตรัสวา    ดูกอนนันทะ    เธอจงมาเราจักแสดงภพ 
ดาวดึงสแกเธอ     แลวทรงพาไปถึงภพดาวดึงส     ประทับนั่งเหนือ 
มัณฑุกัมพลศิลาอาสน.     ทาวสักกเทวราช    พรอมดวยหมูเทวดา 
ในเทวโลกทัง้สอง     ก็พากันเสด็จมาถวายบังคม     ถวายบังคมแลว 
นั่ง  ณ  สวนหน่ึง.  เหลาเทพอัปสรประมาณ  ๕๐๐  มีสีเทาเหมือน 
สีเทานกพิราบ       ผูเปนนางบําเรอ      นับไดสองรอยหาสิบโกฏ ิ
ก็พากันมาถวายบังคมน่ังอยูขางหน่ึง. 
         พระศาสดาทรงใหพระนันทะดูนางอัปสร   ๕๐๐   เหลาน้ัน 
บอย ๆ  ดวยอํานาจกิเลส   ตรัสถามวา   นันทะ  เธอเห็นนางอัปสร 
สีเทานกพิราบเหลาน้ีไหมเลา.    กราบทูลวา    เห็นพระพุทธเจาขา. 
ตรัสถามวา      นางอัปสรเหลาน้ีงาม   หรือนางชนปทกัลยาณีงาม. 
กราบทูลวา  ขาแตพระองค  นางลิงขนเกรียนเทียบกับนางนางชนปท- 
กัลยาณีฉันใด   นางชนปทกัลยาณีก็ฉันนั้น   เมื่อเทียบกับนางอัปสร 
เหลาน้ี   (ก็เทียบไดเพียงนางลิง).   ตรสัถามวา   นนัทะบัดนี้เธอจัก 
ทําอยางไรเลา.    กราบทูลวา    ขาแตพระองค    ทาํกรรมอะไรจึง  
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จะไดนางอัปสรเหลาน้ี.   ตรัสวา   บําเพ็ญสมณธรรมซิ.   กราบทูล 
วา     ขาแตพระองค     หากพระผูมีพระภาคเปนผูรับรองเพ่ือให 
นางเหลาน้ี    ขาพระพุทธเจาจักบําเพ็ญสมณธรรม.    พระศาสดา 
ตรัสวา  ดูกอนนันทะ  จงบําเพ็ญสมณธรรมเถิด   เราจะเปนผูรับรอง 
เธอ.     พระเถระถือพระตถาคตเปนผูรับรองในทามกลางหมูเทวดา 
แลวจึงกราบทูลวา     ขาแตพระองค    ขอพระองคอยาทําใหเน่ินชา 
นัก   เชิญเสด็จมา   ไปกนัเถิด    ขาพระองคจักบําเพ็ญสมณธรรม 
พระศาสดาพาพระนันทะไป     กลับไปสูพระเชตวันอยางเดิม. 
พระเถระเริ่มบําเพ็ญสมณธรรม.     พระศาสดาตรัสเรียกพระ- 
ธรรมเสนาบดีมา   แลวตรัสวา   ดูกอนสารีบุตร    นันทะนองชาย 
ของเรา  ไดยึดเราเปนผูรับรอง   เพราะเรื่องนางเทพอัปสรท้ังหลาย 
ในทามกลางหมูเทวดาในดาวดึงสเทวโลก.      โดยอุบายน้ีแหละ 
พระองคทรงแจงแกภิกษุที่เหลือโดยมากแกอสีติมหาสาวก 
เปนตนวา     พระมหาโมคคัลลานะเถระ     พระมหากัสสปเถระ 
พระอนุรุทธเถระ    พระอานนทผูเปนคลังพระธรรม.    พระธรรม- 
เสนาบดีสารีบุตรเขาไปหาพระนันทเถระกลาววา      ทานนันทะ 
นัยวาทานยึดเอาพระทศพลเปนผูรับรอง    ณ   ทามกลางหมูเทวดา 
ในดาวดึงสเทวโลกวา    เม่ือไดนางเทพอัปสรจักบําเพ็ญสมณธรรม 
จริงหรือ     แลวย้ําวาเมื่อเปนอยางนี้การอยูประพฤติพรหมจรรย 
ของทาน   ก็เกี่ยวของดวยมาตุคาม   มใิชหรือ   ทานนั้นไมตางอะไร 
กับกรรมกรผูรับจางทําการงานเพ่ือตองการสตรี      ไดทําให  
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พระเถระละอายยอมจํานน.     พระอสิติมหาสาวกและภิกษุที่เหลือ 
ทั้งส้ินไดทําใหทานพระนันทะละอายโดยอุบายน้ี.    พระนันทะ 
รําพึงวา   เราทํากรรมอันไมสมควรหนอ   แลวประคองความเพียร 
ใหมั่นคงดวย    หิริและโอตตัปปะ    เจริญวิปสสนา    แลวบรรลุพระ- 
อรหัต   เขาไปเฝาพระศาสดา   กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระพุทธเจาขอถอนคํารับรองของพระองค      แมพระศาสดา 
ก็ตรัสวา     ดูกอนนันทะก็เธอบรรลุพระอรหัตเมื่อใด     เมื่อน้ัน 
เราก็พนจากคํารับรอง. 
         ภิกษุทั้งหลาย     ครัน้ทราบความน้ีแลวจึงประชุมกันใน 
โรงธรรมวา  ดูกอนอาวุโส  ทานพระนันทะรูปนี้  อดทนตอคําสอน 
ต้ังม่ันหิริและโอตตัปปะไวดวยโอวาทครั้งเดียวเทาน้ัน     แลวบําเพ็ญ 
สมณธรรมบรรลุพระอรหัต.    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ภิกษุทั้งหลายพวกเธอน่ังสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อกราบทูล 
ใหทรงทราบแลวจึงตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นันทะอดทน 
ตอคําสอนมิใชในบัดนี้เทาน้ัน     แมแตกอน     ก็อดทนตอคําสอน 
เหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลคนฝกชาง    ครั้น 
เจริญวัยสําเร็จศิลปะฝกชาง     แลวรับราชการกับพระราชาผู 
เปนศัตรูของพระเจาพาราณสีพระองคหน่ึง.     พระโพธิสัตวฝก 
หัดชางมงคลของพระราชานั้นไวแลวเปนอยางดี.     พระราชานัน้  
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ทรงดําริวา     จักยึดราชสมบัติในกรุงพาราณสี     จึงชวนพระ- 
โพธิสัตวเสด็จข้ึนชางมงคล     เสด็จไปลอมกรุงพาราณสีดวย 
กองทัพใหญ    แลวทรงสงสาสนถึงพระราชาพรหมทัตวา    จะยก 
ราชสมบัติถวายหรือจะรบ.  พระราชาพรหมทัตตอบวา  เราจักรบ 
แลวรับสั่งใหพลนิกายประจําท่ีประตูกําแพงและปอมคายเตรียม 
รบ.  พระราชาผูมีศัตรู   เอาเกราะหนังสวมชางมงคล  แมพระองค 
เองก็สวมหนังเสด็จข้ึนคอชาง    ทรงพระแสงขอคม    ทรงไสชาง 
มุงสูพระนครดวยทรงหมายพระทัยวา     จักทําลายลางพระนคร 
ปราบปจจามิตรใหถึงส้ินชีวิต    และยดึเอาราชสมบัติใหจนได. 
ชางมงคลเห็นทหารซัดทรายอันรอนเปนตน    ปลอยหินยนตและ 
เครื่องประหารหลาย ๆ     อยาง     ก็หวาดกลัวตอความตายไมอาจ 
เขาใกลไดจึงหลีกไป.     ครั้งน้ันนายหัตถาจารยเขาไปหาชางมงคล 
พูดปลอบวา   เจาก็กลาหาญเขาสงคราม   ชื่อวาการลาถอยอยางนี้ 
ไมสมควร เมื่อจะสอนชางจึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา :- 
                        ดูกอนกุญชร     ทานปรากฏวาเปนผูเคย 
         เขาสงคราม   มีความแกลวกลา   มีกําลังมาก   เขา 
         มาใกลเขื่อนประตูแลว      เหตุไรจึงถอยกลับเสีย 
         เลา. 
                        ดูกอนกุญชร    ทานจงหักลิ่มกลอนถอน 
         เสาระเนียดและทําลายเขื่อนท้ังหลายแลวเขา 
         ประตูใหไดโดยเร็วเถิด.  
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         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อิติ   วสิฺสุโต   ความวา   ทานเปนผู 
ปรากฏ  คือ  รูกันทั่วไปอยางนี้วา  ชื่อวาเคยเขาสูสงคราม  เพราะ 
เขาสงครามยํ่ายีประหัตประหารตอสูกัน  ชื่อวา   กลาหาญ  เพราะ 
มีใจบึกบึน   และชื่อวามีกําลัง   เพราะสมบูรณดวยกําลัง.   บทวา 
โตรณมาสชฺช    ไดแก     ถึงคายอันยันประตูเมืองแลว.     บทวา 
ปฏิกฺกมสิ  คือ  นายหัตถาจารยพูดวา  ไฉนจึงทอถอย  คือ  เพราะ 
เหตุไรจึงกลับ.  บทวา  โอมทฺท  ไดแกจงบุกเขาไป  คือ  จงรุดหนา 
เขาไป.  บทวา  เอสิกานิ  จ  อุพฺพห  ความวา  เสาระเนียดที่เขาปก 
ไวมั่นคง   ลกึลงไปในแผนดิน   ๑๖   ศอก   ๘   ศอก   ที่ประตูเมือง 
มีอยู     เจาจงขุด   คือจงถอนเสาระเนียดนั้นโดยเร็วเถิด      นาย 
หัตถาจารยไดสั่งไว.  บทวา  โตรณานิ  จ   มทฺทิตฺวา  คือ  จงทําลาย 
บานประตูนครเสีย.   บทวา   ขิปฺป   ปวิส   คือ   เจาจงรีบเขาประตู 
เมือง.   เรียกชางวา  กฺุชร. 
         ชางมงคลไดฟงดังนั้น     ก็หันกลับเพราะคําสอนของพระ- 
โพธิสัตวเพียงคําเดียวเทานั้น     แลวใชงวงพันเสาระเนียดถอนข้ึน 
เหมือนดังถอนเห็ดฉะน้ัน    แลวทําลายเสาคาย   ถอดกกลอน    พัง 
ประตูเมือง เขาพระนครยึดราชสมบัติถวายพระราชา. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.   ชางในครั้งน้ัน   ไดเปนนันทะในครั้งน้ี   พระราชาไดเปน     
พระนันทะ  สวนนายหัตถาจารย คือเราตถาคตน้ีแล. 
                     จบ อรรถกถาสังคามาวจรชาดกท่ี  ๒  
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                            ๓. วาโลทกชาดก 
 

                               วาดวยนํ้าหาง 
       [๒๑๕]   (พระราชาตรัสถามวา)   ความเมายอมเกิด 
         แกลาท้ังหลาย    เพราะด่ืมกินน้ําหางมีรสนอยเปน 
         น้ําเลว      แตความเมายอมไมเกิดแกมาสินธพ 
         เพราะด่ืมกินน้ํามีรสอรอยประณีต. 
       [๒๑๖]     (พระโพธิสตัวกราบทูลวา) ขาแตพระองค 
         ผูเปนจอมชนสัตว      ผูมีชาติอันเลวทรามดื่ม 
         กินน้ํามีรสนอย      อันรสนั้นถูกตองแลวยอมเมา 
         สวนสัตวผูมีปกติทําธุระใหสําเรจ็ได     เกิดใน 
         ตระกูลสูง  ด่ืมกินรสอันเลิศแลว   ก็ไมเมา. 
                      จบ  วาโลทกชาดกท่ี  ๓ 
 
                    อรรถกถาโลทกชาดกท่ี  ๓ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ    พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภคนกินเดน   ๕๐๐   ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา 
วาโลทก   อปฺปรส  นิหีน  ดังน้ี. 
         ไดยินวาในกรุงสาวัตถีมีอุบาสก   ๕๐๐  มอบความหวงใย 
ในเรือนใหบุตรภรรยา   แลวเดินทางรวมกันไปฟงพระธรรมเทศนา  
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ของพระศาสดา.     ในอุบาสกเหลาน้ัน     บางพวกไดเปนโสดาบัน 
บางพวกไดเปนสกทาคามี     บางพวกไดเปนอนาคามี     ไมมีเปน 
ปุถุชนแมแตคนเดียว.     ประชาชนแมเมื่อนิมนตพระศาสดาก็เชิญ 
อุบาสกเหลานั้นรวมดวย.   แตคนรับใช    ๕๐๐  ทาํหนาท่ีใหไม 
สีฟน   น้ําลางหนา   ผา   ของหอม   และดอกไมของพวกเขา   เปน 
คนกินเดนอาศัยอยู.     คนรับใชเหลาน้ันบริโภคอาหารเชาแลวก็ 
พากันเขานอน     ครั้นต่ืนข้ึนพากันไปยังแมน้ําอจิรวดี     โหรอง 
ปล้ํากันที่ฝงแมน้ํา.   อุบาสก   ๕๐๐   เหลาน้ัน    มีเสียงนอย    ม ี
เอิกเกริกนอย     ขวนขวายแตที่หลีกเรน.     พระศาสดาทรงสดับ 
เสียงอ้ืออึงของพวกกินเดนเหลาน้ัน    จึงตรัสถามพระเถระวา 
ดูกอนอานนท    นั่นเสียงอะไร     กราบทูลวา    เสียงคนกินเดน 
พระพุทธเจาขา  ตรัสวา  ดูกอนอานนท   คนกินเดนเหลาน้ีบริโภค 
อาหารเดนแลวพากันเกรียวกราวมิใชในบัดนี้เทานั้น     แมแตกอน 
คนพวกน้ีก็เกรียวกราวเหมือนกัน    แมอุบาสกเหลาน้ี   พากันสงบ 
ก็มิใชในบัดนี้เทาน้ัน    แมเมื่อกอนก็พากันสงบเหมือนกัน    เมื่อ 
พระเถระกราบทูลอาราธนา  จึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา.  
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลอํามาตย     ครัน้ 
เจริญวัยแลวก็ไดเปนผูถวายอรรถและธรรมของพระราชา. 
ครั้นคราวหนึ่ง     พระราชานั้นทรงสดับวา     ทางชายแดนเกิด 
จลาจล     จึงรับสั่งใหเตรียมมาสินธพ     ๕๐๐     เสด็จพรอมดวย  
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จตุรงคินีเสนา     ครั้นปราบชายแดนใหสงบราบคาบแลว     ก็เสด็จ 
กลับกรุงพาราณสี    มีพระราชโองการวา    มาสินธพลําบากมาก 
พวกทานจงใหน้ําผลจันทนสดแกมาเหลาน้ัน.    มาเหลาน้ันครั้น 
ดื่มน้ําจันทนหอมแลวก็กลับโรงมา    พักผอนในที่ของตน ๆ.     ก ็
กากผลจันทนที่เหลือจากค้ันใหมาเหลาน้ัน     มีน้ําจันทนติดอยู 
เล็กนอย.  พวกมนุษยจึงทูลถามพระราชาวา  บัดนี้พวกขาพระองค 
จะทําอยางไร.    พระราชารับสั่งวา    เจาจงขยําเขากับน้ํา    แลว 
กรองดวยผาเปลือกปอ     พวกเธอจงใหแกลาที่นําอาหารมาให 
มาสินธพ.    ลาทั้งหลายครั้นดื่มน้ํากากแลวก็มึนเมา    เที่ยวว่ิงรอง 
อยูแถวพระลานหลวง.     พระราชาทรงเผยชองพระแกล     ทอด  
พระเนตรไป   ณ  พระลานหลวง   ตรสัเรียกพระโพธิสัตว  ซึ่งเฝา 
อยูใกล ๆ   เม่ือจะตรัสถามวา     จงดูเถิด    ลาเหลาน้ีดื่มน้ํากาก 
เขาไปมึนเมาแลว    พากันรองโดดโลดเตนไปมา     สวนมาสินธพ 
ซึ่งเกิดในตระกูลสินธพ     แมดื่มน้ําจันทนหอมก็ไมมีเสียง     สงบ 
เงียบ  ไมเอะอะ  อะไรเปนเหตุหนอ  จึงตรัสคาถาแรกวา :- 
                        ความเมายอมเกิดแกลาท้ังหลาย      เพราะ 
           ด่ืมกนิน้ําหางมีรสนอย   เปนน้ําเลว   แตความเมา 
           ยอมไมเกิดแกมาสินธพ     เพราะด่ืมกินน้ํามีรส 
           อรอยประณีต. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา    วาโลทก   ไดแก   น้ําท่ีกรองดวย 
เสนปอ.  ปาฐะวา  วาลุทก  บาง.  บทวา  นิหีน  คือ  เลวตามสภาพ  
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ของนํ้ามีรสเลว.  บทวา  น  สฺชายติ  ไดแก  ความเมายอมไมเกิด 
แกมาสินธพท้ังหลาย.   พระราชาตรัสถามพระโพธิสัตววา   อะไร 
เปนเหตุหนอ.     พระโพธิสัตวเมื่อจะกราบทูลเหตุแดพระราชา 
จึงกลาวคาถาท่ี ๒ วา :- 
                        ขาแตพระองคผูเปนจอมชน   สัตวผูมีชาติ 
           อันเลวทราม   ด่ืมกินน้ํามีรสนอย    อันรสนั้นถูก 
           ตองแลวยอมเมา     สวนสัตวผูมีธุระใหสําเร็จได 
           เกิดในตระกูลสูง  ด่ืมกินรสอนัเลิศแลว  กไ็มเมา. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เตน  ชนนิฺท  ผุฏโ  ความวา  ขาแต 
ทานผูเปนจอมชน   คือ    ขาแตกษัตริยผูสูงศักดิ์   ลานั้นมีเลวเปน 
สภาพ  เมื่อถูกความมีชาติเลวถูกตองยอมเมา.   บทวา   โธรยฺหสีลี 
ไดแกมีธุระใหสําเร็จ    คือ    ชาติมาสินธพ    ถึงพรอมดวยมารยาท 
มักนําธุระไป.   บทวา   อคฺครส   ความวา   มาสินธพแมดื่มรสน้ํา 
ผลจันทนที่กลั่นกรองไวแตแรก  ก็ไมเมา. 
         พระราชาทรงสดับคําของพระโพธิสัตวแลว     รับสั่งให 
ไลลาออกจากพระลานหลวง   ทรงต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว 
ทรงกระทําบุญมีทานเปนตนแลวเสด็จไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.  ลา  ๕๐๐  ในครัง้น้ัน  ไดเปนคนกินเดนในครั้งน้ี  มาสินธพ  
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๕๐๐    ไดเปนอุบาสก     พระราชาไดเปนอานนท    สวนอํามาตย 
บัณฑิต คือ เราตถาคตน้ีแล. 
                         จบ  อรรถกถาวาโลทกชาดกท่ี ๓  
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                                 ๔. คิริทัตตชาดก 
 

                            วาดวยการเอาอยาง 
       [๒๑๗]  (พระโพธิสัตวกราบทูลพระราชาวา)   มา 
         ชื่อปณฑวะของพระเจาสามะ     ถูกคนเลี้ยงชื่อ 
         คิริทัตประทุษราย  จึงละปกติเดิมของตน  ศึกษา 
         เอาอยางคนเลี้ยงมาน่ันเอง. 
       [๒๑๘]  ถาบุรุษผูบรบิูรณดวยอาการอันงดงาม 
         สมควรแกมาน้ัน    ตบแตงรางกายงดงาม    จับจูง 
         มาน้ันท่ีบังเหียนพาเวียนไปรอบ ๆ  สนามมาไซร 
         ไมชาเทาไร      มาน้ีก็จะละความเปนกระจอกเสีย 
         ศึกษาเอาอยางบุรุษน้ันเทียว. 
                         จบ คิริทัตตชาดกท่ี  ๔ 
 
                  อรรถกถาทัตตชาดกท่ี   ๔ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภ 
ภิกษุคบพวกผิดรูปหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
ทูสิโต    คิริทตฺเตน    ดังนี.้   เรื่องราวกลาวไวแลวในมหิลามุขชาดก 
ในหนหลัง. 
         ในเรื่องน้ีพระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
นี้คบพวกผิดมิใชในบัดนี้เทาน้ัน    แมเม่ือกอนภิกษุนี้ก็คบพวกผิด  
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เหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาล   พระราชาพระนามวาสามะ   ครองราชสมบัติ  
อยูในกรุงพาราณสี.     ในครั้งน้ันพระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูล 
อํามาตย     ครั้นเจริญวัยก็ไดเปนผูสอนอรรถและธรรมของพระ- 
ราชา.    ก็พระราชามีมามงคลตัวหนึ่งชื่อ    ปณฑวะ.    คนเลี้ยงมา 
ของพระองคชื่อ    คิริทัต.    เขามีขาพิการ.    มาเห็นนายคิริทัตถือ 
บังเหียนเดินไปขางหนา      สําคัญวาคนนี้สอนเราจึงเรียนตามเขา 
กลายเปนมาขาพิการไป.     นายคิริทัตจึงกราบทูลถึงความพิการ 
ของมาใหพระราชาทรงทราบ.     พระราชาจึงทรงสงแพทยไป 
ตรวจอาการ.     พวกแพทยไปตรวจดูก็ไมเห็นโรคในตัวมา     จึง 
กราบทูลพระราชาวา     พวกขาพระพุทธเจาไมพบโรคของมา 
พระเจาขา.    พระราชาจึงทรงสงพระโพธิสัตวไปวา    ทานจงไปดู 
เหตุการณของมาในรางกายนี้.     พระโพธิสัตวไปตรวจดูก็รูวา 
มาน้ันพิการเพราะเกี่ยวกับคนเลี้ยงมาขาพิการ      จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระราชา      เม่ือจะแสดงใหเห็นวาเปนอยางนี้     เพราะ 
โทษที่เกี่ยวของกัน  จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        มาช่ือปณฑวะของพระเจาสามะถูกคน 
         เลี้ยงชื่อคิริทัตประทุษราย    จึงละปกติเดิมของตน 
         ศึกษาเอาอยางคนเลี้ยงมาน่ันเอง. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  หโย  สามสฺส  ไดแก  มามงคลของ 
พระเจาสามะ.   บทวา   โปราณปกตึ    หิตฺวา   ไดแกละปกติเดิมอัน  
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เปนสมบัติของตนเสีย.   บทวา   ตสฺเสว   อนุวิธิยยฺติ   ไดแกศกึษา   
เอาอยาง. 
         ลําดับนั้นพระราชาจึงรับสั่งถาม     บัดนี้จะควรทําอยางไร 
แกมาน้ัน.     พระโพธิสัตวกราบทูลวา     ไดคนเลี้ยงมาท่ีดีแลวจัก 
เปนเหมือนเดิมพระพุทธเจาขา แลวกลาวคาถาท่ีสองวา :- 
                        ถาบุรษุผูบริบูรณดวยอาการอันงดงาม 
         สมควรแกมาน้ัน    ตกแตงรางกายงดงาม    จับจูง 
         มาน้ันท่ีบังเหียนพาเวียนไปรอบ  ๆ     สนามมา 
         ไมชาเทาไรมาก็จะละความเปนกระจอกเสีย 
         ศึกษาเอาอยางบุรุษน้ันทีเดียว. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   ตนุโช  ไดแก  เปนผูบังเกิดตาม  คือ 
สมควรแกมาน้ัน    บุรุษใดสมควรแกมาน้ัน    บุรษุน้ันชื่อวาเปน 
ตัวอยางของมาน้ัน.   ขอน้ีทานอธิบายไววา   ขาแตมหาราช   หาก 
มีบุรุษผูสมควรแกมาอันถึงพรอมดวยมารยาทอันนารักนั้น 
ชื่อวาถึงพรอมดวยมารยาทอันนารัก.    บทวา    สิงฺคาราการกปฺปโต 
ความวา     บรุุษน้ันตกแตงผมและหนวดดวยอาการอันนารัก     คือ 
งดงาม     จะพึงจับมาน้ันท่ีบังเหียนจูงเดินเวียนไปในบริเวณของมา 
มาน้ีจักละความพิการน้ีเสียทันที     จะเอาอยาง     คือสําเหนียกคน 
เลี้ยงมา    คือจักต้ังอยูในความเปนปกติโดยสําคัญวา     คนเลี้ยง 
มาผูนารักถึงพรอมดวยมารยาทน้ีใหเราเอาอยาง.  
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         พระราชารับสั่งใหทําอยางนั้น.     มาก็ต้ังอยูในความปกติ. 
พระราชาทรงโปรดปรานวา    ทานผูนีรู้อัธยาศัยแมกระทั่งสัตว- 
เดียรัจฉาน จึงไดพระราชทานยศแกพระโพธิสัตวเปนอันมาก. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.     คิรทิัตในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งน้ี     มาไดเปนภิกษุ 
ผูคบพวกผิด    พระราชาไดเปนอานนท   สวนอํามาตยบัณฑิต    คือ 
เราตถาคตน้ีแล. 
                           จบ  อรรถกถาคิริทัตตชาดกที่  ๔  
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                            ๕. อนภิรติชาดก 
 

                   วาดวยจิตขุนมัว-ไมขุนมัว 
       [๒๑๙]  เมื่อน้ําขุนมัว  ไมใส  บุคคลยอมไมแลเห็น 
         หอยกาบ  หอยโขง กรวด ทรายและฝูงปลาฉันใด 
         เมื่อจิตขุนมัว     บุคคลก็ยอมไมเห็นประโยชนตน 
         และประโยชนผูอื่นฉันนั้น. 
       [๒๒๐]  เมื่อน้ําไมขุนมัว   ใสบริสทุธิ์   บุคคลยอม 
         แลเห็นหอยกาบ   หอยโขง   กรวด   ทรายและฝูง 
         ปลาฉันใด    เมือ่จติไมขุนมัว    บุคคลก็ยอมเห็น 
         ประโยชนตนและประโยชนผูอื่นฉันนั้น. 
                     จบ  อนภิรติชาดกที่  ๕ 
 
                    อรรถกถาอนภิรติชาดกท่ี  ๕ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภกุมารพราหมณคนหนึ่ง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคํา 
เริ่มตนวา  ยโถทเก  อาวิเล  อปฺปสนฺเน  ดังน้ี. 
         ไดยินวา     ในกรุงสาวัตถีมีกุมารพราหมณคนหนึ่ง     เรียน 
จบไตรเพทสอนมนตพวกกุมารกษัตริยและกุมารพราหมณเปน 
อันมาก.    ตอมาเขาอยูครอบครองเรือน     ตกอยูในอํานาจ     ราคะ  
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โทสะ  โมหะ   คิดแตเรื่อง  ผา  เครื่องประดับ  ทาส  ทาสี  นา    สวน 
โค   กระบือ   บุตรและภรรยาเปนตน   จึงมีจิตขุนมัว   ไมอาจสอบ 
ทานมนตโดยลําดับได.     มนตทั้งหลาย     เลอะเลอืนไปทั้งขางหนา 
ขางหลัง.      วันหน่ึงเขาถือของหอมและดอกไมเปนตนหลายอยาง 
ไปพระเชตวันบูชาพระศาสดา   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ   สวนหน่ึง. 
พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับเขาแลวตรัสถามวา      ดกูอน 
มาณพ     เธอยังสอนมนตอยูหรือ     มนตของเธอยังคลองอยูหรือ. 
กราบทูลวา   ขาแตพระองค  เมื่อกอนมนตของขาพระองคยังคลอง 
ดีอยู     ต้ังแตขาพระองคครองฆราวาส     จิตของขาพระองคขุนมัว 
ดวยเหตุนั้นมนตของขาพระองคจึงไมคลองแคลว.     ลําดับนัน้ 
พระศาสดาตรัสกะเขาวา     ดูกอนมาณพ     มใิชแตเวลาน้ีเทาน้ัน 
แมเมื่อกอนมนตของเธอคลองแคลวในเวลาจิตของเธอไมขุนมัว 
แตในเวลาท่ีจิตขุนมัวดวยราคะเปนตน     มนตของเธอก็เลอะเลือน 
เมื่อเขาทูลอาราธนา  จึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล 
ครั้นเจริญวัย     ไดไปเรียนมนตในเมืองตักกศิลา     เปนอาจารย 
ทิศาปาโมกข     สอนมนตกะขัตติยกุมารและพรหมณกุมารเปน 
อันมากในกรุงพาราณสี.     พราหมณมาณพคนหน่ึงในสํานักของ 
พระโพธิสัตวนั้น     ไดศกึษาไตรเพทจนชํานาญ     แมแตบทเดียว 
ก็ไมมีสงสัย     ไดเปนอาจารยสอนมนต.     ตอมาพราหมณมาณพ  
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อยูครองฆราวาส  กลับมจิีตขุนมัว  ไมสามารถรายมนตได  เพราะ 
คิดแตการครองเรือน.   ครั้นอาจารยถามวา   มาณพ   มนตของทาน 
ยังคลองแคลวอยูหรือ     เม่ือเขาตอบวา     ต้ังแตครองฆราวาสจิต 
ของขาพเจาขุนมัว    ไมสามารถรายมนตได    จึงกลาววา    เม่ือจิต 
ขุนมัวแลว     มนตที่เรียนแมเชี่ยวชาญก็เลือนได     แตเมื่อจิตไม 
ขุนมัว  จะไมมีเลอะเลือนเลย  แลวกลาวคาถาสองคาถาวา :- 
                        เมื่อน้ําขุนมัว  ไมใส  บคุคลยอมไมแลเห็น 
           หอยกาบ   หอยโขง   กรวด   ทราย   และฝูงปลา 
           ฉันใด  เมื่อจิตขุนมัวบุคคลก็ยอมไมเห็นประโยชน 
           ตนและประโยชนผูอื่นฉันนั้น. 
                        เมื่อน้ําไมขุน   ใสบริสทุธิ์  บุคคลยอมเห็น 
           หอยกาบ    หอยโขง    กรวด    ทรายและฝูงปลา 
           ฉันใด  เมื่อจิตไมขุนมัว  บุคคลยอมเห็นประโยชน 
           ตนและประโยชนผูอื่นฉันนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อาวิเล   คือขุนดวยเปอกตม.   บทวา 
อปฺปสนฺเน     คือไมใสเพราะขุนนั่นเอง.     บทวา     สิปฺปกสมฺพุก 
ไดแก   หอยกาบและหอยโขง.   บทวา   มจฺฉคุมฺพ   ไดแก   ฝูงปลา. 
บทวา    เอว    อาวิลมุห ิ   ความวา    เม่ือจิตขุนมัวดวยราคะเปนตน 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.    บทวา    อตฺตทตฺถ   ปรตฺถ    ไดแก   ไมเห็น 
ประโยชนตน  ไมเห็นประโยชนผูอ่ืน.  บทวา  โส  ปสฺสติ  ความวา  
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เมื่อจิตไมขุนมัว      บุรุษนั้นยอมเห็นประโยชนตนและประโยชน 
ผูอ่ืนฉันนั้นเหมือนกัน. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
อริยสัจ   ทรงประชุมชาดก.   เมื่อจบอริยสัจ   พราหมณกุมารต้ังอยู 
ในโสดาปตติผล.     มาณพในครั้งน้ันไดเปนมาณพนี้แล     ในครั้งน้ี 
สวนอาจารย คือเราตถาคตน้ีแล. 
                     จบ อรรถกถาอนภิรติชาดกที่  ๕  
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                                  ๖. ทธิวาหนชาดก 
 

               วาดวยพระเจาทธิวาหนะ 
       [๒๒๑]  (พระเจาทธิวาหนะตรัสถามวา)    แตกอน 
         มะมวงตนนี้บริบูรณดวยสี  กลิน่  และรส  ไดรับ 
         การบํารุงอยูเชนเดิม  เหตุไรจึงมีผลขื่นขมไปเลา. 
       [๒๒๒]  (พระโพธิสัตวทูลวา)      ขาแตพระเจา- 
         ทธิวาหนะ    มะมวงของพระองคมีตนสะเดาลอม 
         อยู   รากตอรากเกี่ยวพันกัน   กิ่งตอกิ่งเกี่ยวประ- 
         สานกัน    เหตุที่อยูรวมกันกับตนสะเดาท่ีมีรสขม 
         มะมวงจึงมีผลขมไปดวย. 
                         จบ ทธิวาหนชาดกท่ี ๖ 
 
                 อรรถกถาทธิวาหนชาดกท่ี   ๖ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภภิกษุคบพวกผิด     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตน 
วา      วณฺณคนฺธรโสเปโต     ดังน้ี.      เรื่องราวขาพเจากลาวไวแลว 
ในหนหลัง. 
         ก็ในเรือ่งนี้    พระศาสดาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ข้ึนชื่อวาการอยูรวมกับอสัตบุรุษ     เปนสิ่งเลวทราม    ทําแตความ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 201 

ฉิบหาย.     ในการอยูรวมกันนั้น     อยาวาแตอยูรวมกันคนชั่วทํา 
ความฉิบหายใหแกมนุษยเลย     แมเม่ือกอนตนมะมวงซึ่งไมมี 
จิตใจ   มีรสอรอย    เปรยีบดวยรสทิพย    อาศัยอยูรวมกับตนสะเดา 
ที่ไมนาพอใจ    ไมมีรสอรอย    ยังขมได.    แลวทรงนําเรื่องอดีต  
มาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พราหมณสี่คนพ่ีนองในแควนกาสี     บวชเปนฤๅษี 
สรางบรรณศาลา     อาศัยอยูตามลําดับกันไปในหิมวันตประเทศ. 
พ่ีชายใหญของพวกพราหมณถึงแกกรรมไป     เกดิเปนทาวสักกะ. 
ทาวเธอทราบเหตุการณนั้น     ลวงไปเจ็ดแปดวันเปนลําดับ  ๆ 
จะเสด็จไปดูแลดาบสเหลาน้ัน    วันหน่ึงเสด็จไปนมัสการดาบส  
ผูพ่ีประทับนั่ง  ณ  สวนขางหน่ึง   ตรสัถามวา  ทานตองการอะไร 
ดาบสน้ันเปนโรคผอมเหลือง   จึงถวายพระพรวา   อาตมาตองการ 
ไฟ.    ทาวสักกะจึงประทานพราโตให.    พราใสดามใชไดทั้งมีด  
ทั้งขวาน    ชือ่วาพราโต.    พระดาบสถวายพระพรวา    ใครจะใช 
พราน้ีหาฟนมาใหอาตมาไดเลา.     ทาวสักกะจึงรับส่ังกะดาบส 
นั้นวา     หากพระคุณเจาตองการฟน     ก็จงเอามือตบพราโตนี้ 
แลวส่ังวา     จงหาฟนมากอไฟใหเรา    พราโตนั้นก็จะหาฟนมา 
กอไฟให.    ครั้นแลวทาวสักกะประทานพราโตแกดาบสน้ันแลว 
จึงเขาไปหาดาบสรูปที่สอง     ตรัสถามวา     ทานตองการอะไร. 
ใกลบรรณศาลาของดาบสน้ัน    เปนทางเดินของชาง.    ดาบสถูก  
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ชางรบกวน   จึงถวายพระพรวา   อาตมาลําบากเพราะชาง   ขอให 
ไลมันไปเสียเถิด.      ทาวสักกะจึงทรงมอบกลองใบหน่ึงใหแก 
ดาบสน้ัน    แลวรับสั่งวา     เมื่อพระคุณเจาตีกลองดานน้ี    ขาศึก 
จะหนีไป   ตีดานน้ี   เขาจักมีเมตตาหอมลอมทานดวยจตุรังคินีเสนา 
ครั้นประทานกลองใบน้ันแลว     จึงเสด็จไปยังสํานักของดาบส 
ผูนองแลวตรัสถามวา    พระคุณเจาตองการอะไร.    แมพระดาบส 
รูปนั้นก็เปนโรคผอมเหลือง     เพราะฉะนั้น     จึงถวายพระพรวา 
ตองการนมสม.      ทาวสักกะจึงประทานหมอนมสมใบหนึ่งแก 
ดาบสน้ัน     แลวมีรับสั่งวา     ถาพระคุณเจาตองการก็จงรินหมอน้ี 
จะเกิดเปนแมน้ําใหญ    มีหวงนํ้าใหญไหลไป    ทั้งยังสามารถเอา 
ราชสมบัติใหทานได ครั้นรับสั่งแลวก็เสด็จกลับ.  
         ต้ังแตนั้นมา     พราโตก็กอไฟใหดาบสผูพ่ี.     เมื่อดาบส 
รูปที่สองตีกลอง   ชางก็หนี.   ดาบสผูนองก็ฉันนมสม.   ในครั้งน้ัน 
มีสุกรตัวหนึ่ง    เที่ยวไปท่ีบานรางแหงหน่ึง    ไดพบแกวมณีที่ทรง 
อานุภาพ.     มันจึงคาบแกวมณีนั้น     แลวเหาะไปบนอากาศดวย 
อานุภาพของแกวมณี    ไปถึงเกาะแหงหนึ่ง    ทามกลางมหาสมุทร 
คิดวา    เวลาน้ีเราควรอยูที่นี่    แลวลงพักใตตนมะเดื่อตนหน่ึง    ใน 
ที่อันสาราญ.    วันหน่ึงมันวางแกวมณีไวขางหนาแลวก็หลับไป 
ที่โคนตนไมนั้น. 
         ครั้งน้ันมนุษยชาวแควนกาสีคนหนึ่ง     ถกูมารดาบิดา 
ไลออกจากเรือนดวยเห็นวา    เด็กคนนี้ไมชวยเหลือเราเลย    จึงไป  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 203 

ถึงทาเรือแหงหนึ่ง      สมคัรเปนกรรมกรของชาวเรือโดยสารเรือ 
ไป     ครั้นเรอือับปางกลางสมุทร     จึงนอนบนแผนกระดานไปถึง 
เกาะแหงหนึ่ง     เที่ยวแสวงหาผลไม    ครั้นเห็นสกุรนั้นนอนหลับ 
จึงคอย  ๆ     ยองเขาไปลักเอาแกวมณี      แลวเหาะข้ึนไปบนอากาศ 
ดวยอานุภาพของแกวมณีนั้น     แลวกลับมานั่งลงบนตนมะเด่ือ 
คิดวา     ชะรอยสุกรน้ีจะเท่ียวไปในอากาศดวยอานุภาพของ 
แกวมณีนี้     แลวมาพักอยูที่นี่      เราควรฆาสุกรนี้กินเน้ือเสียกอน 
แลวจึงไปในภายหลัง.     ชายน้ันจึงหักไมทอนหนึ่งเหว่ียงลงบนหัว 
สุกร.     สุกรต่ืนข้ึนไมเห็นแกวมณีจึงกระสับกระสายว่ิงพลาน 
ไปมา.     ชายท่ีนั่งบนตนไมหัวเราะ     สุกรเหลือบเห็นเขาก็เอาหัว 
ชนตนไมนั้นตายทันที.     ชายผูนั้นจึงลงจากตนไมกอไฟยางเนื้อ 
สุกรกิน      แลวเหาะข้ึนไปบนอากาศไปถึงทางสุดของหิมวันต- 
ประเทศ     ครั้นเห็นอาศรมบทแลวจึงเหาะลงที่อาศรมของดาบส 
ผูพ่ี     ไดอาศัยกระทําวัตรปฏิบัติดาบสอยูสองสามวัน    และไดเห็น 
อานุภาพของพราโต.     ชายผูนั้นจึงคิดวา     เราควรเอาพราเลมนี้ 
เสีย     จึงอวดอานุภาพแกวมณีแกดาบส    แลวพูดวา    พระคุณเจา 
จงเอาแกวมณีนี้    แลวใหพราโตแกขาพเจาเถิด.    พระดาบสอยาก 
จะเที่ยวไปบนอากาศบาง      จึงรับเอาแกวมณีแลวใหพราโตแก 
เขา.     ชายผูนั้นครั้นไดพราโต    เดินไปไดสักหนอยจึงตบพราโต 
สั่งวา      ดูกอนพราโตเจาจงตัดศีรษะดาบสเสียแลวเอาแกวมณี 
มาใหเรา.      พราโตก็ไปตัดศีรษะดาบสแลวนําแกวมณีมาให.  
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เขาซอนพราโตไวในท่ีที่ปกปด     แลวเดินไปหาดาบสคนกลาง 
พักอยูสองสามวันก็ไดเห็นอานุภาพของกลอง     จึงใหแกวมณี 
แลกกับกลอง     แลวใหพราโตตัดศีรษะดาบสรูปน้ันเสียเชนนัย 
กอน     แลวจึงเขาไปหาดาบสคนสุดทาย     ก็ไดเห็นอานุภาพของ 
หมอนมสม     จึงใหแกวมณีแลกเอาหมอนมสม     แลวใหตัดศีรษะ 
ดาบสน้ันเชนนัยกอน   ถอืเอาแกวมณี   พราโต  กลอง  หมอนมสม 
เหาะไปบนอากาศ    แลวลงพักไมไกลกรุงพาราณสี    ฝากหนังสือ 
ไปแกบุรุษคนหนึ่งวา     พระเจากรุงพาราณสีจะสูรบกับเราหรือ 
จะยอมใหราชสมบัติแกเรา.     พระราชาทรงสดับสาสนเทาน้ัน 
ก็เสด็จออกดวยหมายพระทัยวาจักจับโจร.     ชายผูนั้นจึงตีกลอง 
ดานหน่ึง     จตุรังคินีเสนาก็เขามาหอมลอม.     เขาทราบอยาง 
แนวแนวา     พระราชาตกอยูในเง้ือมมือของตนแลว     จึงรินหมอ 
นมสม.    เกิดเปนแมน้ําใหญไหลทวมทน.    มหาชนจมลงในนมสม 
ไมสามารถหนีออกไปได.     เขาจึงตบพราโตสั่งวาเจาจงไปตัด 
ศีรษะพระราชามา.     พราโตก็ไปตัดพระเศียรพระราชามาวาง 
ไวแทบเทาของเขา.      นกัรบแมคนเดียวก็ไมอาจเง้ืออาวุธได  
เขาแวดลอมดวยพลนิกายใหญยกเขาสูพระนคร      ใหจัดทําพิธี 
ปราบดาภิเษก  เปนพระราชาพระนามวา  ทธิวาหนะ  ครอบครอง 
ราชสมบัติโดยธรรม. 
         วันหน่ึงเมื่อพระราชาทธิวาหนะทรงสนานท่ีแมน้ําใหญ 
ภายในมีขายกั้นเปนวงลอม      มะมวงสุกผลหนึ่งเปนของเทวดา  
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         ลอยมาติดขาย.   พนกังานท้ังหลายเมื่อยกขายข้ึน   ก็เห็น 
มะมวงนั้นจึงนําไปถวายพระราชา.     มะมวงนั้นเปนผลกลม 
ประมาณเทาหมอใหญ     มีสีดุจทองคํา.     พระราชาตรัสถาม 
พรานปาวา     นี้ผลอะไร     ครั้นสดับวาเปนผลมะมวง     จึงรับสั่ง 
ใหปลูกในพระราชอุทยานของพระองค    แลวใหรดดวยนํ้านม. 
ตนไมไดเจริญเติบโตใหผลในปที่สาม.     ตนมะมวงไดมีสักการะ 
เปนอันมาก.    เขารดดวยนํ้านม    เจิมดวยของหอมหาชนิด    หอย 
พวงมาลัยตามประทีปดวยนํ้ามันหอม     กั้นดวยผามาน.     เปน 
ผลไมมีรสหวาน มีสีเหลืองดังทองคํา. 
         พระเจาทธิวาหนะจะทรงสงผลมะมวงไปถวายพระราชา 
อ่ืน ๆ     ใชเง่ียงกระเปนแทงหนอทิ้งออกเสียแลวสงไป     เพราะ 
เกรงวาจะเกิดเปนตนข้ึน   แลวทรงสงไป.   เมล็ดมะมวงที่พระราชา 
เหลาน้ันเสวยแลวใหเพาะก็ไมงอก.     เมื่อพระราชาเหลาน้ัน 
สอบถามวา     อะไรหนอเปนเหตุในเรื่องนี้     ก็หาทราบเหตุนั้นไม. 
ครั้นแลวพระราชาองคหนึ่งรับสั่งหาคนเฝาพระอุทยานมาตรัส 
ถามวา      เจาสามารถจะทํารสผลมะมวงของพระเจาทธิวาหนะ 
ใหเสียกลายเปนรสขมไดหรือ     เมื่อคนเฝาสวนกราบทูลวา     ได 
พระเจาขา     จึงรับสั่งวา     ถาเชนนั้นก็จงไป    แลวพระราชทาน 
ทรัพยพันหน่ึงสงไป.     เขาไปถึงกรุงพาราณสีแลว     ใหกราบทูล 
พระราชาวา     คนเฝาสวนคนหน่ึงมาเฝา     เมื่อพระองครับสั่งวา 
ใหมาเฝาได    เขาจึงไปถวายบังคมพระราชา     เมื่อรับสั่งถามวา  
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เจาเปนคนเฝาสวนหรือ     เขากราบทูลวาถูกแลวพระเจาขา     แลว   
ก็พรรณนาถงึความสามารถของตน.    พระราชารบัสั่งวา    จงไป 
อยูกับคนเฝาสวนของเราเถิด.     ต้ังแตนั้นมาทั้งสองคนก็ชวยกัน 
รักษาพระราชอุทยาน    คนเฝาสวนคนใหมมาอยูไดไมนาน    ได 
ทําใหตนไมออกชอในเวลามิใชกาล     ใหมีผลในเวลามิใชผล 
ทําใหพระราชอุทยานนารื่นรมยยิ่งนกั.   พระราชาทรงโปรดปราน 
เขา     รับสั่งใหปลดคนเฝาสวนคนเกาออกเสีย     ไดพระราชทาน 
หนาที่เฝาสวนใหแกเขาโดยเฉพาะ.     เขาตระหนักแนวา     พระ- 
ราชอุทยานอยูในเง้ือมมือของตนแลว     จึงปลูกตนสะเดา     และ 
เถาบรเพ็ดลอมตนมะมวง.    ตนสะเดางอกงามข้ึนโดยลําดับ  
รากตอรากพันกัน     กิ่งตอกิ่งพาดทับกัน.     เพราะความเกี่ยวพัน 
กันกับไมที่ไมนายินดี   และปราศจากรสน้ัน   มะมวงซึ่งมีผลหวาน 
มากอน    ก็กลับเปนรสขมแลวจึงหนีไป.    พระเจาทธิวาหนะเสด็จ 
ไปพระอุทยานเสวยผลมะมวง     ไมอาจจะทรงกลืนเยื่อมะมวง 
ซึ่งตกถึงพระโอฐได    คลายน้ําฝากสะเดา     ตองทรงขากถมทิ้ง  
ครั้งน้ันพระโพธิสัตวเปนผูสอนอรรถและธรรมของพระองค  
พระราชาจึงปรึกษากะพระโพธิสัตววา     ดูกอนบัณฑิต    ตนไมนี้ 
มิไดบกพรองตอการดูแลมากอนเลย     เมื่อเปนเชนนั้น     ผลของ 
มันก็เกิดขมข้ึนมาได    อะไรหนอเปนเหตุ    เม่ือจะรับสั่งถาม    จึง 
ตรัสคาถาแรกวา :-  
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                        แตกอนมามะมวงตนนี้บริบูรณดวย  
         กลิ่น   และรส   ไดรบัการบํารุงอยูแตเดิม   เหตุไร 
         จึงมีผลขมไปได. 
         ลําดับนั้น     พระโพธิสัตวเมื่อจะทูลแจงเหตุของมะมวงนั้น 
จึงกลาวคาถาท่ี  ๒ วา :- 
                        ขาแตพระเจาทธิวาหนะ      มะมวงของ 
         พระองค   มีตนสะเดาลอมอยู    รากตอรากเกี่ยว 
         พันกัน  กิ่งตอกิ่งเกี่ยวประสานกัน   เหตุที่อยูรวม 
         กันกับตนสะเดาท่ีมีรสขม      มะมวงจึงมีรสขม 
         ไปดวย. 
         บทวา  ปุจิมนฺทปริวาโร  แปลวา  ลอมดวยตนสะเดา.  บทวา 
สาขา     สาข     นิเวสเร     คือกิ่งสะเดาพาดก่ิงมะมวง.     บทวา 
อสาตสนฺนิวาเสน    ไดแก     เพราะพาดกับตนสะเดาอันมีรสขม. 
บทวา    เตน    อธิบายวา    เพราะเหตุนั้น    มะมวงนี้จึงมีรสเฝอน 
มีรสปรา มีรสขม. 
         พระราชาทรงสดับคําของพระโพธิสัตวแลว     รับสั่งให 
ตัดตนสะเดาและเถาบรเพ็ดเสีย     ใหถอนรากข้ึนขนดินที่เสียรส 
ไปท้ิง   ใสแตดินมีรสดี   ใหบํารุงตนมะมวงดวยน้ํานมนํ้าตาลกรวด  
และน้ําหอม.   เพราะปนกับรสดี   มันจึงกลายเปนตนไมมีรสหวาน 
อยางเดิม.     พระราชาทรงมอบพระอุทยานแกคนเฝาสวนคนเดิม 
ทรงดํารงอยูตลอดพระชนมแลวเสด็จไปตามยถากรรม.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.  อํามาตยบัณฑิตในครั้งนั้น คือเราตถาคตในครั้งนี้แล. 
                    จบ อรรถกถาทธิวาหนชาดกท่ี ๖  
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                                 ๗.  จตุมัฏฐชาดก 
 

                        ผูเลวทราม ๔ อยาง 
       [๒๒๓]  ทานท้ังสองพากันขึ้นไปบนคาคบไมอัน 
         สูง    อยูในท่ีลับแลวปรึกษากัน    เชิญทานลงมา 
         ปรึกษากันในท่ีตํ่าเถิด พระยาเนื้อจักไดฟงบาง. 
       [๒๒๔]  สุบรรณกับสุบรรณเขาปรึกษากัน   เทวดา 
         กับเทวดาเขาพูดกันในเรื่องน้ี     จะมีประโยชน 
         อะไรแกสุนัขจิ้งจอกผูเลวทราม ๔ อยาง (สรรีะ ๑ 
         ชาติ  ๑    เสียง  ๑   คุณ  ๑)  เลา  แนะสุนัขจิ้งจอก 
         ผูชาติชั่ว  เจาจงเขาไปสูโพรงเถิด. 
                     จบ  จตุมัฏฐชาดกที่   ๗ 
 
                    อรรถกถาจตุมัฏฐชาดกที่    ๗ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุรูปหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
อุจฺเจ  วิฏภมิารุยฺห  ดังน้ี. 
         มีเรื่องไดยินวาวันหนึ่ง     เมื่อพระอัครสาวกสองรูป     นั่ง 
สนทนาปรารภการถามและการแกปญหากัน      พระแกรูปหน่ึง 
ไปหาทานน่ังเปนรูปที่สาม    กลาววา   นี่ทาน    ผมจะถามปญหา  
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กะทาน    แมทานก็จงถามขอสงสัยของตนกะผมบาง.     พระเถระ 
รังเกียจพระแกนั้น    ลุกหลีกไป.    พวกบริษัทที่นั่งเพ่ือจะฟงธรรม 
ของพระเถระ    จึงพากันไปเฝาพระศาสดา   ในเวลาท่ีการประชุม 
ลมเลิกไป     เมื่อพระองคตรัสถามวา     ทําไมพวกเธอมาผิดเวลา 
จึงกราบทูลเหตุนั้นใหทรงทราบ.    พระศาสดาตรัสวา     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     สารีบุตรและโมคคัลลานะรังเกียจพระแกนั้น    ใช 
พูดจาดวยแลวหลีกไป     มิใชในบัดนี้เทาน้ัน     แมแตกอนก็พากัน 
หลีกไป แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวไดถือกําเนิดเปนรุกขเทวดา    อยูใน 
ราวปา.      ครั้งน้ันลูกหงสสองตัวออกจากภูเขาคิชฌกูฏ    จับที่  
ตนไมนั้นแลวไปหาอาหาร     เมื่อบินกลับก็พักอยูที่ตนไมนั้นเอง 
แลวกลับไปภูเขาคิชฌกูฏ.    เมื่อเวลาผานไป    หงสสองตัวก็มีความ 
คุนเคยกับพระโพธิสัตว.     เมื่อบินผานไปมาตางก็ชื่นชมสนทนา 
ธรรมกันและกันแลวก็หลีกไป.     อยูมาวันหน่ึง     เมื่อหงสทั้งสอง 
จับอยูบนยอดไมสนทนากับพระโพธิสัตว.      สุนขัจ้ิงจอกตัวหน่ึง 
ยืนอยูใตตนไมนั้น     เมือ่จะสนทนากับลูกหงสเหลาน้ันจึงกลาว 
คาถาแรกวา :- 
                        ทานท้ังสองพากันขึ้นไปบนคาคบไมอัน 
           สูง    อยูในท่ีลับแลวปรึกษากนั    เชิญทานลงมา 
           ปรึกษากันในท่ีตํ่าเถิด พญาเน้ือจักไดฟงบาง.  
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         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อุจฺเจ  วฏิภิมารุยฺห  ความวา  พากัน 
ข้ึนไปบนคาคบไมอันสูงตามปกติ   คือ   สูงกวาบนตนไมนี้.   บทวา 
มนฺตยวฺโห   ไดแก   ปรึกษากัน   คือคุยกัน.   บทวา   นีเจ    โอรยฺุห 
ไดแก    เชิญลงมายืนปรึกษากันในที่ตํ่าเถิด.    บทวา    มิคราชาป 
โสสฺสติ ไดแก สุนัขจ้ิงจอกพูดยกตนเปน พญาเนื้อ. 
         ลูกหงสทั้งสองรังเกียจ     จึงพากันบินไปภูเขาคิชฌกูฏ. 
ในเวลาท่ีหงสสองตัวกลับไป     พระโพธิสัตวจึงกลาวคาถาที่     ๒ 
แกสุนัขจ้ิงจอกวา :- 
                        ครุฑกบัครุฑเขาปรึกษากัน     เทวดากับ 
           เทวดาเขาพูดกันในเรื่องน้ี      จะมีประโยชนอะไร 
           แกสนุัขจ้ิงจอก  ผูเลวทราม  ๔  อยาง   (สรีระ  ๑ 
           ชาติ  ๑   เสียง  ๑   คุณ  ๑)  เลา  แนะสุนัขจิ้งจอกผู 
           ชาติชั่ว  เจาจงเขาโพรงไปเถิด. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   สุปณฺโณ   แปลวา   สัตวผูมีปกงาม. 
บทวา   สุปณฺเณน   ไดแก   ลูกหงสตัวท่ีสอง.   บทวา   เทโว   เทเวน 
ไดแก     สมมติลูกหงสทั้งสองน้ันเปนเทวดาปรึกษากัน.     บทวา 
จตุมุฏสฺส   อธิบายตามตัวอักษรวา   สุนัขจ้ิงจอกผูเลวทราม   คือ 
บริสุทธิ์ดวยเหตุ  ๔  อยาง  คือ  สรีระ  ๑   ชาติ   ๑  เสียง  ๑  คุณ  ๑. 
พระโพธิสัตวเมื่อจะติเตียนความไมบริสุทธิ์ดวยคําสรรเสริญ 
จึงกลาวอยางนี้.     ในบทน้ีมีอธิบายดังน้ีวา     สนุัขจ้ิงจอกชั่วชา 
คือ   ลามกดวยเหตุ   ๔  ประการคืออะไร.  บทวา   วิล  ปวิส   คือ  
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พระโพธิสัตวแสดงอารมณอันนากลัวน้ี    เมื่อจะไลสุนัขจ้ิงจอก 
ใหหนีไปจึงกลาว. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    ภิกษุแกในครั้งน้ันไดเปนสุนัขจ้ิงจอกในครั้งน้ี    ลกูหงส 
สองตัวไดเปนสารีบุตรและโมคคัลลานะ    สวนรกุขเทวดา    คือเรา 
ตถาคตนี้แล. 
                         จบ  อรรถกถาจตุมัฏฐชาดกท่ี   ๗  
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                       ๘. สีหโกฏุกชาดก 
 

         ตัวเหมือนราชสีหแตเสียงไมเหมอืน 
       [๒๒๕]  ราชสีหตัวหน่ึง    นิ้วก็นิว้ราชสีห   เลบ็ก ็
         เล็บราชสีห ยืนก็ยนืดวยเทาราชสีห มีอยูตัวเดียว 
         ในหมูราชสีห ยอมบรรลือดวยเสียงอีกอยางหนึ่ง. 
       [๒๒๖]  ดูกอนเจาผูเปนบุตรแหงราชสีห   เจาอยา 
         บรรลือเสียงอีกเลย  จงมีเสียงเบา ๆ    อยูในปา 
         เขาท้ังหลายพึงรูจักเจาดวยเสียงนั่นแหละ  เพราะ 
         เสียงของเจา      ไมเหมือนกับเสียงราชสีหผูเปน 
         บิดา. 
                         จบ สีหโกฏุกชาดกที่  ๘ 
 
                อรรถกถาสีหโกฏุกชาดกท่ี  ๘ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระโกกาลิกะตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตนวา 
สีหงฺคุลี สีหนโข ดังน้ี. 
         ไดยินวาวันหน่ึงพระโกกาลิกะ     เมื่อพระผูเปนพหูสูตหลาย 
รูปกําลังสนทนาธรรมกนัอยู     ตนเองประสงคจะกลาวบาง.    เรื่อง 
ทั้งหมดพึงพิสดารโดยนัยท่ีกลาวแลวในหนหลังน้ันแล.  
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         พระศาสดาครั้นทรงสดับเรื่องนั้นแลว    จึงรบัสั่งวา    ดูกอน   
ภิกษุทั้งหลาย     โกกาลกิะเปดเผยดวยเสียงของตนมิใชในบัดนี ้
เทาน้ัน แมแตกอนก็เปดเผย  แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     ครั้งน้ันพระโพธิสัตวถือกําเนิดเปนราชสีหอยู 
อาศัยในหิมวันตประเทศ      สมจรกับนางสุนัขจ้ิงจอกตัวหนึ่ง 
จึงไดลูก.    ลูกตัวน้ันเหมือนกับพอดวยอาการเหลาน้ีคือ   นิ้ว    เล็บ 
สรอยคอ     สี     และสัณฐาน     แตเสียงเหมือนแม.     อยูมาวันหน่ึง 
เมื่อฝนตกขาดเม็ดแลว     พวกราชสีห.     เมื่อเหลาราชสีหบรรลือ 
สีหนาทเลนหยอกกันอยู     มันก็ตองการบรรลือสีหนาทในระหวาง 
เหลาราชสีหนั้นบาง     จึงเปลงเสียงเหมือนแมสุนัขจ้ิงจอก.     ครั้น 
ฝูงราชสีหไดฟงเสยีงของมัน     จึงพากันนิ่ง.     ลกูราชสีหรวมชาติ 
ของพระโพธิสัตวอีกตัวหน่ึง     ไดยนิเสียงของมันแลว     จึงพูดวา 
พอราชสีหตัวน้ีเหมือนเราดวยสีเปนตน     แตเสียงของมัน     ไมยัก 
เหมือน มันเปนสัตวประเภทไหน เมื่อจะถามจึงกลาวคาถาแรกวา :-  
                        ราชสหีตัวน้ัน   นิ้วก็นิว้ราชสีห   เลบ็ก็เล็บ 
           ราชสหี   ยืนก็ยืนดวยเทาราชสีห    มีอยูตัวเดียว 
           ในหมูราชสีห ยอมบรรลือดวยเสียงอีกอยางหนึ่ง. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา    สหีปาทปติฏ ิโต   ไดแก   ยืนดวย 
เทาของราชสีหนั่นเอง.   บทวา   เอโก   นทติ   อฺถา   ความวา  
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ตัวเดียวเทาน้ัน     ออกเสียงเหมือนสุนัขจ้ิงจอก     ไมเหมือนพวก 
ราชสีหเหลาอ่ืน ชื่อวาบรรลือดวยเสียงอีกอยางหน่ึง. 
         พระโพธิสัตวไดสดับคําน้ันแลว   จึงกลาววา   ดูกอนลูกสัตว 
นี้เปนพ่ีนองของลูก    เปนลูกของนางสุนัขจ้ิงจอก    มรีูปเหมือนเรา 
มีเสียงเหมือนแม     แลวจึงเรียกลูกนางสุนัขจ้ิงจอกมาสั่งสอนวา 
นี่แนลูก    ต้ังแตนี้ไป    เมื่อเจาจะอยูในที่นี้    จงอยูเงียบ  ๆ    ถาเจา 
เปลงเสียงอีก     ราชสีหทัง้หลายจะรูวาเจาเปนสุนัขจ้ิงจอก     จึง 
กลาวคาถาที่  ๒ วา :-  
                        ดูกอนเจาผูเปนบุตรราชสีห      เจาอยา 
         บรรลือเสียงอีกเลย     จงมีเสียงเบา  ๆ     อยูในปา 
         เขาท้ังหลายพึงรูจักเจาดวยเสียงนั้นแหละ   เพราะ 
         เสียงของเจาไมเหมือนกับเสียงราชสีหผูเปนพอ. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา    ราชปุตฺต    คือ     ลูกพญาสีหมฤค. 
ก็และลูกสุนขัจ้ิงจอกนั้นครั้นฟงคําสอนน้ีแลวก็ไมกลาเปลงเสียง 
อีกตอไป. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.   สุนขัจ้ิงจอกในคร้ังน้ันไดเปน   โกกาลกิะ   ในครั้งน้ี.   ลูก 
ราชสีหรวมชาติไดเปนราหุล     สวนพญามฤค     คือเราตถาคต 
นี้แล.   
                      จบ  อรรถกถาสีหโกฏุกชาดกท่ี   ๘  
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                        ๙.  สีหจัมมชาดก 
 

                      ลาปลอมเปนราชสีห 
       [๒๒๗]   นี่ไมใชเสียงบรรลือของราชสีห     ไมใช 
         เสียงบรรลือของเสอืโครง  ไมใชเสียงบรรลือ 
         ของเสอืเหลือง   ลาผูลามกคลุมตัวดวยหนัง 
         ราชสีหบรรลือเสียง. 
       [๒๒๘]   ลาเอาหนังราชสีหคลุมตัว  เท่ียวกินขาว 
         เหนียวนานมาแลว   รองใหเขารูวาเปนตัวลา   ได 
         ประทษุรายตนเองแลว. 
                        จบ  สีหจัมมชาดกท่ี   ๙ 
 
                    อรรถกถาสีหจัมมชาดกท่ี   ๙ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระโกกาลิกะน่ันแล    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตน 
วา เนต  สีหสฺส นทิต ดังน้ี. 
         ในเวลาน้ันพระโกกาลิกะประสงคจะกลาว     สรภัญญะ. 
พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแลว  จึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลชาวนา      ครั้นเจริญ  
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วัย     หาเลี้ยงชีพดวยกสิกรรมน่ันเอง.     ในกาลน้ันมีพอคาคนหน่ึง 
เที่ยวทําการคาดวยการบรรทุกสินคาบนหลังลา.    พอคาน้ันขน 
สินคาลงจากหลังลาในท่ีที่ไปถึง     แลวเอาหนังราชสีหคลุมลา 
ปลอยไปหากิน     ที่นาขาวสาลีและขาวเหนียว.     คนรักษานาเห็น 
แลว     ไมอาจเขาใกลดวยเขาใจวาเปนราชสีห.     อยูมาวันหน่ึง 
พอคาน้ัน    พักอยูที่ประตูบานแหงหนึ่ง    หุงอาหารเชา   แตนัน้จึง 
เอาหนังราชสีหคลุมหลังลา     ปลอยไปหากินในนาขาวเหนียว. 
พวกเฝานาเห็นมันเขาก็ไมอาจเขาใกลมันได     ดวยสําคัญวา 
เปนราชสีห   จึงพากันกลับไปเรือน.   พวกชาวบานทั้งหมด    ตาง 
ถืออาวุธ   เปาสังข   รัวกลอง   โหรองไปยังท่ีใกลนา.   ลากลัวตาย 
จึงเปลงเสียงเปนเสียงลา.     ครั้นพระโพธิสัตวรูวามันเปนลา     จึง 
กลาวคาถาแรกวา :- 
                        นีม่ิใชเสียงบรรลือของราชสีห    ไมใชเสียง 
           บรรลือของเสือโครง       ไมใชเสียงบรรลือของเสือ 
           เหลือง  ลาผูลามกคลุมตัวดวยหนังราชสีหบรรลือ 
           เสียง. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ชมฺโม   แปลวา   ลามก.   แมพวก 
ชาวบานก็รูวามันเปนลา     จึงพากันโบยใหลมลง     กระดูกหัก 
แลวเอาหนังราชสีหไป.     ครั้นพอคาน้ันมาเห็นลาถึงความบอบช้ํา 
จึงกลาวคาถาท่ี   ๒ วา :-  
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                        ลาเอาหนงัราชสีหคลุมตัว     เท่ียวหากิน 
           ขาวเหนียวนานมาแลว      รองใหเขารูวาเปนลา 
           ไดประทุษรายตนเองแลว. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา   ต    เปนเพียงนิบาต.    อธิบายวา 
ลานี้ไมใหเขารูวาตัวเปนลา     จึงเอาหนังราชสีหมาคลุม     กนิ 
ขาวเหนียวออนมาเปนเวลานาน.  บทวา  รวมาโน  ว  ทูสยิ  ความ 
วา     เมื่อรองเสียงเปนลาก็ประทุษรายตนเอง.     มใิชความผิด 
ของหนังราชสีห. 
         เมื่อพอคาน้ันกลาวอยางนี้เสร็จแลว     ลากน็อนตายในท่ี 
นั้นเอง. แมพอคาก็ทิ้งลากลับบาน. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    ลาในครั้งน้ันไดเปนพระโกกาลิกะในครั้งน้ี.    สวนชาวนา 
บัณฑิต คือเราตถาคตนี้แล. 
                      จบ    อรรถกถาสีหจัมมชาดกท่ี    ๙  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 219 

                         ๑๐.  สีลานิสังสชาดก 
 

                         วาดวยอานิสงสศีล 
       [๒๒๙]   จงดูผลของศรัทธา    ศีล   และจาคะ   นี้เถิด 
         พระยานาคนิรมิตเพศเปนเรือ     พาอุบาสกผูมี 
         ศรัทธาไป. 
       [๒๓๐]   บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษท้ังหลายเถิด 
         พึงทําความสนิทสนมกับสัตบุรษุท้ังหลายเถิด 
         ดวยวาชางกัลบกถึงความสวัสดีได    ก็เพราะการ 
         อยูรวมกับสัตบุรุษท้ังหลาย. 
                   จบ  สีลานิสงัสชาดกท่ี  ๑๐ 
 
                อรรถกถาสีลานิสังสชาดกท่ี    ๑๐ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภอุบาสกผูมีศรัทธาคนหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคํา 
เริ่มตนวา นสฺส สทฺธาย  สีลสฺส  ดังน้ี. 
         ไดยินวา     อุบาสกนั้นเปนอริยสาวกผูมีศรัทธา     เลื่อมใส 
วันหน่ึงเดินไปยังพระวิหารเชตวัน     ถึงฝงแมน้ําอจิรวดีในตอนเย็น 
เมื่อคนเรือจอดเรือไวที่ฝงไปฟงธรรม    ไมพายเรือท่ีทานํ้า    จึงยึด  
ปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณใหมั่นลงสูแมน้ํา.     เทาของเขา  
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หาจมนํ้าไม.     เขาเห็นคลื่นเวลาเดินไปกลางน้ํา     คลายกับเดิน 
เหนือพ้ืนดิน.       ครั้นปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณของเขาออนลง. 
เทาของเขาก็เริ่มจะจม.      เขาจึงประคองปติมีพระพุทธเจาเปน 
อารมณใหมั่น   เดินไปหลังนํ้า    ถึงพระเชตวัน   ถวายบังคมพระ- 
ศาสดา   นั่ง   ณ   สวนหนึง่    พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับเขา 
ตรัสถามวา      ดูกอนอุบาสก     ทานเดินทางมาถึงโดยเหนด็เหน่ือย 
นอยกระมัง     เมื่อเขากราบทูลวา     ขาแตพระองคขาพระองค 
ยึดเอาปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณ      จึงไดที่พ่ึงเหนือหลังนํ้า 
คลายกับเหยียบแผนดินมา    จึงรับสั่งวาอุบาสก    มิใชทานเทานั้น 
ที่ระลึกถึงพระพุทธคุณแลวไดที่พ่ึง     แมแตกอนอุบาสกท้ังหลาย 
ก็ระลึกถึงพระพุทธคุณไดที่พ่ึง    เม่ือเรอือับปางกลางสมุทร    เมือ่ 
เขาทูลอาราธนาจึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา.  
         ในอดตีกาล     ครั้งศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา 
พระอริยสาวกผูเปนโสดาบัน    โดยสารเรือไปกับกุฎมพีชางกัลบก 
คนหน่ึง.     ภรรยาของชางกัลบกน้ันมอบหมายชางกัลบกแกเขา 
วา  นาย  สุขทุกขของสามีของดิฉัน  ขอมอบใหเปนภาระของทาน  
ครั้นถึงวันที่เจ็ดเรือของกุฎมพีชางกัลบกอับปางลงในกลางสมุทร  
ชนทั้งสองเกาะแผนกระดานแผนหน่ึง      ลอยมาถึงเกาะแหงหนึ่ง.  
ชางกัลบกนั้นจึงฆานกปงกินแลวใหอุบาสก.     อุบาสกไมยอม 
บริโภค   โดยกลาววา   อยาเลยสําหรับเรา.    อุบาสกคิดวา   ในท่ีนี้ 
นอกจากพระรัตนตรัยแลว     ไมมีทีพ่ึ่งอ่ืนสําหรับเรา.     เขาจึง  
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ระลึกคุณของพระรัตนตรัย.     ลําดับนั้น    เมื่อเขากําลังระลึกถึง 
พญานาคซึ่งเกิดในเกาะนั้น    จึงเนรมิตรางของตนเปนเรือลําใหญ 
มีเทวดาประจําสมุทรเปนมาณพตนหนเรือ.     เรือเต็มไปดวย 
รัตนะเจ็ดประการ.     เสากระโดงทั้งสาม     สําเร็จดวยแกวมณีสี 
อินทนิล   ใบเรือสําเร็จดวยทอง   เชือกสําเร็จดวยเงิน   คันใบสําเร็จ 
ดวยทอง.    เทวดาประจําสมุทรยืนอยูบนเรือประกาศวา    ผูจะไป 
ชมพูทวีปมีไหม.   อุบาสกตอบวา   เราจะไป.   ถาเชนนั้นจงมาข้ึน 
เรือเถิด.     อุบาสกข้ึนเรือแลวเรียกชางกัลบกข้ึนดวย.     เทวดา 
ประจําสมุทรกลาววา   ไดแตทานเทานั้น   คนนั้นไมได.    อุบาสก 
ถามวา     เพราะเหตุไรเลา.     เทวดาประจําสมุทรตอบวา     เขา 
ไมมีคุณ    คือศีลและอาจาระ     เหตุเปนดังน้ัน    ขาพเจานําเรือมา 
เพ่ือทาน     มิใชผูนี้.     เอาละเราใหสวนแกคนนี้ดวยทานท่ีตนให 
ดวยศีลที่ตนรักษา     ดวยภาวนาที่ตนอบรม.     ชางกัลบกตอบวา 
ขาพเจาขออนุโมทนา.     เทวดากลาววา     ขาพเจาจักพาไปเด๋ียวน้ี 
แลวอุมเขาพาไปท้ังสองคน     ออกจากสมุทรไปถงึกรุงพาราณสี 
ทางแมน้ํา     บันดาลใหทรัพยอยูในเรือนของเขาท้ังสอง     ดวย 
อานุภาพของตน     เมื่อจะกลาวถึงคุณของการสังสรรคกับบัณฑิต  
วา    ควรทําความสังสรรคกับบัณฑิตท้ังหลาย    หากวาชางกัลบก 
คนนี้ไมไดสังสรรคกับอุบาสกน้ี     จักพินาศในทามกลางสมุทร 
นั้นเอง จึงกลาวคาถาเหลานี้วา :-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 222 

                        จงดูผลของศรัทธา      ศีล    จาคะ   นี้เถิด 
           พญานาคเนรมิตเพศเปนเรือ     พาอุบาสกผูมี  
           ศรัทธาไป. 
                        บุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษเถิด    พึงทํา 
           ความสนิทสนมกบัสัตบุรุษเถิด ดวยชางกัลบก 
           ถึงความสวัสดีไดก็เพราะการอยูรวมกับสตับุรุษ 
           ทั้งหลาย. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา     ปสฺส    ไดแก     เรียกวา     จงดูเถิด  
ไมกําหนดใคร ๆ.    บทวา    สทธาย    คือดวยโลกยิศรัทธา    และ 
โลกุตตรศรทัธา.    แมในศีลก็มีนัยนีเ้หมือนกัน.    บทวา    จาคสฺส 
ไดแก  บริจาคไทยธรรมและบริจาคกิเลส.  บทวา  อย  ผล  ไดแก 
นี้เปนผล    คือเปนคุณ    เปนอานิสงส.    อีกอยางหนึ่งพึงเห็นความ 
อธิบายในบทน้ีอยางนี้วา    จงดูผลของการบริจาคเถิด     พญานาค 
นี้แปลงเพศเปนเรือ.  บทวา  นาวาย  วณฺเณน  คือดวยสัณฐานเรือ. 
บทวา  สทฺธ  คือ  มีศรัทธาต้ังอยูในพระรัตนตรัย.  บทวา  สพฺภิเรว 
คือ   พวกบัณฑิตนั่นเอง.    บทวา    สมาเสถ   ไดแก   พึงกระทํา  
บทวา    สนถฺว   ไดแก    สนิทสนมฐานมิตร.    แตไมควรทําความ 
สนิทสนมดวยตัณหากับใคร ๆ.   บทวา   นหาปโต   ไดแก   กฎุมพี 
ชางกัลบก. บาลีวา นฺหาปโต  ก็มี. 
         เทวดาประจําสมุทร    ยืนอยูบนอากาศ    แสดงธรรมกลาว 
สอนอยางนี้แลว จึงพาพญานาคกลับไปวิมานของตน.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม     แลวทรงประชุมชาดก.     ในเวลาจบสัจธรรมอุบาสก 
ต้ังอยูในสกทาคามิผล.     อุบาสกโสดาบันในกาลน้ัน     ครั้นเจริญ 
มรรคใหยิ่ง  ๆ   ข้ึนไปกน็ิพพาน.   พญานาคไดเปนสารีบุตร   สวน 
เทวดาประจําสมุทร  คือเราตถาคตน้ีแล. 
                    จบ อรรถกถาสีลานิสังสชาดกท่ี  ๑๐ 
 

                  รวมชาดกที่มีในวรรคนี้   คอื 
         ๑.  อสทิสชาดก   ๒. สังคามาวจรชาดก   ๓. วาโลทกชาดก 
๔. คิริทัตตชาดก  ๕. อนภิรติชาดก   ๖. ทธิวาหนชาดก   ๗. จตุ-  
มัฎฐชาดก    ๘. สีหโกฏุกชาดก    ๙. สีหจัมมชาดก    ๑๐. สลีา- 
นิสังสชาดก.                                                                     
                              จบ    อสทิสวรรคที่   ๔  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 224 

                               ๕. รหุกวรรค 
 
                              ๑. รุหกชาดก 
 
       [๒๓๑]   ดูกอนพอรหุกะ     สายธนูถึงขาดแลวก็ยัง 
         ตอกันไดอีก     ทานจงคืนดีกันเสียกับภรรยาเกา 
         เถิด  อยาลุอํานาจแกความโกรธเลย. 
       [๒๓๒]   เมื่อปานออนยังมีอยู     ชางทําก็ยังมีอยู 
         ขาพระบาทจักกระทําสายอ่ืนใหม     พอกันที 
         สําหรบัสายเกา. 
                              จบ รหุกชาดกที่ ๑ 
 
                       อรรถกถารหุกวรรคที่   ๕ 
 
                        อรรถกถรุหกชาดกท่ี   ๑ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภการเลาโลมของภรรยาเกา  ตรสัพระธรรมเทศนานี้     มคํีา 
เริ่มตนวา     อมฺโภ     รหุกจฺฉินฺนาป     ดังน้ี.     เรื่องราวจักมีแจงใน 
อินทริยชาดกในอัฏฐกนิบาต. 
         ก็ในเรือ่งนี้พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา     ดูกอนภิกษุ 
หญิงคนน้ีทําความพินาศใหแกเธอ     แมเมื่อกอนหญิงคนน้ีก็ได  
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ทําอาการใหเธออาย     ในทามกลางบริษัทพรอมท้ังพระราชา 
แลวออกจากเรือนไป  แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   พระโพธิสตัวทรงบังเกิดในครรภของพระอัครมเหสี 
ของพระองค     ครั้นทรงเจริญวัย     เมื่อพระชนกสวรรคตแลว 
ทรงดํารงอยูในราชสมบติั    ทรงครองราชยโดยธรรม.    พระองค 
มีปุโรหิตคนหน่ึงชื่อ   รุหกะ. ภรรยาของรุหกะชื่อ   ปุรณีพราหมณี. 
พระราชาพระราชทานมา      ประดับเครื่องอลังการแกพราหมณ. 
เขาข่ีมาไปทําราชการ.     ลําดับนั้น    ประชาชนผูยืนอยูในที่นั้น ๆ 
เห็นเขาน่ังบนหลังมาท่ีประดับแลวผานไปมาอยู     จึงสรรเสริญ 
มาเทาน้ันวา     แมเจาโวยมานี้งามอยางประหลาด.      รุหกปุโรหิต 
มาถึงเรือน     ข้ึนเรือนเรียกภรรยามาพูดวา         นีน่องมาของเรา 
งามเหลือเกิน     ประชาชนท่ียืนอยูทัง้สองขาง     สรรเสริญแตมา 
ของเราเทาน้ัน.     ฝายพราหมณีนั้นเปนหญิง     คอนขางจะเปน 
ชาตินักเลง      เหลาะแหละ      เพราะฉะนั้นนางจึงตอบเขาอยางน้ีวา 
นายทานไมรูเหตุที่ทําใหมางาม         มาตัวนี้งามเพราะอาศัยเครื่อง 
มาท่ีประดับไวที่ตัว.     หากทานประสงคจะงามเหมือนมา     จง 
ประดับเครื่องมาแลวข้ึนไป  ระหวางถนน      แลวซอยเทาเหมือนมา 
ไปเฝาพระราชา.     แมพระราชาก็จักยกยองทาน    แมพวกมนุษย 
ก็จักสรรเสรญิทานเทาน้ัน.      รุหกปโุรหิตเปนพราหมณคอนขาง 
บา ๆ   บอ ๆ    ฟงคําของพราหมณี   กไ็มรูวานางพูดกะเราเพราะ  
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เหตุนี้   มุงแตจะงามจึงไดทําตามนั้น.    พวกมนุษยที่เห็นตางพากัน 
พูดเยยหยันวา    อาจารยงาม.    สวนพระราชารับสั่งกะเขาเปนตน 
วา    อาจารยจิตใจไมปกติไปแลวหรือ    เปนบาไปแลวหรือ    แลว 
ทรงทําใหปุโรหิตละอาย. 
         ในกาลนั้นพราหมณละอายวา     เราทําส่ิงอันไมสมควรเสีย 
แลว     จึงเกรี้ยวกราดนางพราหมณีวา     เราถูกนางทําใหไดอาย 
ในระหวางเสนากับพระราชาน้ัน     เราจักโบยตีนางแลวขับไลนาง 
ไปเสีย    แลวกลับไปเรือน    นางพราหมณีนักเลงรูวา    สามีโกรธ 
กลับมา     จึงออกไปทางประตูเล็กกอนแลวไปพระราชวัง     พัก 
อยูในพระราชวังส่ีหาวัน.     พระราชาทรงทราบเหตุนั้น    จึงรับ 
สั่งใหเรียกปุโรหิตมาตรัสวา         อาจารย    ธรรมดาสตรียอมมี 
ความผิดไดเหมือนกัน   ควรยกโทษใหนางเสียเถิด    เพ่ือใหปุโรหิต 
ยกโทษจึงตรัสคาถาแรกวา :- 
                        ดูกอนรหุกะ     สายธนูถึงขาดแลวก็ยังตอ 
           กันไดอีก  ทานจงคนืดีเสียกับภรรยาเกาเถิด  อยา 
           ลุอํานาจความโกรธเลย. 
         ความยอในคาถานั้นมีดังนี้ 
                        รหุกะผูเจริญ   สายธนูแมขาดแลว   ก็ยังยัง 
           คือทําใหติดกันไดมิใชหรือ   ทานก็เหมือนกันควร 
           สมัครสมานกับภรรยาเกาเสียเถิด      อยาลุอํานาจ 
           ความโกรธเลย.  
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         รุหกะไดสดับพระราชาดํารัสดังนั้น จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา 
                        เมื่อปานออนยังมีอยู     ชางทําก็ยังมีอยู 
           ขาพระบาทจักกระทําสายอ่ืนใหม    พอกันที 
           สําหรบัสายเกา. 
         ใจความแหงคาถานั้นวา     ขาแตมหาราช     เม่ือปานออน 
ยังมีและเม่ือชางทํายังมี     ขาพระองคจักทําสายอ่ืน     ไมตองการ 
สายเกาท่ีขาดแลวนี้ ไมมปีระโยชนอะไรสําหรับขาพระองค. 
         ก็และครั้นปุโรหิตกราบทูลอยางนี้แลว    จึงไลนางพราหมณี 
ออกไป นํานางพราหมณีอ่ืนมา. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม   แลวทรงประชมุชาดก.   เมือ่จบสัจธรรม   ภิกษุกระสัน 
ต้ังอยูในโสดาปตติผล.    นางปุราณีในครั้งน้ัน    ไดเปนภรรยาเกา 
ในครั้งน้ี   รหุกะไดเปน   ภิกษุกระสัน   สวนพระราชาพาราณสี 
คือเราตถาคตนี้แล. 
                         จบ  อรรถกถารุหกชาดกที่ ๑  
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                             ๒. สิรกิาฬกัณณิชาดก 
 

                   วาดวยสิริกับกาฬกรรณ ี
       [๒๓๓]  หญิงท่ีมีรูปงาม    ทั้งมีศลีาจารวัตร    บุรษุ 
         ไมพึงปรารถนาหญิงน้ัน ทานเช่ือไหมมโหสถ. 
       [๒๓๔]  ขาแตมหาราชะ     ขาพระบาทเชื่อ     บุรุษ 
         คงเปนคนตํ่าตอย     สิริกับกาฬกรรณียอมไมสม 
         กันเลยไมวาในกาลไหน  ๆ. 
                       จบ สิริกาฬกัณณิชาดกที่  ๒ 
 
                 อรรถกถาสิริกาฬกัณณิกชาดกท่ี   ๒ 
 
         สิริกัณณิชาดกนี้  มคํีาเริ่มตนวา   อิตฺถี   สยา   รูปวตี   ดังน้ี 
จักมีแจงในมหาอุมมังคชาดก. 
                         จบ อรรถกถาสิริกาฬกัณณิชาดกที่  ๒  
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                             ๓. จุลลปทุมชาดก 
 

             วาดวยการลงโทษหญงิชายทําชูกัน 
       [๒๓๕]  หญิงคนน้ีแหละ   คือหญิงคนน้ัน   ถึงเราก็ 
         คือ บรุษุคนนั้น    ไมใชคนอื่น    บุรษุคนนี้แหละท่ี 
         หญิงคนน้ีอางวา       เปนผัวของนางมาต้ังแตเปน 
         กุมาร ี  ก็คือบุรษุท่ีถูกตัดมือ   หาใชคนอื่นไม   ขึ้น 
         ชื่อวาหญิงท้ังหลายควรฆาเสียใหหมดเลย   ความ 
         สัตยไมมีในหญิงท้ังหลาย. 
       [๒๓๖]  ทานท้ังหลายจงฆาบุรุษผูชั่วชาลามกราว 
         กับซากผี   มักทําชูกับภรรยาผูอืน่คนน้ี   เสียดวย 
         สาก     จงตัดหูตัดจมูกของหญิงผูปรนนิบัติผัวช่ัว 
         ชาลามกคนน้ีเสียท้ังเปน  ๆ  เถิด. 
                    จบ    จุลลปทุมชาดกท่ี   ๓ 
 
                 อรรถกถาจุลลปทุมชาดกท่ี   ๓ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุผูกระสัน    ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
อยเมว  สา อหมฺป  โส อนฺโ ดังน้ี.  
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                        เรื่องราวจักมีแจงในอุมมาทันตีชาดก. 
         ก็ในเรือ่งนี้   ภิกษุนัน้เมื่อพระศาสดาตรัสถามวา   ไดยินวา 
เธอกระสันจริงหรือ    กราบทูลวา    จริงพระเจาขา    ตรัสถามวา 
ก็ใครทําใหเธอกระสันเลา  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขา 
พระพุทธเจาเห็นมาตุคามคนหน่ึง   ตกแตงอยางสวยงาม   แลวตกอยู 
ในอํานาจกิเลสจึงกระสัน      พระศาสดาจึงตรัสวา     ดูกอนภิกษุ 
ข้ึนชื่อวามาตุคามมักอกตัญู    ประทษุรายมิตร   มีดวงใจกระดาง 
แมโบราณกบัณฑิต    ใหดื่มโลหิตท่ีเขาขวาของตน    บริจาคทาน 
ตลอดชีวิด     ยังไมไดดังใจของมาตุคาม     แลวทรงนําเรื่องอดีตมา 
ตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวทรงอุบัติในพระครรภของพระ- 
อัครมเหสีของพระองค.   ในวันขนานพระนาม  ไดรับพระราชทาน 
นามวา   ปทุมราชกุมาร.   พระปทุมราชกุมาร   ไดมีพ่ีนองอีกหก 
พระองค.     ทั้งเจ็ดพระองคนั้น    เจรญิพระชนมข้ึนโดยลําดับ 
ครองฆราวาส   ทรงประพฤติเยี่ยงพระราชา. 
         อยูมาวันหน่ึงพระราชาประทับทอดพระเนตรพระลาน- 
หลวง   ทรงเห็นพระราชกุมารพ่ีนองเหลาน้ัน     มบีริวารมาก 
พากันมาปฏิบัติราชการ    ทรงเกิดความระแวงวา     ราชกุมาร 
เหลาน้ีจะพึงฆาเราแลวชิงเอาราชสมบัติ    จึงตรัสเรียกพระ- 
ราชกุมารเหลาน้ันมารับสั่งวา    ลกู ๆ    ทั้งหลาย    พวกเจาจะอยู  
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ในพระนครนี้ไมได   จงไปท่ีอ่ืน   เมือ่พอลวงลับไปแลว   จงกลับมา 
รับราชสมบติัอันเปนของประจําตระกูลเถิด. 
         พระราชกุมารเหลาน้ัน     รับพระดํารัสของพระชนกแลว 
ตางทรงกันแสง     เสด็จไปยังตําหนักของตน  ๆ     ทรงรําพึงวา 
พวกเราจักพาพระชายาไปหาเลี้ยงชีพ   ณ   ที่ใดท่ีหน่ึง   แลวเสด็จ 
ออกจากพระนคร   ทรงดําเนินทางถึงที่กันดารแหงหน่ึง   เมื่อไมได 
ขาวและนํ้า     ไมสามารถจะกลั้นความหิวโหยไวได    จึงตกลง 
พระทัยปลงพระชนมของพระชายาของพระเจานอง      ดวยทรง 
ดําริวา     เมื่อเรายังมีชีวิตอยูก็จักหาหญิงได    แลวแบงเนื้อออกเปน 
สิบสามสวนพากันเสวย.    พระโพธิสตัวเก็บไวสวนหนึ่ง    ในสวน 
ที่ตนและพระชายาได   ทัง้สองเสวยแตสวนเดียว.    พระราชกมุาร 
ทั้งหลายทรงปลงพระชนมพระชายาทั้งหกแลวเสวยเนื้อไดหกวัน 
ดวยประการฉะน้ี. 
         ฝายพระโพธิสัตวทรงเหลือไววันละสวนทุก  ๆวัน     เก็บ 
ไวไดหกสวน.    ในวันทีเ่จ็ด      เมื่อพูดกันวาจักปลงพระชนมพระ- 
ชายาของพระเจาพ่ี.     พระโพธิสัตวจึงประทานเนื้อหกสวนเหลา 
นั้นแกนอง  ๆ     แลวตรสัวา     วันนีพ้วกทานจงเสวยหกสวนเหลาน้ี 
กอน    พรุงน้ีจักรูกัน    ในเวลาท่ีพระราชกุมารนอง ๆ    เหลาน้ัน 
เสวยเนื้อแลวหลับไปก็ทรงพาพระชายาหนีไป.   พระชายานั้นเสด็จ 
ไปไดหนอยหนึ่งแลวทูลวา     ขาแตพระภัสดา     หมอมฉันไมอาจ 
เดินตอไปได.     ลําดับนั้น    พระโพธิสัตวจึงทรงแบกพระชายา  
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ออกจากท่ีกันดารไปในเวลารุงอรุณ.     เมื่อพระอาทิตยข้ึนพระนาง 
ทูลวา    หมอมฉันหิวเหลือเกิน.    พระโพธิสัตวตรัสวา    น้ําไมมี 
เลยนอง.     เมื่อพระนางพร่ําวิงวอนบอยเขา     ดวยความสิเนหา 
ตอพระนาง     จึงเอาพระขรรคเชือดพระชานุ     (เขา)     เบื้องขวา 
แลวตรัสวา     น้ําไมมีดอกนอง     นองจงน่ังลงดื่มโลหิตท่ีเขาขวา 
ของพ่ี.    พระชายาไดกระทําตามพระประสงค.    ทั้งสองพระองค 
เสด็จถึงแมน้ําใหญโดยลําดับ   ทรงดื่ม   ทรงอาบ   และเสวยผลาผล 
ทรงพักในที่สําราญ แลวทรงสรางอาศรมบทใกลแมน้ําแหงหน่ึง.  
         อยูมาวันหน่ึง     ดานเหนือแมน้ํา     ราชบุรุษลงโทษโจร 
ผูทําผิดพระราชอาญา  ตัด  มือ  เทา  หู  และจมูก  ใหนอนในเรือ 
โกลนลําหนึ่ง     เสือกลอยไปในเเมน้ําใหญ.     โจรนั้นรองเสียง 
ครวญคราง     ลอยมาถึงท่ีนั้น.     พระโพธิสัตวทรงสดับเสียงรอง 
อันนาสงสารของโจรน้ัน     ทรงดําริวา     เมื่อเรายังอยูสัตวผูไดรับ 
ความลําบากอยาไดพินาศเลย     จึงเสด็จไปยังฝงแมน้ํา     ชวย 
เขาข้ึนจากเรือ     แลวนํามายังอาศรมบท     ไดทรงกระทําการ 
เยียวยาแผลดวยการชําระลางและทาดวยนํ้าฝาด.      ฝายพระชายา 
ของพระองคครั้นทรงทราบวา   พระสามีทรงปรนนิบัติคนเลวทราม 
ซึ่งลอยนํ้ามาถึงปานน้ัน     ก็ทรงรังเกียจคนเลวทรามนั้น     แสดง 
กิริยากระฟดกระเฟยดอยูไปมา.     ครัน้แผลของโจรนั้นหายสนิท 
แลว    พระโพธิสัตวจึงใหเขาอยูในอาศรมบทกับพระชายา     ทรง 
แสวงหาผลาผลจากดงมาเล้ียงดูโจรและพระชายา.      เมื่อท้ังสอง  
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อยูกันอยางนี้    สตรีนั้นกม็ีจิตปฏิพัทธในบุรุษชั่วน้ัน    ประพฤติ 
อนาจารรวมกับเขา     ตองการจะฆาพระโพธิสัตวดวยอุบายอยาง 
หน่ึง    จึงกราบทูลอยางนี้วา    เม่ือหมอมฉันนั่งบนบาของพระองค 
ออกจากทางกันดาร     มองเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงบนบานวา     ขาแต 
เทพเจาผูสิงสถิตบนยอดเขา     หากขาพเจากับพระสวามีปลอดภัย 
ไดชีวิต     ขาพเจาจักทําพลีกรรมแกทาน    บัดนี้เทวดานั้นทําให 
หมอมฉันหวาดสะดุง    หมอมฉันจะทําพลีกรรมแกเทวดานั้น. 
พระโพธิสัตวไมทรงทราบมายาทรงรับสั่งวาดีแลว     ทรงเตรียม 
เครื่องเซน    ใหพระชายาถือภาชนะเคร่ืองเซน    ข้ึนสูยอดภูเขา. 
ครั้นแลวพระชายาจึงกราบทูลพระสวามีอยางนี้วา     ขาแตพระ- 
สวามี     พระองคก็เปนเทวดาของหมอมฉัน    ทัง้ชื่อวาเปนเทวดา 
ผูสูงสง      เบื้องแรกหมอมฉันจักบูชาพระองคดวยดอกไมในปา 
กอน     และกระทําประทักษิณถวายบังคม    จักทําพลีกรรมเทวดา 
ในภายหลัง.    พระนางใหพระโพธิสัตวหันพระพักตรเขาหาเหว 
ทรงบูชาดวยดอกไมในปา    ทําเปนปรารถนาจะทําประทักษิณ 
ถวายบังคม     สถิตอยูขางพระปฤษฎางค    แลวทรงประหารท่ี 
พระปฤษฎางคผลักไปในเหว    ดีพระทัยวาเราเห็นหลังขาศึกแลว 
จึงเสด็จลงจากภูเขา    ไปหาบุรุษเลว.     ฝายพระโพธิสัตวตกลง 
จากภูเขากลิ้งลงไปตามเหว    ติดอยูที่พุมไมมีใบหนา     ไมมีหนาม 
แหงหน่ึง    เหนือยอดตนมะเด่ือ.    แตไมสามารถจะลงยังเชิงเขาได. 
พระองคจึงเสวยผลมะเดื่อ     ประทับนั่งระหวางกิ่ง.     ขณะนั้น  
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พญาเห้ียตัวใหญตัวหนึ่ง     ข้ึนจากเชิงเขาชั้นลาง     กินผลมะเด่ือ 
อยู   ณ   ที่นัน้.   มันเห็นพระโพธิสัตวในวันนั้นจึงหนีไป.   รุงข้ึน 
มากินผลไมที่ขางหนึ่งแลวหนีไป.    พญาเห้ียมาอยูบอย ๆ    อยางนี้ 
ก็คุนเคยกับพระโพธิสัตว     ถามพระโพธิสัตววาทานมาที่นี้ได 
อยางไร    เม่ือพระโพธิสัตวบอกใหรูแลว    จึงกลาววา    ถาเชนนั้น 
ทานอยากลัวเลย    ใหพระโพธิสัตวนอนบนหลังของตน    ไตลง 
ออกจากปาใหสถิตอยูที่ทางใหญ   แลวสงไปดวยคําวา   ทานจงไป 
ตามทางน้ีแลวก็เขาปาไป. พระโพธิสัตวไปถึงหมูบานแหงหนึ่ง เมื่อ 
อาศัยอยูในบานน้ัน     ก็ไดขาววาพระชนกสวรรคตเสียแลว     จึง 
เสด็จไปยังกรุงพาราณสี     ทรงดํารงอยูในราชสมบัติอันเปนของ 
ประจําตระกูล   ทรงพระนามวา   พระปทุมราชา   ทรงครอบครอง 
ราชยโดยธรรม     มิใหราชธรรมกําเริบ     รับสั่งใหสรางโรงทาน 
หกแหงที่ประตูพระนครทั้งส่ีกลางพระนคร     และประตูพระราช- 
นิเวศน ทรงบริจาคทรัพยบําเพ็ญมหาทานวันละหกแสน. 
         หญิงชัว่แมนั้นก็ใหชายชั่วน่ังข่ีคอออกจากปา     เที่ยว 
ขอทานในทางที่มีคนรวบรวมขาวยาคูและภัตรเลี้ยงดูชายชั่ว 
นั้น.   เมื่อมีผูถามวาคนน้ีเปนอะไรกับทาน   นางก็บอกวา   ฉันเปน 
ลูกสาวของลุงของชายผูนี้    เขาเปนลูกของอาฉัน      พอแมไดยกฉัน 
ใหชายผูนี้.     ฉันตองแบกสามีซึ่งตองโทษเที่ยวขอทานเลี้ยงดูเขา  
พวกมนุษยตางพูดกันวา    หญิงน้ีปรนนิบัติสามีดีจริง.    ต้ังแตนั้น 
มาก็พากันใหขาวยาคูและภัตรมากย่ิงข้ึน.     คนอีกพวกหนึ่งพูด  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 235 

กันวา     ทานอยาเที่ยวไปอยางนั้นเลย     พระเจาปทุมราชเสวย 
ราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี     ทรงบริจาคทานเลาลือกันไปท่ัว 
ชมพูทวีป.   พระเจาปทุมราชทรงเห็นแลวจักทรงยินดีพระราชทาน 
ทรัพยเปนอันมาก     เจาจงใหสามีของเจาน่ังในน้ีพาไปเถิด      แลว 
ไดมอบกระเชาหวายทําใหมั่นคงไปใบหนึ่ง.   นางปราศจากยางอาย 
ใหชายชั่วน่ังลงในกระเชาหวาย        แลวแบกกระเชาเขาไปกรุง- 
พาราณสีเที่ยวบริโภคอาหารอยูในโรงทาน. 
         พระโพธิสัตวประทับเหนือคอคชสารที่ตกแตงดวยเครื่อง 
อลังการ   เสด็จถึงโรงทาน   ทรงบริจาคทานดวยพระหัตถเอง   แก 
คนที่มาขอแปดคนบาง     สิบคนบาง    แลวเสด็จกลับ.    หญิงไมมี 
ยางอายน้ัน     ใหชายชั่วน่ังในกระเชาแลวแบกกระเชาผานไป 
ในทางเสด็จของพระราชา.     พระราชาทอดพระเนตรเห็นดังนั้น 
จึงตรัสถามวา   นั่นอะไร.   ราชบุรุษท้ังหลายกราบทูลวา  ขอเดชะ 
หญิงปฏิบัติสามีคนหน่ึง     พระเจาขา.     ลําดับนั้นพระองครับสั่ง 
ใหเรียกนางมา     ทรงจําได    รับสั่งใหเอาชายชั่วออกจากกระเชา 
แลวตรัสถามวา    ชายน้ีเปนอะไรกับเจา.    นางกราบทูลวา    เขา 
เปนลูกของอาของหมอมฉันเองเพคะ    เปนสามีที่พอแมยกหมอมฉัน 
ใหเขาเพคะ.     พวกมนุษยไมรูเรื่องราวนั้นตางพากันสรรเสรญิ 
หญิงผูไรอายน้ันเปนตนวา    นารักจรงิ    เธอเปนหญิงปฏิบัติสามี. 
พระราชาตรัสถามตอไปวา      ชายชัว่ผูนี้เปนสามีตบแตงของเจา 
หรือ.     นางจําพระราชาไมไดจึงกลากราบทูลวา     เปนความจริง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 236 

เพคะ.    พระราชาจึงตรัสวา    ชายผูนี้เปนโอรสของพระเจากรุง- 
พาราณสีหรือ   เจาเปนธิดาของพระราชาองคโนน   มีชื่ออยางโนน 
เปนชายาของปทุมราชกุมาร     ดื่มโลหิตท่ีเขาของเราแลวมีจิต 
ปฏิพัทธในชายชั่วผูนี้    ผลักเราตกลงในเหว     บัดนี้เจาบากหนา 
มาหาความตาย   สําคัญวา   เราตายไปแลว   จึงมาถึงท่ีนี่   ตรัสวา 
เรายังมีชีวิตอยูมิใชหรือ     ตรัสเรียกอํามาตยทั้งหลาย     แลวรับสั่ง 
วา  ทานอํามาตยทั้งหลาย  พวกทานถามเรา  เราไดบอกพวกทาน 
ไวอยางนี้แลวมิใชหรือวา    นองหกองคของเราไดฆาสตรีหกคน 
บริโภคเนื้อ.      แตเราไดชวยชายาของเราใหปลอดภัยพาไปสง 
แมน้ําคงคาอาศัยอยูในอาศรมบท     ไดชวยชายเลวคนหน่ึงท่ีตอง 
ราชทัณฑมาเลี้ยงดู.    หญิงคนน้ีมีจิตปฏิพัทธในชายชั่วน้ัน    ผลัก 
เราตกลงไปในเหวภูเขา      เรารอดชีวิตมาไดเพราะตนมีจิตเมตตา 
หญิงท่ีผลักเราตกจากเขามิใชอ่ืนคือ   หญิงชั่วคนน้ีเอง   และชายชั่ว 
ที่ตองราชอาญาก็มิใชอ่ืน     คือคนน้ีนี่แหละ     แลวไดตรัสคาถา 
เหลาน้ีวา :- 
                        หญิงคนน้ีแหละคือหญิงคนน้ัน     แมเราก ็
         คือบุรษุคนนั้นมิใชคนอื่น   ชายคนน้ีแหละท่ีหญิง 
         คนน้ีอางวาเปนผัวของนางมาตั้งแตเปนกุมารี 
         ก็คือชายที่ถูกตัดมือ     หาใชคนอืน่ไม    ขึ้นชือ่วา 
         หญิงท้ังหลายควรฆาใหหมดเลย  ความสัตยไมม ี
         ในหญิงท้ังหลาย.  
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                        ทานท้ังหลายจงฆาชายผูชั่วชาลามกราว 
           กับซากผี   มักทําชูกับภรรยาผูอืน่คนน้ีเสีย   ดวย 
           สาก  จงตัดหู   ตัดจมูกของหญิงผูปรนนิบัติผัวช่ัว 
           ชาลามกคนนี้เสียท้ังเปน  ๆ  เถิด. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ยมาห  โกมาริปติโก  มมนฺติ   ความวา 
หญิงน้ีกลาววา     ชายน้ีเปนผัวของนางมาต้ังแตเปนกุมารี     คือ 
เปนผัวตบแตง     ก็คือหญิงคนน้ีแหละ     แมเรากคื็อบุรุษคนน้ัน 
มิใชอ่ืน.   บาลีวา   ยมาห   โกมาริปติ    ก็มี.   เพราะทานเขียนบทน้ี 
ไวในคัมภีรทั้งหลาย.   ความก็อยางเดียวกัน.   แตในบทน้ีพึงทราบ 
ความคลาดเคลื่อนของคํา.    ก็พระราชาตรัสคําใดไว   คานั้นแหละ 
มาแลวในที่นี้.  บทวา  วชฺฌิตฺถิโย   ความวา  ข้ึนชื่อวาหญิงท้ังหลาย 
ควรฆาใหหมด. 
         บทวา  นตฺถิ  อิตฺถีสุ  สจฺจ  ไดแก  ชื่อวาความสัตยในหญิง 
เหลาน้ีไมมีสักอยางเดียว.   บทวา   อิมฺจ   ชมมฺ   เปนตน   ทาน 
กลาวดวยการลงโทษชายเหลาน้ัน.   ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ชมฺม 
คือ   ลามก.   บทวา   มุสเลน   หนฺตฺวา   ไดแก   เอาสากทุบตีทําให 
กระดูกหักเปนชิ้น ๆ.   บทวา   ลุทฺท  คือ   หยาบชา.   บทวา   ฉว 
ไดแก   คลายคนตาย   เพราะไมมีคุณธรรม.   บทวา   น  ในบทวา 
อิมิสฺสา   จ   น   นี้   เปนเพียงนิบาต.   อธิบายวา   ทานท้ังหลายจง 
ตัดหู   และจมูก   ของหญิงน้ี  ผูปรนนบิัติผัวชั่ว   ไมมียางอาย   เปน 
คนทุศีลทั้ง   ๆ ยังเปนอยู.  
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         พระโพธิสัตวเมื่อไมทรงสามารถอดกลั้นความโกรธไวได   
แมรับสั่งใหลงอาญาแกพวกเขาอยางน้ี      ก็มิไดทรงใหกระทํา 
อยางนั้นได.      แตไดทรงบรรเทาความโกรธใหเบาบางลง      แลว 
รับสั่งใหผูกกระเชาน้ันจนแนน     โดยท่ีนางไมอาจยกกระเชา 
ลงจากศีรษะได ขังชายชั่วน้ันไวในกระเชาจนกระทั่งตาย. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.   เมื่อจบสัจธรรม    ภิกษุผูกระสัน 
ไดบรรลโุสดาปตติผล     พ่ีนองทั้งหกในครั้งน้ันไดเปนพระเถระ 
องคใดองคหนึ่งในครั้งน้ี.  ภรรยาไดเปนนางจิญจมาณวิกา  ชายชั่ว 
ไดเปนเทวทัต     พญาเห้ีย    ไดเปนอานนท    สวนปทุมราชา    คือ 
เราตถาคตน้ีแล. 
                      จบ  อรรถกถาจุลลปทุมชาดกท่ี  ๓  
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                              ๔. มณิโจรชาดก 
 

                     วาดวยพระเจาอธัมมิกราช 
       [๒๓๗]    เทวดาท้ังหลาย     (ผูดูแลรักษาชนผูมีศีล 
         และคอยกีดกันคนช่ัว)     ยอมไมมีอยูในโลกเปน 
         แน   หรือเมื่อกิจเหน็ปานนี้เกิดขึ้น  ยอมพากันไป 
         คางแรมเสียเปนแน  อนึ่ง สมณพราหมณทั้งหลาย 
         อันเขาสมมติวาเปนผูรักษาโลก     ไมมีอยูในโลก 
         นี้เปนแน     เมื่อชนทุศีลท้ังหลายกระทํากรรมอัน 
         สาหัส บุคคลผูหามปรามไมมีอยูเปนแน. 
       [๒๓๘]    ในรัชสมัยของพระเจาอธรรมิกราช       ฝน 
         ยอมตกในเวลาอันไมควรจะตก     ในเวลาท่ีควร 
         จะตกก็ไมตก   พระราชผูไมต้ังอยูในธรรม   ยอม 
         จุติจากฐานะคือสวรรค    พระราชาผูไมต้ังอยูใน 
         ธรรมนั้น    ใชวาจะไดรับความยากเข็ญดวยเหตุ  
         มีประมาณเทาน้ันก็หาไม. 
                       จบ  มณิโจรชาดกท่ี  ๔ 
 
                    อรรถกถามณิโจรชาดกท่ี   ๔ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    เวฬุวันมหาวิหาร    ทรง 
ปรารภพระเทวทัตผูพยายามปลงพระชนม   ตรัสพระธรรมเทศนา  
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นี้มีคําเริ่มตนวา น  สนฺติ  เทวา ปวสนฺติ  ดังนี้. 
         พระศาสดาทรงสดับวา    พระเทวทัตพยายามปลงพระชนม 
จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวทัตพยายามฆาเรา  ใชวาใน 
ครั้งน้ีเทาน้ันก็หาไม     แมครั้งกอนก็พยายามฆาเราเหมือนกัน 
ถึงแมพยายามก็ไมสามารถฆาเราได     แลวทรงนําเรื่องอดีตมา 
ตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลคหบดี    ที่หมูบาน 
ไมไกลจากกรุงพาราณสี.     ครั้นเจริญวัย     มารดาบิดาจึงไดนํา 
กุลธิดามาจากกรุงพาราณสี.     นางเปนที่รัก     มรีปูสวย     นาดู 
ดุจเทพอัปสร   ดุจบุบผลดา    (ดอกไมเถา)   และดุจกินรีเยื้องกราย 
ปฏิบัติสามีดี   ถึงพรอมดวยศีลาจารวัตร   มีชื่อวา   สชุาดา.   การ 
ปฏิบัติสามีก็ดี    การปฏิบติัแมผัวก็ดี    การปฏิบัติพอผัวก็ดี    หญิง 
นี้ทําจนเสร็จสิ้น     ตลอดกาลเปนนิจ.    นางจึงเปนท่ีรัก    เปนที่ 
โปรดปรานของพระโพธิสัตว.      ทัง้สองสามีภรรยามีใจชุมชืน่ 
รักเดียวใจเดียว  อยูรวมกนัดวยความสมัครสมาน. 
         อยูมาวันหน่ึง    นางสุชาดาบอกแกพระโพธิสัตววา    อยาก 
จะไปเย่ียมมารดาบิดา.  พระโพธิสัตวกลาววา  ดีละนอง  จงเตรียม 
สะเบียงใหเพียงพอในการเดินทาง    ใหทอดของเค้ียวตางชนิด 
แลวบรรทุกของเค้ียวเปนตน    ลงบนยานนอย    นั่งขางหนายาน 
ขับไป    สวนนางนั่งขางหลัง.    ทั้งสองไปใกลพระนคร    จึงปลด  
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ยานอาบนํ้าบริโภคอาหาร.     เสร็จแลวพระโพธิสัตวก็เทียมยาน 
นั่งไปขางหนา.  นางสุชาดา  ผลัดผาตกแตงรางกายน่ังอยูขางหลัง.   
         ในเวลาท่ียานเขาไปภายในพระนคร     พระเจาพาราณสี 
ประทับบนคอคชสารตัวประเสริฐ.     กระทําทักษิณพระนคร    ได 
เสด็จมาถึงท่ีนั้น.     นางสุชาดา     ลงเดินดวยเทามาขางหลังยาน. 
พระราชาทอดพระเนตรเห็นนาง     ถกูรูปสมบัติของนางรัดรึง 
พระทัย     มจิีตปฏิพัทธทรงสงอํามาตยคนหน่ึงไปดวยพระดํารัสวา 
ทานจงไป    จงรูวา    นางมีสามีหรือยังไมมี.    ครัน้อํามาตยไปก็รู 
วา    นางมีสามีแลว    จึงกราบทูลพระราชาวา    ขอเดชะ    นางมี 
สามีแลวพระเจาขา     บรุุษท่ีนั่งอยูบนยานเปนสามีของนาง. 
พระราชา     ไมอาจทรงอดกลั้นความมีพระทัยปฏิพัทธได      ทรง 
เรารอนไปดวยกิเลส     ทรงดําริวา     เราจักฆาเสียดวยอุบายอยาง 
หน่ึง   แลวยดึเอาหญิงน้ีมา   ทรงเรียกบุรุษคนหนึ่งมา   แลวตรัสวา 
เจาจงไป  จงเอาปนมณีนี้ไป  ทําเปนคนเดินถนน  ซุกซอนไวในยาน 
ของชายนี้แลวกลับมา   ทรงสงปนมณีใหไป.   เขาทูลรับพระดํารัส 
จึงถือเอาปนมณีนั้นไปวางไวในยานแลวกลับมากราบทูลวา 
เสร็จแลวพระเจาขา.    พระราชาตรัสวา     ปนมณีของเราหายไป. 
พวกมนุษย     ตางพากันแตกต่ืนเปนโกลาหล.     พระราชาตรัสวา 
ทานท้ังหลายจงปดประตูทุกดาน     ตัดการสัญจรไปมาคนหาโจร. 
พวกราชบุรษุไดทําตามพระราชโองการ.     พระนครเกิดเกรียว- 
กราวกันไปท่ัว.      บรุุษคนหน่ึงพาพวกเจาหนาท่ีไปหาพระโพธิ-  
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สัตว    กลาววา    จงหยุดยานกอนพอคุณ    ปนมณีของพระราชา 
หายไป    เราจักตรวจยาน   เมื่อตรวจยาน   ยึดปนมณีที่ตนซอนไว 
จับพระโพธิสัตวโบยดวยมือและเทา    กลาวหาวาเปนโจรลักปนมณี 
แลวมัดแขนไพลหลัง   นาํไปมอบแดพระราชา    กราบทูลวา   ชาย 
ผูนี้เปนโจรลักปนมณี     พระเจาขา.     พระราชามพีระบัญชาวา 
จงตัดศีรษะมันเสีย.    พวกราชบุรุษเอาหวายเฆ่ียนพระโพธิสัตว 
ยกละส่ี ๆ     นาออกจากพระนครทางประตูขวา.     แมนางสุชาดา 
ก็ทิ้งยานประคองแขนคร่ําครวญเดินรําพันตามไปขางหลังวา 
ขาแตสามี   ทานไดรับทุกขนี้เพราะอาศัยขาพเจา.   พวกราชบรุษุ 
ใหพระโพธิสัตวนอนหงายดวยหมายใจวา      จักตัดศีรษะของพระ- 
โพธิสัตวนั้น.     นางสุชาดาเห็นดังน้ัน     จึงรําลึกถึงคุณแหงศีล 
ของตน     แลวรําพันเปนตนวา     ชื่อวา     เทพเจาผูสามารถหาม 
เหลามนุษยมีนิสัยชั่วชาสาหัส     ซึ่งเบียดเบียนผูมีศีลทั้งหลาย 
ในโลกน้ี เห็นจะไมมีแลวหนอ  จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        เทพเจาท้ังหลาย      ยอมไมมีอยูในโลกนี้ 
         เปนแน     หรือเมื่อกจิเห็นปานนี้เกิดขึ้น     ยอมพา 
         กันไปคางแรมเสียเปนแน    อนึง่    สมณพราหมณ 
         ทั้งหลายอันเขาสมมติวา    เปนผูรักษาโลก     ไมม ี
         อยูในโลกน้ีเปนแน           เมื่อชนทุศีลกระทํากรรม 
         อันสาหัสบุคคลผูหามปรามไมมอียูเปนแน.  
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         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   น   สนฺติ   เทวา   ความวา   เทพเจา 
ทั้งหลาย     ผูดูแลผูมีศีล     และหามคนชั่วไมมีอยูในโลกน้ีเปนแน. 
บทวา ปวสนฺติ  นูน  ความวา หรือเม่ือกิจเห็นปานน้ีเกิดข้ึน เทพเจา 
ทั้งหลาย    กพ็ากันไปคางแรมเสีย    คือ    ไปอยูทีอ่ื่นหมดเปนแน. 
บทวา   อิธ   โลกปาลา   ความวา   แมสมณพราหมณทั้งหลาย   ผูมี 
ศีล     ผูอนุเคราะหที่เขาสมมติวาเปนผูรักษาโลก     เห็นจะไมมีอยู 
ในโลกน้ีเปนแน.   บทวา   สหสา   กโรนฺตาน   อสฺตาน   ไดแก 
คนทุศีล    ผูกระทํากรรมสาหัส    คือกรรมหยาบชา   ไมสอบสวน 
ใหถองแท.   บทวา   ปฏิเสธตาโร    คือผูหามวา     ทานท้ังหลายอยา 
ทํากรรมเห็นปานน้ี จะทําดังน้ีไมได ดังน้ีคงไมมีเลย. 
         เมื่อนางผูสมบูรณดวยศีลคร่ําครวญอยูอยางนี้     อาสนะ 
ที่ประทับนั่งของทาวสักกเทวราชก็แสดงอาการรอน.     ทาวสักกะ 
ทรงรําพึงวา     ใครหนอหวังจะใหเราเคลื่อนจากตําแหนงสักกะ 
ครั้นทรงทราบเหตุนี้วา     พระราชาพาราณสีทรงทํากรรม 
หยาบยิ่งนัก    ทําใหนางสุชาดาผูสมบูรณดวยศีลลาํบาก    เราควร 
จะไปในบัดนี้   จึงเสด็จลงจากเทวโลก    บันดาลใหพระราชาลามก 
ซึ่งประทับนั่งบนหลังคชสารเสต็จลงจากคชสาร     ใหบรรทม 
หงายเหนือเขียงสัญญาณ     แลวทรงอุมพระโพธิสัตวใหทรงเครื่อง 
อลังการพรอมสรรพ     ทรงเพศเปนพระราชาประทับนั่งเหนือ 
คอคชสาร.     เพชฌฆาตผูยืนเง้ือขวานคอยจะตัดศีรษะ     ก็ตัดเอา 
พระเศียรของพระราชา.      ในเวลาตัดนั่นเองจึงรูวาเปนพระเศียร  
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ของพระราชา.     ทาวสักกเทวราชทรงแสดงพระกายใหปรากฏ 
เขาไปหาพระโพธิสัตว    ทรงกระทําราชาภิเษกแกพระราชา 
ทรงตั้งตําแหนงอัครมเหสีแกนางสุชาดา. 
         พวกอํามาตย  พราหมณ  และคหบดีเปนตน  เห็นทาวสักก- 
เทวราชแลว     ตางชื่นชมปรีดาวา     พระราชาผูปราศจากธรรม 
สิ้นพระชนมแลว     บัดนีพ้วกเราไดพระราชาผูทรงธรรม     ซึ่ง 
ทาวสักกะทรงประทาน.     ทาวสักกะประทับอยูบนอากาศ     ทรง 
ตรัสแกบริษัททั้งหลายวา     พวกทานไดพระราชาองคนี้ที่ทาว- 
สักกะใหแลว.    มีเทวดํารัสตอไปวา     ดูกอนมหาราช    ต้ังแตนี้ไป 
ขอใหทานครองราชสมบัติโดยธรรมเถิด     หากพระราชาไม 
ประกอบดวยธรรม    ฝนก็จะไมตกตองตามฤดูกาล    ภัยสามอยาง 
เหลาน้ีคือ   ภัยเกิดจากความอดหยาก   ๑   ภัยเกิดจากโรค   ๑   ภัย 
เกิดจากศัตรู     ๑      ก็จะบังเกิดข้ึนเมื่อจะถวายโอวาท     จึงตรัส 
คาถาท่ี  ๒ วา :- 
                        ในรัชสมัยของพระเจาอธรรมิกราช    ฝน 
           ยอมตกในเวลาอันไมควรตก     ในเวลาท่ีควรตก 
           ก็ไมตก   พระราชาผูไมต้ังอยูในธรรมนั้น    ใชวา 
           จะไดรับความยากเข็ญดวยเหตุมีประมาณเทาน้ัน 
           ก็หามไิด. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อกาเล   ความวา   ในรัชสมัยของ 
พระเจาอธรรมิกราช    ฝนยอมตกในกาลอันไมควร     คือในเวลา  
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ขาวสุกแลวบาง     ในเวลาเกี่ยวบาง     ในเวลานวดเปนตนบาง. 
บทวา    กาเล    ความวา    แตไมตก    ในเวลาประกอบการงานและ 
ขวนขวายในการงาน   ในเวลาหวาน   ในเวลาขาวกลา    ขาวออน 
ในเวลาขาวต้ังทอง.  บทวา  สคฺคา  จ  จวติ   านา  ความวา  เคลื่อน 
จากฐานะอันไดแกสวรรค     คือจากเทวโลก.     จรงิอยูพระราชาผู 
ไมต้ังอยูในธรรมชื่อวาเคลื่อนจากเทวโลก      เพราะไมไดลาภ 
หรือเมื่อครองราชสมบัติอยูบนสวรรค     กช็ื่อวาเคลื่อนจากสวรรค 
นั้น.   บทวา   นน ุ โส   ตาวตา   หโต   ความวา   พระราชาผูไมต้ัง 
อยูในธรรมนั้น    จะถูกกําจัดดวยเหตุเพียงนี้เปนแท.    อีกอยางหน่ึง 
จักเดือดรอนในมหานรกแปดขุม     และในอุสสทนรกสิบหกขุม 
นี้เปนอธิบายในบทนี้. 
         ทาวสักกะประทานโอวาทแกมหาชนอยางนี้แลว     ไดเสด็จ 
กลับไปยังเทวสถานของพระองค.      แมพระโพธิสัตวก็ครองราช- 
สมบัติโดยธรรม ทรงบําเพ็ญทางไปสวรรคใหบรบิูรณ. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    พระราชาผูไมต้ังอยูในธรรมในครั้งน้ันไดเปนเทวทัต 
ในครั้งน้ี    ทาวสักกะไดเปนอนุรุทธ    นางสุชาดาไดเปนมารดา 
ราหุล  สวนพระราชาที่ทาวสักกะประทาน คือเราตถาคตน้ีแล. 
                      จบ  อรรถกถามณิโจรชาดกที่   ๔  
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                          ๕.  ปพพตูปตถรชาดก 
 

                      วาดวยสระที่เชิงเขาลาด 
       [๒๓๙]    สระโบกขรณีอันเกษม     เกิดอยูที่เชิงเขา 
         ลาดนารื่นรมย สุนขัจิ้งจอกรูวาสระนั้นอันราชสีห 
         รักษาอยู   แลวลงไปด่ืมน้ําได. 
       [๒๔๐]    ขาแตมหาราชะ      ถาสัตวทั้งหลายท่ีมีเทา 
         พากันด่ืมน้ําในแมน้ําใหญ     แมน้ําจะกลายเปน 
         ไมใชแมน้ําเพราะเหตุนั้นก็หาไม      ถาบุคคลท้ัง 
         สองน้ัน    เปนที่รักของพระองค   พระองคก็ทรง 
         งดโทษเสีย. 
                       จบ ปพพตูปตถรชาดกท่ี  ๕ 
 
               อรรถกถาปพพตูปตถรชาดกที่  ๕ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภพระเจาโกสล      ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตนวา 
ปพฺพตูปตฺถเร   รมฺเม ดังน้ี. 
         ไดยินวาอํามาตยคนหนึ่ง     ของพระเจาโกสลกอการราย 
ข้ึนภายในพระราชวัง     พระราชาทรงสอบสวน    ทรงทราบเรื่อง 
นั้นโดยถองแทแลว     จึงเสด็จไปยังพระเชตวันดวยทรงดําริวา  
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จักกราบทูลพระศาสดา     ถวายบังคมพระศาสดาแลวตรัสถามวา   
ขาแตพระองคผูเจริญ     อํามาตยคนหน่ึงกอการรายข้ึนภายใน 
พระราชวังของขาพระองค      จะควรทําอยางไรแกอํามาตยผูนั้น 
พระพุทธเจาขา.   ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสถามพระราชานั้นวา 
มหาบพิตร    ก็อํามาตยผูนั้นมีอุปการะตอพระองค    และหญงิน้ัน 
เปนที่รักของพระองคหรือ  กราบทูลวา  เปนเชนนั้นพระพุทธเจาขา 
อํามาตยผูนั้นมีอุปการะยิ่งนัก     ชวยเหลือราชตระกูลทุกอยาง 
ทั้งหญิงน้ันก็เปนที่รักของหมอมฉัน    มีพระพุทธดํารัสวา    มหา- 
บพิตร    ไมควรลงโทษในเสวกผูมีอุปการะและในหญิงซ่ึงเปนที่รัก 
ของพระองค     แมแตกอนพระราชาทั้งหลายทรงสดับถอยคําของ 
เหลาบัณฑิต   ก็ยังไมทรงวางพระทัยเปนกลาง    เมื่อพระราชา 
ทูลอาราธนา จึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลอํามาตย     ครัน้ 
เจริญวัย   ก็ไดมีหนาที่ถวายอรรถและธรรมของพระองค.   ครั้งน้ัน 
อามาตยคนหนึ่งของพระราชา     กอเหตุรายภายในพระราชวัง 
พระราชาทรงทราบเรื่องนั้นโดยถองแท    จึงทรงดําริวา     ทั้ง 
อํามาตยก็มีอุปการะแกเรามาก     ทั้งหญิงน้ีก็เปนที่รักของเรา 
จะทําลายคนทั้งสองน้ีไมได    เราจะถามปญหากะอํามาตยบัณฑิต 
ถาจะตองอดทนได    เราก็จะอดทน    ถาอดทนไมไดเราก็จะไม 
อดทน   จึงตรัสเรียกหาพระโพธิสัตวใหอาสนะแลวตรัสวา     ทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 248 

บัณฑิต    เราจักถามปญหา    เมื่อเขากราบทูลวา    ขาแตมหาราช 
ขาพระพุทธเจาจักแกปญหา     เมื่อจะตรัสถามปญหาจึงตรัส 
คาถาแรกวา :- 
                        สระโบกขรณีมีน้ําใสสะอาดเกิดอยูที่ 
         เชิงเขาลาดนารื่นรมย      สุนัขจ้ิงจอกรูวาสระนั้น 
         อันราชสีหรักษาอยู  แลวลงไปอาบนํ้าได. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ปพฺพตูปตฺถเร   รมฺเม   คือในที่เนิน 
ต้ังลาดลงไปในเชิงเขาหิมพานต.   บทวา   ชาตา   โปกฺขรณี   สิวา 
คือ     สระโบกขรณีมีน้ําเย็นอรอยเกิดแลว.     อีกอยางหน่ึง     แม 
แมน้ําที่ดาดาษไปดวยดอกบัว     ก็ชื่อวาโบกขรณีเหมือนกัน. 
อป  ศัพทในบทวา  อปาปาสิ   เปนอุปสรรค  ความวา  ไดดื่มแลว  
บทวา  ชาน   สีเหน  รกขฺติ  ความวา   สระโบกขรณีนั้น  สําหรบั 
เปนที่บริโภคของราชสีห    อันราชสีหรักษา.     สุนัขจ้ิงจอกน้ัน 
ทั้งท่ีรูอยูวา     สระโบกขรณีนี้ราชสีหรักษาก็ดื่ม     ทานเขาใจวา 
อยางไร     สนุัขจ้ิงจอกนั้นไมกลัวราชสีหหรือ     จึงดื่มน้ําในสระ 
โบกขรณีเห็นปานน้ี นี้เปนขออธิบายในคาถานี้ 
         พระโพธิสัตวทราบวา     อํามาตยคนหน่ึงชะรอยจักกอเหตุ 
รายข้ึนในภายในพระราชวังของพระราชานี้    จึงกลาวคาถาที่ 
๒  วา  :- 
                        ขาแตมหารา      ถาสัตวทั้งหลายที่มีเทา 
           พากันด่ืมน้ําในแมน้ําใหญ   แมน้ําจะกลายเปน  
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           ไมใชแมน้ํา     เพราะเหตุนั้นก็หามิได     ถาบุคคล 
         ทั้งสองน้ันเปนที่รักของพระองค       พระองคก็ทรง 
         งดโทษเสีย. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   สาปทานิ   ไดแก   มิใชสุนัขจ้ิงจอก 
อยางเดียวเทาน้ัน   สัตวมเีทาท้ังหมด     มีสุนัข    มา    แมว    และเนื้อ 
ก็ดื่มกิน.     สัตวทั้งหลายยอมด่ืมน้ําในแมน้ําอันชื่อวา     โบกขรณี 
เพราะดาดาษไปดวยดอกบัว.  บทวา  น  เตน  อนที  โหติ  ความวา 
ก็สัตวทุกชนิดที่กระหาย     ทั้งมีสองเทาและส่ีเทาทั้งงูและปลา 
ยอมด่ืมน้ําในแมน้ํา.    แมน้ําน้ันจะชื่อวา    ไมใชแมน้ําเพราะเหตุนั้น 
ก็หามิได    ทั้งชื่อวาเปนแมน้ําเดนก็หามิได.     ถามวาเพราะเหตุไร 
แกวา   เพราะเปนของสาธารณแกสัตวทั่วไป   อน่ึง   แมน้ําท่ีใคร  ๆ 
ดื่มยอมไมเสียหาย   ฉันใด   แมหญิงก็ฉันนั้น   ลวงละเมิดสามีดวย 
อํานาจกิเลส     ไปอยูรวมกับชายอ่ืนจะชื่อวา     มิใชหญิงก็หามิได. 
ถามวา     เพราะเหตุไร.      แกวา     เพราะเปนของสาธารณแกคน 
ทั่วไป.   ทั้งไมชื่อวาเปนหญิงเดน.   ถามวา   เพราะเหตุไร.   แกวา 
เพราะความเปนผูบริสุทธิ์   โดยเปรียบเหมือนนํ้า.   บทวา   ขมสสฺุ 
ยทิ    เต      ปยา     ความวา    หากวาหญิงน้ันเปนท่ีรักของพระองค 
และอํามาตยนั้นเปนผูมีอุปการะมากแกพระองค    ขอพระองค 
จงงดโทษแกเขาทั้งสองเถิด  คือทรงต้ังพระองคไวเปนกลาง. 
         พระมหาสัตวไดถวายโอวาทแกพระราชาอยางน้ี.     พระ- 
ราชาทรงตั้งอยูในโอวาทของพระมหาสัตวแลวมีพระดํารัสวา  
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ยกโทษแกคนทั้งสองวา     ต้ังแตนี้ไป     เจาท้ังสองอยาทํากรรมชั่ว   
เชนนี้อีก.     พระราชาทรงทําบุญมีทานเปนตน     เมื่อส้ินพระชนม 
ทรงบําเพ็ญทางไปสวรรคใหบริบูรณ. 
         แมพระราชาโกสลไดทรงสดับพระธรรมเทศนานี้แลว 
ก็ทรงยกโทษใหคนทั้งสองเหลาน้ัน วางพระองคเปนกลาง.  
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.   พระราชาในครั้งน้ันไดเปนอานนทในครั้งน้ี   สวนอํามาตย 
บัณฑิตไดเปนเราตถาคตน้ีแล. 
                       จบ  อรรถกถาปพพตูปตถรชาดกท่ี  ๕  
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                         ๖. วลาหกกัสสชาดก 
 

                            วาดวยความสวัสดี 
       [๒๔๑]   นรชนเหลาใดไมทําตามโอวาทอันพระ- 
         พุทธเจาทรงแสดงแลว      นรชนเหลาน้ันจักตอง 
         ถึงความพินาศ     เหมือนพอคาท้ังหลายถูกนาง 
         ผีเสื้อหลอกลวงใหอยูในอํานาจ ฉะนั้น. 
       [๒๔๒]   นรชนเหลาใด     ทําตามโอวาทอันพระ- 
         พุทธเจาทรงแสดงแลว     นรชนเหลาน้ันจักถึงฝง 
         สวัสดีดุจพอคาท้ังหลายทําตามถอยคําอันมา- 
         วลาหกกลาวแลว  ฉะน้ัน. 
                      จบ วลาหกสัสชาดกท่ี ๖ 
 
               อรรถกถาวลาหกัสสชาดกท่ี  ๖ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุผูกระสันรูปหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคํา 
เริ่มตนวา  เย  น  กาหนฺติ โอวาท ดังน้ี. 
         ความยอมีอยูวา     ภิกษุนั้นเมื่อพระศาสดาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุเธอกระสันจริงหรือ     กราบทูลวา     จริงพระเจาขา 
ตรัสถามวา   เพราะเหตุไร   กราบทูลวา   เพราะเห็นมาตุคามแตงตัว  
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งดงามคนหน่ึง   จึงกระสันดวยอํานาจกิเลส.   ลําดับนั้นพระศาสดา 
ตรัสกะภิกษุนั้นวา    ดกูอนภิกษุ     ธรรมดาหญิงเหลาน้ี    เลาโลม 
ชายดวย   รปู   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   และดวยมารยาหญิง 
กระทําใหอยูในอํานาจของตน     เขาเรียกวานางยักษิณี     เพราะ 
เลาโลมชายดวยกรีดกราย  ครั้นรูวาชายน้ันตกอยูในอํานาจแลว 
ก็จะใหถึงความพินาศแหงศีล     และความพินาศแหงขนบประเพณี 
จริงอยู     แมแตกอนพวกนางยักษิณีเขาไปหาพวกผูชายหมูหน่ึง 
ดวยมารยาหญิง     แลวเลาโลมพวกพอคาทําใหอยูในอํานาจของ 
ตน    ครั้นเห็นชายอ่ืนอีก     ก็ฆาพวกพอคาเหลาน้ันทั้งหมดใหถึง 
แกความตาย     เค้ียวกินหมุบ  ๆ     ทั้งมีเลือดไหลออกจากดานคาง 
ทั้งสองขาง  แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา.  
         ในอดตีกาลท่ีเกาะตามพปณณิ    มีเมืองยักษชื่อ    สริิสวัตถุ.  
พวกนางยักษิณีอาศัยอยูในเมืองนั้น.     ในเวลาท่ีพวกพอคาเรือ 
อับปาง     นางยักษิณีเหลาน้ัน     ก็พากันประดับตกแตงรางกาย 
ใหถือของเค้ียวของบริโภค     มีหมูทาสีแวดลอม     อุมทารกเขาไป 
หาพวกพอคาเพ่ือใหคนเหลาน้ันทราบวา     พวกเราก็มาท่ีอยูของ 
มนุษย   จึงแสดงกิจเปนตนวา   พวกมนุษย   ฝูงโค   สุนัข   กําลงั 
ทํากสิกรรม     โครักขกรรม     เปนตนในที่นั้น ๆ     แลวเขาไปหา 
พวกพอคากลาววา     เชญิด่ืมขาวยาคูนี้     เชิญบรโิภคอาหารนี้ 
เชิญเค้ียวของเค้ียวน้ี.    พวกพอคาท่ีไหวพริบ     บริโภคอาหาร 
ที่นางยักษิณีเหลาน้ันใหแลว  ๆ.      ครัน้ถึงเวลาที่พวกเขาเค้ียว  
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บริโภคดื่มเสร็จแลวพักผอน   ยกัษิณีจึงถามวา   พวกทานอยูที่ไหน 
มาจากไหน    จะไปไหน    มาทําอะไรท่ีนี่     เมื่อพวกพอคาตอบวา 
พวกเราเรืออับปาง    จึงพากันมาที่นี่    นางยักษิณีกลาววา    ดลีะ 
พอคุณ     แมสามีของพวกเราก็ข้ึนเรือไป     ลวงไปสามเดือนแลว 
ชะรอยเขาจักตายกันหมด     แมพวกทานก็เปนพอคาเหมือนกัน 
พวกเราจะเปนหญิงรับใชพวกทาน     แลวเลาโลมพวกพอคา 
เหลาน้ันดวยมารยาหัวเราะและจริตของสตรี      พาไปเมืองยักษ 
หากมีพวกมนุษยที่ถูกจับไปไวกอน     ก็จองจํามนุษยเหลาน้ัน 
ดวยโซกายสิทธิ์ขังไวในหองคุมขัง     กระทํามนุษยที่จับไดภายหลัง 
ใหเปนสามีของตน     แตเมื่อไมไดมนุษยเรืออับปางในที่พักของ 
ตน    ก็เท่ียววนเวียนอยูฝงสมุทร    คือเกาะไมขานางฝงโนน   เกาะ 
ไมกากะทิงฝงน้ี. นี่เปนธรรมดาของพวกยักษิณี.  
         อยูมาวันหน่ึง    พอคาเรืออับปาง   ๕๐๐    พากันข้ึนไปใกล 
เมืองของยักษิณี.     ยักษิณีเหลาน้ันจึงไปหาพวกพอคาเลาโลม 
แลวนํามาเมืองยักษ     ลามพวกมนุษยที่จับไวครั้งแรกดวยโซ 
กายสิทธิ์ขังไวในที่คุมขัง    หัวหนานางยักษิณีก็ใหหัวหนาพอคา 
เปนสามี     ยกัษิณีที่เหลือก็ใหพอคานอกนั้นเปนสามี     เปนอัน 
ยักษิณี    ๕๐๐  ไดทําใหพอคา   ๕๐๐  เปนสามีของตนดวยประการ 
ฉะน้ี. 
         ตอมานางยักษิณีหัวหนาน้ัน     ครั้นเวลากลางคืน     เมื่อ 
พอคาหลับ    จึงลุกข้ึนไปฆามนุษยทั้งหลายในเรือนคุมขัง    กนิเนื้อ  
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เสร็จแลวก็กลับมา.     แมยักษิณีที่เหลือก็ทําอยางนั้นเหมือนกัน. 
ในเวลาท่ีหัวหนายักษิณีกินเนื้อมนุษยแลวกลับมารางกายมักเย็น. 
หัวหนาพอคาคอยสังเกตอยู    ครั้นรูวามันเปนยักษิณี     จึงรําพึง 
ตอไปวา   หญิง    ๕๐๐   เหลาน้ี  นาจะเปนยักษิณี   พวกเราควรจะ 
หนีไปเสีย     รุงเชาเดินไปเพ่ือลางหนา     จึงบอกแกพวกพอคาวา 
หญิงเหลาน้ีเปนยักษิณี     มิใชหญิงมนุษย    ในเวลาท่ีพวกอ่ืนเรือ 
อับปางมา     พวกมันจะใหคนเหลาน้ันเปนสามีมันแลวก็กินพวกเรา 
เสีย.     มาเถิดพวกเราพากันหนีไปเถิด.     ในพวกพอคาเหลาน้ัน 
พอคาสองรอยหาสิบคนกลาววา      เราไมอาจละท้ิงหญิงเหลานี้ 
ไปไดดอก   พวกทานไปกันเถิด    พวกเราจักไมหนีไปละ.   หวัหนา 
พอคาก็พาพวกพอคาสองรอยหาสิบคน     ซึ่งเชื่อฟงคําของตน 
กลัวยักษิณีเหลาน้ันหนีไป.     ก็ในเวลาน้ันพระโพธิสัตวบังเกิด 
ในกําเนิดมาวลาหก.     มาน้ันมีสีขาวปลอด     มีศรีษะเหมือนกา 
ผมเปนปอย     มีฤทธิ์เหาะเหินได.     มาวลาหกน้ันเหาะมาจากเขา 
หิมพานตไปยังเกาะตามพปณณิ      บริโภคขาวสาลีที่เกิดเองใน 
เปอกตม  ใกลสระตามพปณณินั้น  แลวกลับไป.  อน่ึง  เมื่อเหาะไป 
นั้นก็พูดเปนภาษามนุษย   ซึ่งไดอบรมมาดวยความกรุณาสามครั้ง 
วา    มีผูประสงคจะไปชนบทไหม    มีผูประสงคจะไปชนบทไหม 
มีผูประสงคจะไปชนบทไหม.     พวกพอคาเหลานั้นไดยินคําของ 
มาน้ัน   จึงพากันเขาไปหาประคองอัญชล ี  กลาววา   พวกขาพเจา 
จักไปชนบท.  มาบอกวา  ถาเชนนั้น  จงข้ึนหลังเราเถิด.  ครั้นแลว  
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พอคาบางพวกก็ข้ึนหลัง.   บางพวกก็จับหาง.   บางพวกยืนประคอง 
อัญชล.ี     พระโพธิสัตวจึงพาพวกพอคาท้ังหมด      แมที่สุดพวกท่ี 
ยืนประคองอัญชลีไปสูชนบท   ดวยอานุภาพของตน   ใหทกุคนอยู 
ในที่ของตน ๆ     แลวก็ไปท่ีอยูของตน.    นางยักษิณีเหลาน้ันใน 
เวลาท่ีพวกอ่ืนมาถึงก็ฆามนุษยสองรอยหาสิบคนท่ีทิ้งไวในที่นั้น 
กินเสีย. 
         พระศาสดา   ตรัสเรยีกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     พวกพอคาท่ีตกอยูในอํานาจของยักษิณีไดสิ้น 
ชีวิตลง พวกท่ีเชื่อคําของพญามาวลาหก  กก็ลับไปอยูในที่ของตน ๆ 
ฉันใด.   ภิกษุ   ภิกษุณี   อุบาสก   อุบาสิกา   ซึ่งไมทําตามโอวาท 
ของพระพุทธเจาท้ังหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน     ยอมถึงความทุกข 
ใหญในอบายส่ี    เปนตนวา   เครื่องจองจําหาประการ    และเครื่อง 
กรรมกรณ     สวนผูที่เชื่อฟงโอวาทยอมบรรลุฐานะเหลาน้ี    คือ 
กุลสมบัติ   ๓   สวรรคชัน้กามาพจร   ๖   พรหมโลก   ๒๐   แลวทํา 
ใหแจงอมตมหานฤพาน   เสวยสุขเปนอันมาก   ครั้นพระองคตรัสรู 
อภิสัมโพธิญาณแลว  จึงตรัสคาถาเหลาน้ีวา :- 
                        นรชนเหลาใดไมทําตามโอวาทที่พระ- 
         พุทธเจาตรัสไว     นรชนเหลาน้ันจักตองถึงความ 
         พินาศ   เหมือนพอคาท้ังหลายถูกนางผีเส้ือหลอก 
         ลวงใหอยูในอํานาจฉะน้ัน.  
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                        นรชนเหลาใด      ทําตามโอวาทอันพระ- 
           พุทธเจาทรงแสดงแลว   นรชนเหลาน้ันจักถึงฝง 
           สวัสดี  ดุจพอคาท้ังหลาย  ทําตามถอยคําท่ีมา- 
           วลาหกกลาวแลว  ฉะนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   เย   น   กาหนฺติ   คือ   ชนเหลาใด 
ไมเชื่อคําสอน.  บทวา  พฺยสน  เต  คมสิฺสนฺติ  ไดแก  ชนเหลาน้ัน 
จักถึงมหาพินาศ.  บทวา  รกฺขสหีิว  วาณิชา  ไดแก  เหมือนพอคา 
ที่ถูกนางยักษิณีเลาโลมฉะน้ัน.     บทวา    โสตฺถิปาร    คมิสฺสนฺติ 
ไดแก    จักถงึพระนิพพานโดยไมมีอันตราย.    บทวา    วลาเหเนว 
วาณิชา     ไดแก     เหมือนพอคาท่ีมาวลาหกกลาววา     จงมาเถิด 
ก็เชื่อฟงมาน้ัน. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอายอดแหงพระธรรมเทศนา 
ดวยอมตมหานฤพานวา       ชนทั้งหลายผูเชื่อฟงคําสอนของพระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย     ยอมถงึนิพพานอันเปนฝงแหงสงสารเหมือน 
พอคาเหลาน้ัน ไปถึงฝงแหงมหาสมุทรแลวก็ไดไปในที่ของตน ๆ. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรม    ภิกษุผูกระสัน 
ต้ังอยูในโสดาปตติผล.     ภิกษุอ่ืนหลายรูปไดบรรลโุสดาปตติผล 
สกิทาคามิผล      อนาคามิผลและอรหัตผล.    พอคาสองรอยหาสิบ  
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คนที่เชื่อฟงคําของมาวลาหกในครั้งนั้นไดเปนพุทธบริษัทในครั้ง 
นี้. สวนพญามาวลาหก  คือเราตถาคตน้ีแล. 
                        จบ อรรถกถาวลาหกัสสชาดกท่ี ๖  
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                         ๗. มิตตามิตตชาดก 
 

             อาการของผูเปนมิตรและมิใชมิตร 
       [๒๔๓]  ศัตรูเห็นเขาแลวไมยิ้มแยม      ไมแสดง 
         ความยนิดีตอบ     สบตากันแลวเบือนหนาหนีไม 
         แลดูประพฤติตรงกันขามเสมอ. 
       [๒๔๔]  อาการเหลาน้ี    มีปรากฏอยูในศัตรู    เปน 
         เครื่องใหบัณฑิตเหน็และไดฟงแลว     พึงรูไดวา 
         เปนศัตรู. 
                        จบ มิตตามิตตชาดกท่ี ๗ 
 
                อรรถกถามิตตามิตตชาดกท่ี   ๗ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    กรุงสาวัตถี    ทรงปรารภ 
ภิกษุรูปหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา    น    น 
อุมฺหยเต ทิสวฺา   ดังน้ี. 
         ภิกษุรปูหน่ึงถือเอาเศษผาผืนหน่ึงดวยความวิสาสะท่ี  
พระอุปชฌายะวางไว ดวยคิดวา เมื่อเราถือเอาแลว พระอุปชฌายะ 
ของเราจะไมโกรธ      แลวทําเปนถุงใสรองเทา      ภายหลังจึงบอก 
พระอุปชฌายะ.    ครั้นพระอุปชฌายะถามภิกษุนั้นวา    เพราะเหตุ 
ใดทานจึงถือเอา     เมื่อภิกษุนั้นตอบวา     ถือเอาโดยวิสาสะของ  
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พระคุณทานดวยคิดวา     เมื่อเราถือเอาแลว     พระอุปชฌายะจัก   
ไมโกรธขอรบั    พระอุปชฌายะจึงกลาววา    ชื่อวาวิสาสะของคุณ 
กับของผมเปนอยางไร     แลวโกรธลุกข้ึนตบ.     การกระทําของ 
พระอุปชฌายะนั้นไดปรากฏในพวกภิกษุ. 
         อยูมาวันหน่ึง   ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรม 
วา    อาวุโสทั้งหลาย   ไดยินมาวา    ภิกษุหนุมรูปโนน   ไดถือเอา 
เศษผาของพระอุปชฌายะโดยวิสาสะ     แลวทําเปนถุงใสรองเทา 
ครั้นพระอุปชฌายะถามวา     ชื่อวาวิสาสะของคุณกับของผมเปน 
อยางไร     แลวโกรธลุกข้ึนตบ.     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอน่ังสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อ 
กราบทูลใหทรงทราบแลว   จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ  
นั้นไมมีวิสาสะกับสัทธิวิหาริกของตน     มิใชในบัดนี้เทาน้ัน     แม 
เมื่อกอนก็ไมมีวิสาสะเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ    แควน 
กาสี     ครั้นเจริญวัยออกบวชเปนฤๅษี     ยังอภิญญาและสมาบัติ 
ใหเกิดเปนครูประจาคณะอาศัยอยู    ณ   หิมวันตประเทศ.   ในหมู 
ฤๅษีนั้นมีดาบสรูปหน่ึงไมเชื่อคําพระโพธิสัตว      เลี้ยงลูกชาง 
กําพราไวเชือกหนึ่ง.      ครั้นลูกชางเติบใหญข้ึนไดฆาดาบสน้ัน 
เสีย     แลวหนีเขาปาไป.     หมูฤๅษีครัน้ทําการฌาปนกิจศพดาบส 
นั้นเสร็จแลวจึงเขาไปลอมถามพระโพธิสัตววา     พระคุณเจา  
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ขอรับ     ความเปนมิตรหรือความเปนศัตรู     จะสามารถรูไดดวย 
เหตุอะไร.     พระโพธิสัตวเมื่อจะบอกวาดวยเหตุนี้ ๆ     จึงไดกลาว 
คาถาเหลาน้ีวา :- 
                        ศัตรูเห็นเขาแลว     ไมยิ้มแยม    ไมแสดง 
           ความยินดีตอบ     สบตากันแลวเบือนหนาหนีไม 
           แลดู  ประพฤติตรงกันขามเสมอ.   อาการเหลาน้ี 
           มีปรากฏอยูในศัตรู        เปนเครื่องใหบณัฑติเห็น 
           และไดฟงแลวพึงรูไดวาศัตรู. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  น  น  อมุหฺยเต  ทิสฺวา  ความวา  ก็ผู 
ไดเปนศัตรูของคนใด    ผูนั้นเห็นคนน้ันแลว    ยอมไมยิ้มแยม    คือ 
ไมหัวเราะ  ไมแสดงอาการราเริง.   บทวา   น   จ   น   ปฏินนฺทติ 
ไดแก   แมไดยินคําของเขา   ยอมไมชื่นชมบุคคลน้ัน   คือไมพลอย 
ยินดีวา   คําพูดของผูนั้นดี    เปนสุภาษิต.   บทวา   จกฺขูน ิ  จสสฺ  น 
ททนฺติ    ไดแก     ตาตอตา    จองกันแลวหลบหนาเสียไมมองดู    คือ 
เมินตาไปทางอ่ืนเสีย.  บทวา  ปฏิโลมฺจ  วตฺตติ.  ไดแก  ไมชอบใจ 
การกระทําทางกาย   ทางวาจาของเขา   คือถือตรงกนัขาม   แสดง 
กิริยาเปนขาศึก.   บทวา   อาการา  ไดแกเหตุ.   บทวา  เยหิ   อมตฺิต  
ความวา     เหตุที่บุคคลผูเปนบัณฑิตเห็นและไดยินแลว     พึงรูไดวา 
ผูนี้เปนศัตรูของเรา.      สวนความเปนมิตรพึงรูไดจากอาการ 
ตรงกันขามกับศัตรูนั้น.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 261 

         พระโพธิสัตวครั้นบอกเหตุแหงความเปนมิตรและเปน 
ศัตรูกันอยางนี้แลว จึงเจริญพรหมวิหาร เขาถึงพรหมโลก. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    ดาบสผูเลี้ยงชางในครั้งน้ัน    ไดเปนสัทธิวิหาริกในครั้งน้ี 
ชางไดเปนพระอุปชฌายะ   หมูบริษัทไดเปนพุทธบริษัท   สวนครู 
ประจําคณะ คือ เราตถาคต. 
                     จบ  อรรถกถามิตตามิตตชาดกท่ี   ๗  
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                                     ๘. ราธชาดก 
 

                    เรื่องจรงิเกาไมดีไมควรพูด 
       [๒๔๕]  ลูกรัก   พอกลับมาจากท่ีคางเเรม   กลับมา 
         เด๋ียวน้ีเอง     ไมนานเทาไรนัก     แมของเจาไมไป 
         คบทานบุรุษอื่นดอกหรือ. 
       [๒๔๖]  ธรรมดาบัณฑิตไมพูดวาจาที่ประกอบดวย 
         ความจริง     แตไมดี     ขืนพูดไปจะตองนอนอยู 
         ดุจนกแขกเตาชื่อวาโปฏฐปาทะถูกเผานอนจมอยู 
         ในเตาไฟ ฉะนั้น. 
                              จบ ราธชาดกท่ี  ๘ 
   
                     อรรถกถาราธชาดกท่ี  ๘ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุผูกระสันรูปหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตน 
วา  ปวาสา  อาคโต   ตาต  ดังน้ี. 
         ไดยินวา     พระศาสตาตรัสถามภิกษุนั้นวา     ดูกอน 
ภิกษุ    ไดยนิวาเธอกระสันจริงหรือ    ภิกษุนั้นกราบทูลวา    จริง 
พระเจาขา   ตรัสถามวา   เพราะเหตุไรเธอจึงกระสัน   กราบทลูวา 
ขาพระองคเห็นหญิงงดงามคนหนึ่ง     จึงกระสันเพราะอํานาจกิเลส  
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พระพุทธเจาขา.  ลําดับนัน้  พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา  ดูกอน 
ภิกษุ    ธรรมดามาตุคามใคร ๆ   ก็ไมอาจรักษาไวได  แมเมื่อกอน 
เขาวางยามประตูรักษาไว   ยังไมอาจรักษาไวได   เธอจะตองการ 
มาตุคามไปทําอะไร    แมไดแลว     ก็ไมอาจรักษาไวได    แลวทรง 
นําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในกําเนิดนกแขกเตา.     ชื่อวา 
ราธะ.     นกแขกเตาน้ันมีนองชื่อโปฏฐปาทะ.     พรานคนหนึ่งจับ- 
นกแขกเตาสองพ่ีนองในขณะยังออนอยูไปใหแกพราหมณคนหนึ่ง 
ในกรุงพาราณสี.      พราหมณเลี้ยงดูนกแขกเตาไวในฐานะบุตร. 
แตนางพราหมณีของพราหมณเปนหญิงไมรักษาเน้ือรักษาตัว 
เปนคนทุศีล.     เมื่อพราหมณจะไปทําการคาจึงเรียกลูกนกแขกเตา 
นั้นมาสั่งวา   แนะลูกพอ   พอจะไปทําการคา   เจาท้ังสองคอยดูการ 
กระทําของแมเจาท้ังในเวลากลางวัน     และกลางคืน     พึงสืบดูวา 
มีชายอ่ืนไปมาหรือไม       ครั้นมอบหมายนางพราหมณีกับลูกนก 
แขกเตาแลวก็ไป.     นางพราหมณีต้ังแตพราหมณออกไปแลว     ก ็
ประพฤติอนาจาร.  คนที่มา ๆ ไป ๆ ทั้งกลางคืนกลางวัน ชางมาก 
มายเหลือเกิน    นกโปฏฐปาทะเห็นดังน้ัน    จึงถามนกราธะวา 
พราหมณไดมอบพราหมณีนี้แกเราไวแลวจึงไป   และนางพราหมณี 
นี้ก็ทําการนาอดสู    เราจะวาแกดีหรือ.    นกราธะตอบวา    อยาวา 
แกเลยนอง.  นกโปฏฐปาทะ  ไมเชื่อฟงคําของนกราธะ  จึงไปตอวา  
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นางพราหมณีวา    แม    เพราะอะไร    แมจึงทําการนาอดสูอยางนี้. 
นางพราหมณีอยากจะฆานกโปฏฐปาทะนักทําเปนรัก   เรียกมาพูด 
วา   นี่ลกูเจาก็เปนลูกของแม   ต้ังแตนี้ไปแมจักไมทําอีก   มาน่ีกอน 
ซิลูก  พอนกโปฏฐปาทะมาก็ตะคอกวา    เจาพูดกะเรา    เจาไมรู 
ประมาณตน    แลวบิดคอเสียจนตายโยนลงไปในเตา.     พราหมณ 
มาถึงพักผอนแลวเมื่อจะถามพระโพธิสัตววา      แนะพอราธะแม 
ของเจาทําอนาจารหรือเปลา  จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ลูกรัก   พอกลับมาจากท่ีคางแรม   กลับมา 
         เด๋ียวน้ีเอง     ไมนานเทาไรนัก    แมของเจาไมไป 
         คบหาบุรุษอ่ืนดอกหรือ. 
         อธิบายความแหงคาถานั้นวา     แนะพอราธะ     พอกลับมา 
จากท่ีคางแรม    พอเพ่ิงมาเดี๋ยวน้ีเอง    มาไมนานนัก   ดวยเหตุนั้น 
พอไมรูเรื่องราวจะขอถามเจา     ดูกอนลูก     แมของเจาไมคบหา 
ชายอ่ืนดอกหรือ         
         นกราธะตอบวา     ขาแตพอธรรมดาบัณฑิตท้ังหลายยอมไม 
กลาวคําจริงหรือไมจริงที่ไมทําใหพนทุกขได    เมื่อจะแจงใหทราบ 
จึงกลาวคาถาท่ี  ๒ วา :- 
                        ธรรมดาบณัฑิตไมพูดวาจาท่ีประกอบ 
         ดวยความจริง  แตไมดี   ขืนพูดไปจะตองนอนอยู 
         ดุจนกแขกเตาโปฏฐปาทะถูกเผานอนจมอยูใน 
         เตาไฟฉะนั้น.  
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         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  คิร  คือ  คําพูด.  จริงอยู  คําพูดทาน 
เรียกวาคิระ    เหมือนดังวาจาที่เปลงออกในเวลานี้.    ลูกนกแขกเตา 
นั้นมิไดคํานึงถึงเพศ    จึงกลาวอยางนั้น.    อธิบายความในคาถานี้ 
ดังน้ี.    ขาแตพอ    ธรรมดาบัณฑิตจะไมกลาวแมคําท่ีประกอบดวย 
สัจจะคือ   มสีภาพที่เปนจริงและประกอบดวยประโยชน    แตไมทํา 
ใหพนทุกขและความจริงที่ไมดี      คือ    ไมทําใหพนทุกข.    บทวา 
สเยถ     โปฏปาโทว    มมฺุมเร   อุปกสูิโต    ความวา    เหมือนนก 
โปฏฐปาทะ   นอนไหมอยูในเถารึง   ฉะน้ัน.   บาลีวา   อุปกฏุ ิโต 
ก็มี ความอยางเดียวกัน. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม    ประชุมชาดก.     เมื่อจบสัจธรรม    ภิกษุผูกระสันต้ัง 
อยูในโสดาปตติผล.      นกแขกเตาโปฏฐปาทะในครั้งนั้นไดเปน 
อานนทในครั้งน้ี แตนกแขกเตาราธะ คือเราตถาคตนี้แล. 
                          จบ อรรถกถาราธชาดกท่ี  ๘  
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                            ๙.  คหปติชาดก 
 

       วาดวยการทวงในเวลาทีย่ังไมถึงกําหนด 
       [๒๔๗]  กรรมทั้งสองไมควรแกเรา    เราไมชอบใจ 
         ก็หญิงคนน้ีลงไปในฉางขาวแลวพูดวา      เรายัง 
         ใชหน้ีใหไมได 
       [๒๔๘]  ดูกอนนายบาน   เพราะเหตุนั้น   เราจึงพูด 
         กะทาน   ทานมาทวงคาเนื้อวัวแก   ซูบผอม    ซึ่ง 
         เราไดทําสัญญาผลัดไวถึงสองเดือน     ในคราว 
         เมื่อชีวติของเรานอยลําบากยากเข็ญ     ในกาลยัง 
         ไมทันถึงกําหนดสัญญา     กรรมทั้งสองน้ันไมถูก 
         ใจเราเสียเลย. 
                            จบ  คหปติชาดกที่   ๙ 
 
                       อรรถกถาคหปติชาดกท่ี ๙ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุผูกระสันเหมือนกัน   ตรสัพระธรรมเทศนานี้     มคํีา 
เริ่มตนวา อุภย เม น ขมติ  ดังน้ี. 
         พระศาสดาเมื่อจะรับสั่ง     จึงตรัสวา     ข้ึนชื่อวามาตุคาม 
ดูแลไมไหว    ทําความชั่วเขาแลว    ยอมลวงสามีดวยอุบายอยางใด  
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อยางหน่ึง  แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลคหบดี      แควนกาสี 
ครั้นเจริญวัยไดครองฆราวาส.     ภรรยาของพระโพธิสัตวนั้น 
เปนหญิงทุศีล    ประพฤติอนาจารกับผูใหญบาน.    พระโพธิสตัว 
ทราบระแคะระคาย    จึงเที่ยวสืบ .    ก็ในครั้งน้ันในระหวางฤดูฝน 
เมื่อขาวปลูกยังไมแก     ก็เกิดความอดหยาก.     ถงึเวลาที่ขาวกลา 
ต้ังทอง.     ชาวบานท้ังหมดรวมใจกัน     ยืมโคแกตัวหนึ่งของผูใหญ 
บานมาบริโภคเนื้อ   โดยสัญญาวา   จากน้ีไปสองเดือนเราเก็บเกี่ยว 
แลวจักใหขาวเปลือก. 
         อยูมาวันหน่ึง     ผูใหญบานคอยโอกาส     จึงเขาไปยังเรือน 
ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวออกไปขางนอก.     ในขณะที่ทั้งสองคน 
นอนอยางเปนสุขนั่นเอง     พระโพธสิัตวก็เขาไปทางประตูบาน 
หันหนาไปทางเรือน.     หญิงน้ันหันหนามาทางประตูบาน     เห็น 
พระโพธิสัตว  คิดวา   นัน่ใครหนอ   จึงยืนมองดูที่ธรณีประตู   ครั้น 
รูวาพระโพธิสัตวนั่นเอง    จึงบอกแกผูใหญบาน.    ผูใหญบานกลัว 
ตัวส่ัน.   หญงิน้ันจึงบอกผูใหญบานวา   อยากลัว   ฉันมีอุบายอยาง 
หน่ึง     พวกเรายืมโคของทานมาบริโภคเนื้อ     ทานจงทําเปนทวง 
เรียกคาเนื้อ     ฉันจะข้ึนไปยังฉางขาวยืนอยูที่ประตูฉาง     แลวบอก 
ทานวา    ขาวเปลือกไมมี    ทานยืนอยูกลางเรือน    แลวทวงบอย  ๆ 
วา   พวกเด็ก  ๆ   ในเรือนของเราหิว   ทานจงใหคาเนื้อเถิด    วาแลว  
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นางก็ข้ึนไปยังฉางน่ังที่ประตูฉาง.     ฝายผูใหญบานยืนอยูที่กลาง 
เรือนก็รองวา     จงใหคาเนื้อเรา.     นางน่ังอยูที่ประตูฉาง     พูดวา 
ในฉางไมมีขาวเปลือก  เมื่อเก็บเกี่ยวแลวเราจึงจะให ไปกอนเถิด.  
         พระโพธิสัตวเขาไปยังเรือนเห็นกิริยาของคนท้ังสองก็ 
รูวา    นั่นคงเปนอุบายของหญิงชั่วน้ี    จึงเรียกผูใหญบานมาพูดวา 
นี่แนะทานผูใหญ     เมื่อเราจะบริโภคเน้ือโคแกของทานก็บริโภค 
โดยสัญญาวา   จากน้ีไปสองเดือน   เราจึงจักใหขาวเปลือก   ยงัไม 
ลวงไปถึงกึ่งเดือนเลยทาน      เพราะเหตุไรทานจึงมาทวงในเวลานี้ 
ทานมิไดมาดวยเหตุนี้    นาจะมาดวยเหตุอ่ืนกระมัง    เราไมชอบใจ 
กิริยาของทานเลย     แมหญิงน้ีก็เลวทรามเหลือหลาย      รูวาในฉาง 
ไมมีขาวเปลือก     ก็ยังข้ึนฉางบอกวา     ขาวเปลือกไมมี     แมทาน 
ก็ทวงวา     จงใหเรา     เราไมชอบการกระทําของทานท้ังสองเลย 
เมื่อจะประกาศเน้ือความน้ีจึงไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา :-   
                        กรรมทั้งสองไมควรแกเรา    เราไมชอบใจ 
         ก็หญิงคนน้ี    ลงไปในฉางขาวแลวพูดวา    เรายัง 
         ใชหน้ีใหไมได. 
                        ดูกอนผูใหญบาน     เพราะเหตุนี้เราจึงพูด 
         กะทาน  ทานมาทวงคาเนื้อวัวแก   ซูบผอม  ซึง่เรา 
         ไดผลัดไวถึงสองเดือน         ในคราวเมื่อชีวิตของเรา 
         นอยลําบากยากเข็ญ        ในกาลยังไมถึงกําหนด 
         สัญญา  กรรมทั้งสองน้ันไมชอบใจเราเสียเลย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 269 

         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ต  ต  คามปติ  พฺรมูิ  ความวา  ทาน 
ผูใหญบาน   เราพูดกะทานดวยเหตุนั้น.    บทวา   กทเร    อปฺปสฺม ึ
ชีวิเต  ความวา  ชื่อวาชีวิตของเรายากจน  คือ  คนแคน  เศราหมอง 
ฝดเคือง  กําลังนอย  ซูบผอม  เมื่อชีวิตของ. เราเปนถึงเชนนี้.  บทวา 
เทฺว  มาเส  สงฺคร  กตฺวา  มส  ชรคฺคว กิส ความวา  เมื่อพวกเราจะ 
รับเนื้อ   ทานก็ใหโคแก   คือ   โคชรา   ซูบผอม   ทุพพลภาพ   แลว 
ผลัดเพ้ียน   คือกําหนดสองเดือนอยางนี้วา   สองเดือนลวงแลว   ทาน 
ควรชําระคาเนื้อ.    บทวา    อปฺปตฺตกาเล    โจเทสิ    ความวา    เม่ือ 
ยังไมถึงเวลาน้ันทานก็มาทวงเสียแลว.    บทวา    ตมฺป     มยหฺ    น 
รุจฺจติ    ความวา    และหญิงชั่วชาทุศีลผูนี้รูอยูวา    ภายในฉางขาว 
ไมมีขาวเปลือกทําเปนไมรูข้ึนไปบนฉางขาว     ยืนที่ประตูฉาง 
พูดวา     เรายังใชหน้ีใหไมได    อน่ึง     ทานก็มาทวงเมื่อยังไมถึง 
เวลา  ทั้งสองอยางนี้เราไมชอบใจเลย. 
         เมื่อพระโพธิสัตวกลาวซ้ําซากอยูอยางนี้    จึงจิกผมผูใหญ 
บานกระชากใหลมลงทามกลางเรือน      แลวดาวาดวยคําเปนตนวา 
เจาทํารายของที่คนอ่ืนเรารักษาหวงแหนโดยถือวา    ฉันเปนผูใหญ 
บาน    แลวทุบตีจนบอบชํ้า    จับคอไสออกจากเรือน    แลวควาผม 
หญิงชั่วรายนั้นใหลงมาจากฉางตบตีขูวาหากเจาทําเชนนี้อีก 
จักไดรูกัน.     ต้ังแตนั้นมาผูใหญบานก็ไมกลามองดูเรือนน้ัน. 
แมหญิงชั่วน้ันก็ไมอาจประพฤตินอกใจอีก.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรม    ภิกษุกระสัน 
ต้ังอยูในโสดาปตติผล.    คหบดีผูลงโทษผูใหญบาน    คือเราตถาคต 
นี้แล. 
                       จบ  อรรถกถาคหปติชาดกท่ี  ๙  
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                             ๑๐.  สาธุศีลชาดก 
 

                        วาดวยเลือกเอาผูมีศีล 
       [๒๔๙]   เราขอถามทานพราหมณวา    ๑.  คนมีรูป 
         งาม  ๒.  คนอายุมาก  ๓.  คนมีชาติสูง  ๔.  คนม ี
         ศีลดี  ๔ คนน่ัน ทานจะเลือกเอาคนไหน. 
       [๒๕๐]   ประโยชนในรางกายก็มีอยู  ขาพเจาขอทํา 
         ความนอบนอมตอทานผูเจริญวัย     ประโยชนใน 
         บุรษุผูมีชาติดีก็มีอยู แตเราชอบใจศีล. 
                      จบ   สาธุศลีชาดกท่ี  ๑๐ 
 
                     อรรถกถาสาธุศีลชาดกท่ี   ๑๐ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู    ณ    พระเชตวันมหาวิหารทรง 
ปรารภพราหมณคนหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา 
สรีรทพฺย วฑฺุฒพฺย  ดังน้ี. 
         ไดยินวา    พราหมณนั้นมีลูกสาวส่ีคน.    มีชายส่ีคน 
ตองการลูกสาวเหลาน้ัน.    ในชายส่ีคนนั้น    คนหนึ่งรูปงาม 
รางกายสมบูรณ    คนหน่ึงอายุมากเปนผูใหญ    คนหน่ึงสมบูรณ 
ดวยชาติ    คนหน่ึงมีศีล.    พราหมณคิดวา    เม่ือจะปลูกฝงลูกสาว 
ควรจะใหแกใครหนอ    ควรใหแกคนรูปงามหรือ    คนมีอายุ    คน 
สมบูรณดวยชาติ   และคนมีศีล  คนใดคนหน่ึงดี.  แมเขาจะพยายาม  
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คิดก็ไมรูแน     จึงคิดวา     พระสัมมาสัมพุทธเจาจักทรงทราบเหตุ   
นี้     เราจักทูลถามพระองคแลวยกลูกสาวใหแกผูที่สมควรใน 
ระหวางคนเหลาน้ัน     จึงไดถือของหอมดอกไมเปนตน     ไปวิหาร 
ถวายบังคมพระศาสดา   นั่ง   ณ   สวนหน่ึง   กราบทูลความน้ันแด 
พระผูมีพระภาคเจาต้ังแตตน     แลวทูลถามวา     ขาแตพระองค 
ควรจะใหแกใครในชายทัง้ส่ีเหลาน้ี.     พระศาสดาตรัสวา    แต 
ปางกอนบัณฑิตท้ังหลายก็ยังถามปญหานี้แกพระองค     แตเพราะ 
ยังอยูในหัวเลี้ยวหัวตอของภพ    จึงไมอาจจดจําได    เมื่อพราหมณ 
ทูลอาราธนา จึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน  
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลพราหมณเรียนศิลปะ 
ในเมืองตักกสิลา     แลวไดมาเปนอาจารยทิศาปาโมกขในกรุง 
ตักกสิลา.    ครั้งน้ันพราหมณมีลูกสาวส่ีคน.    มีชายส่ีคนตองการ 
ลูกสาวเหลาน้ัน.    พราหมณรําพึงวา    จะควรใหแกใคร    เมื่อไม 
แนใจจึงคิดวา     เราจะตองถามอาจารย     แลวใหแกผูที่ควรให 
จึงไปหาอาจารย เมื่อจะถามเรื่องนั้น จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        เราขอถามทานพราหมณวา     ๑.  คนมีรูป 
           งาม  ๒.  คนอายุมาก   ๓.  คนมีชาติสูง   ๔.  คนม ี
           ศีล  สีค่นน้ัน ทานจะเลือกเอาคนไหน. 
         ในบทเหลาน้ัน    พราหมณประกาศคุณท่ีมีอยูแกชายส่ีคน 
เหลาน้ัน.    ในคาถาน้ีมีอธิบายดังน้ี    ชายส่ีคนตองการลูกสาว  
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สี่คนของขาพเจา   ในชายส่ีคนนั้น   คนหน่ึงมีรูปงาม   คือมีรางกาย 
สมบูรณ   มคีวามสงา   คนหน่ึงอายุมาก   คือเปนผูใหญ   เจริญวัย 
คนหน่ึงมีชาติสูง    คือสมบูรณดวยชาติ    เพราะเกิดมาดี    คนหน่ึง 
มีศีล  คืองดงามดวยศีล  สมบูรณดวยศีล.  บทวา  พฺราหฺมณนฺเต  ว 
ปุจฺฉาม     ความวา     ขาพเจาไมรูวาจะใหลูกสาวเหลาน้ีแกชายคน 
หน่ึงในส่ีคนเหลาน้ัน    จึงขอถามทานพราหมณ.    บทวา    กินนฺุ 
เตส  วณิมฺหเส  ความวา  ชายสี่คนเหลาน้ัน  ขาพเจาจะเลือก   คือ 
ตองการคนไหนดี.     คือพราหมณถามอาจารยวา     ขาพเจาจะให 
ลูกสาวเหลาน้ันแกใคร. 
         อาจารยฟงพราหมณนั้นแลว    จึงตอบวา    คนมีศีลวิบัติแลว 
แมเม่ือมีรูปสมบัติก็นาตําหนิ     เพราะฉะนั้น    รปูสมบัติหาเปน 
ประมาณไม     เราชอบความเปนผูมีศีล     เมื่อจะประกาศความน้ี 
จึงกลาวคาถาท่ี  ๒ วา :- 
                        ประโยชนในรางกายก็มีอยู     ขาพเจาขอ 
           ทําความนอบนอมตอทานผูเจริญวัย     ประโยชน 
           ในชาติดีก็มีอยู แตเราชอบใจศีล. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อตฺโถ  อตฺถิ  สรีรสฺม ึ ความวา  ความ 
ตองการ     คือความวิเศษ     ความเจริญในรางกายที่สมบูรณดวย 
รูป  มีเหมือนกัน  มิใชเราวาไมมี.  บทวา  วุฑฺฒพฺยสฺส  นโม  กเร 
ความวา     แตเราทําความนอบนอมแกผูเจริญวัย    เพราะผูเจริญวัย 
ยอมไดการกราบไหวนับถือ.    บทวา    อตฺโถ    อตฺถิ     สุชาตสมฺึ  
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ความวา     ความเจริญในคนที่เกิดมาดีก็มี     เพราะชาติสมบัติก็ 
ควรปรารถนาเหมือนกัน.   บทวา    สีล   อสฺมาก    รจฺุจติ   ไดแก 
แตเราชอบใจคนมีศีลเทาน้ัน.     เพราะคนมีศีล     สมบูรณดวย 
มารยาท แมจะขาด สรีรสมบัติ   กย็ังนาบูชา  นาสรรเสริญ. 
         พราหมณฟงคําของอาจารยแลวก็ยกลูกสาวใหแกคนมีศีล 
อยางเดียว. 
         พระศาสดานําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประกาศ 
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรม    พราหมณต้ัง 
อยูในโสดาปตติผล.    พราหมณในครั้งน้ันไดเปนพราหมณผูนี้ 
แหละ   สวนอาจารยทิศาปาโมกข คือเราตถาคตน้ีแล. 
                     จบ อรรถกถาสาธุสีลชาดกท่ี ๑๐ 
 

                   รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
         ๑.  รุหกชาดก  ๒. สิริกาฬกัณณิชาดก  ๓.  จุลลปทุมชาดก 
๔.  มณิโจรชาดก    ๕.  ปพพตูปตถรชาดก    ๖. วลาหกัสสชาดก 
๗. มิตตามิตตชาดก   ๘. ราธชาดก   ๙. คหปติชาดก   ๑๐. สาธุ- 
ศีลชาดก. 
                                   จบ  รุหกวรรคท่ี  ๕  
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                            ๖.  นตังทัฬหวรรค 
 
                          ๑.  พันธนาคารชาดก 
 

                              วาดวยเครื่องผูก 
       [๒๕๑]  เครื่องผูกอันใด   ที่ทําดวยเหล็กก็ดี   ทําดวย 
         ไมก็ดี  ทําดวยหญาปลองก็ดี  นกัปราชญไมกลาว 
         เครื่องผูกนั้นวา    เปนเครื่องผูกอันมั่นคง     ความ 
         กําหนดัยินดีในแกวมณีและกุณฑลก็ดี        ความ 
         หวงใยในบุตรและภรรยาก็ดี. 
       [๒๕๒]  นักปราชญกลาวเครื่องผูกนั้นวา     เปน 
         เครื่องผูกอันมั่นคง  ทําใหสัตวตกตํ่า  หยอน   แก 
         ไดยาก   แมเครื่องผูกนั้น  นักปราชญก็ตัดไดไมม ี
         ความหวงใย ละกามสุข หลีกออกไปได. 
                 จบ  พันธนาคารชาดกท่ี   ๑ 
 
                 อรรถกถานตังทัฬหวรรคที่    ๖ 
 
                 อรรถกถาพันธนาคารชาดกท่ี   ๑ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภเรือนจํา   ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา   น    ต 
ทฬฺห พนฺธนมาหุ  ธีรา.  
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         ไดยินวาในครั้งน้ัน.      พวกราชบุรุษไดจับพวกโจร 
ผูตัดชองยองเบา   ฆาผูคนในหนทาง   ฆาชาวบานเปนอันมาก   นํา 
เขาถวายพระเจาโกศล.     พระราชารับสั่งใหจองจําพวกโจรเหลา 
นั้น   ดวยเครื่องจํา   คือ   ข่ือคา   เชือก   และโซ.   ภิกษุชาวชนบท 
ประมาณ    ๓๐   รูป   ประสงคจะเฝาพระศาสดา   จึงพากันมาเฝา 
ถวายบังคม      รุงเชาออกบิณฑบาตผานเรือนจําเห็นพวกโจร 
เหลาน้ัน    กลับจากบิณฑบาต    เวลาเย็นเขาเฝาพระตถาคต     ทูล 
ถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้พวกขาพระพุทธเจาออกบิณฑบาต  
ไดเห็นพวกโจรมากมายท่ีเรือนจํา     ถกูจองจําดวยข่ือคา     และ 
เชือกเปนตน    ตางก็เสวยทุกขใหญหลวง    พวกโจรเหลาน้ัน    ไม 
สามารถจะตัดเครื่องจองจําเหลาน้ันหนีไปได     ยงัมีเครื่องจองจํา 
อยางอ่ืนที่มั่นคงกวาเครื่องจองจําเหลานั้นอีกหรือไม      พระเจาขา. 
พระศาสดาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เครื่องจองจําเหลานั้น 
จะชื่อวา   เครื่องจองจําอะไรกัน   สวนเครื่องจองจํา   คือกิเลสไดแก 
ตัณหาในทรัพย   ในขาวเปลือก    ในบุตรภรรยาเปนตน    นี่แหละ 
มั่นคงยิ่งกวาเครื่องจองจําเหลาน้ันต้ังรอยเทาพันเทา     แตเครื่อง 
จองจําน้ีแมใหญหลวง    ตัดไดยากอยางนี้   บัณฑิตแตกอนยังตัดได 
แลวเขาไปหิมวันตประเทศ      ออกบวชแลวทรงนําเรื่องอดีตมา 
ตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลคหบดียากจนตระกูล  
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หน่ึง.     ครัน้เจริญวัยแลวบิดาไดถึงแกกรรม.    พระโพธิสัตวไดทํา 
การรับจางเลี้ยงมารดา.     ครั้งน้ันมารดาจึงไดไปสูขอธิดาตระกูล 
หน่ึงมาไวในเรือนใหพระโพธิสัตวทั้ง ๆ    ที่ไมตองการ     แลวนาง 
ก็ถึงแกกรรม. 
         ฝายภรรยาของพระโพธิสัตวก็ต้ังครรภ.     พระโพธิสัตว 
ไมรูวานางต้ังครรภจึงบอกวา     ดูกอนนาง     เจาจงรับจางเขา 
เลี้ยงชีวิตเถิด   ฉันจักบวชละ.   นางจึงกลาววา   ฉันต้ังครรภ   เม่ือ 
ฉันคลอดแลว    พ่ีเห็นเด็กแลวก็บวชเถิด.    พระโพธิสัตวก็รับคํา 
พอนางคลอด   จึงบอกกลาววา   นองคลอดเรียบรอยแลว   พ่ีจักบวช 
ละ.    นางจึงกลาววา     จงรอใหลูกหยานมเสียกอนเถิด     แลวก็ต้ัง 
ครรภอีก.     พระโพธิสัตวดําริวา     เราไมอาจใหนางยินยอมแลว 
ไปได   เราจะไมบอกกลาวนาง   จะหนีไปบวชละ.   พระโพธิสตัว 
มิไดบอกกลาวนาง   พอตกกลางคืนก็ลุกหนีไป.    ครั้งน้ันเจาหนาท่ี 
ผูดูแลพระนครไดจับพระโพธิสัตวนั้นไว.     พระโพธิสัตวจึงบอกวา 
เจานาย     ขาพเจาเปนผูเลี้ยงมารดา     โปรดปลอยขาพเจาเถิด 
ครั้นใหเขาปลอยแลวก็ไปอาศัยในที่แหงหน่ึง      ออกทางประตูใหญ 
นั้นเอง     เขาปาหิมพานต     บวชเปนฤาษียังอภิญญาและสมาบัติ   
ใหเกิด    เพลิดเพลินอยูดวยฌาน.   พระโพธิสัตวเมื่ออยู   ณ   ที่นั้น 
เมื่อจะเปลงอุทานวา    เราไดตัดเครื่องจองจํา     คือบุตรภรรยา 
เครื่องจองจํา    คือกิเลสทีตั่ดไดยากเห็นปานน้ีแลว    ไดกลาวคาถา 
เหลาน้ีวา :-   
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                        เครื่องผูกอันใด   ที่ทําดวยเหล็กก็ดี   ทําดวย   
        ไมก็ดี   ทําดวยหญาปลองก็ดี  นกัปราชญไมกลาว 
         เครื่องผูกนั้นวา     เปนเครื่องผูกอันมั่นคง     ความ 
         กําหนดัยินดีในแกวมณี    และกุณฑลก็ดี     ความ 
         หวงใยในบุตรและภรรยาก็ดี. 
                        นักปราชญกลาวเครื่องผูกนั้นวา           เปน 
         เครื่องผูกอันมั่นคง     ทําใหสัตวตกตํ่า    ยอหยอน 
         แกไดยาก         แมเครื่องผูกนั้นนักปราชญก็ตัดได 
         ไมมีความหวงใย ละกามสุข หลีกออกไปได. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ธีรา  ความวา  ชื่อวา  ธีรา  เพราะมี 
ปญญา  เพราะปราศจากบาป.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  ธีรา  เพราะ 
เปนผูประกอบดวยปญญานั้น   ไดแก  พระพุทธเจา   พระปจเจก- 
พุทธเจา  พระสาวกของพระพุทธเจา  และพระโพธิสัตว.  พึงทราบ 
วินิจฉัยในบทวา    ยทายส     เปนตน    นักปราชญทั้งหลายยอมไม 
กลาวเครื่องจองจําท่ีทําดวยเหล็กอันไดแก     โซ     เครื่องจองจํา 
ทําดวยไมอันไดแก     ข่ือคา     เครื่องจองจําทําดวยเชือกที่ขว้ันเปน 
เชือกดวยหญามุงกระตายหรือดวยอยางอ่ืนมี    ปอ    เปนตน    วา 
เปนเครื่องจองจําอันมั่นคง   แนนหนา.   บทวา   สารตฺตรตฺตา   ไดแก 
ความกําหนัดยินดี    คือ   ยินดีดวยความกําหนัดจัด.   บทวา   มณ-ิ 
กุณฺฑเลสุ   ไดแก   ในแกวมณีและแกวกุณฑล   หรือในแกวกณุฑล 
ประกอบดวยแกวมณี.   บทวา   เอต  ทฬฺห  ความวา   นักปราชญ  
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ทั้งหลายกลาววา     เครื่องจองจําอันเปนกิเลสของผูที่กําหนัด 
ยินดีในแกวมณีและแกวกุณฑล     และของผูที่หวงใยในบุตรและ 
ภรรยาวา   เปนเครื่องจองจําอันมั่นคงแนนหนา.   บทวา   โอหาริน 
ความวา     ชือ่วา     เครื่องจองจําทําใหตกตํ่า     เพราะชักนําลงใน 
เบื้องตํ่า   โดยฉุดใหตกลงในอบาย   ๔.   บทวา     สิถิล   ความวา 
ชื่อวาเครื่องจองจํายอหยอน     เพราะไมตัดผิวหนังและเนื้อ     ไมทํา 
ใหเลือดออกตรงที่ผูก     ไมใหรูสึกวาเปนเครื่องจองดวย     ยอม 
ใหทําการงานท้ังทางบกและทางน้ําเปนตน.     บทวา     ทุปฺปมฺุจ 
ความวา    ชือ่วาเครื่องจองจําแกไดยาก    เพราะเคร่ืองจองจํา    คือ 
กิเลสเกิดข้ึนแมคราวเดียว     ดวยอํานาจตัณหาและโลภะ     ยอม 
แกหลุดไดยาก    เหมือนเตาหลุดจากที่ผูกไดยาก.    บทวา    เอตมฺป 
เฉตฺวาน   ความวา นักปราชญทั้งหลาย ตัดเครื่องจองจํา คือกิเลสนั้น 
แมมั่นคงอยางนี้    ดวยพระขรรค   คือญาณ    ตัดหวงเหล็กดุจชาง 
ตกมัน     ดุจราชสีหหนุมทําลายซ่ีกรง     รังเกียจวัตถุกามและกิเลส 
กาม   ดุจพื้นที่เทหยากเยื่อ   ไมมีความหวงใย   ละกามสุขหลีกออก 
ไป     ก็และครั้นหลีกออกไปแลว     เขาปาหิมพานตบวชเปนฤๅษี 
ยังกาลเวลาใหลวงไปดวยสุขเกิดแตฌาน. 
         พระโพธิสัตวครั้นทรงเปลงอุทานนี้อยางนี้แลว     มีฌาน 
ไมเสื่อม มีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม.     เมื่อจบสัจธรรม     ภิกษุบางพวกไดเปนพระโสดาบัน  
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บางพวกไดเปนพระสกทาคามี     บางพวกไดเปนพระอนาคามี 
บางพวกไดเปนพระอรหันต.      มารดาในครั้งน้ันไดเปนพระนาง 
มหามายาในครั้งน้ี   บิดาไดเปนพระเจาสุทโธทนมหาราช   ภรรยา 
ไดเปนมารดาพระราหุล    สวนบุรุษผูละบุตรและภรรยาออกบวช 
คือ  เราตถาคตน้ีแล. 
                    จบ  อรรถกถาพันธนาคารชาดกที่  ๑  
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                              ๒. เกฬิสีลชาดก   
 

                วาดวยปญญาสําคัญกวารางกาย 
       [๒๕๓]  หงสก็ดี  นกกะเรียนก็ดี  นกยูงก็ดี  ชางก็ดี 
         ฟานก็ดี  ยอมกลัวราชสีหทั้งน้ัน จะถือเอารางกาย 
         เปนประมาณไมไดฉันใด. 
        [๒๕๔]  ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น   ถาแมเด็กมีปญญา 
         ก็เปนผูใหญได คนโงถึงรางกายจะใหญโต  กเ็ปน 
         ผูใหญไมได. 
                           จบ  เกฬสิีลชาดกท่ี  ๒ 
 
                     อรรถกถาเกฬิสีชาดกท่ี    ๒ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภทานพระลกุณฏกภัททิยะ     ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคํา 
เริ่มตนวา หสา โกฺจา มยุรา จ  ดังน้ี. 
         ไดยินวา    ทานลกุณฏกภัททิยะเปนผูปรากฏชื่อเสียงใน 
พระพุทธศาสนา     มีเสียงเพราะเปนผูแสดงธรรมไพเราะ     เปน 
พระมหาขีณาสพบรรลุปฏิสัมภิทา     แตทานตัวเล็กเต้ียในหมูพระ- 
มหาเถระ     ๘๐   องค  คลายสามเณรถูกลอเลียน.   วันหน่ึงเมื่อทาน 
ถวายบังคมพระตถาคตแลวไปซุมประตูพระเชตวัน.     ภิกษุชาว  
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ชนบทประมาณ  ๓๐  รูปไปยังพระเชตวันดวยคิดวาจักถวายบังคม   
พระตถาคต      เห็นพระเถระที่ซุมวิหาร     จึงพากันจับพระเถระที่ 
ชายจีวร  ที่มอื  ที่ศีรษะ  ที่จมูก  ที่หู  เขยา  ดวยสําคัญวาทานเปน 
สามเณร    ทาํดวยคะนองมือ    ครั้นเกบ็บาตรจีวรแลวก็พากันเขา 
เฝาพระศาสดา    ถวายบังคมแลวน่ัง    เม่ือพระศาสดาทรงกระทํา 
ปฏิสันถารดวยพระดํารัสอันไพเราะแลวจึงทูลถามวา     ขาแต 
พระองค    ไดยินวามีพระเถระองคหนึ่งชื่อลกุณฏกภัททิยเถระ 
เปนสาวกของพระองค     แสดงธรรมไพเราะ     เดี๋ยวน้ีพระเถระ 
รูปนั้นอยูที่ไหนพระเจาขา    พระศาสดาตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   พวกเธอประสงคจะเห็นหรือ.   กราบทูลวา   พระเจาขา 
ขาพระพุทธเจาท้ังหลายใครจะเห็น.      ตรัสวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุที่พวกเธอเห็นที่ซุมประตูแลวพวกเธอคะนองมือจับที่ชาย 
จีวรเปนตนแลวมา     ภิกษุรูปนั้นแหละคือ     ลกุณฏกภัททิยะละ. 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองค    พระสาวกผูถึงพรอม 
ดวยอภินิหาร    ไดต้ังความปรารถนาไวเห็นปานน้ี    เพราะเหตุใด  
จึงมีศักดิ์นอยเลาพระเจาขา.    พระศาสดาตรัสวา     เพราะอาศัย 
กรรมท่ีตนไดทําไว   ภิกษุเหลาน้ันทูลอาราธนา    ทรงนําเรื่องอดีต 
มาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสีพระโพธิสัตวไดเปนทาวสักกเทวราช.      ในกาลน้ัน 
ใคร ๆ   ก็ไมอาจจะใหพระเจาพรหมทัตไดทรงเห็นชาง   มา   หรือ  
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โคที่แกชรา   พระองคชอบเลนสนุก  ทอดพระเนตรเห็นสัตวเชนนั้น 
จึงรับสั่งใหพวกมนุษยตอนไลแขงกัน     เห็นเกวียนเกา ๆ     ก็ให 
แขงกันจนพัง     เห็นสตรีแกรับสั่งใหเรียกมากระแทกท่ีทองให 
ลมลง    แลวจับใหลุกข้ึน    ใหขับรองเพลง    เห็นชายแก ๆ    ก็ให 
หกคะเมนตีลังกาเปนตน    บนพ้ืนดินดุจนักเลนกระโดด     เมื่อไม 
ทรงพบเห็นเอง  เปนแตไดสดับขาววา  คนแกมีที่บานโนน  กร็บัสั่ง 
ใหเรียกตัวมาบังคับใหเลน.    พวกมนุษยตางก็ละอาย     สงมารดา 
บิดาของตนไปอยูนอกแควน.     ขาดการบํารุงมารดาบิดา.     พวก 
ราชเสวกก็พอใจในการเลนสนุก.    พวกตายไป ๆ    ก็ไปบังเกิด  
เต็มในอบาย   ๔.   เทพบรษัิททั้งหลายก็ลดลง.   ทาวสักกะไมทรง 
เห็นเทพบุตรเกิดใหม  ทรงรําพึงวา   เหตุอะไรหนอ  ครั้นทรงทราบ 
เหตุนั้นแลวดําริวา     เราจะตองทรมานพระเจาพรหมทัต      จึงทรง 
แปลงเพศเปนคนแก  บรรทุกตุมเปรียง  ๒  ใบ  ใสไปบนยานเกา ๆ 
เทียมโคแก   ๒   ตัว   ในวันมหรสพวันหน่ึง   เมื่อพระเจาพรหมทัต  
ทรงชางพระท่ีนั่งตกแตงดวยเครื่องอลังการ     เสด็จเลียบพระนคร 
อันตกแตงแลว    ทรงนุงผาเกาขับยานนั้นตรงไปเฉพาะพระพักตร 
พระราชา.     พระราชาทอดพระเนตรเห็นยานเกาเทียมดวยโคแก 
จึงตรัสใหนํายานนั้นมา.     พวกมนุษยพากันกราบทูลวา     ขาแต 
เทวะยานอยูที่ไหน    พวกขาพระองคมองไมเห็น.    ทาวสักกะทรง 
แสดงใหพระราชาเทานั้นเห็น ดวยอานุภาพของตน.  
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         ลําดับนั้นเมื่อเกวียนไปถึงหมูคนแลว     ทาวสักกะจึงทรง 
ขับเกวียนนั้นไปขางบน     ทุบตุมใบหน่ึงรดบนพระเศียรของ 
พระราชา     แลวกลับมาทุบใบที่สอง.     ครั้นแลวเปรียงก็ไหลลง 
เปรอะเปอนพระราชาตั้งแตพระเศียร.     พระราชาทรงอึดอัด 
ละอาย ขยะแขยง. ครั้นทาวสักกะทรงทราบวา พระราชาทรงวุนวาย 
พระทัย    กท็รงขับเกวียนหายไป    เนรมิตพระองคเปนทาวสักกะ 
อยางเดิม    พระหัตถทรงวชิราวุธ     ประทับยืนบนอากาศ     ตรัส 
คุกคามวา      ดูกอนอธรรมิกราชผูชั่วชา     ชะรอยทานจะไมแกละ 
หรือ   ความชราจักไมกล้าํกรายสรีระของทานหรือไร   ทานมัวแต 
เห็นแกเลนเบียดเบียนคนแกมามากมาย     เพราะอาศัยทานผูเดียว 
คนที่ตายไป ๆ   เพราะทํากรรมนั้นจึงเต็มอยูในอบาย   พวกมนุษย 
ไมไดบํารุงมารดาบิดา    หากทานไมงดทํากรรมน้ี    เราจะทําลาย 
ศีรษะของทานดวยจักรเพชรนี้     ต้ังแตนี้ไปทานอยาไดทํากรรม 
นี้อีกเลย     แลวตรัสถึงคุณของมารดาบิดา    ทรงชีแ้จงอานิสงส 
ของการออนนอมถอมตนตอผูสูงอายุ     ครั้นทรงสอนแลวก็เสด็จ 
กลับไปยังวิมานของพระองค.    ต้ังแตนั้นมาพระราชาก็มิได 
แมแตคิดที่จะทํากรรมน้ันอีกตอไป.    พระศาสดา    ตรัสรูแลวได 
ตรัสคาถาเหลาน้ีวา :- 
                        หงสก็ดี   นกกะเรียนก็ดี  ชางก็ดี  ฟานก็ดี 
         ยอมกลัวราชสีหทัง้น้ัน     จะถือเอารางกายเปน 
         ประมาณมิได    ฉันใด.   
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                        ในหมูมนษุยก็ฉันนั้น    ถาแมเด็กมปีญญา 
         ก็เปนผูใหญได    คนโงถึงรางกายจะใหญโต    ก ็
         เปนผูใหญไมได. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปสทา  มคิา  ไดแกเนื้อฟาน.  อธิบาย 
วา  ทั้งเน้ือฟาน  ทั้งเน้ือท่ีเหลือบาง.  บาลีวา  ปสทมิคา  ก็ม ี ไดแก 
เนื้อฟานนั่นเอง.  บทวา  นตฺถิ  กายสฺมิ     ตุลฺยตา    ความวา  ขนาด  
ของรางกายไมสําคัญ ถาสําคัญไซร      พวกชางและเน้ือฟานซึ่งมี 
รางกายใหญโต      ก็จะพึงฆาราชสีหได    ราชสีหกจ็ะพึงฆาไดแต 
สัตวเล็ก ๆ   เทาน้ัน  เชน  หงสและนกยูงเปนตน.   เมื่อเปนเชนน้ัน 
สัตวที่ตัวเล็กเทาน้ันพึงกลัวราชสีห    แตสัตวใหญไมกลัว.     แต 
เพราะขอน้ีเปนไปไมได    ฉะน้ันสัตวเหลาน้ันทั้งหมด      จึงกลัว 
ราชสีห.  บทวา  สรีรวา  ไดแก  คนโง  แมรางกายใหญโต   ก็ไม 
ชื่อวาเปนใหญ.   เพราะฉะนั้น   ลกุณฏกภัททิยะ   แมจะมีรางกาย 
เล็ก ก็อยาเขาใจวา เล็กโดยญาณ. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรมบรรดาภิกษุ  
เหลาน้ัน    บางพวกไดเปนพระโสดาบัน    บางพวกไดเปนพระ- 
สกทาคามี    บางพวกไดเปนพระอนาคามี    บางพวกไดเปนพระ- 
อรหันต.    พระราชาในครั้งน้ันไดเปนลกุณฏกภัททิยะ    เธอได 
เปนที่เลนลอเลียนของผูอ่ืน    เพราะคาท่ีตนชอบเลนสนุกครั้งน้ี. 
สวนทาวสักกะ คือเราตถาคตน้ีแล. 
                     จบ  อรรถกถาเกฬิสีลชาดกท่ี  ๒  
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                        ๓. ขันธปริตตชาดก   
 

        วาดวยพระปรติปองกันสัตวรายตาง ๆ 
       [๒๕๕]  ขอไมตรีจิตของเราจงมกีับตระกูลพญางู 
         ชื่อวา     วิรูปกขะ     ขอไมตรีจิตของเราจงมกีับ 
         ตระกูลพญางูชื่อวา เอราปถะ   ขอไมตรีจิตของ 
         เราจงมีกับตระกูลพญางูชื่อวาฉัพยาปุตตะและ 
         ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูชื่อวา 
         กัณหาโคตมกะ  ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสตัว 
         ที่ไมมีเทา     ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตวที่มี 
         ๒ เทา ขอไมตรีจิตของเราจงมกีับสัตวที่มี ๔ เทา 
         ขอไมตรีจิตของเราจงมีกับสัตวที่มีเทามาก    ขอ 
         สัตวที่ไมมีเทา  สัตวที่มี  ๒  เทา  สัตวที่ม ี ๔ เทา 
         สัตวที่มีเทามาก    อยาไดเบียดเบียนเราเลย  ขอ 
         สัตวผูของอยู   สัตวผูมีลมปราณ   สัตวผูเกิดแลว 
         หมดทัง้ส้ินดวยกนั   จงประสบพบแตความเจริญ 
         ทั่วกัน   ความทุกขอันชั่วชาอยาไดมาถึงสัตวผูใด 
         ผูหนึ่งเลย. 
       [๒๕๖]  พระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   มพีระคุณ 
         หาประมาณมิได  บรรดาสัตวเลื้อยคลาน   คือ   งู  
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         แมลงปอง   ตะขาบ  แมลงมุม   ตุกแก  และหนู 
         เปนสัตวประมาณได  เราไดทําการรักษาตัวแลว 
         ปองกันตัวแลว     ขอสัตวทั้งหลายจงพากันหลีก 
         ไป  ขาพเจาน่ันขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค- 
         เจา     ขอนอบนอมพระสัมมาสมัพุทธเจา      ๗  
         พระองค. 
                      จบ  ขันธปริตตชาดกท่ี  ๓ 
 
                อรรถกถาขันธปริตตชาดกท่ี  ๓ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ 
ภิกษุรูปหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา   วิรูปกฺเขหิ 
เม   เมตฺต   ดังน้ี. 
         ไดยินวา    เมื่อภิกษุนั้นกําลังผาฟนอยูที่ประตูเรือนไฟ    งู 
ตัวหนึ่งเลื้อยออกจากระหวางไมผุไดกัดเขาท่ีนิ้วเทา.     ภิกษุนั้น 
มรณภาพในท่ีนั้นทันที.    เรื่องที่ภิกษุนั้นมรณภาพไดปรากฏไป 
ทั่ววัด.   ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา   ไดยนิวา 
ภิกษุรูปโนนกําลังผาฟนอยูที่ประตูเรือนไฟ     ถูกงูกัดถึงแก 
มรณภาพ   ณ  ที่นั้นเอง.  พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอน่ังสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุ  
ทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
หากภิกษุรูปนั้นจักไดเจริญเมตตาแผถึงตระกูลพญางูทั้งส่ีแลว  
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งูก็จะไมกัดภิกษุนั้น.    แมดาบสท้ังหลายซ่ึงเปนบัณฑิตแตปางกอน 
เมื่อพระพุทธเจายังมิไดอุบัติ       ก็ไดเจริญเมตตาในตระกูลพญางู 
ทั้ง     ๔     ปลอดภัยอันจะเกิดเพราะอาศัยตระกูลพญางูเหลาน้ัน 
แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณี    พระโพธิสตัวอุบัติในตระกูลพราหมณ   แควนกาสี 
ครั้นเจริญวัย    สละกามสุข    ออกบวชเปนฤๅษี    ยังอภิญญาและ 
สมาบัติใหเกิด    สรางอาศรมบทอยูที่คุงแมน้ําแหงหนึ่งในหิมวันต-  
ประเทศ    เพลิดเพลินในฌาน    เปนครูประจําคณะ    มีหมูฤๅษี 
แวดลอมอยูอยางสงบ. 
         ครั้งน้ันที่ฝงคงคา     มีงูนานาชนิดทําอันตรายแกพวกฤาษี. 
พวกฤๅษีโดยมากไดถึงแกกรรม.      ดาบสท้ังหลายจึงบอกเรื่องนั้น 
แกพระโพธิสัตว.    พระโพธิสัตวเรียกประชุมดาบสท้ังหมด     แลว 
กลาววา     หากพวกทานเจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้ง     ๔     งู 
ทั้งหลายก็จะไมกัดพวกเธอ     เพราะฉะนั้นต้ังแตนี้ไป     พวกเธอ 
จงเจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้ง ๔ แลวจึงตรัสคาถานี้วา :- 
                        ขอไมตรีจติของเราจงมีกับตระกูลพญางู 
         ชื่อวา     วิรูปกขะ        ขอไมตรีจติของเราจงมีกับ 
         ตระกูลพญางูชื่อวา เอราปถะ  ขอไมตรีจิตของเรา 
         จงมีกบัตระกูลพญางูชื่อวา ฉัพยาปุตตะ  ขอไมตรี 
         จิตของเราจงมีกับตระกูลพญางูชื่อกัณหาโคตมกะ.  
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         พระโพธิสัตวครั้นแสดงตระกูลพญางูทั้ง     ๔     อยางนี้แลว 
จึงกลาววา    หากพวกทานจักสามารถเจริญเมตตาในตระกูลพญางู 
ทั้ง    ๔   นั้น   งูทั้งหลายก็จักไมกัดไมเบียดเบียนพวกทาน.    แลว 
กลาวคาถาที่ ๒ วา :- 
                        ขอไมตรีจติของเรา      จงมีกับสัตวที่ไมม ี
           เทา   ขอไมตรีจิตของเราจงมกีับสัตวสองเทา   ขอ 
           ไมตรจีิตของเราจงมีกับสัตวสี่เทา        ขอไมตรีจิต 
           ของเราจงมีกับสตัวมีเทามาก. 
         พระโพธิสัตวครั้นแสดงเมตตาภาวนาโดยสรุปอยางนี้แลว 
บัดนี้เมื่อจะแสดงดวยการขอรองจึงกลาวคาถาน้ีวา :- 
                        ขอสัตวที่ไมมีเทา   สัตวที่มี ๒ เทา  สัตวที่มี 
           ๔ เทา  สัตวที่มีเทามาก  อยาไดเบียดเบียนเราเลย. 
         บัดนี้เมื่อจะแสดงการเจริญเมตตาโดยไมเจาะจง      จึงกลาว 
คาถาน้ีวา :- 
                        ขอสัตวผูของอยู   สัตวผูมีลมปราณ   สัตว 
           ผูเกิดแลวหมดทั้งสิ้นดวยกัน        จงประสบพบแต 
           ความเจริญท่ัวกัน    ความทุกขอันชั่วชา     อยาได 
           มาถึงสัตวผูใดผูหน่ึงเลย. 
         พระโพธิสัตวกลาววา     พวกทานจงเจริญเมตตาไมเฉพาะ 
เจาะจงในสรรพสัตวอยางนี้    เพ่ือใหระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย 
อีก จึงกลาววา :-  
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                        พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีพระคุณ 
         หาประมาณมิได    บรรดาสัตวเลื้อยคลาน    คือ 
         แมลงปอง ตะขาบ แมลงมมุ ตุกแก และหนู เปน 
         สัตวประมาณได. 
         พระโพธิสัตวแสดงวา   เพราะธรรมท้ังหลายอันทําประมาณ 
มีราคะภายในของสัตวเหลาน้ันยังมีอยู         ฉะน้ันสัตวเลื้อยคลาน 
เหลาน้ัน    จึงชื่อวามีประมาณ    แลวกลาววาทานทั้งหลายจงระลึก 
ถึงคุณของพระรัตนตรัยอยางนี้วา    ดวยอานุภาพของพระรัตนตรัย 
อันหาประมาณมิได   ขอสัตวทั้งหลายอันมีประมาณเหลาน้ี   จงทํา 
การปกปองรักษาพวกเราท้ังกลางคืนกลางวันเถิด     เพ่ือแสดง 
กรรมท่ีควรทําใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ัน จึงกลาวคาถานี้วา :- 
                        เราไดทําการรักษาตัวแลว   ปองกันตัวแลว 
           ขอสตัวทั้งหลาย    จงพากันหลีกไป    ขาพเจาขอ 
           นอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา      ขอนอบนอม 
           พระสัมมาสัมพุทธเจา ๗  พระองค. 
         พระโพธิสัตวผูกพระปริตรนี้ใหแกคณะฤๅษี.    ก็พระปริตร 
นี้     พึงทราบวาทานกลาวไวในชาดกน้ีดวยคาถาทั้งหลายตอนตน 
เพราะแสดงเมตตาในตระกูลพญานาคทั้งส่ี      หรือเพราะแสดง 
เมตตาภาวนาทั้งสอง   คือ   โดยเจาะจงและไมเจาะจง   ควรคนควา 
หาเหตุอ่ืนตอไป.  
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         ต้ังแตนั้นคณะฤๅษีต้ังอยูในโอวาทของพระโพธิสัตว 
เจริญเมตตารําลึกถึงพระพุทธคุณ.   เมื่อฤาษีรําลึกถึงพระพุทธคุณ 
อยูอยางนี้  บรรดางูทั้งหลายท้ังหมดตางก็หลีกไป  แมพระโพธิสัตว 
ก็เจริญพรหมวิหาร มีพรหมโลกเปนท่ีไปในเบื้องหนา. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.    คณะฤๅษีในครั้งน้ันไดเปนพุทธบริษัทในครั้งน้ี.    สวน 
ครูประจําคณะ คือเราตถาคตน้ีแล. 
                       จบ  อรรถกถาขันธปริตตชาดกท่ี  ๓  
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                                 ๔.  วีรกชาดก  
 

                     วาดวยโทษเอาอยางผูอ่ืน 
       [๒๕๗]  ทานวีรกะ    ทานเห็นนกที่รองเสียงเพราะ 
         มีสีเสมอดวยสรอยคอแหงนกยูง   ผูเปนผัวของ 
         ฉันชื่อวาสวิษฐกะบางไหม. 
       [๒๕๘]  นกสวิษฐกะ    เมื่อทาตามภรรยาของปกษี 
         ผูเท่ียวไปไดทั้งทางน้ําและทางบก บริโภคปลาสด 
         เปนนิจนั้น  ถูกสาหรายพันคอตายเสียแลว. 
                            จบ วีรกชาดกท่ี ๔ 
 
                      อรรถกถาวีรกชาดกท่ี   ๔ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภการเอาอยางพระสุคต   ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่ม 
ตนวา อป วีรก ปสฺเสสิ   ดงัน้ี. 
         ความยอมีวา     เมื่อพระเถระท้ังหลายพาบริษัทของพระ- 
เทวทัตมาเฝา    พระศาสดาตรัสถามวา    ดูกอนสารีบุตร    เทวทตั 
เห็นพวกเธอแลวไดทําอยางไร    กราบทูลวา   พระเทวทัตเลียนแบบ 
พระสุคตพระเจาขา     ตรัสวา     ดูกอนสารีบุตร     เทวทัตทําตาม 
อยางเรา    ถงึความพินาศมิใชในบัดนี้เทาน้ัน   แมแตกอนก็ถึงความ  
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พินาศมาแลว     พระเถระกราบทูลอาราธนา     ทรงนําเรื่องอดีต  
มาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในกําเนิดกาน้ํา    ในหิมวันต-  
ประเทศ    อาศัยสระแหงหน่ึงอยู.    มชีื่อวา    วีรกะ.      ในครั้งน้ัน 
ไดเกิดขาวยากหมากแพงข้ึนในแควนกาสี.   พวกมนุษยไมสามารถ 
ใหอาหารกา     หรือกระทําการบวงสรวงยักษและนาคได.     กา 
ทั้งหลายจึงออกจากแควนที่อดอยาก     เขาปาไปโดยมาก.     ในกา 
เหลาน้ัน   มกีาตัวหนึ่งชื่อ   สวิษฐกะอยูเมืองพาราณสี    พานางกา 
ไปยังท่ีอยูของกาวีรกะ    อาศัยสระนั้นอยูสวนหนึ่ง.    อยูมาวันหน่ึง 
กาสวิษฐกะหาเหยื่ออยูในสระนั้น      เห็นกาวีรกะลงสระกินปลา 
แลวข้ึนมาตากตัวใหแหง    จึงคิดวา    เราอาศัยกาตัวน้ีแลวสามารถ 
หาปลาไดมาก     เราจักปรนนิบัติกาตัวน้ี     แลวเขาไปหากาวีรกะ 
นั้น   เมื่อกาวีรกะถามวา   อะไรละสหาย   ตอบวา   นาย   ขาพเจา 
อยากจะปรนนิบัติทาน     กาสวิษฐกะรับวา     ดีแลว     ต้ังแตนั้นมา 
กาสวิษฐกะก็ปรนนิบัติกาวีรกะ. 
         ฝายกาวีรกะกินปลาพออ่ิมสําหรับตนแลวกค็าบปลามา 
ใหแกสวิษฐกะ.     ฝายกาสวิษฐกะกินพออ่ิมสําหรับตนแลวกใ็ห 
ปลาที่เหลือแกนางกา.     ตอมากาสวิษฐกะเกิดความทะนงตนข้ึน 
มาวา      แมกานํ้าตัวนี้ก็เปนกาดํา     แมเราก็เปนกาดํา      แมตา 
จะงอยปาก      และเทาของกาวีรกะนั้น     และของเราก็ไมตางกัน  
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ต้ังแตนี้ไปเราไมตองการปลาท่ีกาตัวนี้จับมาใหเรา.     เราจักจับ 
เสียเอง.     กาสวิษฐกะจึงเขาไปหากาวีรกะนั้นกลาววา     สหาย 
ต้ังแตนี้ไป   เราจะลงสระจับปลากินเอง    แมเม่ือกาวีรกะหามอยูวา 
สหาย    เจามิไดเกิดในตระกูลกาที่ลงน้ําจับปลากิน   เจาอยาพินาศ  
เสียเลย.   ก็มไิดเชื่อฟงคํา   ลงสระดํานํ้าแลวก็ไมโผลข้ึน   ไมสามารถ 
จะแหวกสาหรายออกมาได.    ติดอยูภายในสาหราย    โผลแตปลาย 
จงอยปากเทาน้ัน.     กาสวิษฐกะหายใจไมออกถึงแกความตายใน 
น้ําน่ันเอง     ครั้งน้ันนางกา     ภรรยาของกาสวิษฐกะไมเห็นกา 
สวิษฐกะกลับมา     จึงไปหากาวีรกะเพ่ือจะรูความเปนไป     เม่ือ 
จะถามวา   นาย   กาสวิษฐกะไมปรากฏ   เขาหายไปเสียที่ไหนเลา 
จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ทานวีรกะ  ทานเห็นนกท่ีรองเสียงไพเราะ 
         มีสีเสมอดวยสรอยคอแหงนกยูงผูเปนผัวของ 
         ฉัน  ชือ่สวิษฐกะบางไหม. 
         กาวีรกะฟงดังน้ันแลวจึงกลาววา     จะขารูที่ที่ผัวของเจาไป 
แลวกลาวคาถาท่ี  ๒  วา :- 
                        นกสวษิฐกะ    เมือ่ทําตามภรรยาของปกษี 
         ผูเท่ียวไปไดทั้งทางน้ําและทางบก  บริโภคปลาสด 
         เปนนิจนั้น  ถูกสาหรายพันคอตายเสียแลว. 
         นางกาไดฟงดังน้ัน    ก็โศกเศราเสียใจกลับไปกรุงพาราณสี 
ตามเดิม.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา     แลวทรงประชุม 
ชาดก.    กาสวิษฐกะในครั้งน้ัน   ไดเปนเทวทัตในครั้งนี้.    สวนกา 
วีรกะ  คือเราตถาคตน้ีแล. 
                             จบ อรรถกถาวีรกชาดกท่ี  ๔  
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                              ๕.  คังเคยยชาดก 
 

                          วาดวยผูชอบโออวด 
       [๒๕๙]    ปลาชื่อคังเคยยะก็งาม    และปลาชื่อยมุนา 
         ก็งาม แตบุรุษ ๔ เทา มีปริมณฑลเพียงดังตนไทร 
         มีคอยาวหนอยหน่ึง   ผูนี้   ยอมรุงเรืองย่ิงกวาใคร 
         ทั้งหมด. 
       [๒๖๐]    ทานไมบอกเหตุที่เราถาม      เราถามอยาง 
         หน่ึงทานบอกเสียอยางหนึ่ง   คนสรรเสริญตนเอง 
         นี้ไมชอบใจเราเลย. 
                          จบ  คังเคยยชาดกท่ี  ๕ 
 
                     อรรถกถาคังเคยยชาดกท่ี   ๕ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุผูเปนสหายสองรูป   ตรสัพระธรรมเทศนานี้    มคํีา 
เริ่มตนวา โสภนฺติ  มจฺฉา  คงฺเคยฺยา  ดงัน้ี. 
         ไดยินวา     ภิกษุทั้งสองน้ันเปนกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถี 
บวชในศาสนาแลว    มิไดบําเพ็ญอสุภภาวนา    ชอบสรรเสรญิรูป 
เที่ยวพร่ําเพอแตเรื่องรูป.     วันหน่ึง     ภิกษุทั้งสองน้ันเกิดทุมเถียง 
กันเรื่องรูปวา     ทานงาม    เราก็งาม     เห็นพระเถระแกรูปหน่ึงนั่ง  
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อยูไมไกล      พูดวา    พระเถระรูปนี้จักรูวาเรางามหรือไมงาม    จึง 
เขาไปหาทานถามวา  ทานขอรับ  ผมทั้งสองน้ีใครงาม.  พระเถระ 
ตอบวา     เราน้ีแหละงามกวาพวกทาน.     ภิกษุหนุมทั้งสองรูป 
คิดวา     หลวงตาแกรูปนี้ไมตอบคําท่ีเราถาม     กลบัตอบคําท่ีเรา 
ไมไดถาม     จึงบริภาษแลวหลีกไป.     กิริยาของภิกษุสองรูปนั้น 
ไดปรากฏในหมูสงฆ. 
         อยูมาวันหน่ึง   ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรม 
วา    ไดขาววา     พระเถระผูเฒาไดทําใหภิกษุหนุมอวดรูปโฉม 
ทั้งสองนั้นไดอาย.    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   บดันี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร   เมื่อกราบทูล 
ใหทรงทราบแลวจึงตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุหนุม 
สองรูปนี้มิใชยกยอรูปแตในบัดนี้เทานั้น    แมเม่ือกอน    เธอทั้งสอง 
ก็เท่ียวพร่ําเพอรูปเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี      พระโพธสิัตวไดเปนรุกขเทวดาอยูที่ฝงคงคา. 
ครั้งน้ันมีปลาสองตัวอยูแมน้ําคงคาตัวหน่ึง     อยูแมน้ํายมุนาตัวหนึ่ง 
ทุมเถียงกันเรื่องรูป   ณ    ที่แมน้ําคงคาและยมุนามาบรรจบกันวา 
เรางาม   ทานซิไมงาม   เห็นเตาเกาะอยูที่แมน้ําคงคา   ไมไกลจาก 
ที่นั้นเทาไร    คิดกันวา    เตานี้คงจักรูวา    พวกเรางามหรือไมงาม 
จึงเขาไปหาเตาน้ัน     แลวถามวา     เตาผูเปนสหาย     ปลาตัวท่ีอยู 
แมน้ําคงคางามหรือปลาตัวท่ีอยูแมน้ํายมุนางาม.     เตาตอบวา  
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ปลาตัวท่ีอยูแมน้ําคงคาก็งาม    ตัวที่อยูแมน้ํายมุนาก็งาม     แตเรา 
งามยิ่งกวาเจาท้ังสองเสียอีก     เมื่อจะประกาศความน้ี     จึงกลาว 
คาถาแรกวา :- 
                        ปลาชื่อคังเคยยะก็งาม และปลาชื่อวา ยมุนา 
           ก็งาม    แตบุรุษ  ๔  เทามีปรมิณฑลเพียงดังตนไทร 
           มีคอยาวหนอยหน่ึงผูนี้             ยอมรุงเรืองกวาใคร 
           ทั้งหมด. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  จตุปฺปทาย  พระเถระกลาวหมายถึง 
ตัวทานเองวา  บุรุษผูนี้มี  ๔  เทา.  บทวา  นิโคฺรธปริมณฺฑโล  คือ 
มีปริมณฑลเพียงดังตนไทรที่เกิดดีแลว.     บทวา    อีสกายตคีโว 
คือมีคอยาวดุจงอนรถ.   บทวา   สพฺเพว   อติโรจติ    ความวา   เตา 
ผูสมบูรณดวยทรวดทรงกลาววา     ผูนี้ยอมรุงเรืองยิ่งกวาใคร 
ทั้งหมด  คือเราน่ีแหละงามเกินพวกทานทั้งหมด. 
         ปลาฟงคําเตาแลวกลาววา     เจาเตาชั่วพอตัวดี     เจาไม 
ตอบคําท่ีเราถามกลับไปตอบเปนอยางอ่ืนเสียนี่      แลวกลาวคาถา 
ที่ ๒ วา :- 
                        ทานไมบอกเหตุที่เราถาม     เราถามอยาง 
           หน่ึงทานบอกเสียอยางหนึ่ง   คนสรรเสรญิตนเอง 
           นี้ ไมชอบใจเราเลย. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา    อตฺตปฺปสสโก    ไดแก    คนชอบ 
สรรเสริญตัวเอง  คือ  ยกยองตัวเอง.  บทวา  นาย  อสฺมาก   รุจฺจติ  
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ความวา  เตาชั่วตัวน้ี ไมชอบใจ  คือไมพอใจเราเลย. 
         ปลาทั้งสองตัวพนน้ําใสเตาแลวก็ไดไปยังท่ีอยูของตน 
ตามเดิม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม 
ชาดก.     ปลาสองตัวในครั้งนั้นไดเปนภิกษุหนุมสองรูปในครั้งนี้ 
เตาไดเปนภิกษุแก   สวนรุกขเทวดาผูเกิดที่ฝงคงคาผูเห็นเหตุการณ 
โดยตลอด   คือ  เราตถาคตน้ีแล. 
                      จบ    อรรถกถาคังเคยยชาดกท่ี    ๕  
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                                 ๖.  กรุุงคมิคชาดก 
  

                       วาดวยการรวมมือกัน 
       [๒๖๑]  ดูกอนเตา  เราขอเตือน  ทานจงกัดบวงอัน 
         มีเกลียวแข็งดวยฟน    เราจักทําอุบายไมใหนาย 
         พรานมาถึงเร็วได. 
       [๒๖๒]  เตาก็ลงนํ้าไป      กวางก็เขาปาไป     นก 
         สตปตตะไปถึงตนไมแลว  ก็พาลกู ๆ  ไปอยูใน 
         ที่หางไกล. 
                      จบ กรุุงคมิคชาดกท่ี  ๖ 
 
                   อรรถกถากุรุงคมิคชาดกท่ี   ๖ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระเทวทัต      ตรสัพระธรรมเทศนานี้    มคํีาเริ่มตนวา 
อิงฺฆ   วทฺธมย   ปาส ดังน้ี. 
         ความยอมีอยูวา    ในครั้งน้ันพระศาสดาทรงสดับวา    พระ- 
เทวทัตพยายามจะปลงพระชนมพระองค   จึงตรัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เทวทัตพยายามจะปลงชีวิตของเรา    มใิชในบัดนี้เทาน้ัน 
แมเม่ือกอนก็พยายามเหมือนกัน  แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี      พระโพธสิัตวถือกําเนิดเปนกวางอาศัยอยูที่  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 301 

ละเมาะแหงหน่ึง     ไมไกลสระแหงหนึ่งในปา.     ไมไกลสระน้ันมี 
นกชื่อสตปตตะ     จับอยูที่ยอดไมตนหนึ่ง.     ก็ทีส่ระมีเตาอาศัยอยู. 
สัตวทั้งสามน้ันเปนสหายกัน    ตางอยูกันดวยความรัก.     ครั้งน้ัน 
พรานเนื้อคนหน่ึงทองเท่ียวไปในปา   พบรอยเทาพระโพธิสัตว 
ที่ทาลงน้ําด่ืม      จึงดักบวงมีเกลียวแข็งแรงราวกับโซเหล็ก     แลว 
กลับไป.   พระโพธิสัตวมาดื่มน้ํา   ติดที่บวงแตยามตน   จึงรองใหรู 
วาติดบวงเขาแลว.     นกสตปตตะไดยินเสียงพระโพธิสัตว     จึงลง 
จากยอดไม  เตาก็ข้ึนจากน้ํา   ปรกึษากันวา   จะควรทําอยางไรดี. 
นกสตปตตะจึงบอกเตาวา     สหายทานมีฟนจงแทะบวงน้ีเถิด     เรา 
จะไปคอยกันไมใหพรานมาได     ดวยความพยายามท่ีเราทั้งสอง 
ทําอยางนี้     สหายของเราจักรอดชีวิต     เมื่อจะประกาศเน้ือความ 
นี้ จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ดูกอนเตาเราขอเตือน     ทานจงกัดบวงอัน 
         มีเกลียวแข็งดวยฟน      เราจักทําอุบายไมใหนาย 
         พรานมาถึงเร็วได. 
         เตาจึงเริ่มแทะเชือกหนัง    นกสตปตตะก็จับคอยอยูบนตนไม 
ไมไกลจากบานที่นายพรานอยู.    นายพรานถือหอกออกแตเชาตรู. 
นกรูวานายพรานออกก็โฉบปรบปก     เอาปากจิกนายพรานผูจะ 
ออกทางประตูหนา.     นายพรานคิดวาเราถูกนกกาฬกัณณีตีเขา 
ใหแลว     จึงกลับไปนอนเสียหนอยหน่ึง    แลวลุกข้ึนถือหอกไปอีก. 
นกรูวานายพรานน้ีออกไปทางประตูหนา     บัดนีค้งจะออกไปทาง  
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ประตูหลัง   จึงไปจับที่เรือนดานหลัง     ฝายนายพรานคิดวา   เมื่อ 
เราออกทางประตูหนาก็พบนกกาฬกัณณี     บัดนี้เราจะออกทาง 
ประตูหลัง    จึงออกไปทางประตูหลัง.    นกก็โฉบลงเอาปากจิกอีก. 
นายพรานคิดวา     เราถกูนกกาฬกัณณีตีอีก.     บดันี้นกนี้คงไมให 
เราออก    นอนรอจนอรุณข้ึน    จึงถอืหอกออกไปในเวลาอรุณข้ึน. 
นกรีบไปบอกแกพระโพธิสัตววา   พรานกําลังเดินมา.   ในขณะนั้น 
เตากัดเชือกขาดยังเหลืออีกเกลียวเดียว.       แตฟนของเตาชักจะ 
เรรวนจวนจะรวง     ปากก็ฟูมไปดวยเลือด.     พระโพธิสัตวเห็น 
บุตรนายพรานถือหอก     เดินมาดวยความเร็วดุจฟาแลบ     จึงกดั  
เกลียวน้ันขาดเขาปาไป.     นกจับอยูบนยอดไม.     แตเตาคงนอน 
อยูในที่นั้นเอง     เพราะบอบช้ํามาก.     พรานเห็นเตา     จึงจับใส 
กระสอบแขวนไวที่ตอไมตนหน่ึง.     พระโพธิสัตวกลับมาดูรูวา 
เตาถูกจับไปจึงคิดวา     เราจักใหชวยชีวิตสหาย     จึงทําเปนคลาย 
จะหมดกําลังแสดงตนใหพรานเห็น.    พรานคิดวา    เนื้อน้ีคงหมด 
แรง     เราจักฆามันเสียแลวถือหอกติดตามไป.     พระโพธิสัตวไป 
ไมไกลไมใกลนัก    ลอพรานเขาปาไป.    ครั้นรูวาพรานไปไกล 
แลว     จึงเหยียบรอยเทาลวงไว     แลวไปเสียทางอ่ืนดวยความเร็ว 
ราวกะลมพัด      เอาเขายกกระสอบข้ึนแลวท้ิงลงบนพ้ืนดิน     ขวิด  
ฉีกขาดนําเตาออกมาได.     แมนกสตปตตะก็ลงจากตนไม.    พระ- 
โพธิสัตวเมื่อจะใหโอวาทแกสัตวทั้งสอง     จึงกลาววา     เราไดชีวิต  
ก็เพราะอาศัยพวกทาน     กิจท่ีควรทําแกสหาย    พวกทานก็ไดทํา  
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แกเราแลว    บัดนี้พรานคงจะมาจับทานอีก    เพราะฉะนั้น    สหาย 
สตปตตะทานจงพาลูกเล็ก ๆ    ของทานไปอยูที่อ่ืนเสียเถิด     สหาย 
เตา  แมทานก็จงลงน้ําไปเถิด.  สัตวทั้งสองไดทําตาม. 
         พระศาสดาตรัสรูแลว  ตรัสคาถาที่  ๒  วา :- 
                        เตาก็ลงนํ้าไป    กวางก็เขาปาไป    นกสต- 
           ปตตะไปถึงตนไมแลว    ก็พาลกู  ๆ    ไปอยูในท่ี 
           หางไกล. 
         แมพรานมายังที่นั้น    ไมเห็นใคร  ๆ    หยิบกระสอบท่ีขาด  
ข้ึนแลวก็เสียใจ     กลับเรอืนของตน.     สัตวทั้งสามสหายก็มิไดตัด 
ความสนิทสนมกันจนตลอดชีวิต  แลวตางก็ไปกันตามยถากรรม.  
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.    นายพรานในครั้งนั้นไดเปนเทวทัตในครั้งนี้   นกสตปตตะ 
ไดเปนสารีบุตร  เตาไดเปนโมคคัลลานะ  สวนกวาง  คือเราตถาคต  
นี้แล. 
                       จบ  อรรถกถากุรุงคมิคชาดกท่ี  ๖  
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                                ๗.  อสัสกชาดก 
 

              ไมรูของจริงเพราะมีสิง่ใหม ๆ ปดไว 
       [๒๖๓]  ประเทศน้ี   ขาพเจาผูมีความจงรักไดเท่ียว 
           เลนอยูกับพระเจาอัสสกะ    ผูเปนพระสวามีที่รัก 
           ผูมีความประสงคตามความใคร. 
       [๒๖๔]  ความสุขและความทุกขเกา    ถูกความสุข 
           และความทุกขใหมปกปดไว เพราะฉะน้ัน หนอน 
           จึงเปนที่รักของขาพเจาย่ิงกวาพระเจาอัสสกะอีก. 
                                จบ อัสสกชาดกที่ ๗ 
 
                        อรรถกถาอัสสกชาดกท่ี   ๗ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภการเลาโลมของภรรยาเกา     ตรัสพระธรรมเทศนานี้     ม ี
คําเริ่มตนวา  อยมสฺสกราเชน  ดังนี้. 
         ความยอมีวา   ภิกษุนั้นพระศาสดาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุ  
ไดยินวา   เธอกระสันจริงหรือ   กราบทูลวา   จริงพระเจาขา    ตรัส 
ถามวาเพราะเหตุไร    เธอจึงกระสัน    กราบทูลวา    เพราะภรรยา 
เกาพระเจาขา.    จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุ     หญิงน้ันมีความรักใน  
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เธอมิใชในบัดนี้เทาน้ัน     แมเม่ือกอนเธอก็ไดรับทุกขใหญหลวง 
เพราะอาศัยหญิงน้ันเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา 
         ในอดตีกาลพระราชาพระนามวา  อัสสกะ  ครองราชสมบัติ  
อยูในนครชือ่วา    ปาฏลแิควนกาสี.    พระองคมีอัครมเหสีพระนาม 
วาอุพพรี    เปนที่รักใครโปรดปรานของพระองค   มีรูปโฉมงดงาม 
นาดู   มีพระฉวีเหนือมนุษย   แตยังไมถึงวรรณะทิพย.  พระนางได 
สิ้นพระชนมลง.   พระราชาทรงโศกาดูร    เสวยทุกขโทมนัสยิ่งนัก 
เพราะการส้ินพระชนมของพระนางนั้น.     พระองคใหเชิญพระศพ 
ของพระนางลงในรางแลวใสน้ํามันหลอไว     ยกไปต้ังไวใตพระ- 
แทนไสยาสน ทรงอดพระกระยาหารบรรทมกันแสงปริเทวนาการ. 
พระราชมารดาพระราชบิดา  หมูพระญาติมิตรอํามาตย พราหมณ 
คหบดีเปนตน    พากันทลูปลอบโยนเปนตนวา    อยาทรงเศราโศก 
ไปเลย  มหาราช  สังขารทั้งหลาย  เปนของไมเที่ยง  ก็ไมสามารถ 
ใหพระองคยินยอมได. พระองคทรงรําพันอยูเชนน้ันลวงไป  ๗  วัน. 
ในกาลน้ันพระโพธิสัตวเปนดาบสสําเร็จอภิญญาหาและสมาบัติ  
แปด     อยูในหิมวันตประเทศ    เจรญิอาโลกกสิณตรวจดูชมพูทวีป 
ดวยทิพยจักษุ    เห็นพระราชาปริเทวนาการอยูอยางนั้น    ดํารวิา 
เราควรเปนท่ีพ่ึงของพระราชาพระองคนั้น     จึงเหาะไปบนอากาศ 
ดวยอิทธานุภาพ    แลวลงไปในพระอุทยานน่ังเหนือแผนมงคลสิลา 
ราวกะวา พระปฏิมาทองคํา.  
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         ครั้งน้ันมาณพพราหมณชาวนครพาราณสีคนหนึ่ง     ไป 
พระอุทยานเห็นพระโพธิสัตวจึงนั่งลงไหว.     พระโพธิสัตวกระทํา 
ปฏิสันถารกบัมาณพนั้นแลวถามวา     มาณพพระราชาทรงต้ังอยู 
ในธรรมหรอื.   มาณพตอบวา   ขอรับพระคุณเจา   พระราชาทรง 
ต้ังอยูในธรรม      แตพระมเหสีของพระองคสิ้นพระชนมเสียแลว 
พระองคเชิญพระศพของพระนางไวในรางแลวทรงบรรทม 
พร่ําเพอรําพันวันนี้เปนวันที่    ๗    พระคุณเจาจะไมชวยพระราชา 
ใหพนจากทุกขบางหรือ     เมื่อมีผูมีศีล     เชนทานสมควรจะให 
พระราชาเสวยทุกขเชนนั้นหรือ.     พระโพธิสัตวกลาววา     ดูกอน 
มาณพ    เราไมรูจักพระราชา    หากพระราชาจะเสด็จมาถามเรา 
เรานี่แหละจะทูลบอกที่ที่พระมเหสีไปเกิด      จะใหพระนางตรัส 
สนทนากับพระราชาทีเดียว.  มาณพน้ันกลาววา  ขาแตพระคุณเจา 
ถาเชนนั้น    ขอพระคุณเจาน่ังรออยูที่นี้    จนกวากระผมจะทูลเชิญ 
พระราชาเสด็จมา    มาณพรับปฏิญญาของพระโพธิสัตวแลว    ไป 
เฝาพระราชา     กราบทูลความน้ัน   แลวทูลพระองคควรเสด็จไป 
ยังสํานักของทานผูมีจักษุทิพย.     พระราชาทรงดีพระทัยที่จะได 
ทรงเห็นพระนางอุพพรี.   เสด็จข้ึนรถไปอุทยาน   ไหวพระโพธิสัตว 
แลวน่ัง    ณ    สวนหนึ่งถามวา    ไดยนิวาทานรูที่เกิดของพระเทวี 
จริงหรือ.   พระโพธิสัตวทูลวา   จริงพระเจาขา.  ตรัสถามวา   เกิด  
ที่ไหน.   ทูลวา   ขาแตมหาราช   พระนางทรงมัวเมาในรูป   อาศัย 
ความเมาไมทรงทํากรรมดี   จึงไปเกิดในกําเนิดหนอนมูลโค.    ตรัส  
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วา  ขาพเจาไมเชื่อ.   ทูลวา   ถาเชนนั้น   อาตมาจะแสดงแกพระองค 
แลวใหพูด.   ตรัสวา   ดีแลว   จงใหพระนางพูดเถิด.   พระโพธสิัตว 
ไดทําใหหนอนสองตัวมาดวยอานุภาพของตน     โดยอธิษฐานวา 
ขอใหหนอนสองตัวจงชําแรกกอนโคมัยออกมาเบื้องพระพักตร 
ของพระราชา.     หนอนสองตัวก็ออกมาตามน้ัน.     พระโพธสิัตว 
เมื่อจะแสดงพระเทวี     จึงกราบทูลวา     ขาแตมหาราช     พระเทวี 
อุพพรีนี้จากพระองคไปแลว     เดินตามหลังหนอนโคมัยมา     ขอ 
พระองคจงทอดพระเนตรเถิด.     พระราชาตรัสวา     พระคุณเจา 
ขาพเจาไมเชื่อวา     สัตวที่เกิดในกําเนิดหนอนโคมัยชื่ออุพพรี. 
พระโพธิสัตวทูลวา    มหาบพิตร    อาตมาภาพจะใหหนอนน้ันพูด. 
ตรัสวา ใหพูดเถิดพระคุณเจา. 
         พระโพธิสัตวเมื่อจะใหหนอนพูดดวยอานุภาพของตน     จึง 
เรียกวา    แนะนางอุพพรี.  นางหนอนพูดเปนภาษามนุษยวา  อะไร 
เจาคะ.   พระโพธิสัตวถามวา   ในอัตภาพที่ลวงแลวทานเปนอะไร. 
ตอบวา     ขาพเจาเปนมเหสีของพระเจาอัสสกะ     ชื่ออุพพรีเจาคะ. 
ถามวา  ก็เดี๋ยวน้ีพระราชาอัสสกะยังเปนที่รักของเจาหรือวา หนอน 
โคมัยเปนที่รักของเจา.   ตอบวา   ทานเจาขา   พระราชาเปนพระ- 
สวามีของขาพเจาในชาติกอน     ครั้งน้ันขาพเจาเที่ยวชื่นชมรปู 
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะกับพระราชาน้ันในอุทยานน้ี  แตเดี๋ยวน้ี 
ต้ังแตขาพเจาไปตางภพกันแลว     พระราชาอัสสกะจะเปนอะไรกับ 
ขาพเจาเลา   บัดนี้ขาพเจาจะสังหารพระเจาอัสสกะ   เอาพระโลหิต  
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ในพระศอของพระองคมาลางเทาของหนอนโคมัยผัวของขาพเจา 
เสีย     แลวไดกลาวคาถาเหลาน้ีดวยภาษามนุษยในทามกลาง 
บริษัทวา :- 
                        ประเทศน้ีเราผูมีความจงรักไดเท่ียวเลน 
         อยูกับพระเจาอัสสกะผูเปนพระสวามีที่รัก     ผูม ี
         ความประสงคตามความใคร. 
                        ความสขุและความทุกขเกา    ถูกความสุข 
         และความทุกขใหมปกปดไว  เพราะฉะนั้นหนอน 
         จึงเปนที่รักของเรายิ่งกวาพระเจาอัสสกะอีก. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อยมสฺสกราเขน  เทโส  วิจริโต  มยา 
ความวา    อุทยานประเทศอันนารื่นรมยนี้    เราเคยเที่ยวไปกับ 
พระเจาอัสสกะ.    คําวา     อน ุ ในบทวา    อนกุามยกาเมน    เปน 
เพียงนิบาต.     ความวา     เราผูมีความใครตอพระเจาอัสสกะนั้น 
ไดเที่ยวเลนกับพระเจาอัสสกะผูใครเรา.     บทวา     ปเยน     ไดแก 
เปนที่รักในอัตภาพนั้น.  บทวา  นเวน  สขุทุกฺเขน  โปราณ  อปถิยฺยติ 
ความวา  นางหนอนกลาววา  ทานเจาขา   สุขเกาถูกสุขใหมปกปด 
ครอบงํา      ทุกขเกาถูกทุกขใหมปกปดครอบงํา     นี้เปนธรรมดา 
ของโลก.  บทวา   ตสฺมา  อสฺสกรฺาว  กีโฏ  ปยตโร  มม.  ความวา 
เพราะสุขทุกขเกาถูกสุขทุกขใหมปกปด  ฉะนั้น  หนอนจึงเปนที่รัก 
ของขาพเจายิ่งกวาพระเจาอัสสกะรอยเทาพันเทา.  
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         พระเจาอัสสกะไดสดับดังน้ันแลว     ทรงแคนพระทัย     ยัง 
ประทับอยู   ณ   ที่นั้น   รบัสั่งใหยายศพพระเทวีออกไป   ทรงสรง 
สนานพระเศียร   แลวไหวพระโพธิสัตว   เสด็จเขาพระนคร   ทรง 
อภิเษกสตรีอ่ืนเปนอัครมเหสี      ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม  
ฝายพระโพธิสัตวถวายโอวาทพระราชาใหทรงหายโศกแลว     ก็ 
ไดกลับไปยังปาหิมพานต. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรม    ภิกษุผูกระสัน 
ไดต้ังอยูในโสดาปตติผล     พระเทวีอุพพรีในครั้งน้ันไดเปนภรรยา 
เกา   (ของภิกษุนั้น)  ในครั้งน้ี   พระเจาอัสสกะไดเปนภิกษุกระสัน 
มาณพไดเปนสารีบุตร  สวนดาบส คือเราตถาคตน้ีแล. 
                        จบ  อรรถกถาอัสสกชาดกที่  ๗  
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                            ๘. สุงสุมารชาดก 
 

                  วาดวยผูมีปญญาไมสมกับตัว 
       [๒๖๕]  เราไมตองการดวยผลมะมวง          ผลหวา 
         และผลขนุนทั้งหลาย  ที่ทานเหน็ฝงสมุทร  มะเดื่อ 
         ของเราตนนี้ดีกวา. 
       [๒๖๖]  รางกายของทานใหญโตก็จริง     แตปญญา 
         หาสมแกรางกายน้ันไม  ดูกอนจระเข  ทานถูกเรา 
         ลวงเสียแลว  บัดน้ี ทานจงไปตามสบายเถิด. 
                       จบ สุงสุมารชาดกท่ี  ๘ 
 
                  อรรถกถาสุงสุมารชาดกท่ี   ๘ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเวฬุวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระเทวทัตพยายามปลงพระชนมพระองค      ตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา  อลเมเตหิ  อมฺเพห ิ ดังน้ี 
         ความยอมีวา     ในครั้งน้ันพระศาสดาทรงสดับวา     พระ- 
เทวทัตพยายามจะฆาพระองค    จึงตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เทวทัตพยายามจะฆาเรามิใชในบัดนี้เทาน้ัน   แมเมือ่กอนก็พยายาม 
เหมือนกัน     แตก็ไมสามารถทําแมเพียงใหหวาดสะดุงได     แลว 
ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา.  
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         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในกําเนิดวานร    ในหิมวันต- 
ประเทศ     มกีําลังดุจชางสาร     สมบรูณดวยเรี่ยวแรง     รางกาย 
ใหญ    มีความงามพรอม    อาศัยอยูที่ราวปาตรงคุงแมน้ํา.   ในกาล 
นั้น     จระเขตัวหนึ่งอาศัยอยูในแมน้ําคงคา.      ภรรยาของจระเข 
เห็นรางกายพระโพธิสัตว   แลวเกิดแพทองอยากกินเนื้อหัวใจ 
ของพระโพธิสัตว   จึงบอกจระเขสามีวา   ผัวจา   นองอยากกินเนื้อ 
หัวใจของพญาลิงน้ัน.    ผัวบอกวา    นองจา    เราเปนสัตวเที่ยวไป 
ในน้ํา    ลิงเปนสัตวเที่ยวไปบนบก    เราจะจับลิงน้ันไดอยางไรเลา. 
เมียบอกวา     พ่ีจระเขตองหาอุบายจับมาใหได     หากจับมาไมได 
นองขอตาย.   ผัวปลอบวา   อยาคิดมากไปเลยนอง   พ่ีมีอุบายอยาง 
หน่ึง    พ่ีจะใหนองกินหัวใจพญาวานรนั้นใหจงได    จึงเขาไปหา 
พระโพธิสัตวในเวลาท่ีพระโพธิสัตวดื่มน้ําในแมน้ําคงคา     แลว 
นั่งพัก   ณ   ฝงคงคา   กลาวอยางนี้วา   ทานพญาวานร   ทานเดี๋ยว 
กินผลกลวยในถิ่นนี้     เท่ียวไปในท่ีที่เคยไปอยางเดียวเทาน้ันหรือ 
ที่ฝงคงคาฟากโนนมีผลไมอรอย   เปนตนวา   มะมวงและชมพู   ไม 
รูจักวาย      ทานไมควรไปเค้ียวกินผลาผลท่ีฝงโนนบางหรือ. 
พญาวานรตอบวา    ทานพญากุมภีล    แมน้ําคงคามีน้ํามาก    ทัง้ 
กวางใหญ     ขาพเจาจะขามไปไดอยางไรเลา.     จระเขกลาววา 
หากทานจะไป    ขาพเจาจะใหทานข้ึนหลังเราไป    พญาวานรเชื่อ 
จึงยอมตกลง.    เมื่อจระเขกลาววา    ถาเชนนั้น    ทานจงมาข้ึนหลัง  
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เรา     พญาวานรจึงข้ึนหลังจระเข.     จระเขพาไปไดหนอยหน่ึงก็  
ดํานํ้าจมลง      พระโพธิสตัวกลาววา     สหายทานแกลงทําใหเรา 
จมนํ้า    นี่เรือ่งอะไรกัน.    จระเขตอบวา    เรามิไดพาทานไปตาม 
ธรรมดาดอก     แตเมียของเราเกิดแพทอง     อยากกนิหัวใจทาน 
เราประสงคจะใหเมียของเรากินหัวใจทานตางหาก.      พญาวานร 
กลาววา   สหายที่ทานบอกมาก็ดีแลว   หากหัวใจอยูในทองของเรา 
เมื่อเรากระโดดไปตามยอดไม    หัวใจก็จะพึงแหลกลาญหมด. 
จระเขถามวา     ก็ทานเอาหัวใจไปไวที่ไหนเลา.    พระโพธิสัตวชี้ 
ใหดูตนมะเด่ือตนหน่ึงไมไกลนัก     มผีลสุกเปนพวงแลวกลาววา 
ทานจงดูหัวใจของขาพเจาแขวนไวที่ตนมะเด่ือนั่น.     จระเขกลาว 
วา    หากทานใหหัวใจแกขาพเจา    ขาพเจาจะไมฆาทาน.    พญา- 
วานรกลาววา    ถาเชนนัน้    ทานจงนําเราไปที่นั่นเถิด    เราจะให 
หัวใจที่แขวนอยูบนตนมะเด่ือแกทาน.     จระเขจึงพาพญาวานร 
ไป   ณ   ที่นัน้.   พระโพธิสัตวจึงกระโดดจากหลังจระเขไปน่ังบน 
ตนมะเด่ือ   กลาววา   สหายจระเขหนาโง   เจาเขาใจวา   ธรรมดา 
หัวใจของสัตวทั้งหลายเหลาน้ีอยูบนยอดไมหรือ      เจาเปนสัตวโง 
เราจึงลวงเจาได     ผลาผลของเจาก็จงเปนของเจาเถิด     เจาก็ใหญ 
แตตัวเทาน้ัน     แตหามีปญญาไม     เมื่อจะประกาศเน้ือความน้ี 
ไดกลาวคาถาน้ีวา :- 
                        เราไมตองการดวยผลมะมวง     ผลชมพู 
         และขนุนทั้งหลาย     ที่ทานเห็นฝงสมุทร    ผล  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 313 

              มะเดื่อของเราตนนี้ดีกวา. 
                        รางกายของทานใหญโตก็จริง        แตปญญา 
           ไมสมกับรางกายเลย     ดูกอนจระเขเจาถูกเราลวง 
           เสียแลว  บัดน้ีเจาจงไปตามสบายเถิด. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อลเมเตห ิ  ความวา  เราไมตองการ 
ผลไมที่ทานเห็นบนเกาะ.  บทวา  วร  มยฺห  อุทุมฺพโร  คือ  มะเดือ่ 
ตนนี้ของเราดีกวา.  บทวา  ตทูปกา  ความวา  เจามีปญญานิดเดียว 
ไมสมกับรางกายของเจาเลย.  บทวา  คจฺฉทานิ   ยถาสุข  ความวา 
เจาจงไปตามสบายเถิด     อธิบายวา     อุบายท่ีเจาจะไดเนื้อหัวใจ 
ไมมีแลว. 
         จระเขเปนทุกขเสียใจ     ซบเซาดุจเสียพนันแพไปต้ังพัน 
ไดกลับไปท่ีอยูของตนตามเดิม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.     จระเขในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งน้ี     นางจระเขได 
เปนนางจิญจมาณวิกา สวนพญาวานร คือเราตถาคตนี้แล. 
                       จบ อรรถกถาสุงสุมารชาดกท่ี  ๘  
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                                ๙.  กกักรชาดก 
 

                   วาดวยผูฉลาดเอาตัวรอดได 
       [๒๖๗]   ตนหูกวางและสมอพิเภกทั้งหลายในปา 
         เราเคยเห็นแลวตนไมเหลาน้ัน  ยอมเดินไปเหมือน 
         กับทานไมได. 
       [๒๖๘]   ไกตัวเกาท่ีแหกกรงหนีมานี้  เปนไกฉลาด 
         ในบวงขนสัตว   ยอมหลีกไปและยังขันเยยเสีย 
        ดวย. 
                            จบ กักกรชาดกท่ี  ๙ 
 
                      อรรถกถากักกรชาดกท่ี   ๙ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุหนุมผูเปนสัทธิวิหาริกของพระธรรมเสนาบดี 
สารีบุตร   ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่มตนวา   ทิฏา    มยา 
วเน  รุกขฺา   ดังน้ี.  
         ไดยินวา    ภิกษุหนุมรูปนั้น    เปนผูฉลาดในการรักษา 
รางกายของตน.  ไมฉันของเย็นจัด  รอนจัด  เพราะเกรงวารางกาย 
จะไมสบาย   ไมออกไปขางนอก   เพราะเกรงวารางกายจะกระทบ 
หนาวและรอน    ไมฉันจังหันที่แฉะและเปนทองเล็น.    เพราะภิกษุ  
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หนุมนั้นเปนผูฉลาดในการรักษารางกาย    จึงปรากฏไปในทาม 
กลางสงฆ.    ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันวา    อาวุโสท้ังหลาย 
ไดยินวา    ภิกษุหนุมรูปนั้นเปนผูฉลาด     ในการรักษารางกาย 
เปนอยางดี.   พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว    จึงตรัสวา     ภิกษุหนุมรูปนี้ 
มิใชฉลาดในการรักษารางกายในบัดนี้เทาน้ัน     แมเม่ือกอนเธอ 
ก็เปนผูฉลาดเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี      พระโพธสิัตวไดเปนรุกขเทวดาอยูในราวปาใหญ. 
ครั้งน้ันมีพรานนกคนหนึ่ง     อุมไกตอตัวหน่ึง     ถือบวงและแรว 
เที่ยวดักไกในปาอยู     เริม่จะดักไกตัวหนึ่งซ่ึงเปนไกของตนมากอน 
หนีเขาปาไป.     ไกตัวน้ันเพราะเขาใจในบวงจึงไมยอมเขาติดบวง 
ถอยหนีไปเรื่อย  ๆ.     นายพรานจึงเอากิ่งไมและใบไมคลุมกําบัง 
ตนไว     เลื่อนคันแรวและบวงตามไปเรื่อย  ๆ.     ฝายไกอยากจะ 
ใหนายพรานละอายใจ จึงพูดเปนภาษามนุษย กลาวคาถาแรกวา :- 
                        ตนหูกวาง    และสมอพิเภกทั้งหลายในปา 
           เราเคยเห็นแลว  ตนไมเหลาน้ันยอมเดินไปเหมือน 
           กับทานไมได. 
         คาถาน้ันมีอธิบายวา     ดูกอนสหายพราน     เราเคยเห็นตน 
หูกวางและสมอพิเภกเปนอันมากเกิดในปาน้ี    ตนไมเหลาน้ัน  
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ไมเคลื่อน    ไมกาว    ไมเดินเหมือนทานกาวเคลื่อนเดินไปทางโนน 
ทางนี้ไดฉะนั้น. 
         ก็และครั้นไกนั้นกลาวอยางนี้แลว      จึงไดหนีไปเสียที่อ่ืน. 
ในเวลาท่ีไกหนีไป นายพรานจึงกลาวคาถาท่ี ๒ วา :- 
                        ไกตัวเกาท่ีแหกกรงหนีมาไดนี้     เปนไก 
           ฉลาดในบวงขนสตัว    ยอมหลีกไปและยังขันเยย 
           เสียดวย. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   กุสโล   วาลปาสาน   ความวา   ไก 
ฉลาดในบวงขนสัตว    ไมใหจับตัวไดยอมหนีไป     และยังขันเยย 
เสียดวย ครั้นขันเยยแลวไกก็หนีไป. 
         ครั้นกลาวอยางนี้แลว     พรานก็เที่ยวไปในปาจับไกตาม 
ที่ดักไดกลับเรือน. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.    พรานในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งน้ี.    ไกไดเปนภิกษุ  
หนุมผูฉลาดในการรักษารางกาย   สวนรุกขเทวดาผูเห็นเหตุการณ 
อยางประจักษ  คือเราตถาคตน้ีแล. 
                            จบ อรรถกถากักกรชาดกที่  ๙  
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                         ๑๐.  กันทคลกชาดก 
 

               นกหัวขวานตายเพราะไมแกน 
       [๒๖๙]  ดูกอนผูเจริญ      ตนไมที่มีใบละเอียดมี 
         หนามน้ีเปนตนไมอะไร   เราเจาะเพียงครั้งเดียว 
         ทําใหสมองศีรษะแตกได. 
       [๒๗๐]  นกกันทคลกะตัวน้ี    เมื่อเจาะหมูไมอยูใน 
         ปา    ไดเคยเที่ยวเจาะแตไมแหงท่ีไมมีแกน  ภาย 
         หลังมาพบเอาตนตะเคียนซ่ึงมีกําเนิดเปนไมแกน 
         อันเปนที่ทําลายสมองศีรษะ. 
                          จบ กันทคลชาดกท่ี ๑๐ 
 
                   อรรถกถากนัทคลกชาดกท่ี  ๑๐ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเวฬุวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุเลียนเอาอยางพระสุคต       ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
มีคําเริ่มตนวา อมฺโภ โกนามย ลุทฺโท  ดังน้ี. 
         เรื่องยอมีอยูวา    ในครั้งน้ันพระศาสดาทรงสดับวา    พระ- 
เทวทัตไดเลียนเอาอยางพระสุคต   จึงตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เทวทัตเลียนอยางเรา     ถงึความพินาศ    มิใชในบัดนี้เทาน้ัน    แม 
เมื่อกอนเทวทัตก็ไดถึงความพินาศมาแลว      ทรงนําเรื่องอดีต 
มาตรัสเลา.  
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         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในกําเนิดนกหัวขวาน     ใน 
หิมวันตประเทศ.    เที่ยวหาอาหารในปาไมตะเคียน.    นกหัวขวาน 
นั้นมีชื่อวาขทิรวนิยะ.    มีนกสหายตัวหนึ่ง    ชื่อกันทคลกะ.    นก 
กันทคลกะเท่ียวหากินอยูในปาไมทองหลาง.    วันหน่ึงนกกันทคลกะ 
ไดไปหานกขทิรวนิยะ.   นกขทิรวนิยะดีใจวาสหายของเรามาแลว 
จึงพานกกันทคลกะเขาไปยังปาไมตะเคียน    ใชจงอยปากเคาะ 
ลําตนตะเคียน   ไดตัวสัตวออกจากตนไมนั้นมาให.    นกกันทคลกะ 
จิกกินสัตวที่สหายใหแลว  ๆ     เลา  ๆ     ดุจขนมอรอย.     เมือ่นก 
กันทคลกะจิกกินอยูนั้น     จึงเกิดมานะข้ึนวา     นกขทิรวนิยะแมนี้ 
ก็เกิดในกําเนิดนกหัวขวาน   แมเราก็เกิดในกําเนิดเดียวกัน    ทาํไม 
เราจะตองอาศัยเหยื่อท่ีเขาใหเลา      เราจักหาเหยื่อในปาตะเคียน 
เอง. 
         นกกันทคลกะกลาวกะนกขทิรวนิยะวา     สหายทาน     อยา 
ลําบากเลย     เรานี่แหละจักหากินในปาตะเคียนเอง.      ลําดับนัน้ 
นกขทิรวนิยะ    จึงกลาววา    ดกูอนสหายทาน    ดวยการหากินใน 
ปาไมไมมีแกน   เชนไมง้ิวและไมทองหลางเปนตน   สวนไมตะเคียน 
เปนไมแกนแข็ง  จะทําอยางนั้นรูสึกไมพอใจเราเลย.  นกกันทคลกะ 
กลาววา     เรามิไดเกิดในกําเนิดนกหัวขวานดอกหรือ     ไมเชื่อคํา 
ของนกขทิรวนิยะ   ผลุนผลันไป   เอาจงอยเคาะตนตะเคียน.   ทันใด  
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นั้นเองจงอยปากของนกกันทคลกะหักทันที     ตาทะเลน    หัวแตก 
ไมอาจจับอยูบนยอดไมนั้นได  ตกลงพ้ืนดิน กลาวคาถาแรกวา :- 
                        ดูกอนผูเจริญ    ตนไมที่มีใบละเอียด     ม ี
         หนามน้ีเปนตนไมอะไร      เราเจาะเพียงครั้งเดียว 
         ทําใหสมองศีรษะแตกได. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อมฺโภ  โก  นามย  รุกโฺข  ความวา 
ดูกอนนกขทิรวนิยะผูเจริญ   ตนไมนี้ชื่อไมอะไร.  บาลีวา  โกนามโส 
บาง.  บทวา  สินฺนปตฺโต  คือ ใบละเอียด.  บทวา  ยตฺถ  เอกปฺปหาเรน 
ไดแก   ดวยการเจาะครั้งเดียวท่ีตนไม.   บทวา   อตฺุตมงฺค   วิสาฏิต 
ไดแก หัวแตก ไมเพียงหัวเทาน้ัน แมจงอยปากก็หัก. นกกันทคลกะ 
ไมสามารถจะรูจักตนตะเคียนวา  เปนตนอะไร  เพราะเจ็บปวดมาก 
ไดรับเวทนาจึงพร่ําเพอดวยคาถานี้. 
         นกขทิรวนิยะฟงคําเพอของนกกันทคลกะ     แลวจึงกลาว 
คาถาท่ี ๒ วา :- 
                        นกกันทคลกะ     เมื่อเจาะหมูไมอยูในปา 
         ไดเคยเท่ียวเกาะแตไมแหงท่ีไมมีแกน  ภายหลัง 
         มาพบเอาตนตะเคียนซึ่งมีกําเนิดเปนไมแกนอัน 
         เปนที่ทําลายสมองศีรษะ. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อจาริ   วตาย  ไดแก  นกกันทคลกะ 
นี้ไดเที่ยวไป.  บทวา  วิตุท วนานิ   ความวา  เจาะ  คือจิกไมไมมีแกน  
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เชนง้ิว  ทองหลาง  เปนตน.  บทวา  กฏงฺครุกฺเขส ุ ไดแก  ไมแหง. 
บทวา   อสารเกสุ   ไดแก   ไมไมมีแกน  มีทองหลางและง้ิวเปนตน. 
บทวา  อถาสทา ขทิร  ชาตสาร ความวา ภายหลังมาพบตนตะเคียน 
มีแกนออกมาต้ังแตยังเล็ก.   บทวา   ยตฺถพฺภิทา   ในบทวา   ยตฺถพฺ- 
ภิทา คุรุโฬ อุตฺตมงฺค ไดแก เจาะคือจิกที่ตนไมใด.                     
         นกขทิรวนิยะ  พูดกะนกกันทคลกะนั้นวา  ดูกอนกันทคลกะ 
ผูเจริญ     ตนตะเคียนนี้เปนไมแกนที่ทําลายสมองศีรษะ.    นก- 
กันทคลกะไดถึงแกความตายในท่ีนั้นเอง. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    กันทคลกะในครั้งน้ัน   ไดเปนเทวทัตในครั้งนี้   สวนนก 
ขทิรวนิยะ คือเราตถาคตน้ีแล.   
                     จบ  อรรถกถากันทคลกชาดกที่ ๑๐ 
 

                    รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. พันธนาคารชาดก    ๒. เกฬสิิลชาดก    ๓. ขันธปริตต-  
ชาดก    ๔. วีรกชาดก    ๕. คังเคยยชาดก     ๖. กรุงุคมิคชาดก 
๗. อัสสกชาดก   ๘. สุงสมุารชาดก   ๙. กักกรชาดก    ๑๐. กัน- 
ทคลกชาดก. 
                             จบ  นตังทัฬหวรรคที่ ๖  
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                     ๗.   พีรณัตถัมภกวรรค 
 
                        ๑.   โสมทัตตชาดก  
 

                    วาดวยอาการของผูขอ 
       [๒๗๑]   ทานเปนผูไมประมาทเปนนิจ   ไดทําความ 
         เพียรอยูในปาชา ชือ่พีรณัตถัมภกะถึงหนึ่งป  ครั้น 
         เขาประชุมบรษิัท     กลบักลาวใหผิดพลาดไป 
         ความเพียรยอมปองกันผูปราศจากปญญาไมได. 
       [๒๗๒]   ดูกอนพอโสมทัตต  บุคคลผูขอ  ยอมประ- 
         สบอาการ ๒ อยาง คือไดทรัพย ๑ ไมไดทรัพย ๑ 
         เพราะวาการขอมีอาการอยางน้ีเปนธรรมดา. 
                     จบ โสมทัตตชาดกที่  ๑ 
 
               อรรถกถาพีรณัตถัมภกวรรคที่  ๗ 
 
                 อรรถกถาโสมทัตตชาดกท่ี ๑ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระโลฬุทายีเถระ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตน 
วา อกาสิ  โยคฺค ดังน้ี. 
         เรื่องยอมีวา    พระโลฬุทายีเถระนั้น    ไมสามารถจะกลาว 
คําแมสักคําเดียวไดสําเร็จ    ในระหวางชนสองสามคน    เปนผู  
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ประหมาครั่นครามคิดจะพูดคําหน่ึงกลับไปพูดอีกคําหนึ่ง.     ภิกษุ 
ทั้งหลายน่ังสนทนากันถึงเรื่องราวของพระเถระนั้น.     พระศาสดา 
เสด็จมาตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้พวกเธอน่ังประชุม 
สนทนากันดวยเรื่องอะไร    เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลใหทรงทราบ 
แลว  จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โลฬุทายีมิใชเปนผูประหมา 
ครั่นครามแตในบัดนี้เทานั้น     แมเม่ือกอนก็เปนผูประหมาครั่น- 
ครามเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลพราหมณตระกูล 
หน่ึง    ในแควนกาสี     ครั้นเจริญวัยเรียนศิลปะในเมืองตักกสิลา 
ครั้นสําเร็จแลวจึงกลับมาเรือน     รูวามารดาบิดายากจนคิดวา 
เราจักกูตระกูลที่ตกตํ่า     จึงอําลามารดาบิดาไปรับราชการใน 
กรุงพาราณสี.     พระโพธสิัตวเปนที่รักโปรดปรานของพระราชา. 
ครั้งน้ันเมื่อบิดาของพระโพธิสัตวซึ่งไถนาเลี้ยงชีพดวยโคสองตัว 
โคตัวหนึ่งไดตายไป.    บิดาจึงไปหาพระโพธิสัตวกลาววา    นี่แนะ 
ลูก    โคตายไปเสียตัวหน่ึงแลว    เลยทํากสิกรรมไมได    ลูกจงขอ 
พระราชทานโคกะพระราชาสักตัวหนึ่งเถิด.    พระโพธิสัตวกลาว 
วา   พอจา    ลูกรับราชการยังไมนานนัก   จะทูลขอโคในตอนน้ียัง 
ไมสมควร   พอทูลขอเองเถิด.   พราหมณกลาววา   นี่ลูก   ลูกไมรู 
วาพอเปนคนประหมาครั่นครามดอกหรือ     ตอหนาคนสองสามคน 
พอไมอาจจะพูดไดถูกตองนัก    หากพอจะไปเฝาทูลขอโค    พอคง  
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จะถวายโคตัวน้ีเสียก็ได.   พระโพธิสัตวกลาววา    จะอยางไรก็ตาม 
เถิดพอ   ลูกไมอาจทูลขอโคได   เอาอยางนี้เถิดพอ    ลกูจะซักซอม 
ใหพอเอง.    พราหมณกลาววา    ถาเชนนั้นลูกจงซอมพอใหดีก็แลว 
กัน.    พระโพธิสัตวพาบิดาไปปาชาชื่อพีรณัตถัมภกะ    มัดฟอน 
หญาไวเปนแหง  ๆ    สมมตินามแสดงแกบิดาตามลําดับวา    นี้พระ- 
ราชา   นี้อุปราช   นี้เสนาบดี   แลวกลาววา   พอจาพอไปเฝาพระ- 
ราชาแลว   จงกราบถวายพระพรวา   ขอพระองคจงทรงพระเจริญ 
เถิด   แลวจึงคอยกลาวคาถาน้ีทูลขอโค  จึงใหบิดาเรียนคาถาวา :- 
                        ขาแตมหาราช      ขาพระพุทธเจามีโค 
           สําหรบัไถนาอยูสองตัว ในโคสองตัวน้ันตายเสีย 
           ตัวหนึ่งแลว     ขอพระองคโปรดพระราชทานโค 
           ตัวท่ีสองเถิดพระเจาขา. 
         พราหมณเรียนคาถาน้ีไดคลองแคลวเปนเวลาหนึ่งป แลว 
จึงบอกพระโพธิสัตววา   โสมทัต    ลกูพอ    พอจําคาถาไดคลองแลว 
บัดนี้พอสามารถจะกลาวไดไมวาในสํานักใด ๆ     ลูกจงนําพอไป 
เฝาพระราชาเถิด.     พระโพธิสัตวรับวา     ดีแลวพอ     จึงใหจัดหา 
เครื่องบรรณาการนําบิดาไปเฝาพระราชา.     พราหมณกราบทูล 
วา    ขอมหาราชเจาจงทรงพระเจริญเถิดพระเจาขา    แลวทูลถวาย 
เครื่องบรรณาการ.    พระราชาตรัสวา    โสมทัต     พราหมณผูนี้  
เปนอะไรกับเจา.     กราบทูลวา     ขาแตมหาราชเจาเปนบิดาของ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 324 

ขาพระพุทธเจา  พระเจาขา.  ตรัสถามวา  มาธุระอะไร.  ขณะนั้น 
พราหมณ เมื่อจะกลาวคาถาทูลขอโค จึงทูลวา :- 
                        ขาแตมหาราชเจา  ขาพระพุทธเจามีโค 
           สําหรบัไถนาอยูสองตัว  ในโคสองตัวน้ันตายเสีย 
           ตัวหนึ่งแลว     ขอพระองคโปรดรับตัวท่ีสองไป 
           เถิด  พระเจาขา. 
         พระราชาทรงทราบวา    พราหมณพูดผิด    ทรงพระสรวล 
ตรัสถามวา  โสมทัต   ในเรือนเจาเห็นจะมีโคหลายตัวซินะ.  โสมทัต 
กราบทูล    ขอเดชะขาแตมหาราชเจา    พระองคพระราชทานแลว 
ก็จักมีมากพระเจาขา.     พระราชาทรงโปรดปรานพระโพธิสัตว 
พระราชทานโค    ๑๖   ตัว      กับเครือ่งประดับ    และบานสําหรับ 
อยูเปนรางวัลดวย     แลวทรงสงพราหมณไปดวยศยิ่งใหญ. 
พราหมณข้ึนรถเทียมดวยมามีขาวลวน     ไดไปบานพรอมดวย 
บริวารใหญ.    พระโพธิสตัวนั่งไปในรถกับบิดา    กลาววา    พอ 
ลูกทําการซอมมาท้ังป      แตพอถึงคราวเอาจริงเอาจังเขา     พอ 
กลับทูลถวายโคของพอแดพระราชาเสียนี่     แลวกลาวคาถา 
แรกวา :- 
                        ทานเปนผูไมประมาทเปนนิจ   ไดทาํความ 
           เพียรอยูในปาชาชื่อ     พีรณัตถัมภกะถึงหนึง่  
           ครั้นเขาประชุมบริษัทกลับกลาวใหผิดพลาดไป 
           ความเพียรยอมปองกันผูปราศจากปญญามิได.  
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         ในบทเหลาน้ัน    บทวา     อกาส ิ    โยคฺค     ธุว    อปฺปมตฺโต   
สวจฺฉร   วีรณตฺถมฺภกสฺมึ    ความวา  พอจา   พอไมประมาทเปน 
นิจ  ไดทําการซักซอมท่ีปาชาชื่อ  พีรณัตถัมภกะถึงหนึ่งป.  บทวา 
พฺยากาสิ     อฺ   ปริส    วิคยฺห    ความวา    ครัน้พอเขาประชุม 
บริษัท   ไดทําเปนอยางอ่ืน   คือไดทําพลาดไป   ไดแกเปลี่ยนแปลง 
ไป.  บทวา  น  นิยฺยโม  ตายติ   อปฺปปฺ  ความวา  ความเพียร 
ยอมไมปองกัน คือไมรักษาบุคคลผูมีปญญานอยแมทําบอย ๆ ได. 
         พราหมณฟงคําของพระโพธิสัตว     แลวจึงกลาวคาถา 
ที่  ๒ วา :- 
                        ดูกอนพอโสมทัต  บุคคลผูขอยอมประสบ 
           อาการสองอยางคือ  ไดทรัพย ๑   ไมไดทรพัย  ๑ 
           เพราะวาการขอมอีาการอยางน้ีเปนธรรมดา. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เอว    ธมมฺา  หิ   ยาจนา  ไดแก  เพราะ 
การขอมีสภาพเปนอยางนี้. 
         พระศาสดาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     โลฬุทายีมิใช 
เปนผูประหมาครั่นครามในบัดนี้เทานั้น     แมเม่ือกอนก็เปนผู 
ประหมาครั่นคราม    แลวทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา    ทรง 
ประชุมชาดก.     บิดาของโสมทัตไดเปนโลฬุทาย ี    สวนโสมทัต  
คือ  เราตถาคตน้ีแล. 
                  จบ    อรรถกถาโสมทัตตชาดกท่ี   ๑  
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                        ๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก   
 

                       นางพราหมณีหาชายชู 
       [๒๗๓]  อาการขาวขางบนเปนอยางหนึ่ง      อาการ 
         ขาวขางลางเปนอยางหนึ่ง     ดูกอนนางพราหมณี 
         ฉันขอถามทานหนอยเถิด     เหตุไรขาวขางลางจึง 
         เย็น ขางบนจึงรอนนิดหนอย. 
       [๒๗๔]  ดูกอนทานผูเจริญ        ฉนัเปนคนฟอนรํา 
         เท่ียวขอมาจนถึงท่ีนี่   ก็ชายชูของนางพราหมณี 
         นี้   ลงไปซอนอยูในยุง   ทานเสาะหาผูใด   ผูนั้น 
         คือชายชูผูนี้เอง                   
           จบ   อรรถกถาอุจฉิฏฐภัตตชาดกท่ี  ๒ 
 
                อรรถกถาอุจฉิฏฐภัตตชาดกท่ี   ๒ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภการเลาโลมของภรรยาเกา     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มี 
คําเริ่มตนวา อฺโ อุปริโม วณฺโณ ดังน้ี. 
         ความยอมีวา     พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา     ดูกอน 
ภิกษุไดยินวาเธอกระสันจริงหรือ     ภิกษุนั้นกราบทูลวา     จริง 
พระเจาขา    ตรัสถามวา    ใครทําใหเธอกระสัน    กราบทูลวา  
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ภรรยาเกาพระเจาขา.     ลาํดับนั้นพระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา 
ดูกอนภิกษุ     หญิงน้ีเปนผูทําความเส่ือมเสียใหเธอ    แมในครัง้กอน 
ไดใหเธอบริโภคอาหารเหลือเดนของชายชูตน     แลวทรงนําเรื่อง 
อดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลคนฟอนรําท่ียากจน 
เที่ยวขอภิกษาเขาเลี้ยงชีพตระกูลหนึ่ง     ครั้นเติบใหญ     เปนคน 
เข็ญใจ   รูปชั่วเที่ยวขอภิกษาเลี้ยงชีพ.   ในครั้งน้ัน   พราหมณีของ 
พราหมณคนหนึ่งในหมูบานแควนกาสี     เปนหญิงทุศีล    ลามก 
ประพฤตินอกใจผัว. 
         อยูมาวันหน่ึง    เม่ือพราหมณไปทําธุระนอกบาน    ชายชู 
ของพราหมณีเห็นไดโอกาสจึงเขาไปเรือนน้ัน.     นางประพฤติ 
นอกใจรวมกับชายชูแลวกลาววา     เชิญบรโิภคอาหารสักครูหน่ึง 
จึงคอยกลับไป     จัดแจงหาอาหารคดขาวรอน ๆ     พรอมดวยแกง 
และกับ    ใหชายชูนั้น    กลาวเชิญใหบริโภค     นางเองยืนที่ประตู 
คอยดูพราหมณกลับมา.     พระโพธิสตัวยืนคอยขอกอนขาวอยูในที่ 
ชายชูของพราหมณบริโภค.     ขณะนั้นพราหมณเดินตรงมาบาน. 
พราหมณีเห็นพราหมณมา     จึงรีบเขาไปบอกวา     ลุกข้ึนเถิด  
พราหมณกําลังมา   แลวใหชายชูลงไปในยุงขาวในเวลาที่พราหมณ 
เขาไปน่ังแลว     นางจึงเอาแผนกระดานไปให    ใหน้ําลางมือ 
คดขาวรอน ๆ     ไวขางบนขาวเย็นที่เหลือจากชายชูบริโภค  
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ใหพราหมณ.    พราหมณเอ้ือมมือลงไปในขาว    เห็นขาวขางบน 
รอน    ขางลางเย็น    จึงคิดวาขาวนี้คงเปนขาวเหลือเดนจากคนอ่ืน 
กิน. พราหมณเมื่อจะถามพราหมณี  จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        อาการขาวขางบนเปนอยางหนึ่ง     อาการ 
           ขาวขางลางเปนอยางหนึ่ง   ดูกอนพราหมณี   ฉัน 
           ขอถามเจาหนอยเถิด     เหตุไรขาวขางลางจึงเย็น 
           ขางบนจึงรอนนิดหนอย. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  วณฺโณ  คืออาการ.  เพราะพราหมณ 
เมื่อจะถามความท่ีขาวขางบนรอน     และขางลางเย็น     จึงกลาว 
อยางนี้.  บทวา  กึ  เหฏา  กิฺจ  อุปริ  ความวา  แนะนางธรรมดา 
ขาวท่ีคดขางบนควรจะเย็น    ขางลางควรจะรอน    แตนี่ไมเปน 
เชนนั้น   เพราะเหตุนั้นเราจึงถามเจาวา   เพราะเหตุไรขาวขางบน 
จึงรอน ขางลางจึงเย็น. 
         พราหมณีแมเม่ือพราหมณถามอยูบอย   ๆ     ก็ยังน่ิงเฉย 
เพราะเกรงวากรรมท่ีตนทําไวจะเปดเผยข้ึน.    ในขณะน้ัน   บตุร   
คนฟอนมีความคิดวา     บุรุษท่ีถูกใหนั่งในยุงคงจะเปนชายชู 
บุรุษผูนี้คงเปนเจาของบาน.     สวนพราหมณีไมพูดอะไร  ๆ 
เพราะเกรงวากรรมท่ีตนทําจะปรากฏ     เอาเถิดเราจะประกาศ  
กรรมของหญิงน้ี    จักบอกถึงความท่ีชายชูถูกซอนไวในยุงแก 
พราหมณ.  บุตรคนฟอนจึงบอกพฤติกรรมท้ังหมด  ต้ังแตพราหมณ 
ออกจากเรือนไป   ชายชูเขาไปในเรือน   ประพฤติลวงเกินบริโภค  
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อาหารอยางดี    พราหมณียืนคอยดูทางที่ประตู      จนถึงชายชูถูก 
ใหลงยุง  แลวกลาวคาถาท่ี ๒ วา :- 
                        ดูกอนทานผูเจริญ      ฉันเปนคนฟอนรํา 
           เท่ียวขอมาจนถึงท่ีนี่   ก็ชายชูของพราหมณีนี้ 
           ลงไปซอนอยูในยุง  ทานเสาะหาผูใด  ผูนัน้คือ 
           ชายชูผูนี้เอง. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อห  นโฏสฺมิ   ภทฺทนฺเต   ความวา 
นาย    ขาพเจาเปนนักฟอนเปนคนกําพรา.    บทวา    ภกิฺขโกสฺม ิ
อิธาคโต    ความวา    ขาพเจาเที่ยวขอมาถึงท่ีนี่.    บทวา    อย   ห ิ
โกฏโมติณฺโณ    ความวา    กช็ายชูของหญิงน้ีกําลังบริโภคอาหาร 
อยู    ลงไปเพราะกลัวทาน    จึงลงไปซอนอยูในยุง.    บทวา    อย 
โส   คเวสติ   ความวา   เขาผูนั้นแหละคือผูที่ทานคนหาอยูวา   ขาว 
เหลือเดนน้ีเปนของใครหนอ.     ทานจงจับมวยผมของชายชูผูนั้น 
แลวโบยนําออกจากยุง     จงสั่งสอนเขาไมใหกระทําอยางนี้อีก 
พระโพธิสัตวกลาวแลวก็หลีกไป.    พราหมณก็สั่งสอนคนทั้งสอง  
ไมใหทําความชั่วเชนนี้อีกดวยการขูและตบตี     เสร็จแลวก็ไป 
ตามยถากรรม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ  
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรม    ภิกษุกระสัน  
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ต้ังอยูในโสดาบัน    พราหมณีในครั้งนั้นไดเปนภรรยาเกาในครั้งน้ี 
พราหมณไดเปนภิกษุผูกระสัน  สวนบุตรคนฟอนรําคือ  เราตถาคต  
นี้แล. 
                    จบ อรรถกถาอุจฉิฏฐภัตตชาดกท่ี  ๒  
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                              ๓. ภรรุาชชาดก 
 

                   ประทุษรายผูมีศีลยอมวิบัติ 
       [๒๗๕]   เราไดฟงมาวา     พระราชาในภรุรัฐ      ได 
         ทรงประทุษรายตอฤๅษีทั้งหลายแลว  ทรงประสบ 
         ความวบิัติพรอมทั้งแวนแควน. 
       [๒๗๖]   เพราะฉะน้ันแลบัณฑิตท้ังหลายจึงไม 
         สรรเสริญการลุอํานาจแกฉันทาคติ  บุคคลไมควร 
         จิตคิดราย ควรกลาวแตคําท่ีอิงความจริง. 
                          จบ ภรรุาชาดกท่ี ๓ 
 
                  อรรถกถาภรุราชชาดกท่ี  ๓ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ   พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภพระเจาโกศล      ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตนวา 
อิสีนมนฺตร กตฺวา  ดังนี้. 
         ความพิสดารมีอยูวา     ลาภและสักการะไดเกิดข้ึนเปน 
อันมากแกพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ.     ดังท่ีพระธรรม- 
สังคาหกาจารยกลาวไววา   กโ็ดยสมยันั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา 
อันมหาชนสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   นอบนอม   ไดจีวร  
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บิณฑบาต      เสนาสนะ     คิลานปจจัยเภสัชและบริขารท้ังหลาย 
แมภิกษุสงฆก็เหมือนอยางนั้น     แตพวกอัญญเดียรถียปริพาชก 
ทั้งหลาย   ไมมีใครสักการะ    เคารพ    นับถือ    บชูา    นอบนอม 
ไมได    จีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   คิลานปจจัยเภสัชและบรขิาร 
ทั้งหลาย.    พวกปริพาชกเหลาน้ัน    เสื่อมจากลาภและสักการะ 
อยางนี้     จึงประชุมลับปรึกษากันทั้งกลางวันและกลางคืนวา 
ต้ังแตพระสมณโคดมอุบัติมา     พวกเราเสื่อมจากลาภและสักการะ 
พระสมณโคดมกลับไดลาภและยศอยางเลิศลอย      สมบัตินี้เกดิ 
แกพระสมณโคดมดวยเหตุไรหนอ.        ในหมูปริพาชกเหลาน้ัน 
พวกหน่ึงกลาวอยางนี้วา     พระสมณโคดมอยูทําเลดีเปนที่อุดม 
สมบูรณของชมพูทวีปทั้งสิ้น     เหตุนั้นลาภสักการะจึงเกิดแก 
สมณโคดม.    พวกท่ีเหลือกลาววา    นั่นก็มีเหตุผลอยู    แมพวกเรา 
หากจะสรางอารามเดียรถียข้ึนที่หลังเชตวันมหาวิหาร     ก็คงจัก 
มีลาภอยางนั้นบาง.    พวกปริพาชกทัง้หมดลงความเห็นกันวา 
เอาเปนอยางน้ัน  จึงตกลงกันตอไปวา   ก็ถาพวกเราจักไมกราบทูล 
พระราชาเสียกอนสรางอาราม พวกภิกษุก็จะขัดขวางได  ธรรมดา 
ผูไดสินบนแลวจะไมเขวไมมี    เพราะฉะนั้น    เราจักถวายของ 
กํานัลแดพระราชา    แลวจักขอรับเอาท่ีสรางอาราม    จึงขอรอง 
พวกอุปฐากท้ังหลายรวบรวมทรัพยไดแสนหน่ึง     ถวายแดพระ- 
ราชา  แลวกราบทูลวา  มพาบพิตร   อาตมาภาพทั้งหลายจักสราง 
อารามเดียรถียที่หลังเชตวันมหาวิหาร     หากพวกภิกษุจักมา  
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ถวายพระพรแดพระองควา     จักไมยอมใหทา    ขอมหาบพิตร 
อยาเพ่ิงใหคําตอบแกภิกษุเหลาน้ัน. 
         พระราชาทรงรับคําเพราะความละโมภของกํานัล.     พวก 
เดียรถียครั้นเกลี้ยกลอมพระราชาแลว      จึงเรียกชางมาเริ่มการ 
กอสราง.  ไดมีเสียงเอ็ดอึงข้ึน.  พระศาสดาจึงตรัสถามวา  อานนท 
นั่นอะไรกัน   เสียงเอ็ดอึงอ้ือฉาว.   พระอานนทกราบทูลวา   ขาแต 
พระองค     พวกเดียรถียใหสรางอารามเดียรถียข้ึนที่หลังพระ- 
วิหารเชตวัน  จึงมีเสียงข้ึน  ณ  ที่นั้น  พระเจาขา.   ตรัสวา   ดูกอน 
อานนท    ทีน่ั่นไมสมควรแกอารามเดียรถีย    พวกเดียรถียชอบ 
เสียงเอ็ดอึง    ไมสามารถจะอยูรวมกับพวกเดียรถียเหลาน้ันได 
จึงใหประชุมภิกษุสงฆแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอ 
จงไปทูลพระราชาใหทรงยับยั้งการสรางอารามเดียรถีย.     ภิกษุ  
สงฆไปยืนอยูที่ประตูพระราชวัง.    พระราชาทรงสดับวาสงฆ 
มา    ทรงดําริวา    พวกภิกษุคงจะมาเร่ืองอารามเดียรถีย   เพราะ 
พระองครับสินบนไว    จึงใหไปบอกวา    พระราชาไมประทับอยู 
ในวัง.   ภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลแดพระศาสดา.   พระศาสดา 
ตรัสวา    พระราชาทรงทําอยางนี้เพราะทรงรันสินบน    จึงสง 
พระอัครสาวกทั้งสองรูปไป.     พระราชาทรงสดับวา    พระอัคร- 
สาวกท้ังสองรูปมา    จึงรับสั่งใหบอกไปเหมือนอยางนั้น.    พระ- 
อัครสาวกท้ังสองมากราบทูลแดพระศาสดา.     พระศาสดาตรัสวา 
ดูกอนสารีบุตร      คราวนี้พระราชาจักไมไดประทับนั่งในพระ-  
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ราชมณเฑียร    จักเสด็จออกขางนอก     รุงข้ึนในเวลาเชาพระองค   
ทรงนุงถือบาตรจีวรเสด็จไปยังประตูพระราชวังกับภิกษุ      ๕๐๐ 
รูป.     พระราชาพอไดทรงสดับเทาน้ันก็เสด็จลงจากปราสาท 
รับบาตรนิมนตพระศาสดาใหเสด็จเขาไป     แลวทรงถวายขาวยาคู 
และภัตร   ถวายบังคมพระศาสดา   ประทับนั่ง   ณ   สวนขางหน่ึง 
พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนา     โดยปริยายขอหนึ่งมาแสดง 
แกพระราชาแลวตรัสวา     มหาบพิตร     พระราชาแตครั้งกอนก็ 
รับสินบนแลวทําใหผูมีศีลทั้งหลายทะเลาะวิวาทกัน    ไมเปน 
เจาของแหงแควนของตนไดถึงความพินาศใหญหลวง    พระราชา 
กราบทูลอาราธนา จึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
        ในอดีตกาลมีพระราชาพระนามวา    ภรุราช    เสวยราช- 
สมบัติอยูในแควนภรุ.    ในครั้งน้ันพระโพธิสัตวเปนดาบส    เปน 
ครูประจําคณะ.    ไดอภิญญาหาและสมาบัติแปด    อยูในหิมวันต-  
ประเทศมาชานาน    จึงแวดลอมไปดวยดาบส    ๕๐๐    ลงจาก 
หิมวันตประเทศ     เพ่ือตองการอาหารรสเค็มและเปรี้ยว     ไดไป 
ถึงภรุนครโดยลําดับ   ออกบิณฑบาต    ณ   เมืองนั้น  แลวออกจาก 
นครน่ังอยูที่โคนตนไทรยอย   ซึ่งสมบูรณไปดวยสาขา   และคาคบ 
ทางประตูดานเหนือ    กระทําภัตกิจเสร็จแลว    อาศัยอยู  ณ  โคน 
ตนไมนั่นเอง.    เมื่อคณะฤๅษีนั้นอยู    ณ    ที่นั้นลวงไปครึ่งเดือน 
ครูประจาคณะอ่ืนมีบริวาร    ๕๐๐    มาเที่ยวขอภิกษาในนครน้ัน 
ครั้นออกจากนครแลวนั่งอยูที่โคนตนไทรยอยเชนเดียวกันทาง  
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ประตูทิศใต    กระทําภัตกิจแลวอาศัยอยู   ณ   ที่นัน้เอง.   คณะ 
ฤๅษีทั้งสองเหลาน้ัน    พักอยูตามพอใจ    ณ    ที่นัน้แลวก็กลับสู 
หิมวันตประเทศตามเดิม.    เมื่อคณะฤๅษีเหลาน้ันไปแลว    ตนไทร 
ทางประตูทิศใตก็แหงโกรน     เมื่อคณะฤๅษีเหลาน้ันมาอีกครั้ง 
หน่ึง     คณะที่อยูตนไทรทางทิศใตมาถึงกอนรูวาตนไมของตน 
แหงโกรน     เที่ยวขอภิกษาออกจากนครไปโคนตนไมทางทิศอุดร 
กระทําภัตกิจเสร็จแลว    ก็พักอยู    ณ   ที่นั้นเอง.    สวนฤาษีอีก 
พวกหน่ึงมาถึงทีหลัง    เท่ียวภิกขาจารในนครแลวไปยังโคนตนไม 
เดิมของตน     กระทําภัตกิจแลวก็พักผอน.    พวกฤๅษีทั้งสองคณะ 
ก็ทะเลาะกันเพราะตนไมวา    ตนไมของเรา    ตนไมของเรา    เลย 
เกิดทะเลาะกันใหญ.      ฤๅษีพวกหน่ึงกลาววา     พวกทานจะเอา 
ที่ที่เราอยูมากอนไมได.     พวกหน่ึงกลาววา     พวกเรามาถึงท่ีนี่  
กอน    พวกทานจะเอาไมได.    พวกฤๅษีเหลาน้ันตางทุมเถียงกัน 
วา  เราเปนเจาของ  เราเปนเจาของ  ดังนี้แลวพากันไปราชตระกูล 
เพ่ือตองการโคนตนไม.    พระราชาทรงตัดสินใหคณะฤๅษีที่มา 
อยูกอนเปนเจาของ.     สวนฤๅษีอีกพวกหนึ่งคิดวา     พวกเราจะ 
ไมยอมใหใครวาตนวา    ถูกพวกฤๅษีพวกน้ีใหแพได    จึงตรวจดู 
ดวยทิพยจักษุ    เห็นเรือนรกหลังหนึ่งสําหรับพระเจาจักรพรรดิ 
ทรงใชสอย    จึงนํามาถวายเปนสินบนแดพระราชา    พากันถวาย 
พระพรวา  มหาบพิตร  ขอพระองคจงตัดสินใหพวกอาตมาเปนเจา 
ของ   พระราชาทรงรับสินบนแลว   ทรงตัดสินใหฤาษีทั้งสองคณะ  
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เปนเจาของวา    จงอยูกันทั้งสองคณะเถิด.     ฤๅษีอีกฝายหน่ึงนํา 
ลอแกวของเรือนรกนั้นมาถวายเปนสินบน   แลวทูลวา   มหาบพิตร 
ขอพระองคทรงตัดสินใหพวกอาตมาเปนเจาของเถิด.     พระราชา 
ไดทรงทําตามน้ัน.    คณะฤๅษีมีความรอนใจวา    พวกเราละวัตถุ 
กามและกิเลสกามออกบวช     จะทะเลาะติดสินบนเพราะโคนตนไม 
เปนเหตุ    เปนการทําที่ไมสมควร    จึงรีบหนีออกไปสูหิมวันต- 
ประเทศตามเดิม.    เทวดาที่สิงสถิตอยู     ณ    แควนภรุรัฐทั้งส้ิน 
ตางรวมกันพิโรธพระเจาภรุราชวา     พระราชาทําใหผูมีศีล 
ทะเลาะกัน     เปนการทําที่ไมสมควร     จึงบันดาลใหแควนภรุรัฐ 
อันกวางใหญ     ๓๐๐    โยชนกลายเปนสมุทรไป    กอใหเกิดความ 
พินาศ.   ชาวแวนแควนทั้งส้ินถึงความพินาศ   เพราะอาศัยพระเจา- 
ภรุราชพระองคเดียว ดวยประการฉะนี้.    
         พระศาสดาทรงนําเรื่องอดีตน้ีมา     พระองคตรัสรูแลว 
ไดตรัสคาถาเหลาน้ีวา :- 
                        เราไดฟงมาวา    พระราชาในภรุรฐัไดทรง 
           ประทษุรายตอฤๅษทีั้งหลายแลว     ทรงประสบ 
           ความวิบัติพรอมท้ังแวนแควน. 
                        เพราะฉะนั้นแล     บณัฑิตท้ังหลาย    จึงไม 
           สรรเสริญการลุอานาจแกฉันทาคติ  บุคคลไมควร 
           มีจิตคิดราย ควรกลาวแตคําท่ีอิงความจริง.  
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         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อิสีนมนตฺร  กตฺวา  ความวา  เปดชอง 
ใหดวยอํานาจฉันทาคติ.   บทวา   ภรุราชา   คือพระราชาแควนภรุ. 
บทวา    อิติ    เม    สุต    ความวา    เราไดสดับเรื่องนี้มากอนแลว. 
บทวา   ตสฺมา   หิ   ฉนฺทาคม  ความวา   เพราะพระเจาภรุราชทรง 
ถึงฉันทาคติ     จึงวิบัติพรอมท้ังแวนแควน     ฉะน้ันบัณฑิตทั้งหลาย 
จึงไมสรรเสริญการถึงฉันทาคติ.    บทวา    อทฏุจิตฺโต    ความวา 
บุคคลไมควรมีจิตคิดรายดวยกิเลส     ควรกลาวคําจริง.     บทวา 
สจฺจูปสฺหิต  ความวา  ควรกลาวคําท่ีอิงสภาพ  คือ  อิงเหตุ  อิงผล 
เทาน้ัน.    ในชนเหลาน้ัน    พวกใดกลาวคําจริง    คัดคานวา    ที ่
พระเจาภรุราช  ทรงรับสนิบนนี้เปนการทําที่ไมสมควร   ที่สําหรับ 
ชนเหลาน้ันดํารงอยู   ไดปรากฏข้ึนเปนเกาะพันหนึ่ง   ในนาลิเกร- 
ทวีป จนทุกวันนี้. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ตรัสวา 
มหาบพิตรไมควรเปนผูลําเอียงดวยฉันทาคติ     ไมควรทําให 
บรรพชิตท้ังสองคณะทะเลาะกัน    แลวทรงประชมุชาดก.    เรา 
ตถาคตไดเปนหัวหนาคณะฤๅษีสมัยนั้น.     พระราชา     ในเวลาท่ี  
พระตถาคตเสวยภัตตาหารเสร็จแลวเสด็จกลับไป     ไดสงพวก 
ราชบุรุษใหไปรื้ออารามเดียรถีย.     พวกเดียรถียกต้ั็งไมติด 
ฉะน้ีแล. 
                          จบ  อรรถกถาภรุราชชาดกที่  ๓  
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                          ๔.  ปุณณนทีชาดก 
 

                      วาดวยการไมระลกึถึง 
       [๒๗๗]  ชนท้ังหลายพูดถึงแมน้ําท่ีเต็มแลววา     กา 
         ด่ืมกินไดก็ดี  พูดถึงขาวกลาท่ีเกิดแลววา  กาซอน 
         อยูไดก็ดี    พูดถึงบุคคลท่ีรักกันไปสูที่ไกลวา    จะ 
         กลับมาถึงเพราะกาบอกขาวก็ดี    กาน้ันเรานํามา 
         ใหทานแลว   ขอเชญิบริโภคเนื้อกานั้นเถิด    ทาน 
         พราหมณ. 
       [๒๗๘]  คราวใด    พระราชาทรงระลึกถึงเรา    เพ่ือ 
         จะสงเนื้อกาใหเรา  คราวน้ัน   เนื้อหงสก็ดี  เนื้อ 
         นกกะเรียนก็ดี  เนื้อนกยูงก็ดี  เปนของที่เรานําไป 
         ถวายแลว      การไมระลึกถึงเสียเลยเปนความ 
         เลวทราม. 
                       จบ ปุณณนทีชาดกที่ ๔ 
 
                  อรรถกถาปุณณนทีชาดกท่ี   ๔ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระปญญาบารมี     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตน 
วา ปุณฺณ นทึ ดังน้ี.  
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         ความยอมีวาในวันหนึ่ง     ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากัน 
ปรารภพระปญญาของพระตถาคต      ในโรงธรรมวา     อาวุโส 
ทั้งหลาย  พระสัมมาสัมพุทธเจา  มีพระปญญามาก  มีพระปญญา 
ลึกซ้ึง   มีพระปญญาแจมใส   มีพระปญญาวองไว   มีพระปญญา 
แหลม    มีพระปญญาชําแรกกิเลส    ทรงประกอบดวยพระปญญา 
เฉลียวฉลาด.     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลใหทรงทราบแลว    จึงตรัสวา    ภิกษุทั้งหลาย     มิใชใน 
บัดนี้เทาน้ัน     แมเม่ือกอนตถาคตก็มีปญญาฉลาดในอุบายเหมือน 
กัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา.  
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลปุโรหิต     ครั้นเจริญ 
วัย    เรียนศลิปะสําเร็จทุกอยาง    ในเมืองตักกสิลา    เมื่อบิดาลวง 
ลับไปแลว     ไดตําแหนงปุโรหิต      เปนผูสอนอรรถและธรรมของ 
พระเจาพาราณสี.    ครั้นตอมา    พระราชาทรงเชื่อคําของผูยุแหย 
ทรงพิโรธขับพระโพธิสัตวออกจากกรุงพาราณสี     ดวยพระดํารัส 
วา     เจาอยาอยูในราชสํานักของเราเลย.     พระโพธิสัตวพาบุตร 
ภรรยาไปอาศัยอยู   ณ  หมูบานแควนกาสีแหงหน่ึง.  ตอมา  พระ- 
ราชาทรงระลึกถึงคุณของพระโพธิสัตว    ทรงดําริวา     การท่ีเรา 
จะสงใคร  ๆ    ไปเรียกอาจารยไมสมควร     แตเราจะผูกคาถาหน่ึง 
คาถา     เขียนหนังสือ    ใหตมเน้ือกา     แลวหอหนังสือและเนื้อดวย  
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ผาขาวประทับตราสงไปให    ผิวา      ปุโรหิตเปนคนฉลาด      อาน 
หนังสือแลวรูวาเนื้อกาก็จักกลับมา     ถาไมรูก็จักไมมา.     ทรง 
เขียนคาถานี้เริ่มตนวา ปุณฺณ  นท ึลงในใบลานวา :-  
                        ชนท้ังหลายพูดถึงแมน้ําท่ีเต็มแลววา   การ 
           ด่ืมกนิไดก็ดี  พูดถึงขาวกลาท่ีเกิดแลววา  กาซอน 
           อยูไดก็ดี   พูดถึงคนท่ีรักกันไปสูที่ไกลวา   จะกลับ 
           มาถึงเพราะกาบอกขาวก็ดี      กาน้ันเรานํามาให 
           ทานแลว     ขอเชญิบริโภคเนื้อกานั้นเถิด      ทาน 
           พราหมณ. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปุณฺณ  นทึ  เยน  จ  เปยฺยมาหุ  ความ 
วาชนทั้งหลายกลาววาแมน้ําท่ีกาด่ืมได     ไดกลาวถึงแมน้ําท่ีเต็ม 
แลวกาดื่มได   เพราะแมน้ําท่ีไมเต็มไมเรียกวา    กาดื่มได.   เมื่อใด 
กายืนอยูที่ฝงแมน้ําสามารถยืดคอลงไปด่ืมได    เมื่อน้ัน     ทาน 
กลาวแมน้ํานั้นวา  กาด่ืมได.  คําวา  ยว  ในบทวา  ชาต   ว  เยว 
จ     คุยฺหมาหุ    เปนเพียงเทศนา    แตในที่นี้หมายเอาขาวกลาออน 
ที่เกิดงอกงามสมบูรณทุกชนิด.  ดวยวา  ขาวกลานั้นเมื่อใดสามารถ 
ปกปดกาที่เขาไปภายในได   เมื่อน้ันชื่อวา   กาซอนอยูได.   บทวา 
ทูร  คต  เยน  จ  อวหุย  ความวา  บุคคลเปนที่รักจากไปไกลนาน ๆ 
ยอมพูดถึงกัน     เพราะไดเห็นกามาจับหรือไดยินเสียงกาสงขาว 
วา  กากา   พูดกันอยางนี้วา  บุคคลชื่อนี้คงจักมา  เพราะกาสงขาว. 
บทวา  โส  ตฺยาภโต  ความวา  เนื้อน้ันเรานํามาใหทานแลว.  บทวา  
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หนฺท   จ   ภฺุช พฺราหฺมณ      ความวา   เชญิทานพราหมณรับไป 
บริโภคเถิด คือ บริโภคเนื้อกานี้. 
         พระราชาทรงเขียนคาถานี้ลงในใบลานแลว     ทรงสงไป 
ใหพระโพธิสัตว.     พระโพธิสัตวอานหนังสือแลว     ก็ทราบวา 
พระราชาทรงตองการพบเรา  จึงกลาวคาถาที่  ๒ วา :-  
                        คราวใดพระราชาทรงระลึกถึงเรา      เพ่ือ 
           จะสงเนื้อกาใหเรา   คราวน้ันเน้ือหงสก็ดี   เน้ือนก 
           กะเรยีนก็ดี    เน้ือนกยูงก็ดี      เปนของที่เรานําไป 
           ถวายแลว     การไมระลึกถึงเสียเลย     เปนความ 
           เลวทราม. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา ยโต ม  สรตี ราชา วายสมฺป  ปหาตเว 
ความวา      คราวใดพระราชาทรงไดเน้ือกามายอมระลึกถึงเรา 
เพ่ือจะสงเนื้อกานั้นมาให.  บทวา  หสา  โกฺจา   มยุรา  จ  ความวา 
แตคราวใด    เขานําเน้ือหงสเปนตนมาถวาย    พระองคไดเนื้อหงส 
เปนตนเหลานั้น    คราวนั้นไฉนพระองคจึงไมระลึกถึงเรา.    บทวา 
อสติเยว    ปาปยา     ความวาการไดเนื้ออะไรก็ตาม    แลวระลกึถึง 
เปนความดี    แตไมระลึกถึงเสียเลย    เปนความลามกในโลก    เหตุ 
แหงการไมระลึกถึงเสียเลยเปนความเลวทราม     แตเหตุนั้นมิได 
มีแตพระราชาของเรา     พระราชายังทรงระลึกถึงเรา    ทรงหวัง 
การกลับของเรา  เพราะฉะนั้นเราจะไป.  
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         พระโพธิสัตวไดเทียมยานไปเฝาพระราชา     พระราชา 
พอพระทัย แตงต้ังใหดํารงตําแหนงปุโรหิตตามเดิม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.   พระราชาในครั้งน้ันไดเปนอานนทในครั้งน้ี   สวนปุโรหิต  
คือ  เราตถาคตน้ีแล. 
                        จบ อรรถกถาปุณณนทีชาดกที่  ๔  
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                              ๕.  กจัฉปชาดก 
 

                              ตายเพราะปาก 
       [๒๗๙]  เตาพออาปากจะพูด      ไดฆาตนเองแลว 
         หนอ   เมื่อตนคาบทอนไมไวดีแลว   ก็ฆาตนเสีย 
         ดวยวาจาของตนเอง. 
       [๒๘๐]  ขาแตพระองคผูประเสริฐสุดในหมูนรชน 
         บุรษุผูเปนบัณฑิตเห็นเหตุอันนี้แลว      ควรเปลง 
         แตวาจาท่ีดี  ไมควรเปลงวาจาน้ันใหลวงเวลาไป 
         ขอพระองคทรงทอดพระเนตรเตาผูลวงถึงความ 
         พินาศเพราะพูดมาก. 
                          จบ กัจฉปชาดกท่ี ๕ 
 
                       อรรถกถากัจฉปชาดกท่ี  ๕ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุโกกาสิกะ      ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
อวธิ   วต  อตฺตาน  ดังนี้.  เรื่องราว  จักมีแจงในมหาตักการิชาดก. 
         ก็ในครัง้น้ัน     พระศาสดาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
โกกาลิกะมิใชฆาตัวเองดวยวาจาในบัดนี้เทาน้ัน     แมเม่ือกอน 
ก็ฆาตัวตายดวยวาจาเหมือนกัน จึงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา.  
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         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลอํามาตย    ครั้นเจริญ 
วัย     ไดเปนผูสอนอรรถและธรรมของพระองค.     แตพระราชา 
พระองคชางพูด.     เมื่อพระองคตรัสคนอ่ืนไมมีโอกาสพูดไดเลย. 
พระโพธิสัตวประสงคจะปรามความพูดมากของพระองค     จึงคิด  
ตรองหาอุบายพักอยางหน่ึง.     ก็ในกาลน้ันมีเตาตัวหนึ่งอาศัยอยู 
ที่สระแหงหนึ่งในหิมวันตประเทศ.     มีลูกหงสสองตัวหากิน    จน 
สนิทสนมกับเตา.    ลูกหงสสองตัวน้ันครั้นสนิทสนมแนนแฟน   วัน 
หน่ึงจึงพูดกับเตาวา     เตาสหายรัก       ที่อยูในถ้ําทองท่ีพ้ืนภูเขา 
จิตรกูฏ     ในปาหิมพานตของพวกเรา     เปนประเทศนารื่นรมย 
ทานจะไปกับเราไหม.     เตาถามวา     เราจะไปไดอยางไรเลา. 
ลูกหงสกลาววา     เราจักพาทานไป     หากทานรักษาปากไวได 
ทานจะไมพูดอะไรกะใคร ๆ  เลย.  เตาตอบวา  ได พวกทานพาเรา 
ไปเถิด.   ลกูหงสทั้งสองจึงใหเตาคาบไมอันหน่ึง   ตนเองคาบปลาย 
ไมทั้งสองขางบินไปในอากาศ.    พวกเด็กชาวบานเห็นหงสนําเตา 
ไปดังนั้น     จึงตะโกนข้ึนวา     หงสสองตัวนําเตาไปดวยทอนไม. 
เตาอยากจะพูดวา      ถึงสหายของเราจะพาเราไป      เจาเด็กถอย 
มันกงการอะไรของเจาเลา     จึงปลอยทอนไมจากท่ีที่คาบไว    ใน 
เวลาท่ีถึงเบื้องบนพระราชนิเวศนในนครพาราณสี      เพราะหงส 
พาไปเร็วมาก     จึงตกในอากาศแตกเปนสองเส่ียง.     ไดเกิดเอะอะ 
อึงคะนึงกันวา  เตาตกจากอากาศแตกสองเส่ียง.  
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         พระราชาทรงพาพระโพธิสัตวไป     มีหมูอํามาตยแวดลอม   
เสด็จไปถึงท่ีนั้น   ทอดพระเนตรเห็นเตา  จึงตรัสถามพระโพธิสัตว 
วา   ดูกอนทานบัณฑิต    ทําอยางไรจึงไดตกมา.   พระโพธิสัตวคิด 
วา  เราคอยมานานแลว  ใครจะถวายโอวาทพระราชา  เที่ยวตรอง 
หาอุบายอยู     เตาตัวนี้คงจะคุนเคยกับหงสเหลาน้ัน    พวกหงสจึง 
ใหคาบไมไปดวยหวังวา  จะนําไปปาหิมพานต  จึงบินไปในอากาศ 
ครั้นแลวเตาตัวน้ีไดยินคําของใคร  ๆ   อยากจะพูดตอบบาง   เพราะ 
ตนไมรักษาปาก    จึงปลอยทอนไมเสีย    ตกจากอากาศถึงแก 
ความตาย   จึงกราบทูลวา   ขาแตมหาราช   ธรรมดาคนปากกลา 
พูดไมรูจบ    ยอมไดรับทกุขเห็นปานน้ีแหละ   พระเจาขา   แลวได 
กลาวคาถาเหลาน้ีวา :-    
                        เตาพออาปากจะพูด       ไดฆาตนเองแลว 
           หนอ   เมื่อตนคาบทอนไมไวดีแลว   ก็ฆาตนเสีย 
           ดวยวาจาของตนเอง.    ขาแตพระองคผูประเสริฐ 
           ในหมูนรชน    บุรษุผูเปนบัณฑิต    เห็นเหตุอันนี้ 
           แลว  ควรเปลงแตวาจาท่ีดี  ไมควรเปลงวาจานั้น 
           ใหลวงเวลาไป     ขอพระองคทรงทอดพระเนตร 
           เตาผูถึงความพินาศเพราะพูดมาก. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อวธ ิ   วต   ไดแก   ไดฆาแลวหนอ. 
บทวา    ปพฺยาหร   ไดแก    อาปากจะพูด.    บทวา    สุคฺคหิตสฺมึ  
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กฏสฺม ึ ความวา   เมื่อทอนไมอันตนคาบไวดีแลว.   บทวา   วาจาย 
สกิยา   วธิ      ความวา    เตาเมื่อเปลงวาจาในเวลาไมควร    เพราะ 
ความท่ีตนปากกลาเกินไป     จึงปลอยท่ีที่คาบไวแลว     ฆาตนเอง 
ดวยวาจาของตนน้ัน.    เตาไดถึงแกความตายอยางนี้แหละ    มิใช 
อยางอ่ืน.   บทวา   เอตมปฺ     ทิสฺวา  คือเห็นเหตุนี้แหละ.   บทวา 
นรวีรเสฏ     ความวา   ขาแตพระองคผูประเสริฐ.   มีความเพียรสูง 
เปนพระราชาผูประเสริฐดวยความเพียรในนรชนท้ังหลาย. 
บทวา  วาจ  ปมฺุเจ  กุสล  นาติเวล  ความวา  บุรษุผูเปนบัณฑิต  
พึงเปลงวาจาท่ีเปนกุศลอยางเดียว     ประกอบดวยสัจจะเปนตน 
คือพึงกลาววาจาที่เปนประโยชน    ประกอบดวยกาล   ไมพึงกลาว 
วาจาเกินเวลา    เกินกาลไมรูจักจบ.    บทวา    ปสสฺส ิ    ความวา 
พระองคทอดพระเนตรเห็นประจักษแลวมิใชหรอื.     บทวา 
พหุภาณเนน  แปลวา  เพราะพูดมาก.  บทวา  กจฺฉป  พฺยสน  คต  
คือ เตาถึงแกความตายอยางนี้. 
         พระราชาทรงทราบวา    พระโพธิสัตวกลาวหมายถึง 
พระองค   จึงตรัสวา    ทานพูดหมายถึงเราใชไหม   ทานบัณฑิต. 
พระโพธิสัตวกราบทูลใหชัดเจนวา    ขาแตมหาราช    ไมวาจะเปน 
พระองคหรือใคร ๆ   อ่ืน   เมื่อพูดเกินประมาณยอมถึงความพินาศ 
อยางนี้. พระราชาต้ังแตนั้นมาก็ทรงงดเวนตรัสแตนอย. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก    เตาในครั้งน้ันไดเปนโกกาลิกะในครั้งน้ี   ลูกหงสสองตัว  
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ไดเปนพระมหาเถระสองรูป    พระราชาไดเปนอานนท    สวน 
อํามาตยบัณฑิตไดเปนเราตถาคตนี้แล. 
                       จบ อรรถกถากัจฉปชาดกท่ี  ๕  
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                                 ๖. มจัฉชาดก 
 

                  ไฟราคะรอนกวาไฟอยางอ่ืน 
       [๒๘๑]  ไฟน้ีก็ไมเผาเราใหเรารอน     แมหลาวท่ี 
         นายพรานแหเสี้ยมเปนอยางดีแลว    ก็ไมยังความ 
         ทุกขใหเกิดขึ้นแกเรา     แตการที่นางปลาเขาใจวา 
         เราไปหานางปลาตัวอ่ืนดวยความยินดี อันนีแ้หละ 
         จะเผาเราใหเรารอน. 
       [๒๘๒]  ไฟคือราคะนั้นแลยอมเผาเราใหเรารอน 
         อนึ่ง  จติของเราเองยอมเผาเราใหเรารอน  พราน 
         แหท้ังหลาย  ขอไดปลอยเราเถิด  สัตวผูตกยาก 
         อยูในกาม ทานไมควรฆาโดยแท. 
                       จบ  มัจฉชาดกที่  ๖ 
 
                 อรรถกถามัจฉชาดกท่ี  ๖ 
 
         พระศาสดาเมื่อประ ทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภการเลาโลมของภรรยาเกา    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคํา 
เริ่มตนวา น  มายมคฺคิ  ตปติ  ดังนี้. 
         เรื่องยอมีวา   พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา   ดูกอนภิกษุ  
ไดยินวา  เธอกระสันจริงหรือ  ภิกษุนัน้กราบทูลวา  จริงพระเจาขา  
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ตรัสถามวา     ใครทําใหเธอกระสัน     กราบทูลวา     ภรรยาเกา 
พระเจาขา.   ลาดับนั้นพระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นวา    ดูกอนภิกษุ  
หญิงน้ีทําความเส่ือมเสียใหแกเธอ       แมเม่ือกอนเธออาศัยหญิงน้ี 
ถึงกับถูกเสียบดวยหลาวยางในถานเพลิง     ถูกกินเน้ือ    ไดอาศัย 
บัณฑิตจึงรอดชีวิตมาได  แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวไดเปนปุโรหิตของพระราชา.  อยู 
มาวันหน่ึงชาวประมงยกปลาที่ติดตาขายตัวหนึ่ง     วางไวหลังหาด  
ทรายอันรอน     เสี้ยมหลาวดวยคิดวาจะปงปลาน้ันที่ถานเพลิง 
แลวเค้ียวกิน.  ปลารองรําพันถึงนางปลา ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา :-  
                        ไฟน้ีก็ไมเผาเราใหเรารอน     แมหลาวท่ี 
           พรานแหเสี้ยมเปนอยางดีแลวก็ไมยังความทุกข 
           ใหเกิดขึ้นแกเรา  แตการท่ีนางปลาเขาใจวา เรา 
           ไปหานางปลาตัวอ่ืนดวยความยินดี  อันนี้จะเผา 
           เราใหเรารอน.   ไฟคือราคะนั้นแล    ยอมเผาเรา 
           ใหเรารอน  พรานแหท้ังหลาย  ขอไดปลอยเราเถิด 
           สัตวผูตกยากอยูในกาม ทานไมควรฆา. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  น  มายมคฺคิ  ความวา  ไฟนี้ยอมไม 
เผาเรา    คือไมทําใหเราเรารอน    ไมทําใหเราเศราโศก.    บทวา 
น   สูโล   คือ   แมหลาวน้ีพรานแหเสี้ยมไวอยางดีก็ไมเผาเรา   คือ  
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ไมยังความโศกใหเกิดแกเรา.   บทวา   ยฺจ   ม   มฺเต   มจฉฺ ี
ความวา     แตนางปลาเขาใจเราอยางนี้วา     เราไปหานางปลาอ่ืน 
ดวยความยินดีในกามคุณหา   นั่นแหละทําใหเราเรารอน  ทําใหเรา 
เศราโศก  เผาเรา.  บทวา  โส  ม  ทหติ   ความวา  ไฟคือราคะนั้น 
ยอมเผาเรา.    บทวา    จิตฺตฺจูปตเปติ    ม    ความวา    จิตของเรา 
ประกอบดวยราคะ   ทําใหเราเรารอน   ลําบาก.   บทวา   ชาลิโน 
เรียกชาวประมง.     ดวยวาชาวประมงเหลาน้ัน    ทานเรียกวา 
ชาลิโน  เพราะมีตาขาย.  บทวา  มฺุจถยิรา  ไดแก  ปลาออนวอน 
วา  ขาแตนาย  โปรดปลอยขาพเจาเถิด.  บทวา  น  กาเม  หฺเต 
กฺวจิ   ความวา   สัตวที่ต้ังอยูในกาม   ถูกกามชกันาํไป   ไมควรฆา 
โดยแท.    ปลารําพันวา    คนเชนทานไมควรฆาปลานั้นเลย.    อนึ่ง 
ปลาผูติดตามหานางปลา     เพราะเหตุกาม     คนเชนทานควรฆา 
โดยแท. 
         ในขณะนั้นพระโพธิสัตวไปถึงฝง    ไดยินปลานี้รําพัน    จึง 
เขาไปหาชาวประมงใหปลอยปลานั้นไป. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรม    ภิกษุกระสัน 
ต้ังอยูในโสดาปตติผล    นางปลาในคร้ังน้ัน    ไดเปนภรรยาเกา 
ในครั้งน้ี  ภิกษุกระสันไดเปนปลา   สวนปุโรหิต   คือ   เราตถาคต 
นี้แล. 
                        จบ อรรถกถามัจฉชาดกที่ ๖  
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                                ๗. เสคคุชาดก  
 
                      การไดรับทุกขจากผูเปนที่พ่ึง 
 
       [๒๘๓]   สัตวโลกท้ังปวง     เปนผูพอใจในการเสพ 
         กาม  ดูกอนนางเสคคุ  เจาเปนผูไมฉลาดในธรรม 
         ของชาวบาน     ความที่เจาเปนนางกุมารีถูกบิดา 
         จับมอืในปาชัฏ  รองไหอยูในวันนี้เปนธรรมดา. 
       [๒๘๔]   เมื่อฉันไดรับทุกขแลว     ผูใดพึงเปนที่พ่ึง 
         ได  ผูนัน้คือบิดาของฉัน  กลบัมากระทํามิดีมริาย 
         ฉันในปา   ฉันจะคร่ําครวญหาใครในกลางปาอีก 
         เลา ผูใดเปนที่พ่ึงได ผูนั้นกลับมาทําฉันถึงสาหัส. 
                              จบ เสคคุชาดกที่ ๗ 
 
                      อรรถกถาเสคคุชาดกท่ี    ๗ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภอุบาสกผูขายผักผูหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคํา 
เริ่มตนวา   สพฺโพ   โลโก   ดังน้ี.   เรื่องราวพิสดารอยูในเอกนิบาต  
นั้นแลว.  
         แมในทุกนิบาตน้ี  พระศาสดาตรัสถามอุบาสกน้ันวา  ดกูอน 
อุบาสก  ทําไมหายไปนานนัก.  อุบาสกกราบทูลวา  ขาแตพระองค  
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ลูกสาวของขาพระองคมีใบหนายิ้มแยมแจมใสเสมอ     ขาพระองค   
ลองทดลองดู     แลวจึงยกใหเด็กหนุมของตระกูลผูหน่ึง    เพราะมัว 
จัดการเรื่องนั้นอยู     จึงไมไดโอกาสมาเฝาพระองค.     ลําดับนั้น 
พระศาสดาตรัสกะอุบาสกน้ันวา     ดกูอนอุบาสก   ลูกสาวของทาน 
มิใชเปนผูมีศีลในบัดนี้เทาน้ัน     แมเม่ือกอน     ก็มศีีล     และทานก็ 
ทดลองนางแลวเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวไดเปนรุกขเทวดา.    ในกาลน้ัน 
อุบาสกขายผักผูนี้แหละคิดจะทดลองลูกสาว       จึงนําเขาปาแลว 
จับมือทําเปนตองการดวยอํานาจกิเลส.     ลําดับนั้นอุบาสกไดกลาว 
กะลูกสาวผูคร่ําครวญอยูดวยคาถาแรกวา :- 
                        สัตวโลกท้ังปวง     เปนผูพอใจในการเสพ 
           กาม  ดูกอนแมเสคคุ  เจาเปนผูไมฉลาดในธรรม 
           ของชาวบาน  ความที่เจาเปนนางกุมารี  ถูกบิดา 
           จับมอืในปาชัฏรองไหอยูในวันนี้เปนธรรมดา. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   สพฺโพ   โลโก  อตฺตมโน   อโหสิ 
ความวา     แนะแมหนู     สัตวโลกทั้งส้ินพอใจในการเสพกามน้ี. 
บทวา   เสคฺคุ     เปนชื่อของหญิงน้ัน.   ดูกอนแมเสคคุ   เจาไมฉลาด  
ในธรรมของชาวบาน.    ทานอธิบายวา    เจาไมฉลาดในธรรมของ 
ชาวบาน   คือ   ในธรรมของคนถอยนี้.   บทวา   โกมาริโก   นาม 
ตวชฺช   ธมฺโม.  ความวา   แมหนู   สภาพของเจาน้ีอยางไร  ในวันนี้.  
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ย  ตว  คหิตา  ปวเน  ปโรทสิ  ความวา  อุบาสกถามวา  เจาถูกเรา 
จับมือดวยความเชยชมในปาน้ี  เจาคร่ําครวญ  คือ  ไมยอม  สภาพ 
ของเจาน้ี คือ  อะไรกัน เจายังเปนเด็กหญิงอยูหรือ. 
         กุมารีฟงคํานั้นแลว     กลาววา     จริงจะพอ     ลูกยังเปนเด็ก 
หญิงอยู แลวคร่ําครวญกลาวคาถาที่  ๒ วา :- 
                        เมื่อฉันไดรับทุกขแลว   ผูใดเปนที่พ่ึงได 
           ผูนั้นคือบิดาของฉัน     กลับมาทํากรรมมิดีมิราย 
           ฉันในปา   ฉันจะคร่ําครวญหาใครในปาไดอีกเลา 
           ผูใดเปนที่พ่ึงได ผูนั้นกลับมาทําฉันถึงสาหัส. 
         อุบาสกขายผักนั้น   ลองใจลูกสาวในครั้งน้ันดวยประการ 
ฉะน้ีแลว    จึงพาไปบาน    ยกใหเด็กหนุมแหงตระกูล    แลวไปตาม 
ยถากรรม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรม    อุบาสกขายผัก 
ไดต้ังอยูในโสดาปตติผล     ลูกสาวในครั้งน้ันไดเปนลูกสาวใน 
ครั้งน้ีนั่นเอง    สวนรุกขเทวดาผูทําเหตุนั้นใหประจักษ    คือ    เรา 
ตถาคตนี้แล. 
                         จบ  อรรถกถาเสคคุชาดกที่ ๗  
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                          ๗. กูฏวาณิชชาดก  
 

                      หนามยอกเอาหนามบง 
       [๒๘๕]  ทานไดคิดอุบายตอบอุบายดีแลว     ไดคิด 
         โกงตอบผูโกงดีแลว  ถาหนูทั้งหลายพึงกินผาลได 
         เหตุไฉน  เหยี่ยวท้ังหลายจะเฉี่ยวเด็กไปไมไดเลา. 
       [๒๘๖]  บุคคลท่ีโกงตอบคนโกง   ยอมมีอยูแนนอน 
         บุคคลที่ลอลวงก็ยอมมีอยูเหมอืนกัน   ดูกอนทาน 
         ผูมีบุตรหาย    ทานจักไมใหผาลแกเขา   บรุุษผูมี 
         ผาลหาย  ก็จะไมนําบุตรมาใหแกทาน. 
                    จบ กูฏวาณิชชาดกท่ี ๘ 
 
                   อรรถกถากูฏวาณิชชาดกท่ี   ๘ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพอคาโกงคนหนึ่ง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตน 
วา  สสฺส สาเถยฺยมิท  ดงัน้ี. 
         ความพิสดารมีอยูวา    ชนสองคนคือพอคาโกง    และพอคา 
บัณฑิต    ชาวเมืองสาวัตถี   เดินทางไปดวยกัน   บรรทุกสินคาเต็ม 
เกวียน   ๕๐๐  เลม  เที่ยวทําการคาจากทิศตะวันออกไปยังทิศตาง  ๆ 
ครั้นไดกําไรมากก็กลับกรุงสาวัตถี.     พอคาบัณฑิตไดกลาวกับ  
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พอคาโกงวา     สหายเรามาแบงสินคากันเถิด.     พอคาโกงคิดวา 
พอคาคนนี้ลําบากดวยการนอน       การบริโภคอันแรนแคนมา 
เปนเวลานาน     บริโภคอาหารมีรสเลิศตาง  ๆ     ในเรือนของตน 
จักตายเพราะอาหารไมยอย     ทีนั้นแหละสินคาท้ังหมดอันเปนสวน 
ของเขาก็จักเปนของเราแตผูเดียว      จึงกลาววา      ฤกษและวันยัง 
ไมพอใจ   พรุงน้ีมะรืนนี้จึงคอยรู   แกลงถวงเวลาไว.   พอคาผูเปน 
บัณฑิต      แคนใหเขาแบงไดแลวจึงถือเอาของหอมและดอกไมไป 
เฝาพระศาสดา บูชาพระศาสดาถวายบังคมแลวน่ัง ณ สวนขางหน่ึง. 
พระศาสดาตรัสถามวา ทานมาถึงเมื่อไร กราบทูลวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ      ขาพระพุทธเจา     มาไดประมาณกึ่งเดือนพระเจาขา. 
ตรัสถามวา     เพราะเหตุไรจึงลาชาอยางน้ี     ไมมาสูที่พุทธุปฐาก 
เขากราบทูลใหทรงทราบ.     พระศาสดาตรัสวา     อุบาสกมิใชใน 
บัดนี้เทาน้ัน   แมเมื่อกอน   พอคาน้ีก็เปนคนโกงเหมือนกัน   อุบาสก 
ทูลอาราธนาจึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลอํามาตย    ครั้นเจริญ 
วัย    ไดเปนอํามาตยผูวินิจฉัยคดีของพระองค.    ในครั้งน้ันมีพอคา 
สองคน   คือพอคาชาวบานกับพอคาชาวกรุง   เปนมิตรกัน.   พอคา 
ชาวบานฝากผาล    ๕๐๐    ไวแกพอคาชาวกรุง.    พอคาชาวกรุง 
ขายผาลเหลาน้ันแลวเก็บเอาเงินเสีย      แลวเอาข้ีหนูมาโรยไวใน 
ที่เก็บผาล   ครั้นตอมาพอคาชาวบานนอกมาหากลาววา     ขอทาน  
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จงคืนผาลใหเราเถิด   พอคาโกง   กลาววา   ผาลของทานถูกหนูกิน   
หมดแลว   จึงชี้ใหดูข้ีหนู.   พอคาบานนอกกลาววา   ถูกหนูกินแลว 
ก็ชางเถิด    เมื่อหนูกินแลวจะทําอยางไรได.    จึงพาบุตรของพอคา 
โกงนั้นไปอาบนํ้าใหเด็กนั้นนั่งอยูภายในหองในเรือนของสหาย 
ผูหน่ึง   แลวกลาววา   อยาใหทารกนี้แกใคร  ๆ   เปนอันขาด   แลว 
ตนเองก็อาบนํ้ากลับไปเรือนพอคาโกง     พอคาโกงถามวา     ลูก 
ของเราไปไหน.     พอคาบานนอกบอกวา     ในขณะท่ีเราวางบุตร 
ของทานไวริมฝงแลวดําลงไปในน้ํา      เหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาเอา 
กรงเล็บโฉบบุตรของทาน     แลวบินไปสูอากาศ     แมเราพยายาม 
ปรบมือรองก็ไมสามารถใหมันปลอยได.    พอคาโกง     กลาววา 
ทานพูดโกหก   เหยี่ยวคงไมสามารถโฉบเอาเด็กไปไดดอก.   พอคา 
บานนอกกลาววา    สหายจะวาถูกก็ถูก    จะวาไมถูกก็ถกู   แตเรา 
จะทําอยางไรได     เหยี่ยวเอาบุตรของทานไปจริง  ๆ.     พอคาโกง 
คุกคามพอคาบานนอกวา    เจาโจรใจรายฆาคน    คราวนี้เราจะไป 
ศาล    ใหพิพากษาลงโทษทาน    แลวออกไป.    พอคาบานนอก 
กลาววา     ทาํตามความพอใจของทานเถิด      แลวไปศาลกับพอคา 
โกงนั้น. 
         พอคาโกงกลาวกะพระโพธิสัตววา    ขาแตนาย    พอคาผูนี้ 
พาบุตรของขาพเจาไปอาบนํ้า     เมื่อขาพเจาถามวาบุตรของเรา 
ไปไหน    เขาบอกวา    เหยี่ยวพาเอาไป    ขอทานไดโปรดวินิจฉัย 
คดีของขาพเจาเถิด.    พระโพธิสัตวถามพอคาบานนอกวา      ทาน  
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พูดจริงหรือ.    พอคาบานนอกกลาววา    ขาพเจาพาเด็กนั้นไปจริง 
นาย.   ถามวา   เหยี่ยวพาเด็กไปไดจริงหรือ.   ตอบวา   จริงจะนาย. 
ถามวา     ก็ในโลกน้ีธรรมดาเหยี่ยวจะนําเด็กไปไดหรือ.     พอคา 
บานนอกกลาววา    ขาแตนาย    ขาพเจาขอถามทานวา    เหยี่ยวไม 
สามารถพาเด็กไปในอากาศได    แตหนูเค้ียวกินผาลเหล็กไดหรือ. 
พระโพธิสัตวถามวาน่ีเรื่องอะไรกัน.     พอคาบานนอกกลาววา 
ขาแตนาย   ขาพเจาฝากผาลไว ๕๐๐   ที่เรือนของพอคาน้ี   พอคา 
นี้บอกวาผาลของทานถูกหนูกินเสียแลวชี้ใหดูข้ีหนูวา     นี้คือข้ี 
ของหนูที่กินผาลของทาน   ขาแตนาย   ถาหนูกินผาลได  แมเหยีย่ว 
ก็จักพาเอาเด็กไปได    หากกินไมได    แมเหยี่ยวก็จะนําเด็กนั้นไป 
ไมได   พอคาน้ีกลาววา   หนูกินผาลหมดแลว   ทานจงทราบเถิดวา 
ผาลเหลาน้ันถูกหนูกินจรงิหรือไม     ขอไดโปรดพิพากษาคดีของ 
ขาพเจาเถิด.    พระโพธิสตัวทราบวา    พอคาบานนอกนี้    คงจะ 
คิดโกงแกเอาชนะคนโกง     จึงกลาววา     ทานคิดดีแลว     ไดกลาว 
คาถาเหลาน้ีวา :- 
                        ทานไดคิดอุบายตอบอบุายดีแลว   ไดคิด 
           โกงตอบผูโกงดีแลว  ถาหนูทั้งหลายพึงกินผาลได 
           เหตุไฉนเหย่ียวท้ังหลายจะเฉี่ยวเด็กไปไมไดเลา. 
                        บุคคลท่ีโกงตอบคนโกง  ยอมมีอยูแนนอน 
           บุคคลท่ีลอลวงก็มีอยูเหมือนกัน     ดูกอนทานผู  
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               มีบตุรหาย  ทานจักไมใหผาลแกเขา  บุรษุผูมีผาล   
           หาย  ก็จะไมนําบตุรมาใหแกทาน. 
         ในบทเหลาน้ี  บทวา   สสฺส   ความวา   การโกงแกผูที่โกง 
โดยอุบายงุบงิบของผูอ่ืนเสีย.   บทวา   สาเถยฺยมิท  สุจินฺติต  ไดแก 
ความโกงนี้ทานคิดแลว.    บทวา    ปจฺโคฑฺฑิต   ปฏิกูฏสฺส    กูฎ 
ความวา  การโกงตอบตอบุคคลโกง  ทานจัดการแกดีแลว.  อธิบาย 
วาทําแกไดขนาดท่ีเขาทําทีเดียว.   บทวา   ผาล  เจ   อเทยฺยุ  มูสกิา 
ความวา  หากหนูกินผาลได  ไฉนเหยี่ยวจะพาเด็กไปไมได  เพราะ  
ฉะน้ัน   เมื่อหนูกินผาลได   ทําไมเหย่ียวจะนําเด็กไปไมได.   บทวา 
กูฏสฺส   ห ิ  สนฺติ   กฏูกฎูา   ความวา   ทานเขาใจวา   เราถูกบรุุษ 
ที่ใหหนูกินผาลโกง     ก็การจะโกงแกผูที่โกงเชนนี้    ยังมีอีกมาก 
ในโลกน้ี   คือการโกงตอบคนโกง   ยงัมีอยู.    บทวา   ภวติ   ปโร 
นิกติโน    นกิตฺยา    ความวา    บุคคลผูตลบแตลง    ผูทําการลอลวง 
ยังมีอีกทีเดียว      ดูกอนบุรุษผูบุตรหาย     จงคืนผาลใหแกบุรษุผู 
ผาลหายน้ีเถิด    ถาทานไมใหผาล   เขาจักพาบุตรของทานไป   แต 
บุรุษน้ีอยาเอาผาลของทานไปเลย      ทานจงใหผาลแกเขาเสียเถิด. 
พอคาโกงกลาววา     ขาแตนายขาพเจายอมคืนให    ถาเขาจะคืน 
บุตรใหขาพเจา.    พอคาบัณฑิตกลาววา    ขาแตนาย    ขาพเจาจะ 
คืนบุตรให     ถาเขาจะคืนผาลใหขาพเจา.     พอคาท่ีบุตรหายก็ได 
คืนบุตร  พอคาผาลหายก็ไดคืนผาล  แลวท้ังสองก็ไปตามยถากรรม.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    พอคาโกงในครั้งน้ันไดเปนพอคาโกงในครั้งน้ี.    พอคา 
บัณฑิตไดเปนพอคาบัณฑิตน้ีแล    สวนอํามาตยผูวินิจฉัยคดี    คือ 
เราตถาคตน้ีแล. 
                       จบ  อรรถกถากูฏวณิชชาดกท่ี  ๘  
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                              ๙. ครหิตชาดก 
 

                   คนโงเขลายอมเหน็แกเงิน 
       [๒๘๗]  มนุษยทั้งหลายผูมีปญญาเขลา    ไมเห็น 
         อริยธรรม  พูดกันแตวา  เงินของเรา  ทองของเรา 
         ดังน้ี ทั้งกลางคืนและกลางวัน. 
       [๒๘๘]  ในเรือนหลังหนึ่ง มีเจาของเรือนอยู ๒ คน 
         ใน  ๒  คนน้ัน  คนหน่ึงไมมีหนวด  แตมีนมหอย 
         ยาน   เกลามวยผม  และเจาะหู  เขาซื้อมาดวย 
         ทรัพยมาก    เจาของเรือนผูนั้น    ยอมกลาวเสียด 
         แทงคนในเรือนนัน้  ต้ังแตแรกมาอยู. 
                         จบ ครหิตชาดกท่ี   ๙ 
 
                   อรรถกถาครหิตชาดกท่ี  ๙ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุกระสันเพราะเบื่อหนาย     รูปหน่ึง     ตรัสพระธรรม- 
เทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา หิรฺ เม  สุวณฺณ เม ดังน้ี. 
         เรื่องยอมีวา    ภิกษุนั้นไมมีอารมณยึดแนวแนเลย.    ภิกษุ 
ทั้งหลายนาภิกษุเบื่อหนายนั้นเขาไปเฝาพระศาสดา.      พระ- 
ศาสดาตรัสถามวา     ไดยนิวาเธอกระสันจริงหรือ     กราบทูลวา  
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จริงพระเจาขา   ตรัสถามวา   เพราะเหตุไร   กราบทูลวา   เพราะ 
อํานาจกิเลสพระเจาขา.     ลําดับนั้นพระศาสดาตรัสวา     ดูกอน 
ภิกษุ     ธรรมดากิเลสแมสัตวเดียรฉานทั้งหลายในกาลกอนก็ 
ติเตียน   เธอบวชแลวในพระศาสนาเชนนี้   เหตุไฉนจึงกระสันดวย 
อํานาจกิเลสที่แมสัตวเดียรฉานก็ติเตียน ทรงนําอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวอุบัติในกําเนิดวานร     ในหิมวันต-   
ประเทศ.    ชาวปาผูหน่ึงจับวานรน้ันมาถวายพระราชา.    วานร 
นั้นเมื่อไดอยูในพระราชวังเปนเวลานาน     ไดกลายเปนสัตว 
เรียบรอย.     รูกิริยาที่ประพฤติกันในหมูมนุษยเปนอันมาก. 
พระราชาทรงเลื่อมใสในจริยาวัตรของวานรน้ัน            รับสั่ง 
หาพรานปามาตรัสวา     จงปลอยวานรเสียในที่ที่จับได.     พราน 
ไดทําตามรับส่ัง.     ฝูงวานรรูวาพระโพธิสัตวมา     เมื่อเห็นพระ- 
โพธิสัตวนั้นจึงประชุมกันที่หลังแผนหินใหญกอนหน่ึง    ตางชื่นชม 
กับพระโพธิสัตวแลวถามวา     สหายทานอยูที่ไหนมาเปนเวลานาน. 
ตอบวา เราอยูในพระราชนิเวศนในกรุงพาราณสี. 
         ถามวา    ถาเชนนั้น    ทานพนมาไดอยางไร.    พระราชา 
ทําเราใหเปนลิงสําหรับลอเลน     แลวทรงเลื่อมใสในวัตรของเรา 
จึงทรงปลอยเรา.   ลําดับนั้น   วานรท้ังหลายพูดกะพระโพธิสัตววา 
ทานรูกิริยาที่ประพฤติกับมนษุยโลก      ขอทานจงบอกแกพวกเรา 
กอน  พวกเราประสงคจะฟง.  พระโพธิสัตวกลาววา  เธออยาถาม  
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กิริยาของมนุษยกะเราเลย.     พวกวานรกลาววา     บอกเถิดทาน 
พวกเราอยากฟง.     พระโพธิสัตวกลาววา     ข้ึนชือ่วามนุษยเปน 
กษัตริยก็ตาม  เปนพราหมณก็ตาม   ลวนกลาววาของเรา  ของเรา 
ยอมไมรูถึงความไมเที่ยง     ความไมมีอยู     บัดนี้พวกเธอจงฟง 
การกระทําของคนอันธพาลเหลาน้ัน.  แลวไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา :-  
                        คนท้ังหลายผูมีปญญาเขลา   ไมเหน็อริย- 
           ธรรม  พูดกันแตวา  เงินของเรา  ทองของเรา  ดังน้ี 
           ทั้งกลางคืนและกลางวัน. 
                        ในเรือนหลังหนึ่ง      มเีจาเรือนอยูสองคน 
           ในสองคนน้ัน   คนหนึ่งไมมีหนวด   แตมีนมหอย 
           ยาน  เกลาผมมวย  และเจาะหูเขาซื้อมาดวยทรัพย 
           มาก     เจาของเรือนผูนั้นยอมกลาวเสียดแทงคน 
           ในเรอืนนั้น  ต้ังแตแรกมาอยู. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  หิรฺ  เม  สุวณฺณ  เม  นี้เปนเพียง 
หัวขอเทศนา.     ดวยบทท้ังสองน้ีกินความรวมรัตนะทั้งสิบประการ 
บุพพัณณชาติ    อปรัณณชาติ   ไรนา   เรือกสวนและสัตว  ๒    เทา 
๔    เทา     ทกุอยาง       แลวกลาววา นี่ของเรา นี้ของเรา.    บทวา 
เอสา รตฺติทิวา กตา ความวา    พวกมนุษยพูดกันเปนนิจท้ังกลางวัน 
และกลางคืน     มิไดรูอยางอ่ืนวา     เบญจขันธไมเที่ยงหรือเปน 
แลวหาเปนไม     เที่ยวเพอรําพันอยูอยางนี้แล.       บทวา ทุมฺเมธาน  
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คือ  มีปญญาทราม.  บทวา  อริยธมฺม  อปสฺสต  ความวา  ไมเห็น   
ธรรมของพระอริยเจามีพระพุทธเจาเปนตน     หรอืโลกุตตรธรรม 
๙    อันประเสริฐไมมีโทษ    เขาไมมีการพูดอยางอ่ืนวา    ไมเท่ียง 
เปนทุกข.   บทวา   คหปตโย   ไดแก   ผูเปนใหญในเรือน.   บทวา 
เอโก    ตตฺถ   ไดแก   ในเจาของเรือนสองคนน้ัน   ทานกลาวหมาย 
ถึง  มาตุคามคนเดียว.  บทวา  เวณิกโต  คือ  เกลามวยผม  อธิบาย 
วา   มีทรงผมตาง  ๆ.   บทวา   อโถ   องฺกิตกณฺณโก   ไดแก   เจาะหู 
คือหูมีรูเจาะ      ทานกลาวหมายถึงมีหูหอย.    บทวา    กีโต     ธเนน 
พหุนา   ความวา   คนที่ไมมีหนวดมีนมยาน   เกลามวยผม   เจาะหู 
เขาใหทรัพยมากแกมารดาบิดา      แลวไถมาประดับตกแตงยก 
ข้ึนสูยานพาไปเรือนพรอมดวยบริวารใหญ.  บทวา   โส  ต  วิตุทเต 
ชน   ความวา   เจาบานคนนั้น   ต้ังแตมาก็ใชหอก   คือปากท่ิมแทง 
คนในเรือนมีทาสและกรรมกรเปนตน     ที่เรือนน้ันวา     เจาทาส 
ใจราย    แมทาสีใจราย    เจาทําส่ิงน้ีไมทําส่ิงน้ี    เจาตรวจตราผูคน 
ทําเหมือนอยางนาย.     วานรพระโพธิสัตวติเตียนชาวมนุษยวา 
ชาวมนุษยไมสมควรอยางยิ่งดวยประการฉะนี้. 
         วานรท้ังหมดไดฟงดังน้ัน      เอามือท้ังสองปดหูจนแนน 
กลาววา     ทานอยาพูดเลย     พวกเราฟงส่ิงไมควรฟง.     ติเตียนที่ 
นั้นวา     พวกเราฟงส่ิงท่ีไมควรฟงในท่ีนี้แลวพากันไปในที่อ่ืน. 
นัยวาหินดาดนั้น    ไดชือ่วา    ครหิตปฏฐิปาสาณะ    (หินดาดท่ีถูก 
ติเตียน)  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจธรรม    ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรม    ภิกษุนั้นต้ังอยู 
ในโสดาปตติผล     ฝูงวานรในครั้งน้ันไดเปนพุทธบริษัทในครั้งน้ี 
สวนพญาวานร คือเราตถาคตน้ีแล. 
                            จบ อรรถกถาครหิตชาดกท่ี  ๙  
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                         ๑๐. ธมัมทัธชชาดก  
 

                 วาดวยผูถึงธรรมของสัตบุรษุ 
       [๒๘๙ ]  ทานอยูเปนสุขแลว  ไดออกจากแวนแควน 
         มาสูปาอันสงัดเงียบ     ทานน้ันนั่งซบเซาอยูโคน 
         ตนไมแตผูเดียว  เหมือนคนกําพรา. 
       [๒๙๐]   เราอยูเปนสุขแลว    ไดออกจากแวนแควน 
         มาสูปาสงัดเงียบ      ระลึกถึงธรรมของสัตบรุุษอยู 
         นั่งซบเซาอยูที่โคนตนไมแตผูเดียว        เหมอืนคน 
         กําพรา. 
                       จบ  ธัมมัทธชชาดกท่ี  ๑๐ 
 
                    อรรถกถาธัมมัทธชชาดกท่ี   ๑๐ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระเทวทัตพยายามปลงพระชนมพระองค  ตรัสพระธรรม 
เทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา สุข ชีวิตรูโปว  ดังนี้. 
         ความยอวา พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวทัต 
พยายามฆาเรา     ในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได    แมเมื่อกอนก็พยายาม 
ฆาเราเหมือนกัน     แตไมอาจทําแมเพียงความสะดุงสะเทือน     จึง 
นําเรื่องอดีตมาตรัสเลา.  
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         ในอดตีกาล  พระราชาพระนามวา  ยศปาณีเสวยราชสมบัติ  
อยูในกรุงพาราณสี.   มีเสนาบดีชื่อ   กาฬกะ   ในครั้งน้ันพระโพธิ- 
สัตวไดเปนปุโรหิตของพระเจายศปาณีนั้น   ชื่อ   ธรรมธชั.   สวน 
กัลบกผูแตงพระศกของพระองคชื่อ     ฉัตตปาณี.     พระราชาทรง 
ครองราชสมบัติโดยธรรม.     แตเสนาบดีของพระองค     เมื่อจะ 
วินิจฉัยคดียอมกินสินบน      รับสินบนแลวยอมทําผูที่มิใชเจาของ 
ใหเปนเจาของดุจคนคอยกินเนื้อสันหลังของผูอ่ืน. 
         อยูมาวันหน่ึง     มนษุยคนหน่ึงถูกตัดสินใหแพคดีที่ศาล 
ประคองแขนสะอึกสะอ้ืนออกจากศาล     เห็นพระโพธิสัตวกําลัง 
ไปทําราชการ     จึงซบลงที่เทาพระโพธิสัตวเลาเรื่องที่ตนแพคดี 
วา    ขาแตนาย    เมื่อคนเชนทานถวายอรรถและธรรมแดพระราชา 
ยังอยู     กาฬกะเสนาบดีรับสินบนทําผูที่ไมเปนเจาของใหเปน 
เจาของ.    พระโพธิสัตวเกิดความสงสารกลาววา    มาเถิดพอหนุม 
เราจักวินิจฉัยคดีของทานเอง     แลวพามนุษยผูนั้นไปยังศาล  
มหาชนประชุมกัน.     พระโพธิสัตวกลับตัดสินใหเจาของน้ันแหละ 
เปนเจาของ.     มหาชนตางแซซรองสาธุการ.     เสียงน้ันไดอึกทึก 
สนั่นไป.    พระราชาทรงสดับเสียงนั้นตรัสถามวา   นั่นเสียงอะไร  
ราชบุรุษกราบทูลวา     ขอเดชะ     ธรรมธัชบัณฑิตตัดสินคดีที่ 
กาฬกะเสนาบดีตัดสินไวผิดใหถูก    นั่นเปนเสียงแซซรองสาธุการ 
ณ  ที่นั้น  พระพุทธเจาขา.  พระราชาทรงโสมนัสตรัสใหหาพระ- 
โพธิสัตวมาตรัสถามวา     ทานอาจารยไดยินวา     ทานตัดสินคดี  
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หรือ  กราบทูลวา  ขาแตมหาราช  ถกูแลวพระเจาขาทานกาฬกะ- 
เสนาบดี    ตัดสินไวไมดี   ขาพระพุทธเจาจึงวินิจฉัยเสียใหม   แลว 
ตรัสวาต้ังแตนี้ไป    ขอใหทานจงตัดสินคดีเถิด     เราจะไดสบายหู 
ทั้งประชาชนจะไดมีความเจริญ    แลวทรงขอรองวา    ทานจงนั่งท่ี 
ตัดสินคดี    เพ่ืออนุเคราะหตอราษฎรเถิด    แมพระโพธิสัตวไม 
ปรารถนาก็ไดทําตามพระประสงค.     ต้ังแตนั้นมาพระโพธิสัตวก็ 
นั่ง   ณ  ที่ตัดสินคดี.   กระทําผูเปนเจาของใหเปนเจาของ. กาฬกะ- 
เสนาบดี     เมื่อไมไดรับสินบนต้ังแตนั้นมาก็เสื่อมจากลาภ     จึง 
เพ็จทูลพระราชาใหบาดหมางพระโพธิสัตววา     ขาแตมหาราช 
ธรรมธัชบัณฑิต     ปรารถนาราชสมบัติของพระองค.    พระราชา 
ไมทรงเชื่อ    ทรงหามวาทานอยาพูดอยางนั้น    เมื่อเสนาบดีกราบ 
ทูลอีกวา     หากพระองคไมทรงเชื่อขาพระองค    ขอจงทรงคอย 
ทอดพระเนตรทางพระแกลในเวลาที่ธรรมธัชบัณฑิตมาเถิด  
ที่นั้นพระองคจะทรงเห็นพระนครท้ังสิ้นถูกธรรมธัชบัณฑิต  
กําไวในเง้ือมมือของตน    พระราชาทอดพระเนตรขบวนพวกลูก 
ความของธรรมธัชบัณฑิต      ทรงเขาใจวาเปนพวกของธรรมธัช- 
บัณฑิตทั้งส้ิน   ทรงแหนงพระทัย   ตรัสถามวา   เราจะทาอยางไร 
เสนาบดี.  กราบทูลวา  ขอเดชะควรฆาธรรมธัชบณัฑิตพระเจาขา. 
ตรัสวา   เรายังไมเห็นโทษรายแรงจะฆาเขาอยางไรได.   กราบทูล 
วา     มีอุบายอยางหน่ึงพระเจาขา.     ตรัสถามวาอุบายอยางไร. 
กราบทูลวา     ขอพระองคทรงยกกรรมอันใหแกธรรมธัชบัณฑิต  
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นั้น     แลวฆาเขาผูไมสามารถทํากรรมน้ันไดเสีย     โดยความผิด  
นั้นเถิดพระเจาขา.  ตรัสถามวา  ก็กรรมอันเหลือวิสัยของธรรมธัช- 
บัณฑิตเปนอยางไร.  กราบทูลวา  ขาแตพระองค   ธรรมดาอุทยาน 
ที่ปลูกสรางในพ้ืนดินแข็งบํารุงอยู จะใหผลใน ๓-๔ ป  ขอพระองค 
ตรัสเรียกธรรมธัชบัณฑิตน้ันมา      แลวตรัสวา    ดูกอนบัณฑิต  
เราประพาสอุทยานเกามานานแลว     บัดนี้ประสงคจะประพาส 
อุทยานใหม  พรุงน้ีเราจะไปประพาสอุทยาน  ทานจงสรางอุทยาน 
ใหเราเถิด   ธรรมธัชบัณฑิตน้ัน  คงสรางไมไดเปนแน   ทีนั้นแหละ 
พระองคจักสําเร็จโทษธรรมธัชบัณฑิตเสีย.     พระราชาตรัสเรียก 
พระโพธิสัตวมาตรัสตามท่ีกาฬกะเสนาบดีทูลอุบายทุกประการ. 
         พระโพธิสัตวทราบวา     พระราชาถูกกาฬกะเสนาบดีผู 
ไมไดรับสินบนเพ็จทูลยุยงแลว  กราบทูลวา  ขอเดชะ  ขาพระองค 
สามารถจักรูเอง    กลับไปเรือน    บรโิภคโภชนะอยางดี    นอนคิด 
ตรองอยูบนท่ีนอน    พิภพของทาวสักกะไดแสดงอาการรอน. 
ทาวเธอตรวจดูก็รูความคิดของพระโพธิสัตว   รีบเสด็จมาเขาหอง 
อันมีสิริประทับยืนอยูบนอากาศ   ตรสัถามวา  บัณฑิตทานคิดอะไร 
พระโพธิสัตวถามวา     ทานเปนใคร      ตอบวาเราเปนทาวสักกะ 
พระโพธิสัตวจึงบอกวา     พระราชาใหขาพระองคสรางอุทยาน 
ใหม   ขาพระองคคิดวา   จักทําอยางไรจึงจะสรางได   ทาวสักกะ 
ตรัสวา    บณัฑิตทานอยาคิดเลย    เราจักเนรมิตอุทยานเชนกับ 
สวนนันทวันและจิตรลดาใหทาน ทานจะใหสรางที่ไหน.  พระโพธิ-  
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สัตวทูลวา     ขอจงสรางท่ีโนนเถิด.     ทาวสักกะเนรมิตแลวก็เสด็จ 
กลับเทพนคร.      รุงข้ึนพระโพธิสัตวเห็นอุทยานโดยประจักษแลว 
จึงไปกราบทูลพระราชาวา     ขาแตมหาราช      อุทยานสําหรับ 
พระองคสําเร็จแลว     ขอจงเสด็จประพาสเถิด     พระราชาเสด็จไป 
ทอดพระเนตรเห็นอุทยานแวดลอมดวยปราการมีสีดังมโนสิลา 
สูง    ๑๘    ศอก    มีประตูหอรบครบครัน    ประดบัดวยรุกขชาติ 
นานาพรรณ    ผลิดอกออกผลสะพรั่ง  จึงตรัสถามกาฬกะเสนาบดี 
วา     บัณฑิตไดทําตามคําสั่งของเราแลว     บัดนี้เราจะทําอยางไร 
ตอไป.    กราบทูลวา    ขาแตมหาราชเจา    บัณฑิตสามารถสราง 
อุทยานไดโดยคืนเดียว    จะไมสามารถชิงราชสมบัติหรือ.    พระ- 
ราชาตรัสถามวา     บัดนี้เราจะทําอยางไรตอไป.     กราบทูลวา 
จะใหทํากรรมที่สุดวิสัยอยางอ่ืน    พระเจาขา.    ตรัสถาม    กรรม 
อะไร.     กราบทูลวา     ขอจงโปรดใหสรางสระโบกขรณีอันแลว 
ดวยแกว   ๗   ประการ   พระราชารับวา   ดีละ   จึงตรัสเรียกพระ- 
โพธิสัตวมาแลวตรัสวา     ดูกอนอาจารย    อุทยานทานไดสราง 
เสร็จแลว   ทานจงสรางสระโบกขรณีอันแลวดวยแกว   ๗   ประการ 
อันสมควรแกอุทยานน้ีเถิด     ถาไมสามารถสรางได     ชีวิตทาน 
จะหาไม.   พระโพธิสัตวกราบทูลวา   ขาแตมหาราช   ขาพระองค 
สามารถจักสรางถวายได    พระเจาขา.     ลําดับนั้นทาวสักกะจึง 
เนรมิตสระโบกขรณีอันงดงามย่ิงมีทาสนานรอยหน่ึง     มีเขา 
วงกตพันหน่ึง      ดาดาษไปดวยดอกปทุมหาสีเชนกับสระโบกขรณี  
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นันทา.    รุงข้ึนพระโพธิสัตวไดทําสระนั้นใหประจักษแลว    จึง 
กราบทูลพระราชาวา     ขอเดชะขาพระพุทธเจาสรางสระโบก- 
ขรณีเสร็จแลวพระเจาขา.     พระราชาทอดพระเนตรเห็นสระ- 
โบกขรณีนั้น     จึงตรัสถามกาฬกะวา     เราจะทําอยางไรตอไป. 
กราบทูลวา     ขอเดชะ     พระองคจงสั่งใหสรางคฤหาสนอันคูควร 
แกอุทยานเถิด.   พระราชาตรัสวา   ทานอาจารยบัดนี้ทานจงสราง 
คฤหาสนอันลวนแลวไปดวยงาชาง     สมควรแกอุทยานน้ี     และ 
สระโบกขรณีเถิด    หากสรางไมไดชีวิตของทานจะหาไม.     ครั้น 
แลวทาวสักกะก็เนรมิตคฤหาสนใหแกพระโพธิสัตว.     รุงข้ึน 
พระโพธิสัตวทําคฤหาสนนั้นใหประจักษ     แลวกราบทูลแด 
พระราชา.   พระราชาทอดพระเนตรเห็นคฤหาสนนั้นแลว   จึงตรัส 
ถามกาฬกะวา    บัดนี้จะทําอยางไรตอไป.    กราบทูลวา    ขาแต 
มหาราช     ขอพระองคจงรับสั่งใหสรางแกวมณีอันสมควรแก 
คฤหาสนนั้นเถิดพระเจาขา.     พระราชารับสั่งใหพระโพธิสัตว 
มาหาตรัสวา     บัณฑิตทานจงสรางแกวมณีอันสมควรแกคฤหาสน 
ลวนแลวไปดวยงาน้ีเถิด       เราจักเท่ียวเดินดวยแสงสวางแหง 
แกวมณี     หากทานสรางไมได    ชีวิตของทานจะไมมี.     ครั้งน้ัน 
ทาวสักกะเนรมิตแกวมณีใหพระโพธิสัตว.     รุงข้ึนพระโพธิสัตว 
กระทําแกวมณีนั้นใหประจักษ    แลวกราบทูลแดพระราชา.  พระ- 
ราชาทอดพระเนตรเห็นแกวมณีนั้น    ตรัสถามกาฬกะ     บัดนีเ้รา 
จะทําอยางไรตอไป.   กาฬกะกราบทูลวา   ขาแตมหาราช   เห็นจะ  
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มีเทวดาคอยเนรมิตใหสิ่งท่ีปรารถนาแกพราหมณธรรมธัชเปน   
แน     คราวน้ีสิ่งใดแมเทวดาก็ไมสามารถเนรมิตได    ขอพระองค 
จงรับสั่งส่ิงนั้นเถิด   แมเทวดาก็ไมสามารถเนรมิตมนุษยผูประกอบ 
ดวยองค  ๔  ได  เพราะฉะนั้น  ขอพระองคจงรับสงกะธรรมธัชวา 
ทานจงสรางคนรักษาอุทยานประกอบดวยองค ๔  เถิด.  พระราชา 
ตรัสเรียกพระโพธิสัตวมาแลวตรัสวา      ดูกอนอาจารย     อุทยาน 
สระโบกขรณีและปราสาท   อันแลวดวยงา    และแกวมณีสําหรับ 
สองแสงสวางแกปราสาท     ทานสรางใหแกเราเสร็จแลว     บัดนี้ 
ทานจงสรางคนรักษาอุทยานประกอบดวยองค    ๔     ทําหนาท่ี 
รักษาอุทยานแกเราเถิด   หากทานสรางไมไดชีวิตจะไมมี.    พระ- 
โพธิสัตวกราบทูลวา  ขอจงยกไวเปนพนักงานเถิด   เมื่อขาพระองค 
ได   จักรูเอง    จึงกลับไปบานบริโภคอาหารอยางดีแลว    นอนต่ืน 
ข้ึนในตอนรุง  นั่งคิดอยูบนหลังท่ีนอนวา  ทาวสักกเทวราชสามารถ 
เนรมิตแตสิ่งที่ตนเนรมิตได     แตคงไมสามารถเนรมิตคนเฝา 
อุทยานประกอบดวยองค   ๔   ได   เม่ือเปนเชนนี้   การตายอยาง 
อนาถาในปาน่ันแลดีกวาการตายในเง้ือมมือของผูอ่ืน.     พระ- 
โพธิสัตวมิไดบอกเลาแกใคร ๆ     ลงจากเรือนออกจากพระนคร 
ทางประตูใหญ    เขาปาน่ังรําพึงถึงธรรมของสัตบุรุษ    ณ    โคน 
ตนไมตนหนึ่ง.    ทาวสักกะทราบเหตุนั้น    จึงแปลงเปนพรานไพร 
เขาไปหาพระโพธิสัตว  เมื่อจะตรัสถามความนี้วา   ดูกอนพราหมณ 
ทานเปนผูแบบบางประหนึ่งวาจะไมเคยเห็นทุกขยากมากอนเลย  
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                        ทานอยูเปนสุขแลว  ไดออกจากแวนแควน   
           มาสูปาอันสงัดเงียบ    ทานน้ันนั่งซบเซาอยูที่ 
           โคนตนไมแตผูเดียว  เหมือนคนกําพรา. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สุข  ชีวิตรูโปสิ   ความวา  ทานดํารง 
อยูในความสุข     เชนกับมีชีวิตอยูดวยความสุข     คือดุจบริหาร 
ใหมีความสุข.  บทวา  รฏา  คือ  จากท่ีที่วุนวายดวยมนุษย.  บทวา 
วิวนมาคโต   คือ   เขาปาอันเปนที่ไมมีน้ํา.   บทวา    รุกขฺมูเล   คือ 
ใกลตนไม.   บทวา   กปโณ   วิย   ฌายสิ   ความวา  ทานนั่งซบเซา 
อยูผูเดียวเหมือนคนกําพรา.   ทาวสักกะตรัสถามวา   ทานคิดอะไร 
         พระโพธิสัตวไดสดับดังน้ัน จึงกลาวคาถาที่ ๒ วา :- 
                        เราอยูเปนสุขแลว    ไดออกจากแวนแควน 
           มาอยูปาสงัดเงียบ     ระลกึถึงธรรมของสัตบุรุษ 
           อยู   นั่งซบเซาอยูที่โคนตนไมแตผูเดียว  เหมือน 
           คนกําพรา. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สต   ธมมฺ  อนุสฺสร  ความวา   ดูกอน 
สหาย    นั่นเปนความจริง    เราอยูเปนสุขแลว    ไดจากบานเมือง 
มาสูปา     เราผูเดียวเทาน้ันนั่งที่โคนตนไมในปาน้ี    ยอมซบเซา 
เหมือนคนกําพรา    ทานไดถามวา    ทานคิดเรื่องอะไร    ขาพเจา 
ขอตอบแกทาน.   บทวา   สต   ธมมฺ  ความวา   ก็ขาพเจาน่ังอยูที่นี้ 
รําพึงถึงธรรมของสัตบุรุษผูสงบ    ผูเปนบัณฑิต    คือพระพุทธเจา  
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พระปจเจกพุทธเจา    และพระสาวกท้ังหลาย   แทจริงโลกธรรม   ๘   
ประการนี้  คือ  ลาภ  เสื่อมลาภ  ยศ  เส่ือมยศ  นินทา  สรรเสรญิ 
สุข  ทุกข  แตสัตบุรุษท้ังหลาย  ถูกโลกธรรม  ๘  นี้  กระทบยอม 
ไมหว่ัน   ไมไหว    ธรรมของสัตบุรุษอันไดแก   ความไมหว่ันไหว 
ในโลกธรรม ๘ นี ้ขาพเจาน่ังระลึกถึงธรรมนี้ดวยประการฉะน้ี. 
         ลําดับนั้นทาวสักกะจึงตรัสถามวา    ดกูอนพราหมณเม่ือ 
เปนเชนนี้     เหตุใดทานจึงน่ังอยูที่นี่เลา.     พระโพธิสัตวตอบวา 
พระราชารับสั่งใหหาบุคคลผูรักษาสวนประกอบดวยองค     ๔ 
แตขาพเจาไมอาจหาบุคคลเชนนั้นได     จึงคิดวาจะมีประโยชน 
อะไรดวยความตายในเง้ือมมือของผูอ่ืน    เราจักเขาปาไปตาย 
อยางอนาถา จึงไดมานั่งอยูที่นี่. ทาวสักกะตรัสวา  ดูกอนพราหมณ 
เราคือทาวสักกะ     เราเนรมิตสวนใหทานแลว      แตไมสามารถจะ 
เนรมิตผูรักษาสวนซ่ึงประกอบดวยองค   ๔    ได.    ชางกัลบกผู 
แตงพระศกของพระราชาทานชื่อวา    ฉัตตปาณี    เปนผูประกอบ 
ดวยองค    ๔    เมื่อมีความตองการผูรักษาสวน    ทานจงกราบทูล 
ใหทรงแตงต้ังชางกัลบกน้ันเปนผูรักษาสวนเถิด.   ทาวสักกเทวราช 
ประทานโอวาทแกพระโพธิสัตวแลว   ทรงปลอบโยนวา    อยากลัว 
เลย     แลวเสด็จคืนสูเทพบุรีของพระองค.     พระโพธิสัตวไปบาน 
บริโภคอาหารแลวไปถึงประตูพระราชวัง     พบฉัตตปาณีที่ประตู 
พระราชวังน้ัน    จับมือฉัตตปาณีแลวถามวา     สหายฉัตตปาณีได 
ขาววาทานประกอบดวยองค    ๔    หรือ    เมื่อฉัตตปาณีถามวา  
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ใครเปนผูบอกทานวา    ขาพเจาประกอบดวยองค    ๔.     ตอบวา 
ทาวสักกเทวราช.     ถามวา     เหตุใดจึงบอก.     พระโพธิสัตวจึง 
เลาเรื่องทั้งหมดวา    บอกดวยเหตุนี้.    ฉัตตปาณีกลาววา    ถูกแลว 
ขาพเจาเปนผูประกอบดวยองค   ๔.    ลาดับนั้น   พระโพธิสัตวจึง 
จับมือฉัตตปาณีไปเฝาพระราชา     กราบทูลวา    ขาแตมหาราช 
ฉัตตปาณีนี้เปนผูประกอบดวยองค     ๔     เมื่อมีความตองการผู 
รักษาสวน    ขอจงทรงตั้งฉัตตปาณีนี้เปนผูรักษาสวนเถิด    พระ- 
เจาขา.   ลําดบันั้น   พระราชาตรัสถามฉัตตปาณีวา   ไดยินวาทาน 
เปนผูประกอบดวยองค  ๔   หรือ   กราบทูลวาถูกแลว   พระเจาขา 
พระราชาตรัสถามวา   ทานเปนผูประกอบดวยองค    ๔   คืออะไร 
บาง. ฉัตตปาณีทูลวา :- 
                        ขอเดชะ  ขาพระองคเปนผูไมริษยา   เปนผู 
           ไมด่ืมนํ้าเมา     เปนผูไมติดในความรัก     เปนผู 
           ต้ังมั่นอยูในความไมโกรธ. 
         ขาแตมหาราช  ชื่อวาความริษยาไมมีแกขาพระองค  น้ําเมา 
ขาพระองคไมเคยดื่ม    ความรักก็ดี    ความโกรธก็ดี    ไมเคยมีใน 
ผูอ่ืน ขาพระองคประกอบดวยองค ๔ เหลาน้ี. 
         ลําดับนั้นพระราชาตรัสถามวา    ดูกอนฉัตตปาณี     ทาน 
เปนผูไมริษยาหรือ.    กราบทูลวา    ขอเดชะ    ถูกแลวพระเจาขา 
ขาพระองคเปนผูไมริษยา.     ทานเห็นเหตุอะไรจึงเปนผูไมริษยา.  
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ฉัตตปาณีกราบทูลวา     ขอเดชะ     ขอพระองคจงทรงโปรดสดับ 
เถิด  เมื่อจะกลาวถึงเหตุของการไมริษยา  จึงกลาวคาถานี้วา :-  
                        ขาแตราชะ  ขาพระพุทธเจาไดสั่งใหจองจํา 
           ปุโรหติ   เพราะหญิงเปนเหตุ   ปุโรหิตนั้นใหขา- 
           พระองคต้ังอยูในประโยชนแลว     เพราะฉะน้ัน 
           ขาพระองคจึงไมริษยา. 
         อธิบายความแหงคาถานั้นวา    ขาพระองคนี้แหละ    เมื่อกอน 
เปนพระราชาในกรุงพาราณสีนี้เอง     เชนกับพระองค    ใหจองจํา 
ปุโรหิต     เพราะสตรีเปนเหตุ    คือ    ครั้งหนึ่งชางกัลบกฉัตตปาณี 
นี้เปนพระราชา  ถูกพระเทวีผูลักลอบกับพวกขาบาทมูล  ๖๔  นาย 
ผูหวังจะใหพระโพธิสัตว     ซึ่งไมสนใจตนใหพินาศ       ทลูยุยงให 
จองจําตามนัยที่มาแลวในชาดกน้ีวา :-  
                        คนพาลแยมพรายออกมาในที่ใด     คนท่ี 
           ไมถูกจองจํา   ก็ยอมถูกจองจําในที่นั้น   สวนนัก 
           ปราชญแยมพรายออกมาในที่ใด     ถึงคนท่ีถูก 
           จองจําแลว  ก็ยอมหลุดออกมาไดในท่ีนั้น. 
         ในครั้งน้ันพระโพธิสัตวถูกจองจํานําไปเฝา     จึงกราบทูล 
โทษของพระเทวีตามเปนจริง   ไดรอดพนเอง   ไดทูลใหปลดปลอย 
พวกขาบาทมูลที่รับสั่งใหจองจําน้ันท้ังหมด     ถวายโอวาทวา 
ขาแตมหาราช      ขอพระองคจงทรงนิรโทษใหแกพวกขาบาทมูล  
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เหลาน้ัน   และพระเทวีเถิด   พระเจาขา.   เรื่องราวทั้งหมดพึงทราบ     
โดยพิสดารตามนัยที่กลาวแลวในหนหลัง. 
         ฉัตตปาณีหมายถึงความขอน้ัน จึงกลาววา :- 
                        ขาแตราชะ      เพราะหญิงเปนเหตุ      ฯลฯ 
           เพราะฉะน้ัน  ขาพเจาจึงไมริษยา. 
         ก็ในกาลน้ันพระราชาฉัตตปาณีนั้น    คิดวาเราละเลยสนม 
หน่ึงหมื่นหกพัน     คลอเคลียอยูกับพระเทวีเพียงนางเดียวเทานั้น 
ดวยอํานาจกิเลส     ยังไมสามารถจะใหนางอ่ิมหนําได    ข้ึนชื่อวา 
การโกรธตอหญิงท้ังหลายที่ใหเต็มไดยาก     อยางนี้ก็เชนกับการ 
โกรธผานุงท่ีเศราหมองวา     เหตุใดจึงเศราหมองและเปนเชนกับ 
การโกรธอาหารท่ีบริโภคแลวกลับเปนคูถ     วาทําไมจึงกลับเปน 
คูถ.   ตอแตนี้ไปเราขออธิษฐานวา   ยังไมบรรลุอรหัตตราบใด   ขอ 
ความริษยาจงอยาเกิดแกเราเพราะอาศัยกิเลสตราบน้ัน.     ต้ังแต 
นั้นมาพระราชามิไดทรงริษยาเลย        ฉัตตปาณีกัลบกกลาววา 
เพราะฉะนั้นขาพระองคจึงไมริษยา หมายถึงความขอน้ี. 
         ลาดับนั้นพระราชาตรัสถามวา    ดูกอนทานฉัตตปาณี   ทาน 
เห็นอารมณอันใดจึงเปนผูไมดื่มน้ําเมา.     ฉัตตปาณีเมื่อจะกราบทูล 
ถึงเหตุนั้นจึงกลาวคาถานี้วา :- 
                        ขาแตมหาราช      ขาพระพุทธเจาเมาแลว 
           จึงไดกินเน้ือบุตร      ขาพระพุทธเจาถูกความโศก 
           ถึงบุตรน้ันกระทบแลว  จึงเวนการด่ืมนํ้าเมา.  
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         อธิบายความในคาถานั้นวา    ขาแตมหาราชเม่ือครั้งกอน 
ขาพระองคเปนพระเจาพาราณสีเชนเดียวกับพระองค   ขาดนํ้าเมา 
เสียแลวก็ไมสามารถจะดําเนินชีวิตไปได     แมอาหารท่ีไมมีเนื้อ 
ก็ไมสามารถบริโภคได.     ที่พระนครไมมีการฆาสัตวในวัน 
อุโบสถ.   พอครัวซ้ือเนื้อมาเก็บไวแตวัน    ๑๓   คํ่าแหงปกษ.   เนื้อ 
นั้นเก็บไวไมดี    สุนัขจึงกินเสียหมด.    พอครัวหาเน้ือในวันอุโบสถ 
ไมได   จึงปรุงอาหารมีรสเลิศตาง ๆ    สําหรับพระราชายกข้ึนไป 
บนปราสาท    แตไมอาจนําเขาไปได    จึงเขาไปเฝาพระเทวีกราบ 
ทูลวา     ขาแตพระเทวีวันนี้ขาพระองคหาเนื้อไมได    จึงไมอาจนํา 
พระกระยาหารท่ีไมมีเนื้อเขาไปถวายได  ขาพระองคจะทําอยางไร 
ดี.    พระเทวีตรัสวา    นี่แนะเจาโอรสของเราเปนท่ีรักโปรดปราน 
ของพระราชา.     พระราชาทรงเห็นโอรสของเราแลวก็จะทรง 
จุมพิตสวมกอดโอรสนั้นเพลินจนไมทรงทราบวา     เนื้อมีหรือ 
ไมมีสําหรับพระองค.     เราจะแตงตัวโอรสแลวใหนั่งบนพระเพลา 
ของพระราชา     เวลาท่ีพระองคทรงหยอกลอพระโอรส     ทานจึง 
คอยนําพระกระยาหารเขาไปถวาย.     พระเทวีตรัสดังน้ันแลว 
จึงตกแตงพระราชกุมารโอรสของพระองคใหนั่งบนพระเพลา 
ของพระราชา.    ในเวลาท่ีพระราชาทรงหยอกลอเลนกับพระ- 
โอรส   พอครัวจึงนําพระกระยาหารเขาไปถวาย.   พระราชาทรง 
เมาสุรา    ไมทรงเห็นเนื้อในถาด    จึงตรัสถามวา    เน้ืออยูที่ไหน 
พอครัวกราบทูลวา    ขาแตพระองค    ขาพระองคหาเนื้อไมได  
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เพราะวันนี้เปนวันอุโบสถ    ไมมีการฆาสัตว   จึงตรัสวา    ชื่อวา 
เนื้อสําหรับเราหาไดยากนักหรือ      จึงทรงหักคอพระโอรสที่นั่ง 
อยูบนพระเพลา     จนถงึส้ินชีพิตักษัย     โยนไปขางหนาพอครัว 
ตรัสวา  จงไปปรุงมาโดยเร็ว.  พอครัวไดทําตามรับส่ัง.  พระราชา 
ไดเสวยพระกระยาหารดวยเนื้อพระโอรสแลว.     มิไดมีผูสามารถ 
ร่ําไหทัดทานแมแตคนเดียว     เพราะกลัวพระราชา.     พระราชา 
ครั้นเสวยเสร็จแลวเสด็จเขาหองบรรทม      ทรงตืน่บรรทม 
ตอนใกลรุง     ทรงสรางเมาแลวรับสั่งวา     จงนําโอรสของเรามา. 
ในกาลน้ันพระเทวีหมอบกันแสงร่ําไหอยู   ณ   แทบพระบาท   เมื่อ 
พระราชาตรัสถามวา     กนัแสงเรื่องอะไร     กราบทูลวา     ขาแต  
พระองคเมื่อวานนี้พระองคทรงฆาพระโอรสแลวเสวยพระกระ- 
ยาหารกับเนื้อพระโอรสเพคะ.    พระราชาทรงกันแสงดวยความ 
โศกถึงพระโอรส     ทรงเห็นโทษในการด่ืมน้ําเมาวา     ทุกขนี้เกิด  
ข้ึนแกเรา     เพราะอาศัยการด่ืมน้ําเมา       แลวทรงกําฝุนข้ึนมาทา 
พระพักตร   ทรงอธิษฐานวา   ต้ังแตนี้ไปเรายังไมบรรลุพระอรหัต  
ตราบใด      เราจักไมดื่มสุราอันทําความพินาศเชนน้ีตราบน้ัน. 
ต้ังแตนั้นมาพระองคมิไดทรงดื่มน้ําเมาอีกเลย.     ฉัตตปาณีกัลบก 
กลาวคาถานี้วา ปมตฺโตห มหาราช หมายถึงความน้ี. 
         ลําดับนั้นพระราชาตรัสถามฉัตตปาณีวา    ฉัตตปาณีทาน 
เห็นอารมณอะไรหรือ    จึงไมมีความรัก.    ฉัตตปาณีเมื่อจะทูลเหตุ 
นั้น จึงกลาวคาถานี้วา :-  
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                        ขาพระองคเปนพระราชาพระนามวา 
           กิตวาส     โอรสของขาพระองคทําลายบาตรของ  
           พระปจเจกพุทธเจา   แลวส้ินชีวิต  ขาพระองคไม 
           มีความรักเพราะโอรสนั้นเปนเหตุ. 
         ความในคาถาน้ันวา   ขาแตมหาราชเมื่อครั้งกอนขาพระองค 
เปนพระราชาพระนามวา   กิตวาส   ในกรุงพาราณสี.   โอรสของ 
ขาพระองคไดประสูติ.    ครั้นประสูติแลว    โหรเห็นลักษณะพระ- 
โอรสแลวทานายวา   ขาแตมหาราช   พระอาญาไมพนเกลา   พระ- 
โอรสนี้จักอดน้ําส้ินพระชนม    พระเจาขา.    พระชนกชนนีทรง 
ขนานนามพระโอรสน้ันวา     ทุฏฐกมุาร.     กุมารน้ันครั้นเจริญวัย 
แลว   ไดดํารงตําแหนงเปนอุปราช.   พระราชาโปรดใหพระกมุาร 
ตามเสด็จ     ขางหนาบาง     ขางหลังบางเสมอ.     และเพราะเกรง 
พระโอรสจะอดนํ้าตาย     จึงรับสั่งใหขุดสระโบกขรณีไวในท่ีนั้น  ๆ 
ภายในพระนครในประตูทั้งส่ีดาน.      รับสั่งใหสรางมณฑปไว 
ตามส่ีแยกเปนตน    แลวใหต้ังตุมน้ําดื่มไว.    วันหนึ่งพระกุมารแตง 
พระองคเสด็จประพาสอุทยานแตเชาตรู      พบพระปจเจกพุทธเจา 
ในระหวางทาง.   มหาชนเห็นพระปจเจกพุทธเจา   แลวตางก็กราบ 
ไหวสรรเสริญและประคองอัญชลีแดพระปจเจกพุทธเจาน้ัน. 
พระกุมารน้ันคิดวา     พวกท่ีไปกับคนเชนเราพากันกราบไหว 
สรรเสริญประคองอัญชลแีดสมณะโลนนี้   ทรงพิโรธ     ลงจากชาง 
เขาไปหาพระปจเจกพุทธเจา  ตรัสถามวา  สมณะทานไดภัตตาหาร  
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แลวหรือ   พระปจเจกพุทธเจาบอกวา   ไดแลวพระกุมาร.   พระ- 
กุมารจึงแยงบาตรจากมือพระปจเจกพุทธเจาทุมลงบนพื้นดิน 
เหยียบย่ํายีภัตตาหารใหแหลกไป.     พระปจเจกพุทธเจาแลดูหนา 
พระกุมารน้ัน     คิดวาสัตวผูนี้ทีจะวอดวายเสียแลวหนอ.     พระ- 
กุมารตรัสวา    สมณะเราเปนโอรสของพระเจากิตวาส    มีนามวา 
ทุฏฐกุมาร   ทานโกรธเรา   มองดูตาเรา   จะทําอะไรเรา.   พระ- 
ปจเจกพุทธเจา     บาตรแตกแลวจึงเหาะข้ึนสูเวหาไปสูเง้ือมเขา 
นันทมูล  ณ  หิมวันตประเทศ  เบื้องทิศอุดร. ขณะนั้นเองกรรมชั่ว 
ของพระกุมารก็ใหผลทันตา.      พระกมุารมีพระวรกายเรารอน 
พลุงพลาน   ตรัสวา  รอนเหลือเกินลมลง  ณ  ที่นั้นเอง.  น้ําท้ังหมด  
ที่มีอยู  ณ  ทีน่ั้น ๆ   ก็เหือดแหง.   สระท้ังหลายก็แหงผาก.  พระ- 
กุมารส้ินชีพิตักษัยในที่นั้นเอง ไปบังเกิดในนรกอเวจี. 
         พระราชาทรงสดับเรื่องราวนั้นแลว    ถูกความโศกถึงพระ- 
โอรสครอบงํา     ทรงดําริวา     ความโศกของเราน้ีเกิดข้ึนแตสิ่งที่ 
เรารัก    หากเราจะไมมีความรักแลว     ความโศกก็จะไมเกิดข้ึน 
ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  ข้ึนชื่อวาความรักในสิ่งใด ๆ  ทั้งท่ีมีวิญญาณ 
หรือไมมีวิญญาณ    อยาไดเกิดข้ึนแกเราเลย    ทรงอธิษฐานดังนี้ 
แลว.   ต้ังแตนั้นไปก็ไมมีความรักเลย.    ฉัตตปาณีกลาวคาถาวา 
กิตวาโส นามาห   หมายถึงเนื้อความน้ัน. 
         ลําดับนั้นพระราชาตรัสถามฉัตตปาณีวา    ดกูอนฉัตตปาณี 
ทานเห็นอารมณอันใดเลา     จึงเปนผูไมโกรธ.    ฉัตตปาณีเมื่อจะ  
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กราบทูลความน้ัน จึงกลาวคาถานี้วา :-  
                        ขาพระองคเปนดาบสช่ือวาอรกะ     เจริญ 
           เมตตาจิตเจ็ดปอยูในพรหมโลก  เจ็ดกัป  เพราะ 
           ฉะนัน้จึงเปนผูไมโกรธ. 
         ความในคาถาน้ันวา   ขาแตมหาราช   ขาพระองคเปนดาบส 
ชื่ออรกะ     เจริญเมตตาจิต      เจ็ดป     แลวอยูในพรหมโลกถงึเจ็ด  
สังวัฏฏกัป    วิวัฏฏกัป    ขาพระองคนั้นจึงไมเปนผูไมโกรธ     เพราะ 
ประพฤติสั่งสมเมตตาภาวนาสิ้นกาลนาน. 
         เมื่อฉัตตปาณีกราบทูลองค   ๔   ของตนอยางนี้แลว   พระ- 
ราชาไดทรงใหสัญญาท่ีนัดหมายไวแกบริษัท.     ทันใดนั้นเอง 
เหลาอํามาตยมีพราหมณและคหบดีเปนตน     ตางลุกฮือกันข้ึน 
กลาววา  แนะ  เจาคนกินสินบน  โจรผูชั่วราย  เจาไมไดกินสินบน 
แลว  จึงคิดจะฆาบัณฑิต    ตางชวยกันจับมือและเทากาฬกะเสนาบดี 
พาลงจากพระราชนิเวศน    ทุบศีรษะดวยกอนหินและไมฆอน 
คนละไมคนละมือ    จนถึงแกความตาย     จึงจับเทาลากไปท้ิงไวที่  
กองหยากเยื่อ.     ต้ังแตนั้นมาพระราชาทรงครองราชสมบัติโดย 
ธรรม ครั้นสวรรคตแลวก็เสด็จไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.       กาฬกะเสนาบดีในครั้งน้ันไดเปน    เทวทัตในครั้งนี้.  
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ฉัตตปาณีอุบาสกไดเปนสารีบุตร     สวนธัมมัทธชปุโรหิต   คือเรา 
ตถาคตนี้แล. 
                     จบ อรรถกถาธัมมัทธชชาดกท่ี ๑๐ 
 

                    รวมชาดกที่มีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. โสมทัตตชาดก  ๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก  ๓. ภรรุาชชาดก 
๔. ปุณณนทีชาดก   ๕. กจัฉปชาดก   ๖. มัจฉชาดก   ๗. เสคคุ- 
ชาดก ๘. กฏูวาณิชชาดก ๙. ครหิตชาดก  ๑๐. ธัมมัทธชชาดก. 
                         จบ  พีรณัตถัมภกวรรคที่  ๗  
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                              ๘. กาสาววรรค 
 
                             ๑. กาสาวชาดก 
 

                  วาดวยผูควรนุงหมผากาสาวะ 
       [๒๙๑]   ผูใดยังมีกิเลสดุจน้ําฝาด    ยังคายออกไมได 
         ปราศจากทมะและสจัจะ   จักนุงหมผายอมน้าํฝาด 
         ผูนั้นยอมไมสมควรจะนุงหมผายอมน้ําฝาดเลย. 
       [๒๙๒]   สวนผูใดคายกิเลสดุจน้ําฝาดแลว       ต้ังมั่น 
         อยูในศีลท้ังหลาย     ประกอบดวยทมะและสจัจะ 
         ผูนั้นแลยอมสมควรจะนุงหมผายอมน้ําฝาดได. 
                         จบ กาสาวชาดกท่ี  ๑ 
 
                     อรรถกถากาสาววรรคท่ี    ๘ 
 
                       อรรถกถาสาวชาดกท่ี   ๑ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระเทวทัต      ตรสัพระธรรมเทศนานี้     มคํีาเริ่มตนวา 
อนิกฺกสาโว  กาสาว  ดังนี้. แตเรื่องเกิดข้ึนในกรุงราชคฤห. 
         สมัยหนึ่งพระธรรมเสนาบดีอยู    ณ    เวฬุวันมหาวิหารกับ 
ภิกษุ     ๕๐๐     รูป.    ครัง้น้ันพระเทวทัตหอมลอมไปดวยบริษัท 
ผูทุศีลสมควรแกตนอยู    ณ    คยาสีสประเทศ.    สมัยนั้นชาวกรุง  
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ราชคฤหเรี่ยไรกันจัดเตรียมทาน.     ครั้งน้ันมีพอคาผูมาเพ่ือ 
ทําการคาขายผูหน่ึง   ไดใหผากาสาวะมีกลิ่นหอม   มีคามาก   วา 
ทานท้ังหลายจงจําหนายผาสาฎกน้ีแลวใหเรามีสวนบุญรวมดวย 
เถิด.   ชาวพระนคร   ถวายทานกันมากมาย.   วัตถทุานทุกอยางที่ 
รวมใจกันรวบรวมจัดครบเรียบรอยแลวดวยกหาปณะท้ังนั้น. 
ผาสาฎกผืนน้ันจึงไดเหลือ.     มหาชนประชุมกันวา     ผาสาฎกมี 
กลิ่นหอมผืนนี้เปนของเกิน     เราจะถวายผาผืนนั้นแกรูปไหน 
เราจักถวายแกพระสารีบุตร    หรือแกพระเทวทัต.     ในมนุษย 
เหลาน้ัน   บางพวกกลาววา    จักถวายแกพระสารีบุตรเถระ    อีก 
พวกหน่ึงกลาววา    พระสารีบุตรเถระอยูชั่ว    ๒-๓    วันแลวก็จะ 
หลีกไปตามชอบใจ    สวนพระเทวทัตอยูอาศัยเมืองของเราแหง 
เดียวเปนประจํา     ทานองคนี้แหละไดเปนที่พ่ึงของเราทั้งในงาน 
มงคลและอวมงคล    พวกเราจักถวายแกพระเทวทัต.     แมพวกที่ 
กลาวกันไปหลายอยางนั้น    พวกท่ีกลาววา    เราจักถวายแกพระ- 
เทวทัตมีมากกวา.   มหาชนจึงไดถวายผาน้ันแกพระเทวทัต.   พระ- 
เทวทัตใหชางตัดผากาสาวะมีกลิ่นหอมน้ันออก     แลวใหเย็บเปน 
สองชั้น ใหยอมจนมีสีดังแผนทองคําหม. 
         ในกาลนั้น ภิกษุประมาณ ๓๐๐  รูป  ออกจากกรุงราชคฤห 
ไปยังกรุงสาวัตถี     ถวายบังคมพระศาสดา    พระศาสดาทรงทํา 
ปฏิสันถารแลวไดทูลใหทรงทราบเรื่องราว     แลวกราบทูลวา 
ขาแตพระองค     พระเทวทัตหมผากาสาวะอันเปนธงชัยของ  
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พระอรหันตอันไมสมควรแกตนอยางนี้.     พระศาสดาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เทวทัตนุงหมผากาสาวะอันเปนธงชัยของ 
พระอรหันตอันไมสมควรแกตนในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได    แม 
เมื่อกอนเทวทัตก็นุงหมแลวเหมือนกัน     ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัส  
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลชางที่ปาหิมพานต 
ครั้นเติบใหญแลวไดเปนหัวหนาโขลงมีชาง   ๘๔,๐๐๐    เชอืก 
เปนบริวาร     อาศัยอยูในราวปา     ครัง้น้ันมีมนุษยเข็ญใจผูหน่ึง 
อาศัยอยูในกรุงพาราณสี      เห็นชางกลึงงาท่ีถนนชางทําเครื่องงา 
กําลังทําเครื่องงาตาง  ๆ     มีกําไลงาเปนตน    จึงถามวา    ทานได 
งาชางแลวจักรับซื้อไหม.     พวกชางงาตอบวา     เรารับซื้อซิ. 
มนุษยเข็ญใจนั้นรับวา    ตกลง     จึงถอือาวุธนุงหมผายอมฝาด 
คลุมศีรษะยืนคอยอยูที่ทางชางผาน     ใชอาวุธฆาชางแลวเอางา 
มาขายท่ีเมืองพาราณสีเลี้ยงชีพ.     ตอมาคนเข็ญใจน้ันไดเริ่มฆา 
ชางบริวารของพระโพธิสัตวที่เดินลาหลังชางทั้งหมด.  เม่ือชาง 
ขาดหายไปทุกวัน ๆ     พวกชางจึงแจงแกพระโพธิสัตววา     ชาง 
ขาดหายไปดวยเหตุอะไรหนอ.     พระโพธิสัตวคอยสังเกตดู     ก ็
รูวา      บุรุษคนหน่ึงถือเพศอยางพระปจเจกพุทธเจายืนอยูที่ริมทาง 
ชางผาน    เจาคนน้ีกระมังฆาชาง    เราจักคอยจับมัน    วันหน่ึงจึง 
ใหพวกชางเดินไปขางหนาตน     ตนเองเดินไปขางหลัง.     มนษุย  
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เข็ญใจ     เห็นพระโพธิสัตวจึงถืออาวุธตรงเขาไป.     พระโพธสิัตว 
ถอยหลังกลบัมายืนอยู    คิดวา    จักจับฟาดดินใหตาย    จึงยื่นงวง 
ออกเห็นผากาสายะที่มนุษยนั้นนุงหมอยู    คิดวา    ผากาสายะอัน 
เปนธงชัยของพระอรหันตนี้เราควรทําความเคารพ     จึงมวนงวง 
หดกลับแลวกลาววา     นีแ่นะเจาบุรุษ     ผากาสายะอันเปนธงชัย 
ของพระอรหันตนี้ไมสมควรแกเจามิใชหรือ     ไฉนเจาจึงหมผา 
ผืนนั้นเลา ไดกลาวคาถาน้ีวา 
                        ผูใดมกีิเลสดุจน้ําฝาด   ปราศจากทมะและ 
           สัจจะ   จักนุงหมผายอมน้ําฝาด     ผูนั้นยอมไมสม 
           ควรจะนุงหมผายอมน้ําฝาดเลย.       สวนผูใดคาย 
           กิเลสดุจน้ําฝาดแลว          ต้ังมัน่อยูในศีลท้ังหลาย 
           ประกอบดวยทมะและสัจจะ          ผูนั้นแลยอมสม 
           ควรจะนุงหมผายอมน้ําฝาดได. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อนิกฺกสาโว   ความวา   ทานเรียก 
กิเลสเพียงดังวานํ้าฝาดน้ันไดแก    ราคะ    โทสะ    โมหะ    มักขะ 
(ความลบหลูคุณทาน)  ปลาสะ  (ตีเสมอทาน)  อิสสา  (ความริษยา) 
มัจฉริยะ    (ความตระหน่ี)    มายา    (เจาเลห)    สาเถยยะ    (ความ 
โออวด)   ถมัภะ   (หัวด้ือ)  สารัมภะ   (แขงดี)  มานะ   (ความถอืตัว) 
อติมานะ    (ดูหม่ินทาน)   มทะ    (ความมัวเมา)   ปมาทะ  (ความ 
เลินเลอ)    อกุสลธรรมทัง้หมด    ทุจจริตท้ังหมด    กรรมที่นําไปสู 
ภพทั้งหมด   กิเลสพันหา   นีช่ื่อวา   กสาวะกิเลสเพียงดังวานํ้าฝาด.  
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กิเลสเพียงดังวานํ้าฝาดน้ัน     บุคคลใดยังละไมได    ยังอาศัยอยู 
ยังไมออกจากสันดานของบุคคลใด     บุคคลน้ันชือ่วามีกิเลสเพียง 
ดังวานํ้าฝาดอันยังไมคายออก.   บทวา   กาสาว   ไดแก   มีสีเหลือง 
อันเปนรสของน้ําฝาด     เปนธงชัยของพระอรหันต.    บทวา    โย 
วตฺถ    ปริทหิสฺสิ     ความวา    ผูใดเปนอยางนี้จักใชสรอย    คือ 
นุงและหมผาชนิดนี้.   บทวา   อเปโต   ทมสจฺเจน   ความวา   บคุคล 
นั้นเปนผูปราศจาก   คือ     หางไกลจากทมะอันไดแก     การฝก 
อินทรียและปรมัตถสัจจะอันไดแก   พระนิพพาน.   บทวา   น   โส 
กาสาวมรหติ    ความวา    บุคคลน้ัน    ไมคูควรผากาสาวะอันเปน 
ธงชัยของพระอรหันต     เพราะยังมีกิเลสเพียงดังวานํ้าฝาด      ยัง 
คายออกไมได    จึงไมสมควรแกผากาสาวะนั้น.    บทวา    โย    จ 
วนฺตกสาวสฺส    ความวา    สวนบุคคลใด    ชื่อวาเปนผูมีกิเลสเพียง 
ดังนํ้าฝาดคายออกแลว       เพราะกิเลสเพียงดังนํ้าฝาดตามที่กลาว 
แลวน่ัน   คายออกหมดแลว.   บทวา    สีเลสุ   สุสมาหิโต   คือเปนผู 
มั่นคงดวยศีลในมรรคศีล     และผลศีล     คือต้ังม่ันในมรรคศีลและ 
ผลศีลเหลาน้ัน   ดุจนํ้ามาต้ังไว.   บทวา   อุเปโต    ไดแก   ถึงพรอม 
คือ   ประกอบพรอม.   บทวา   ทมสจเฺจน   คือ   ดวยทมะและสัจจะ 
มีประการดังกลาวแลว.    บทวา    ส   เว    กาสาวมรหติ    ความวา 
บุคคลเห็นปานนี้นั้น    ยอมคูควรผากาสาวะ     อันเปนธงชัยของ 
พระอรหันตนี้.  
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         พระโพธิสัตวกลาวเหตุนี้แกบุรุษนั้นอยางนี้แลว     ขูวา 
ต้ังแตนี้ไป    เจาอยามาที่นี่อีกเปนอันขาด    หากเจามา    เจาจะตอง 
ตายแลวปลอยใหหนีไป. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    บุรษุผูฆาชางในดังน้ัน    ไดเปนเทวทัตในครั้งนี้    สวน 
ชางผูเปนหัวหนาโขลง คือเราตถาคตน้ีแล. 
                       จบ อรรถกถากาสาวชาดกที่  ๑  
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                        ๒. จุลลนนัทิยาชาดก 
 

                 ผลของกรรมดีและกรรมช่ัว 
       [๒๙๓]  ปาราสริยพราหมณไดกลาวคําใดไววา 
         ทานอยาไดกระทํากรรมช่ัว  อนัจะทําตัวทานให 
         เดือดรอนในภายหลังนะ   คําน้ีนั้น   เปนถอยคา 
         ของทานอาจารย. 
       [๒๙๔]  บุรุษทํากรรมเหลาใดไว เขายอมเห็นกรรม 
         เหลาน้ันในตน   ผูทํากรรมดียอมไดรับผลดี   ผูทํา 
         กรรมชัว่ยอมไดรับผลช่ัว   บุคคลหวานพืชเชนใด 
         ยอมไดรับผลเชนนัน้. 
                     จบ  จุลลนันทิยชาดกท่ี ๒ 
 
                 อรรถกถาจุลลนันทิยชาดกท่ี ๒ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเวฬุวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภพระเทวทัต      ตรสัพระธรรมเทศนานี้     มคํีาเริ่มตนวา 
อิท ตทาจริยวโจ ดังน้ี. 
         ความยอมีอยูวา     วันหน่ึงพวกภิกษุประชุมสนทนากันใน 
โรงธรรมวา    ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    ข้ึนชื่อวาพระเทวทัตเปนผู 
กักขฬะหยาบชา     โผงผาง     ประกอบการมุงปลงพระชนมพระ-  
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สัมมาสัมพุทธเจา   ไดกลิง้ศิลา   ปลอยชางนาฬาคิรี   มิไดมีแมแต 
ขันติเมตตา    และความเห็นอกเห็นใจ    ในพระตถาคตเลย.    พระ- 
ศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บัดนี้พวกเธอ 
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อกราบทูลใหทรงทราบแลว 
จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวทัตกักขฬะ   หยาบคาย   ไร 
กรุณามิใชในบัดนี้เทาน้ัน   แมเมื่อกอนเทวทัตก็กักขฬะ   หยาบคาย 
ไรกรุณาเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวถือกําเนิดเปนวานร    ชื่อ    นันทยิะ 
อยูในหิมวันตประเทศ    มีนองชายชื่อวา     จุลลนันทิยะ    ทัง้สอง 
พ่ีนองมีวานร   ๘๔,๐๐๐   เปนบริวาร   ปรนนิบัติมารดาซึ่งตาบอด  
อาศัยอยูในหิมวันตประเทศ.     วานรสองพี่นองใหมารดาพักนอน 
ที่พุมไม   เขาไปปาหาผลไมที่มีรสอรอยไดแลว    สงไปใหมารดา. 
ลิงท่ีนํามามิไดเอาไปใหมารดา.     มารดาถูกความหิวครอบงํา 
จนผอมซูบซีดเหลือแตหนังหุมกระดูก.     ครั้งน้ัน    พระโพธสิัตว 
จึงถามมารดาวา   แมจา    ลูกสงผลไมมีรสอรอยมาใหแม   ไฉนแม 
จึงซูบผอมนักเลา.      มารดาตอบวา      ลูกเอย      แมไมเคยไดเลย. 
พระโพธิสัตวคิดวา     เมือ่เรายังปกครองฝูงวานรอยู     แมของเรา 
คงตายเปนแน      เราจะละฝูงวานรไปปรนนิบัติแมเทาน้ัน.     พระ- 
โพธิสัตวจึงเรียกจุลลนันทิยะมากลาววา     นี่แนะ     นอง     นองจง 
ปรกครองฝูงวานรเถิด     พ่ีจักปรนนิบัติแมเอง.     ฝายจุลลนันทิยะ  
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จึงกลาววา     พ่ีจา     นองไมตองการปกครองฝูงวานร     นองก็จะ 
ปรนนิบัติแมบาง.    พ่ีนองทั้งสองน้ันมีความเห็นเปนอันเดียวกัน 
ฉะน้ีแลว   จึงละฝูงวานรพามารดาออกจากหิมวันตประเทศ   อาศัย 
อยูที่ตนไทรชายแดน ปรนนิบัติมารดา. 
         ครั้งน้ัน   มีพราหมณมาณพชาวกรุงพาราณสีผูหน่ึง   เรียน 
จบศิลปะทุกประการ    ในสานักอาจารยทิศาปาโมกข    ในเมือง 
ตักกสิลา อาลาอาจารยวา กระผมจักไป ฝายอาจารยก็รูดวยอานุภาพ 
วิชชาในตนวา   มาณพน้ันเปนคนกักขฬะ   หยาบชา   โผงผาง   จึง 
สั่งสอนวา   แนะพอ   เจาเปนคนกักขฬะ   หยาบชา   โผงผาง   ถา 
ขืนเปนอยางน้ีจะไมมีผลสําเร็จเชนเดียวกันตลอดกาล     ยอมตอง 
พบความพินาศ     ความทุกขอยางใหญหลวง     ทานอยาไดเปนคน 
กักขฬะ     หยาบชา     อยาไดทํากรรมอันใหเดือดรอนในภายหลัง 
เลย    ดังน้ีแลวจึงสงไป.    พราหมณมาณพน้ันไหวอาจารยแลวไป 
สูกรุงพาราณสี    มีครอบครัวแลว    เม่ือไมสามารถจะเลี้ยงชีพดวย 
ศิลปะอยางอ่ืน     จึงคิดวา     เราจักยึดเอาคันธนูเปนที่พ่ึงเลี้ยงชีวิต  
คือจักหากินทางเปนพราน     ออกจากกรุงพาราณสี      อยูที่บาน 
ชายแดน      ผูกสอดธนูและแลงธนูเสร็จแลว      เขาปาลาเนื้อนานา 
ชนิด      เลี้ยงชีพดวยการขายเนื้อ.     วันหน่ึงเขาหาอะไรในปาไมได 
เลย     กําลังเดินกลับพบตนไทรอยูที่ริมเนิน     คิดวานาจะมีอะไร 
อยูที่ตนไทรนี้บาง     จึงเดินตรงไปยังตนไทร.     ขณะน้ันวานร 
สองพี่นองนั่งอยูระหวางคาคบ   ใหมารดาเค้ียวกินผลไมอยูขางหนา  
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เห็นพราหมณมาณพน้ันเดินมา    คิดวาถึงจะเห็นมารดาเรา     กค็ง 
จะไมทําอะไร     จึงแอบอยูระหวางกิ่งไม.     ฝายบุรุษโผงผางผูนั้น 
มาถึงโคนตนไมแลว     เห็นมารดาของวานรน้ันแกทุพพลภาพ 
ตาบอด     คิดวา    เราจะกลับไปมือเปลาทําไม    จักยิงนางลิงตัวน้ี 
เอาไปดวย    จึงโกงธนูหมายจะยิงนางลิงแกตัวน้ัน.    พระโพธิสัตว 
เห็นดังน้ันจึงกลาว     พอจุลลนันทิยะบุรุษผูจะยิงมารดาของเรา. 
พ่ีจะสละชีวิตใหแทนมารดา     เมื่อพ่ีตายไปแลว     นองจงเลี้ยงดู 
มารดาเถิด     จึงออกจากระหวางกิ่งไมกลาววา     ทานผูเจริญขอ 
ทานอยาไดยิงมารดาของเราเลย มารดาของเราตาบอด ทุพพลภาพ 
เราจะสละชีวิตใหแทนมารดา     ขอทานอยาไดฆามารดาเลย     จง 
ฆาเราเถิด    รับปฏิญญาของบุรุษน้ันแลว   จึงไปน่ังในท่ีใกลลกูศร. 
บุรุษน้ันปราศจากความกรุณา     ยิงพระโพธิสัตวตกลง     แลวข้ึน 
ธนูอีกเพ่ือจะยิงมารดาของพระโพธิสัตวดวย.     จุลลนันทิยะเห็น 
ดังน้ัน    คิดวาบุรุษผูนี้ใครจะยิงมารดาของเรา    มารดาของเรา 
แมจะมีชีวิตอยูวันเดียว      ก็ยังไดชื่อวารอดชีวิตแลว     เราจักสละ 
ชีวิตใหแทนมารดา   จึงออกจากระหวางกิ่งไมกลาววา  ทานผูเจริญ 
ทานอยายิงมารดาของเราเลย      เราจักสละชีวิตใหแทนมารดา 
ทานยิงเราแลวเอาเราสองพ่ีนองไป      จงไวชีวิตแกมารดาของเรา 
เถิด  รับปฏญิญาของบุรุษน้ันแลว  นัง่ในท่ีใกลลกูศร.  บรุุษนั้นจึง 
ยิงจุลลนันทิยะน้ันตกลง   แลวคิดวาเราจักเอาไปเผ่ือเด็ก ๆ   ที่บาน 
จึงยิงมารดาของวานรท้ังสองดวยตกลง  หาบไปท้ัง  ๓ ตัว  มุงหนา  
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ตรงไปบาน.   ครั้งน้ันสายฟาไดตกลงท่ีบานของบุรุษชั่วน้ัน   ไหม 
ภรรยาและลกูสองคนพรอมกับบาน เหลือแตเพียงเสากับข่ือ. 
         ขณะนั้นบุรุษผูหน่ึง    พบบุรุษชัว่น้ันที่ประตูบานน่ันเอง 
จึงเลาความเปนไปใหฟง.     บุรุษชั่วผูนั้นถูกความเศราโศกถึง 
บุตรและภรรยาครอบงํา    ทิ้งหาบเน้ือและธนูกับแลงไวตรงนั้น 
เอง   ปลอยผา   เปลือยกายประคองแขนร่ําไหเขาไปที่เรือน   ขณะ 
นั้น     ข่ือหักตกลงมาถูกศีรษะแตก     แผนดินแยกออกเปนชอง 
เปลวไฟแลบข้ึนมาจากอเวจีมหานรก.      บุรุษชั่วผูนั้นกําลังถูก 
แผนดินสูบ   ระลึกถึงโอวาทของอาจารยได   คิดวาทานปาราสริย-  
พราหมณเห็นเหตุนี้    จึงไดใหโอวาทแกเรา     ไดกลาวคาถาสอง 
คาถารําพันวา :- 
                        ปาราสริยพราหมณไดกลาวคําใดไววา 
           ทานอยาไดกระทํากรรมช่ัว     อันจะทําตัวทานให 
           เดือดรอนในภายหลังนะ   คําน้ีนั้นเปนถอยคําของ 
           ทานอาจารย. 
                        บรุุษทํากรรมเหลาใดไว เขายอมเห็นกรรม 
           เหลาน้ันในตน   ผูทํากรรมดียอมไดรับผลดี    ผูทํา 
           กรรมชั่วยอมไดรับผลชั่ว      บุคคลหวานพืชเชนใด 
           ยอมไดรับผลเชนนั้น. 
         อธิบายแหงคาถานั้นวา    ปาราสริยพราหมณ    ไดกลาวคํา 
ใดไววา    เจาอยาไดทําบาปนะ    บาปใดเจาทําไว   บาปน้ันจะเผา  
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ผลาญทานในภายหลัง    นี่เปนคําของทานอาจารย   บุรุษทากรรม   
เหลาใดไวทางกายทวาร    วจีทวาร     และมโนทวาร    เมื่อเขากลับ 
ไดผลของกรรมนั้น   ยอมพบกรรมเหลาน้ันเองในตน  ผูทํากรรมดี 
ยอมเสวยผลดี      แตผูทํากรรมชั่ว     ยอมเสวยผลชั่วชาลามกไมนา 
ปรารถนา     แทจริงแมในทางโลกบุคคลหวานพืชเชนใดไว    ยอม 
นําไปซ่ึงพืชนั้น   คือยอมเก็บผล   ไดรบัผล   เสวยผล   อันสมควร 
แกพืชนั้นเอง. 
         บุรุษผูชั่วชาน้ันคร่ําครวญอยูอยางนั้นเอง     เขาไปสูแผนดิน 
เกิดในอเวจีมหานรก. 
         พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวทัตกักขฬะ 
หยาบชามิใชในบัดนี้เทานั้น    แมเม่ือกอนก็กักขฬะ    หยาบชา 
ไรกรุณาเหมือนกัน    แลวทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาทรงประชุม 
ชาดก.    บุรษุพรานในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งน้ี    อาจารย 
ทิศาปาโมกขไดเปนสารีบุตร     จุลลนันทิยวานรไดเปนอานนท 
มารดาวานรไดเปนมหาปชาบดีโคตมี    สวนมหานันทิยวานร    คือ 
เราตถาคตน้ีแล. 
                      จบ อรรถกถาจุลลนันทิยชาดกท่ี  ๒  
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                        ๓. ปุฏภัตตชาดก  
 

                        วาดวยการคบ 
       [๒๙๕]  บุคคลควรนอบนอมตอผูที่นอบนอมตน 
         ควรคบกับผูที่คบตน  ควรทํากิจตอบแทนแกผูที่  
         ชวยทํากิจของตน        ไมควรทําประโยชนแกผู 
         ปรารถนาความฉิบหายให   และไมควรคบกับผู 
         ที่ไมคบตน. 
       [๒๙๖]  บุคคลควรละท้ิงผูที่ละทิ้งตน     ไมควรทํา 
         ความอาลัยรักใครในบุคคลเชนนั้น        ไมควร 
         สมาคมกับผูที่เขาไมใฝใจกบัตน   นกรูวาตนไม 
         หมดผลแลวก็ละทิ้งไปหาตนไมอื่น    เพราะโลก 
         เปนของกวางใหญ. 
                         จบ  ปฏุภัตตชาดกท่ี  ๓ 
 
                    อรรถกถาปุฏภัตตชาดกท่ี  ๓ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภกุฎมพีคนหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
นเม นมนฺตสฺส  ดังนี้. 
         ไดยินวา    กุฎมพีชาวกรุงสาวัตถีผูหน่ึง    ไดทําการคาขาย 
กับกุฎมพีชาวชนบทผูหน่ึง.    กุฎมพีชาวกรุงน้ันไดพาภรรยาของ  
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ตนไปหาผูเก็บเงินของกุฎมพีชาวชนบทนั้น.    ผูเก็บเงินบอกวา 
เราไมสามารถจะใหได    จึงไมใหอะไรไป.    กุฎมพีชาวกรุงโกรธ 
ไมยอมบริโภคอาหารออกไปเลย.     ครั้งน้ันบุรุษผูเดินทางทั้งหลาย 
เห็นกุฎมพีชาวกรุงผูนั้นหิวโหยในระหวางทาง     จึงใหหอขาวดวย 
บอกวา   ทานจงแบงใหภรรยาดวย   แลวบริโภคเถิด.   กุฎมพีชาว 
กรุงรับหอขาวแลว    ไมอยากใหภรรยา     จึงกลาววา     แนะนอง 
ตรงนี้เปนถิ่นโจร   นองจงลวงหนาไปกอน   สงภรรยาไปแลว   จึง 
บริโภคอาหารจนหมด     แลวเอาหอเปลา ๆ    มาพูดวา    นองพวก 
บุรุษเดินทางใหหอเปลา ๆ   ไมมีขาวเลย.   ภรรยารูวาสามีบริโภค 
แตผูเดียว     ก็มีความนอยใจ.     ทั้งสองสามีภรรยาผานไปทางหลัง 
พระเชตวันมหาวิหาร     จึงแวะเขาไปเชตวันมหาวิหารดวยคิดวา 
จักดื่มน้ํา.   แมพระศาสดาก็ประทับนั่งคอยดูการมาของสามีภรรยา 
นั้น  ใตรมเงาพระคันธกุฏี  ดุจพราหมณดักเน้ือฉะนั้น.  สามีภรรยา 
พบพระศาสดาแลว    จึงเขาไปถวายบังคมน่ังแลว.     พระศาสดา 
ทรงกระทําการปฏิสันถารกับสามีภรรยานั้น ตรัสถามวา อุบาสิกา 
สามีทานเอาใจใสหวงใยทานดีอยูหรือ.     ภรรยากราบทูลวา 
ขาแตพระองค   ขาพระองคมีความหวงใยตอเขา    แตเขาไมมีความ 
หวงใยตอขาพระองคเลย    วันอ่ืนยกไวเถิด     วันนี้เองสามีของ 
ขาพระองคนี้ไดขาวหอมาหอหนึ่งในระหวางทาง    ไมแบงให 
ขาพระองค    บรโิภคเฉพาะตน.    พระศาสดาตรัสวา   อุบาสิกา 
ทานเปนผูเอาใจใสหวงใยสามีเสมอมา     สามีของทานน้ันไม  
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หวงใยทานเลย  แตพอรูคุณของทาน  เพราะอาศัยบัณฑิต   ครัง้น้ัน 
จึงไดมอบความเปนใหญทั้งปวงให     นางทูลอาราธนาขอใหเลา 
จึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลอํามาตย    ครั้นเจริญ 
วัย    ไดเปนผูสอนอรรถและธรรมของพระเจาพรหมทัต.    ครัง้น้ัน 
พระราชาทรงระแวงโอรสของพระองควาจะกบฎตอพระองค 
จึงทรงเนรเทศออกเสียจากอาณาจักรนั้น.     พระโอรสน้ันพาชายา 
ของตนออกจากนครไปอาศัยอยูที่หมูบานแควนกาสีแหงหน่ึง. 
ครั้นตอมาพระโอรสน้ันทราบขาววา     พระบิดาสวรรคตแลว 
คิดวา     เราจักไปครองราชสมบัติอันเปนสมบัติของตระกูล     จึง 
กลับมาสูเมืองพาราณี    ไดขาวหอในระหวางทาง   โดยผูใหสั่งวา 
จงแบงใหภรรยาบาง  แลวบริโภคเถิด  ไมยอมใหชายาน้ัน บรโิภค 
เสียเองทั้งหมด. นางเสียใจวา บุรุษน้ีใจคอโหดรายจริงหนอ. 
         พระโอรสน้ันครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแลว    ต้ังนาง 
ไวในตําแหนงอัครมเหสี     มิไดประทานเครื่องสักการะและยกยอง 
อยางอ่ืน  โดยทรงเห็นวา  เทาน้ันก็พอแลวสําหรับนาง  แมแตคําวา 
เจาเปนอยูอยางไร    ก็มิไดตรัสถามนางเลย.    พระโพธิสัตวคิดวา 
พระเทวีนี้มีอุปการะมาก    มีความจงรักภักดีตอพระราชา.    แต 
พระราชามิไดสนพระทัยถึงพระนางแมแตนอย.   เราจักใหพระองค 
ทรงประทานเครื่องสักการะและยกยองพระนาง     จึงเขาไปเฝา  
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พระเทวี  ไวระยะพอสมควรแลวยืนอยู  ณ  สวนขางหน่ึง  เมื่อตรัส 
ถามวา   อะไรเลาพอ   จึงทูลเพ่ือตอเรื่องราวข้ึนวา   ขาแตพระเทวี 
ขาพระองครับราชการบํารุงพระองคไมควรจะใหทอนผาหรือ 
กอนขาวแกมารดาบิดาผูแกเฒาบางเทียวหรือ.    พระเทวีตรัสวา 
แมตัวเราเองยังไมไดอะไรเลย   เราจะเอาอะไรใหทานเลา   ในเวลา 
ที่ไดเราก็ใหทานมิใชหรอื.     แตบัดนี้พระราชามิไดพระราชทาน 
อะไรใหเรา.     การพระราชทานอยางอ่ืนจงยกไวเถิด      พระองค 
เมื่อกําลังเสด็จเพ่ือจะรับราชสมบัติ      ไดขาวหอหน่ึงในระหวาง 
ทาง     ยังมิไดประทานแมแตอาหารแกเรา     พระองคเสวยเสียเอง 
หมด.   พระโพธิสัตวทูลถามวา   ขาแตพระแมเจา   พระองคจักกลา 
ทูลอยางน้ีในสํานักพระราชาหรือ   ตรสัวา  กลาซิ  พอคุณ จึงทูลวา 
ถาเชนนั้น     ในเวลาท่ีขาพระองคเฝาอยูในราชสํานักวันนี้แหละ 
เมื่อขาพระองคทูลถามข้ึน    ขอพระนางจงตรัสอยางนี้   วันนี้แหละ 
ขาพระองคจักใหพระราชารูสึกคุณของพระองค.     ครั้นทูลอยางน้ี 
แลวพระโพธิสัตวจึงลวงหนาไปกอน     ยืนเฝาพระราชา.     ฝาย 
พระเทวีก็ไปยืนเฝาพระราชา. 
         ลําดับนั้นพระโพธิสัตวกราบทูลพระเทวีวา     ขาแตพระแม 
อยูหัว     พระแมเจาทรงมีพระทัยจืดเหลือเกิน     การท่ีพระแมเจา 
จะใหทอนผาหรือเพียงกอนขาวแกมารดาบิดาไมสมควรหรือ.  
พระเทวีตรัสวา   เราเองยังไมไดอะไรจากพระราชา   จักเอาอะไร 
ใหทานเลา.     พระโพธิสตัวทูลถามวา    พระองคไดตําแหนงอัคร-  
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มเหสีมิใชหรือ.    พระเทวีตรัสวา    แนะพอ    เม่ือไมมีการยกยอง   
ตําแหนงอัครมเหสีจักทําอะไรได    พระราชาของทานจักพระ- 
ราชทานอะไรแกเราในบัดนี้เลา     พระองคไดขาวหอระหวางทาง 
ยังไมพระราชทานใหสักหนอย     เสวยเสียเอง.     พระโพธิสัตวทูล 
ถามวา    ขาแตพระมหาราชไดยินวาอยางนั้นหรือ.    พระราชา 
ทรงรับ    พระโพธิสัตวทราบวา    พระราชาทรงรับแลวจึงทูลวา 
ขาแตพระแมเจา     ถาเชนนั้นพระองคจะมีประโยชนอะไร     ดวย 
การประทับอยูที่นี้      ต้ังแตกาลไมเปนที่รักของพระราชา     เพราะ 
การรวมกับผูไมเปนที่รักเปนทุกขในโลก    เมื่อพระองคประทับ 
อยูที่นี้     การรวมกับความไมเปนที่รักของพระราชาจักเปนทุกข. 
ธรรมดาวาสัตวเหลาน้ียอมคบผูที่คบดวย      รูผูที่ไมคบวาเขาไม 
อยากคบ    กพึ็งไปเสียที่อ่ืน    ดวยวาท่ีอาศัยคือ    โลกกวางใหญ 
แลวไดกลาวคาถาวา :- 
                        บุคคลควรนอบนอมตอผูที่นอบนอมตน 
           ควรคบกับผูที่คบตน ควรทํากิจตอบแทนแกผูที่ 
           ชวยทํากิจของตน     ไมควรทําประโยชนแกผู 
           ปรารถนาความฉิบหายใหและไมควรคบกับผู 
           ที่ไมคบตน. 
                        บุคคลควรละท้ิงผูที่ละทิ้งตน  ไมควรทํา 
           ความอาลัยรักใครในบุคคลเชนนั้น     ไมควร 
           สมาคมกับคนท่ีเขาไมใฝใจกับตน  นกรูวาตนไม  
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              หมดผลแลว   กล็ะทิ้งไปหาตนไมอื่น   เพราะโลก 
           เปนของกวางใหญ 
         ในบทเหลาน้ันบทวา  นเม  นมนตฺสฺส  ภเช  ภชนฺต  ความวา 
บุคคลควรนอบนอมตอบผูที่นอบนอมตน    คือควรคบผูที่คบตน 
เทาน้ัน.   บทวา   กิจฺจานุกพฺุพสฺส   กเรยฺย   กิจฺจ   ความวา   บุคคล 
ควรชวยทํากิจท่ีเกิดข้ึนแกผูที่ชวยทํากิจอันเกิดแกตน.    บทวา 
จเช จชนฺต  วนถ  น  กยริา.  ไดแก  ควรละทิ้งผูที่ละทิ้งตน  ไมควร 
ทําความอาลัย     กลาวคือความเยื่อใยในผูนั้นแมแตนอย.     บทวา 
อเปตจิตฺเตน     ไดแก  ผูมีจิตเลื่อนลอย.  บทวา  น  สมฺภเชยฺย  คือ 
ไมควรสมาคมกับคนเชนนั้น.   บทวา  ทิโช  ทมุ  ไดแก  เหมือนนก 
เมื่อกอนตนไมผลิผล     เมื่อส้ินผลแลวก็รูวาตนไมนี้ไมมีผลแลว 
ก็ทิ้งตนไมนั้นไปหาตนไมอ่ืน     ฉันใดพึงแสวงตนไมอ่ืนฉันนั้น. 
เพราะโลกนี้กวางใหญ     พระองคจักไดบุรุษคนหนึ่งผูมีความ 
เสนหาในพระองคแนแท. 
         พระเจาพาราณสีทรงสดับดังน้ันแลว     ไดพระราชทาน 
อิสริยยศทั้งปวงแกพระเทวี.     ต้ังแตนั้นมาก็อยูกันอยางพรอม 
เพรียงชื่นชม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ  
สัจธรรม     ทรงประชุมชาดก.    เมื่อจบสัจธรรม      สามีภรรยา 
ต้ังอยูในโสดาปตติผล.   สามีภรรยาในครั้งนั้นไดเปนสองสามีภรรยา 
ในครั้งน้ี  สวนอํามาตยบัณฑิต  คือเราตถาคตนี้แล. 
                         จบ อรรถกถาปุฏภัตตชาดกท่ี  ๓  
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                               ๔. กมุภีลชาดก 
 

                     คุณธรรมเครื่องใหเจริญ 
       [๒๙๗]  ผูใดมีคุณธรรม  อันเปนเครื่องใหเจรญิ 
         อยางย่ิง  ๔  ประการนี้  คือ   สัจจะ  ๑    ธรรม  ๑ 
         ธิติ  ๑  จาคะ  ๑   ผูนั้นยอมลวงพนศัตรูได. 
       [๒๙๘]  สวนผูใด    ไมมีคุณธรรมอันเปนเครื่อง 
         ใหเจรญิอยางย่ิง   ๔   ประการนี้   คือ    สัจจะ  ๑ 
         ธรรม   ๑   ธิติ  ๑  จาคะ  ๑  ผูนั้นยอมลวงพนศัตรู  
         ไมได. 
                            จบ กุมภีลชาดกท่ี  ๔ 
 
                    อรรถกถากุมภีลชาดกท่ี  ๔ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเวฬุวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภพระเทวทัต      ตรสัพระธรรมเทศนานี้     มคํีาเริ่มตนวา 
ยสฺเสเต   จตุ   โร    ธมมฺา   ดังน้ี. 
         พระโพธิสัตวไดกลาวคาถาเหลานี้วา :- 
                        ผูใดมีคุณธรรมอันเปนเครื่องใหความ 
           เจริญอยางย่ิง ๔ ประการนี้ คือ  สัจจะ ๑  ธรรม ๑ 
         ธิติ ๑  จาคะ ๑  ผูนัน้ยอมลวงพนศัตรูได.  
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                        สวนผูใดไมมีคุณธรรมอันเปนเครื่องให 
           เจริญอยางย่ิง ๔ ประการนี้ คือ  สัจจะ  ๑  ธรรม ๑ 
           ธิติ ๑ จาคะ  ๑ ผูนัน้ยอมลวงพนศัตรูไมได. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา    คุณา   ปรมภทฺทกา   ความวา   ผูใด  
ไมมีคุณธรรมอันเจริญ   ๔   ประการเหลาน้ี  โดยเปนหมูเปนหมวด 
ผูนั้นยอมไมอาจลวงพนศัตรูไปได.     ขอความท้ังหมดที่เหลือใน 
ชาดกนี้พรอมท้ังประชุมชาดก     มีนยัดังกลาวแลวในกุมภีลชาดก 
ในหนหลังแล. 
                        จบ อรรถกถากุมภีลชาดกท่ี  ๔  
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                         ๕. ขันติวรรณนชาดก 
 

              ตองอดใจในคนท่ีหาคณุธรรมยาก 
       [๒๙๙]   ขาแตพระองคผูสมมติเทพ    ขาพระบาท 
         มีบรุุษผูขวนขวายในกิจทุกอยางอยูคนหน่ึง  แต 
         เขามีความผิดอยูขอหนึ่ง    พระองคจะทรงโปรด 
         ดําริในความผิดของเขานั้นเปนประการใด  พระ- 
         เจาขา. 
       [๓๐๐]   บุรุษเชนนีข้องเราก็มีอยูในท่ีนี้     แตบรุุษ 
         ผูประกอบดวยองคคุณหาไดยาก    เราจึงสูอดใจ 
         เสีย. 
                      จบ  ขันติวรรณนชาดกที่  ๕ 
 
               อรรถกถาขันติวรรณนชาดกท่ี  ๕ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภพระเจาโกศล      ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
อตฺถิ   เม   ปุริโส เทว  ดังน้ี. 
         ไดยินวา     อํามาตยของพระเจาโกศลผูหน่ึง    ผูมีอุปการะ 
มาก    ไดลอบเปนชูกับนางสนม.    พระราชาแมทรงทราบก็ทรง  
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อดกลั้นนิ่งไวดวยคิดวา     เปนผูมีอุปการะแกเรา     ไดกราบทูล 
พระศาสดา.    พระศาสดาตรัสวา    มหาบพิตร    แมพระราชาใน 
กาลกอนก็ทรงอดกลั้นอยางนี้เหมือนกัน  พระเจาโกศลทูลอาราธนา 
จึงทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     อํามาตยผูหน่ึงไดลอบเปนชูกับนางสนมของ 
พระองค.     แมคนใชของอํามาตยก็ลอบเปนชูในครอบครัวของเขา. 
เขาไมอาจอดกลั้นความผิดของคนใชได    จึงพาตัวไปเฝาพระราชา 
เพ่ือจะถามวา    ขาแตสมมติเทพ     คนใชของขาพระองคคนหนึ่ง 
เปนผูทํากิจการทั้งปวง     เขาไดเปนชูกับครอบครัวของขาพระองค 
ขาพระองคควรจะทําอะไรแกเขา  จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ขาแตพระองคผูสมมติเทพ     ขาพระบาท 
           มีบรุษุผูขวนขวายในกิจการทุกอยางอยูคนหน่ึง 
           แตเขามีความผิดอยูขอหนึ่ง พระองคจะทรงโปรด 
           ดําริในความผิดของเขานั้นเปนประการใด  พระ- 
           เจาขา. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ตสฺส  เจโกปราธตฺถิ  ความวา  บุรุษ 
นั้นมีความผิดอยูขอหนึ่ง.  บทวา  ตตฺถ  ตฺว  กินฺติ   มฺสิ   ความวา 
พระองคจะทรงดําริในความผิดของบุรุษน้ันในขอน้ันวาควรทา 
อยางไร     ขอพระองคจงทรงปรับสินไหมบุรุษน้ันตามสมควร 
แกความผิดของเขาเถิด  พระเจาขา.  
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         พระราชาทรงสดับดังน้ันแลว จึงกลาวคาถาท่ี ๒ วา :-   
                        บรุุษเชนนีข้องเราก็มีอยูในท่ีนี้      แตบุรุษ 
           ผูประกอบดวยองคคุณหาไดยาก  เราจึงสูอดใจ 
           เสีย. 
         อธิบายความแหงคาถานั้นวา     บุรุษผูประทุษราย     เชนนี้ 
คือมีอุปการะมาก     มีอยูในเรือนของเราผูเปนพระราชา     เปน 
สัตบุรุษ.    กบ็ุรุษน้ันมีอยูในที่นี้    เดี๋ยวน้ีก็ยังอยูในที่นี้แหละ    แม 
เราผูเปนพระราชาก็ยังอดกลั้น      เพราะบุรุษน้ันเปนผูมีอุปการะมาก. 
บทวา    องฺคสมฺปนฺโน     ความวา   ชื่อวาบุรุษผูประกอบดวยสวน 
แหงคุณธรรม. ทั้งปวงหาไดยาก    ดวยเหตุนั้น    เราจึงสูอดกลั้นเสีย 
ในฐานะเห็นปานนี้. 
         อํามาตยรูวาพระราชาตรัสหมายถึงตน     ต้ังแตนั้นมาก็ 
ไมกลาเปนชูกับนางสนมอีก.     แมคนใชของอํามาตยนั้น     กร็ูวา 
พระราชาทรงวากลาวตน ต้ังแตนั้นมาก็ไมกลาทํากรรมนั้นอีก. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.  พระราชาพาราณสีในครั้งน้ัน คือเราตถาคตนี้เอง  อํามาตย 
นั้นรูวาพระราชากราบทูลแดพระศาสดา       ต้ังแตนั้นมาก็ไมอาจ 
ทํากรรมนั้น. 
                จบ  อรรถกถาขันติวรรณนชาดกท่ี  ๕  
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                                 ๖.  โกสิยชาดก  
 

                      วาดวยผูรูกาลควรไมควร 
       [๓๐๑]   การออกไปในเวลาอันสมควร    เปนความ 
         ดี  การออกไปในเวลาอันไมสมควร  ไมดี  เพราะ 
         วาคนผูออกไปโดยเวลาไมสมควร       ยอมไมยัง 
         ประโยชนอะไรใหเกิดได      คนที่เปนศัตรูเปนอัน 
         มาก     ยอมทําอันตรายคนผูออกไปแตผูเดียวใน 
         เวลาอันไมสมควรได    เหมือนฝูงการุมจิกนกเคา 
         ฉะนั้น. 
        [๓๐๒]   นักปราชญรูจักวิธีการตาง  ๆ     เขาใจชอง 
         ทางของคนเหลาอื่น     ทําพวกศัตรูทั้งมวลใหอยู 
         ในอํานาจไดแลว      พึงอยูเปนสุขเหมือนนกเคา 
         ผูฉลาด ฉะนั้น. 
                             จบ โกสิยชาดกท่ี ๖ 
 
                     อรรถกถาโกสิยชาดกท่ี ๖ 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระเจาโกศล      ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตนวา 
กาเล นิกฺขมนา สาธุ  ดังน้ี.  
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         พระเจาโกศลเสด็จออกในเวลาไมสมควร     เพ่ือปราบปราม 
ชายแดน.     เรื่องนี้มีนัยดังท่ีกลาวแลวในหนหลังท้ังน้ัน.     สวน 
พระศาสดาทรงนําอดีตนิทานมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพาราณสีเสด็จกรีฑาทัพออกใน 
เวลาไมสมควร     ทรงยบัยั้งกองทัพอยูที่อุทยาน.     ในกาลน้ันมี 
นกเคาตัวหนึ่งเขาไปซอนอยูในพุมไมไผ.     ฝูงกาตางมาลอมไว 
ดวยคิดวา     จักจับนกเคาตอนออก.     นกเคาไมคอยรอจนถึงพระ- 
อาทิตยตก    จึงออกในกาลไมสมควร    พอขยับจะบินหนี.    ทนีั้น 
กาท้ังหลายจึงรุมกันจิกตีจนลวงลง.     พระราชาตรัสเรียกพระ- 
โพธิสัตวแลวตรัสถามวา    ดูกอนทานบัณฑิต     พวกกาเหลานี้จิกตี  
นกเคาตกลงดวยเหตุใดหนอ.     พระโพธิสัตวกราบทูลวา     ขาแต 
มหาราชเจา     นกเคาออกจากท่ีอยูของตนในกาลไมสมควร     จึง 
ไดรับความทุกขเห็นปานนี้    เพราะฉะนั้นจึงไมควรออกจากท่ีอยู 
ของตนในกาลไมสมควร.     เมื่อจะประกาศขอความน้ี    จึงกลาว 
คาถาท้ังสองนี้วา :- 
                        การออกไปในเวลาอันสมควรเปนความ 
           ดี   การออกไปในเวลาอันไมสมควรไมดี   เพราะ 
           วาผูออกไปในเวลาไมสมควร     ยอมไมยังประ- 
           โยชนอะไรใหเกิดได     คนท่ีเปนศัตรูเปนอันมาก 
           ยอมทําอันตรายคนผูออกไปแตผูเดียว    ในเวลา 
           อันไมสมควรไดเหมือนฝูงการุมจิกนกเคาฉะน้ัน.  
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                        นักปราชญรูจักวิธีการตาง  ๆ     เขาใจชอง 
           ทางของคนเหลาอื่น   ทําพวกศัตรูทั้งมวลใหอยูใน 
           อํานาจไดแลว  พึงอยูเปนสุขเหมือนนกเคาผูฉลาด 
           ฉะนัน้. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  กาเล  นิกขฺมนา  สาธุ  ความวา  การ 
ออกไปก็ดี   การกาวไปก็ดี    ชื่อวาการออกไป   การออกไปในกาล 
อันสมควรเปนการดี     การออกไปในกาลอันไมสมควร    ไมดี  
เพราะฉะนั้น    การออกไปก็ดี    การกาวไปก็ดี     เพ่ือจะไปในท่ีอ่ืน 
จากท่ีอยูของตน  ไมดี.  ในบทส่ีบทมีอาทิวา  อกาเลหิ  พึงประกอบ 
บทที่สามดวยบทที่หน่ึง    บทที่สี่ดวยบทท่ีสอง    แลวพึงทราบความ 
อยางนี้.      ทีน่ั้นแลชนเปนอันมาก    คือคนท่ีเปนศัตรูเปนอันมาก 
ลอมคน ๆ     เดียวผูออกไปหรือกาวไปในเวลาอันไมสมควร     ยัง 
คน ๆ   เดียวใหถึงความพินาศ.         เปรียบเหมือนฝูงกาจิกนกเคา 
ผูออกไปหรือกาวไปในเวลาอันไมสมควรใหถึงมหาพินาศ    ฉะนั้น. 
เพราะฉะนั้น   ใหดูสัตวดิรัจฉานเปนตน   ใคร  ๆ   ไมควรออกไป 
ไมควรกาวไปจากท่ีอยูของตนในเวลาอันไมสมควร.     บทวา 
ธีโร   ในคาถาท่ีสองไดแก   บัณฑิต.   บทวา   วิธิ    ไดแกประเพณีที่  
บัณฑิตแตกอนไดวางไว.   บทวา   วธิาน  ไดแก   สวนหรือการจัด. 
บทวา  วิวรานุคู   ไดแก  เดินตาม  คือรู.  บทวา  สพฺพามิตฺเต  ไดแก 
ศัตรูทั้งหมด.    บทวา    วสีกตฺวา   ไดแก   ทําไวในอํานาจของตน. 
บทวา     โกสิโยว     คือ     เหมือนนกเคาผูฉลาดอ่ืนจากนกเคาโงนี้.  
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ทานอธิบายไววา     ก็ผูใดแลเปนบัณฑิตยอมรูวิธีการอันเปนสวน 
ของวิธี    กลาวคือประเพณีที่โบราณกบัณฑิตวางไววา    ในกาลน้ี 
ควรออกไป  ควรกาวไป  ในกาลน้ี  ไมควรออกไป  ไมควรกาวไป 
หรือ   การจัดแจงวิธีนั้น.   ผูนั้นชื่อวา   รูจักวิธีการตาง ๆ   รูชอง 
ทางของคนอ่ืน   คือ   ศัตรขูองตน   เหมือนนกเคาผูฉลาด   ออกและ 
กาวไปโดยกาลอันสมควรของตน    คือตอนกลางคืน    จิกหัวกาซึ่ง 
นอนอยู   ณ  ที่นั้น ๆ  ทํากาเหลาน้ันทั้งหมดใหอยูในอํานาจของตน 
พึงอยูเปนสุข  ฉันใด  แมบัณฑิตออกไป  กาวไป  ในกาลอันสมควร 
ก็ฉันนั้น   กระทําศัตรูของตนใหอยูในอํานาจ   พึงมีความสุข   ไมมี 
ทุกข ฉะน้ัน. 
         พระราชาทรงสดับคําของพระโพธิสัตวแลวเสด็จกลับ 
พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุมชาดก. 
พระราชาในครั้งน้ันไดเปนอานนทในครั้งน้ี     สวนอํามาตยบัณฑิต  
คือ  เราตถาคตน้ีแล. 
                           จบ  อรรถกถาโกสิยชาดกท่ี ๖  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 410 

                          ๗.  คูถปาณกชาดก 
 

                                หนอนทาชางสู 
       [๓๐๓]  ทานก็เปนผูกลาหาญ    มาพบกับเราผูกลา 
         หาญ  อาจประหารไดไมยนยอ  มาซิชาง  ทานจง 
         กลับมากอน     ทานกลัวหรือจงึไดหนีไป     ขอให 
         พวกคนชาวอังคะและมคธะไดเห็นความกลาหาญ 
         ของเราและของทานเถิด. 
       [๓๐๔]  เราจักไมตองฆาเจาดวยเทา   งา   หรอืดวย 
         งวงเลย  เราจักฆาเจาดวยคูถ  หนอนตัวเนา  ควร 
         ฆาดวยของเนาเชนกัน. 
                      จบ  คูถปาณกชาดกท่ี  ๗ 
 
                อรรถกถาคูถปาณกชาดกที่  ๗ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภภิกษุรูปหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
สูโร สูเรน สงฺคมฺม ดังน้ี. 
         ไดยินวา    ในครั้งน้ันมีบานในนิคมแหงหนึ่ง     จากเชตวัน- 
มหาวิหารประมาณโยชนกับหน่ึงคาวุต.    ที่บานน้ันมีสลากภัตร 
และปกขิกภัตรเปนอันมาก.    มีบุรุษดวนผูหน่ึง    ชอบซักถาม  
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ปญหาอยูที่บานนั้น.    บุรษุน้ันถามปญหาภิกษุหนุมและสามเณร   
ที่ไปรับสลากภัตรและปกขิกภัตรวา    พวกไหนด่ืม    พวกไหน 
เค้ียวกิน    พวกไหนบริโภค    ทําใหภิกษุและสามเณรเหลาน้ันไม 
สามารถตอบปญหาได    ใหไดอาย.     ภิกษุและสามเณรท้ังหลาย 
จึงไมไปบานนั้นเพ่ือรับสลากภัตรและปกขิกภัตร     เพราะเกรง 
บุรุษดวนน้ัน.    อยูมาวันหน่ึงภิกษุรูปหน่ึงไปโรงสลากถามวา 
ทานผูเจริญ      สลากภัตรหรือปกขิกภัตรที่บานโนนยังมีอยูหรือ 
เมื่อภิกษุผูเปนภัตถุทเทสกกลาววา   ยงัมีอยู   ทาน   แตที่บานน้ัน 
มีบุรุษดวนคนหนึ่ง    คอยถามปญหา    ดาวาภิกษุสามเณรท่ีไม 
สามารถแกปญหาได  จึงไมมีใครอยากไปเพราะเกรงบุรุษดวนน้ัน 
จึงกลาววา    ทานผูเจริญ      ขอจงใหภัตรที่บานนั้นถึงผมเถิด    ผม 
จักทรมานบุรุษนั้น   ทําใหหมดพยศ   จะทําใหหนีไปเพราะเห็นผม 
ต้ังแตนั้นเลย.  ภิกษุทั้งหลายรับวา   ดีละ    จะใหภัตรที่บานน้ัน 
ถึงแกทาน    ภิกษุนั้นจึงไปที่บานนั้นหมจีวรที่ประตูบาน.    บรุุษ 
ดวนเห็นภิกษุนั้น   ก็ปรี่เขาไปหาดังแพะดุ    กลาววา  สมณะจงแก 
ปญหาของขาพเจาเถิด.   ภิกษุนั้นกลาววา   อุบาสก   ขอใหอาตมา 
เที่ยวบิณฑบาตในบานรับขาวยาคูมาศาลาน่ังพักเสียกอนเถิด. 
บุรุษดวนเมื่อภิกษุนั้นรับขาวยาคู    แลวมาสูศาลานั่งพัก     ก็ได 
กลาวเหมือนอยางนั้น.    ภิกษุนั้นก็ผัดวา    ขอดื่มขาวยาคูกอน 
ขอกวาดศาลาน่ังพักกอน   ขอรับสลากภัตรมากอน   ครั้นรับสลาก 
ภัตรแลว   จึงใหบุรุษนั้นถือบาตร   กลาววา    ตามมาเถิด    เราจัก  
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แกปญหาทาน   พาไปนอกบาน   จีบจีวรพาดบา   รับบาตรจากมือ  
ของบุรุษน้ัน   ยืนอยู.   บรุุษน้ันกลาวเตือนวา   สมณะจงแกปญหา 
ของขาพเจา.    ภิกษุกลาววา    เราจะแกปญหาของทาน   แลวผลัก 
โครมเดียวลมลง    โบยตีดังจะบดกระดูกใหละเอียด     เอาคูถยัดปาก 
ขูสําทับวา     คราวนี้ต้ังแตนี้ไป     เราจะคอยสืบรูในเวลาที่ถาม 
ปญหาไร ๆ     กะภิกษุที่มาบานน้ี.     ต้ังแตนั้นบุรุษดวนเห็นภิกษุ 
แลวก็หนี.    ครั้นตอมา     การกระทําของภิกษุนั้นไดปรากฏข้ึนใน 
หมูสงฆ.    ภิกษุทั้งหลาย     จึงประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา 
ดูกอนอาวุโส    ไดยินวา    ภิกษุรูปโนน    เอาคูถใสปากบุรุษดวน 
แลวก็ไป.    พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลใหทรงทราบแลว  จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
นั้นจะรุกรานบุรุษดวนดวยคูถในบัดนี้เทาน้ันก็หาไม    แมเม่ือกอน 
ก็ไดรุกรานแลวเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา.  
         ในอดตีกาลชาวอังคะและมคธท้ังหลาย     ตางก็ไปมาหาสู 
ยังแวนแควนของกันและกัน.     วันหนึ่งตางเขาไปอาศัยบานหลัง 
หน่ึงที่พรมแดนของรัฐทั้งสอง    ดื่มสรุา    กินปลาเนื้อกันแลว    ก ็
เทียมยานออกเดินทางแตเชาตรู.     ในเวลาท่ีชนเหลาน้ันไปกันแลว  
หนอนกินคูถตัวหนึ่งไดกลิ่นคูถจึงมา     เห็นสุราท่ีเขาท้ิงไวตรงที่ 
นั่งกัน  จึงดื่มดวยความกระหาย   ก็เมาไตข้ึนบนกองคูถ.  คูถสด  ๆ 
ก็ยุบลงหนอยหนึ่ง     เมื่อหนอนไตข้ึนไป.     หนอนนั้นก็รองวา  
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แผนดินทานตัวเราไปไมได.     ขณะนั้นเองชางตกมันตัวหนึ่งมาถึง 
ที่นั้นไดกลิ่นคูถแลวรังเกียจก็หลีกไป.     หนอนเห็นชางน้ันแลว 
เขาใจวา     ชางนี้กลัวเราจึงหนีไป    เราควรจะทําสงครามกับชาง 
นี้จึงรองเรียกชางนั้น กลาวคาถาแรกวา :-  
                        ทานก็เปนผูกลาหาญ    มาพบกบัเราผูกลา 
           หาญ  อาจประหารไดไมยนยอ  มาซิชาง  ทานจง 
           กลับมากอน    ทานกลัวหรือจงึไดหนีไป    ขอให 
           พวกชาวอังคะและมคธะไดเห็นความกลาหาญ 
           ของเราและของทานเถิด. 
         เนื้อความแหงคาถาน้ีวา   ทานก็เปนผูกลาหาญมาพบกับ 
เราผูกลาหาญ   ผูไมยอทอทางความเพียร   บากบ่ัน   เปนนักตอสู 
เพราะสามารถในทางสูรบ     เหตุใดจึงไปเสียไมประสงคการ 
สงครามเลา.    การประหารกันสักทีเดียว    ก็ควรกระทํามิใชหรอื. 
เพราะฉะนั้น    ดูกอนชาง   จงมาเถิด    จงกลับกอน   ทานกลัวตาย 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ัน    จะกลัวหนีไปเทียวหรือ    ชาวอังคะและมคธ  
ทั้งหลายผูอยูพรมแดนน้ี    จงคอยดูความเกงกาจ     ความทรหด 
อดทนของเราและของทาน.     ชางน้ันแผดเสียงรองไดฟงคําของ 
หนอนน้ันแลว   จึงกลับไปหาหนอน   เมื่อจะรุกรบหนอนนั้น   ได 
กลาวคาถาที่  ๒ วา  
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                        เราจักไมตองฆาเจาดวยเทา   งา   หรือดวย 
           งวงเลย  เราจักฆาเจาดวยคูถ  หนอนตัวเนา  ควร 
           ฆาดวยของเนาเชนกัน. 
         เนื้อความแหงความคาถานั้นวา     เราจักไมฆาเจาดวยเทา 
เปนตน    แตเราจักฆาเจาดวยคูถจึงสมควรแกเจา    ก็และครั้นชาง 
กลาวอยางนี้แลว   จึงกลาวตอไปวา   สัตวกินคูถเนา   ควรตายดวย 
ของเนา. 
         ชางจึงถายคูถกอนใหญลงบนหัวหนอนน้ันแลวถายปสสาวะ 
รดยังหนอนใหถึงแกความตายในท่ีนั้นเอง แผดเสียงเขาปาไป. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.  ตัวหนอนในครั้งน้ันไดเปนบุรุษดวนในครั้งน้ี   ชางไดเปน 
ภิกษุรูปนั้น   สวนเทวดาผูเกิดในไพรสณฑนั้น    เห็นเหตุนั้นโดย 
ประจักษ คือ เราตถาคตน้ีแล. 
                    จบ  อรรถกถาคูถปาณกชาดกท่ี   ๗  
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                              ๘. กามนีตชาดก 
 

                  ผูถูกโรครกัครอบงารักษายาก 
       [๓๐๕]  เราปรารถนาระหวางเมืองท้ัง  ๓  คือ  เมือง 
         ปญจาละ  ๑ เมืองกรุุยะ  ๑  เมืองเกกกะ  ๑  ดูกอน 
         ทานพราหมณ   เราปรารถนาราชสมบัติทั้ง    ๓ 
         เมืองน้ันมากกวาสมบัติที่เราไดแลวน้ี      ดูกอน 
         พราหมณ     ขอใหทานชวยรักษาเราผูถูกความ 
         ใครครอบงําดวยเถิด. 
       [๓๐๖]  อันที่จริง     เมื่อบุคคลถูกงูเหากัด       หมอ 
         บางคนก็รักษาได  อนึ่ง  บุคคลถูกผีเขาสิง   หมอ 
         ผูฉลาดก็ไลออกได    แตบุคคลผูถูกความใคร 
         ครอบงําแลว   ใคร  ๆ   กร็ักษาไมหาย   เพราะวา 
         เมื่อบุคคลลวงเลยธรรมขาวเสียแลว       จะรกัษา 
         ไดอยางไร. 
                          จบ  กามนีตชาดกท่ี  ๘ 
 
                   อรรถกถากามนีตชาดกท่ี ๘ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภพราหมณชื่อ    กามนีตะ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคํา 
เริ่มตนวา ตโย  คิร ึ ดังนี้.  
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         เรื่องราวทั้งปจจุบันและอดีตจักมีแจงในกามชาดก     ใน   
ทวาทสนิบาต. 
         พระราชบุตรทั้งสองพระองคนั้น    พระองคพ่ีไดกลับมา 
เปนพระราชาในกรุงพาราณสี.     พระองคนองไดเปนอุปราช. 
ทั้งสองพระองคนั้น     องคพ่ีเปนพระราชาเปนผูไมอ่ิมในวัตถุกาม 
และกิเลสกาม    มีพระทยัโลภในทรพัยสมบัติ.    ในคราวน้ันพระ- 
โพธิสัตวเปนทาวสักกเทวราช      ตรวจดูชมพูทวีป     ทรงทราบวา 
พระราชานั้นมิไดทรงอิ่มในกามทั้งสอง    ทรงดาริวา    จักไปขมข่ี 
พระราชานี้ใหละอายพระทัย    จึงทรงแปลงเปนพราหมณมาณพ 
เขาเฝาพระราชา.   เมื่อพระราชาตรัสถามวา    แนะมาณพ   ทาน 
มาดวยประสงคอะไร.   กราบทูลวา   ขาแตมหาราช   ขาพระองค 
พบนครสามนครนารื่นรมยมีภิกษาหารสมบูรณ     พรั่งพรอมดวย 
ชาง    มา    รถ   พลนกิรและเงินทองเครื่องอลังการ    แตพระองค 
สามารถยึดนครทั้ง   ๓   นั้นดวยกําลังเล็กนอยเทานั้น   ขาพระองค 
จึงมาเพ่ือรับอาสาไปตีเมืองทั้งสามถวายพระองค.     เมื่อตรัสถาม 
วา    เราจะไปกันเมื่อไรเลามาณพ.    กราบทูลวา    ไปพรุงน้ีพระ- 
เจาขา.  ตรัสวา  ถาเชนนั้นเราไปดวยกัน  ทานมาแตเชา ๆ  หนอย  
ทาวสักกะตรัสวา    ดีแลว    พระเจาขา    พระองคจงเตรียมพลไว 
โดยเร็วแลวเสด็จกลับวิมานของพระองค. 
         รุงข้ึนพระราชารับสั่งใหเท่ียวตีกลองเรียกชมุนุมพล     รบั 
สั่งใหอํามาตยทั้งหลายมาแลวตรัสวา     เมื่อวานน้ีมีพราหมณ  
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มาณพผูหน่ึง     รับอาสาจะตีนครท้ังสามเอาราชสมบัติถวาย     คือ 
นครอุตตรปญจาละ   นครอินทปตร   นครเกกกะ   เราจะพามาณพ 
นั้นไปตีเอาราชสมบัติในนครท้ังสามน้ัน.      พวกทานจงไปตามตัว 
มาณพน้ันมาโดยเร็ว.     พวกอํามาตยทูลถามวา     ขาแตพระองค 
พระองคพระราชทานที่พักใหมาณพนั้น    ณ    ทีไ่หน.    ตรัสวา 
เราไมไดใหที่พักแกเขา.   กราบทูลถามวา   เสบียงอาหารพระองค 
พระราชทานหรือเปลา    ตรัสวา   เสบียงอาหารก็ไมไดประทาน 
ทูลถามวา   ขาพระองคจะไปตามตัวไดที่ไหน.   ตรัสวา   พวกทาน 
จงเท่ียวตามหาดูตามถนนในนครเถิด.     พวกอํามาตยเที่ยวตรวจ 
ตราดูแลวไมพบ   จึงกราบทูลวา  ไมพบตัว  พระเจาขา   เมื่อพระ- 
ราชาไมไดตัวมาณพมาก็เกิดความโศกเสียพระทัยวา     เราเส่ือม 
จากอิสสริยสมบัติอันใหญหลวงอยางนี้เสียแลว      ดวงพระทัยก็ 
เรารอน    โลหิตท่ีฉีดเลี้ยงหทัยก็กําเริบ    จนเกิดสํารอกโลหิตออก 
มา.    บรรดาแพทยทั้งหลายก็ไมสามารถจะรักษาได.    ถัดจากน้ัน 
มา  ๓-๔ วัน ทาวสักกเทวราชทรงตรวจดู ทรงทราบการประชวร 
ของพระราชา   ทรงดําริวา   จักชวยรักษา   จึงแปลงเปนพราหมณ 
มาเยือนประตูพระราชวัง     ใหกราบทูลวามีหมอพราหมณจะมา 
รักษาพระองค.     พระราชาทรงสดับดังน้ันตรัสวา     หมอหลวง 
ลวนแตใหญโต    ยังรักษาเราไมได    ทานจงจายคาปวยการใหเขา 
กลับไปเถิด.     ทาวสักกเทวราชไดสดบัคําอํามาตยมาบอกแลว 
ตรัสวา     เราไมตองการท่ีพักและคาปวยการแมคาขวัญขาวเรา  
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ก็ไมขอรับ     เราขออาสารักษาพระองค.     ขอพระราชาจงใหเรา 
เฝาเถิด.   พระราชาทรงสดับดังน้ัน    แลวรับสั่งวา    ถาเชนนั้นจง 
มาเถิด.     ทาวสักกเทวราชเสด็จเขาไปแลว     ถวายบังคมยืน     ณ 
สวนขางหน่ึง.     พระราชาตรัสถามวา     ทานจะรักษาเราหรือ.  
ทูลวาอยางนั้นพระเจาขา.     ตรัสวา     ถาเชนนั้นจงรักษาเถิด.  
กราบทูลวา    ขาแตมหาราช   ขอประทานโอกาส   ขอพระองคจง 
บอกลักษณะของโรคแกขาพระองควาเกิดเพราะเหตุอะไร     เกดิ 
เพราะเสวยอะไร     หรือไดทอดพระเนตร     หรือทรงสดับอะไร  
พระราชาตรัสวา     แนะพอ     โรคของเราเกิดเพราะไดฟงขาว  
ทูลถามวา   พระองคสดับขาวอะไร.    ตรัสวาแนะพอ   มีมาณพคน 
หน่ึงมาบอกวา     จักรับอาสาตีเอาราชสมบัติในนครท้ังสามถวาย 
เรา      เราก็ไมไดใหที่พักหรือคากินอยูแกเขา      เขาคงโกรธเราจึง 
ไปเฝาพระราชาองคอ่ืน.     เมื่อเปนเชนนั้น     เราก็เฝาแตคิดอยูวา 
เราเส่ือมจากอิสสริยสมบัติอันใหญหลวงดังนี้     จึงไดเกิดโรคข้ึน  
ถาทานสามารถก็จงรักษาโรคอันเกิดเพราะจิตปรารถนาของ 
เรา.  เมื่อจะประกาศเนื้อความน้ีไดกลาวคาถาแรกวา :- 
                        เราปรารถนาระหวางเมืองท้ังสาม     คือ 
           เมืองปญจาละ   ๑  เมืองกุรุยะ  ๑  เมืองเกกกะ   ๑ 
           ดูกอนทานพราหมณ   เราปรารถนาราชสมบัติ 
           ทั้งสามเมืองน้ันมากกวาราชสมบัติที่เราไดแลว  
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               นี้  ดูกอนพราหมณ   ขอทานรักษาเราผูถูกความ 
           ใครครอบงําดวยเถิด. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ตโย  คิรึ  คือ  นครท้ังสาม.  เหมือน 
สุทัสสนเทพนคร   ทานเรียกวา   สุทัสสคีรี   เพราะจะรบยึดเอาได 
ยาก   หว่ันไหวไดยากในประโยคน้ีวา   สุทสฺสนคิริโน   ทฺวาร  เหต 
ปกาสติ.   เพราะฉะน้ัน   ในคาถาน้ีจึงมีเนื้อความดังน้ี  เราตองการ 
นครสามนคร     และแควนทั้งสามแควนในระหวางนครเหลาน้ัน. 
เราตองการหมดทั้งสามแวนแควน    อันมีนามวา    อุตตรปญจาละ 
ซึ่งมีนครชื่อวา   กปละ   แวนแควนหนึ่ง   มีนามวา   กรุุยะ   ซึง่มี 
นครชื่อวา  อินทปตร  แวนแควนหน่ึง  มีนามวา  เกกกะ  ซึ่งมนีคร 
ชื่อวา   เกกกะราชธานี   แวนแควนหน่ึง.   เราปรารถนาราชสมบัติ  
ทั้งสามแวนแควนนั้นยิ่งไปเสียกวาราชสมบัติกรุงพาราณสี     ซึ่ง 
เราครองอยูนี้.   บทวา   ติกิจฺฉ   ม   พฺรหฺมณ   กามนีต    ความวา 
ทานพราหมณ     เราถกูวัตถุกามและกิเลสกามเหลาน้ันชักนําไป 
แลว    ถูกรบกวนประหัตประหารแลว    ถาทานอาจก็จงรักษาเรา 
เถิด. 
         ลาดับนั้นทาวสักกเทวราชจึงตรัสกะพระราชาวา     ขาแต 
มหาราช   พระองคจะรักษาดวยโอสถรากไมเปนตนไมหาย   ตอง 
รักษาดวยโอสถ คือญาณอยางเดียว ไดกลาวคาถาท่ี ๒ วา :- 
                        อันที่จริงเมื่อบุคคลถูกงูเหากัด   หมอบาง 
           คนก็รกัษาได  อนึ่ง  บุคคลถูกผีสิง  หมอผูฉลาด  
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           ก็ไลออกได   แตบคุคลผูถูกความใครครอบงําแลว 
           ใคร  ๆ    ก็รักษาไมหาย    เพราะวาเมื่อบุคคลลวง 
           เลยธรรมขาวเสียแลว  จะรักษาไดอยางไร. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   กณฺหาหิ   ทุฏสฺส   กโรนฺติ   เหเก 
ความวา     อันที่จริงเมื่อบุคคลถูกงูเหามีพิษรายกัด     หมอบางคน 
ก็รักษาดวยมนตและดวยโอสถใหหายได.   บทวา   อมนุสฺสวฏิสฺส 
กโรนฺติ   ปณฑฺิตา   ความวา   หมอผีผูฉลาดจําพวกหนึ่ง   เมื่อคนถูก 
อมนุษยมีผีและยักษเปนตน      เขาสิงแลวยอมทําการรักษาได 
ดวยวิธีตาง ๆ    มีการเซนสรวง    สวดพระปริตรและวางยาเปนตน 
ใหหายได.  บทวา  น  กามนีตสฺส  กโรติ  โกจิ  ความวา  แตคนท่ี 
ถูกกามชักนาํไปแลว    คืออยูในอํานาจของกามเวนบัณฑิตเสีย 
ใคร  ๆ     อ่ืนก็ทําการรักษาไมได    แมจะรักษาก็ไมสามารถจะ 
รักษาใหหายได.   ถามวา   เพราะเหตุไร.   ตอบวา   เพราะบุคคลท่ี  
กาวลวงเขตแดนสุกกธรรม   คือ   กุศลธรรม   ต้ังอยูในอกุศลธรรม 
เสียแลว    จะรักษาดวยมนตและโอสถ    เปนตนอยางไรไหว    คือ 
ไมอาจรักษาไดดวยมนตและโอสถเปนตนนั้น. 
         พระมหาสัตวแสดงเหตุนี้แดพระราชาฉะนี้แลว      ไดตรสั 
ใหยิ่ง ๆ     ข้ึนไปอยางนี้วา     ขาแตมหาราช     ถาพระองคจักได 
ราชสมบัติทั้งสามแควนน้ัน    เมื่อพระองคเสวยราชท้ัง    ๔    นคร 
จะฉลองพระองคดวยผาสาฎกท้ัง   ๔   คู   คราวเดียวกันไดอยางไร 
เลาหนอ.   จะเสวยท้ัง   ๔   ถาดทอง   จะบรรทมทั้ง   ๔   พระแทน  
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สิริไสยาสนคราวเดียวกันไดอยางไร.     ขาแตมหาราช    พระองค 
ไมพึงเปนไปในอํานาจตัณหา.    ชื่อวาตัณหานี้เปนมูลรากของ 
ความวิบัติ.     เมื่อเจริญข้ึนผูใดทาใหงอกงาม     ยอมซัดบุคคลน้ัน 
ลงนรกท้ัง   ๘   ขุม   อุสสทนรก   ๑๖   ขุม   และอบายภูมิที่เหลือมี 
ประเภทนานาประการ.     พระมหาสัตวแสดงธรรมขูพระราชา 
ดวยภัยในนรกเปนตนอยางนี้.     ฝายพระราชาฟงธรรมของพระ- 
มหาสัตวแลวก็สรางโศก     หายพระโรคทันใดนัน้เอง.     แมทาว- 
สักกะประทานโอวาทแดพระราชาใหดํารงอยูในศีลแลวเสด็จ 
กลับเทวโลก.     ฝายพระราชาตั้งแตนั้นทรงบําเพ็ญบุญมีทาน 
เปนตน เสด็จไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุม 
ชาดก.   พระราชาในครั้งน้ัน  ไดเปนพราหมณชื่อ   กามนีตะ   ใน 
ครั้งน้ี สวนทาวสักกเทวราช คือ  เราตถาคตน้ีแล. 
                      จบ อรรถกถากามนีตชาดกท่ี  ๘  
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                               ๙. ปลายิชาดก 
 

           วาดวยขับไลศัตรูแบบสายฟาแลบ 
       [๓๐๗]   เมืองตักกสลิาถูกเขาลอมไวทุกดานแลว    
         ดวยกองพลชางตัวประเสริฐ     ซึ่งรองคํารนอยู 
         ดานหน่ึง     ดวยกองทัพมาตัวประเสริฐซึ่งคลุม 
         มาลาเครื่องครบอยูดานหน่ึง ดวยกองพลรถ ดุจ 
         คลื่นในมหาสมุทรอันยังฝนคือลูกศรใหตกลง 
         ดานหน่ึง    ดวยกองพลเดินเทาถือธนูมั่นมีฝมือยิง 
         แมนอยูดานหน่ึง. 
       [๓๐๘]   ทานท้ังหลายจงรีบรุกเขาไป      และจงรีบ 
         บุกเขาไป      จงไสชางใหหนุนเนื่องกันเขาไปเลย 
         จงโหรองใหสนั่นหว่ันไหวในวนันี้        ดุจสายฟา 
         อันซานออกจากกลีบเมฆคํารนอยู ฉะนั้น. 
                         จบ  ปลายิชาดกที่  ๙ 
 
                   อรรถกถาปลายิชาดกท่ี    ๙ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภปลายิปริพาชก     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
คชคฺคเมเฆภิ ดังน้ี.  
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        ไดยินวา    ปริพาชกนั้นทองเท่ียวไปท่ัวชมพูทวีป    เพ่ือการ 
โตวาทะ   ไมไดรับการโตตอบวาทะอะไร   แลวจนลุถึงเมืองสาวัตถี 
โดยลําดับ    ถามมนุษยทั้งหลายวา    ใคร ๆ    สามารถจะโตตอบ 
วาทะกับเรามีบางไหม.     พวกมนุษยตางพากันสรรเสริญพระ- 
พุทธองควา     พระมหาโคดมผูสัพพัญูเลิศกวาสัตวสองเทา 
ทั้งหลาย   ผูเปนใหญโดยธรรม   ย่ํายีวาทะของผูอ่ืน  เปนผูสามารถ 
จะโตตอบวาทะกับคนเชนทานแมต้ังพัน     ปราชญผูมีวาทะขัดแยง 
ที่เกิดข้ึนในชมพูทวีป     แมทั้งสิ้นที่จะสามารถลวงเลยพระผูมี- 
พระภาคเจาพระองคนั้นมิไดมี.     บรรดาวาทะทั้งปวงมาถึงบาท 
มูลของพระองคเปนผุยผงไปดุจคลื่นสมุทรกระทบฝงฉะนั้น. 
ปริพาชกถามวา     ก็เด๋ียวน้ีพระองคประทับอยูที่ไหน    ไดฟงวา 
ที่พระเชตวันมหาวิหาร   กลาววา   เราจักไปประวาทะกับพระองค 
ในบัดนี้     แวดลอมดวยมหาชนไปสูเชตวันมหาวิหาร     พอเห็นซุม 
ประตูเชตวันมหาวิหาร  ซึ่งพระราชกุมารพระนามวา   เชตะ  ทรง 
สละทรัพยเกาโกฏิสราง     ถามวา     นีคื้อปราสาทท่ีประทับของ 
พระสมณโคดมหรือ  ไดฟงวา  นี้คือซุมประตู   กลาววา  ซุมประตู 
ยังเปนถึงเพียงนี้    คฤหาสนที่ประทับจะเปนเชนไร     เมื่อมหาชน 
กลาววา     ชือ่วาพระคันธกุฏีประมาณไมถูก     กลาววา    ใครจะ 
โตตอบวาทะกับพระสมณโคดมเปนถึงปานนี้ได.     จึงหนีไปจาก 
ที่นั้นเอง.     มนุษยทั้งหลายตางอึงคะนึงกันจะเขาไปยังพระเชต-   
วันมหาวิหาร     พระศาสดาตรัสถามวา     ทําไมจึงมากันผิดเวลา  
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กราบทูลความเปนไปใหทรงทราบ.    พระศาสดาตรัสวา    ดกูอน 
อุบาสกท้ังหลาย     ปริพาชกผูนี้เห็นซุมประตูของเราก็หนีในบัดนี้ 
เทาน้ันก็หามิได  แมในกาลกอนก็หนีไปแลวเหมือนกัน  พวกมนุษย 
เหลาน้ันจึงทูลอาราธนา ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา  
         ในอดตีกาล    พระโพธิสัตวเสวยราชสมบัติในเมืองตักกสิลา 
ในแควนคันธาระ.     พระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุง 
พาราณสี.    พระเจาพรหมทัตนั้นทรงดําริวา    จักตีเมืองตักกสิลา 
จึงยกพลนิกายใหญไปต้ังม่ันอยูไมไกลจากเมืองตักกสิลา     ทรง 
ซักซอมเสนาวา     จงสงกองชางเขาไปดานน้ี     สงกองมาเขาไป 
ดานน้ี   สงกองรถเขาไปดานน้ี   สงพลราบเขาไปดานน้ี   เมื่อบุก 
เขาไปอยางน้ีแลว     จงใชอาวุธทั้งหลาย     จงใหหาฝนลูกศรใหตก 
ดังหมูวลาหกโปรยฝนลกูเห็บฉะน้ัน   ดวยประการฉะน้ี    ไดตรัส  
สองคาถานี้วา :- 
                        เมืองตักกสิลาถูกเขาลอมไวทุกดานแลว 
           ดวยกองพลชางตัวประเสริฐ   ซึ่งรองคํารนอยู 
           ดานหน่ึง ดวยกองพลมาตัวประเสริฐ  ซึ่งคลุม 
           มาลาเครื่องครบอยูดานเหนือ  ดวยกองพลรถ  
           ดุจคลื่นในมหาสมทุรอันยังฝน คือลูกศรใหตก 
           ลงดานหน่ึง ดวยกองพลเดินเทาถือธนูมั่น มฝีมือ 
           ยิงแมนอยูดานหน่ึง   ทานท้ังหลายจงรีบบุกเขา 
           ไป   และจงรีบบุกเขาไป   จงไสชางใหหนุนเนื่อง  
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           กันเขาไปเลย จงโหรองใหสนัน่หว่ันไหว ในวันนี้ 
           ดุจสายฟาอันซานออกจากกลีบเมฆ  คํารน  อยู 
           ฉะนัน้. 
         พระเจาพรหมทัตนั้นทรงตรวจพลปลุกใจเสนาใหคึกคัก 
ฉะน้ีแลวเคลื่อนทัพไปถึงที่ใกลประตูนคร     เห็นซุมประตูแลว 
ตรัสถามวา   นี้คือพระราชมณเฑียรหรือ    เมื่อเหลาเสนากราบทูล 
วา  นี้คือซุมประตูนคร  ยังเปนถึงปานน้ี  พระราชมณเฑียรจะเปน 
เชนไร    ไดสดับวาเชนกับเวชยันตปราสาท    ตรัสวา    เราไมอาจ 
สูรบกับพระราชาผูถึงพรอมดวยยศอยางนี้    ไดทอดพระเนตร 
ซุมประตูแลว เสด็จหนีกลับสูเมืองพาราณสี. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา     แลวทรงประชุม 
ชาดก.    พระเจาพาราณสีในครั้งน้ัน    ไดเปนปลายิปริพาชกใน 
ครั้งน้ี  สวนพระราชาเมืองตักกสิลา คือเราตถาคตนี้แล. 
                    จบ อรรถกถาปลายิชาดกที่  ๙  
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                        ๑๐. ทุติยปลายิชาดก 
 

        คนถูกความเรารอนเผาจนไมอาจสูขาศึกได 
         [๓๐๙]  ธงสําหรับรถของเรามีมากมาย  พลพาหนะ 
           ของเราก็นับไมถวน     แสนยากท่ีศัตรูจะหาญหัก 
           เขาสูรบได    ดุจสาครยากท่ีฝูงกาจะบินขามใหถึง 
           ฝงได  ฉะนั้น  อนึง่  กองพลของเราน้ียากท่ีกองพล 
           อื่นจะหาญเขาตีหักได     ดุจภูเขาอันลมไมอาจให 
           ไหวไดฉะนั้น    วนันี้เราประกอบดวยกองพลเทาน้ี 
           อันกองพลเชนนั้นยากท่ีศัตรูจะหาญหักเขารุกราน 
           ได. 
         [๓๑๐]  ทานอยาพูดเพอถึงความท่ีตนเปนคนโง 
           เขลาไปเลย     คนเชนทานจะเรียกวาผูสามารถ 
           ไมได  ทานถูกความเรารอน   คือ   ราคะ   โทสะ 
           โมหะ และมานะเผารนอยูเสมอ ไมอาจจะกําจัด 
           เราไดเลย   จะตองหนีเราไป   กองพลของเราจัก 
           ย่ํายีทานหมดทั้งกองพล  ดุจชางเมามันขยี้ไมออ 
           ดวยเทา ฉะนั้น. 
                      จบ  ทุติยปลาชาดกที่   ๑๐  
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                 อรรถกถาทุติยปลายิชาดกท่ี  ๑๐ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภปลายิปริพาชก     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
ธชมปริมิต  อนนฺตปาร  ดังน้ี. 
         แตในเรื่องนี้ปริพาชกนั้นเขาไปยังพระเชตวันมหาวิหาร. 
ขณะนั้นพระศาสดาแวดลอมดวยมหาชนประทับนัง่บนธรรมาสน 
อันประดับประดาแลวแสดงธรรมดุจลูกสีหะแผดเสียงสีหนาท 
อยูเหนือพ้ืนมโนสิลา.     ปริพาชกเห็นพระรูปของพระทศพลมี 
สวนสัดงามดังรูปพรหม.    พระพักตรมีสิริฉายดังจันทรเพ็ญ    และ 
พระนลาฏดังแผนทองคํา     กลาววาใครจักอาจเอาชนะบุรุษผูอุดม 
มีรูปอยางนี้    ไดหันกลับไมยอมเขาหมูบริษัทหนีไป.    มหาชน 
ไลตามปริพาชกแลวกลับมากราบทูลความเปนไปน้ันแดพระ- 
ศาสดา      พระศาสดาตรัสวา     ปริพาชกน้ันเห็นพระพักตรมี 
ฉวีวรรณดังทองคําของเราหนีไปแลวในบัดนี้เทานั้นก็หาไม     แม 
ในกาลกอนก็ไดหนีไปแลวเหมือนกัน    ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัส 
เลา. 
         ในอดตีกาล     พระโพธิสัตวเสวยราชสมบัติอยูในเมือง 
พาราณสี      พระเจาคันธารราชพระองคหน่ึง     เสวยราชสมบัติ  
อยูในเมืองตักกสิลา.     พระเจาคันธารราชน้ัน     ดาํริวาจะไปตี 
กรุงพาราณสี     พรั่งพรอมดวยจตุรงคเสนา     ยกทพัมาลอมกรุง 
พาราณสีไว    ประทับยืนใกลประตูนครทอดพระเนตรดูพลพาหนะ  
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ของพระองค    คิดวาใครจะอาจเอาชนะพลพาหนะมีประมาณเทาน้ี 
ได.  ไดกลาวคาถาแรกสรรเสริญกองทัพของพระองควา :- 
                        ธงสําหรบัรถของเรามมีากมาย  พลพาหนะ 
           ของเราก็นับไมถวน     แสนยากท่ีศัตรูจะหาญหัก 
           เขาสูรบได       ดุจสาครยากท่ีฝูงกาจะบินขามให 
           ถึงฝงไดฉะนั้น       อนึ่ง     กองพลของเรานี้ยากท่ี 
           กองพลอื่นจะหาญเขาตีหักได    ดุจภูเขาอันลมไม 
           อาจใหไหวไดฉะนั้น       วันนีเ้ราประกอบดวยกอง 
           พลเทาน้ี  อันกองพลเชนนั้นยากท่ีศัตรูจะหาญหัก 
           เขารกุรานได. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา    ธชมปริมิต   ความวา   เฉพาะธงท่ี  
ปกไวที่งอนพลรถของเรานี้เทาน้ัน     ก็นับไมถวนมากมายหลาย 
รอย.    บทวา    อนนฺตปาร    ความวา    แมพลพาหนะของเราดูสุด  
สายตาเหลือท่ีจะคณานับได  พลชางมีเทาน้ี   พลมามีเทาน้ี   พลรถ 
มีเทาน้ี   พลราบมีเทาน้ี.   บทวา   ทุปฺปสห   ไดแก   ศัตรูทั้งหลาย 
ไมสามารถจะขมข่ีย่ํายีได.     ถามวาเหมือนอยางอะไร      ตอบวา 
เหมือนดังสมุทรสาครอันกาทั้งหลายแมมาก     ยากท่ีจะเอาชนะได 
ดวยการแขงความเร็ว    หรือการบินขามฉะน้ัน.    บทวา    คิรมิิว 
อนิเลน   ทุปฺปสโห   ความวา   อน่ึง   พลนิกายของเรานี้ยากท่ีพล 
นิกายอ่ืนจะรานรอนได      ดุจภูเขาอันลมจะพัดใหโยกคลอนไมได  
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ฉะน้ัน.   บทวา   ทุปฺปสโห   อหมชฺช   ตาทิเสน   ความวา   เรานั้น 
สะพรั่งดวยกองพลเชนนี้    ยากท่ีศัตรูเชนทานจะชิงชัยไดในวันนี้. 
พระเจาคันธารราชตรัสหมายถึงพระโพธิสัตว    ซึง่ประทับยืน 
อยูบนปอม. 
         ลําดับนั้น     พระโพธิสัตวจึงแสดงพระพักตรของพระองค 
อันทรงสิริดุจจันทรเพ็ญแกพระเจาคันธารราชน้ัน     ทรงขูขวัญ 
วา   พระราชาผูเปนพาล   อยาพร่ําเพอไปเลย   บัดนี้เราจักบดขยี้ 
พลพาหนะของทานเสีย    ใหเหมือนชางซับมันเหยียบย่ําพงออ 
ฉะน้ัน ไดกลาวคาถาท่ี ๒ วา :- 
                        ทานอยาพูดเพอถึงความท่ีตนเปนคนโง 
           เขลาไปเลย   คนเชนทานจะเรียกวาผูสามารถมิได 
           ทานถูกความเรารอน คือ ราคะ  โทสะ  โมทะ  และ 
           มานะเผารนอยูเสมอ       ไมอาจจะกําจัดเราไดเลย 
           จะตองหนีเราไป     กองพลของเราจักย่ํายีทานหมด 
           ทั้งกองพล ดุจชางเมามันขยี้ไมออดวยเทาฉะน้ัน. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  มา  พาลิย   วิปฺปลป  ความวา  ทาน 
อยาพร่ําเพอถึงความท่ีตนเปนพาลไปเลย.  บทวา   น   หิสฺส  ตาทิส 
บาลีวา  น  หสิฺส  ตาทิโส  บาง  ความวา   ดวยวาไมมีบุคคลผูคิด  
วา     พาหนะของเราสุดสายตา     สามารถจะชิงราชสมบัติไดดัง 
เชนทาน.   บทวา   วิทยฺหเส   ความวา   ทานถูกความเรารอน   คือ 
ราคะ  โทสะ  โมหะ   และมานะเผารนอยูเสมอ.  บทวา  น  หิ  ลภเส  
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นิเสธก    ความวา    ทานจะไมไดการขมขูครอบงําปราบปรามคน 
เชนเราไดเลย     วันนี้เราจะใหทานหนีไปตามทางท่ีทานมานั่นเอง. 
บทวา    อาสชฺชสิ    ไดแกเขาไปใกล.    บทวา    คชมิว    เอกจารนิ 
ไดแก    ดุจชางเมามันผูเที่ยวไปโดดเด่ียว.    บทวา     โย    ต    ปทา 
นฬมิว    โปถยิสฺสติ     ความวา     กองทัพของเราจักบดขย้ีทานให 
แหลกไป เหมือนชางเมามันบดขยี้ไมออแหลกรานดวยเทาฉะน้ัน. 
         ฝายพระเจาคันธารราชไดสดับคําของพระโพธิสัตวตรัส 
ขูขวัญฉะนี้แลว     ทอดพระเนตรดู     ทรงเห็นพระนลาฎเชนกับ 
แผนทองคํา     กลัวจะถูกจับ    พระองคจึงหันกลับหนีคืนสูนครของ 
พระองค.   
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.     พระเจาคันธารราชในครั้งน้ันไดเปนปริพาชกในครั้งน้ี. 
สวนพระเจาพาราณสี  คือเราตถาคตน้ีแล. 
                    จบ อรรถกถาทุติยปลายิชาดกที่  ๑๐ 
 

                  รวมชาดกที่มีในวรรคนี้   คอื 
         ๑. กาสาวชาดก    ๒. จุลลนันทิยชาดก    ๓. ปุฏภัตตชาดก 
๔. กุมภีลชาดก  ๕. ขันติวรรณนชาดก  ๖. โกสิยชาดก  ๗. คูถ- 
ปาณกชาดก  ๘. กามนีตชาดก  ๙. ปลายิชาดก   ๑๐. ทุติยปลายิ- 
ชาดก. 
                            จบ กาสาววรรคที่  ๘  
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                                  ๙.  อุปาหนวรรค 
 
                                    ๑. อุปาหนชาดก 
 

               อนารยชนยอมใชศิลปะในทางผิด 
         [๓๑๑]   รองเทาท่ีคนซ้ือมา     เพ่ือประโยชนจะให 
           สบายเทา  กลับนําเอาความทุกขมาให รองเทาน้ัน 
           ถูกแดดเผาบาง    ถูกพ้ืนเทาครูดสีบาง    ก็กลบักัด 
           เทาของผูนั้นนั่นแหละ ฉันใด. 
         [๓๑๒]   ผูใดเกิดในตระกูลตํ่า  ไมใชอารยชน   เรียน 
           วิชาและศิลปมาจากสํานักอาจารยไดแลว     ผูนั้น 
           ยอมฆาตนเองดวยศิลปท่ีเรียนมาในสํานักของ 
           อาจารยนั้น    ฉันน้ัน    บุคคลนั้น   บัณฑิตเรียกวา 
           ไมใชอารยชน         เปรียบดวยรองเทาท่ีทําไมดี 
           ฉะนัน้. 
                              จบ อุปาหนชาดกท่ี ๑ 
 
                      อรรถกถาอุปาหนวรรคที่  ๙ 
 
                      อรรถกถาอุปาหนชาดกท่ี  ๑ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระเทวทัต      ตรสัพระธรรมเทศนานี้     มคํีาเริ่มตนวา 
ยถาปกตา  ดังน้ี.  
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         ความยอมีวา     ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา 
อาวุโสท้ังหลาย     พระเทวทัตบอกคืนอาจารยกลบัเปนปฏิปกษ 
เปนศัตรูตอพระตถาคต     ไดถึงความพินาศใหญ.    พระศาสดา 
เสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้พวกเธอน่ังสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว 
จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวทัตมิใชบอกคืนอาจารยเปน 
ปฏิปกษตอเราถึงความพินาศใหญในบัดนี้เทาน้ัน     แมเม่ือกอน 
ก็เปนปฏิปกษตอเราเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลนายหัตถาจารย 
ครั้นเจริญวัยแลวก็สําเร็จหัตถีศิลปะ.   ครั้งน้ันมีมาณพชาวกาสิคาม 
ผูหน่ึง    มาเรียนศิลปะในสํานักของพระโพธิสัตว.    ธรรมดาวา 
พระโพธิสัตวทั้งหลายเม่ือจะบอกศิลปะ     ยอมไมปดบังวิชา     ให 
ศึกษาวิชาตามที่ตนรูมาโดยไมมีเหลือ.    เพราะฉะน้ันมาณพนั้น 
จึงไดเรียนศิลปะความรูของพระโพธิสัตวจนหมดส้ินแลวกลาว 
กะพระโพธิสัตววา    ขาแตทานอาจารย    ขาพเจาจักรับราชการ. 
พระโพธิสัตวกลาววา     ดีแลวพอ     จึงไปเฝากราบทูลพระราชา 
วา  ขาแตมหาราชลูกศิษยของขาพระองคปรารถนาจะรับราชการ 
สนองพระเดชพระคุณ.    พระ.ราชาตรัสวาดีแลว    จงรับราชการ 
เถิด.    พระโพธิสัตวกราบทูลวา    ถาเชนนั้นขอพระองคทรงโปรด 
ต้ังเบี้ยหวัดแกเขาเถิด.     พระราชาตรัสวา     ลกูศษิยของทาน  
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จะไดเบี้ยหวัดเทากับทานไมได     เมื่อทานไดหน่ึงรอย     เขาก็ตอง 
ไดหาสิบ  เมื่อทานไดสองรอย  เขาก็ตองไดหน่ึงรอย.  พระโพธิสัตว 
กลับมาบานบอกเรื่องนั้นแกลูกศิษย.     ลูกศิษยกลาววา    ทาน 
อาจารย     ขาพเจารูศิลปะเทากับทาน     ถาจะไดเบี้ยหวัดเทากับ 
ทานเหมือนกัน     ขาพเจาจะรับราชการ     ถาไมไดจะไมขอรับ 
ราชการ.    พระโพธิสัตวกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ.    พระ- 
ราชาตรัสวา     ถาเขาทัดเทียมเทากับทานทุกประการ     สามารถ 
แสดงศิลปะเทากับทานทีเดียว     ก็จะไดเทากัน.     พระโพธิสัตว 
จึงบอกเรื่องน้ันแกลูกศิษย.     เมื่อลูกศิษยกลาววาดีแลว     ขาพเจา 
จะแสดง     จึงไปกราบทูลแดพระราชา.     พระราชาตรัสวา     ถา 
เชนนั้นจงแสดงศิลปะกันพรุงน้ีเถิด.      พระโพธสิัตวกราบทูลวา 
ดีแลวพระเจาขา     ขาพระองคจักแสดงกัน     ขอพระองคโปรดให 
ตีกลองปาวรองเถิด    พระเจาขา.    พระราชาไดใหตีกลองปาวรอง 
วา     พรุงน้ีอาจารยกับลกูศิษยทั้งสองจะแสดงศิลปะ     ผูประสงค 
จะดูจงพากันมาดูที่สนามหลวง.    อาจารยคิดวา    ลูกศิษยของเรา 
ยังไมรูความฉลาดในอุบาย    จึงจับชางมาเชือกหน่ึง    ฝกใหจดจํา 
กลับวิธีโดยคืนเดียวเทานั้น.      อาจารยใหชางสําเหนียกอยางนี้ 
คือ    เม่ือบอกใหเดินก็ใหถอย    เมื่อบอกใหถอยก็ใหเดิน    บอกให 
เทาก็ใหลุก    เมื่อบอกใหลุกก็ใหเทา    เมื่อบอกใหจับก็ใหวาง    เม่ือ 
บอกใหวางก็ใหจับ.     รุงข้ึนจึงข้ึนชางเชือกนั้นไปท่ีสนามหลวง 
ฝายลูกศิษยก็ข้ึนชางท่ีถูกใจเชือกหน่ึงไป.      มหาชนประชุมกัน  
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แลว    ทั้งสองคนไดแสดงศิลปะเทา  ๆ    กันแลว.    พระโพธิสตัวจึง  
ใหชางของตนทําส่ิงท่ีตรงกันขามอีก.     ชางน้ันเมื่อบอกวาจงไป 
ก็ถอยกลับ    เมื่อบอกวาจงถอยกลับไดว่ิงไปขางหนา    เมื่อบอกวา 
จงยืนข้ึนไดเทาลง    เมื่อบอกวาจงเทาก็ลุกยืน    เมื่อบอกวาจงหยิบ 
ก็ทิ้งเสีย   เมือ่บอกวาจงทิ้งก็ไดหยิบ.   มหาชนกลาววา   แนะศิษย 
ผูชั่วรายทําการแขงดีกับอาจารยไมรูประมาณตน     เขาใจวา 
รูเสมอกับอาจารย   ตางก็เอากอนดินและทอนไมเปนตน   ประหาร 
ใหถึงแกความตายในท่ีนั้นเอง.      พระโพธิสัตวลงจากชางเขาเฝา 
พระราชากราบทูลวา    ขาแตมหาราช    ข้ึนชื่อวาศิลปะบุคคลยอม 
เรียนเพ่ือความสุขแกตน    แตศิลปะที่บุคคลบางคนเรียนแลว    กลับ 
นําความพินาศมาสู     ดุจรองเทาท่ีทําไมดีฉะน้ัน     ไดกลาวคาถา 
สองคาถานี้วา :- 
                        รองเทาท่ีคนซ้ือมาเพ่ือประโยชนจะให 
           สบายเทา    กลับนาํความทุกขมาให   รองเทาน้ัน 
           ถูกแดดเผาบาง   ถูกพ้ืนเทาครูดสีบาง   ก็กลบักัด 
           เทาของผูนั้นนั่นแหละ   ฉันใด   ผูใดเกิดในตระกูล 
           ตํ่าไมใชอารยชน         เรียนวิชาและศิลปะมาจาก 
           สํานักอาจารยไดแลว       ผูนั้นยอมฆาตนเองดวย 
           ศิลปะท่ีเรียนมาในสํานักของอาจารยนั้น    ฉนันั้น 
           บุคคลน้ัน   บัณฑติเรียกวา    ไมใชอารยชนเปรียบ 
           ดวยรองเทาท่ีทําไมดี ฉะนั้น.  
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         ในบทเหลาน้ัน    บทวา    อุทพฺพเห    คือนํามา.    บทวา 
ฆมฺมาภิตฺตา   ตลสา   ว   ปฬิตา  ไดแก   รองเทาน้ันถูกแดดเผาบาง 
ถูกพ้ืนเทาบีบบาง.   บทวา   ตสฺเสว    ความวา    รองเทาท่ีทําไมดี 
ที่เขาซื้อมาสวมเทาเพ่ือความสบายเทา    ครั้นถูกแดดเผา    ถกูพ้ืน 
เทาบีบยอมกัดเทาเปนแผล.   บทวา   ทุกฺกุลิโน    ไดแก   บุคคลผูมี 
ชาติทราม   มิใชบุตรของผูมีตระกูล.   บทวา   อนริโย   คือ   เปน 
อสัตบุรุษ   ขาดหิริโอตตัปปะ.   บทวา   วิชฺชฺจ   ไดแก   เรยีนเอา 
วิทยฐานะท้ัง     ๘    ประการ    อยางใดอยางหน่ึง.    บทวา    สตุ 
ไดแก     สุตะคือปริยัติอยางใดอยางหนึ่งแลว     ยอมกัดตัวเองดวย 
สูตรในสํานักอาจารยนั้น.   บทวา   โส   ความวา   บุคคลผูใดเกิด 
ในตระกูลตํ่า      ไมมีอารยธรรมเรียนวิชาและสูตะจากอาจารย 
บุคคลผูนั้นยอมกัดตนเองดวยสุตะในสํานักอาจารยนั้น     ฉันนั้น. 
บทวา   อนรโิย    วุจฺจตุปาหนุปโม   คือ   บัณฑิตเรยีกวาเปนผูไมมี 
อารยธรรม เปรียบดวยรองเทาไมดี. 
         พระราชาทรงโปรดปรานประทานยศย่ิงใหญแกพระ- 
โพธิสัตว. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว     ทรง 
ประชุมชาดก.   ลูกศิษยในครั้งน้ัน   ไดเปนเทวทัตในครั้งนี้   สวน 
อาจารย คือเราตถาคตน้ีแล. 
                       จบ  อรรถกถาอุปาหนชาดกท่ี  ๑  
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                             ๒. วีณาถูณชาดก 
 

                                 รักคนผิด 
         [๓๑๓]  เรื่องน้ีเจาคิดคนเดียว     บุรษุเต้ียคอมผูโง 
           เขลาน้ีจะนําทางไปไมไดแน      ดูกอนเจาผูเจริญ 
           เจาไมสมควรจะไปกับบุรุษเต้ียคอมผูนี้เลย. 
         [๓๑๔]  ดิฉันเขาใจวาบุรุษคอมเปนผูองอาจ     จึง 
           ไดรักใครบุรษุคอมผูนี้  นอนตัวงออยู   ดุจคันพิณ 
           ที่มีสายขาดแลว  ฉะน้ัน. 
                            จบ วีณาถูณชาดกท่ี  ๒ 
 
                     อรรถกถาวีณาถูณชาดกท่ี  ๒ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภกุมาริกาผูหน่ึง      ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตนวา 
เอกจินฺติโต   อยมตฺโถ   ดงัน้ี. 
         ไดยินวา     กุมาริกานั้นเปนธิดาเศรษฐีผูหน่ึง     ในกรุง 
สาวัตถี     เห็นเครื่องสักการะที่เขาทําแกโคอุสภราชในบานของ 
ตน    จึงถามพ่ีเลี้ยงวา    แนะแม    นั่นชื่อไร    จึงไดเครื่องสักการะ 
อยางนี้.    พ่ีเลี้ยงตอบวา    ชื่อโคอุสภราชจะ.    ครัน้วันหน่ึงนางยืน 
อยูตรงหนาตางแลดูระหวางถนนเห็นชายคอมผูหนึ่งคิดวา     โค 
ที่เปนใหญในหมูโคยอมมีโหนกที่หลงั     แมมนุษยผูเปนใหญก็คง  
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มีโหนกเชนเดียวกัน     บรุุษผูนี้คงเปนบุรุษอุสภราชเปนแน      เรา 
ควรเปนบาทบริจาริกาของบุรุษน้ี.     นางจึงใชทาสีไปบอกแกชาย 
คอมวา  ธิดาเศรษฐีอยากจะไปกับทาน ทานจงไปรออยู  ณ ทีโ่นน 
แลวถือเอาของมีคาปลอมตัวไมใหใครรูจักลงจากปราสาทหนีไป 
กับชายคอมน้ัน.   ตอมา   การกระทําของธิดาเศรษฐีนั้นไดปรากฏ 
กันในนครและหมูภิกษุ.     ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรม 
วา  อาวุโสท้ังหลาย  ไดยินวาธิดาเศรษฐีชื่อโนนหนีไปกับชายคอม. 
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บัดนีพ้วก 
เธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให 
ทรงทราบแลว   จึงตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธิดาเศรษฐีนั้น 
มิใชปรารถนาชายคอมในบัดนี้เทาน้ัน    แมเม่ือกอนก็ปรารถนา 
เหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลเศรษฐีในตําบล 
หน่ึง    ครั้นเจริญวัยแลวมีครอบครัว    เจริญดวยบุตรธิดาท้ังหลาย 
จึงไดขอธิดาของเศรษฐีกรุงพาราณสีใหแกบุตรของตน    กําหนด  
วันกันแลว.     ธิดาเศรษฐีเห็นเครื่องสักการะ     สมัมานะของโค 
อุสภราชท่ีเรือนของตน    จึงถามพ่ีเลี้ยงวา     สัตวนี้ชื่ออะไร    ได 
ฟงวา   โคอุสภราช   ครัน้เห็นชายคอมเดินอยูระหวางถนน   คิดวา 
ชายน้ีคงเปนบุรุษอุสภราช    จึงถือหอของมีคาหนีไปกับชายคอม 
นั้น.    ฝายพระโพธิสัตวคิดวาจักนําธิดาเศรษฐีมาเรือน    จึงไปยัง  
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กรุงพาราณสีกับบริวารเปนอันมาก    เดินทางไปทางนั้นเหมือน 
กัน.    ฝายชายคอมกับธิดาเศรษฐี    ทัง้คูนั้นเดินทางกันตลอดคืน. 
ครั้งน้ัน     ชายคอมซ่ึงถูกความหนาวเบียดเบียนตลอดคืน    ไดเกิด 
โรคลมกําเรบิข้ึนในรางกาย     ในเวลาอรุณข้ึน     เกิดทุกขเวทนา 
สาหัส.     เขาจึงแวะลงจากทางทนทุกขเวทนานอนขดตัวดังคันพิณ. 
ฝายธิดาเศรษฐีก็นั่งอยูที่ใกลเทาของเขา.      พระโพธิสัตวเห็น 
ธิดาเศรษฐีนั่งอยูที่ใกลเทาชายคอมจําไดจึงเขาไปหา.     เมื่อจะ 
สนทนากับธิดาเศรษฐี ไดกลาวคาถาแรกวา :- 
                        เรื่องน้ีเจาคิดคนเดียว     บุรษุเต้ียคอมผู 
           โงเขลานี้จะนําทางไปไมไดแน     ดูกอนเจาผูเจริญ 
           เจาไมสมควรจะไปกับบุรุษเต้ียคอมผูนี้เลย. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เอกจินฺติโต    อยมตฺโถ   ความวา  แนะ 
แมเจา     คิดประโยชนอันใดจึงไดหนีไปกับชายคอมน้ี    ประโยชน 
อันนั้นเจาคงจะคิดคนเดียว.   บทวา   พาโล   อปรณิายโก   ความวา 
เพราะวาชายคอมผูเปนพาลนี้     โดยที่มีปญญาทรามถึงจะแกก็ 
ยังโง     จะเปนเมื่อไมมีผูอ่ืนพาไปก็ไมสามารถจะพาไปได.      แนะ 
นางผูเจริญ    เจาก็เกิดในตระกูลใหญมีรูปงามนาเอ็นดู    จึงไมควร 
ไปกับชายคอมผูตํ่าตอยเพราะเต้ียนี้. 
         ลําดับนั้น    ธิดาเศรษฐีฟงคําของพระโพธิสัตวแลว    กลาว 
คาถาท่ี  ๒ วา :-  
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                        ดิฉันเขาใจวาบุรุษคอมเปนผูองอาจ   จึงได   
           รักใครบุรุษคอมผูนี้นอนตัวงออยู  ดุจคันพิณท่ีม ี
           สายขาดแลว  ฉะนัน้. 
         เนื้อความแหงคาถาน้ันวา     ขาแตทานเจา     ขาพเจาเห็น 
โคอุสภราชตัวหนึ่ง     คิดวาโคที่เปนใหญกวาโคทั้งหลายมีโหนก 
ที่หลัง   แมบรุุษนี้ก็มีโหนกน้ัน   คงจะเปนบุรุษอุสภราช    ขาพเจา 
เขาใจชายคอมวาเปนบุรุษอุสภราชจึงรักใคร     ชายคอมน้ีนั้น 
นอนตัวงออยูเหมือนคันพิณท่ีสายขาดมีแตราง ฉะนั้น. 
         พระโพธิสัตวทราบวา     นางปลอมตัวหนีมาจึงใหอาบนํ้า 
ตกแตงตัวใหข้ึนรถไปยังเรือนของตน. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.   ธิดาเศรษฐีในครั้งนั้น   ไดเปนธิดาเศรษฐีในครั้งน้ีนี่แหละ 
สวนพระราชากรุงพาราณสี  คือเราตถาคตนี้แล. 
                       จบ อรรถกถาวีณาถูณชาดกท่ี  ๒  
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                              ๓. วิกณัณกชาดก 
 

                  คนเห็นแกอามิสยอมเดือดรอน 
         [๓๑๕]  เจาปรารถนาในท่ีใด     ก็จงไปในท่ีนั้นเถิด   
           เจาเปนผูถูกชะนักของเราแทงแลว    เจาเปนผูโลภ 
           ดวยอาหารแท     เมื่อติดตามปลาท้ังหลายมาก็ถูก 
           อาหารมีเสียงกลองกําจัดเสียแลว. 
         [๓๑๖]  บุคคลเห็นแกโลกามิสแมอยางน้ี     ชอบ 
           ประพฤติตามอํานาจของจิต  ยอมเดือดรอน   เขา 
           ยอมเดือดรอนอยูในทามกลางหมูญาติและสหาย 
           ดุจจระเขผูติดตามปลาไปถูกแทง  ฉะนั้น. 
                        จบ วิกัณณกชาดกท่ี  ๓ 
 
                 อรรถกถาวิกัณณกชาดกที่  ๓ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุกระสันรูปหนึ่ง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา     กาม 
ยหึ อิจฺฉส ิ เตน คจฺฉ ดังน้ี. 
         ความยอมีวา     ภิกษุรูปนั้นถูกนาํไปยังธรรมสภา     พระ- 
ศาสดาตรัสถาม   ดูกอนภิกษุ   ไดยินวาเธอกระสันจริงหรือ   กราบ 
ทูลวา     จริงพระเจาขา     ตรัสถามวา     เธอกระสันเพราะเหตุใด. 
กราบทูลวา    เพราะเหตุกามคุณ.    ลําดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสวา  
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ดูกอนภิกษุ   ข้ึนชื่อวา   กามคุณเหลานี้เชนกับลูกชะนัก   เมื่อไดที่  
ต้ังในหัวใจครั้งเดียว    ยอมใหถึงความตายไดทีเดียว   เหมือนชะนัก 
อันปกเขาไปแลว   ยังจระเขใหถึงความตาย   ฉะน้ันแลวทรงนําเรื่อง 
อดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาล    พระโพธิสัตวเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี 
โดยธรรม     วันหน่ึงประพาสอุทยานเสด็จไปถึงฝงสระโบกขรณี. 
พนักงานชํานาญในการฟอนรําขับรองเปนตน     ก็ประกอบการ 
ฟอนรําขับรองถวาย.    ปลาและเตาทั้งหลายท่ีสระโบกขรณี    ตาง 
ก็มารวมกันเพราะมีใจจดจออยูในเสียงขับรอง     วายน้ําตามพระ- 
ราชาไป.   พระราชาทอดพระเนตรเห็นฝูงปลาประมาณเทาลําตาล 
ตรัสถามอํามาตยทั้งหลายวา     เหตุไรหนอ     พวกปลาเหลาน้ีจึง 
เที่ยวตามเราไป.   พวกอํามาตยกราบทูลวา   ปลาเหลาน้ีคอยรับใช 
พระองค.   พระราชาโปรดปรานวา    แมปลาเหลานี้ก็ยังคอยรับใช 
เรา     จึงทรงต้ังอาหารไวประจําวันของปลาเหลาน้ัน.     เจาหนาท่ี 
ตองหุงขาวสารหนึ่งอัมมณะทุก ๆ     วัน.     ตอมาปลาท้ังหลายถึง 
เวลาใหอาหารบางพวกก็มา     บางพวกก็ไมมา     อาหารก็เสีย. 
เขาจึงกราบทูลความน้ันแดพระราชา.    พระราชารับสั่งวา    ต้ังแต 
ไปจงตีกลองเวลาใหอาหาร.     เมื่อพวกปลามารวมกันตามเสียง 
กลองแลวก็จงใหอาหารเถิด.      ต้ังแตนั้นพนักงานผูจัดอาหาร 
ใหตีกลองแลวจึงใหอาหารแกพวกปลาท่ีมารวมกัน.    แมพวกปลา 
เหลาน้ันก็มารวมกันกินอาหารตามสัญญาเสียงกลอง.     เมื่อพวก  
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ปลารวมกันกินอาหารอยูอยางนี้     มีจระเขตัวหนึ่งมากินปลา  
เจาหนาท่ีจัดอาหารจึงกราบทูลแดพระราชา.      พระราชาทรง 
สดับดังน้ัน     จึงรับสั่งวา     ทานจงเอาชะนักแทงจระเขที่เขามาใน 
เวลากินปลา     แลวจับตัวใหได.     เขารับพระราชโองการแลว 
กลับไปลงเรอืคอยอยู    ไดใชชะนักแทงจระเขซึ่งเขามากินปลา  
ชะนักเสียบติดหลังจระเขนั้น     จระเขไดรับทุกขเวทนา     จึงหนี 
พาเอาชะนักนั้นติดไปดวย.      เจาหนาท่ีจัดอาหารทราบวาแทงถูก 
จระเขแลว  เมื่อจะวากะจระเขนั้น จึงกลาวคาถาแรกวา :-  
                       เจาปรารถนาในท่ีใด    ก็จงไปในท่ีนั้นเถิด  
           เจาเปนผูถูกชะนักของเราแทงแลว   เจาเปนผูโลภ 
           ดวยอาหารแท    เมื่อติดตามปลาท้ังหลายมาก็ถูก 
           อาหารมีเสียงกลองกําจัดเสียแลว. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา    กาม    คือโดยสวนเดียว.    บทวา 
ยหึ  อิจฺฉสิ  เตน  คจฺฉ  ความวา  ทานปรารถนาในที่ใด  จงไปใน 
ที่นั้นเถิด    บทวา มมฺมมฺหิ  คือ ในทีข่องเรา.  บทวา  อนุพนฺธมาโน 
ความวา     เจาเม่ือเขาใหอาหารดวยสัญญาเสียงกลอง     เปนผูโลภ 
ติดตามปลาหวังจะกิน      กถ็ูกอาหารมีเสียงกลองกําจัดเสียแลว. 
แมในท่ีที่ทานไป ทานก็จะไมมีชีวิต. 
         จระเขนั้นไปถึงท่ีอยูของตนแลวก็ตาย. 
         พระศาสดาครั้นทรงแสดงชาดกน้ีแลว     ตรสัรูแลวได 
ตรัสคาถาที่  ๒ วา  
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                        บุคคลเห็นแกโลกามิสแมอยางน้ี     ชอบ 
           ประพฤติตามอํานาจของจิตยอมเดือดรอน    เขา 
           ยอมเดือดรอนอยูในทามกลางหมูญาติและสหาย 
           ดุจจระเขผูติดตามปลาไปถูกแทง ฉะนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โลกามิส  ไดแก  กามคุณ ๕  เพราะ 
กามคุณ  ๕  เหลาน้ัน  ชาวโลกถือวาเปนของนาปรารถนา  นาใคร 
นาพึงพอใจ    ฉะนั้น   จึงเรียกวา   โลกามิส.   บทวา   โอปตนฺโต 
ความวา    บคุคลผูเปนไปตามโลกามิสนั้น    เปนผูคลอยตามอํานาจ 
จิตดวยอํานาจกิเลส    ยอมเดือดรอนลําบากถึงความพินาศ    บทวา 
โส  หฺติ  ความวา  บุคคลน้ันยึดถือกามคุณ  ๕  วาเปนที่นาพึง 
พอใจ   แลวยอมเดือดรอนลําบากถึงความมหาพินาศ   ในทามกลาง 
ญาติและสหายท้ังหลาย      ดุจจระเขที่ไลตามปลาถูกแทงดวยชะนัก 
ฉะน้ัน ดังน้ี. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจจธรรม     แลวทรงประชุมชาดก.     ครั้นจบสัจจธรรม     ภิกษุ 
กระสันต้ังอยูในโสดาปตติผล     สวนพระเจาพาราณสีในครั้งน้ัน 
คือเราตถาคตนี้แล. 
                           จบ อรรถกถาวิกัณณกชาดกท่ี ๓  
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                            ๔. อสิตาภุชาดก  
 

                           โลภมากลาภหาย 
         [๓๑๗]  พระองคนัน่แหละ     ไดกระทําเหตุอันนี้ 
           ในบัดนี้   หมอมฉนัปราศจากความรักในพระองค 
           แลว  ความรักนั้นประสานกันอีกไมได   ดุจงาชาง 
           อันตัดขาดแลวดวยเลื่อย ฉะนัน้. 
         [๓๑๘]  บุคคลผูปรารถนาเกินสวน  ยอมเสื่อมจาก 
           ประโยชน   เพราะความโลภเกินประมาณ    และ 
           เพราะความเมาอันเกิดจากความโลภเกินประมาณ 
           เหมือนเราเสื่อมจากนางอสิตาภุ ฉะนั้น. 
                        จบ  อสิตาภุชาดกที่   ๔ 
 
                  อรรถกถาอสิตาภุชาดกท่ี  ๔ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภกุมาริกาคนหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
ตฺวเมวทานิมการี ดังน้ี. 
         ไดยินวา     ในตระกลูอุปฐากของพระอัครสาวกทั้งสอง 
ตระกูลหน่ึงในกรุงสาวัตถี     มีกุมารกิาผูหน่ึงมีรูปสวย     ถึงพรอม 
ดวยคามงามเปนเลิศ.     นางเจริญวัย     ก็ไดไปสูตระกูลซึ่งมีชาติ 
เสมอกัน.     สามีของนางไมพอใจนางเปนบางอยาง     จึงเท่ียวไป  
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ในที่อ่ืนตามใจชอบ.     นางก็ไมเอาใจใสในการท่ีสามีไมใยดีใน 
ตนน้ัน    นิมนตพระอัครสาวกทั้งสองมาถวายทานฟงธรรม   ไดต้ัง 
อยูในโสดาปตติผล.     ต้ังแตนั้นนางก็ปลอยใหเวลาลวงไปดวย 
ความสุขในมรรคและผล    คิดวา    แมสามีก็ไมยินดีเรา    เราก็ไมมี 
การงานทางฆราวาส   เราจักบวช   จึงบอกมารดาบิดา   ออกบวช 
อรหัต.  การกระทําของนางนั้นไดปรากฏในหมูภิกษุ.  ครั้นวันหนึ่ง 
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา      ดกูอนอาวุโสทั้งหลาย 
ธิดาของตระกูลโนนเปนหญิงแสวงหาประโยชน     รูวาสามีไมใยดี 
ไดฟงธรรมของพระอัครสาวก    ต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว    ยัง 
บอกลามารดาบิดาออกบวชอีก     บรรลุอรหัตแลว     ดูกอนอาวุโส 
ทั้งหลาย     กุมาริกาน้ันเปนผูแสวงหาประโยชนอยางนี้.     พระ- 
ศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บัดนี้พวกเธอ 
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร      เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให 
ทรงทราบแลว     จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กุลธิดาผูนั้น 
เปนผูแสวงหาประโยชนในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได    แมในกาลกอน 
ก็เปนผูแสวงหาประโยชนเหมือนกัน ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบวชเปนฤาษียังอภิญญาและสมาบัติ  
ใหเกิดแลวอาศัยอยู   ณ   หิมวันตประเทศ.   ในกาลครั้งน้ันพระเจา 
พาราณสีเห็นความพรั่งพรอมของบริวารของพรหมทัตกุมาร 
ผูเปนโอรสของพระองค     เกิดความระแวงพระทัย     จึงเนรเทศ  
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โอรสออกจากแวนแควน.     พรหมทัตกุมารทรงพาพระเทวีของ 
พระองคพระนามวา   อสิตาภู     เขาไปสูปาหิมพานตเสวยปลา 
เนื้อ   และผลไมพํานักอยู   ณ   บรรณศาลา.   พรหมทัตกุมารน้ัน 
เห็นหางกินรีหางหน่ึง     มีจิตปฏิพัทธ    คิดวาจะเอานางกินรีนี้เปน 
ชายา     จึงติดตามรอยเทานางกินรีนั้นไป     มิไดคํานึงถึงพระนาง 
อสิตาภู.     พระนางอสิตาภูเห็นพรหมทัตกุมารตามนางกินรีไป 
ทรงดําริวา     พรหมทัตกมุารน้ีตามนางกินรีไปมิไดคํานึงถึงเรา. 
เราจะตองการอะไรจากพรหมทัตกุมารน้ี    มีพระทัยคลายรัก 
เขาไปหาพระโพธิสัตว   นมัสการแลว   ใหบอกการบริกรรมกสิณ 
แกตน    เพงกสิณยังอภิญญาและสมาบัติใหเกิด     นมัสการพระ- 
โพธิสัตวกลับมายืนอยูที่ประตูบรรณศาลาของตน.     แมพรหมทัต 
ก็ติดตามนางกินรีไปเที่ยวหาก็มิไดพบแมทางที่นางกินรีนั้นไป 
หมดหวังจึงกลับมุงหนามาสูบรรณศาลา.    พระนางอสิตาภูเห็น 
พรหมทัตกุมารเสด็จกลับมา   ลอยข้ึนสูไปสูเวหา   ยืนบนพ้ืนอากาศ 
มีสีดังแกวมณี     ตรัสวา    ขาแตโอรสเจา    ขาพเจาไดความสุขนี้ 
เพราะอาศัยทาน  แลวกลาวคาถาแรกวา  :-  
                        พระองคนั่นแหละไดกระทําเหตุนี้ในบัดน้ี 
           หมอมฉันปราศจากความรักในพระองคแลว 
           ความรักนั้นประสานกันอีกไมได    ดุจงาชางอัน 
           ตัดขาดแลวดวยเลื่อยฉะนั้น.  
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         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ตฺวเมวทานิมกริ   ความวา   ขาแต 
ทานผูเปนอัยยบุตร  พระองคนั้นแหละ  ละหมอมฉันติดตามนางกินรี 
ไดทําเหตุนี้ในบัดนี้.  บทวา  ย   กาโม  พฺยคมา  ตย ิ ทานแสดงความ 
วา    ซึ่งเหตุที่ทําใหความรักของเราในตัวทานไดไปแลว    คือละได 
ดวยวิกขัมภนปหาน    เราถึงความพิเศษอันนี้ก็เพราะละความรัก 
ไดแลว    บทวา   โสย   อปฺปฏิสนฺธิโก   ความวา   ก็ความรักอันนั้น 
จะกลับมาติดตออีกไมได   คือไมสามารถจะตอไดในบัดนี้.   บทวา 
ขรา     ฉินฺนว     เรนุก   ความวา   เปรียบเหมือนงาชางที่ถูกเลื่อย 
ตัดขาดเสียแลว    จะตอติดอีกไมได   คือจะเชื่อมใหสนิทเหมือนเดิม 
อีกไมไดฉันใด      อันการจะประสานจิตของเรากับทานอีกยอม 
มีไมไดฉันนั้น.  ครั้นนางกลาวฉะน้ีแลว  ไดเหาะไปในท่ีอ่ืน  ทั้ง ๆ 
ที่พรหมทัตกุมารน้ันแลดูอยูนั่นเอง.    
         พรหมทัตกุมาร   ครั้นนางไปแลวก็คร่ําครวญกลาวคาถา 
ที่  ๒ วา :- 
                        บุคคลผูปรารถนาเกินสวนยอมปราศจาก 
           ประโยชน   เพราะโลภเกินประมาณ   และเพราะ 
           ความเมาอันเกิดจากความโลภเกินประมาณ  
           เหมือนเราเสื่อมจากนางอสิตาภู  ฉะนั้น. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อตฺริจฉฺา   ความวา   ทะยานอยาก 
หาที่สุดมิได    กลาวคือความปรารถนาในส่ิงนั้น ๆ    เรียกวาความ 
แสหา    ความโลภที่เปนไปเกิน   เรียกวา    ความโลภจัด.    บทวา  
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อติโลภมเทน   จ   ไดแก   ความมัวเมาดวยความโลภจัดเพราะเปน 
เหตุใหเกิดความมัวเมาในบุรุษ.     บทนี้ทานอธิบายวา     บุคคลผู 
ปรารถนาในสิ่งน้ัน ๆ   ดวยการแสหา    ยอมเสื่อมจากประโยชน 
เพราะความโลภจัดและเพราะความมัวเมาดวยความละโมภจัด 
ดุจเราเสื่อมแลวจากราชธิดา อสิตาภู ฉะนั้น. 
         พรหมทัตกุมารทรงคร่ําครวญดวยคาถานี้แลวประทับ 
พระองคเดียวอยูในปา     เมื่อพระบิดาสวรรคตแลว    จึงเสด็จไป 
ครองราชสมบัติ. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.   ราชบุตรและราชธิดาในครั้งน้ัน   ไดเปนชนทั้งสองในครั้ง 
นี้ สวนดาบส คือเราตถาคตน้ีแล. 
                           จบ  อรรถกถาอสิตาภุชาดกที่   ๔  
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                            ๕. วัจฉนขชาดก 
 

                      วาดวยดาบสผูมีเล็บงาม 
         [๓๑๙]  ขาแตทานวัจฉนขะ  เรือนทั้งหลายท่ีมีเงิน 
           และโภชนาหารบริบูรณ      เปนเรือนมีความสุข 
           ทานบริโภคและด่ืมในเรือนใด  ไมตองขวนขวาย 
           ก็ไดนอน. 
         [๓๒๐]  บุคคลผูเปนฆราวาส     ไมมมีานะทําการ 
           งานก็ดี   ไมกลาวคํามุสาก็ดี...ไมใชอํานาจลงโทษ 
           ผูอื่น   การครองเรอืนก็ต้ังอยูไมได   เมื่อเปนเชนนี้ 
           ใครเลาจะครอบครองเรอืนไมใหบกพรอง  ใหเกิด 
           ความยินดีไดแสนยากเลา. 
                              จบ  วัจฉนขชาดกที่  ๕ 
 
                      อรรถกถาวัจฉนขชาดกท่ี  ๕ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภนักมวยปล้ําชื่อ   โรชะ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้   มีคําเริ่ม 
ตนวา สุขา ฆรา วจฺฉนขา  ดังนี้. 
         ไดยินวา      นักมวยปล้ําชื่อ โรชะ   นั้นเปนสหายของพระ- 
อานนท.    วันหน่ึง    เขาสงขาวไปถึงพระเถระเพ่ือนิมนตพระเถระ 
มา.    พระเถระจึงทูลพระศาสดาไปหา.     เขานิมนตพระเถระให  
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บริโภคอาหารที่มีรสเลิศตาง  ๆ     แลวนั่งอยูขางหน่ึง     กระทํา   
ปฏิสันถารกบัพระเถระ    เชื้อเชิญพระเถระดวยกามคุณ    อันเปน 
โภคะของคฤหัสถ   กลาววา   ขาแตพระคุณเจาพระอานนท  รัตนะ 
ทั้งท่ีมีวิญญาณและหาวิญญาณมิไดที่เรือนของกระผมมีมากมาย 
กระผมจะแบงใหทานก่ึงหนึ่ง     ทานจงมาเถิด     เราจะครอบครอง 
เรือนอยูดวยกันทั้งสอง.     พระเถระแสดงโทษในกามคุณแกเขา 
ลุกจากอาสนะกลับไปยังวิหาร    พระศาสดาตรัสถามวา    อานนท 
เธอพบกับโรชะแลวหรือ    กราบทูลวา    พบแลวพระเจาขา    ตรัส 
ถามวา    เธอพูดอะไรกับเขา    กราบทูลวา    โรชะ    เชื้อเชิญให 
ขาพระองคอยูครองเรือน      ขาพระองคจึงแสดงถึงโทษในการ 
ครองเรือนและในกามคุณแกเขา   พระเจาขา.   พระศาสดาตรัสวา 
ดูกอนอานนท   นักมวยปล้ําชื่อ   โรชะ   มิไดชกัชวนนักบวชใหอยู 
ครองเรือนในบัดนี้เทาน้ัน     แมในกาลกอนก็ไดชักชวนแลวเหมือน 
กัน พระอานนทเถระทูลอาราธนา จึงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลพราหมณในตําบล 
หน่ึง     ครั้นเจริญวัย     ออกบวชเปนฤาษีอยูในหิมวันตประเทศ 
เปนเวลาชานาน     ไดไปกรุงพาราณสีเพ่ือเสพของเค็มของเปรี้ยว 
พักอยูที่พระราชอุทยาน    รุงข้ึนไดเขาไปยังกรุงพาราณสี.    ครั้ง 
นั้นเศรษฐีกรุงพาราณสี     เลื่อมใสในมารยาทของพระโพธิสัตว 
จึงนําไปสูเรือนใหบริโภคแลวรับเอาปฏิญญา     เพ่ือใหอยูในสวน  
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ปรนนิบัติอยู.     ชนทั้งสองไดเกิดความรักความใครตอกันและกัน.   
อยูมาวันหน่ึง     เศรษฐีกรุงพาราณสีไดคิดอยางนี้ดวยความรัก 
และความคุนเคยในพระโพธิสัตววา      ชื่อวาการบวชเปนทุกข 
เรายังปริพาชก    ชื่อวา    วัจฉนขะผูเปนสหายของเราใหสึก    แลว 
แบงสมบัติทั้งหมดออกกึ่งหนึ่ง     แลวใหแกวัจฉนขปริพาชกนั้น 
ทั้งสองก็จักอยูดวยความปรองดองกัน.     วันหน่ึงเศรษฐีนั้นในเวลา 
สําเร็จภัตตกิจ ไดทําปฏิสันถารอยางออนหวานกับวัจฉนขปริพาชก 
แลวกลาววา    พระคุณเจาวัจฉนขะ    ชื่อวาการบรรพชาเปนทุกข 
ฆราวาสเปนสุข    มาเถิดทาน    เราทั้งสองปรองดองกัน    บริโภค 
กามกันอยูเถิด  แลวกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ขาแตทานวัจฉนขะ   เรอืนท้ังหลายท่ีมีเงิน 
           และโภชนาหารบริบูรณเปนเรอืนมีความสขุ  ทาน 
           บริโภคและด่ืมในเรือนใด         ไมตองขวนขวายก็ 
           ไดนอน. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  สหิรฺา  คือถึงพรอมดวยรัตนะ  ๗. 
บทวา    สโภชนา    คือมีของเค้ียวของบริโภคมาก.    บทวา    ยตฺถ 
ภุตฺวา   ปวิตฺวา    จ   ไดแก   บรโิภค   โภชนามีรสเลิศตาง  ๆ   และ 
ดื่มเครื่องดื่มตาง  ๆ   ในเรือนซ่ึงมีทั้งเงินและทั้งของบริโภค.   บทวา 
สเยยฺยาสิ    อนุสฺสุโก    ความวา    ทานไมตองขวนขวายก็ไดนอน 
บนที่นอนอันมีสิริที่ตกแตงไวแลว.     ดวยเหตุนั้นชื่อวา     การอยู 
ครองเรือนเปนสุขอยางยิ่ง.  
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         ลําดับนั้นพระโพธิสัตว     ฟงเศรษฐีแลวจึงกลาววา     ดูกอน 
มหาเศรษฐี.     ทานเปนผูติดอยูในกาม     กลาวคุณของฆราวาสและ 
โทษของบรรพชา      ก็เพราะความไมรู     เราจะกลาวถึงโทษของ 
ฆราวาสแกทาน ทานจงฟงในบัดนี้เถิด แลวกลาวคาถาที่  ๒ วา :- 
                        บุคคลผูเปนฆราวาสไมมีมานะทําการงาน 
           ก็ดี  ไมกลาวคํามุสาก็ดี  ไมใชอาํนาจลงโทษผูอื่น 
           การครองเรือนก็ต้ังอยูไมได       เมื่อเปนเชนนี้ใคร 
           เลาจะครอบครองเรือนไมใหบกพรอง         ใหเกิด 
           ความยินดีดวยแสนยากเลา. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ฆรา   นานีหมานสสฺ   ความวา   ข้ึน 
ชื่อวา   ฆราวาสผูขาดมานะ   ไมพยายามทําการเพาะปลูกและเลี้ยง 
สัตวเปนตน    ตลอดกาลไมมี.    อธิบายวา    ข้ึนชือ่วาเรือนจะต้ังอยู 
ไมได.  บทวา  ฆรา  นาภณโต  มุสา  ความวา  ชื่อวาเรือนจะมีอยู 
ไมได      แมไมยอมกลาวเท็จเพ่ือประโยชนไรนาเรือกสวนเงิน 
และทองเปนตน.   บทวา     ฆรา   ฯเปฯ   อนิกุพฺพโต   ความวา   ผูไม 
ถือทอนไม   วางทอนไมเสียแลว   ไมรังแกผูอ่ืน   เรือนก็ต้ังอยูไมได. 
สวนผูใดมือถือทอนไมลงโทษผูอ่ืนมีทาสและกรรมกรเปนตน 
ดวยการฆา    จองจํา   ตัดอวัยวะและเฆ่ียนเปนตน   ตามสมควรแก 
ความผิดขอนั้น ๆ      การครองเรือนของผูนั้นแหละยอมม่ันคงอยูได. 
บทวา   เอว   ฉิทฺท   ฯเปฯ   ปฏิปชฺชติ   ความวา   เมื่อไมมีการตอง 
โกหกเปนตนเหลาน้ี     เม่ือเปดชองแกความเส่ือมนั้น  ๆ     แมตอง  
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ทําเปนนิจซ่ึงกิจของฆราวาสใหครบพรอมกันไดยาก      ใหนายนิดี 
ไดยาก    เพราะตองทําเปนนิจทีเดียว     เราก็หมดความด้ินรนคิดจัก 
ครอบครองเรือนอันใหมีครบไดยากยิ่ง     ใหบริบรูณไดยากน้ัน 
ดวยเหตุนั้น ใครเลาจักครองเรือนน้ันได. 
         พระมหาสัตวกลาวโทษของฆราวาสอยางนี้แลว     ไดกลับ 
คืนอุทยานดังเดิม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.     เศรษฐีกรุงพาราณสีในครั้งน้ันไดเปนนักมวยปล้ําชื่อ 
โรชะ ในครัง้น้ี สวนวัจฉนขปริพาชก คือเราตถาคตนี้แล. 
                     จบ อรรถกถาวัจฉนขชาดกที่  ๕  
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                                ๖. พกชาดก 
 

                                   นกเจาเลห 
         [๓๒๑]  นกมีปกตัวน้ีดีจริง     ยนืนิ่งดังดอกโกมุท 
           หุบปกท้ัง  ๒  ไว งวงเหงาซบเซาอยู. 
         [๓๒๒]  เจาท้ังหลายไมรูจักกิริยาของมัน   พวกเจา 
           ไมรูจงึไดพากันสรรเสริญ   นกตัวน้ีไมไดคุมครอง 
           รักษาพวกเราดอก  เพราะเหตุนั้น   นกตัวน้ีจึงไม 
           เคลื่อนไหวเลย. 
                                 จบ  พกชาดกที่ ๖ 
 
                         อรรถกถาพกชาดกท่ี ๖ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุโกหกรูปหน่ึง     ตรัสธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
ภทฺทโก  วตาย ปกฺขี  ดังน้ี. 
         ความยอมีอยูวา    พระศาสดาทรงเห็นภิกษุโกหกรูปหน่ึง 
ซึ่งถูกนําตัวมาเฝา   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุรูปนี้มใิช 
โกหกในบัดนี้เทาน้ัน      แมเม่ือกอนก็โกหก      แลวทรงนําเรื่องอดีต 
มาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวเปนปลามีบริวารมากอาศัยอยูใน  
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สระแหงหนึ่งในหิมวันตประเทศ.    ครั้งน้ันนีมีนกยางตัวหนึ่ง    คิดวา 
จักกินปลา     จึงยืนกมหัวกางปกทําเซ่ือง  ๆ     มองดูปลาในที่ใกล 
สระ     คอยดูปลาเหลาน้ันเผลอ.     ขณะนั้นพระโพธิสัตวแวดลอม 
ดวยฝูงปลาเท่ียวหาเหยื่อกินไปถึงท่ีนั้น.     ฝูงปลาเห็นนกยางนั้น 
จึงกลาวคาถาแรกวา  :- 
                        นกมีปกตัวน้ีดีจริงหุบปกท้ังสองไว     งวง 
           เหงาซบเซาอยู. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  มนฺทมนฺโท    ว  ฌายติ  ไดแก  นกยาง 
ซบเซาอยูตัวเดียว      เหมือนจะหมดแรง       ทําเปนไมรูไมชี้อะไร 
ทั้งน้ัน. 
         ลําดับนั้นพระโพธิสัตวมองดูนกยางนั้น กลาวคาถาท่ี ๒ วา :- 
                        เจาท้ังหลาย  ไมรูจักกิรยิาของมัน  พวกเจา 
           ไมรูจงึพากันสรรเสริญ      นกตัวน้ีไมไดคุมครอง 
           รักษาพวกเราดอก     เพราะเหตุนั้นนกตัวน้ีจึงไม 
           เคลื่อนไหวเลย. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา    อนฺาย    แปลวาไมรู.    บทวา 
อเมฺห   ทิโช   น   ปาเลติ   ความวา   นกน้ีไมรักษา  ไมคุมครองพวก 
เรา    ครุนคิดอยูแตวาในปลาเหลาน้ี    เราจะจิกตัวไหนกิน.    บทวา 
เตน  ปกฺขี  น  ผนฺทติ  ดวยเหตุนั้น นกตัวน้ีจึงไมเคลื่อนไหวเลย. 
         เมื่อพระโพธิสัตวกลาวอยางนี้      ฝูงปลาก็พนน้ําใหนกยาง  
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หนีไป. 
         พระคาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.  นกยางในครั้งน้ันไดเปนภิกษุโกหกในครัง้น้ี  สวนพญาปลา 
คือ  เราตถาคตน้ีแล. 
                            จบ อรรถกถาพกชาดกท่ี  ๖  
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                            ๗.  สาเกตชาดก 
 

                          เหตุใหเกิดความรัก 
         [๓๒๓]  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา      เหตุไรหนอ 
           เมื่อบคุคลบางคนในโลกน้ี พอเห็นกันเขาก็เฉย ๆ 
           หัวใจก็เฉย  บางคนพอเห็นกันเขาจิตก็เลื่อมใส. 
         [๓๒๔]  ความรกันัน้     ยอมเกดิขึ้นดวยเหตุ     ๒ 
           ประการ   คือ   ดวยการอยูรวมกันในกาลกอน 
           ดวยความเกื้อกูลตอกันในปจจุบัน    เหมือนดอก 
           อุบลและชลชาติ   เมื่อเกิดในน้ํา   ยอมเกิดเพราะ 
           อาศัยเหตุ    ๒    ประการ    คือ   น้ําและเปอกตม 
           ฉะนัน้. 
                           จบ สาเกตชาดกท่ี  ๗ 
 
                   อรรถกถาสาเกตชาดกท่ี ๗ 
 
         พระศาสดา     เมื่อประทับอาศัยเมืองสาเกตทรงปรารภ 
สาเกตพราหมณ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา โก  นุ โข 
ภควา  เหตุ   ดังน้ี. 
         สวนเรื่องราวในชาดกน้ี    ทั้งท่ีเปนอดีตและปจจุบันกลาวไว 
ในเอกนิบาตในหนหลังแลว.  
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         ก็ในเวลาท่ีพระตถาคตเสด็จไปสูวิหาร     ภิกษุทั้งหลายทูล 
ถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ชื่อวา   ความรักนี้ต้ังอยูไดอยางไร 
กลาวคาถาแรกวา :-  
                        ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    เหตุไรหนอ 
           เมื่อบคุคลบางคนในโลกน้ี พอเห็นกันเขาก็เฉย  ๆ 
           หัวใจก็เฉย  บางคนพอเห็นกันเขาก็เลื่อมใส. 
         เนื้อความแหงคาถาน้ันวา      อะไรหนอแลเปนเหตุใหบุคคล 
บางคนในโลกนี้    พอเห็นกันเขาเทานั้นหัวใจก็สงบน่ิงสนิท     คือ 
เยือกเย็นดังเอานํ้าหอมพันหมอมารด     บางคนไมสงบ     บางคน 
พอเห็นกันเขาเทาน้ันก็มีจิตผองใสออนลมุนละไม      เยื่อใยตอกัน 
ดวยอํานาจความรัก  บางคนก็ไมเยื่อใยตอกัน. 
         ลําดับนั้นพระคาสดาเม่ือจะทรงแสดงเหตุแหงความรัก 
แกภิกษุเหลานั้น จึงตรัสคาถาที่  ๒ วา :-  
                        ความรกันัน้ยอมเกิดขึน้ดวยเหตุสอง 
           ประการ  คือ  ดวยการอยูรวมกนัในกาลกอน  ๑  
           ดวยความเกื้อกูลตอกันในปจจุบัน   ๑    เหมือน 
           ดอกอบุลเมื่อเกิดในนํ้ายอมเกิดเพราะอาศัยเหตุ 
           สองประการ  คือน้ําละเปอกตม  ฉะนั้น. 
         เนื้อความแหงคาถาน้ันวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมดา 
ความรักนี้ยอมเกิดดวยเหตุสองประการ     คือไดเปนมารดา     บิดา  
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ธิดา  บุตร  พ่ีนองชาย  พ่ีนองหญิง  สามี  ภรรยา  หรือ สหายมิตร 
กันในภพกอน     เคยอยูรวมท่ีเคียงกันมา     ความรักนั้นยอมไมละ 
คงติดตามไปแมในภพอ่ืน     เพราะการอยูรวมกันในกาลกอน 
อยางหน่ึง    อีกอยางหนึ่ง    ความรักนัน้ยอมเกิดเพราะความเกื้อกูล 
กันในปจจุบันอันไดทําในอัตภาพนี้.    ความรักนัน้ยอมเกิดข้ึน 
ดวยเหตุสองประการฉะน้ี    เปรียบเหมือนอุบลในนํ้าฉะน้ัน    คือ 
เหมือนอุบลและบุปผชาติที่เกิดในน้ําตาง  ๆ     เกดิในน้ําก็ไดอาศัย 
เหตุสองอยาง     คือนํ้าและเปอกตมฉันใด     ความรักก็ยอมเกดิดวย 
เหตุสองประการน้ีฉะน้ัน. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.     พราหมณและพราหมณีในครั้งน้ันไดเปนชนทั้งสองน้ี 
ในครั้งน้ี สวนบุตร  คือเราตถาคตแล. 
                          จบ อรรถกถาสาเกตชาดกท่ี  ๗  
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                            ๘. เอกปทชาดก  
 

       ความเพียรทาใหเกิดประโยชนหลายอยาง 
         [๓๒๕]  คุณพอครบั     เหตุอยางเดียวทําใหได 
           ประโยชนหลายอยางมีอยูหรือไม     ผมจะพึงทํา 
           ประโยชนใหสําเรจ็ดวยเหตุใด   ขอคุณพอจงบอก 
           เหตุนั้น     ซึ่งรวบรวมประโยชนไดหลายอยางแก 
           ผมเถิด. 
         [๓๒๖]  ลูกเอย    เหตุอยางหน่ึง    คือ    ความขยัน 
           หมั่นเพียร  ทําใหไดประโยชนหลายอยาง  ก็ความ 
           ขยันหมั่นเพียรนัน้   ประกอบดวยศีล   ประกอบ 
           ดวยขนัติ    อาจจะทํามิตรท้ังหลายใหถึงความสุข 
           หรืออาจทําศัตรูทั้งหลายใหถึงความทุกขได. 
                            จบ เอกปทชาดกท่ี ๘ 
 
                       อรรถกถาเอกปทชาดกท่ี   ๘ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภกุฎมพีคนหน่ึง     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา 
อิงฺฆ   เอก ปท  ตาต  ดังนี้. 
         ไดยินวา     กุฎมพีผูหน่ึงชาวกรุงสาวัตถี.    อยูมาวันหน่ึง 
บุตรของเขาน่ังอยูบนตัก   ไดถามปญหาชื่อวา     อัตถทวาร    คือ  
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ปญหากลาวถึงประตูไปสูประโยชน.     เขาคิดวาปญหานี้เปน 
พุทธวิสัย     คนอ่ืนจักไมสามารถแกปญหานั้นได    จึงพาบุตรไปสู 
เชตวันมหาวิหาร    ถวายบังคมพระศาสดา    กราบทูลวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ.     ทารกนี้นั่งอยูบนตักของขาพระองค    ไดถาม 
ปญหาชื่อ  อัตถทวาร  ขาพระองคไมทราบปญหานั้นจึงมา  ณ  ที่นี ้
ขาแตพระองคขอพระองคตรัสบอกปญหานี้เถิด.     พระศาสดา 
ตรัสวา     ดกูอนอุบาสก     ทารกนี้เปนผูแสวงประโยชนในบดันี้ 
เทาน้ันก็หามิได    แมเม่ือกอนก็เปนผูแสวงหาประโยชน     ไดถาม 
ปญหานี้กะบัณฑิต.    แมโบราณกบัณฑิตก็ไดบอกแกทารกนั้น 
แลว  แตเขากําหนดไวไมได  เพราะไปสูภพขีดข้ันไว  ทรงนําเรื่อง 
อดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวเกิดในตระกูลเศรษฐี.     ครั้งน้ัน 
กุมารนอยผูเปนบุตรของพระโพธิสัตวถามข้ึนวา     ขาแตพอ 
ขอพอจงบอกบทบทหนึ่งอันเปนทางใหถึงประโยชนไมใชนอย 
เพียงเหตุเดียวเทาน้ันแกลูก ไดกลาวคาถาแรกวา :- 
                        คุณพอครบั     เหตุอยางเดียวทําใหได 
           ประโยชนหลายอยางมีอยูหรือไม   ลูกจะพึงทํา 
           ประโยชนใหสําเรจ็ดวยเหตุใด ขอคุณพอจงบอก 
           เหตุนั้น     ซึ่งรวมประโยชนไดหลายอยางแกผม 
           เถิด.  
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         ลําดับนั้น      บิดาเมื่อจะบอกแกกุมารนอยน้ันไดกลาว 
คาถาท่ี  ๒ วา :- 
                        ลูกเอย    เหตุอยางหนึ่งคือความขยันหมั่น 
           เพียร  ทําใหไดประโยชนหลายอยาง   เพราะความ 
           ขยันหมั่นเพียรนัน้      ประกอบดวยศีล     ประกอบ 
           ดวยขนัติ          อาจทํามิตรท้ังหลายใหถึงความสุข 
           หรืออาจทําศัตรูทั้งหลายใหถึงความทุกขได. 
         อธิบายความ   บทบทหน่ึง   คือความขยันไดแก   ความเพียร 
อันประกอบดวยญาณบุคคลผูเฉลียวฉลาด       ผูยังลาภใหเกิด  
ประกอบดวยบทมีประโยชนมิใชนอย     มีศีลเปนตน.     ก็ความ 
เพียรนี้นั้นประกอบดวยอาจาระและศีล     พรั่งพรอมดวยอธิวาสน- 
ขันติ    อาจสามารถจะยังมิตรทั้งหลายใหเปนสุขได    ใหเกิดความ 
ทุกขแกอมิตรทั้งหลายได.     ก็ใครเลาผูประกอบดวยกุศล     วิรยิะ 
พรั่งพรอมดวยญาณอันจะยังลาภใหบังเกิด      ถึงพรอมดวยอาจาร- 
ขันติ     จะไมสามารถยังมิตรใหเปนสุข    หรือยังอมิตรใหเปนทุกข 
ได. 
         พระโพธิสัตวกลาวแกปญหาแกบุตรฉะน้ี.     บุตรนั้นไดยัง 
ประโยชนของตนใหสําเร็จตามนัยที่บิดาบอก     ดํารงชีพไปตาม 
ยถากรรมแลว. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ทรงประกาศ 
สัจจธรรม   ทรงประชุมชาดก.   ครั้นจบสัจจธรรม   บิดาและบุตร  
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ดํารงอยูในโสดาปตติผล     บุตรในครัง้น้ันไดมาเปนบุตรคนน้ี 
นี่แหละ สวนเศรษฐีกรุงพาราณสี  คือเราตถาคตน้ีแล. 
                    จบ อรรถกถาเอกปทชาดกท่ี ๘  
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                           ๙.  หริตมาตชาดก 
 

                          วาดวยผูมีอิสรภาพ 
         [๓๒๗]  ดูกอนทานผูเปนบุตรกบเขียว     ปลาท้ัง 
           หลายรุมกัดฉันผูมพิีษแลนเร็ว   เขาไปยังปากลอบ 
           เรื่องน้ีทานชอบใจหรือ. 
         [๓๒๘]  บรุุษผูมอีสิรภาพอยูเพียงใด     ก็ย่ํายีผูอื่น 
           ไดอยูเพียงน้ัน คนอื่นมาย่ํายีตนคราวใด คราวน้ัน 
           ผูที่ถูกย่ํายีก็ย่ํายีตอบบาง. 
                          จบ หริตมาตชาดกที่  ๙ 
 
                  อรรถกถาหริตมาตชาดกท่ี  ๙ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ เวฬุวันมหาวิหาร ทรงปรารภ 
พระเจาอชาตศัตรู     ตรสัพระธรรมเทศนานี้    มคํีาเริ่มตนวา 
อาสีวิสมฺป   ม  สนฺต  ดังนี้. 
         ความพิสดารมีวา    พระมหาโกศลพระราชบิดาของพระเจา 
โกศล     พระราชทานพระธิดาแกพระเจาพิมพิสาร      ไดประทาน 
หมูบานกาสีเปนคาสรงสนานแกพระธิดา.     พระเทวีนั้นเมื่อ 
พระเจาอชาตศัตรูกระทําปตุฆาตกรรม     ก็ไดสิ้นพระชนมเพราะ 
ความเสนหาตอพระราชาไมนานนัก.     พระเจาอชาตศัตรูแม 
เมื่อพระชนนีสิ้นพระชนมไปแลว     ก็คงครองบานนั้นอยูตามเดิม   
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พระเจาโกศลทรงดําริวา      เราจักไมใหหมูบานอันเปนของตระกูล   
ของเราแกโจรผูฆาบิดา    จึงรบกับพระเจาอชาตศัตรู.    บางคราว 
พระเจานาก็ชนะ     บางคราวพระเจาหลานก็ชนะ.    แตคราวใด  
พระเจาอชาตศัตรูทรงชนะ     คราวนั้นก็ทรงโสมนัส      ปกธงชัย 
บนรถ    เขาไปสูพระนครดวยยศอันยิ่งใหญ.    คราวใดทรงปราชัย 
คราวนั้นก็ทรงโทมนัส     ไมใหใคร  ๆ     ทราบเลย     เสด็จเขาสู 
พระนคร.     อยูมาวันหน่ึง     ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรม 
วา    ดกูอนอาวุโสทั้งหลาย    พระเจาอชาตศัตรูทรงชนะพระเจานา 
แลวดีพระทัย ทรงปราชยัก็ทรงโทมนัส. 
         พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลใหทรงทราบแลว  จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไมใช 
แตบัดนี้เทานั้น    แมในกาลกอนพระเจาอชาตศัตรูนั้น    ทรงชนะ 
แลวก็ดีพระทัย     ทรงปราชัยแลวก็ทรงโทมนัสเหมือนกัน     แลว 
ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในกําเนิดกบเขียว.     ครั้งน้ัน 
มนุษยทั้งหลายไดดักลอบเพื่อตองการจะจับปลาในที่มีแมน้ํา 
และลําธารเปนตน.     มปีลาเปนอันมากเขาไปติดอยูในลอบใบหน่ึง. 
ครั้งน้ันมีงูปลาตัวหนึ่ง    จะกินปลาจึงเขาไปสูลอบน้ัน.    ปลาเปน 
อันมากรวมกันเขาไปกัดงูตัวน้ันจนเลือดออกนอง.     งูปลาไมเห็น  
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ที่พ่ึง     กลัวตายจึงหนีออกทางปากลอบ     ไดรับความเจ็บปวด 
นอนอยูบนพ้ืนน้ํา.    ในขณะน้ัน    กบเขียวข้ึนไปเกาะบนหลักลอบ  
งูเมื่อไมไดที่จะตัดสินความ     เห็นกบนอนอยูบนหลักลอบนัน้ 
เมื่อจะถามวา     ดูกอนสหายกบ    กิรยิาของพวกปลาเหลาน้ี   ทาน 
พอใจบางไหม ไดกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ดูกอนทานผูเปนบุตรกบเขียว     ปลาท้ัง 
           หลายรุมกัดฉันผูมพิีษแลนเร็ว   เขาไปยังปากลอบ 
           เรื่องน้ีทานชอบใจหรือ. 
         ลําดับนั้นกบเขียวจึงกลาวกะงูวา     ดูกอนสหาย     ถูกแลว 
ขาพเจาพอใจ   เพราะอะไร   เพราะหากพวกปลามาถึงถิ่นของทาน 
ทานก็ยอมกิน    ฝายพวกปลาก็ยอมกินทานผูไปอยูถิ่นของตน 
อันการจะออนกําลังในถิ่นหากิน      ในท่ีเปนแดนของตน ๆ     ยอม 
ไมมี ไดกลาวคาถาที่ ๒ วา :- 
                        บรุุษผูมอีสิรภาพอยูเพียงใดก็ย่ํายีผูอื่น 
           ไดอยูเพียงน้ัน คนอื่นมาย่ํายีตนคราวใด คราวน้ัน 
           ผูที่ถูกย่ํายีก็ย่ํายีตอบบาง. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา วิลุมฺปเตว  ฯเปฯ  อุปกปฺปติ  ความวา 
ความมีอิสรภาพยอมสําเร็จ     ยอมเปนไปแกบุรุษเพียงใด      เขา 
ยอมย่ํายีผูอ่ืนไดเพียงนั้น.     อธิบายวา     บุรุษน้ันสามารถยํ่ายีได 
ตลอดกาล.  บทวา  ยทา  จฺเ  วิลุมปฺนฺติ  คือ  คนอ่ืนที่มีอิสรภาพ  
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มาย่ํายีตนคราวใด.  บทวา   โส  วิลุตฺโต  วิลมฺุปติ  ความวา  คราว 
นั้นผูย่ํายีนั้นยอมถูกย่ํายี. 
         เมื่อพระโพธิสัตววินิจฉัยคดีแลว       ฝูงปลารูวางูปลาออน 
กําลัง     คิดวาจักจับศัตรูจึงกรูกันออกจากปากลอบทําใหงูปลา 
ตายในท่ีนั้นเอง แลวตางก็หลีกไป. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.    งูปลาในครั้งน้ันไดเปนพระเจาอชาตศัตรูในครั้งน้ี. 
สวนกบเขียว คือเราตถาคตน้ีแล. 
                      จบ อรรถกถาหริตมาตชาดกท่ี ๙  
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                         ๑๐.  มหาปงคลชาดก 
 

                  วาดวยพระเจาปงคละผูรายกาจ 
         [๓๒๙]  ชนท้ังปวงถูกพระเจาปงคละเบียดเบียน 
           แลว   เมื่อพระเจาปงคละน้ันสวรรคตแลว   ชนท้ัง 
           หลายก็ไดความยินดี   ดูกอนนายประตู    พระเจา 
           ปงคละผูไมมีพระเนตรดํา    เปนที่รักของทานหรือ 
           เพราะเหตุไรจึงไดรองไหหนอ. 
         [๓๓๐]  พระเจาปงคละผูไมมีเนตรดํา   จะเปนที่รัก 
           ของขาพเจาก็หามิได     แตขาพเจากลัววาพระเจา 
           ปงคละน้ันจะกลับเสด็จมาอีก        พระเจาปงคละ 
           เสด็จไปจากมนุษยโลกนี้แลว        ก็จะเบียดเบียน 
           พระยามัจจุราช       พระยามัจจรุาชนั้นถูกพระเจา 
           ปงคละเบียดเบียนแลว  ก็จะพึงนํามาสงมนุษยโลก 
           นี้อีก. 
         [๓๓๑]  พระเจาปงคละนั้น     พวกเราชวยกันเผา 
           แลว  ดวยฟนพันเลมเกวียน   รดดวยนํ้าหลายรอย 
           หมอ  พ้ืนที่ดินนั้นเราปองกันไวอยางดีแลว     ทาน 
           อยากลัวเลย      พระเจาปงคละจักไมเสด็จกลับมา 
           อีก. 
                         จบ มหาปงคลชาดกท่ี  ๑๐  
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                     อรรถกถามหาปงคชาดกท่ี ๑๐ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภพระเทวทัต      ตรสัพระธรรมเทศนานี้    มคํีาเริ่มตนวา 
สพฺโพ ชโน  ดังน้ี. 
         เมื่อพระเทวทัตผูกอาฆาตพระศาสดา     จมลงไปในแผนดิน 
ใกลซุมพระทวารพระเชตวันมหาวิหารลวงไปไดเกาเดือน    ชาว 
กรุงสาวัตถีและชาวแวนแควนทั้งสิ้น     ตางราเริงยินดีวา      พระ- 
เทวทัตผูเปนเส้ียนหนามของพระพุทธองค      ถกูแผนดินสูบแลว 
บัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงกําจัดศัตรูไดแลว.   ชาวชมพูทวีป 
ทั้งส้ิน    และหมูยักษ    ภูตและเทวดาทั้งหลาย    ตางก็พากันรื่นเริง 
ยินดี กลาวกนัอยางนั้นเหมือนกัน. 
         อยูมาวันหน่ึง     ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงธรรมวา 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย     เมื่อพระเทวทัตจมลงในแผนดิน     มหาชน 
ตางก็ดีใจวา     พระเทวทัตผูเปนเสี้ยนหนามของพระพุทธองคถูก 
แผนดินสูบแลว.     พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย      บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร 
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว    จึงตรัสวา     ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อเทวทัตตาย    มหาชนยินดี   ราเริง   มใิชในบัดนี้ 
เทาน้ัน   แมเมื่อกอนมหาชนก็ยินดี    ราเริงเหมือนกัน   แลวทรงนํา 
เรื่องอดีตมาตรัสเลา  
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         ในอดตีกาล    มีพระราชาพระนามวา    มหาปงคละ    เสวย 
ราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสีโดยอธรรม     ไมเรยีบรอย     ทาํ 
บาปกรรมดวยอคติมีฉันทาคติเปนตน     รีดนาทาเรนมหาชนดวย 
อาชญา    ภาษีอากรริบเงินทองเปนตน    ดุจทอนออยท่ีเครื่องยนต 
หีบออยฉะน้ัน.     พระเจามหาปงคละนั้นเปนผูกักขละหยาบชา 
หุนหัน.    ไมมีแมแตเพียงความเอ็นดูในผูอ่ืนเลย.    ไมเปนที่รัก 
ไมเปนที่พอใจของพวกสตรี     บุตรธิดาในพระราชวัง    แมของ 
อํามาตย    พราหมณและคหบดีเปนตน     เปรียบเหมือนธุลีเขาตา 
เหมือนกรวดที่กอนขาว      และเหมือนหนามท่ีตําสนเทาฉะนั้น. 
ครั้งน้ันพระโพธิสัตวเกิดเปนโอรสของพระเจามหาปงคละ. 
พระเจามหาปงคละเสวยราชสมบัติมานานแลว     ก็เสด็จสวรรคต. 
เมื่อพระเจาปงคละเสด็จสวรรคตแลว     ชาวกรุงพาราณสีทั้งสิ้น 
ก็ราเริงยินดี   ยิ้มแยมแจมใสกันยกใหญ   เผาศพพระเจามหาปงคละ 
ดวยฟนพันเลมเกวียน    ดับเชิงตะกอนดวยนํ้าหลายพันหมอ    แลว 
อภิเษกพระโพธิสัตวข้ึนครองราชย     ตางก็ราเริงยินดีวา     เราได 
พระราชาผูต้ังอยูในธรรมแลว      เที่ยวตีกลองแหกันครึกครื้น 
ตกแตงพระนครดวยธงทิวตาง  ๆ     ทําประรําตามประตูบานทุก 
ประตู    นั่งกินเลี้ยงกันที่ปะรําอันไดตกแตงแลว    มีพ้ืนโปรยปราย 
ดวยขาวตอกและดอกไม.     แมพระโพธิสัตวกป็ระทับนั่งทรงยศ 
อันยิ่งใหญ  ทามกลางบัลลังกซึ่งกั้นดวยเศวตฉัตร  ณ  ทองพระโรง 
อันประดับประดาแลว.    พวกอํามาตย   พราหมณ   คหบดี   และ  
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เจาพนักงานและยามประตูเปนตน     ตางก็ยืนแวดลอมพระราชา   
อยู.     ลําดับนั้นมียามประตูนายหน่ึงยืนอยูในที่ไมไกล    ไดถอนใจ 
สะอ้ืนรองไหอยู.     พระโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็นยามประตูนั้น 
จึงถามวา     ดูกอนยามประตู      เมื่อพระบิดาของเราสวรรคตแลว 
ชนทั้งปวงตางก็ราเริงยินดีเที่ยวเลนมหรสพกัน.      สวนทานกลับ 
ยืนรองไห   เมื่อจะตรัสถามวา    พระบิดาของเราเปนที่รัก.    เปนที่ 
ชอบใจของทานนักหรือ  จึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ชนท้ังปวงถูกพระเจาปงคละเบียดเบียน 
           แลว     เมื่อพระเจาปงคละน้ันสวรรคตแลว  ชน 
           ทั้งหลายตางก็พากันยินดี        ดูกอนนายประตู  
           พระเจาปงคละผูไมมีพระเนตรดํา   เปนทีร่ักของ 
           ทานหรือ  เพราะเหตุไรทานจึงรองไห. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   หึสิโต    ไดแก   ถกูเบียดเบียนดวย 
อาชญาและภาษีอากรนานาประการ.    บทวา    ปงฺคเลน    แปลวา 
มีตาเหลือง.     นัยวาพระเจาปงคละนั้นมีพระเนตรท้ังสองขาง 
เหลือง     มสีีเหมือนตานกพิราบ.     จึงมีชื่อวา     ปงคละ     บทวา 
ปจฺจย    เวทยนฺติ    คือพากันยินดี.    บทวา    อกณฺหเนตฺโต    คือมี 
พระเนตรเหลือง. บทวา กสฺมา น ตฺว  คือ ทานรองไหทําไม. 
           นายประตูนั้นฟงคําพระโพธิสัตวจึงกราบทูลวา   ขาพระองค 
มิไดรองไห     เพราะพระเจามหาปงคละสวรรคต      แตรองไห 
เพราะเกรงวา    ศีรษะของขาพระองคเปนสุขแลว    เพราะพระเจา  
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ปงคละเมื่อเสด็จลงและเสด็จข้ึนปราสาท  ทรงเขกศีรษะขาพระองค   
เที่ยวละแปด      เที่ยวละแปด     ดุจเคาะดวยฆอนของชางทองฉะนั้น 
พระองคเสด็จไปสูปรโลกแลว     จะเขกศีรษะพวกนายนิริยบาล 
บาง    พญายมบาง    เหมอืนกับเขกศีรษะขาพระองค    ทีนั้นพวก 
นายนิริยบาลคิดวา     พระเจาปงคละนี้เบียดเบียนพวกเรานัก 
จักนํามาปลอยคืนที่นี้อีก     เมื่อเปนเชนนั้นพระองคก็จะพึงเขก 
ศีรษะขาพระองคอีก     เมือ่จะประกาศความน้ี    จึงกลาวคาถา 
ที่  ๒ วา :- 
                        พระเจาปงคละผูไมมีพระเนตรดําจะเปน 
           ที่รักของขาพระพุทธเจาก็หามิได       แตขาพระ- 
           พุทธเจากลัววา  พระเจาปงคละน้ันจะกลับมาอีก 
         ลําดับนั้น     พระโพธิสัตวเมื่อจะตรัสปลอบใจนายประตู 
ผูนั้นวา     พระราชาพระองคนั้นถูกเผาดวยฟนพันเลมเกวียน 
ถูกเอานํ้ารดต้ังรอยหมอ     แมบริเวณปาชาของพระราชานั้น    ก็ 
ลอมรั้วรอบแลว    และตามปกติผูไปสูปรโลกแลว    ก็ไปท่ีอ่ืนทีเดียว 
เขาจะไมกลับมาดวยรางกายน้ันอีก     ทานอยากลัวเลย     จึงกลาว 
คาถาน้ีวา :- 
                        พระเจาปงคละน้ันพวกเราชวยกันเผาแลว 
           ดวยฟนพันเลมเกวียน  รดดวยนํ้าหลายรอยหมอ 
           พ้ืนที่ดินนั้นเราปองกันไวอยางดีแลว     ทานอยา  
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           กลัวเลย  พระเจาปงคละจักไมเสด็จกลับมาอีก. 
         ต้ังแตนั้นนายประตูก็ไดรับความโลงใจ.    พระโพธิสัตว 
เสวยราชสมบัติโดยธรรม     ทรงบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน     แลว 
ก็เสด็จไปตามยถากรรม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    พระเจาปงคละในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งนี้    สวน 
พระโอรส คือ เราตถาคตน้ีแล. 
                    จบ อรรถกถามหาปงคลชาดกท่ี  ๑๐ 
 

                   รวมชาดกที่มีในวรรคนี้    คือ 
         ๑. อุปาหนชาดก   ๒. วีณาถูณชาดก   ๓. วิกณัณกชาดก 
๔. อสิตาภุชาดก    ๕. วัจฉนขชาดก    ๖. พกชาดก    ๗. สาเกต 
ชาดก   ๘. เอกปทชาดก   ๙. หริตมาตชาดก  ๑๐. มหาปงคลชาดก. 
                               จบ อุปาหนวรรคท่ี  ๙  
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                              ๑๐. สคิาลวรรค 
 
                          ๑.  สัพพทาฐชาดก 
 

                    ผูมีบริวารมากเปนใหญได 
         [๓๓๒]  สุนขัจิ้งจอกกระดางดวยมานะ  มีความ 
           ตองการดวยบริวาร     ไดบรรลถึุงสมบัติใหญ 
           ไดเปนราชาแหงสัตวมีเขี้ยวงาท้ังปวง  ฉันใด. 
        [๓๓๓]   ในหมูมนษุย   ผูใดมบีริวารมาก    ผูนั้น 
           ชื่อวาเปนใหญในบริวารเหลาน้ัน ดุจสุนัขจ้ิงจอก 
           ไดเปนใหญกวาสัตวมีเขี้ยวงา ฉะนั้น. 
                    จบ  สัพพทาฐิชาดกที่  ๑ 
  
                 อรรถกถาสิคาลวรรคท่ี   ๑๐ 
 
                 อรรถกถาสัพพทาฐชาดกท่ี  ๑ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเวฬุวันมหาวิหาร  ทรง 
ปรารภพระเทวทัต     ตรสัพระธรรมเทศนานี้     มคํีาเริ่มตนวา 
สิคาโล มานถทฺโธ  จ  ดังนี้. 
         พระเทวทัตยังพระเจาอชาตศัตรูใหเลื่อมใสแลว      ก็ไม 
สามารถจะทําลาภสักการะที่เกิดข้ึนแลวใหต้ังอยูไดนาน.      ลาภ  
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สักการะของพระเทวทัตไดหมดสิ้นไปต้ังแตครั้งท่ีไดเห็นปาฏิหาริย 
กันในการปลอยชางนาฬาคิรีแลว.    อยูมาวันหน่ึง    ภิกษุทั้งหลาย 
ประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา     อาวุโสท้ังหลาย     พระเทวทัต  
ยังลาภสักการะใหเกิดข้ึนแลว      ก็มิไดอาจจะใหดํารงอยูไดนาน. 
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บัดนีพ้วก 
เธอสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรง 
ทราบแลว   จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวทัตมิใชทําลาภ 
สักการะที่เกิดแกตนใหหมดสิ้นไปในบัดนี้เทาน้ัน     แมในกาลกอน 
ก็ไดหมดสิ้นไปแลวเหมือนกัน ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวไดเปนปุโรหิตของพระองค    เปนผู 
จบไตรเพทและศิลปศาสตร   ๑๘   ประการ.   รอบรูปฐวีวิชัยมนต. 
ที่เรียกวา  ปฐวีวิชัยมนตนั้น  คือมนตกลับใจใหหลง.  อยูมาวันหน่ึง 
พระโพธิสัตวคิดวาจักสาธยายมนตนั้น     จึงนั่งทําการสาธยาย 
มนตบนหินดาดท่ีเนินผาแหงหนึ่ง.     นัยวามนตนั้นผูมีใจวอกแวก 
ความทรงจําไมดี  ไมสามารถจะใหสําเร็จได.  เพราะฉะน้ันปุโรหิต  
นั้นจึงสาธยายในท่ีเชนนั้น.     ในเวลาท่ีทานปุโรหิตทําการสาธยาย 
มีสุนัขจ้ิงจอกตัวหนึ่งนอนอยูในโพรงแหงหนึ่ง      ไดยินมนตนั้น 
เหมือนกัน     ไดทองจําจนแคลวคลอง.     นัยวาสุนัขจ้ิงจอกตัวน้ัน 
ในอัตภาพอดีตถัดไป   ไดเปนพราหมณผูหน่ึง   ซึ่งแสดงแคลวคลอง 
ปฐวีวิชัยมนต.    พระโพธิสัตวทําการสาธยายแลวลุกไป    กลาววา  
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มนตของเราน้ีแคลวคลองหนอ.     สนุัขจ้ิงจอกออกจากโพรงกลาว 
วา    ทานพราหมณผูเจริญ     มนตนีแ้คลวคลองแกขาพเจายิ่งกวา 
ทานเสียอีก    แลวว่ิงหนีไป.    พระโพธิสัตวคิดวา    สุนัขจ้ิงจอกน้ี 
จักทําอกุศลใหญหลวง    จึงติดตามไปไดหนอยหน่ึง.    สุนัขจ้ิงจอก 
ไดหนีเขาปาไป.    สุนัขจ้ิงจอกไปงับนางสุนัขจ้ิงจอกตัวหนึ่ง    เม่ือ 
นางสุนัขจ้ิงจอกถามวา   อะไรกันนี่    กลาววา   เจารูจักเราหรือไม 
รูจัก.     นางสุนัขจ้ิงจอกตอบวา     รูจักซิ.     สุนัขจ้ิงจอกนั้นราย 
ปฐวีวิชัยมนตบังคับสุนัขจ้ิงจอกเปนรอย ๆ    ไวในอํานาจ    กระทํา 
สัตว   ๔   เทา   มชีาง   มา   สิงห   เสือ   กระตาย   สกุรและเนื้อ 
เปนตน  ทั้งหมดไวในสํานักของตนและแลวไดเปนพญาสัตว  ชื่อวา 
สัพพทาฐะ.     นางสุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึงเปนอัครมเหสี.     ราชสีห 
ยืนอยูบนหลังชางสองเชือก.     พญาสุนัขจ้ิงจอกน่ังบนหลังราชสีห 
กับนางสุนัขจ้ิงจอกผูเปนอัครมเหสี      นับเปนยศอันยิ่งใหญ. 
พญาสุนัขจ้ิงจอกเมาดวยยศมหันต     เกิดความมานะคิดชิงราช- 
สมบัติกรุงพาราณสี     แวดลอมดวยสัตวจตุบาทท้ังปวง     บรรล ุ
ถึงท่ีไมไกลจากกรุงพาราณสี.   มีบรษัิทบริวารได   ๑๒   โยชน.  
พญาสุนัขจ้ิงจอกต้ังอยูไมไกลนัก     สงสาสนไปถึงพระราชาวา 
จงมอบราชสมบัติใหหรือจงรบ.     ชาวกรุงพาราณสีตางพากัน 
สะดุงหวาดกลัว      ปดประตูพระนครต้ังม่ันอยู.    พระโพธิสตัว 
เขาไปเฝาพระราชากราบทูลวา   ขาแตมหาราช   ขอพระองคอยา 
กลัวเลย     การตอสูดวยการรบกับสุนขัจ้ิงจอกสัพพทาฐะ     เปน  
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ภาระของขาพระองคเอง    เวนขาพระองคเสีย    ไมมีผูอ่ืนสามารถ 
รบกับมันได  ปลอบใจพระราชากับประชาชนแลว   คิดวา   สัพพ- 
ทาฐะจะทําอยางไรจึงจะยึดราชสมบัติ      เราจักถามมันดูกอน 
จึงข้ึนปอมท่ีประตูเมืองถามวา     ดกูอนสัพพทาฐะผูสหาย    ทาน 
จักทําประการใดจึงจะชิงเอาราชสมบัตินี้ได.     สพัพทาฐะตอบวา 
เราจะใหราชสีหเปลงสีหนาททําใหมหาชนสะดุงตกใจกลัวเสียง 
แลวจักยึดเอาราชสมบัติ.    พระโพธิสตัวก็รูวา    มอุีบายแก   จึงลง 
จากปอมใหเที่ยวตีกลองประกาศวา      ชาวกรุงพาราณสีทั้งหมด  
๑๒   โยชน   จงเอาแปงถั่วราชมาศปดชองหูเสีย.   มหาชนฟงเสียง 
ปาวรองพากันเอาแปงถั่วราชมาศปดชองหูของตน    และของสัตว 
๔   เทาท้ังหมด    จนกระทั่งแมวไมใหไดยินเสียงของผูอ่ืน.   ครั้งน้ัน 
พระโพธิสัตวข้ึนสูปอมรองเรียกอีกวา    ดูกอนสัพพทาฐะ    พญา- 
สุนัขจ้ิงจอกถามวา    อะไรเลาพราหมณ.     กลาววา    ทานจักทํา 
อยางไรอีกจึงจะชิงเอาราชสมบัตินี้ได.      ตอบวาขาพเจาจะให 
ราชสีหเปลงสีหนาทใหพวกมนุษยตกใจกลัว     ใหถึงแกความตาย 
แลวจึงจะยึดเอาราชสมบัติ.     พระโพธิสัตวกลาววา     ทานไมอาจ 
ใหราชสีหเปลงสีหนาทได     เพราะพญาไกรสรสีหราชมีเทาหนา 
เทาหลังแดงงาม     สมบรูณดวยชาติ      จักไมทาตามคําส่ังของ 
สุนัขจ้ิงจอกแกเชนทาน.     สุนัขจ้ิงจอกเปนสัตวดื้อดานอวดดี 
กลาววา     ราชสีหทั้งหลาย    ตัวอ่ืนจงยืนเฉย     เราน่ังอยูบนหลัง 
ตัวใด     จักใหตัวน้ันแหละแผดเสียง.     พระโพธิสตัวกลาววา     ถา  
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เชนนั้น   จงใหแผดเสียงเถิด     ถาทานสามารถ.   พญาสุนัขจ้ิงจอก 
จึงใหสัญญาณดวยเทาแกราชสีหตัวท่ีตนน่ังอยูบนหลังวา     จง 
แผดเสียง.     ราชสีหนั้นจึงเมมปากเปลงสีหนาทบนกะพองเศียร 
ชาง    ๓    ครั้ง    อยางไมเคยเปลงมาเลย.    ชางท้ังหลายตางสะดุง 
ตกใจ.    สลดัสุนัขจ้ิงจอกใหตกไปท่ีโคนเทา     เอาเทาเหยียบตัว 
สุนัขจ้ิงจอกน้ันแหลกละเอียดไป.     สุนัขจ้ิงจอกสัพพทาฐะถึงแก 
ความตาย   ณ   ที่นั้นเอง.   ชางเหลานั้นไดยินเสียงราชสีหแลว   ก็  
กลัวภัย คือความตายตางก็สับสนชุลมุนวุนวายแทงกันตาย ณ ที่นั้นเอง. 
สัตว   ๔   เทาท้ังหมด   แมที่เหลือมีเนื้อและสุกรเปนตน   มีกระตาย 
และแมวเปนท่ีสุด     ยกเวนราชสีหทั้งหลายเสีย    ไดถึงแกความตาย 
ณ    ที่นั้นเอง.     ราชสีหทั้งหลายก็หนีเขาปาไป.     กองเน้ือสัตว 
เกลื่อนไปทั้ง   ๑๒    โยชน.   พระโพธิสัตวลงจากปอมแลว   ใหเปด 
ประตูพระนคร    ใหตีกลองเท่ียวประกาศไปในพระนครวา    ชาว 
เมืองทั้งหมดจงเอาแปงท่ีหูของตนออก      มีความตองการเน้ือก็จง 
ไปเก็บเอามา.     มนุษยทัง้หลายไดบริโภคเนื้อสด     ที่เหลือก็ตาก 
แปงทําเปนเน้ือแผนไว.   กลาวกันวา   นัยวาการทําเนื้อแผนตากแหง 
เกิดข้ึนในครั้งน้ันเอง. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว       ตรัสอภิ- 
สัมพุทธคาถาเหลาน้ีแลวทรงประชุมชาดกวา :-  
                        สุนขัจิ้งจอกกระดางดวยมานะ     มีความ 
           ตองการดวยบริวาร   ไดบรรลถึุงสมบัติใหญ   ได  
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               เปนราชาแหงสัตวมีเขี้ยวงาท้ังปวง     ฉนัใด    ใน 
           หมูมนุษยผูใดมีบริวารมาก    ผูนั้นชื่อวาเปนใหญ 
           ในบรวิารเหลาน้ัน        ดุจสุนัขจ้ิงจอกไดเปนใหญ 
           กวาสัตวมีเขี้ยวงาฉะน้ัน. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา    มานถทฺโธ     ไดแก    สุนัขจ้ิงจอก 
กระดางดวยมานะเกิดข้ึนเพราะอาศัยบริวาร.    บทวา    ปริวาเรน 
อตฺถิโก    คือ    มีความตองการดวยบริวารใหยิ่งข้ึนไป.    บทวา 
มหตึ    ไดแก  สมบัติใหญ.   บทวา   ราชาสิ   สพฺพทา ิน   คือ 
ไดเปนราชาแหงสัตวมีเข้ียวงาทั้งหมด.   บทวา   โส    ฯเปฯ   โหติ 
ความวา    บรุุษผูถึงพรอมดวยบริวารน้ัน    ชื่อวาเปนใหญใน 
บริวารเหลาน้ัน.  บทวา    สิคาโล   วิย   ทา ิน   ไดแก ไดเปนใหญ 
เหมือนสุนัขจ้ิงจอกไดเปนใหญกวาสัตวมีเข้ียวงาฉะน้ัน.     ทนีั้น 
เขาถึงความประมาท    กย็อมถึงความพินาศ    เพราะอาศัยบริวาร 
นั้น  ดุจสุนัขจ้ิงจอกฉะน้ัน. 
         สุนัขจ้ิงจอกในครั้งนั้นไดเปนเทวทัตในครั้งนี้    พระราชา 
ไดเปนสารีบุตร  สวนปุโรหิต คือเราตถาคตน้ีแล. 
                       จบ อรรถกถาสัพพทาฐชาดกที่  ๑  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 480 

                                      ๒. สุนขชาดก 
 

                       ผูฉลาดยอมชวยตัวเองได 
         [๓๓๔]  สุนขัตัวใดไมกัดเชือกหนังใหขาด         สุนัข 
           ตัวน้ันโงเขลามาก  สุนขัควรจะเปลื้องตนเสียจาก 
           เครื่องผูก    กินเชอืกหนังเสียใหอิ่ม    แลวจึงคอย 
           กลับไปยังท่ีอยูของตน. 
         [๓๓๕]  คําท่ีทานกลาวน้ีฝงอยูในหัวใจของขาพเจา 
           อนึ่ง  ขาพเจายังไดจําไวในใจแลว  ขาพเจาจะรอ 
           เวลา  จนกวาคนจะหลับ. 
                           จบ สุนขชาดกท่ี ๒ 
 
                      อรรถกถาสุนขชาดกที่ ๒ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภสุนัขกินอาหารท่ีศาลาน่ังพัก    ใกลซุมรางน้ํา     ตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา พาโล  วตาย สุนโข  ดังน้ี. 
         ไดยินวา      พวกตักน้ํานําสุนัขนั้นมาเลี้ยงไวในท่ีนั้นต้ังแต 
เกิด.    ครั้นตอมาสุนัขนั้นไดกินอาหารในที่นั้นจนมีรางกายอวนพี. 
วันหน่ึงมีบุรุษชาวบานผูหน่ึงมาถึงท่ีนั่น    เห็นสนุัขจึงใหผาสาฎก  
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เนื้อดีและเงินแกคนตักนํ้า     แลวเอาโซผูกพาสุนัขไป.     สุนขันั้น    
ถูกเขานําไปก็ไมดิ้นรน     กินอาหารท่ีเขาใหเดินตามไปขางหลัง. 
บุรุษน้ันคิดวาเดี๋ยวน้ีสุนัขนี้รักเรา     จึงแกโซออก.     สุนัขพอเขา 
แกแลวเทาน้ัน   ว่ิงรวดเดียวถึงศาลานั่งพักตามเดิม.   ภิกษุทั้งหลาย 
เห็นสุนัขนั้น    ทราบเหตุที่มันทํา     จึงสนทนากันในโรงธรรมใน 
ตอนเย็นวา   อาวุโสท้ังหลาย   สุนัขที่ศาลาน่ังพัก   ฉลาดในการทํา 
ใหพนจากเครื่องผูก     พอเขาปลอยเทาน้ันกลับหนีมาได.     พระ- 
ศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บัดนี้พวกเธอ 
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรง 
ทราบแลว   จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สุนขันั้นมิใชฉลาด 
ในการทําใหพนจากเครื่องผูกในบัดนี้เทาน้ัน     แมเมื่อกอนก็ฉลาด  
ในการทําใหพนจากเครื่องผูกเหมือนกัน     แลวทรงนําเรื่องอดีต 
มาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลที่มีสมบัติมากตระกูล 
หน่ึงในแควนกาสี    ครัน้เจริญวัยไดครองฆราวาส.   ครั้งน้ันมนุษย 
คนหน่ึงในกรุงพาราณสี  ไดมีสุนัขอยูตัวหนึ่ง.  สุนัขนั้นไดกอนขาว 
กินจนอวนทวน.    ชาวบานคนหน่ึงมากรุงพาราณสี    เห็นสุนขันั้น 
จึงใหผาสาฎกเน้ือดีและเงินแกมนุษยนั้น     แลวเอาสุนัขไป     เอา 
เชือกหนังลาม     ถือปลายเชือกเดินจูงไป     จึงเขาไปยังศาลาไมออ 
แหงหน่ึงใกลปากดง    จึงผูกสุนัขไว    นอนหลับบนแผนกระดาน.  
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ในกาลน้ันพระโพธิสัตวเดินผานดงไปทําธุระอยางหน่ึง    เห็นสุนัข 
นั้นถูกลามไวจึงกลาวคาถาแรกวา :- 
                        สุนขัตัวใด    ไมกัดเชือกหนังใหขาด    สุนัข 
           ตัวน้ันโงเขลามาก    สุนขัควรจะเปลื้องตนเสียจาก 
           เครื่องผูก     กินเชอืกหนังเสียใหอิ่ม     แลวจึงคอย 
           กลับไปยังท่ีอยูของตน. 
         สุนัขไดฟงดังน้ันจึงกลาวคาถาท่ี ๒ วา :- 
                        คําท่ีทานกลาวน้ี      ฝงอยูในหัวใจของ 
           ขาพเจา  อนึ่งขาพเจายังไดจําไวในใจแลว  ขาพเจา 
           จะรอเวลาจนกวาคนจะหลับ. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อฏ ิต  เม  มนสมฺึ  เม  ความวา  ทาน 
กลาวคําใด     คําน้ันเราต้ังใจไวแลว    คือเก็บไวแลวแตในใจของเรา. 
บทวา   อโถ   เม   หทเย   กต  คือ   แมคําของทานเราก็เก็บไวในใจ 
ทีเดียว.   บทวา   กาลฺจ   ปฏิกงฺขามิ   คือ   ขาพเจากําลังรอเวลา 
อยู.   บทวา   ยาว   ปสุปตุชฺชโน   ความวา   ขาพเจารอเวลาจนกวา 
มหาชนจะหลับ.  นอกเหนือไปจากนี้  สุนัขนี้คิดวา  ความปรารถนา 
ของตนพึงเกิดข้ึนวาจะหนี     เพราะฉะนั้น     ในตอนกลางคืนเมื่อ 
คนหลับกันหมด เราจะกัดเชือกหนีไป. 
         สุนัขนั้นครั้นกลาวอยางนี้แลว         เมื่อมหาชนพากันหลับ 
จึงกัดเชือกกินแลวหนีไปยังเรือนของเจาของตนตามเดิม.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    สุนขัในครั้งน้ันไดเปนสุนัขในครั้งน้ี    สวนบุรุษบัณฑิต  
คือ  เราตถาคตน้ีแล. 
                       จบ  อรรถกถาสุนขชาดกที่   ๒  
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                                 ๓. คุตติลชาดก 
 

                                 ศิษยคิดลางคร ู
         [๓๓๖]  ขาพระองคไดสอนใหศิษยชื่อมุสิละ       เรียน 
           วิชาดีดพิณ   ๗   สาย    มีเสียงไพเราะจับใจคนฟง 
           เขากลับมาขันดีดพิณสูขาพระองค  ณ  ทามกลาง 
           สนาม     ขาแตทาวโกสีย   ขอพระองคจงเปนที่พ่ึง 
           ของขาพระองคเถิด. 
         [๓๓๗]  ดูกอนสหาย    ฉันจะเปนที่พ่ึงของทาน    ฉัน 
           เปนผูบูชาอาจารย  ศิษยจักไมชนะทาน    ทานจัก 
           ชนะศิษย. 
                                จบ  คุตติลชาดกท่ี  ๓ 
 
                          อรรถกถาคุตติลชาดกท่ี  ๓ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  เวฬุวันมหาวิหาร ทรงปรารภ 
พระเทวทัต     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตนวา    สตฺตตนฺตึ 
สุมธุร  ดังน้ี. 
         ความยอมีอยูวา     ในครั้งน้ันภิกษุทั้งหลายกลาวกะพระ- 
เทวทัตวา     ดูกอนพระเทวทัต    พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอาจารย  
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ของทาน   ทานอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจา   เลาเรียนพระไตรปฎก 
ยังฌาน   ๔   ใหเกิดข้ึน   การท่ีจะเปนศัตรูตอผูที่ชื่อวาเปนอาจารย 
ไมสมควรเลย.   พระเทวทัตกลาววา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   พระ- 
สมณโคดมเปนอาจารยของเราหรือ      พระไตรปฎกเราเรียนดวย 
กําลังของตนเองทั้งน้ันมิใชหรือ    ฌานท้ัง   ๔   เราก็ทําใหเกิดดวย 
กําลังของตนท้ังน้ัน     บอกคืนอาจารยแลวฉะนี้.     ภิกษุทั้งหลาย 
สนทนากันในโรงธรรมวา     อาวุโสท้ังหลาย    พระเทวทัตบอกคืน 
อาจารยแลวกลับเปนศัตรูตอพระสัมมาสัมพุทธเจาไดถึงความ 
พินาศแลว.   พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร     ครัน้ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลใหทรงทราบแลว   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวทัต 
มิใชบอกคืนอาจารยเปนศัตรูตอเรา  แลวถึงความพินาศในบัดนี้ 
เทาน้ัน     แมเมื่อกอนก็ถึงความมหาวินาศแลวเหมือนกัน     ทรงนํา 
เรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลนักขับรอง.     มารดา 
บิดาต้ังชื่อวา   คุตติลกุมาร.   กุมารน้ันครั้นเจริญวัย   สําเร็จศิลปะ 
การขับรอง   ไดเปนนักขับรองชั้นยอด   ในชมพูทวีปทั้งส้ิน   ชือ่วา 
คุตติลคนธรรพ.   เขาไมมีภรรยา   เลีย้งมารดาบิดาผูตาบอด.   ใน 
กาลน้ัน     พอคาชาวกรุงพาราณสีไปคาขายยังเมืองอุชเชนี     เม่ือ 
เขาปาวรองมีการมหรสพ      จึงเรี่ยไรกันหาดอกไมของหอมและ  
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เครื่องลูบไลตลอดจนของเค้ียวของบริโภคเปนตน     เปนอันมาก 
ประชุมกัน   ณ   สนามกฬีา   ใหคาจางแลวกลาววา   พวกทานจง 
นานักรองมาคนหน่ึงเถิด. 
         สมัยนัน้ในกรุงอุชเชนี     มีนักขับรองชั้นเยี่ยม     ชื่อมุสิละ. 
พวกพอคาจึงหาเขามาใหแสดงการขับรองใหตนชม.     มุสลิะ 
เมื่อจะดีดพิณ     ไดข้ึนสายเสียงเอกดีดแลว.     การดีดสีของเขาน้ัน 
ไดปรากฏดุจเสียงเกาเส่ือรําแพนแกพวกพอคาเหลาน้ัน     ผูมีความ 
ชินหูในการดีดสีของคุตติลคนธรรพ     จึงมิไดแสดงอาการชอบใจ 
แมสักคนเดียว.    มุสลิะเมื่อพวกพอคาเหลาน้ันไมแสดงอาการพอใจ 
คิดวา    เราเห็นจะดีดพิณขันตึงเกินไป     จึงลดลงปานกลาง     ดีด 
ดวยเสียงปานกลาง.     พวกพอคาเหลาน้ันก็คงเฉยอยูในเสียงพิณ 
นั้น.    ลําดับนั้นเขาคิดวา   พวกพอคาเหลาน้ีคงไมรูจักอะไร    จึง 
แกลงทําเปนไมรูเรื่องเสียเอง     ดีดพิณหยอน ๆ.     พวกพอคาก็ 
มิไดวาอะไร.    มุสลิะจึงกลาวกะพอคานั้นวา    ดกูอนพอคาผูเจริญ 
เมื่อขาพเจาดีดพิณทานไมพอใจหรือ.    พวกพอคากลาววา    ก็ทาน 
ดีดพิณอะไร   พวกเรามิไดเขาใจวา   ทานข้ึนเสียงพิณดีดสี.   มสุิละ 
ถามวา     ก็ทานรูจักอาจารยที่เกงกวาขาพเจาหรือ     หรือไมรูสกึ 
ยินดีเพราะตนไมรูจักฟง.     พวกพอคากลาววา     เราเคยไดฟง 
เสียงพิณคุตติลคนธรรพที่กรุงพาราณสี     เสียงพิณของทานจึง 
ฟงคลายเสียงสตรีกลอมเด็ก.     มุสลิะกลาววา     ถาเชนนั้นทานจง 
รับคาจางที่ทานใหคืนไปเถิด     ขาพเจาไมตองการคาจางนั้น.  
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ก็แตวา   เมื่อทานจะกลับไปกรุงพาราณสี   ชวยพาขาพเจาไปดวย. 
พวกพอคาเหลาน้ันรับวา     ดีละ.    ในเวลากลับไดพาเขาไปกรุง 
พาราณสี   บอกมุสิละวา  นี่คือท่ีอยูของคุตติลคนธรรพ  แลวเลยไป 
ที่อยูของตน.     มุสิละเขาไปบานพระโพธิสัตว    เห็นพิณคูมือของ 
พระโพธิสัตว    จึงหยิบมาดีด.     ลําดับนั้นมารดาบิดาของพระ- 
โพธิสัตวแลไมเห็นมุสิละ      เพราะตาบอด     เขาใจวาเห็นจะหนู 
กัดพิณ    จึงกลาววา    หนูกัดพิณ.    มุสิละจึงวางพิณไหวมารดา 
บิดาพระโพธิสัตว.    เมื่อทานถามวา    มาแตไหน    จึงกลาววามา 
จากเมืองอุชเชนี     เพ่ือขอเรียนศิลปะในสํานักของทานอาจารย. 
เมื่อมารดาบิดาพระโพธิสัตวรับดีละ   แลวจึงถามวา   ทานอาจารย 
อยูไหน  ไดฟงวา  ไมอยูจะพอคุณ  วันนี้จะกลับมา   จึงนั่งอยูที่นั้น 
เอง.     ครั้นพระโพธิสัตวกลับมาไดรับปฏิสันถารแลว     จึงบอก 
เหตุที่ตนมา.    พระโพธิสตัวรูองควิชาทํานายลักษณะคน    จึงรูวา 
มุสิละเปนอสัตยบุรุษ   ไดบอกปดวา   ไปเถิดพอ   ศิลปะไมสําเร็จ 
แกทานดอก.     มุสิละจับเทามารดาบิดาพระโพธิสัตวลูบไลให 
สงสารตนแลวออนวอนวา   ขอทานจงชวยใหพระโพธิสัตวถายทอด 
ศิลปะใหขาพเจาเถิด.     พระโพธิสัตวถูกมารดาบิดาชวยพูดบอย ๆ 
ก็ไมอาจขัดทานได     จึงสอนศิลปะให.     มุสลิะไปราชนิเวศนกับ 
พระโพธิสัตว.   พระราชาทอดพระเนตรเห็นเขา   ตรัสถามวา   นั่น 
ใครนะทานอาจารย.    พระโพธิสัตวกราบทูลวา    ขอเดชะ    นี่คือ 
อันเตวาสิกของขาพระองค.        เขาจึงไดคุนเคยกับพระราชาโดย  
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ลําดับ.     พระโพธิสัตวมิไดปดบังอําพรางวิชาใหศึกษาตามแบบ   
ที่ตนรูมาจนจบ    แลวกลาววา    แนะพอ    ทานเรียนศิลปะจบแลว. 
มุสิละคิดวา     ศิลปะเราก็ช่ําชองแลว     ทั้งกรุงพาราณสีนี้ก็เปน 
นครเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้น.      แมถาอาจารยแกเราควรจะอยูใน 
กรุงพาราณสีนี้แหละ.     มุสิละจึงบอกอาจารยวา     ขาพเจาจักรับ 
ราชการ.     อาจารยกลาววาดีแลว.     เราจะกราบทูลพระราชา 
จึงพาไปเฝาพระราชากราบทูลวา     อันเตวาสิกของขาพระองค 
ปรารถนาจะรับราชการสนองพระคุณพระองค    ขอพระองค 
จงพิจารณาเบ้ียหวัดใหเขา.     เมื่อพระราชาตรัสวา     เขาจะไดกึ่ง 
หน่ึงจากเบี้ยหวัดที่ทานได.     จึงบอกเรื่องนั้นแกมุสิละ.     มุสลิะ 
กลาววา   เมื่อขาพเจาไดรับเบี้ยหวัดเทากับทาน   จึงจะรับราชการ 
เมื่อไมไดเทาจะไมขอรับ.     พระโพธสิัตวถามวาเพราะเหตุไร. 
มุสิละตอบวา  ขาพเจารูศิลปะที่ทานรูหมดมิใชหรอื.  พระโพธิสัตว 
กลาววา     ถกูแลวทานรูทั้งหมด.     มุสิละกลาววาเมื่อเปนเชนนั้น 
เหตุไรพระราชาจึงพระราชทานแกขาพเจากึ่งหนึ่งเลา.     พระ- 
โพธิสัตวจึงกราบทูลแดพระราชา.     พระราชาตรัสวา     ถาเขา 
สามารถแสดงศิลปะทัดเทียมทานก็จะไดเทากัน.     พระโพธิสัตว 
ฟงพระดํารัสดังน้ัน     จึงบอกแกมุสิละ     เมื่อเขากลาววา    ดลีะ 
ขาพเจาจักแสดง     จึงกราบทูลแดพระราชา     เมือ่พระองคตรัสวา 
ดีแลว      จงแสดงเถิดจะแสดงแขงขันกันวันไหนเลา      กราบทูลวา 
ขาแตมหาราช  ขอจงแขงขันกันในวันที่  ๗  นับแตวันนี้.  พระราชา  
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รับสั่งหาตัวมุสิละมาตรัสถามวา      ไดยินวาทานจะทําการแขงขัน 
กับอาจารยหรือ     กราบทูลวา    ขอเดชะจริงพระเจาขา    แมทรง 
หามวาอันการแขงดีกับอาจารยไมสมควรเลย.     กราบทูลวา 
ขาแตมหาราชชางเถิด      ขอใหขาพระองคแขงขันกับอาจารยใน 
วันที่เจ็ดเถิด     จักไดทราบวาคนไหนจักชนะ.    พระราชารับสั่งวา 
ดีแลว     รับสั่งใหเท่ียวตีกลองปาวรองวา     ในวันที่เจ็ดนับแตวันนี้ 
อาจารยกับศิษยจะแสดงศิลปะแขงขันกันที่ประตูวัง      ชาวเมือง 
จงมาประชุมดูศิลปะกันเถิด.     พระโพธิสัตวคิดวา     มุสลิะผูนี้ยัง 
หนุมแนนมีกําลังแข็งแรง     เราแกตัวถอยกําลังแลว.     ธรรมดาวา 
กิริยาของคนแกยอมไมกระฉับกระเฉง.   อน่ึง   ธรรมดาวาลูกศิษย 
แพก็ไมแปลกอะไร     แตเมื่อลูกศิษยชนะเขาไปตายเสียในปายัง 
ดีกวา     ความละอายท่ีพึงจะไดรับ.    พระโพธิสัตวจึงเขาไปปา 
แลวก็กลับเพราะกลัวตายแลวกลับไปอีกกลัวอาย.     เมื่อพระโพธิ- 
สัตวกลับไปกลับมาดังน้ี   จนลวงไปได   ๖   วัน   ตนหญาตายราบ 
เกิดเปนรอยทางเดินเทาแลว.      ขณะนั้นพิภพของทาวสักกะแสดง 
อาการรอน.     ทาวสักกะทรงเล็งแลดูก็รูเหตุการณนั้น     ทรงดําริ 
วา    คุตติลคนธรรพไดรบัความทุกขใหญหลวงในปา    เพราะกลัว 
อันเตวาสิก.     เราควรจะเปนที่พ่ึงแกเขา     จึงรีบเสด็จไปยืนอยู 
ขางหนา     ตรัสถามวา     ทานอาจารยทานเขาปาไปทําไม     เมื่อ 
พระโพธิสัตวถามวาทานเปนใคร     ตรัสวาเราเปนทาวสักกะ. 
ลําดับนั้นพระโพธิสัตวจึงทูลทาวสักกะวา     ขาแตเทวราชเจา  
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ขาพระองคไปปาก็เพราะกลัวแพอันเตวาสิก      จึงกลาวคาถาแรก 
วา :- 
                        ขาพระองคไดสอนใหศิษยชื่อ    มสุิละ 
           เรียนวิชาดีดพิณ    ๗   สาย   มีเสียงไพเราะจับใจ 
           คนฟง เขากลับมาขันดีดพิณสูขาพระองค ณ ทาม 
           กลางสนาม   ขาแตทาวโกสีย   ขอพระองคจงเปน 
           ที่พ่ึงของขาพระองคเถิด. 
         ทาวสักกะสดับคําของพระโพธิสัตวแลวตรัสวา     อยากลัว 
เลย เราจะชวยตอตานปองกันทานเอง ไดกลาวคาถา ๒ คาถา วา :-  
                        ดูกอนสหาย   ฉันจะเปนที่พ่ึงของทาน   ฉัน 
           เปนผูบูชาอาจารย  ศิษยจักไมชนะทาน  ทานจัก 
           ชนะศิษย. 
           ทาวสักกะตรัสวา     ก็และเม่ือทานจะดีดพิณ     ทานจงเด็ด    
เสียสายหน่ึง   ดีด    ๖   สาย   เสียงพิณของเจาจักเหมือนเดิม   แม 
มุสิละก็จะเด็ดสายพิณ    แตเสียงพิณของเขาจักไมเหมือนเดิม. 
ขณะนั้นเขาจะถึงความปราชัย      ครัน้ทราบวาเขาถึงความปราชัย 
แลว   ทานพึงเด็ดแมสายท่ี  ๒   สายท่ี   ๓   สายท่ี   ๔   สายท่ี   ๕ 
สายท่ี    ๖   สายท่ี   ๗   ดีดแตคันพิณเปลา ๆ   เสียงจะออกจากเง่ือน 
สายพิณท่ีเด็ดทิ้ง    ดังไปท่ัวกรุงพาราณสีทั้ง     ๑๒    โยชนทัง้ส้ิน  
ทาวสักกะตรัสอยางนี้แลว  จึงประทานหวง  ๓  หวงใหพระโพธิสัตว  
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แลวตรัสวา     เมื่อเสียงพิณของทานดังไปท่ัวนครแลว     ทานจง 
โยนหวงจากจํานวนนี้ไปในอากาศหวงหนึ่ง     ลําดับนั้นนางอัปสร 
๓๐๐    จักลงมาฟอนรําขางหนาทาน   ในเวลาท่ีนางอัปสรเหลานั้น 
ฟอนรํา  ทานพึงโยนหวงท่ี  ๒  ไป  ลําดับนั้นนางอัปสรอีก   ๓๐๐ 
จะลงมาฟอนรําขางหนาพิณของทาน  จากน้ันพึงโยนหวงที่  ๓  ไป 
ลําดับนั้นนางอัปสรอีก    ๓๐๐   จะลงมาฟอนรําบนลานสนามฟอน 
แมเราก็จักมาหาทาน ทานจงไปเถิด อยากลัวเลย. 
         พระโพธิสัตวไดกลับไปบานในเวลาเชา.    พวกชาวเมือง 
ทํามณฑปท่ีใกลประตูพระราชวัง     ตกแตงท่ีประทับสําหรับ 
พระราชา.     พระราชาเสด็จลงจากปราสาทแลวประทับนั่งกลาง 
บัลลังก ณ มณฑปท่ีประดับประดาแลว.  สตรีตกแตงแลวหนึ่งหมื่น 
และอํามาตย    พราหมณ    ชาวแวนแควนเปนตน    ตางก็เฝาแหน 
อยูพรอมพรั่ง.     ชาวนครท้ังปวงชุมนุมกันแลว.     ตางจัดต้ังรถ 
ซอนรถ     เตียงซอนเตียงที่สนามหลวง.     แมพระโพธิสัตวอาบน้ํา 
ลูบไลกายแลว    บรโิภคอาหารมีรสเลิศตาง ๆ    แลว    ใหถือพิณ 
ไปน่ังบนอาสนะสําหรับตน.     ทาวสักกเทวราชมาสถิตอยูใน 
อากาศโดยไมปรากฏกาย.     พระโพธสิัตวเทาน้ันเห็นทาวสักก- 
เทวราช.     ฝายมุสิละมาน่ังบนอาสนะของตน.     มหาชนแวดลอม 
แลว      แมทัง้สองก็ดีดพิณต้ังแตเริ่มเสมอกัน.     มหาชนตางโหรอง 
ยินดีดวยการบรรเลงของท้ังสองคน.     ทาวสักกเทวราชสถิตอยู 
บนอากาศ     บอกใหไดยนิแตพระโพธิสัตวเทาน้ันวา     ทานจงเด็ด  
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พิณเสียสายหนึ่ง.    พระโพธิสัตวเด็ดพิณสายท่ี    ๑     ทิ้งแลว    แม 
เด็ดสายท่ี   ๑      ออกแลว      เสียงยังดังออกไดจากเง่ือนท่ีขาดแลว 
ดุจเสียงพิณเทพคนธรรพ.    ฝายมุสิละก็เด็ดสายพิณบาง    แตเสียง 
หาดังออกไม.  อาจารยไดเด็ดสายท่ี   ๒    ที่  ๓  ที ่ ๔  ที ่ ๕  ที ่ ๖ 
ที่     ๗.     เมื่อดีดแตคันพิณเปลา  ๆ     เสียงยังดังตลบท่ัวพระนคร  
เสียงโหรองและธงโบกสะบัดเปนจํานวนพันไดเปนไปแลว.  
พระโพธิสัตวไดโยนหวงท่ี  ๑   ไปในอากาศ  ในคราวน้ันนางอัปสร 
๓๐๐    นางลงมาขับฟอน    เมื่อโยนหวงที่    ๒    และที่    ๓    ไปแลว 
นางอัปสรท้ัง     ๙๐๐    ไดลงมาฟอนรําตามนัยที่กลาวแลว     ขณะ 
พระราชาไดใหอิงคิตสัญญาโครงพระเศียรแกมหาชน.     มหาชน 
ตางพากันลุกข้ึนคุกคามมุสิละวา  ทานแข็งขอกับอาจารย  พยายาม 
ทําอาการตีเสมอ     ทานไมรูจักประมาณตน     ทบุตีดวยกอนหิน 
ตนไมเปนตน    ที่ฉวยไดนั่นเองจนแหลกเหลว     ใหถึงแกความตาย 
จับเทาลากไปทิ้งท่ีกองหยากเยื่อ.     พระราชามีพระทัยยินดีพระ- 
ราชทานทรัพยเปนอันมากแกพระโพธิสัตว     ดจุฝนลูกเห็บโปรย 
ปรายลงมา.     ชาวนครกใ็หเหมือนอยางนั้น.     แมทาวสักกะทรง 
ทําปฏิสันถารกับพระโพธิสัตววา     ทานบัณฑิต     ขาพเจาจะให 
มาตลีเทพบุตรเอารถเทียมมาอาชาไนยหน่ึงพันมารับทานภาย 
หลัง.     ทานพึงข้ึนรถเวชยันตเทียมมาหน่ึงพันไปเทวโลกเถิด 
ตรัสแลวเสด็จกลับ.     ครัง้น้ันเทพธิดาทั้งหลายไดทูลถามทาว- 
สักกเทวราช    ผูเสด็จมาถึงประทับนั่งบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน  
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วา    ขาแตเทวราช   พระองคเสด็จไปไหนมา.   ทาวสักกะตรัสเลา 
เหตุนั้นแกพวกเทพธิดาโดยพิสดารแลวพรรณนาศีล   และคุณธรรม 
ของพระโพธิสัตว.     พวกเทพธิดากราบทูลวา     ขาแตเทวราช 
แมพวกหมอมฉันก็ใครจะเห็นทานอาจารย     ขอพระองคจงให 
พามาที่นี่เถิด.      ทาวสักกเทวราชตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรมาตรัส 
วา    แนะพอ    นางเทพอัปสรอยากจะเห็นคุตติลคนธรรพ   ทานจง 
ไปใหนั่งรถเวชยันตพามาเถิด.     มาตลีเทพบุตรรับเทวโองการ 
ไปนําพระโพธิสัตวมาแลว.   ทาวสักกะทรงชื่นชมกับพระโพธิสัตว 
ตรัสวา     ทานอาจารยพวกเทพกัญญาใครจะฟงการบรรเลงของ 
ทาน.   พระโพธิสัตวกราบทูลวา   ขาแตเทวราช   พวกขาพระองค 
ชื่อวาเปนคนธรรพอาศัยศิลปะเลี้ยงชีพ      เมื่อไดคากํานัลจึงจะ 
บรรเลง.    ทาัวสักกะตรัสวา     จงบรรเลงเถิด    เราจะใหคากํานัล 
แกทาน.     พระโพธิสัตวกราบทูลวา     ขาพระองคไมตองการคา 
กํานัลอยางอ่ืน      ขอแตใหนางเทพธิดาเหลาน้ีบอกกัลยาณธรรม 
ของตนแกขาพระองคเถิด        ถาอยางนี้ขาพระองคจะบรรเลง. 
ลําดับนั้นนางเทพธิดาทั้งหลายไดกลาวกะพระโพธิสัตววา    พวก 
ขาพเจาจักบอกกัลยาณธรรมท่ีทําไวแกทานในภายหลัง     ขอทาน 
อาจารยจงทําการบรรเลงกอนเถิด.     พระโพธิสัตวทําการบรรเลง 
แกเทพยดาทั้งหลายตลอด     ๗    วัน.    เสียงพิณน้ันเสนาะสน่ันยิ่ง 
กวาพิณทิพยคนธรรพ.   ครั้นครบ   ๗   วัน   พระโพธิสัตวจึงเริ่ม 
ถามเทพธิดาทั้งหลายถึงกัลยาณกรรม.  
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         เทพธิดานางหน่ึงไดถวายผาอยางดีแกภิกษุรูปหน่ึง     ครั้ง 
ศาสนาพระกัสสปสัมสัมพุทธเจา     ไดเกิดมาเปนนางบริจาริกา 
ของทาวสักกเทวราช     มีนางอัปสรหน่ึงพันเปนบริวาร     พระ- 
โพธิสัตวจึงถามนางเทพกัญญา     ผูทรงพัสตราภรณอันล้ําเลิศ 
วา    ในภพกอนทานไดทํากรรมอะไรไว.    อาการที่พระโพธิสัตว 
ถามและนางกลาวตอบมาแลวในวิมานวัตถุนั้นแล.     ความใน 
วิมานวัตถุนั้นพระโพธิสัตวถามวา :- 
                        ดูกอนนางเทพธิดา   ทานเปนผูมีผิวพรรณ 
           งามล้าํ   ยืนอยูสวางไสวไปท่ัวทิศ  ดุจดาวประจํา 
           รุง   เพราะกรรมอนัใด   ทานจึงมีผิวพรรณเชนนี้ 
           เพราะกรรมอันใดอิฐผลจึงสัมฤทธิ์แกทานใน 
           ที่นี้    ทั้งบังเกิดโภคทรัพยทั้งหลายแกทาน    อัน 
           นาชื่นใจไมวาอยางไหน 
                        ดูกอนนางเทพีผูมีอานุภาพมาก   ขาพเจา 
           ขอถามทานครั้งเปนมนุษย    ไดทําบุญอะไรไว 
           เพราะอะไร    ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองถึงอยางน้ี 
           ทั้งผิวพรรณของทานก็สวางจาไปทุกทิศ. 
         นางเทพธิดาน้ันตอบวา :- 
                        นารีนางหนึ่งไดถวายผาอยางดี     นบัวา 
           เปนผูล้ําเลิศในชายหญิงท้ังหลาย   นางนั้นผูถวาย  
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              สิ่งของอันนารกัอยางน้ี      จึงเลื่อนฐานะไดทิพย- 
           สมบติัอันนาปลื้มใจ.     เชิญชมวิมานของขาพเจา 
           นั่นเถิด    ขาพเจาเปนอัปสรผูมีผิวพรรณอันนารัก 
           ล้ําเลิศกวานางอัปสรเปนจํานวนพัน  จงเหน็วิบาก  
           ของบญุเถิด  เพราะกรรมนั้นขาพเจาจึงมีผิวพรรณ 
           เชนนี้            เพราะกรรมนั้นอฐิผลจึงสัมฤทธิ์แก 
           ขาพเจาในท่ีนี้     ทั้งบังเกิดโภคทรัพยทั้งหลายแก 
           ขาพเจา     ลวนแตนารักไมวาอยางไหน     เพราะ 
           กรรมนั้น       ขาพเจาจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี 
           ทั้งผิวพรรณของขาพเจาจึงสวางจาไปทุกทิศ. 
         อีกนางหนึ่ง     ไดถวายดอกไมสําหรับบูชาภิกษุผูเที่ยว 
บิณฑบาต.   อีกนางหนึ่ง  เมื่อเขาบอกวา  ขอทานท้ังหลายจงถวาย 
ของหอม.     สําหรับเจิมที่พระเจดียเถิด     ไดถวายของหอมแลว. 
อีกนางหน่ึงไดถวายผลไมมีรสอรอย.     อีกนางหนึ่งไดถวายอาหาร 
รสเยี่ยม.    นางหน่ึงไดถวายของสําหรับเจิมที่เจดียของพระกัสสป-  
ทศพล.    นางหน่ึงไดฟงธรรมในสํานักภิกษุ   ภิกษุณี    ผูเดินทาง 
และพักที่หมูบาน.     นางหน่ึงยืนอยูในน้ําไดถวายน้ําแกภิกษุผู 
ฉันจังหันในเรือ.     นางหน่ึงเมื่ออยูในครอบครัวไมมักโกรธ      ทํา 
การปรนนิบติัพอผัวและแมผัว.     นางหน่ึงตองแบงสวนท่ีตนได 
ออกแจกจายเสียกอน   จึงบริโภคทั้งเปนผูมีศีล.   นางหน่ึงเปนทาสี 
อยูบานผูอ่ืน    เปนคนไมโกรธ     ไมถือตัว    แบงสวนท่ีตนไดออก  
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แจกจายจึงไดมาเกิดเปนนางบริจาริกาของทาวสักกเทวราช    
ความท้ังหมดน้ี   อยูในคุตติลวิมานวัตถุ.   นางเทพธิดา   ๓๗   นาง 
ไดทํากรรมใด  ๆ    ไว   จึงไดมาเกิดในเทวโลกน้ันทั้งหมด     พระ- 
โพธิสัตวซักถามไดกลาวคาถาทั้งหลาย      แสดงกรรมท่ีตนได 
ทําไว  ๆ.     พระโพธิสัตวไดฟงคําน้ันแลวกลาววา     เปนลาภของ 
ขาพเจาหนอ    ขาพเจาไดดีแลวหนอ    ที่มาท่ีนี้ไดฟงสมบัติที่ได 
มาดวยกรรมแมมีประมาณนอย    คราวน้ีต้ังแตนี้ไป    ขาพเจากลับ 
ไปมนุษยโลกแลว     จักทําแตกุศลกรรมมีทานเปนตนเทาน้ัน    ได 
เปลงอุทานดังน้ีวา :- 
                        วันนี้นับวาเรามาดีแลวหนอ   เปนฤกษงาม 
           ยามดีที่ไดมาเห็นนางเทพอัปสรทั้งหลาย      ผูม ี 
           ผิวพรรณนารักใคร  เราไดฟงคําของนางเทพธิดา 
           นี้แลว   จักทํากุศลใหมาก   ดวย   ทาน    การให 
           สมจรยิา ประพฤติชอบ สัญญม  การสํารวม กับ 
           ทมะ  การฝกหัดตนอีกอยางหนึ่ง  ขาพเจาจักตอง 
           ไปเทวโลกน้ันใหได เปนที่ซึ่งไปแลวไมเสียใจ. 
         ครั้นครบ   ๗   วันทาวสักกเทวราชทรงบัญชาใหมาตลีเทพ- 
สารถี     พาพระโพธิสัตวใหนั่งรถไปสงกรุงพาราณสีดังเดิม. 
พระโพธิสัตวครั้นกลับมากรุงพาราณสีแลว     ไดเลาถึงเหตุการณ 
ที่ตนไดเห็นแลวในเทวโลกใหพวกมนุษยฟง.    ต้ังแตนั้นพวก 
มนุษยเหลานั้นก็ต้ังหนาอุตสาหะทําบุญกัน.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.     มุสลิะในครั้งน้ันไดเปนเทวทัตในครั้งน้ี     ทาวสักกะได 
เปนอนุรุทธ    พระราชาไดเปนอานนท   สวนคุตติลคนธรรพ   คือ 
เราตถาคตน้ีแล. 
                             จบ  อรรถกถาคุตติลชาดกที่ ๓  
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                                 ๔. วคิติจฉชาดก 
 

                     ความปรารถนาไมมีที่สิ้นสุด 
         [๓๓๘]   บุคคลเหน็สิ่งใด  ไมปรารถนาส่ิงน้ัน  อนึ่ง 
           บุคคลไมเห็นสิ่งใด   ยอมปรารถนาสิ่งน้ัน   เราเขา 
           ใจวา     บุคคลนั้นจักทองเท่ียวไปอีกนาน    อยาก 
           ไดสิ่งใด  ก็จักไมไดสิ่งน้ันเลย. 
         [๓๓๙]   บุคคลไดสิ่งใด      ไมยนิดีดวยส่ิงน้ัน 
           ปรารถนาสมบัติอันใด     ก็ติเตียนสมบัติที่ไดมา 
           นั้น  เพราะขึ้นชื่อวา  ความปรารถนามีอารมณไม 
           สิ้นสดุ       เราขอกระทําความนอบนอมแดทานผู 
           ปราศจากความปรารถนา. 
                      จบ  วิคติจฉชาดกที่  ๔ 
 
                อรรถกถาวิคติจฉชาดกท่ี  ๔ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภปลายิปริพาชกผูหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่ม 
ตนวา ย ปสฺสติ น ต  อิจฉฺติ   ดังน้ี. 
         ไดยินวา    ปริพาชกผูนั้นไมไดคําตอบโตในสกลชมพูทวีป 
ทั้งส้ิน    จึงมากรุงสาวัตถี    ถามวาใครจะสามารถโตวาทะกับเรา  
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บาง    ไดฟงวา    พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสามารถ    จึงแวดลอม 
ดวยมหาชนพากันไปเชตวันมหาวิหาร     ทูลถามปญหากะพระ- 
ผูมีพระภาคเจา ซึ่งกําลังทรงแสดงธรรมในทามกลางบริษัทสี่. 
         ลําดับนั้น   พระศาสดาทรงแกปญหาแกปริพาชกนั้น   แลว 
ตรัสถามวา    อะไรชื่อวาหนึ่ง.    ปริพาชกนั้นไมสามารถแกปญหา 
ได   จึงลุกหนีไป.   บริษัทที่นั่งอยูตางกราบทูลวา   ขาแตพระองค 
ปริพาชกถูกพระองคขมดวยปญหาบทเดียวเทาน้ัน     พระศาสดา 
ตรัสวา    ดกูอนอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย    เรามิไดขมปริพาชก 
นั้นดวยปญหาบทเดียวในบัดนี้เทาน้ัน     แมเม่ือกอนเราก็ขมได 
เหมือนกัน ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวอุบัติในตระกูลพราหมณ    ในแควน 
กาสี     ครั้นเจริญวัย     ละกามสมบัติกามคุณออกบวชเปนฤๅษี 
อยูในหิมวันตประเทศเปนเวลานาน     ตอมาพระโพธิสัตวลงจาก 
ภูเขาอาศัยหมูบานตําบลหนึ่ง    พํานกัอยู    ณ    บรรณศาลาใกล 
แมน้ําวน.   
         ลําดับนั้น    ปริพาชกผูหน่ึงไมไดวาทะโตตอบในชมพูทวีป 
ทั้งส้ิน   จึงไปถึงตําบลน้ันถามวา   มใีครบางหนอท่ีสามารถโตตอบ 
วาทะกับเราได    รูวามีทัง้ไดฟงถึงความอาจหาญของพระโพธิสัตว 
จึงแวดลอมดวยมหาชนไปยังท่ีอยูของพระโพธิสัตวนั้น    กระทํา 
ปฏิสันถารนัง่อยู.     ลําดับนั้นพระโพธิสัตวถามปริพาชกนั้นวา  
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ทานจักดื่มน้ําแมคงคา     มีสีและกลิ่นอบอวลบางไหม.     ปริพาชก 
เมื่อจะเลนสํานวน  จึงกลาววา  อะไรคือคงคา  คงคาทราย  คงคานํ้า 
คงคาฝงน้ี    หรือคงคาฝงโนน.    พระโพธิสัตวกลาวโตวา    ดกูอน 
ปริพาชกก็ทานจะแยกนํ้ากับทรายและฝงน้ีฝงโนนออกเสียแลว 
จักไดคงคาท่ีไหนเลา.     ปริพาชกสิ้นปฏิภาณลุกหนีไป.     เมื่อ 
ปริพาชกหนีไป     พระโพธิสัตวเมื่อจะแสดงธรรมแกบริษัทที่นั่ง 
อยู ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา :-  
                        บุคคลเห็นฝงใด  ไมปรารถนาส่ิงน้ัน  อนึ่ง 
           บุคคลไมเห็นสิ่งใด   ยอมปรารถนาสิ่งน่ัน   เราเขา 
           ใจวา  บุคคลนั้นจักทองเท่ียวไปอีกนาน    อยากได 
           สิ่งใด  ก็จักไมไดสิ่งน้ันเลย. 
                        บุคคลไดสิ่งใด           ไมยินดีดวยส่ิงน้ัน 
           ปรารถนาสมบัติอันใด       ก็ติเตียนสมบัติที่ไดมา 
           นั้น    เพราะขึ้นชื่อวาความปรารถนามีอารมณไม 
           สิ้นสดุ      เราขอกระทําความนอบนอมแดทานผู 
           ปราศจากความปรารถนา. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   ย  ปสฺสติ    ความวา   บุคคลเห็นน้ํา 
เปนตน   ก็ไมปรารถนาวาเปนแมคงคา.       บทวา ยฺจ น ปสฺสติ 
ความวา    บคุคลไมเห็นคงคาที่ไมมีน้ําเปนตน    นัยวายังปรารถนา 
แมคงคาน้ัน.   บทวา   มฺามิ   จิร   จริสฺสติ   ความวา   ขาพเจา 
เขาใจอยางนี้วา    ปริพาชกนี้แสวงหาแมคงคา    เห็นปานน้ีจักเท่ียว  
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ไปอีกนาน     หรือนัยหน่ึงเมื่อแสวงหาตนอันพนไปจากรูปเปนตน   
เหมือนหาแมคงคาท่ีไมมีน้ําเปนตน    ฉะน้ัน    จักเท่ียวไปในสงสาร 
สิ้นกาลนาน    แมเท่ียวไปส้ินกาลนาน    ก็ยอมไมไดแมคงคาหรือ 
ตนตามท่ีปรารถนา     เมือ่ไดน้ําเปนตน    หรือรูปเปนตน    ก็ยอม 
ไมพอใจ      เมื่อไมพอใจในสิ่งท่ีไดอยางนี้    ปรารถนาสมบัติใด  ๆ 
ครั้นไดแลวยอมดูหม่ินดูแคลนเสียดวยคิดวา      จักมีประโยชน 
อะไรดวยสมบัตินี้.    ตัณหาอันชื่อวาความปรารถนาน้ี    มีอารมณ 
หาที่สุดมิได     เพราะดูหม่ินสิ่งที่ไดแลวไปปรารถนาอารมณอ่ืน ๆ. 
ฉะน้ันบัณฑิตเหลาใด     เปนผูปราศจากความปรารถนา    มีพระ- 
พุทธเจาเปนตน     เราทั้งหลายขอทําความเคารพนอบนอมทาน 
บัณฑิตเหลานั้น ดังน้ี. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.     ปรพิาชกในครั้งน้ันไดเปนปริพาชกในครัง้น้ี.     สวน 
ดาบส คือเราตถาคตน้ีแล. 
                          จบ อรรถกถาวิคติจฉชาดกที่ ๔  
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                            ๕.  มูลปริยายชาดก 
 

               กาลเวลากินสัตวพรอมทั้งตัวเอง 
         [๓๔๐]  กาลยอมกินสัตวทั้งปวงกับท้ังตัวเอง 
           ดวย   ก็ผูใดกินกาล   ผูนั้นเผาตัณหาที่เผาสัตวได 
           แลว. 
         [๓๔๑]  ศีรษะของนรชนปรากฏวามีมาก      มีผม 
           ดํายาวปกคลุมถึงคอ  บรรดาคนท้ังหลายนี้  จะหา 
           คนผูมีปญญาสักคนก็ไมได. 
                      จบ   มลูปรยิายชาดกท่ี   ๕ 
 
                    อรรถกถามูลปริยายชาดกท่ี   ๕ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ   สุภควัน   อาศัยอุกกัฏฐธานี 
ทรงปรารภ    มลูปริยายสูตร     ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่ม 
ตนวา กาโล ฆสติ ภูตานิ  ดังนี้. 
         ไดยินวา    ในกาลน้ันมีพราหมณ   ๕๐๐    จบไตรเพทแลว 
ออกบวชในพระศาสดาเรียนพระไตรปฎก    เปนผูมัวเมาดวยความ 
ทะนงตนคิดวา   พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงรูพระไตรปฎก   แมเรา 
ก็รูพระไตรปฎก     เมื่อเปนอยางนี้    เรากับพระสัมมาสัมพุทธเจา  
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จะตางกันอยางไร    จึงไมไปเฝาพระพุทธเจา    ต้ังตนเปนปฏิปกษ. 
อยูมาวันหน่ึง     พระศาสดาเมื่อภิกษุเหลาน้ันประชุมกันในสํานัก 
ของพระองค  ตรัสมลูปรยิายสูตรประดับดวยภูมิ  ๘.  ภิกษุเหลาน้ัน 
กําหนดอะไรไมได.    จึงมีความคิดวา    พวกเราทะนงตนวา   ไมมี 
ใครฉลาดเทากับพวกเรา     แตบัดนี้พวกเราไมรูอะไรเลย     ชื่อวา 
ผูฉลาดเชนกับพระพุทธเจายอมไมมี       ชื่อวาพระพุทธคุณนา 
อัศจรรย.     ต้ังแตนั้นมาภิกษุเหลาน้ันก็หมดความทะนงตน     สิ้น 
ความหลงผิด  ดังงูพิษที่ถูกถอนเข้ียวแลวฉะนั้น. 
         พระศาสดาประทับอยู   ณ   อุกกัฏฐธานี   ตามพระสําราญ 
แลวเสด็จไปกรุงเวสาลี     ตรัสโคตมกสูตรที่โคตมกเจดีย.     ทัง้ 
หม่ืนโลกธาตุหว่ันไหวแลว      ภิกษุเหลาน้ันฟงโคตมกสูตรนั้นแลว 
ไดบรรลุพระอรหัต.  เมือ่จบมูลปริยายสูตร  พระศาสดายังประทับ 
อยู    ณ    อุกกัฏฐธานีนั่นเอง   ภิกษุทั้งหลายประชมุสนทนากันใน 
โรงธรรมวา    อาวุโสท้ังหลายนาอัศจรรยพระพุทธานุภาพ    พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงทําใหภิกษุเหลาน้ันเปนพราหมณออกบวช 
มัวเมาดวยความทะนงตนอยางนั้น     หมดความทะนงตนดวย 
มูลปริยายเทศนา. 
         พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลใหทรงทราบแลว   จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มใิช 
ในบัดนี้เทานั้น     แมเม่ือกอนเราก็ไดทําภิกษุเหลาน้ันผูมีหัวรุนแรง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 504 

ดวยความทะนงตนใหหมดความทะนงตนแลว      ทรงนําเรื่องอดีต  
มาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี    พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ    ครัน้ 
เจริญวัยสําเร็จไตรเพท    เปนอาจารยทิศาปาโมกข    สอนมนตแก 
มาณพ   ๕๐๐.  มาณพท้ัง   ๕๐๐  นั้น  ครั้นเรียนจบศิลปะผานการ 
ซักซอมสอบทานในศิลปะทั้งหลายแลว     เกิดกระดางดวยความ 
ทะนงตนวา     พวกเรารูเทาใด      แมอาจารยก็รูเทาน้ันเหมือนกัน 
ไมมีความพิเศษกวากัน    ไมไปสํานักอาจารย    ไมกระทําวัตร 
ปฏิบัติ.   ครัน้วันหน่ึงเมื่ออาจารยนั่งอยูโคนตนพุทรา.   พวกมาณพ 
เหลาน้ันประสงคจะดูหม่ินอาจารยจึงเอาเล็บมือเคาะตนพุทรา 
พูดวา   ตนไมนี่ไมมีแกน.   พระโพธสิัตวก็รูวาดูหม่ินตน   จึงกลาว 
กะอันเตวาสิกวา     เราจักถามปญหาพวกทานขอหน่ึง.     มาณพ 
เหลาน้ันตางดีอกดีใจกลาววา     จงถามมาเถิด      พวกผมจักแก. 
อาจารยเมื่อจะถามปญหา ไดกลาวคาถาแรกวา :- 
                        กาลยอมกนิสัตวทั้งปวงกับท้ังตัวเองดวย 
           ก็ผูใดกินกาล ผูนั้นเผาตัณหาที่เผาแลวไดแลว. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   กาโล   ไดแก   เวลาเปนตน   เชน 
เวลากอนอาหาร   หลังอาหาร.   บทวา   ภูตานิ    นี้เปนชื่อของสัตว 
กาลมิไดถอนหนังและเน้ือเปนตนของสัตวไปกิน    เปนแตยังอายุ  
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วรรณและพละของสัตวเหลาน้ันใหสิ้นไป     ย่ํายีวัยหนุมสาว     ทํา 
ความไมมีโรคใหพินาศ    เรียกวา    กนิสัตว    คือ    เค้ียวกินสัตว. 
ก็กาลท่ีกินสตัวอยูอยางนี้    ไมเวนใคร  ๆ     ยอมกินหมดทั้งน้ัน. 
อน่ึงมิไดกินแกสัตวทั้งหลายเทาน้ัน     ยอมกินแมตนเองดวยกาล 
กอนอาหาร     ยอมไมเหลืออยูในเวลาหลังอาหาร.     ในเรื่องเวลา 
หลังอาหารเปนตน    ก็นยัเดียวกัน.    ที่วาสัตวผูกินกาลนั้น   หมาย 
ถึงพระขีณาสพ.   จริงอยูพระขีณาสพนั้นเรียกวาผูกินกาล   เพราะ 
ยังกาลปฏิสนธิตอไปใหสิ้นดวยอริยมรรค.  บทวา  ส  ภูตปจนึ  ปจ ิ
ความวา    พระขีณาสพน้ันเผา     คือทําใหไหมเปนเถาซึ่งตัณหาท่ี  
เผาสัตวในอบาย  ดวยไฟคือญาณ.  
         พวกมาณพเหลาน้ันฟงปญหานี้แลว    ไมมีผูสามารถจะรู 
ไดแมคนเดียว.     ลําดับนัน้พระโพธิสัตวจึงกลาวกะมาณพเหลา 
นั้นวา     พวกทานอยาไดเขาใจวาปญหาน้ีมีอยูในไตรเพท     พวก 
ทานสําคัญวาอาจารยรูสิ่งใด     เราก็รูสิ่งน้ันทั้งหมด    จึงไดเปรียบ 
เราเชนกับดวยตนพุทรา     พวกทานมิไดรูวา     เรารูสิ่งท่ีพวก 
ทานยังไมรูอีกมาก   จงไปเถิด    เราใหเวลา   ๗   วัน  จงชวยกัน 
คิดปญหานี้ตามกาลกําหนด.     มาณพเหลาน้ันไหวพระโพธิสัตว 
แลวกลับไปยังท่ีอยูของตน    แมคิดกนัตลอด    ๗    วันก็มิไดเห็น 
ที่สุด    มิไดเห็นเง่ือนงําแหงปญหา.   ครั้นวันที่    ๗   จึงพากันมาหา 
อาจารยไหวแลวน่ังลง     เมื่ออาจารยถามวา     พวกทานมีหนาตา 
เบิกบาน   รูปญหานี้หรือ    กลาววา    ยังไมรู.    พระโพธิสัตวเมื่อ  
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จะตําหนิมาณพเหลาน้ันอีก จึงถามปญหาที่ ๒ วา :- 
                        ศีรษะของนรชนปรากฏวามีมาก     มีผม 
           ดํายาว    ปกคลุมถึงคอ    บรรดาคนท้ังหลายนี้จะ 
           หาคนท่ีมีปญญาสักคนก็ไมได. 
         ความของคาถานั้นวา    ศีรษะคนปรากฎมีมากหลาย    และ 
ศีรษะเหลาน้ันมีผมดกดําประถึงคอ     เอามือจับดูไมเหมือนผลตาล 
บุคคลเหลานั้นไมมีขอแตกตางกันดวยธรรมเหลาน้ีเลย.     บทวา 
กณฺณวา คือผูมีมีปญญา.  ก็ชองหูจะไมมีแกใคร ๆ  ก็หามิได.  
         พระโพธิสัตวติเตียนพวกมาณพเหลาน้ันวา    พวกทานเปน 
คนโง    มีแตชองหูเทาน้ัน    ไมมีปญญา     ฉะน้ีแลวจึงแกปญหา  
มาณพเหลานั้นฟงแลวกลาววา      ธรรมดาอาจารยเปนผูยิ่งใหญ 
อยางนาอัศจรรยขอขมาอาจารยแลวตางก็หมดความทะนงตน 
ปรนนิบัติพระโพธิสัตวตามเดิม. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแลว     ทรง 
ประชุมชาดก.    มาณพท้ัง     ๕๐๐    ในครั้งน้ันไดเปนภิกษุเหลาน้ี 
สวนอาจารยคือเราตถาคตนี้แล. 
                    จบ  อรรถกถามูลปริยายชาดกท่ี  ๕  
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                            ๖. พาโลวาทชาดก 
 

                    วาดวยคนมีปญญาบริโภค 
         [๓๔๒]  บุคคลผูไมสํารวมประหารสัตว    เบียด- 
           เบียนและฆาสัตว   ใหทานแกสมณะใด    สมณะ 
           นั้นบริโภคภัตเชนนี้  ยอมเขาไปติดบาปดวย. 
         [๓๔๓]  ถาสมณะเปนผูมีปญญา     แมจะบริโภค 
           ทานท่ีบุคคลผูไมสํารวมฆาบตุรและภรรยาถวาย 
           ก็ไมเขาไปติดบาปเลย. 
                     จบ พาโลวาทชาดกท่ี  ๖ 
 
                 อรรถกถาพาโววาทชาดกท่ี  ๖ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ   กูฏาคารศาลา    เสด็จเขา 
ไปอาศัยกรุงเวสาลี     ทรงปรารภสีหเสนาบดี     ตรัสพระธรรม 
เทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา  หนฺตฺวา  ฆตฺวา  วธิตฺวา  จ  ดังนี้. 
         ความยอมีอยูวา     สีหเสนาบดีนั้นถึงพระผูมีพระภาคเจา 
วาเปนที่พ่ึงแลวนิมนตไปถวายภัตตาหารปรุงดวยเน้ือ.      พวก 
นิครนถฟงขาวแลวไมพอใจ      ใครจะเบียดเบียนพระตถาคตเจา 
จึงกลาวใสไคลวาพระสมณโคดมเสวยเน้ือท่ีเขาอุทิศถวายทั้งท่ี  
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ผูอยู.    ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา     ดูกอนอาวุโส   
ทั้งหลาย     นิครนถนาฏบุตรกับพวกบริษัทเที่ยวใสไคลวาพระ- 
สมณโคดมเสวยเนื้อท่ีเขาอุทิศถวายทั้งท่ีรูอยู.     พระศาสดาสดับ 
เรื่องนั้นแลวตรัสวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    นิครนถนาฏบุตร 
นินทาเราเพราะบริโภคเนื้อที่เขาอุทิศถวายแตในบัดนี้เทาน้ัน 
ก็หามิได    แมในกาลกอนก็ไดติเตียนแลวเหมือนกัน    ทรงนําเรื่อง 
อดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี     พระโพธสิัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ     ครัน้ 
เจริญวัยแลวออกบรรพชาเปนฤาษีมาจากปาหิมพานต     เพ่ือ 
ตองการเสพรสเปรี้ยวเค็มในกรุงพาราณสี.     รุงข้ึนจึงเที่ยว 
ภิกษาจารไปในพระนคร.     ครั้งน้ันกุฎมพีผูหน่ึงคิดวา     เราจัก 
แกลงดาบสใหลําบาก     จึงนิมนตใหเขาไปสูเรือน    นิมนตใหนั่ง 
บนอาสนะท่ีจัดปูไวแลว     อังคาสดวยปลาและเนื้อ     ครั้นเสรจ็ 
ภัตกิจแลวน่ัง    ณ    สวนขางหน่ึงตรัสวา    เนื้อน้ีขาพเจาฆาสัตว 
ปรุงเปนอาหารเฉพาะทานโดยตรง      ขออกุศลนีอ้ยาไดมีแก 
ขาพเจาเลย  จงตกเปนของทานเถิดแลวกลาวคาถาท่ี  ๑  วา :- 
                        บุคคลผูไมสํารวมประหารสัตว     เบียด   
           เบียนและฆาสัตวใหทานแกสมณะใด     สมณะ 
           นั้นบริโภคภัตรเชนนี้  ยอมเขาไปติดบาปดวย.  
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         พระโพธิสัตวฟงแลว  จึงกลาวคาถาที่   ๒ วา :- 
                        ถาสมณะผูมีปญญาแมบริโภคทานที่บุคคล 
           ผูไมสาํรวม    ฆาบตุรและภรรยาถวาย     ก็ไมเขา 
           ไปติดบาปเลย. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ภฺุชมาโนป   สปฺปฺโ   ความวา 
เนื้อของผูอ่ืนที่บุคคลผูทุศีลแมฆาบุตรภรรยาใหแลว     ยกไวเถิด 
ทานผูมีปญญาผูถึงพรอมดวยคุณ     มีขันติและเมตตาเปนตน 
แมบริโภคเนื้อน้ัน   ยอมไมแปดเปอนดวยบาป. 
         พระโพธิสัตวแสดงธรรมแกกุฎมพีอยางนั้นแลว      ลุกจาก 
อาสนะหลีกไป. 
         พระศาสดาทรงนาพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก.   นิครนถนาฏบุตรไดเปนกุฎมพี   สวนดาบส   คือเราตถาคต 
นี้แล. 
                        จบ อรรถกถาพาโลวาทชาดกที่  ๖  
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                                 ๗. ปาทัญชลิชาดก   
 

                       วาดวยปาทัญชลีราชกุมาร 
         [๓๔๔]  ปาทัญชลีราชกุมาร      ยอมรุงเรืองกวาเรา 
           ทั้งหมดดวยพระปรีชาแนนอน     เมื่อเปนเชนนั้น 
           ทําไมจึงทรงเมมพระโอฐอยูเลา   จะทรงเหน็เหตุ  
           อยางอ่ืนยิ่งกวาน้ีเปนแน. 
         [๓๔๕]  ปาทัญชลีราชกุมารพระองคนี้     จะทรง 
           ทราบสงท่ีเปนธรรมหรือไมเปนธรรม     สงท่ีเปน 
           ประโยชนและไมเปนประโยชน   ก็หาไม ปาทัญ- 
           ชลีราชกุมารพระองคนี้   นอกจากจะเมมพระโอฐ  
           แลว  ยอมไมทรงทราบเหตุการณสักนิดหน่ึงเลย. 
                        จบ ปาทัญชลชีาดกที่  ๗ 
 
                  อรรถกถาปาทัญชลิชาดกท่ี  ๗  
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระโลฬุทายีเถระ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตน 
วา อทฺธา ปาทฺชลี  สพฺเพ  ดังนี้. 
         ในวันหน่ึง    พระมหาสาวกทั้งสองวินิจฉัยปญหาอยู.    ภิกษุ 
ทั้งหลายฟงปญหาตางก็สรรเสริญพระเถระท้ังสอง.     พระโลฬ-ุ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลม ๓ ภาค ๓ - หนาท่ี 511 

ทายีเถระนั่งอยูในระหวางบริษัท    ขัดคอข้ึนวา    พระมหาสาวก   
เหลาน้ีจะรูอะไรทัดเทียมเราหรือ.     พระเถระทั้งสองเห็นพระ- 
โลฬุทายีเถระนั้นแลว    จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.    บริษัทเลยแยก 
ยายกัน.   ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา    ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย     พระโลฬุทายีติเตียนพระอัครสาวกท้ังสอง 
แลวขัดคอข้ึน.     พระศาสดาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลายมิใชใน 
บัดนี้เทาน้ัน    แมเม่ือกอนโลฬุทายีกไ็มรูอะไร ๆ    อยางอ่ืนยิ่งกวา 
นั้น นอกจากขัดคอแลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี      พระโพธสิัตวไดเปนอํามาตยผูสอนอรรถและ 
ธรรมของพระองค.   ก็พระราชานั้นมีโอรสพระนามวา   ปาทัญชล ี
มีพระทัยโลเล   เชื่องชา.   ตอมาพระราชาสวรรคต.   พวกอํามาตย 
จัดการถวายพระเพลิง     แลวปรึกษากันวาจักอภิเษกปาทัญชล ี
ราชบุตรครองราชสมบัติ.   แตพระโพธิสัตวกลาววา   พระกุมารนี้ 
มีพระทัยโลเล    เชื่องชา    พวกเราจักควรทูลองดูกอน    แลวจึง 
จักอภิเษกพระกุมารน้ัน.     พวกอํามาตยจึงเตรียมการตัดสินความ 
ใหพระกุมารประทับนั่งในท่ีใกล ๆ    เมื่อจะตัดสินคดี     แกลงตัดสิน 
ไมถูก.     ตัดสินใหผูมีใชเจาของเปนเจาของแลวทูลพระกุมารวา 
ขาแตพระกุมาร    พวกขาพระองคตัดสินความชอบธรรมหรือไฉน. 
พระกุมารเมมพระโอฐ.    พระโพธิสัตวสําคัญวา    พระกุมารเห็น  
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จะทรงเฉลียวฉลาด    คงจักทราบวาตัดสินไมชอบ    จึงกลาวคาถา 
แรกวา :- 
                        ปาทัญชลีราชกุมารยอมรุงเรืองกวาเรา 
           ทั้งหมด   ดวยพระปรีชาแนนอน  เมือ่เชนนั้นทําไม 
           จึงทรงเมมพระโอฐอยูเลา     จะทรงเห็นเหตุอื่นยิ่ง 
           กวาน้ีเปนแน. 
         ครั้นวันอ่ืนพวกอํามาตยเหลาน้ันตระเตรียมการตัดสินความ 
แลว      ตัดสนิความอีกเรื่องหน่ึงโดยชอบธรรม      แลวทูลถามวา 
ขาแตพระกุมาร     ขาพระองคตัดสินความถูกตองแลวหรือไฉน 
พระกุมารทรงเมมพระโอฐอีกเหมือนอยางเดิม.    ลําดับนั้น    พระ- 
โพธิสัตวจึงทราบวา  พระกุมารน้ีโงเขลาจึงกลาวคาถาท่ี  ๒ วา :- 
                        ปาทัญชลีราชกุมารพระองคนี้     จะทรง 
           ทราบส่ิงท่ีเปนธรรม  หรือไมเปนธรรม  สิ่งท่ีเปน 
           ประโยชนและไมเปนประโยชน    กห็าไมได 
           ปาทัญชลีราชกุมารพระองคนี้    นอกจากจะเมม 
           พระโอฐแลว   ยอมไมทรงทราบเหตุการณสักนิด 
           หน่ึงเลย. 
         พวกอํามาตยรูวา    ปาทัญชลีราชกุมารทรงเหลวไหล    จึง 
อภิเษกพระโพธิสัตวข้ึนครองราชสมบัติ.  
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         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    ปาทัญชลรีาชกุมารในครั้งน้ัน    ไดเปนพระโลฬุทายีใน 
ครั้งน้ี  สวนอํามาตยบัณฑิต  คือเราตถาคตนี้แล. 
                       จบ อรรถกถาปาทัญชลิชาดกที่  ๗  
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                             ๘. กิงสุโกปมชาดก 
 

        คนไมรูธรรมดวยญาณยอมสงสัยในธรรม 
         [๓๔๖]  ทานทุกคนเห็นตนทองกวาวแลว    ยงัจะ 
           สงสัยในตนทองกวาวนั้นเพราะเหตุไรหนอ  ทาน 
           ทั้งหลายหาไดถามนายสารถีใหถ่ีถวนในท่ีทั้งปวง 
           ไม. 
         [๓๔๗]  บุคคลเหลาใดยังไมรูธรรมทั้งหลาย    ดวย 
           ญาณท้ังปวง    บุคคลเหลาน้ันแล    ยอมสงสัยใน 
           ธรรมทั้งหลาย   เหมือนพระราชบุตร  ๔   พระองค 
           ทรงสงสยในตนทองกวาว   ฉะน้ัน. 
                    จบ  กิงสุโกปมชาดกท่ี  ๘ 
 
                  อรรถกถากิงสุโกปมชาดกท่ี  ๘ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภกิงสุโกปมสูตร      ตรัสพระธรรมเทศนานี้     มีคําเริ่มตนวา 
สพฺเพหิ  กึสโุก  ทิฏโ  ดงัน้ี 
         ไดยินวา  ภิกษุ   ๔ รปูเขาไปเฝาพระตถาคตทูลขอกรรมฐาน 
พระศาสดาทรงบอกกรรมฐานแกภิกษุเหลาน้ัน.     ภิกษุเหลาน้ัน 
เรียนกรรมฐานไปสูที่พักกลางคืนที่พักกลางวัน.    ในภิกษุเหลาน้ัน  
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ภิกษุรูปหน่ึงกําหนดผัสสายตนะ   ๖  บรรลุพระอรหัตแลว.  รปูหน่ึง 
กําหนดขันธ  ๕.   รูปหน่ึงกําหนดมหาภูต  ๔.   รูปหนึ่งกําหนด  
ธาตุ    ๑๘.    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลคุณวิเศษท่ีตนบรรลุแดพระ- 
ศาสดา.     ในบรรดาภิกษุเหลาน้ันมีรูปหน่ึงเกิดความปริวิตกวา 
กรรมฐานเหลาน้ันมีขอแตกตางกัน       แตนิพพานเปนอยางเดียว 
กัน    ภิกษุทัง้หมดบรรลอุรหัตไดอยางไร.    จึงทูลถามพระศาสดา 
พระศาสดาตรัสวา    ดูกอนภิกษุเธอก็ไมตางกันกับพ่ีนอง   ๔   คน 
ที่เห็นตนทองกวาว     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลอาราธนาวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ขอพระองคทรงแสดงเหตุนี้แกขาพระองคเถิด  
ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   พระองคมีพระโอรส   ๔   พระองค.   วันนี้โอรสท้ัง 
๔   ตรัสเรียกสารถีมาตรัสวา   ดูกอนสหาย   พวกเราอยากเห็นตน 
ทองกวาว    ทานจงแสดงตนทองกวาวมาใหพวกเราดูเถิด.    สารถี 
รับวา     ดลีะ    พระเจาขา    ขาพระองคจักแสดง    แตไมแสดงแก 
ราชบุตรทั้ง    ๔   พรอมกนั   ใหราชบุตรองคประทับนั่งบนรถไป 
กอน     พาไปในปาแลวชี้ใหดูตนทองกวาวในเวลาสลัดใบวา     นี ้
คือตนทองกวาว.     อีกองคหน่ึงใหดูในเวลาออกใบออน     อีกองค   
หน่ึงใหดูเวลาออกดอก     อีกองคหน่ึงใหดูในเวลาออกผล.     ตอมา 
ราชบุตรทั้ง    ๔    พ่ีนองประทับนั่งพรอมหนากัน    จึงไตถามกัน 
ข้ึนวา   ชื่อวาตนทองกวาวเปนเชนไร.   องคที่หน่ึงตรัสวา   เหมือน  
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ตอไหมไฟ    องคที่สองตรัสวา    เหมือนตนไทร    องคที่สามตรัสวา 
เหมือนชิ้นเนื้อ   องคที่สี่ตรัสวา   เหมือนตนซึก.   ทัง้   ๔   พระองค 
ไมตกลงตามคําของกันและกัน     จึงไปเฝาพระบิดา     ทลูถามวา 
ขาแตพระบิดา     ชื่อวาตนทองกวาวเปนอยางไร.     เมื่อพระราชา 
ตรัสวา    พวกเจาวากันอยางไรเลา.    จึงกราบทูลพระราชาตามที่  
ถกเถียงกัน.  พระราชาตรัสวา  พวกเจาแมทั้งส่ีไดเห็นตนทองกวาว 
แลวเปนแตสารถีผูแสดงตนทองกวาว.     พวกเจามิไดไตถามจารไน 
ออกไปวา     ในกาลน้ีตนทองกวาวเปนเชนไร.     ดวยเหตุนั้นความ 
สงสัยจึงเกิดข้ึนแกพวกเจา  ตรัสคาถาแรกวา :- 
                        ทานทุกคนเห็นตนทองกวาวแลว      ยังจะ 
           สงสัยในตนทองกวาวนั้น      เพราะเหตุไรหนอ 
           ทานท้ังหลายหาไดถามสารถีใหถ่ีถวนในท่ี 
           ทั้งปวงไม. 
         พระศาสดาทรงแสดงเหตุนี้แลวตรัสวา    แนะภิกษุ    เหมอืน 
อยางพ่ีนองท้ัง    ๔    เกดิความสงสัยในตนทองกวาว    เพราะมิได 
ไตถามใหถวนถี่ฉันใด    แมเธอสงสัยเกิดข้ึนในธรรมน้ี    ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน  พระองคตรัสรูแลว ไดตรัสคาถาที่  ๒ วา  :- 
                        บุคคลเหลาใด  ยังไมรูธรรมทั้งหลาย  ดวย 
           ญาณท้ังปวง    บุคคลเหลาน้ันแล    ยอมสงสัยใน 
           ธรรมทั้งปวง  เหมอืนพระราชบุตร  ๔  พระองค   
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                      ทรงสงสัยในตนทองกวาวฉะนั้น. 
         เนื้อความแหงคาถาน้ันวา     เหมือนอยางพ่ีนองเหลาน้ัน 
สงสัยแลว     เพราะไมเห็นตนทองกวาวทุกฐานะ     ฉันใด      ธรรม 
ทั้งปวงแยกประเภทเปนผัสสะ   ๖   อายตนะ   ขันธ  ภูต   และธาตุ. 
ชนเหลาใดไมไดใหเกิดดวยวิปสสนาญาณท้ังปวง     คือมิไดแทง 
ตลอด  เพราะยังไมไดบรรลุโสดาปตติมรรค   ชนเหลาน้ันยอมสงสัย 
ในธรรมมี    ผัสสะ    ๖    และอายตนะเปนตน    เหมือนพ่ีนองท้ังส่ี  
สงสัยในตนทองกวาวตนเดียวกันฉันน้ัน. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว     ทรงประชุม 
ชาดก. พระเจากรุงพาราณสีในครั้งน้ัน  คือเราตถาคตน้ีแล. 
                     จบ อรรถกถากิงสุโกปมสูตรที่  ๘  
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                                    ๙. สาลกชาดก 
 

                              วาดวยสาลกวานร 
         [๓๔๘]  ดูกอนพอสาลกวานร   พอเปนลูกคนเดียว 
         ของเรา   อนึ่ง   พอจักไดเปนใหญแหงโภคสมบัติ  
         ในตระกูลของเรา  ลงมาจากตนไมเถิด  มาเถิดพอ 
         เราจะพากันกลับไปบานของเรา. 
         [๓๔๙]  ทานสําคัญเราวาเปนสัตวใจดี    จึงไดตีเรา 
         ดวยเรียวไมไผ     เราพอใจอยูในปามะมวงท่ีมีผล 
         สุก ทานจงกลับไปบานตามสบายเถิด. 
                        จบ สาลกชาดกท่ี ๙ 
 
                  อรรถกถาสาลกชาดกท่ี  ๙ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภพระมหาเถระรูปหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่ม 
ตนวา  เอกปุตฺตโก  ภวิสฺสติ   ดังน้ี. 
         ไดยินวา   พระมหาเถระน้ันใหกมุารนอยบรรพชาแลว   ทาํ 
ใหลําบากอยู   ณ   พระเชตวันนั้น.   สามเณรน้ันไมสามารถจะทน 
ความลําบากไดจึงสึก.     พระเถระไปเกลี้ยกลอมกมุารนอยน้ันวา  
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ดูกอนกุมารนอย     จีวรของเธอคงเปนของเธอตามเดิม     แมบาตร 
ก็คงเปนของเธอ  ทั้งบาตรและจีวรก็คงเปนของเธอ   จงมาบรรพชา 
เถิด.  กุมารนอยน้ัน  แมกลาววา  ผมจักไมบรรพชา   ถูกพระเถระ 
รบเราบอย ๆ เขาก็บรรพชา     ครั้งน้ันพระเถระไดใหสามเณร 
นั้นลําบากอีกต้ังแตวันที่บวช.      สามเณรทนความลําบากไมไหว 
จึงสึกอีก    แมพระเถระเกลี้ยกลอมอยูหลายครั้งหลายครา      ก็ไม 
ยอมบวช    โดยกลาววา    หลวงพอไมเห็นใจผม    หลวงพอขาดผม 
จะไมสามารถเปนไปไดเทียวหรือ  ไปเถิดหลวงพอ ผมไมบวชละ. 
         ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงธรรมวา     อาวุโสท้ังหลาย 
ทารกนั้นใจดีจริงหนอ     ทราบอัธยาศัยของพระมหาเถระแลวจึง 
ไมยอมบวช.  พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาดวยเรื่องอะไรกัน     เมื่อภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทารก 
นั้นมิใชมีใจดีแตในบัดนี้เทาน้ัน     แมเมื่อกอนก็ใจดี     เห็นโทษของ 
พระเถระนั้นคราวเดียวเทาน้ัน     ไมยอมเขาใกลอีก     ทรงนําเรื่อง 
อดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   พระโพธิสตัวบังเกิดในตระกูลกุฎมพี   ครั้นเจรญิวัย 
เลี้ยงชีพดวยการขายขาวเปลือก.    มีหมองูคนหน่ึง    หัดลิงตัวหนึ่ง 
ใหถือยาแลวใหงูแสดงการละเลนกับลงิน่ังเลี้ยงชีพ.      เมื่อมีการ 
โฆษณาแสดงมหรสพท่ีกรุงพาราณสี.    หมองูนั้นประสงคจะชม  
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มหรสพ     จึงมอบลิงน้ันไวกับพอคาขายขาวเปลือกนั้น     สั่งวา 
ทานอยาดูดายลิงตัวนี้   ครั้นชมมหรสพแลวในวันที่    ๗    จึงไปหา 
พอคาถามวา    ลิงอยูที่ไหน.    ลิงพอไดยินเสียงเจาของรีบออกจาก 
รานขายขาวเปลือก.    ลําดับนั้นหมองู    จึงเอาไมเรียวตีหลังลิง 
พาไปสวนผูกไวขางหน่ึง    แลวหลับไป.    ลิงรูวาเจาของหลับ    จึง 
แกเชือกที่ผูกออกหนีไปข้ึนตนมะมวง     กินผลมะมวงสุก     แลวท้ิง 
เมล็ดลงตรงหัวหมองู.    หมองูต่ืนแลดูเห็นลิงน้ันแลว    จึงคิดวา    เรา 
จักลวงเจาลิงนั้นดวยถอยคําไพเราะ     ใหมันลงจากตนไมแลวจึง 
จับมัน  เมื่อจะเกลี้ยกลอมลิงน้ัน  ไดกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ดูกอนพอสาลกวานร    เจาเปนลูกคนเดียว 
           ของพอ   อนึ่ง   พอจักไดเปนใหญในตระกูลของ 
           พอ  ลงมาจากตนไมเถิด  มาเถิดลูกพอ  จะพากลับ  
           ไปบานของเรา. 
         ลิงไดฟงดังน้ันจึงกลาวคาถาท่ี ๒ วา  :- 
                        ทานสําคัญวา     เราเปนสัตวใจดีจึงไดตีเรา 
           ดวยเรียวไมไผ     เราพอใจอยูในปามะมวงท่ีมี 
           ผลสุก    ทานจงกลับไปบานตามสบายเถิด. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา   นนุ   ม  สุหทโยติ  มฺสิ   ความวา 
ทานสําคัญเราวาเปนสัตวมีใจดีมิใชหรือ    อธิบายวา    ทานสําคัญ 
วาลิงน้ีเปนสัตวใจดี.  บทวา  ยฺจ  ม  หนสิ   เวฬุยฏ ิยา   ความวา  
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ทานแสดงไวดังน้ีวา     ทานดูหม่ินเราดวยเหตุใด      และทานเฆ่ียน 
เราดวยไมเรียวดวยเหตุใด     เหตุนั้นเราจึงไมกลับไป.     เมื่อเปน 
เชนนั้น     เราจึงพอใจในปามะมวงน้ี     เชิญทานกลับไปเรือนตาม 
สบายเถิด.     แลวกระโดดเขาปาไป.     แมหมองูก็ไมพอใจไดกลับ 
ไปเรือนของตน. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว    ทรงประชุม 
ชาดก.    ลิงในครั้งน้ันไดเปนสามเณรในครั้งน้ี   หมองูไดเปนพระ- 
มหาเถระ  สวนพอคาขายขาวเปลือกคือ  เราตถาคตน้ีแล. 
                         จบ  อรรถกถาสาลกชาดกท่ี ๙  
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                                 ๑๐.  กปชาดก 
 

                                 เขาใจวาลิงเปนฤๅษ ี
         [๓๕๐]  ฤๅษีผูนี้ยินดีแลวในความสงบและความ 
           สํารวม    ทานถูกภัยคือ    ความหนาวเบียดเบียน 
           จึงมายืนอยู     เชญิฤๅษีผูนี้จงเขามายังบรรณศาลา 
           นี้เถิด   จะไดบรรเทาความหนาวและความกระวน 
           กระวายใหหมดสิ้นไป. 
         [๓๕๑]   นี้ไมใชฤๅษีผูยินดีในความสงบและความ 
           สํารวม    เปนลิงเท่ียวโคจรอยูตามกิ่งมะเด่ือ   มัน 
           เปนสัตวประทุษราย  ฉุนเฉียวและมีสันดานลามก 
           ถาเขามาอยูยังบรรณศาลาหลังน้ี   ก็จะพึงประทุษ 
           รายบรรณศาลา. 
                              จบ กปชาดกที่  ๑๐ 
 
                        อรรถกถากปชาดกท่ี ๑๐ 
 
         พระศาสดาเมื่อประทับอยู   ณ  พระเชตวันมหาวิหาร   ทรง 
ปรารภภิกษุโกหกรูปหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้    มีคําเริ่มตน 
วา  อย  อิสี  อุปสมสฺเม   รโต  ดังน้ี.  
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         ไดยินวา       ขอท่ีภิกษุนั้นเปนผูหลอกลวงไดปรากฏในหมู 
ภิกษุ.    ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมวา      ดกูอน 
อาวุโสท้ังหลาย     ภิกษุโนนบวชในพระพุทธศาสนาอันเปนท่ีนํา 
สัตวออกจากภพ   ยังบําเพ็ญวัตรของผูหลอกลวงอีก.   พระศาสดา 
เสด็จมาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้พวกเธอน่ังสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไร     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว 
จึงตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นมิใชเปนผูหลอกลวง 
แตในบัดนี้เทาน้ัน      แมเม่ือกอนก็เคยเปนผูหลอกลวงเหมือนกัน 
เกิดเปนลิงไดทําการหลอกลวงเพราะเหตุเพียงไฟเทาน้ัน      แลว 
ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. 
         ในอดตีกาลครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี  พระโพธสัตวบังเกิดในตระกูลพราหมณ  ในแควนกาสี  ครั้น 
เจริญวัย     ในเวลาท่ีบุตรเที่ยวว่ิงเลนได    นางพราหมณีก็ถึงแก 
กรรม  จึงอุมบุตรเขาสะเอวไปปาหิมพานตบวชเปนฤๅษี   บวชบุตร 
เปนดาบสกุมาร    อาศัยอยูในบรรณศาลา.    ครั้นฤดูฝน    ฝนตก 
ไมขาดสาย     มลีิงตัวหนึ่งถูกความหนาวเบียดเบียน    เที่ยวเดิน 
ตัวส่ันฟนกระทบกัน.   พระโพธิสัตวหาทอนไมใหญ ๆ    มากอไฟ 
แลวนอนบนเตียง.     ฝายบุตรชายก็นั่งนวดเทาอยู.     ลิงน้ันนุงหม 
ผาเปลือกไมของดาบสท่ีตายไปแลวรูปหน่ึง     หมหนังเสือเฉวียงบา 
ถือหาบและน้ําเตาปลอมเปนฤๅษี      มายืนหลอกลวงอยูที่ประตู  
บรรณศาลา     เพราะตองการไฟ.     ดาบสกุมารเห็นลิงน้ัน    จึง  
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ออนวอนบิดาวา  ขาแตพอ  มีดาบสผูหน่ึงถูกความหนาวเบียดเบียน 
ยืนสั่นอยู   พอเรียกดาบสน้ันเขามา   ณ   ที่นี้เถิด   เขาจะไดผิงไฟ 
ไดกลาวคาถาแรกวา :- 
                        ฤๅษีผูนี้ยนิดีแลวในความสงบและความ 
           สํารวม   ทานถูกภยัคือความหนาวเบียดเบียน   จึง 
           มายืนอยู     เชิญฤๅษีผูนี้จงเขามายังบรรณศาลานี้ 
           เถิด     จะไดบรรเทาความหนาวและความกระวน 
           กระวายใหหมดสิ้นไป. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   อุปสมสฺเม   รโต   คือ   ยินดใีน 
ความสงบจากกิเลสมีราคะเปนตน   และในความสํารวมดวยศีล.  บทวา 
ส   ติฏติ   คือเขายืนอยู.  บทวา   สิสริภเยน  ไดแก  เพราะกลวัความ 
หนาวท่ีเกิดแตลมและฝน.   บทวา    อทฺธิโต   ความวา   เบียดเบียน 
แลว.  บทวา  ปวิสตุม  ตัดบทเปน  ปวิสตุ  อิม  คือ  เชิญเขามายัง 
บรรณศาลาน้ี. บทวา เกวล  ไดแก  ทั้งส้ิน คือ ไมมีเหลือ. 
         พระโพธิสัตวฟงคําของบุตรจึงลุกข้ึนมอง      รูวาเปนลิง 
จึงกลาวคาถาท่ี  ๒  วา :- 
                        นี่ไมใชฤๅษีผูยินดีในความสงบและความ 
           สํารวม   เปนลิงท่ีเท่ียวโคจรอยูตามก่ิงมะเด่ือ  มัน 
           เปนสัตวประทุษราย    ฉุนเฉียว    และมีสนัดาน  
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           ลามก   ถาเขามาอยูยังบรรณศาลาหลังน้ี    ก็จะพึง 
           ประทษุรายบรรณศาลา. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ทุมฺพรสาขโคจโร   ไดแก   เที่ยวอยู 
ตามก่ิงมะเด่ือ.  บทวา  โส  ทูสโก  โรสโก   จาป   ชมฺโม   ความวา 
ลิงเปนสัตวชื่อวา     ประทุษรายเพราะประทุษรายที่ที่มันไปแลว  ๆ 
ชื่อวา   เปนสัตวฉุนเฉียว   เพราะกระทบกระท่ัง   ชื่อวา   เปนสัตว 
เลวทรามเพราะความเปนผูลามก.    บทวา    สเจ    วเช    ความวา 
หากลิงน้ันเขามาอยูยังบรรณศาลานี้     ก็จะพึงประทุษรายบรรณ. 
ศาลาท้ังหมด  ดวยการถายอุจจาระปสสาวะรดและดวยการเผา. 
         พระโพธิสัตวครั้นกลาวอยางนี้แลว     จึงควาดุนฟนติดไฟ 
ออกมาขูใหลิงตกใจกลัวแลวใหหนีไป.      ลิงกระโดดหนีเขาปาไป 
ไมไดมาท่ีนั้นอีก.     พระโพธิสัตวยังอภิญญาและสมาบัติใหเกิด 
สอนการบริกรรมกสิณแกดาบสกุมาร. ดาบสกุมารทําอภิญญาและ 
สมาบัติใหเกิดข้ึนแลว.     ดาบสท้ังสองน้ันมีฌานมิไดเสื่อม     ไดมี 
พรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา. 
         พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     มิใชในบัดนี้เทาน้ัน     ต้ังแตครั้งกอนภิกษุนี้ก็เปนผู 
หลอกลวงเหมือนกัน     แลวทรงประกาศสัจจธรรม     ทรงประชุม 
ชาดก.    ครัน้จบสัจจธรรม    บางพวกไดเปนพระโสดาบัน    บาง  
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พวกไดเปนพระสกทาคามี    บางพวกไดเปนพระอนาคามี.    ลิงใน 
ครั้งน้ันไดเปนภิกษุหลอกลวงในครั้งนี้   บุตรไดเปนราหุล     สวน 
บิดา   คือเราตถาคตน้ีแล. 
                        จบ  อรรถกถากปชาดกที่  ๑๐ 
 

                รวมชาดกที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑. สัพพทาฐชาดก     ๒.  สุนขชาดก     ๓. คุตติลชาดก 
๔. วิคติจฉชาดก    ๕.  มลูปริยายชาดก     ๖. พาโลวาทชาดก 
๗.  ปาทัญชลีชาดก     ๘.  กิงสุโกปมชาดก     ๙.  สาลกชาดก 
๑๐. กปชาดก. 
                            จบ  สิคาลวรรคท่ี ๑๐ 
 

                 รวมวรรคที่มีในทุกนิบาตนี้  คือ 
          ๑. ทัฬหวรรค   ๒. สันถววรร     ๓. กัลยาณธรรมวรรค 
๔. อสทิสวรรค   ๕. รุหกวรรค   ๖. นตังทัฬหวรรค    ๗. พีรณัต-  
ถัมภกวรรค   ๘. กาสาววรรค   ๙. อุปาหนวรรค  ๑๐. สิคาลวรรค. 
                                     จบ  ทุกนิบาต 


